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Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o kompetitivní a kooperativní hře ve volnočasové
pedagogice. Hlavním cílem bakalářské práce je charakterizovat na základě studia odborné
literatury tyto dva typy her a porovnat zjištěné poznatky s praxí ve skautských oddílech.
Teoretická část začíná vymezením pojmů volnočasová pedagogika a hra ve volnočasové
pedagogice. Dále je věnována pozornost hře v kontextu skautské výchovy. V dalších
kapitolách je pak podrobněji popsána kompetitivní a kooperativní hra.
V empirické části jsou prezentovány výsledky výzkumné sondy provedené ve
dvanácti skautských oddílech. Vedoucí byli dotazováni na využívání kompetitivních a
kooperativních her a s tím související témata (motivace a hodnocení dětí, reflexe, chování,
plánování cílů). Závěrem výzkumné sondy je, že zjištěná praxe ve skautských oddílech
koresponduje s teoretickými poznatky zjištěnými z odborné literatury.

Abstract:
This bachelor thesis deals with competitive and cooperative game in leisure time
pedagogy. The main aim of this bachelor thesis is to characterize these two types of games
on the basis of the study of literature and to compare the findings with the practice in scout
troops. The theoretical part begins by defining the terms leisure-time pedagogy and play in
leisure-time pedagogy. Furthermore, attention is paid to play in the context of scout
education. The following chapters describe the competitive and cooperative game in more
detail.
In the empirical part are presented results of the research probe conducted in twelve
scout troops. Leaders were asked about the use of competitive and cooperative games and
related themes (motivation and evaluation of children, reflection, behavior, planning
goals). The conclusion of the research probe is that the found practice in scout troops
corresponds to the theoretical findings found in the literature.
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Úvod
Tato bakalářská práce pojednává o kompetitivní a kooperativní hře ve
volnočasové pedagogice. První kapitola je věnována hře v pedagogice volného času a
specifikům využití hry ve skautském prostředí. Druhá kapitola otevírá téma
kompetitivní hry. Kromě popisu samotné kompetitivní hry je věnována pozornost
podmínkám, které by měly být splněny, aby byla soutěž „zdravá“, tedy příjemná pro
hráče, s minimem rizik a aby byla hra pro hráče přínosem.
Ve třetí kapitole jsou popsány základní charakteristiky kooperativní hry a je dále
rozvíjena příprava kooperativního programu v kontextu skautské praxe. Jednotlivé fáze
kooperativní hry jsou v práci podrobně popsány. Těmito fázemi jsou příprava programu,
vedení aktivity, reflexe a další témata, která s kooperací souvisejí – motivace a
hodnocení dětí.
Empirickou část tvoří výsledky výzkumné sondy, která byla zaměřena na
skautské oddíly, jejichž vedoucí mají zkušenost s přípravou a realizací kooperativních
her. Struktura výzkumu koresponduje s teoretickou částí práce. Vedoucí byli tázáni na
způsoby hodnocení a motivování dětí, na podobu kooperativních i kompetitivních
programů v jejich oddílech, na používání a podoby následných reflexí a jejich osobní
postoj k této problematice.
Hlavním cílem práce je prozkoumat teoretické pozadí kompetitivní a
kooperativní hry, popsat zkušenosti vedoucích a porovnat praxi se zjištěnou teorií. Práce
si také dává praktický cíl usnadnit vedoucím na základě charakteristik kompetitivní a
kooperativní hry a závěrů výzkumné sondy v organizacích skautského typu využívat
kooperativní principy na družinových schůzkách, jednodenních i vícedenních akcích a
letních táborech a nabídnout vedoucím přehledný podklad pro vytváření zdravě
soutěživých a kvalitních kooperativních programů.
V této práci je citováno podle citační normy APA (2010).
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Teoretická část

1 Pedagogika volného času
Pedagogika volného času se věnuje teorii i praxi výchovy ve volném čase dětí.
Volný čas je opakem k době, ve které se dítě učí, vykonává své povinnosti, spí nebo
vykonává různé samoobslužné činnosti. Volnočasové programy jsou zaměřené na
aktuální zážitky, na prožitky. Je věnována pozornost konkrétním jedincům, ve
volnočasové pedagogice je větší prostor pro individualizaci a přizpůsobení se potřebám
dítěte. Programy ve volném čase by měly být dobrovolné (Macků, 2018, s. 33), a z toho
důvodu ve volnočasové pedagogice hraje velkou roli i motivace. Programy by měly být
odpočinkové, uvolňující. Důležitou roli ve volnočasových programech hraje proces.
(Hermochová & Vaňková, 2014, s. 22)
Pro volný čas je charakteristické, že
• dítě si volí činnost samo, dobrovolně a uvědoměle, využívá čas
k zvládání nových výzev, k seberozvíjení, upevňování svého fyzického a
duševního zdraví;
• je důležitá aktivita dítěte, která je protikladem k pasivitě a monotónnosti,
kterou některé děti mohou prožívat ve škole, je to osvobození ze
stereotypu.
• ve volném čase se dítě orientuje na sociální kontakt, posiluje mezilidské
vazby, tráví ho s rodinou, vrstevníky;
• dále je pro volný čas charakteristická spontaneita, uvolněnost, otevřenost
vůči novým podnětům, hravost, humor, zážitky z činnosti, odpočinek a
odreagování.
Volný čas bývá dětmi využíván různými způsoby. Tráví ho na elektronických
zařízeních, na sociálních sítích, s kamarády při hře venku, děti navštěvují sportovní
kluby, domy dětí a mládeže či jiná zájmová sdružení. Volný čas bývá také někdy
spojován s nicneděláním. Odpočinek a relaxace do volného času bezpochyby patří a
mnohé volnočasové instituce na tuto lidskou potřebu reagují.
Smyslem volnočasové práce s dětmi a mládeží je poskytnout jim podněty, jak
efektivně trávit volný čas (může plnit i preventivní funkci). Mnohé zájmové útvary
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nabízejí dětem zážitky, ke kterým by se děti samy nedostaly. Může jít například o různé
netradiční sporty.
Při aktivitách ve volném čase je příležitost mnohem lépe poznat sám sebe i
v různých nečekaných a náročných situacích. Hra ve volném čase představuje
psychohygienu, která by se měla stát nejen součástí života každého dítěte, ale i každého
dospělého.

1.1 Hra ve volnočasové pedagogice
Hra je významným výchovným prvkem ve volnočasové pedagogice. Hra má pro
dítě a jeho zdravý vývoj velký význam (Černohorský, 2015, s. 90). Dítě samotné hru
vyhledává, protože vychází z jeho vývojových potřeb. Dítě si začíná hrát nenásilně a
přirozeně a postupně se pro něj hra stává učením. Starší děti pak cíleně vyhledávají
činnosti, které jsou pro ně výzvou a mohou se při nich naučit něco nového nebo se o
sobě něco dozvědět.
Hra je prvkem tvořivé a radostné zkušenosti, která souvisí s oddělením hry od
reality a zároveň její podobností reálnému životu (Veselský, 2006, s. 16). Od reálného
života hru odlišují pravidla, pro každou hru platí trochu odlišná. Hra má také svůj
počátek a konec. Aby měl aktér ze hry skutečnou radost, potřebuje spoluhráče.
Z pohledu zážitkové pedagogiky (Drahanský, 2006) může být smyslem hry
pouze čirý zážitek (hra zprostředkovává netradiční zážitek a cílem hry je účastníky
pobavit a dát jim do života novou zkušenost). Dále mohou být hry prostředkem pro
otevření nových témat. To se využívá například na teambuildingových kurzech, kde se
teprve ve hrách ukáže, co skupinu trápí a jaká témata skupina řeší. Tyto hry mají
definované pouze obecné cíle a vyžadují větší připravenost a zkušenosti lektora. Také
může být hra nástrojem k zaměření se na jednu konkrétní dovednost, která je
simulována ve hře a trénována (například komunikace). Poslední variantou je tzv.
trénink hrou. V takovém tréninku probíhá nejprve edukace účastníků a poté se vnoří do
hry, ve které uplatňují, co se naučili (někdy vědomě, někdy plní hra diagnostickou
funkci – ukazuje hráčům, jak to mají oni).
Hry působí na rozvoj všech stránek osobnosti. Ovlivňují biologický, psychický i
sociální rozvoj jedince (Pávková, Hájek, Hofbauer, Hrdličková, & Pavlíková, 2008, s.
89). Přinášejí většinou pozitivní pocity, vzrušení a radost, vedou k odreagování se,
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zbavení se negativních emocí. Mají důležitý význam i pro socializaci, protože během
hraní her dochází ke kontaktu mezi dětmi. Sociální kontakt je umocněn tím, pokud se
hra odehrává ve skupinách.

