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KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ
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Praha 2019

Vedoucí práce:

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Prohlašuji,
že tuto bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně, že v ní řádně cituji
všechny použité prameny a literaturu a že tato práce nebyla využita v rámci jiného
vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.
..................................
datum

...........................................
podpis autorky

Poděkování
Ráda bych poděkovala PhDr. Martinu Kopeckému, Ph.D. za ochotný přístup,
cenné rady a podnětné připomínky při vedení mé bakalářské práce. Poděkování
patří také mé rodině a blízkým za podporu, kterou mi během vzniku této práce
poskytovali.

Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá procesem zkušenostního učení a vzděláváním
probíhajícím metodami, které z tohoto procesu vychází. Důraz je kladen především
na oblast reflexe. Hlavním cílem práce je souhrnně popsat významné teorie týkající
se zkušenostního učení a reflexí a následně v empirickém šetření analyzovat
vnímání těchto přístupů samotnými účastníky. Práce nejprve představuje významné
teorie zkušenostního učení, užití her ve vzdělávání a koncepce zónového učení.
Dále je pozornost věnována reflexím, jejich významným modelům, zásadám,
technikám a roli lektora. Poslední kapitolu práce tvoří kvantitativní empirické
šetření, které se zabývá vnímáním a preferencemi účastníků týkající se
zkušenostních metod a reflexe.
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Abstract
The bachelor thesis deals with the process of experiential learning while the
main focus is on debriefings. Main objective of this thesis is to summarize
important experiential learning and debriefing theories and to analyze the
participant’s perception and preferences about these approaches through empirical
research. The thesis begins with a main experiential learning theories overview, it
explains the usage of games in education and presents zone learning concepts.
Further attention is paid to debriefings, their important models, principles,
techniques and role of lecturer. The last chapter of the thesis consists of
a quantitative empirical research, which deals with the perception and preferences
of participants regarding experiential learning methods and debriefings.
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Úvod
Zvyšující se poptávka po kvalifikovaných pracovnících, stejně jako

i motivace jednotlivců se učit a vzdělávat v různých oblastech vede k navyšování
počtu

poskytovatelů

vzdělávání

pro

dospělé.

Jako

prvek

zajišťující

konkurenceschopnost tito dodavatelé často nabízí nejen jedinečná témata, ale
i metodické uchopení vzdělávacích aktivit. Poskytovatelé se častěji odklánějí od
„tradičních“ metod, jakými jsou například přednáška či diskuse, směrem
k metodám aktivizačním, zábavným, kladoucím důraz na praxi. Jednou z možností
je využití principů zkušenostního učení.
Zdá se, že zkušenostní metody jsou v českém prostředí stále častěji
zařazovány do vzdělávacích programů. Jako riziko ovšem vnímám jejich spíše
laické využívání nepropojené s již existujícími teoriemi, které pomáhají pochopit
cíle zkušenostních metod, a častou absenci následné reflexe. Právě na tyto dvě
oblasti se předložená bakalářská práce primárně zaměřuje. Cílem práce je souhrnně
popsat významné teorie týkající se zkušenostního učení a reflexe a následně
v empirickém šetření analyzovat názory samotných účastníků na tyto přístupy.
Práce je rozčleněna do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá
zkušenostním učením. Vysvětluje význam tohoto pojmu, který je v literatuře často
roztříštěn. Představuje teoretické modely tvořené třemi významnými teoretiky
zkušenostního učení, a to Johna Deweyho, Davida Kolba a Petera Jarvise.
Zkušenostní učení a vzdělávání pomocí zkušenostních metod je dále spojeno
s fenoménem hry, komfortní zóny a stavu flow, přičemž všechny zmíněné prvky
jsou v kontextu učení a vzdělávání popsány na konci první kapitoly.
Druhá kapitola se věnuje reflexím, jakožto prvku užívaném při vzdělávání
pomocí zkušenostních metod. Na počátku je opět vysvětlen význam tohoto pojmu
a jsou představeny tři teoretické modely, dle nichž reflexe může postupovat. Dále
práce popisuje hlavní zásady, které by při reflexích měly být dodržovány a roli
lektora při reflexi. Poslední část představuje klasické i kreativní techniky reflexe.
Celou práci uzavírá kapitola zahrnující empirické šetření. Kvantitativně
orientované šetření probíhalo za pomoci metody dotazníku a zjišťovalo, jaké jsou
názory dospělých účastníků na zkušenostní metody vzdělávání a na reflexi.
Výsledky jsou v této kapitole popsány především s důrazem na vnímaný přínos
reflexí a preference respondentů ohledně různých prvků, jakými jsou například
struktura reflexe, směřování k cíli či kreativní techniky reflexe.
8