1.2 Hra ve skautském programu
V této práci bude na hru a její dva typy – kooperaci a kompetici – pohlíženo
v kontextu jedné z největších organizací pracujících v České republice s dětmi a
mládeží, v Junáka – českého skautu, z. s. Posláním Junáka – českého skautu – je
„vychovávat děti a mládež, ochraňovat je a mravně na ně působit a napomáhat jim, aby
z nich vyrostli rozumní lidé, kteří budou platnými občany naší republiky, budou správně
vnímat hodnoty ve svém životě a budou žít podle určitých společně sdílených zásad.“
(Černohorský, 2015) V České republice působí Junák již více než 100 let a počet členů
v tuto chvíli přesahuje 64 000. Samotná práce s dětmi je realizována primárně na úrovni
oddílů. Skautské oddíly lze nalézt téměř v každém městě České republiky. Skautské
hnutí je postaveno na třech základních principech: „odpovědnost za sebe a svůj rozvoj,
spolupráce, pochopení a odpovědnost vůči druhým lidem i životnímu prostředí a
hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují“ (Junák – český skaut, 2019).
Roman Šantora (2006) ve svém příspěvku pro časopis Gymnasion Tři pohledy
na skauting a hru srovnává principy hry a skautingu. Dochází k tomu, že skauting má
s hrou mnoho společného. Skauting je dobrovolný, lidé se ho účastní z vlastní vůle a
zájmu. Skauting vytváří svůj vlastní svět, má svá pravidla chování, kulturu a je svým
způsobem odlišný od skutečného života. Skauting má svůj čas a prostor; to je určeno
místem, časem a lidmi. Skauting vytváří prostředí, ve kterém se děti učí ze své vlastní
zkušenosti. Posouvá hranice a možnosti zážitků o kus dál za hranice obyčejného života.
Hra patří do skautského programu od počátku (Šantora, 2006, s. 88). Postupně se
ale zvyšoval podíl času, který je ve skautském programu přímo věnován hře. Jaroslav
Foglar výrazně přispěl k popularizaci tzv. etapové hry (nebo také celotáborové hry).
Postupně i další autoři (Svojsík, Novák, Fanderlík, Průcha, Zapletal…) vytvářeli hry a
sdružovali své nápady a zkušenosti v mnohých publikacích. O něco pomaleji se šíří
schopnost skautských vedoucích využít zážitek ze hry a vést s dětmi následný rozbor.
S dětmi a dospívajícími je v Junáku pracováno podle tzv. Skautské výchovné
metody“ (Sýkorová, 2019). Tento termín obsahuje systém témat a jejich výkladů, které
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popisují, k jakým hodnotám jsou děti vedeny, jakým způsobem má pro ně být
připravován a realizován program. Skautská výchovná metoda je zakotvena i ve
stanovách organizace. Je tudíž závazná pro všechny skautské vedoucí. Je založena na
sedmi základních prvcích, které tvoří nedělitelný systém: slib a zákon, učení se
zkušeností, družina, symbolický rámec, příroda, program osobního růstu a dospělí
průvodci. V kontextu této práce bychom mohli vyzdvihnout zejména učení zkušeností,
družinu, program osobního růstu a vedoucí v roli průvodců. Učení zkušeností pro
skauty představuje tezi, že se člověk nejlépe učí z toho, co zažije „na vlastní kůži“. Patří
sem snaha o to, aby děti co nejvíce věcí zažívaly doopravdy – na výpravách do přírody,
na letních táborech. Není řeč jen o znalostech a dovednostech, do učení se zkušeností
patří ale také výchova mravní, služba bližním a společnosti.
Družina je klíčovou organizační jednotkou. Kromě organizační funkce plní ale
funkce daleko důležitější. Děti se učí v družinách rozumět svojí roli ve skupině, učí se
vycházet s ostatními, dítě poznává prostřednictvím sociálních kontaktů samo sebe, své
silné i slabé stránky. Dítě se učí být platným členem společenství. Družina je pro dítě
citovým zázemím, bezpečným prostředím. Na úrovni družin najde uplatnění právě
kooperativní hra, která umožňuje rozvoj právě těchto sociálních dovedností
prostřednictvím hry.
Program osobního růstu je zaměřen na individuální potřeby všech dětí, které do
Junáku přicházejí. Kromě uvědomělého přístupu vedoucích k dětem, které jsou jim
svěřeny, sem patří i systém odborek a další metodické podklady, které umožňují rozvoj
jednotlivých dětí. Odborky jsou pro děti příležitostí, aby se mohly svým vlastním
tempem věnovat tématům, které je baví, a získávat systematicky odbornost v konkrétní
oblasti.
Vedoucí, kteří v Junáku o děti pečují a připravují pro ně program, jsou v roli
průvodců. Snaží se dětem být příkladem, ukazovat jim cestu, pomáhat jim, podporovat a
povzbuzovat. To všechno činí s respektem k individualitě dětí a vedou je k přijetí
odpovědnosti za vlastní život.
Skautská činnost spočívá na třech základních organizačních celcích práce
s dětmi (Černohorský, 2015, s. 90–93). Skauti se pravidelně scházejí každý týden na
družinových schůzkách, pravidelně jezdí na jednodenní i vícedenní výpravy a v létě se
konají i několikatýdenní tábory. Hry mají své specifické místo na všech třech typech
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akcí. O děti na těchto akcích pečují dospívající i dospělí, kteří se nazývají různými
hodnostmi podle dosaženého vzdělání a pozice, na které pracují. Pro zjednodušení
v této práci bude používáno slovo „vedoucí“. Je tím myšlen člověk, který pracuje
s dětmi a připravuje pro ně program.
Na družinových schůzkách je doporučováno zařazovat hru hned na začátek
(případně po uvítacím rituálu). Jde většinou o hry sloužící k aktivaci. Hry jsou to krátké
a zábavné. Po hře pak následuje výukový blok (doba, kdy se děti učí něco nového a
opakují, co se dozvěděly na minulých schůzkách). I výukový blok může obsahovat hru,
ale pak jde spíše o hru didaktickou, jejímž cílem je děti něčemu naučit. Dobré hry
mohou být opakovány na dalších schůzkách, ale přece jen by mělo docházet
k obměňování typu her. Čím jsou děti starší, tím více ocení hry zaměřené na kreativní
myšlení a vytváření strategie. Další kratší hru je doporučováno zařazovat na závěr
schůzky.
Na jednodenních výpravách nacházejí místo krátké hry na zabavení při
cestování. Výprava může mít svůj symbolický rámec. Symbolický rámec ve skautské
terminologii označuje propojení aktivity s příběhem a propojení s cíli organizace a
hodnotami, které jsou společné pro všechny skauty (hymna, skautský kroj, lilie a jiné
symboly, zákon…). Jde často o nějaký příběh nebo téma akce. Mělo by být dbáno na
vyvážení pohybových a intelektuálních her. Děti většinou nemotivuje výlet samotný, ale
setkávání s kamarády a právě hry a příběhy, které výlet provázejí.
Příprava her na letní tábor patří k těm nejsložitějším. Nejde totiž o dílčí hry, ale
propojení programu tábora s již výše zmíněným symbolickým rámcem. Celotáborová
hra je připravována měsíce dopředu a nezřídka je připravována více lidmi. Stejně jako
na družinových schůzkách, je třeba dbát na to, aby byly zastoupeny různé typy her.
Celotáborové hry by navíc měly podporovat dynamiku celého tábora. Typy her by měly
být voleny i podle toho, jak dobře se účastníci tábora znají a jak se postupně vzájemně
poznávají. Například není vhodné začít tábor strategickou hrou. Je třeba také počítat
s únavou účastníků a koordinovat hry s dalším programem (přespávání mimo tábor,
táborové služby, společné vaření, koupání).
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1.3 Rozdělení her podle uspořádání vztahů při hře
Hry je možné rozdělovat podle různých kritérií, například podle místa konání
aktivity, podle toho, zda jsou zaměřeny na fyzickou či psychickou stránku osobnosti,
podle herních pomůcek a mohli bychom jmenovat mnohá další kritéria pro rozdělení
her. Pro tuto práci je zásadní dělení her podle uspořádání vztahů mezi dětmi při hře.
Toto rozdělení má původ v teorii Mortona Deutsche, který ve 40. letech 20. století
navázal na Lewinovu teorii motivace v prostředí interpersonálních situací (Kasíková,
2016, s. 26). Pojem sociální vzájemná závislost (Social interdepencence theory) je
klíčový pojem Detschovy teorie. Považuje za zásadní uspořádání společnosti, protože
určuje interakci mezi jedinci a to determinuje výsledky sociální interakce. Pojmenoval
dvě uspořádání: kompetitivní a kooperativní. První možné uspořádání je kompetitivní.
Jedinec je s druhými spojen tak, že úspěch jednoho znamená neúspěch druhého. Druhé
uspořádání je kooperativní, ve kterém je vzájemná závislost charakterizována tím, že
úspěch jedince je závislý na úspěchu ostatních. Tato teorie se stala výchozí teorií pro
výzkumy v druhé polovině 20. století. David Johnon, Deutschův žák, teorii rozpracoval
a definoval tři typy mezilidské závislosti (Johnson D. W., 1974). Dva stávající ponechal
a přidal k nim individuálně strukturovaný vztah, tedy nezávislost osob. Úspěch jedince
je nezávislý na úspěchu či neúspěchu druhých.
Hry lze tedy na základě této teorie rozdělit do tří kategorií podle uspořádání
vztahů na soutěživé, individualistické a spolupracující (Kasíková, 2005, s. 25). Liší se
uspořádáním vazeb mezi dětmi a úspěšností při dosahování cíle. První uspořádání se
nazývá soutěživé: Já, a ne ty. Je založeno na porovnávání mezi jednotlivci, počet
vítězů je omezen a vítězství jednoho znamená prohru druhého. Cíl není dosažitelný pro
všechny, ale jen pro ty nejlepší. Děti jsou hodnoceny na základě srovnávání výsledků
(výkonu).
Další forma uspořádání je individualistická: Já sám. Dítě je zodpovědné jen
samo za svůj výkon. Je hodnoceno na základě předem známých kritérií. Cíl je
dosažitelný pro všechny děti stejně a všichni ho mohou naplnit. Poslední uspořádání je
kooperativní: My i já. Dosažení cíle je podmíněno tím, že všichni členové týmu cíle
dosáhnou. Dítě je odpovědné nejen samo sobě, ale i své skupině. Hodnoticí kritéria jsou
předem známa.
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Vedoucími jsou často používané soutěže týmů. Při týmových soutěžích se
kombinují soutěživé i kooperativní principy. Je jen na vedoucím, který aktivitu
realizuje, do jaké míry se mu aktivitu podaří využít i pro rozvoj účastníků. Podrobněji
se budeme kompetitivní i kooperativní hře věnovat v následujících kapitolách.
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2 Kompetitivní hra
Nejprve se zaměříme na kompetitivní hru, tedy soutěž. Zásadní charakteristikou
soutěže je, že se vítězem stává pouze jeden (Křivohlavý, 2008) nebo pouze vybraní
jedinci ze skupiny zúčastněných hráčů. Zájmy hráčů se tedy kříží anebo se přímo
vzájemně vylučují. Pro kompetitivní hru je charakteristické, že dochází k měření času,
hodnocení na základě nějakých kritérií, porovnávání výsledků mezi hráči a výsledkem
aktivity je vytvoření pořadí dle míry úspěšnosti. Motivací k účasti ve hře může být
odměna, prestiž, ukázání svých silných stránek nebo třeba poměření sil se soupeřem.
Tlak a hodnocení v kompetitivní hře ale může způsobovat stres a ubírá jedinci potěšení
ze hry (Kasíková, 1997, s. 62). Kompetitivní hra přináší i rizika – děti se jejím
prostřednictvím těší z chyb druhých, doufají v prohru spoluhráčů a jejich prohře
napomáhají. Všímají si více slabých stránek soupeře a učí se na ně zaměřit (Kasíková,
1997, s. 62). Během kompetice jde často o uspokojování primárně vlastních cílů a
požadavků, a to bez ohledu na ostatní.
Nováková (2007, s. 10) rozlišuje mezi výhrou ve hře a ziskem ze hry. Zisk ze
hry mohou mít i ti, kdo nevyhrají. Ziskem totiž může být i poznání svých dobrých
stránek, užít si legraci, pocítit vůli překonat sám sebe, zažít odhodlání, pocítit napětí ze
hry.
V kompetitivním uspořádání hry jsou na sobě děti tzv. negativně závislé (úspěch
jednoho vede k neúspěchu druhého). Cíle aktivity, který stanovuje vedoucí, mohou
dosáhnout jen některé děti. Kdo vyhraje, může být určeno vrozenými vlastnostmi,
vlastnostmi, které lze více či méně trénovat, ale někdy také náhodou. (Formanová, et al.,
2015) Často je při aktivitách kritériem rychlost splnění úkolu. Soutěžení bývá
využíváno k motivování a aktivaci žáků. Často ale jde o motivaci vnější, a tudíž i
krátkodobější.

2.1 Výhody a příležitosti soutěžení
Podle výzkumu ze školního prostředí (Formanová, et al., 2015), ve kterém byli
středoškolští učitelé tázáni na výhody kompetice, uváděli učitelé následující výhody: je
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to možnost motivovat žáky k lepším výsledkům, učit se pracovat samostatně a umět se
prosadit. Pod touto otázkou také respondenti zmiňovali, že kompetice žáky baví.
Soutěž je příležitostí k prožití napětí ze hry, radosti, poznat své silné i slabé
stránky, pozorovat svoje chování ve vypjatých situacích, poznat, v čem jsem dobrý, a
rozvíjet to. Při soutěžích ve skupině je příjemné prožít identifikaci se svou skupinou a
dobrý pocit z toho, že skupina spojila své síly a díky tomu uspěla (Nováková, 2007, s.
10). Zvláště sportovní aktivity (například mezi oddílové olympiády a souboje) nabízejí
možnost naučit děti připravovat se systematicky na podání dobrého výkonu. Naučit je
plánovat si jednotlivé kroky k dosažení úkolu tak, abychom každý krok měli pod
kontrolou. Můžeme pomoci dětem kroky naplánovat a realizovat je. Můžeme vést děti
k zamyšlení nad tím, co nás bude příprava na takový výkon stát. Zajímavou technikou,
kterou děti můžeme učit, je vizualizace – představování si, jak cíle dosahujeme
(Nováková, 2007, s. 14). V poslední řadě můžeme vést děti k radování se z úspěchů –
vystavit si své diplomy, těšit se ze získaných cen.

2.2 Zdravé soutěžení
Jistě jste už slyšeli některé z následujících tvrzení: „Dítě na život v soutěživém
světě nejlépe připravíme tím, že bude zažívat soutěživé situace, bude vyhrávat, ale i
prohrávat. Jedině tak obstojí v dospělosti v konkurenčním prostředí. Dítě odolné stresu
vychováme tak, že ho budeme vystavovat stresujícím situacím (Nováčková, 2001, s.
25).“ Tyto mýty jsou v myslích učitelů, vedoucích v Junáku i rodičů hluboce
zakořeněné. Sledujeme děti chtivé soutěží a zdá se nám, že o soutěžení přece tolik stojí.
Kde se dětská touha po porovnávání sil a vítězení bere? Děti během svého vývoje
skutečně touží po vzájemném porovnání sil. V zásadě jde ovšem o přirozenou lidskou
potřebu být úspěšný a být přijímán, uznáván a oceňován (Nováčková, 2001, s. 33).
Kompetitivní prostředí tyto potřeby uspokojuje. Pro naplnění této potřeby přitom není
nezbytné být lepší než druzí. Je naprosto dostačující být dobrý v tom, co dělám,
pracovat na svých schopnostech a dovednostech, vidět pokrok sám na sobě a být za to
okolím adekvátně uznáván. Aby děti poznaly své dobré a slabé stránky, není třeba, aby
byly veřejně srovnávány, není třeba jejich účasti v soutěžích a vyhlašování vítězů. A ani
vyhlašování poražených nepomáhá dětem vyrovnat se s neúspěchem.
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Klíčovým faktorem ve vyrovnávání se s nepříznivou situací není zkušenost
s kompetitivními situacemi a selháním v nich, nýbrž sebeúcta (Nováčková, 2001, s.
33). Sebeúctu bychom mohli definovat jako kladný postoj k sobě samému, pozitivní
vnímání sama sebe, všímání si svých předností a dovedností, vědomí vlastní hodnoty a
schopnost přijetí sama sebe se všemi dobrými i špatnými vlastnostmi. Děti, ale i
dospělí, kteří mají zdravou sebeúctu, si poradí s neúspěchy i bez předchozí zkušenosti
z prohraných bitev. Pro správný psychický vývoj člověka je důležité, aby dítě přijalo
samo sebe jako hodnotného člověka. Přijetí sama sebe je ale někdy celoživotním
úkolem.
Kasíková

(2007, s. 76–77) pojmenovává kompetici konstruktivní a

destruktivní. Pro konstruktivní kompetici je důležité, aby byl jasně vymezen začátek i
konec soutěže, aby byla jasná pravidla a aby tato pravidla byla dodržována, aby byl
vítěz určen podle předem známých kritérií. Je důležité hrát fair play a být připraven užít
si výhru i přijmout prohru. Být dobrým soutěžícím – nepoškozovat věci, neubližovat
sobě ani ostatním, být odpovědný za vše, co udělám, zvládat své projevy agrese a
zvládnout vcítit se do protihráče (Nováková, 2007, s. 21).
Je skvělé, když lze zaznamenat výkony jednotlivých soutěžících a později i
porovnat jednotlivé hráče, jaký udělali pokrok. Důležité je volit úkoly tak, aby byly pro
děti dosažitelné a zvládnutelné, aby měl každý účastník stejnou šanci na výhru. Je
dobré, když výhra je relativně nedůležitá, když na jejím dosažení příliš nezáleží. Tato
podmínka se snaží nalézt rovnováhu mezi přemotivovaností a zároveň lhostejností
k dosažení výhry. Umění soutěžit je něco, co ne každé dítě (a i dospělý) ovládá, a stojí
za to budovat i tyto dovednosti u dětí.
Důležité je ohlídat rovnost mezi dětmi. Nerovnost může nastat už ve výchozích
pozicích daných vrozenými schopnostmi, nadáním, ale i výchovou, zájmovými
kroužky, ale také samotným uspořádáním hry (opakování obsahu učiva z minulého
setkání, na kterém někteří chyběli). Při rozdělování dětí do dvou družstev je vhodné
použít metody náhodného výběru, např. losování, rozpočítávání nebo střídání hráčů
(Plummer, 2013, s. 38).
Přeceňování vítězství může vést u dětí k tomu, že hledají jiné a ne úplně legální
cesty, jak vítězství dosáhnout. Děti jsou velmi vynalézavé v podvádění, v uzavírání
koalic s kamarády ale i s dětmi, které jim přinášejí nějaký prospěch. Může dojít na
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bezohlednost nebo agresi. Některé děti se na soutěžích stávají závislé, tedy spíše závislé
na ujištění z vnějšku o jejich vlastní hodnotě a dovednostech. To vede k tomu, že se
soutěží účastní s velkým strachem a napětím, a pokud situace nevypadá příznivě, raději
se ze soutěže úplně vyřadí, než aby riskovaly možnou prohru. Rizikové je také využívat
soutěž pro popohánění dětí, pro urychlování všech činností. Pro děti může být
nepříznivé pracovat pod neustálým tlakem a strachem z toho, že nestihnou úkol
dokončit a že nebudou ostatním dětem stačit. Soutěžemi, ze kterých vyplývá nějaký
zisk, vnucujeme dětem motivaci zvnějšku. Přílišným vnucováním vnější motivace
přikrýváme a utlačujeme tu vnitřní. Děti přestanou vnímat, co samy chtějí, a jen plní
úkoly dospělého. Na první pohled taková situace vypadá pro vedoucího příznivě,
protože děti se jeví jako poslušné a aktivizované, přitom ale ubíjíme jejich vlastní
suverenitu a schopnost rozhodovat samy za sebe.

2.3 Role vedoucího v kompetitivní hře
Vedoucí v kompetitivní hře zadává pravidla hry a určuje cíl hry. Pokud se hra
odehrává v týmech, vedoucí tyto týmy vytváří. To pro vedoucího znamená velkou
odpovědnost, protože nerovně sestavené týmy mohou předurčit to, kdo zvítězí. Vedoucí
při hře dohlíží na dodržování pravidel a v případě porušení dává sankce a zjednává
nápravu. Vedoucí také plní roli soudce, pokud nastane nejednoznačná situace, kterou je
třeba rozhodnout. V závěru hry je vedoucím vyhlašován vítěz a také je vítězi
v některých případech předávána cena. Je jen na vedoucím, jak bude reagovat na ty, kdo
nevyhráli.

2.4 Realizace kompetitivní hry
Tato podkapitola je věnována fázím (Pelánek, 2013, s. 92–101) realizace
kompetitivní hry. Hra může být samozřejmě několikaminutovou záležitostí. Navíc když
hru s dětmi hrajeme opakovaně, stačí říct název hry a případně zopakovat pravidla a hra
může započít. Avšak čím delší hra je (a také pokud je to nová, námi vymyšlená hra), tím
je náročnější na přípravu. U kompetitivní hry bychom přípravu neměli podceňovat,
protože díky ní můžeme předejít mnoha nepříjemným situacím.
Nejprve je třeba začít pečlivou domácí přípravou. Je třeba zajistit potřebný
materiál, ujasnit si pravidla hry, rozmyslet si počet hráčů i vedoucích, kteří budou u hry
asistovat. Je třeba také promyslet časový plán hry. Následuje příprava na místě
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aktivity. U některých her je třeba promyslet herní území – velikost, terén, dostupnost
z tábořiště nebo základny. Oproti kooperativní hře, při které je v přípravné fázi dáván
větší důraz na promýšlení sociálních cílů a cílů hry určitého psychologického přesahu,
v kompetitivní hře je příprava důležitá kvůli tomu, aby hra proběhla bezpečně (snaha
hráčů zvítězit vytváří o něco nebezpečnější prostředí), férově a podle očekávání. I
kompetitivní hra má samozřejmě svůj cíl (a stejně jako kooperativní hra může mít
kromě herního cíle i cíl sociální).
Velmi důležité je srozumitelné vysvětlení pravidel. Změna pravidel během hry je
velmi obtížná a riziková, proto je nezbytné vysvětlit pravidla předem. Můžeme pravidla
vysvětlit všem dětem najednou, ale také se nabízí možnost vysvětlit pravidla jen
zástupcům týmů a ty pak nechat pravidla převyprávět skupině. V případě složitějších
pravidel je dobré připravit pravidla vytištěná a účastníkům je rozdat. Také můžeme do
herního pole rozmístit vedoucí, kteří budou dohlížet na dodržování pravidel.
Je třeba rozhodnout, zda bude kompetitivní hra probíhat individuálně (všichni
proti všem), anebo po týmech (týmy bojují proti sobě). Pokud se rozhodneme pro
druhou variantu, je třeba věnovat velkou pozornost rozdělení těchto týmů. Už samotné
rozdělení může velmi ovlivnit průběh hry. Rozdělení lze provést náhodnými metodami
(rozpočítávání se, losování) a také pomocí cíleného výběru (sami předem hráče
rozdělíme, zvolíme kapitány, kteří dále vybírají svá družstva). Je možné také nechat
hráče samotné vytvořit určitý počet týmů. Jen vyrovnané týmy přinesou zajímavou a
napínavou hru. Pokud vedoucí musí udělat nějaké zvýhodnění nebo vzniká mezi týmy
nerovnost, je lepší situaci řešit s konkrétními mužstvy než nerovnost před hráči ukrývat.
U závodů a sportovních utkání je dobré týmy pro přehlednost hry barevně odlišit.
Následuje motivace ke hře. Lze využít symbolický rámec, motivační scénku,
individuální rozhovor nebo třeba prezentovat situaci jako výzvu. Zajímavé také může
být motivovat týmy zvlášť. Oddělená motivace přispívá k soudržnosti týmů a nažhaví
skupinu proti protihráčům. U kompetitivních her většinou přichází motivace zvnějšku a
je intenzivnější. Oproti tomu v kooperativní hře je motivace spíše vnitřní a záleží na
jedinci, jak moc bude svoji motivovanost a angažovanost prožívat. I během hry je třeba
být stále aktivní. Vedoucí, který hru organizuje, je pozorovatelem a je vždy připraven
zasáhnout, kdyby se cokoli nedělo podle plánu. Pokud se něco začne kazit (hra
nefunguje, hráči podvádějí nebo si stěžují na průběh hry), je třeba reagovat rychle a
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pružně. Lepší je udělat špatné rozhodnutí než žádné. Děti, které mají stížnosti, si
vyslechneme, ale diskuse s nimi je ve chvíli, kdy je hra v plném proudu,
kontraproduktivní.
Kompetitivní hra vyžaduje jasný konec a také vyhlášení vítězů, které by mělo
následovat ihned po hře nebo v předem známém časovém období (například vyhlášení
může probíhat na večerním nástupu). Soutěž je vhodné ukončit vyhlášením a případným
odměněním vítězů, předáním diplomů, můžeme vytvořit i oslavnou ceremonii na závěr
takové aktivity. Čím velkolepější ale bude oslava vítězů, tím mrzutější mohou být
poražení. Závěrečnému vyhlášení dávejte důležitost úměrnou rozsahu aktivity a výkonu
hráčů.

2.5 Výzkumy týkající se kompetice a kooperace
Výzkumy týkající se kompetice a kooperace uváděné v této kapitole pocházejí
ze školního prostředí. Proto na následujících řádcích bude pro označení dětí používáno
slovo žák a pro označení lektora slovo učitel. Tyto výzkumy jsou zaměřeny na
kooperativní učení a vyučování. Pro kooperativní učení je charakteristické uspořádání
učebních vztahů mezi dětmi během učení tak, aby docházelo ke spolupráci. Pro
kooperativní učení jsou také charakteristické určité metody učení (např. společná práce
na jednom produktu, učení ve dvojicích, skládankové učení). Se školním prostředím je
spojen větší důraz na vzdělávání. V těchto výzkumech bývá porovnáváno kompetitivní
a kooperativní uspořádání výuky. Někdy jsou tato dvě uspořádání srovnávána ještě
s třetím, individualistickým. Z těchto srovnání ve výrazné většině vychází kooperativní
vyučování jako prospěšnější (Kasíková, 2017, s. 111). Prospěšnost kooperace se
rozděluje do tří hlavních oblastí. Dochází k zvýšené produktivitě a aktivitě všech žáků,
mezi žáky vznikají pozitivní vztahy a zlepšuje se chování žáků, protože kooperace má
vliv na psychické zdraví a na stabilitu osobnosti. Kooperativní učení má pozitivní vliv
(Johnson & Johnson, 2009a) na zapamatování si učiva, zlepšení slovní zásoby, rozvoj
řečových schopností. Děti udrží déle pozornost, rozvíjejí kritické a tvořivé myšlení.
Formuje se pozitivní postoj ke škole. Děti rozvíjejí svoji emoční zralost, vnímání sama
sebe a své hodnoty. Pracují na vztazích s druhými lidmi, učí se komunikovat a řešit
konflikty. Kooperaci jako prostředku prevenci agrese a šikany se věnuje výzkum autorů
Zental, Kuester & Craig (2011). V tomto experimentu bylo pozitivním zjištěním, že
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kooperativní prostředí zvyšuje výkonnost dětí s ADHD, zároveň ale tyto děti mohou
„nakazit“ skupinu svým chováním a snížit tak efektivitu práce oproti tomu, kdyby
přítomny nebyly. Morton Deutsch se ve své studii z roku 1951 zabývá srovnáním
učebního výkonu kooperujících žáků a individuálně pracujících žáků. Experimentální
skupina byla tvořena z pěti pětičlenných skupin dětí. Byl jim zadán úkol, který měly
řešit společně. Za výkon byly ohodnoceny všechny děti jednou společnou známkou.
V kontrolní skupině se nacházel stejný počet dětí, které však měly pracovat samostatně
a také byly individuálně hodnoceny na základě osobního výkonu. V oblasti výkonu se
kontrolní a experimentální skupina nelišila. Experiment ale prokázal odlišnost v oblasti
spokojenosti žáků během učení. Skupiny spolupracující byly při práci uvolněnější,
vyrovnanější a jistější. Žáci pracující samostatně naopak projevovali známky nejistoty a
úzkosti (Rückerová-Volgerová, 1994, s. 106).
Další výzkum (Johnson, Skon, & Johnson, 1980) porovnává výsledky řešení
úloh osob pracujících individuálně, ve skupinách a v soupeřivém prostředí. Ukázalo se,
že i když žáci neznají individuálně správnou odpověď, společnou diskusí k ní mohou
dojít. Vysokoškoláci i studenti středních škol měli prospěch ze společné diskuse během
aktivity. Kooperativní prostředí se ukázalo jako více podporující a povzbuzující než
individuální a soupeřivé prostředí. Naopak se neprokázaly významné rozdíly mezi
výsledky studentů pracujících v individuálním a soupeřivém prostředí. Tyto dvě
prostředí se jeví srovnatelné v oblastech objevování strategií řešení problémů, vnímání
podpory a povzbuzení k učení.
Ross (1998) se ve svém výzkumu zaměřil na srovnání skupiny kooperativně
pracující a skupiny, která byla vyučována frontálně. Obsah učiva byl koncipován jako
problémové vyučování. Kontrolní skupina byla vyučována stejným způsobem jako
doposud. Učitelé dostali pouze instrukce ohledně cílů výuky (které byly pro všechny
skupiny stejné). Oproti tomu učitelům v kooperativní i frontálně vyučované skupině
(anglicky označena pojmem whole-class) byly předány velmi pečlivě připravené
materiály a učitelé prošli školením. Výsledkem tohoto výzkumu byl signifikantně
významný rozdíl mezi výsledky kontrolní skupiny a kooperativní i frontálně vyučované
skupiny. Co je ovšem odlišné od dalších výzkumů uvedených v této práci, nebyla
prokázána výrazná odlišnost kooperativního vyučování. Jako důvody tohoto výsledku
je v diskusi této studie uváděno, že diskuse nutná v kooperativním vyučování mohla
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zdržovat účastníky od práce a že během skupinové práce docházelo k sociálnímu
zahálení. Obsah a průběh kooperativní frontální výuky byl velmi pečlivě připraven a
naplánován. Z toho bychom také mohli usuzovat, že kvalitně připravenou výukou lze
dosahovat srovnatelných cílů a efektů ve vyučování v obou dvou typech výuky.
Zajímavý je i výzkum zaměřený na ideální počet lidí v kooperující skupině. Lidé
pracující ve skupině (dvojice, čtveřice) dosahovali lepších výsledků než jednotlivci.
Z této studie (Bertucci, Conte, Johnson, & Johnson, 2010) vychází lépe výsledky dvojic
než čtveřic. To ale mohlo být způsobeno tím, že spolupracujícímu prostředí se rychleji
přizpůsobí menší skupina, dvojice tedy byly z tohoto pohledu ve výhodě. Tato hypotéza
byla podpořena díky tomu, že úspěšnost dvojic významně vzrostla o něco dříve, než
srovnatelné hladiny úspěšnosti dosáhly i početnější týmy. S rostoucím časem se
zvětšoval rozdíl mezi výsledky lidí individuálně pracujících a spolupracujících ve
prospěch skupinové práce. Počet členů má na výsledek skupiny největší důsledky
z počátku činnosti. Na základě této studie můžeme doporučit, aby při zavádění
kooperace do programů na skautských družinových schůzkách byly děti nejprve
rozděleny do dvojic a postupně se učily vycházet a pracovat s větším počtem osob.
Výzkum z roku 2012 (Bertucci A., Conte, Johnson, & Johnson) upozorňuje na
význam zpětné vazby (group processing) v rámci kooperativního vyučování. Studenti,
kteří měli v rámci své kooperativní výuky zpětnou vazbu, dosahovali lepších výsledků.
V dalším výzkumu (Johnson D. W., Johnson, Stanne, & Garibaldi, 1990) byly
porovnávány skupiny účastnící se hry administrované na počítači. Kontrolní skupina
pouze hrála hru dle zadaných pravidel. Experimentální skupina v průběhu aktivity byla
vedená v rámci reflexe, dostali příležitost sdělit si v týmu dojmy ze hry a doporučit si
herní postupy. Účastníci výzkumu, kteří reflektovali činnost již v průběhu, se více
účastnili závěrečné reflexe, byli celkově úspěšnější v řešení této počítačové problémové
úlohy. Studenti z experimentální skupiny se cítili více přijímaní a oceňovaní.
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3 Kooperativní hra
Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2009) definuje kooperaci
následovně. Kooperace (Průcha, Mareš, & Walterová, 2009, s. 133) je „spolupráce lidí,
zpravidla zaměřená na dosažení společného cíle. Dovednosti spolupracovat nejsou
vrozené, musí se nacvičovat a rozvíjet např. pomocí kooperativního učení. (…) Opakem
kooperace je soupeření.“ Psychologický slovník doplňuje, že kooperace (Hartl &
Hartlová, 2010, s. 268) je „součinnost, spolupráce několika osob zaměřená k dosažení
téhož cíle, opakem je kompetice“. V Pedagogickém slovníku nacházíme vysvětlení
hesla kooperativní učení (Průcha, Mareš, & Walterová, 2009, s. 133). Jde o „učení lišící
se od individuálního tím, že je postaveno na spolupráci osob při řešení složitějších úloh.
Řešitelé jsou vedeni k tomu, aby dokázali rozdělit sociální role, naplánovali si celou
činnost, rozdělili dílčí úkoly, naučili se radit si, pomáhat, slaďovat úsilí, kontrolovat
jeden druhého, řešit dílčí spory, spojovat dílčí celky do většího celku, hodnotit přínos
jednotlivých členů atd.“
Kooperativní hra, jak už z názvu vyplývá, je založena na spolupráci všech hráčů.
Základní charakteristikou je, že v kooperativních hrách buďto všichni uspějí, anebo
neuspějí (dosáhnou či nedosáhnou cíle). Nenacházíme zde žádné poražené. Děti si hrají
společně, zaměřují se na společný cíl, ke kterému všichni směřují. Na počátku hry je
jasně zadáno, jaký je cíl, a jeho dosažení znamená pro všechny hráče úspěšné zakončení
aktivity. V družinách by mělo být jedním z hlavních cílů budovat soudržnost skupiny,
vzájemnou sympatii dětí, partnerský vztah mezi vedoucím a dítětem. Vedle sociálních
cílů stanovujeme cíle konkrétních aktivit – čeho mají děti dosáhnout, co se mají naučit.
Tato úvaha by měla předcházet jakékoli pedagogické činnosti (Cangelosi, 2006).
V těchto hrách by děti neměly prožívat strach ze selhání, strach z neúspěchu.
Kooperativní hry mají čtyři základní prvky (Kasíková, 1997, s. 63):
1. Kooperace: Děti jsou součástí skupiny, se kterou pociťují sounáležitost.
Každý hráč přispívá svým dílem podle svých možností k dosažení cíle.
Hráči ci pomáhají, cítí se plně zapojeni. Výsledkem je radost ze zisku,
kterou mají všichni zúčastnění.
2. Akceptace, přijetí, souhlas: Každé dítě má ve skupině nenahraditelnou
roli. Je skupinou přijímáno. Tato skupinová sounáležitost a uvědomění si
24