Mezi základní zdroje zabývající se problematikou zkušenostního učení,
vzdělávání a reflexí v českém prostředí patří zejména časopis Gymnasion (z autorů
článků lze vyzdvihnout například Ivo Jiráska či Richarda Macků). Práce dále čerpá
i z díla Evy Reitmayerové a Věry Broumové. Z větší části byla jako zdrojová
databáze využívána zahraniční odborná literatura. Jedná se o autory významných
teorií, jakými jsou například David Kolb za zkušenostní učení či Roger Greenaway
za oblast reflexí. Pro kapitolu obsahující empirické šetření byly zásadními zdroji
publikace Miroslava Chrásky a Jana Hendla.
Téma bakalářské práce jsem si vybrala z důvodu vlastní účasti na
několikadenním kurzu organizovaným těmito způsoby vzdělávání. Takto vedený
kurz mě zaujal natolik, že jsem se stala součástí organizačního týmu a následné tři
roky kurzy pomáhala vymýšlet, organizovat i lektorovat na místě. O tomto tématu
jsem měla poměrně širokou znalost, ovšem nedostatečně ukotvenou v odborné
literatuře a výzkumech. Motivací pro mě bylo také zjistit, jak ostatní účastníci
vzdělávání na tyto metody pohlížejí a jaká s nimi spojují očekávání.
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1 Zkušenostní učení
Zkušenostní učení lze chápat jako proces učení, který vychází z prožitků, jež
učící se člověk získává vlastním aktivním jednáním při řešení nejrůznějších situací
a problémů. Proces učení může být vědomý (například vědomá snaha naučit se při
hře volejbalu správnému podání) nebo zcela mimo uvědomění (například
zvyšování komunikačních dovedností při komunikaci s ostatními hráči). Dalšími
termíny, kterými tento proces označují čeští autoři, jsou zkušenostně reflektivní
učení, činnostní učení, učení zážitkem či učení prožitkem. U anglicky píšících
autorů lze najít termíny jako experiential learning nebo learning by doing.
Andragogický slovník (Průcha, Veteška, 2014, s. 311, zvýrazněno
v originále) zkušenostní učení popisuje takto: „Význam termínu se do jisté míry
kryje s termínem informální učení. Zkušenostní učení je tedy takové, které probíhá
na základě každodenních pracovních a jiných zkušeností, které se kumulují
a různými způsoby (uvědoměle i neuvědoměle) využívají. Zkušenostní učení má
tedy významnou roli ve vytváření vědění a znalostí člověka.“
Učení ze zkušenosti lze najít také v organizované formálnější podobě v rámci
rozlišných vzdělávacích aktivit. Hanuš a Chytilová (2009, s. 17) uvádějí, že
zkušenostní metody vzdělávání „… vytvářejí situace, prověřené procesy, postupy,
příběhy a děje, které člověku umožňují bezprostředním vlastním aktivním
‚konáním‘ a ‚prožitím‘ odhalit nové skutečnosti, vědomosti a dovednosti.“
Ivo Jirásek (2004, s. 13) při definici zážitkové pedagogiky klade důraz na:
„… zakotvení prožitku do jeho širších souvislostí. Tedy nejenom vyvolání prožitku,
ale především znalost cílů navozování prožitkových situací, zpracování prožitku
a jeho převedení do zkušenosti, jež může být opětovně využita.“ Důležité je, že