jedinečnosti a přínosu každého hráče je základní podmínkou dobrého
průběhu hry a zdárného konce.
3. Začlenění: Děti touží být součástí společenství. Kooperativní hra nabízí
snadné zapojení do organizační struktury skupiny. Někdy jsou role ve
skupině předem definovány, někdy si je děti rozdělují samy.
Kooperativní hra vytváří bezpečné prostředí pro sebeprosazení.
4. Legrace, radost, potěšení: Hra samotná, ať už kooperativní či jakákoli
jiná, by měla být radostnou a potěšující činností. U kooperativní hry
dochází ještě k zvýraznění tohoto prvku. Eliminací rizika prohry či
zesměšnění přináší uvolnění, které je provázeno svobodnou radostí ze
hry.
Mnohé informace uvedené v této práci o kooperativní hře vycházejí z teorie
kooperativního učení. Kooperativní učení by mělo splňovat následujících pět kritérií
(Nevin & Thousand, 1995), aby bylo ve své podstatě kooperativní. Prvním významným
rysem kooperativního učení je, že činnost rozvíjí pozitivní vzájemnou závislost.
Důležitá je vzájemná pomoc při dosahování společného cíle. Závislost se ukazuje ve
chvíli, kdy jedinec nemůže vlastní silou dosáhnout stanoveného cíle. Takové situace
učitel dosahuje například prostřednictvím zdrojů, může omezit pomůcky a dát je
k dispozici jen konkrétním žákům (Sommerová, 2009). Lze také rozdělit pracovní role,
určit pořadí úkolů a rozdělit k jednotlivým úkolům odpovědné osoby. Může také
pomoci rozdělit dětem oblasti, ve kterých budou odborníky, nebo konkrétní role, ve
kterých mají během společné práce vystupovat. Vzájemnost můžeme také podpořit
prostorově – každá skupina má pouze určitý vymezený prostor pro svoji činnost.
S tím souvisí druhé kritérium kooperativního učení, a to zajištění vzájemného
kontaktu. Učitel by měl zajistit, aby studenti měli dostatek času na vzájemnou pomoc
při práci (výrazný časový tlak může vést k tomu, že to udělají ti nejrychlejší, nedá se
prostor slabším), aby se mohli žáci vzájemně seznamovat, navazovat navzájem na svoji
práci a podporovat se v učebním úsilí. Je také důležité, aby žáci seděli tváří v tvář
v dostatečné blízkosti, aby mohli diskutovat, vysvětlovat a mohli využívat různých
prostředků komunikace.
Třetím kritériem je posílení osobní odpovědnosti. Je to velmi významné
kritérium, které odlišuje kooperativní učení od skupinového. Každý zúčastněný má
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odpovědnost, a měl by si ji i uvědomovat, za splnění společného cíle. Posilovat tuto
odpovědnost můžeme různými způsoby. Je to například vyvolávání náhodných žáků
k prezentování výsledků skupiny nebo písemné zkoušení studentů.
Čtvrtým důležitým kritériem je zdokonalování interpersonálních dovedností.
Interpersonální dovednosti jsou při výuce významné stejně jako samotná výuka. Učitel
by neměl na rozvíjení těchto dovedností zapomínat. Měl by posilovat vzájemnou důvěru
mezi žáky, a také mezi ním samotným a žáky, překonávat konflikty a vnímat dynamiku
třídy.
Posledním důležitým kritériem je aktivita učitele v usměrňování práce skupiny.
Učitel usměrňuje práci skupiny tak, aby práce žáků na sebe vzájemně navazovala, aby
každý žák přispíval svojí prací skupině, a aby tak žáci dosáhli skupinového cíle.
Z prostředí školy lze snadno převzít těchto pět kritérií a využít je při přípravě
kooperativní hry jako kontrolu, zda jde skutečně o kooperaci. Kromě samotných her lze
pojmout kooperativně převážnou část skautského programu. Na každé družinové
schůzce dochází k učení něčeho nového. Kooperace je nejefektivnější, když jsou
jednotlivé

části

v programu

v souladu,

tedy

všechny

programy

se

nesou

v kooperativním duchu.
Součástí kooperativní hry je učení dětí kooperativním dovednostem. Mezi
takové dovednosti patří umět organizovat práci ve skupině, pracovat s přiděleným
časem, rekapitulovat pokrok, užívat vhodné a funkční způsoby komunikace, aktivně
naslouchat, udržovat oční kontakt, konstruktivně vyjádřit nesouhlas a vést diskusi
(Kasíková, 2016, s. 70–71). Všechny tyto dovednosti jsou poměrně obtížné a děti se je
postupně učí. Je vhodné zaměřit se třeba jen na některé z nich, vysvětlit dětem, co to
vlastně znamená a jak to vypadá, když se člověk takhle chová, a nechat je zaměřit se
během spolupráce právě na konkrétní sociální dovednosti. V reflexi je pak příležitost
nechat děti promluvit o tom, čeho si všimly a co nového se naučily. Oceňujte děti, když
si všimnete, že se v některé sociální dovednosti zlepšují.
Samotná realizace kooperativní hry je velmi snadná. Na celé metodě je
nejobtížnější to, že obnáší určitou změnu myšlení. Je třeba začít jinak uvažovat o
výchově, o výchovných cílech. Je třeba začít děti motivovat jiným způsobem. Zaměřit
se více na jejich vnitřní motivaci (aby byl program lákavý, aby byl pro děti výzvou, aby
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reagoval na jejich potřeby a zájmy). Aby vedoucí kooperativní metodu správně používal
a skutečně dosahoval cílů, které si naplánoval, je třeba, aby znal alespoň základy
kooperativního učení a porozuměl struktuře tohoto pedagogického přístupu. Proměna
oddílového prostředí z kompetitivního na kooperativní může obsahovat upuštění od
bodování, postupné upouštění od soutěživých her a v neposlední řadě diskuse s dalšími
vedoucími, kteří jsou skálopevně přesvědčeni o přínosech a významnosti kompetice.
Není třeba hned rušit vše staré a zavádět nové pořádky. S kooperací můžeme
začít pozvolna, zařadit jednou za čas aktivitu, zkoušet, jak na to děti zareagují. Mezi
dětmi jistě budou některé zklamané, protože v každém programu dosud mohly měřit své
síly s ostatními, ale možná se najdou i děti, které konečně dostanou odvahu projevit se a
zapojit se do aktivit, protože k tomu konečně najdou odvahu. Nenechte se odradit
prvotní negativní reakcí některých dětí. Všímejte si, jak některé děti „rozkvetou“, když
dostanou příležitost projevit se v bezpečném prostředí. Také můžete sledovat děti, které
doposud byly připraveny za každých okolností vyhrát, jak se zklidní a upustí od snahy
podvádět při hrách. Zkuste postupně minimalizovat ve svém oddíle soutěžení,
příležitosti ke srovnávání, orientujte děti na sebe navzájem (ne na sebe) a přivádějte je
do situací, kdy budou muset vzájemnou diskusí řešit společně problémy.
Kooperativní učení je také skvělým vyvážením dvou tendencí ve skautské
výchově – naučit děti znalostem a zároveň budovat dobré vztahy v rámci družiny,
vychovávat k přátelství a respektu k ostatním. A právě kooperativní učení svojí duální
strukturou cílů nabízí prostor pro rozvíjení obou těchto oblastí.

3.1 Realizace kooperativní hry
Na počátku procesu plánování kooperativní hry je třeba promyslet si odpovědi
na následující otázky:
1. Jaké cíle si stanovuji?
2. Jakým způsobem zajistím pozitivní vzájemnou závislost mezi dětmi?
3. Jak nastavím podmínky, aby si děti uvědomovaly osobní odpovědnost a
projevilo se to v procesu hraní i učení?
4. Jaké kooperativní dovednosti budu v průběhu aktivity rozvíjet a pozorovat?
5. Bude zařazena reflexe? A pokud ano, jaké otázky budu dětem klást, na co
bude dáván důraz?
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Začneme prvním bodem. Stanovení cíle vzdělávací aktivity zvyšuje efektivitu
činnosti (Kasíková, 2016, s. 44). Se stanovením cíle jde ruku v ruce také stanovení
výstupu práce. Je třeba ale stanovovat cíle pro dvě roviny učení – učení se vědomostem
a dovednostem a učení se kooperaci. Na základě učebních cílů stanovujeme kritéria
úspěšnosti pro učební proces i pro kooperativní procesy ve skupině. Cíli vhodnými pro
kooperativní hru může být například rozvoj pozitivní interdependence, zlepšení
komunikace mezi dětmi nebo zlepšení vzájemného respektu. Cíle také usnadňují
přípravu aktivity. Pro dobrý průběh aktivity je dobré, když děti cíle aktivity znají a jsou
s nimi ztotožněny. V ideálním případě je dětem znám nejen cíl aktivity, ale také
osobnostně-sociální cíl. Na základě cílů také provádíme hodnocení celého procesu.
Vzhledem k tomu, že kooperativní hry probíhají ve skupinách, je třeba věnovat
velkou pozornost vytváření těchto skupin. Jakým způsobem budou děti rozděleny?
Podle náhodného klíče? Podle jejich vlastních sympatií? Budou skupiny dané jen pro
jednu aktivitu nebo pro delší časový úsek? Počet dětí ve skupině závisí na charakteru
aktivity, časových možnostech, na předchozích znalostech dětí. Doporučuje se 2–6 dětí
ve skupině (Kasíková, 2005). Při tvorbě skupin také uvažujeme, zda zvolit stejnorodost
či různorodost z hlediska věku, pohlaví, výkonnosti a motivace k učení. Dále uvažujeme
nad rozmístěním skupin v prostoru (aby k sobě měly dostatečně blízko a zároveň se
nerušily).
Téma osobní odpovědnosti a důsledky této odpovědnosti na proces učení jsou
zásadním rozdílem mezi kooperativním programem a běžnou podobou programu
(například kompetitivní). Z počátku do procesu uvědomování si osobní odpovědnosti
zasahuje vedoucí (například rozdělením rolí), postupem času už není nutný tak výrazný
zásah ze strany vedoucího, protože děti pochopí, co je po nich požadováno. Každý se
pak zhostí nějaké funkce dobrovolně (Petrášová, 2011, s. 23).
Při zadávání kooperativní činnosti je vhodné být opatrný na to, jakým způsobem
úkoly zadáváme. Kasíková (2017) ve svém výzkumu uvádí problematické výroky
učitelů zadávajících kooperativní činnost. Jako problematické jmenuje například obecně
zformulovaný sociální výukový cíl: „Dneska chci, abyste se naučili spolupracovat“
nebo výzvy učitele, které by měly skupinu přimět k práci, ale jsou příliš obecné:
„Dohodněte se, pracujte společně, je vás tu na práci víc.“
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Čtvrtý bod vyzývá vedoucí k jasnému formulování cílů před začátkem
kooperativní hry. Vedoucí by si měl během kooperativní práce žáků všímat konkrétních
projevů spolupráce i nespolupráce a upozorňovat na problémy konkrétně, ideálně
popisem situace. Poté, co je zadán cíl aktivity skupině, stává se vedoucí se
pozorovatelem a facilitátorem celého procesu. Je třeba pečlivě sledovat skupiny při
práci, sledovat i výkon konkrétních členů. Úkolem vedoucího je zasáhnout tam, kde si
děti nevědí rady a kde váznou principy spolupráce. V rámci procesu aktivity by si měla
skupina průběžně pokládat otázky o zpracování úkolu (nebo otázky pokládá vedoucí):
„Jak se s úkolem vyrovnáváme? Existuje ještě jiné řešení?“
Pátým bodem je výzva k reflexi aktivity. Skupina v závěru dokáže zdůvodnit
výsledek svojí práce (jeho platnost a možnost zevšeobecnění nalezeného řešení).
Dokáže také zhodnotit průběh a výsledky skupinové práce. Hodnotíme výkon
v konkrétní hře a také schopnost skupiny i jednotlivců spolupracovat.
Vedoucí by neměl zapomínat ani sám na sebe. Je dobré mít okolo sebe kolegy, se
kterými je možné sdílet si zkušenosti a dávat zpětnou vazbu. Je užitečné psát si
záznamy o svých zkušenostech, reflektovat svoje zkušenosti a pravdivě zaznamenávat
to, co se daří a co ne.
Když začínáme plánovat kooperativní hru a máme již formulované cíle,
přemýšlíme nad konkrétní podobou a průběhem družinové schůzky. Zpočátku je
vymýšlení kooperativních struktur obtížné, ale lze začít jednoduchými kroky. Odstraňte
ze svých představ všechny příležitosti k soupeření, vzájemnému porovnávání.
Přemýšlejte nad tím, zda konkrétní znalost již nemá některé z dětí a jestli by se nedalo
toto dítě využít jako pomocník při učení. Zaměřte se také na to, abyste jako vedoucí
nebyl sám zdrojem informací, ale děti se mohly naučit znalost i z něčeho dalšího
(různorodé materiály, výukové karty, obrázky, návody na listech papíru, obrázkové
návody). Děti se také mohou učit od sebe navzájem. Nemusí pro ně ale být snadné, se
zpočátku snést v takhle intimním vztahu, jako je vysvětlování tématu ve dvojici. Je
třeba jejich vzájemné učení strukturovat, dát tomu jasné hranice a omezit to časově a
všímat si projevů nekonformity u dětského „učitele“ i „žáka“. Přemýšlejte, jak zapojit
do her i děti, které se často nechtějí účastnit a stojí na okraji kolektivu.
Při vytváření kooperativní hry můžeme snadno ověřit, zda parametry aktivity
splňují pět základních podmínek kooperace. Vzniká mezi dětmi pozitivní vzájemná
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závislost? Je dětem umožněn vzájemný kontakt? (Tedy je během hry žádoucí, aby děti
spolu mluvily nebo jiným způsobem komunikovaly?) Pocítí během aktivity děti osobní
odpovědnost za průběh aktivity? Budou moci rozvíjet komunikaci, interpersonální
dovednosti? Bude vedoucí aktivně přítomen a bude připraven provést skupinu
aktivitou? Pro kooperativní hru je dále charakteristické, že všechny děti tvoří jednu
skupinu, která směřuje ke stejnému cíli. (Je samozřejmě možné rozdělit děti do více
skupin, ale zejména na počátku zavádění nové metody je pro děti velmi přirozené stále
porovnávat svoje výkony alespoň s další skupinou – a to může kooperativní hru
narušit.) V kooperativní hře má každé dítě svoji roli, která je pro dobré fungování
nezbytná. Při kooperativní hře se děti cítí více začleněny do programu. V kooperativním
prostředí je vítána radost, legrace, ocenění pro všechny zúčastněné, je velký prostor pro
pochvalu a ocenění všech zúčastněných.
Kooperativní hry se budou dařit více ve skupině dětí, které se už znají a vědí, co
od sebe mohou vzájemně očekávat. Je dobré znát fáze skupinové dynamiky (forming,
storming, norming, performing) a sledovat, v jaké fázi právě konkrétní družina je.
Kooperativní hry se odehrávají ve skupinách. Družina svým počtem členů
pravděpodobně vystačí na jednu skupinu, ale je možné děti i dělit. Pamatujme na to, aby
spolu ve skupině byly děti, které si rozumějí a snesou se. Kooperativní učení není
metoda, která vyléčí všechny mezilidské vztahy. I přes veškeré přínosy této metody
nemůžeme přehlížet přirozené antipatie některých dětí.
Snažme se děti k aktivitě nadchnout příběhem, postavit před ně zajímavou
výzvu, dát jim přiměřený cíl a motivovat ke stálému zlepšování; také nesmíme
nezapomínat oceňovat jejich pokrok.
Připravit kooperativní hru vyžaduje čas. Investovaný čas do přípravy se ale
vyplatí a může výrazně ulehčit průběh hry. Po úvodním zadání úkolu, kdy je vedoucí
středem pozornosti, ustupuje do pozadí a skupina dětí se začíná soustředit na úkol.
Vedoucí je průvodcem, zasahuje ve chvíli, kdy skupině není jasné zadání, zasekne se při
práci nebo ve skupině vznikne příliš velký konflikt.

3.2 Kooperativní prostředí
Pro dobrý průběh kooperativní hry je důležité i prostředí, ve kterém se aktivita
odehrává. Děti by měly mít možnost mluvit dostatečně nahlas, měly by se cítit
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v bezpečí, vědět, že mohou říct nahlas jakýkoli názor bez rizika, že se jim bude někdo
smát. Chyba je v kooperativním prostředí vnímána jako příležitost k učení.
V bezpečném prostředí je pro děti snazší prezentovat před kamarády výsledky svojí
práce.
Důležité je věnovat pozornost i tomu, co děti během aktivity obklopuje, a také i
nábytku, který děti využívají. Je vhodné orientovat stoly a židle tak, aby dětem byla
usnadněna vzájemná komunikace. Také je vhodný takový nábytek, který umožňuje
snadné přesouvání. Přístup k pomůckám by měl být co nejsnazší. Prostředí by mělo být
uzpůsobeno tak, aby evokovalo sounáležitost (výzdoba, fotografie ze společných
zážitků). V klubovně mohou být také vystaveny již hotové projekty.

3.3 Role vedoucího v kooperativní hře
Dítě, které se účastní kooperativní činnosti, je ve skupince neustále součástí
sociálních vazeb a probíhající komunikace. Vedoucí není v pozici toho, kdo by celý
proces řídil a koordinoval. Tyto role zastávají samy děti. Vedoucí probíhající práci
s odstupem sleduje a je k dispozici v případě potřeby. Každé dítě si ho může kdykoli
přivolat.
Práce v týmu klade na žáka větší nároky než individuální práce. Je třeba budovat
vztahy s ostatními členy oddílu, pracovat na svém projevu, komunikačním stylu, jasném
vyjadřování, učit se řešit konflikty a přijímat zpětnou vazbu, která nemusí být vždy
pozitivní (Kasíková, 1997, s. 91).
Vedoucí se podílí na vytváření klimatu skupiny, sleduje dynamiku týmů. Je
odpovědný za rozvoj kolektivu, jejich vzájemné fungování, vzájemné soužití. Motivuje
děti k práci, dává instrukce, pomáhá, vybízí k hodnocení (dávání zpětné vazby), shrnuje
a hodnotí výsledky. Vedoucí program schůzky připravuje moderuje a vede
k zamýšlenému závěru. Vedoucí je žákům partnerem, rádcem a průvodcem (Petrášová,
2011, s. 18). Vedoucí vytváří takové podmínky, aby děti měly prostor si na informace
přijít samy. Úkoly, které jsou dětem předkládány, jsou výzvou k myšlení a uplatnění
jejich dovedností.
Nakonec vedoucí zhodnocuje výsledky činnosti a vede děti při závěrečné diskusi
o tom, co se stalo, a při hodnocení pracovního procesu. Děti samy se k tomu, jak
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aktivita probíhala, vyjadřují. Vedoucí pak skupině i jednotlivcům dává zpětnou vazbu,
zda splnila úkol, na čem by mohla skupina ještě zapracovat, co příště udělat jinak.

3.4 Typy úloh
Vhodnými typy úloh pro kooperativní hru jsou sběr informací, práce
s informacemi, vyhodnocování informací (Kasíková, 2007, s. 95). Skupiny také dobře
pracují na návrzích a tvorbách konkrétních produktů. Hra také může spočívat
v překonání nějakého rekordu společnými silami nebo splnění úkolu v určitém časovém
limitu. Vhodné jsou také analytické úlohy, úlohy podporující divergentní myšlení,
tvořivou práci, ale i syntézu informací (Petrášová, 2011, s. 24). Ne všechny úkoly jsou
pro skupinovou práci vhodné. Dobré je řídit se následujícími kritérii. Přináší řešení
tohoto úkolu ve skupině něco navíc oproti tomu, kdyby úkol řešili jednotlivci? Je možné
v tomto úkolu nalézt více různých řešení? Je úkolem vyřešit něco, na co by dítě
nestačilo, ale s pomocí kamarádů to zvládne? Je úloha výzvou, láká děti k řešení?
Pobízí úloha ke komunikaci s ostatními? Je úkol pro děti splnitelný?

3.5 Hodnocení
V kooperativním prostředí má hodnocení svoje specifika. Využívá se kombinace
hodnocení vedoucím a vlastního hodnocení dětí. Samotné děti si jsou schopny vzájemně
poskytovat zpětnou vazbu. Hodnocení je postaveno na srovnávání aktuálního stavu
s vytyčeným cílem a zpětné vazbě účastníků. Porovnávat lze maximálně skupiny mezi
sebou, to ale není v kooperativním prostředí cílem, porovnávání skupin mezi sebou ale
ničí kooperativní proces (Čapek, 2015, s. 291). Učitelé mohou mít s hodnocením skupin
potíže, protože některé efekty skupinové práce je těžké zaznamenat (jsou obtížně
měřitelné). Osobnostní a sociální rozvoj žáků se také těžko hodnotí. Hodnocení
jednotlivce je velice obtížné, protože není často identifikovatelné, jakou měrou
k výsledku skupiny přispěl. Těžiště hodnoticího procesu přechází v kooperativním
prostředí od hodnocení jedince k hodnocení skupiny a procesů, které probíhaly. Také se
posouvá od vedoucího směrem k dětem, které často mnohem lépe vědí, co se ve skupině
odehrávalo. Hodnocení je propojené s plánováním dalšího rozvoje. Je dobré používat
popisující jazyk, tedy co jsme pozorovali, že se stalo a jaké důsledky to mělo. V dalším
kroku bychom se měli orientovat na to, co do budoucna zlepšit, udělat jinak. Hodnocení
probíhá v kooperativním vyučování v rámci reflexe.
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Můžeme hodnotit na konci celé aktivity (sumativní hodnocení), ale také
v průběhu (průběžné hodnocení). Je možné kdykoli aktivitu zastavit, shnout, co se do
této doby dělo a jaký to mělo nebo nemělo přínos pro úspěšné dosažení cíle, a vymyslet
plán, jak efektivně cíle dosáhnout. Průběžné vyhodnocení má velkou výhodu v tom, že
je možné včas zasáhnout a upravit průběh aktivity tak, aby byl proces ve výsledku
úspěšný.
Praktickou pomůckou k hodnocení mohou být tzv. hodnoticí listy (Kasíková,
2007, s. 133), na kterých jsou připravené kontrolní otázky zaměřené na to, kdo co
během procesu aktivity splnil. Také je možné reflexi nastartovat dotazníkem, který
obsahuje otázky na fungování skupiny. Účastníci si poznamenají své dojmy dříve, než
budou moci býti ovlivněni ostatními ve skupině. Také je možné vyzvat některé členy
k referování o tom, jak společná práce probíhala. Další možná metoda je technika
interview. Konkrétním dětem jsou pokládány konkrétní otázky, jako třeba: „Jak to podle
tvého názoru ve skupině šlo?“ Také je možné k hodnocení vytvořit velkou tabulku, do
které děti zaznamenávají své dojmy a posílají si tabulku dokola. V druhém kole každý
může přečíst to, s čím nejvíce souhlasí.

3.6 Reflexe
Reflexe je strukturované zhodnocení aktivity následující bezprostředně po ní.
Slouží k sdílení pocitů, dojmů, názorů a zkušeností získaných v rámci aktivity. Probíhá
ve skupině za přítomnosti všech zúčastněných. Reflexe kooperativních aktivit je
zaměřena na proces, tedy na to, jak aktivita probíhala, jak pracovali jednotliví členové a
jakým způsobem a za jakých okolností skupina dosáhla cíle. Je doporučováno jmenovat
během reflexe alespoň tři věci, které se podařily (co bylo pro skupinu prospěšné) a
alespoň jeden krok, který by skupina mohla udělat pro to, aby došlo ke zlepšení
vzájemné spolupráce.
Vést reflexi může být poměrně složité. Pro děti, hlavně mladšího školního věku,
to zpočátku může být obtížné, cokoli při reflexi říci. Děti se teprve učí mluvit nahlas,
vyjadřovat svoje myšlenky, popisovat svoje pocity a říkat spolužákům svoje názory a
postoje.
Reflexi je dobré realizovat v kruhu, aby na sebe děti viděly a mohly na sebe
vzájemně mluvit. Pokud mají děti potíže s tím, že se nemohou udržet a mluví nebo
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jiným způsobem ruší, je možné si vzít na pomoc nějaký předmět. Dítě, které tento
předmět drží, mluví, ostatní jsou tiše. Předáním předmětu se předává i slovo.
Vedoucí může předem skupině zadat, na co se má soustředit (jaké akce se od
nich v rámci aktivity očekávají), a v rámci reflexe může dojít na vyhodnocení aktivity.
V reflexi je také prostor pro zaměření na práci jednotlivců a jejich přínos pro
práci skupiny. To povede k zvýšení osobní odpovědnosti. Můžeme naopak omezit
faktory, které skupinu ruší a narušují její dobré společné fungování. V rámci reflexe by
měl být prostor pro členy skupiny k tomu, aby si vzájemně poskytli zpětnou vazbu. Ta
by měla být pozitivní (pozitivní posunuje vpřed, negativní zpětná vazba brzdí vývoj).
Zpětnou vazbu realizujeme ve dvou krocích – nejprve co se podařilo, co bylo dobré;
v druhém kroku se orientujeme do budoucna, tedy co příště udělat lépe, doporučení do
další aktivity.
Pokud jsou účastníci aktivity uvědomělí, rozumějí sami sobě, své roli a své pozici ve
skupině, lze je vyzvat k tomu, aby si určili cíl, na čem chtějí v dalších činnostech
zapracovat (přispět větším dílem k výsledku, více nabízet pomoc, podporovat ostatní
členy). Účastníci se učí jen ze zkušeností, které reflektují, které si uvědomují. Nelze
spoléhat na to, že se děti například učí komunikovat, když v závěru práce ani nevědí,
s kým v průběhu aktivity mluvily a co říkaly. Naopak když se přímo na komunikaci
v reflexi zaměříme (například otázka: „Jak jsi na tuto situaci reagoval? Jaké věty vedly
k řešení situace, co muselo být řečeno, abyste našli řešení?“)
Dobré jsou konkrétní otázky, jako: „Co fungovalo?“, „Co nefungovalo?“, „Co lze
změnit, aby se zlepšil proces fungování skupiny?“ Reflexe činnosti může sloužit jako
prevence konfliktů (mezilidské konflikty lze zachytit již v zárodku), je to prostor pro
vyjasnění vztahů. V závěru by vedoucí neměl zapomenout dobrou práci ocenit. Je
možné uspořádat oslavu společné práce.
Zvláště u mladších dětí a zároveň při realizování jednodušších aktivit lze
postupovat následovně:
1) V prvním kroku reflexe shrneme, co se dělo (jakou hru jsme hráli, co
se přitom stalo).
2) V druhém kroku se orientujeme na to, co se podařilo. Ptáme se dětí,
za co by rády svoje kamarády ocenily, vyzýváme je k tomu, aby
pověděly, co vedlo k úspěšnému řešení problému. Ze začátku může
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být pro děti složité popisovat svoje názory, emoce a dojmy. Měli
bychom na to brát ohled a oceňovat vše, co říkají. Dětem může být
najednou trochu příjemně a zároveň trapně, pokud jsou před všemi
pochváleny. Učíme je, že v takové situaci je správné pochvalu
přijmout a poděkovat za ni. Můžeme si na pomoc vyrobit různé
pomůcky nebo využít různé techniky hodnocení (kartičky popisující
náladu, ukazování míry spokojenosti rukou, určit škálu, na kterou se
děti postaví podle toho, jak aktivitu vnímaly).
3) Ve třetím kroku se dětí ptáme, co by příště udělaly jinak, co se
nedařilo a jaké navrhují do budoucna řešení. Snažíme se vyhnout
přímé konfrontaci („Ty za to můžeš, pokazil jsi nám to!“),
nenecháváme děti na sebe reagovat přímo, kritiku se snažíme
přetvářet do řešení.
Pokud se nějaké dítě nechce skupinové činnosti účastnit, je lepší to řešit ihned
než až při reflexi, protože čím později bude dítě dotázáno na svůj postoj, tím více bude
v ofenzivě vůči zbytku skupiny. Takového dítěte se můžeme ptát, co si myslí o tom, na
čem jeho skupina pracuje, co teď skupina dělá, proč se na tom nechce podílet a za
jakých okolností by bylo ochotné se podílet (Šlehofer, 2016).
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Závěr teoretické části
Teoretická část byla zaměřena nejprve obecně na volnočasovou pedagogiku a
hru, která je nedílnou součástí volného času dětí. Vzhledem k tomu, že následující
empirická část práce bude věnována výsledkům výzkumné sondy na poli skautské
výchovy, v teoretické části byla charakterizována organizace Junák – český skaut a
v krátkosti představena skautská výchovná metoda. Bylo upřesněno, jakým způsobem
se hrou skauti pracují a kde má hra v jejich programu místo. Další dvě kapitoly byly
věnovány kompetitivní a kooperativní hře. U kompetitivní hry byl dáván důraz na
správné (tedy pro děti přínosné) provedení hry a minimalizaci rizik, která jsou
s kompeticí spojena, u kooperativní hry byl především představen její potenciální přínos
pro děti a dále bylo podrobně popsáno, jak by měl vedoucí při přípravě, realizaci a
reflexi kooperativní hry postupovat.
Na následujících řádcích této práce v empirické části se podíváme na výpovědi
skautských vedoucích, kteří popisují, jak využívají kompetitivní a kooperativní hru ve
svých oddílech.
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4 Empirická část
4.1 Úvod
V návaznosti na teoretickou část této bakalářské práce je praktická část práce
věnována výsledkům výzkumné sondy zaměřené na realizování kompetitivních a
kooperativních her v organizaci Junák – český skaut, z. s.
Zkoumání se konkrétně zaměřuje na následující oblasti: motivace dětí,
hodnocení dětí, využívání kompetitivních a kooperativních her, s tím související vztahy
mezi dětmi, využívání reflexí po aktivitách a osobní vztah respondentů k tomuto
tématu.