tento směr nevytváří pouze nahodilé aktivity, nýbrž přesně zacílené situace, se
kterými pracuje při následné reflexi.
Zkušenostní metody vzdělávání bývají nazývány jako zážitková pedagogika,
outdoor training, výchova v přírodě, výchova zážitkem či výchova prožitkem.
Pro účely této práce je používán pojem zkušenostní učení, neboť si pod ním
lze představit nejen neřízené každodenní učení jednotlivců, ale také aktivity
probíhající v organizované vzdělávací formě. Pojem neobsahuje výrazy
pedagogika či výchova, které jsou tradičně spojovány spíše se vzděláváním dětí.
Neomezuje se pouze na učení probíhající v přírodě, jak to implikuje termín outdoor
training.
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Mezi základní pojmy spojované se zkušenostním učením, které jsou
používány v odborné literatuře, mezi veřejností i v této práci, patří prožitek, zážitek
a zkušenost. Podobně jako při specifikaci zkušenostního učení není ani zde mezi
autory sjednocená terminologie. Problém nastává již při překladu termínu
z anglického jazyka, který pro všechny tři pojmy používá jednotného výrazu
„experience“.
Jak vyplývá z textu Jiřího Kirchnera (2009, s. 6), prožívání je psychická
aktivita jedince spojená a ovlivněná především emocemi. Emoce určují, jaký
prožitek vznikne.
Nejčastěji je v literatuře odkazován text Ivo Jiráska (2004, s. 14), který od
sebe jednotlivé pojmy odlišuje dle časového hlediska. Prožitek používá pro právě
probíhající, přítomný, aktuální děj. Zážitkem označuje stejný děj, ovšem
s rozdílem, že tentokrát se na něj díváme do minulosti, s časovým odstupem. Pokud
prožitý děj zpracujeme, zasadíme do kontextu již dříve získaných znalostí,
dovedností a postojů a uchováme jej pro možné budoucí použití, získáváme
zkušenost.
V dnešní době lze zkušenostní učení najít nejen v běžném životě
a u vzdělávacích programů, ale je možné využít také nejrůznějších technických
možností. Jak ve svém článku uvádí Wim Westera (2019, s. 59–61), mnohé
počítačové hry simulují aspekty lidského života, soustředí se na konkrétní předměty
či problémy a podněcuje své hráče k učení se. Jak autor popisuje, jsou v této oblasti
ještě mnohé možnosti pro zlepšení. Do budoucna lze ale předpokládat rozvoj těchto
počítačových (a podobně také mobilních) her. Dalšími možnými nástroji, které lze
pro učení použít, je rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR). Jeffrey Dalto
(2018, s. 45–46) předkládá příklady, jak lze tyto technologie využít pro vzdělávání
pracovníků. Jelikož se zde člověk učí na konkrétních reálných či simulovaných
situacích, lze u tohoto učení také pozorovat přítomnost zkušenostního učení.
Nelze ovšem tvrdit, že metody zkušenostního učení jsou nejlepší volbou pro
každého učícího se. Honey a Mumford vytvořili dotazník, na základě jehož
výsledků jsou lidé rozděleni do čtyř kategorií dle toho, jaký učební styl preferují
(Mumford, 1993, s. 53–54):
•