4.2 Cíl výzkumné sondy
Spolupráce je jedním ze tří základních principů skautské výchovy. Tato
výzkumná sonda si dává za cíl prozkoumat, jak vypadá pedagogická činnost v rámci
oddílů, jakým způsobem vedoucí používají kompetitivní a kooperativní hru a jaký je
jejich osobní postoj k této problematice. Kromě kooperativních a kompetitivních her je
sledován také způsob, jakým vedoucí děti motivují k účasti ve hrách, jak vnímají vztahy
mezi dětmi v souvislosti se soutěžením a spoluprací, zda pracují s cíli a jaké mají
zkušenosti s reflexemi aktivit.
V tomto zkoumání bylo pátráno po příkladech dobré praxe. Zjištěné příklady se
mohou stát inspirací vedoucím, kteří o kooperativních programech či jen kooperativních
prvcích ve své praxi uvažují a hledají cesty, jak s kooperací ve své práci s dětmi začít.

4.3 Výzkumné otázky
Pro tuto výzkumnou sondu byly stanoveny následující výzkumné otázky:
• Používají vedoucí v Junáku kooperativní hry? Je v souladu jejich popis
kooperativní hry a informace o kooperativní hře zjištěné z odborné
literatury?
• Pokud používají vedoucí kooperativní hry, je s tím v souladu i způsob
motivování a hodnocení dětí?
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• Výzkum je zaměřen na vedoucí, kteří sami o sobě říkají, že kooperativní
hry realizují. Mají v takových oddílech místo i kompetitivní hry? Jak je
s nimi zacházeno?
K zjištění odpovědí na tyto otázky byly použity následující konkrétní otázky
v dotazníku.
• Jak jsou děti na družinových schůzkách motivovány?
• Jsou děti nějakým způsobem hodnoceny?
• Jakým způsobem vedoucí pracuje se soutěžemi?
• Jakým způsobem vedoucí pracuje s kooperativními programy?
• Jaké jsou vztahy mezi dětmi v souvislosti s kooperací a kompeticí?
• Jak vedoucí pracuje s cíli ve výchově?
• Využívá vedoucí ve své praxi reflexe?
• Jaký má vedoucí k této problematice vztah?

4.4 Výběr respondentů
Respondenti byli vybíráni nenáhodně metodou kriteriálního výběru. Kritéria pro
výběr byly následující:
• vedoucí pracuje jako dobrovolník v organizaci Junák – český skaut
• vedoucí má praxi v oblasti práce s dětmi
• vedoucí má zkušenost s programy zaměřenými na spolupráci (cíleně a
vědomě kooperativní programy připravuje a realizuje)
Respondenti pro toto zkoumání byli hledáni pomocí inzerátu zveřejněného
v největší facebookové skautské skupině Skaut Fórum. Jde o skupinu, do které je možný
vstup až po schválení administrátory na základě ověření skautské identity (členství
v organizaci). Všichni vedoucí, kteří projevili zájem (tedy usoudili, že vyhovují výše
uvedeným kritériím) a byli ochotni sdílet svoje zkušenosti, byli následně kontaktováni.
Celkem bylo osloveno 20 vedoucích. Z toho dva vedoucí se z průzkumu sami vyřadili
z důvodů, že chtěli sdílet svůj názor, neměli však v době konání výzkumné sondy
konkrétní zkušenosti s prací s dětmi, na které byl dotazník zaměřen, a 6 vedoucích na
zaslaný dotazník nezareagovalo.
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4.5 Charakteristika výzkumného vzorku
Výzkumný vzorek čítá 12 osob. Počet mužů: 7, Počet žen: 5. Jejich průměrný
věk je: 30 let, směrodatná odchylka souboru: 8,24. Medián: 27,5, maximum: 43,
minimum: 18.
Vzdělání respondentů: Všichni respondenti mají dokončené středoškolské
vzdělání s maturitou, devět z nich studuje nebo už ukončilo vysokoškolské vzdělávání a
jeden respondent studuje vyšší odbornou školu. 11 respondentů uvádí, že absolvovalo
minimálně jeden doplňující vzdělávací kurz. Mezi uvedenými kurzy se objevují
vzdělávací kurzy nabízené Junákem, ale i odborné pedagogické kurzy.
Všichni respondenti jsou dobrovolníky v organizaci Junák – český skaut, z. s., a
mají osobní zkušenost s prací s dětmi.
Respondenti byli také tázáni, s jakou věkovou kategorií dětí pracují. Zkušenosti,
které vedoucí sdílejí, vycházejí převážně ze zkušeností s dětmi mladšího a staršího
školního věku (6–15 let), dva respondenti uvádějí zkušenost s dětmi mladšími (od 3 let)
a jeden respondent uvádí, že pracuje s dospělými na vzdělávacích kurzech.

4.6 Metody
Základem výzkumné sondy bylo vyplnění dotazníku s otevřenými otázkami a
pak následovaly ještě doplňující otázky v následné online komunikaci. S respondenty
bylo komunikováno na platformě Facebook Messenger. Nejčastěji byly doplňující
otázky směřovány na konkretizaci popisovaných jevů, vedoucí byli žádáni o detailnější
popis toho, co ve své praxi dělají. Vedoucí, kteří s dětmi realizují kooperativní hry, byli
dále seznámeni s pěti podmínkami kooperativní aktivity (pozitivní vzájemná závislost,
zajištění

vzájemného

kontaktu,

posílení

osobní

odpovědnosti,

zdokonalování

interpersonálních dovedností, učitel v role usměrňovatele aktivity) a byl s nimi dále
rozvíjen hovor na téma, které z těchto kritérií se daří dobře naplňovat, a ve které oblasti
pociťují největší nedostatky. Vzhledem k povaze způsobu sběru dat byl dotazník
neanonymní.

4.7 Analýza dat
Otázky v dotazníku jsou zaměřeny na konkrétní příklady z praxe. Data byla
vyhodnocována

metodou

obsahové

analýzy

(Ferjenčík,

2000).

V odpovědích
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jednotlivých respondentů byla identifikována jednotlivá témata, konkrétní tvrzení a
výroky. Tyto výroky byly dále shlukovány do větších celků podle významu. U
opakujících se odpovědí je v závorce uváděna četnost.

4.8 Výsledky
Respondenti byli dotazováni na zkušenosti v několika tematických okruzích.
Proto i výsledky tohoto výzkumu budou členěny do těchto okruhů. Okruhy jsou vždy
otevřeny výzkumnou otázkou. Četnosti odpovědí jsou uvedeny formou čísla v závorce
těsně za výrokem. Odpovědi jsou řazeny podle četnosti sestupně.
Jak jsou děti na družinových schůzkách motivovány? Jak povzbuzuješ děti
k účasti na aktivitách?
Vedoucí se orientují především na vnitřní motivaci dětí, využívají k motivaci i
to, že hry probíhají ve skupině („Když spojíte síly, dokáže víc!“). Snaží se v dětech
probudit chuť účastnit se hry a nalézt v činnosti vlastní smysl. Někteří využívají i
metody motivace nabízené Junákem jako organizací (odborky, stezky). Neobjevují se
způsoby motivace typické pro kompetitivní hru – odměna (jídlo/ceny) nebo získání
bodů do celotáborové hry nebo celoročního bodování.

„Snažíme se vymýšlet program takový, aby si v něm každý
mohl najít místo, kde se může realizovat, byl všestranně zaměřený a
děti co nejvíce bavil.“ – Respondent E.
Často děti není ani třeba povzbuzovat. Jsou připravovány aktivity, které děti
prostě baví, činnost je zábavná sama o sobě. Jsou to aktivity, které „už při vysvětlování
znějí jako zábava“ (7). Také zejména u mladších dětí pomáhá využití symbolického
rámce (4). Pro děti je motivující také to, pokud mohou zažít nebo naučit se něco nového
(3). Když je program předkládán se zápalem a když se vedoucí sám do hry zapojí, to má
pro děti také motivující potenciál (3). Motivací k aktivitám je i skupina, jíž jsou děti
členy. Pomáhá také vědomí, že ve skupině dosáhnou lepších výkonů než jako
jednotlivci (4). Jako další motivační faktory vázané na skupinu bylo uváděno využití
společného cíle v celoroční hře (1) a aktivní podpora týmové spolupráce, tedy učení
dětí, jak spolu v týmu vyjít, jak si vycházet vstříc a řešit konflikty (1). Tři z respondentů
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uvádějí, že děti motivuje využívání skautské stezky a odborek. Starší děti ocení
smysluplnost a užitečnost aktivity (5). Jeden z vedoucích uvádí, že si dává za cíl vést
děti k tomu, aby se o sebe dokázaly postarat, aby se nevyhýbaly tomu, něco se naučit, a
nedávali si nálepky, že něco nezvládnou. Starší děti také oceňují, když je aktivita
představena jako výzva a je to příležitost pro sebepřekonání (1). Jeden respondent
zmiňuje, že i motivování má své hranice. Pokud mu pozitivní motivace nezabírá a dítě
se skutečně nechce aktivity účastnit, nenutí ho. Jeden respondent uvádí, že dětem dává
body.
Hodnocení dětí: Jsou děti nějak hodnoceny (body, ceny, sladkosti, pochvaly...)?
Popiš mi, prosím, systém odměn, jestli nějaký používáš.
S kompetitivní hrou je spojeno hodnocení pomocí bodů a odměn, nebo také
vyhýbání se sankcím. Také určitá forma pochvaly se řadí do vnější motivace
(Nováčková, 2001). Je velmi důležité, jakou metodou přimějeme děti k ativitě. Jedním
z nejvýznamějších rizik odměn je, že snižují hodnotu činnosti, za níž jsou dávány. Aby
byla pochvala účinná a dlouhodobě funkční, měla by být zacílena na popis konkrétní
situace a neměla by být používána příliš často. Obecné pochvaly totiž mohou způsobit
závislost na hodnocení autoritou. Dva z vedoucích v tomto výzkumu k pochvalám takto
přistupují.
Pro kooperativní hru je typické sebehodnocení dětí a vzájemná zpětná vazba,
systém úspěch/neúspěch, upozornění na to a ocenění toho, co se dítě naučilo, jaký
udělalo pokrok. Dítě by se mělo aktivity účastnit z vlastní potřeby, protože ho to baví a
protože je pro něj aktivita přitažlivá.
Mezi nejčetnějšími odpověďmi převažují vnitřní způsoby motivace, někteří
vedoucí ale zmiňují bodování a hodnocení pomocí srovnávání. O negativních dopadech
odměn pojednává článek zveřejněný v časopise Skauting, z října 2017, který nese název
„Potrestáni odměnou“. Jeho autory jsou Tomáš Čakloš a Tomáš Řehák a jeho hlavní
myšlenkou je upozornit na vnější motivační charakter odměn a na jejich škodlivost.
V neposlední řadě takové hodnocení může pokazit celou myšlenku kooperativní hry.
V práci s dětmi vedoucí využívají následujících mechanismů:
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• Chválení (4) za dobře vykonanou práci, za to, co se dítěti povedlo. Dva vedoucí
dodávají, že se snaží pochvaly přetransformovat do pozitivního popisu situace,
další dva respondenti uvádějí, že chválení používají jako jediný prostředek
motivace a používají ho cíleně.
• Sebehodnocení chování dětí na táboře (2).
• Systém úspěch/neúspěch (aktivita má pouze dva možné výsledky – dosažení
nebo nedosažení cíle) (2). Úspěchem může být získání předmětu do další části
etapové hry, zvládnutí úkolu, posunutí příběhu.
• Rozvíjející zpětná vazba (2) a porovnávání výchozí a současné pozice,
poukazování na to, co jsme zvládli, a diskuse o tomto posunu.
• Ceremoniál vyhlášení a gratulace (2).
• Dva vedoucí říkají, že sledují účast na schůzkách a děti dostávají nálepky za to,
že na schůzce jsou. Jeden vedoucí to doplňuje tím, že děti si příliš bodů
nevšímají, jen pak na konci roku si uvědomí, že mají méně než ostatní.
• Oceňování podle pořadí hmotnými cenami – jeden respondent uvádí, že toho
využívají jednou ročně při celoměstských závodech.
• Oceňování „něčím na zub“ za pomoc (1) a za výkon nebo jako součást nějaké
hry (1).
• Ceny (hmotné dárky) za bodování nebo větší hru (1).
• Rituál děkování (1) (Chvíle na konci dne na táboře, kdy si děti děkují navzájem,
oceňují se za něco, co ten den vykonaly, a vhazují do společné nádoby
kamínky.)
• Ocenění formou propůjčení čestné role (1) – propůjčení role ohnivce při
večerním slavnostním ohni.
• Upomínkové předměty z tábora, které jsou pro všechny stejné (1).
• Nášivky a odznáčky – vedoucí k tomu dodává, že usiluje o to, aby děti neplnily
úkoly jen pro odznak samotný, ale aby pro ně byl symbolem dosažení nějakých
dovedností a překonání sama sebe.
• Vedoucí také zmiňují důslednost – jsou nastavena pravidla a požadavky, které
na děti mají, a ty kontrolují (například mytí ešusu na táboře) (1).
• Bodování celoroční činnosti (1).
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Dalším významným tématem je hodnocení na táborech. Tři respondenti, kteří zmiňují,
jak to chodí u nich na letním táboře, říkají, že děti odměňují.
• „Odměňujeme na táboře po celotáborové hře, ale ceny jsou téměř nezávislé na
umístění, často celotáborová hra nemá ani ukončení v podobě nějakého pořadí.“
• „Máme bodovanou celotáborovou hru. Ve skupinkách je důraz na spolupráci,
někdy spolupracují i skupiny mezi sebou. Může se stát, že nakonec vyhrají
všechny týmy dohromady.“
• „Když odměňujeme nějakými cenami na táboře, tak jedině celý tým stejnou
cenou za nějaký skvělý výkon.“
• „Bodování na táboře nepoužíváme, ale příliš se kluky nedaří motivovat, aby bez
bodování fungovali, zvlášť na konci tábora. Myslím, že kluci bodování
potřebují, potřebují cíl a výsledek, který hned za svoji práci uvidí.“
Dva vedoucí popisují svůj systém celoročního bodování nebo celoroční cíle.
První z nich říká, že vytváří systém, ve kterém je úspěšnější ten, kdo spolupracuje, a
dodává, že děti si vědomě volí spolupráci před individuální prací. Druhý vedoucí
popisuje poměrně propracovaný systém, ve kterém spolu porovnávají síly dvě družinky,
za vítězství získávají body a body smění za Carcassone kartičky, které jsou pak dále
zapojeny do celoročního programu.
Jeden respondent také zmiňuje tresty. Popisuje, že na táboře za velké prohřešky
dochází k trestání vhozením do potoka, a vzápětí říká, že s tím není spokojen a rád by
tento trest zrušil. Nejzásadnějším trestem (pravděpodobně nejen v jejich oddílu) je
vyloučení z oddílu.
Soutěže: Jak pracuješ se soutěžemi?
U této otázky byla soutěž definována jako „aktivita, během níž mohou děti
vzájemně porovnávat své výsledky. Primárně jde o aktivity, kde je srovnávání explicitní
a dává aktivitě smysl („Kdo první doběhne do cíle?“), uvažuj ale i nad aktivitami,
během kterých se děti mohou srovnávat bez tvého vedení („Vyluštil jsem první šifru,
jsem první!“). Pokud se děti ve tvojí družině srovnávají tímto způsobem, popiš mi, jak
na to reaguješ.“
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Níže popsané způsoby využívání soutěží v rámci skautského programu jsou
v souladu s teoretickými poznatky o zdravém soutěžení. Popisované způsoby uvádění
her, průběh i způsob vyhodnocení jsou v souladu s konstruktivní kompeticí.
Polovina respondentů říká, že soutěže v rámci svých programů využívá a
zároveň nedává důraz na výhru (6). Důraz je namísto toho dáván více na zapálení do
hry a užívání si aktivity. Vedoucí dodávají, že výsledky nekomentují a nevychvalují
vítěze. Jeden respondent uvádí, že děti samy vytvářejí vyrovnané týmy a klidně se
v polovině hry proházejí, aby byla hra ještě napínavější. „Když to děti zajímá, výsledky
vyhlásíme. Ale půl hodiny ani nevědí, že soutěžily“ (1). V jiném oddíle zařazují
soutěživé aktivity jako hnací motor pro práci v týmu. Další respondent popisuje situaci,
kdy se jim nepodařilo motivovat děti k tomu, aby aktivitu chtěly samy dělat (šlo o
menší kluky). Vrátili se proto v oddíle k bodování a vyhodnocování. Vedoucí oceňuje
větší řád. Zároveň ale vyjadřuje sympatie ke spolupráci, jen v tomto konkrétním případě
funguje spíše kompetitivní model. Jako důvod k omezení soutěží uvádí jeden vedoucí,
že některé děti neumějí prohrávat a srovnávání by vedlo jen k pláči.
Dva vedoucí říkají, že soutěživé hry transformují do osobní výzvy a příležitosti
k sebepřekonání. „Výkony poměřujeme pouze vůči sobě, ne vůči ostatním, když je
aktivita soutěžní, opakujeme ji, aby bylo možné vidět zlepšení (2).“ S dětmi pak
reflektují, co bylo špatně a co udělat příště lépe.
Jeden z respondentů popsal konkrétní způsob, jak s dětmi komunikuje, aby
porozuměly aktivitě, která má potenciál stát se soutěžní, jako příležitosti k překonání
sám sebe:
„Mám tu míček, je trošku těžší, ale perfektně se s ním hází.
Víte, kam až dokážete dohodit, případně kolik jste hodili posledně?
Kolik metrů to bylo? Pojďme si to zkusit. Budeme mít více hodů, a
schválně, jestli se vám podaří překonat svůj loňský rekord a o kolik to
bude. Mám tady i tabulku s vašimi výsledky z poslední olympiády a
porovnáme i to, jak vám to šlo oproti loňsku. Hody zkusíme provést
různými způsoby a řekneme si, jaký vám vyhovoval nejvíc a proč tomu
tak asi bylo.“
– Respondent B.

44

Jeden z vedoucích se vyjadřuje k vzdělávacím kurzům a říká, že na kurzech žádné
soutěže nepoužívají. Náročnější na přípravu, ale také inovativní způsob organizování
programu popisuje další respondent: „Program na táboře děláme tak, že je důležité
aktivitu dokončit (všichni musí dokončit).“ Autor následujícího výroku pomáhá
rychlejším dětem hledat při potenciálně kompetitivních programech příležitosti pomoci
mladším dětem.
Pokud dochází k tomu, že se děti začnou porovnávat mezi sebou, vedoucí říkají,
že se snaží zapojovat do jejich konverzací a přinést tam pozitivní hodnocení a
sebezdokonalení (3). Další vedoucí uvádí, že děti se přirozeně srovnávají, dozvídají se
tak něco o sobě (2). Zasahuje jen v případě, že se porovnávají dva jedinci, kteří nemají
vyrovnané síly, reaguje promluvou tom, že je skvělé, že je každý jiný, uvádí příklady,
kdy díky rozdělení úkolů a různorodosti lidí se dějí skvělé věci. Jiný vedoucí se snaží
přeorientovat jejich pozornost na něco jiného – „Všichni jste to dohromady zvládli do
pěti minut!“ Další reakce je následující: „Když dítě přijde s tím, že něco zvládlo jako
první, snažím se popsat, co se mu podařilo, a nasměrovat ho k pomoci dalším.“
Využíváš aktivity, během kterých dochází mezi dětmi ke spolupráci? Pokud ano,
jak často? Jak takové aktivity (hry) vypadají?
Pozitivním zjištěním této výzkumné sondy je, že programy (například společné
vaření) anebo hry, které vedoucí považují za kooperativní, splňují téměř všechna
kritéria kooperativní hry. K lepšímu a účinnějšímu využívání kooperativních her by
mohla přispět například metodika zaměřená přímo na toto téma.
Vedoucí byli po odeslání dotazníku kontaktováni a dotazováni, které z pěti
kritérií kooperativního programu (pozitivní vzájemná závislost, zajištění vzájemného
kontaktu, posílení osobní odpovědnosti, zdokonalování interpersonálních dovedností,
učitel v role usměrňovatele aktivity) je nejsnazší, a naopak také nejtěžší k naplnění.
Vedoucí se shodují na tom, že je pro ně snadné a přirozené zajistit pozitivní vzájemnou
závislost, vzájemný kontakt dětí a držet sám sebe v pozici facilitátora procesu. Jako
nejobtížněji dosažitelné jmenují posílení osobní odpovědnosti dětí. Někteří přiznávají,
že plánují především cíle, kterých mají děti během činnosti dosáhnout, a pozapomínají
na dovednosti, které prostřednictvím aktivity chtějí děti učit. Někdy se spokojí
s odůvodněním, že „je to aktivita, která děti učí spolupráci“.
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Zajímavá byla výpověď jednoho respondenta o kooperativním způsobu
organizace celoroční činnosti. S organizováním dětí do tzv. „šestek“ se lze v Junáku
běžně setkat.
„Pracují po šestkách, každou schůzku. Plní svoje úkoly, třeba
poznávání stromů, hry... Jde vidět rozdíl na začátku roku a na konci.
Ukážou se role v té šestce. Snažíme se šestky volit tak, aby byly
vyvážené a nepotkávaly se tam příliš dominantní děti nebo co se spolu
nemusí. Vede to k lepší spolupráci a klimatu té šestky. Snažíme se, aby
děti respektovaly svého šestníka, a tomu dáváme větší odpovědnost.“
– Respondent I.
Polovina respondentů uvádí, že ke spolupráci mezi dětmi dochází při
přirozených činnostech, a jako takovou činnost uvádějí vaření na táboře po družinách
(6) a další táborové služby. Při vaření má skupina jasně stanovený úkol, čas, za který je
třeba úkol splnit, a děti si pak rozdělují konkrétní činnosti samy.
Další typy aktivit, které vedoucí realizují:
• Hry s handicapem (ztráta zraku, ochrnutí nohou, němota) (2).
• Vypracovávání projektu, splnění úkolu (např. stavba stanu).
• Vytváření oddílového časopisu.
• 24 hodin na táboře bez vedoucích.
• Larpy, team-buildingové výzvy a hry, práce na táboře a kolem klubovny,
příprava programu a schůzek, péče o mladší, výlety a závody.
• Děti společně připravují „šipkovanou“ pro menší děti, naplánují si stanoviště,
úkoly, kdo si co vezme na starost, naplánují a projdou společně trasu, doladí vše,
co je potřeba.
• Využití technik kooperativního učení: evokační aktivity, brainstormingy,
kumulativní sběrné řeky.
• Sportovní týmové hry, soutěže po dvojicích nebo týmech.
Vedoucí uvádějí, že kooperativní programy používají pro podporu vzájemné pomoci
dětí, vedení dětí k tomu, aby společnými silami zvládly i to, na co samy nestačí. Během
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individuální práce jsou děti vedeny k tomu, že když mají hotovo, mají pomoci ostatním,
a také jsou starší děti vedeny k tomu, aby pomáhaly mladším.
V souvislosti se soutěžemi či jinými typy her a programů (učení se novým
dovednostem, individuální práce, vyrábění) jak se k sobě děti vzájemně chovají,
jak na sebe reagují, jaké mají mezi sebou vztahy?
Jeden z vedoucích popisuje vývoj vztahů v jejich oddíle během roku:
„Vztahy se lepší během roku. Hodně kluci přicházejí s
nějakými předsudky o tom či onom klukovi ze školy nebo z vesnice,
což se ukáže na spolupráci. Během roku se naučí respektovat.
Spolupráce je pak snadnější, nehádají se, spolupracují, pomáhají si.“
– Respondent I.
Na základě výzkumů, které porovnávají kompetitivní a kooperativní vyučování
(výzkumy pocházejí ze školního prostředí), by se dalo očekávat, že kooperativní
prostředí bude mít na vztahy mezi dětmi pozitivní vliv. Ve výše uvedené odpovědi
takový vývoj nalézáme, nicméně z dalších odpovědí sice můžeme usuzovat, že
kooperativní hry mají souvislost s především dobrým chováním ve skupině, nicméně
v odpovědích vedoucích se objevují mnohé popisy i negativního chování. Není
v možnostech kooperativní hry vytvořit perfektní kolektiv, kooperativní hra může být
jen nástrojem k dosažení cíle, nikoli garancí dobrého výsledku.
Vedoucí, kteří vedou oddíl ke spolupráci, popisují chování svých dětí následujícími
větami:
• Děti se povzbuzují a pomáhají si (2).
• Nevidím souvislost mezi typem programu a vzájemným chováním dětí.
• Je to složitější, když hledají své místo v týmu nebo jsou nespokojeni s výkonem
ostatních členů týmu.
• Děti se srovnávají s ostatními a hodnotí se příliš negativně, hodně upozorňují na
své chyby; jde o dívky 11–15 let, možná to souvisí s věkem.
• Některé děti hledají porovnávání a soutěžení, ale kolektiv se nenechá strhnout.
• Děti se mezi sebou umějí domluvit, řešit spory nenásilně, dohodou nebo
střihnutím si.
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• V pubertě začíná zvrat, jako kdybychom začínali od znova. (Děti jsou od
začátku vedeny kooperativně.)
• Děti mají mezi sebou někdy vyhrocené vztahy, jsou na sebe nepříjemné. Ale
nosí si to i ze školy. Přesto spolu v oddíle drží.
• Mladší děti (benjamínci) vyhledávají soutěže kluci proti holkám, chtějí měřit síly
a bojovat za svoji partu podle pohlaví.
• Ve skupině si všímám rivality, která je podpořena tím, že jedno z dětí se špatně
vyrovnává s hrozící prohrou.
• Ve skupině jsou děti, které konflikty hasí, děti reagují mírně pohrdavě na ty, kdo
vyrušují.
• Uvědomují si, že každý je dobrý v něčem jiném.
• Jsou v družině hlavně kvůli partě.
• Děti mají radost z úspěchu druhých.
K čemu svoje působení v oddíle směřuješ, k čemu děti vedeš? Formuluješ si
předem cíle svojí práce s dětmi?
Tato otázka zjišťuje, jak vedoucí pracují s formulováním cílů aktivity. Cíle mají
svoje místo i v kompetitivní hře, u kooperativní hry by měly být nedílnou součástí.
Kooperativní hra bez předem definovaných cílů pozbývá smyslu.
Z odpovědí vedoucích u této otázky lze vypozorovat hodnotové vedení oddílu,
které je v souladu s hodnotami Junáka jako organizace. O vedení oddílu ke skautským
hodnotám vypovídá následující úryvek:
„Směřujeme je ke třem skautským principům. K tomu, aby byli
především kvalitní lidé, kteří se umějí správně chovat k sobě, k
druhým, k přírodě. K tomu, aby pomáhali druhým, k tomu, aby znali
svoji vlastní hodnotu, hodnotu druhých a vážili si jeden druhého. K
tomu, aby byli samostatní a nebáli se zdolávat nové výzvy, učili se
novým dovednostem a nezůstali stát na jednom místě. K tomu, aby
dokázali spolupracovat a pomáhat slabším – silní jsou tu proto, aby
pomáhali slabším. Celkově se pak snažíme podpořit je v jejich
kvalitách, dispozicích a všestranně je rozvinout. Ano, vždy si formuluji
cíle.“ – Respondent B.
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Dlouhodobé plánování cílů využívá více než polovina vedoucích v tomto
výzkumu (8). Čtyři respondenti formulují cíle v rámci oddílového vedení, společně
v týmu (4). Všichni respondenti vědí, k jakým hodnotám děti vedou a čeho chtějí svojí
prací u dětí dosáhnout.
Konkrétní dovednosti, schopnosti, vlastnosti a hodnoty, ke kterým vedoucí své
děti vedou, jsou následující: vedení ke skautským ideálům (3), poznání, že „spolu
dokážeme hodně“ (3), sebepoznání a vědomí vlastní hodnoty (3), všestrannost (2),
cílevědomost (2), kritické myšlení (2), radost ze života (2), respekt k druhým (2),
demokratické smýšlení (2), zodpovědnost za sebe (2), snaha zlepšit život ostatních (2),
mít zájem o okolí (1), rozvíjet se (1), výchova k toleranci (1), vytvořit dětem dobrou
partu (1), mít společné zážitky (1), umět vyjádřit své názory (1), mít pozitivní vztah
k přírodě (1), dobře se chovat (1) a ochota přijímat výzvy, přemáhat se (1).
Využíváš reflexí po aktivitách? Pokud ano, jak často a po jakých aktivitách? Jak
na reflexe děti reagují?
Reflexe je nedílnou součástí kooperativní hry. V této otázce bylo sledováno,
jestli vedoucí reflexi znají a používají. Níže popsané využívání reflexí je v souladu
s teoretickými poznatky zjištěnými v teoretické části práce.
Všichni dotázaní reflexi znají a více či méně ji používají. Reflexi vedoucí
využívají především po psychicky náročných programech a programech zaměřených na
prožitek (7), také po aktivitách, ve kterých se děti učí něco nového (1), po aktivitách
zaměřených na spolupráci (4). Reflexi také vedoucí používají k získání zpětné vazby
(na program, chování) nejen mezi vedoucími, ale i od dětí (4), a také pokud dojde
během programu k nějakému zádrhelu, anebo naopak při dobrém výkonu, když se něco
povede (1). Dva vedoucí uvádějí, že děti reflexi vítají, protože potřebují vyjádřit své
pocity (3), jeden vedoucí říká, že mají zavedený reflektivní program, kterému říkají
„zrcadlo“. Jiný vedoucí popisuje, že mladší děti reagují na reflexe obranně, ale starší už
jsou zvyklí a aktivně se zapojují (1). Vedoucí dále uvádějí konkrétní podoby reflexe –
rituál se svíčkou (vyjadřování, co se líbilo, vděčnost za to, co se stalo) (1) a reflexe
formou ukazování a vytváření řad (1).
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Osobní motivace: Používáš aktivity, ve kterých děti spolupracují, cíleně? Co tě k
tomu přivedlo? Kde získáváš inspiraci? Kde jsi k tomu načerpal/a motivaci?
Z odpovědí je zřejmý zájem vedoucích o kooperativní hru a její využívání
v rámci jejich práce s dětmi. Polovina vedoucích v dotazníku uvádí, že chce, aby
programy, které realizují, obsahovaly kooperaci (6). Jako významný zdroj inspirace se
ukazují být vzdělávací kurzy (6). Instruktoři na vzdělávacích kurzech mají velký vliv na
budoucí nasměrování účastníků kurzu.
Dále vedoucí čerpají inspiraci z knih, dalších kurzů, ze svojí praxe ve školství,
z webů zaměřených na vzdělávání a nabízejících různé aktivity, ze sdílení zkušeností
mezi dalšími oddíly, z Hranostaje (skautský portál pro sdílení her), z webových stránek
Skautského institutu, z metodik ke stezce (2), z vlastních zážitků s únikovými hrami (1),
z přednášek (jmenována akce Miquik) a z časopisu Skauting.
Pro vedoucí je velkou motivací, když vidí dobré výsledky svojí práce (3). Tři
vedoucí uvádějí, že poznali, že bez spolupráce to v životě nejde, a chtějí toto poznání
předat dětem (3). Jeden respondent říká, že je pro něj motivací víra v Boha. Uvádí také
jako důvod využívání kooperace, že kooperativní uspořádání je příznivé pro děti
s diagnózami a nějakými potížemi.
Chceš ještě něco dodat? Něco, co se nevešlo do předchozích otázek? Nějaký svůj
osobní názor na problematiku soutěžení a spolupráce?
Postoje vedoucích k tématice kompetitivních a kooperativních her v této
výzkumné sondě se od sebe příliš neliší. Vedoucí mají pozitivní vztah ke kooperativní
hře, aktivně ji využívají ve svém programu a zároveň nezavrhují soutěživé hry. Mnoho
z nich zastává názor, že soutěže jsou přirozené, děti o ně mají zájem ze své podstaty.
V prvních dvou citacích vedoucí vysvětlují svůj postoj k soutěžím a výroky mají
společné to, že oba vedoucí si uvědomují, že soutěž by měly hrát děti, které ustojí
prohru a jsou si vědomy své hodnoty.
„(…) Já si naopak myslím (a vycházím z toho při vedení dětí), že poměřování sil
a soutěžení je dětem vlastní, a i kdyby vyrůstaly odděleně od naší civilizace, přirozeně
by k němu dospěly, jelikož je to jednoduchý způsob, jak najít své místo v životě a
zjistit, v čem je člověk dobrý. Proto se nesnažíme soutěžení primárně úplně odstranit z
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naší činnosti, ale přetavit ho jiným směrem k uvědomění si, že svoje schopnosti mohu
použít ne na chlubení, ale k pomoci ostatním. Soutěže jsou kolem dětí všude a
soutěžíme celý život (ať už se jedná o hru ve skautu, nebo hledání pracovního místa).
Důležité je, abychom si byli vědomí svých silných a slabých stránek a neodvozovali
svoji cenu a úctu k sobě od umístění v soutěžích nebo od porovnání s jinými. Pokud
se nám v rámci oddílu podaří předat dětem toto a motivovat je, aby byly dobrým
týmem, myslím, že hlavní těžiště naší výchovné práce je splněno.“ – Respondent P.
„Soutěže jsou super. Lidi to zápolení a vzrušení baví. S trochou snahy to pro ně
ale nemá velkou hodnotu. Musím znát hodnotu každého dítěte a dávat mu ji
poznat.“
– Respondent K.
Následující výrok pojmenovává rizika, která vedoucí pozoruje u kompetitivních
her:
„Soutěžení při vzdělávání dává mnoho prostoru k tvorbě frustrace tam, kde
někdo prohrál. Nepomáhá to nijak v procesu učení – ani vnitřní motivace není
schopna přebít strach z toho, že účastník nebude dost dobrý, aby překonal ty
druhé.“ – Respondent J.
Poslední zde uvedený výrok je výzvou pro vedoucí k vykročení mimo naše
dosavadní zkušenosti, abychom pouze neopakovali to, co jsme sami zažili ve škole či ve
skautu. Výrok obsahuje popis zkušenosti s proměnou oddílu při systematickém
využívání kooperativní hry:
„Myslím, že je především důležité nebát se vyzkoušet něco nového, než na co
jsme třeba byli zvyklí jako děti, a hlavně to nevzdávat po prvním neúspěchu.
Dětem chvilku trvá, než si zvyknou, že ne všude se musí soutěžit a být za každou cenu
ve všem lepší než ostatní, ale k mému vlastnímu překvapení to netrvá zase až tak
dlouho. Samozřejmě s malými dětmi je to podstatně jednodušší než s dětmi již v
pubertě. Ale i ty to nakonec ocení, protože možná právě to jsou věci, se kterými mají
často problém, a takhle na ně najednou všichni nevyvíjejí tlak na to, aby hlavně
neudělaly chybu, za kterou se jim budou všichni smát.“ – Respondent E.
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4.9 Diskuse
Tato výzkumná sonda byla pojata poměrně široce. Přestože témata jako
motivace, hodnocení, hodnoty, ke kterým vedoucí své děti vedou, nebo reflexe, jsou
důležitou součástí kooperativních her, výzkumná sonda by mohla být více zaměřena na
samotnou kompetitivní a kooperativní hru. Témata, jako například hodnocení a
motivace, mohla být zkoumána s větším důrazem na sledované dva typy her. Zajímavé
by bylo dotazování spojit i s pozorováním přímo v oddílech.
Přihlašování respondentů do výzkumu (i přes stanovená kritéria výběru) mohlo
způsobit to, že všichni vedoucí, kteří se do výzkumné sondy přihlásili a byli ochotni
sdílet své zkušenosti, znají alespoň základy z teorie kooperativního učení a kooperativní
hry. Díky tomu všechny popisované kooperativní aktivity odpovídají podobě
kooperativní hry, jak je popsána v teoretické části. Kdybychom se zaměřili na větší
množství skautských vedoucích, možná bychom nalezli vedoucí, kteří v dobré víře, že
hrají kooperativní hru, s dětmi hráli například týmovou kompetitivní hru. Pátrání po
mýtech, které obklopují téma kooperativní hry, by mohl být zajímavý námět pro jinou
výzkumnou sondu.
K získání většího množství informací by jistě pomohlo, kdyby získávání dat
probíhalo formou osobního rozhovoru.
Práce se opírá o výzkumy kooperativního učení v porovnání s kompetitivním a
individuálním uspořádáním vztahů ve vyučování. Pro téma této bakalářské práce by
bylo vhodnější opírat se o výzkumy z oblasti volnočasové pedagogiky. Autorce práce se
však nepodařilo nalézt výzkum, který by se zaměřoval na hry a zvláště pak kooperativní
a kompetitivní hry ve volném čase dětí.

4.10 Závěr výzkumné sondy
V této výzkumné sondě se potkalo dvanáct výpovědí skautů a skautek, kteří
s principy kooperace souznějí, a přesto nezavrhují soutěžení. Ze zkoumání vyplývá, že
základem pro vytvoření kooperativního oddílu je v této oblasti vzdělaný vedoucí, který
je ochotný dále se vzdělávat. Vedoucí aktivně připravují program tak, aby ke spolupráci
dětí docházelo. S kooperací je propojeno omezování hodnocení, bodování. Zjištěné
metody hodnocení a motivování jsou v souladu s kooperativním nastavením programů.
52

Vedoucí využívají mnoho různých způsobů, jak děti motivovat. Bodování nebo třeba
tresty a prvky vnější motivace byly uváděny jen zřídka. Soutěže vedoucí do programu
zařazují a zároveň mnoho z nich soutěživé principy hry upravuje – nedávají důraz na to,
kdo vyhraje, zaměřují pozornost dětí na osobní pokrok. Vedoucí si také uvědomují, že
proto, aby soutěžení dobře fungovalo a bylo pro děti příjemné, je důležité, aby děti
ovládaly „umění soutěžit“. To vypadá tak, že děti mají spíše radost ze hry než ze
samotné výhry. Znají své přednosti a nepotřebují výsledky soutěží k tomu, aby získaly
vlastní sebevědomí. Vedoucí se shodují na tom, že používání soutěžení by mělo
provázet to, že děti jsou si vědomy vlastní hodnoty a jsou připraveny ustát prohru. Mezi
respondenty se nenašel žádný, který by soutěže striktně odmítal.
Vedoucí vědomě používají v práci s dětmi různorodé kooperativní aktivity. O
tom, jak s kooperací zacházet, se dozvídají především ze vzdělávacích kurzů
nabízených Junákem. To, co na kurzech zažijí, pak předávají dále. Největší podporu by
vedoucí při realizování kooperativních programů potřebovali v tom, jak posílit v dětech
pocit osobní odpovědnosti, a vedoucí by ocenili pomoc v plánování dílčích sociálních
cílů, tedy jaké vlastnosti lze děti prostřednictvím kooperace naučit.
Výsledky výzkumů kooperativního uspořádání práce s dětmi uvádějí, že kooperace má
pozitivní vliv na spokojenost dětí a vzájemné vycházení. V tomto průzkumu popisy
chování dětí v kooperativních oddílech nejsou všechny pozitivní, často se ve
výpovědích objevuje, že děti porovnávání vyhledávají, srovnávají vzájemně síly.
Vedoucí zmiňují, že se vztahy v průběhu roku zlepšují a kooperace podle jejich názoru
pozitivní vliv na skupinu více či méně má. Také ale výzkumná sonda zaznamenala
výpověď vedoucí, která se s oddílem k vzájemnému porovnávání a bodování vrátila,
protože to dětem i vedoucím více vyhovovalo.
Výzkumná sonda ze svojí podstaty nemůže vypovídat o informovanosti o tématu
v populaci a výpovědi dvanácti vedoucích nelze zevšeobecnit na všechny skautské
vedoucí. Výzkum ale nabízí pohled do praxe kooperativních oddílů, přináší poznatky
z toho, jakým způsobem je výchova ke spolupráci realizována.
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Závěr
Problematika soutěžení a spolupráce ve skautské praxi je téma, které vyvolává
bouřlivé reakce. Mezi skauty najdeme silné zastánce soutěžení, ale i bojovníky za
kooperaci. Tato práce stojí svým obsahem mezi těmito dvěma tábory. Zaměřuje se na
vhodné používání jak kompetitivní, tak i kooperativní hry a nabízí praktický návod na
realizaci obou typů her.
Hlavním cílem bakalářské práce bylo charakterizovat na základě studia odborné
literatury kompetitivní a kooperativní hru a porovnat zjištěné poznatky s praxí ve
skautských oddílech.

Zjištěná praxe ve skautských oddílech, jejichž činnost byla

popsána vedoucími, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, koresponduje s teoretickými
poznatky zjištěnými z odborné literatury.
Výzkum zaznamenává praxi vedoucích, kteří vědí, jak dělat kooperativní
program, vědomě ho připravují a realizují. Vedou většinu programů s dětmi
v kooperativním duchu, a pokud používají soutěže, dávají důraz na to, aby si všichni
aktivitu užili, a nedávají takový důraz na výhru jako na proces aktivity. Někteří upravují
soutěže do podoby individuálního porovnávání výkonů. Vedoucí hledají metody, jak
v dětech probouzet vnitřní motivaci, a učí se vzájemně si dávat zpětnou vazbu.
Vidím jako příležitost věnovat kooperaci například jedno z budoucích vydání
časopisu Skauting nebo zpracování metodiky pro skautské vedoucí zaměřenou na
kooperativní hru.
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Příloha č. 1: Dotazník

Výzkum metod v práci s dětmi v
organizaci Junák – český skaut
Ahoj, jmenuji se Pavla Kafková, studuji obor Pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy a píši bakalářskou práci o spolupráci mezi dětmi na skautských družinových schůzkách.
Ráda bych prostřednictvím tohoto dotazníku získala představu o tom, jak je ve vybraných
oddílech pracováno s motivací, hodnocením, soutěžemi a spoluprací a plánováním cílů
pedagogické
činnosti.
Prosím, udělej si na vyplnění dotazníku čas a pohodlí a popiš mi důkladně svoji praxi s dětmi.
Po vyplnění dotazníku tě budu kontaktovat s případnými doplňujícími dotazy.
Výsledky tohoto online rozhovoru využiji v rámci svojí bakalářské práce. Při publikování dat z
tohoto dotazníku ve své bakalářské práci budu dbát na anonymitu dat.
* Povinné

Nejprve prosím o vyplnění informací o tobě:
Tvoje jméno (které používáš na Facebooku): *

Město, ve kterém je tvůj oddíl: *

Věk: *

Jaké je tvoje odborné vzdělání (vystudovaný obor)? Jaké jsi
absolvoval/a vzdělávací kurzy? *

Nyní budou následovat otázky zaměřené na tvoji praxi s dětmi:
Věkové rozpětí dětí ve tvém oddílu: *
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Motivace dětí: Jak jsou děti na družinových schůzkách motivovány?
Jak povzbuzuješ děti k účasti na aktivitách? *

Hodnocení dětí: Jsou děti nějak hodnoceny (body, ceny, sladkosti,
pochvaly...)? Popiš mi, prosím, systém odměn, jestli nějaký
používáš. *

Soutěže: Jak pracuješ se soutěžemi? (Jako soutěž vnímám
jakoukoli aktivitu, během níž mohou děti vzájemně porovnávat své
výsledky. Primárně jde o aktivity, kde je srovnávání explicitní a dává
aktivitě smysl („Kdo první doběhne do cíle?“), uvažuj ale i nad
aktivitami, během kterých se děti mohou srovnávat bez tvého vedení
(„Vyluštil jsem první šifru, jsem první!“). Pokud se děti ve tvojí
družině srovnávají tímto způsobem, popiš mi, jak na to reaguješ. *

Spolupráce: Využíváš aktivity, během kterých dochází mezi dětmi ke
spolupráci? Pokud ano, jak často? Jak takové aktivity (hry)
vypadají? *

Vztahy mezi dětmi: V souvislosti se soutěžemi či jinými typy her a
programů (učení se novým dovednostem, individuální práce,
vyrábění), jak se k sobě děti vzájemně chovají, jak na sebe reagují,
jaké mají mezi sebou vztahy? *

Cíle: K čemu svoje působení v oddíle směřuješ, k čemu děti vedeš?
Formuluješ si předem cíle svojí práce s dětmi? *
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Reflexe: Využíváš reflexí po aktivitách? Pokud ano, jak často a po
jakých aktivitách? Jak na reflexe děti reagují? *

Osobní motivace: Používáš aktivity, ve kterých děti spolupracují,
cíleně? Co tě k tomu přivedlo? Kde získáváš inspiraci? Kde jsi k
tomu načerpal/a motivaci? *

Chceš ještě něco dodat? Něco, co se nevešlo do předchozích
otázek? Nějaký svůj osobní názor na problematiku soutěžení a
spolupráce? *

Děkuji za vyplnění dotazníku!
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