Aktivisté se rádi aktivně účastní praktických ukázek probíraného
tématu. Je pro ně přínosné se zapojovat a zkoušet si vše na vlastní
kůži.
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•

Reflektující typy lidí rádi shromažďují data a informace, které
následně analyzují. Je pro ně důležité dívat se na věci z různých úhlů
pohledu. Preferují aktivitu pozorovat nežli sami vykonávat.

•

Teoretici přemýšlí systematicky, jsou analytičtí a racionální, mohou
být nespokojeni při nejasných situacích. Vyhovuje jim práce s grafy,
tabulkami, schématy a teoretickými koncepty.

•

Pragmatici preferují získávání znalostí a dovedností, které mohou
prakticky využít ve svém životě. Rádi se účastní experimentů, které
mohou mít praktické dopady. Jsou motivováni jasným smyslem
a přínosem prováděných aktivit.

Z uvedených stylů je zřejmé, že zkušenostní metody vzdělávání budou
nejlépe vyhovovat aktivistům. Pragmatici se při správné komunikaci cílů aktivity
budou nejspíše také bez problému zapojovat do probíhajících aktivit. Reflektující
typy lidí se mohou v běžném životě učit například pozorováním ostatních či
získáváním zkušeností od ostatních. V případě skupinového vzdělávání je možné
postavit je do role pozorovatele či hodnotitele. Typem, kterému by zkušenostní
učení zřejmě vyhovovalo nejméně, jsou teoretici. I tomuto typu lze ale zařadit
například praktickou práci se schématy či modely.
Vhodnost užití metod zkušenostního učení lze posuzovat také dle cílů výuky,
tedy toho, zda se člověk učí znalostem, dovednostem či postojům. Zkušenostní
způsob učení je vhodný (až nutný) zejména u učení se dovednostem, a to tzv.
měkkým i tvrdým. Měkké dovednosti (např. v oblasti komunikace či spolupráce)
získává člověk během každodenního života při interakci s dalšími lidmi. Zároveň
je lze zkušenostními metodami rozvíjet i při formálně organizovaných vzdělávacích
aktivitách. Tvrdé dovednosti člověk získává během běžného života. Lze je také
rozvíjet zkušenostními metodami, například vykonáváním určitých činností na
pracovišti (např. trénink správného ovládání stroje) či v běžném životě (např.
autoškola). V případě znalostí je třeba rozdělit tuto kategorii na znalosti explicitní
a tacitní. Explicitní znalosti jsou takové, které lze jednoduše popsat slovy,
zformulovat, předat ústně či písemně. Tacitní znalosti, také nazývané jako
implicitní, jsou naopak skryté, subjektivní a obvykle je nelze jednoduše popsat
slovy (Kučerová, 2017, s. 85). Zkušenostní metody učení mohou být vhodné
zejména při učení se tacitním znalostem, které člověk lépe nabude, pokud vychází
z vlastních zážitků. Pro formování postojů je zážitek také důležitým prvkem. Při
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užití zkušenostních metod např. u občanského vzdělávání může dojít k budování
tolerance, odpovědnosti či kladnému postoji k aktivnímu občanství.

1.1Hlavní teoretické modely zkušenostního učení
Procesy probíhající během zkušenostního učení teoreticky popisuje mnoho
autorů. Jejich teorie jsou často doplněny modely, které lze graficky znázornit.
Obvykle se jedná o cyklické či spirální modely. Mezi nejvýznamnější patří teorie
Johna Deweye, kterého lze považovat za jednoho z myšlenkových zakladatelů
tradice zkušenostního učení. Na Deweye další autoři často navazují. Autorem druhé
představované teorie je David Kolb, pro něhož je zkušenostní učení a vzdělávání
jedním z hlavních celoživotních odborných témat. Na jeho teorii se odkazuje velké
množství publikací zabývajících se problematikou zkušenostního učení. Poslední
představovanou teorií je teorie Petera Jarvise, který Kolba kritizuje pro
zjednodušující pohled a představuje vlastní komplexnější model učení.

1.1.1 Model učení vytvořený Johnem Deweym
Představitel pragmatismu John Dewey je známý mimo jiné svým důrazem na
„learning by doing“ neboli „učení se činností“. Svou teorii představil v knize
Experience and education z roku 1938. Do grafické podoby (viz níže) jeho model
převedl David Kolb (2015, s. 33).

Ilustrace 1- Deweyho model učení (Dočekal, 2011, s. 23)
Na začátku procesu učení je v Deweyho modelu impulz, touha něco vykonat.
Model pokračuje přes pozorování, při kterém člověk sleduje okolní podmínky.
Podmínky mohou být stejné či podobné tomu, co člověk již v minulosti zažil.
V takovém případě už má znalosti toho, co z pozorovaných podmínek vychází,
a jaké mohou mít následky. Některé pozorované podmínky jsou ale zcela nové
a člověk nemá znalosti, se kterými by je porovnal. Člověk také podmínky může
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porovnat s radami, které dostal, či se sdílenými zkušenostmi, které mu někdo
předal. Na základě pozorování a znalostí se poté tvoří úsudek a plán pro jednání,
které se liší od prvotního impulzu dle podmínek, které byly pozorovány, a dle
znalosti následků usuzovaných z předchozích zkušeností. Člověk získává novou
zkušenost, která se promítne při dalším následném impulzu. K učení nedochází
v případě, kdy je touha něco vykonat tak silná, že dojde k akci dříve, než dojde na
základě pozorování a porovnání se získanými znalosti k úsudku (Dewey, 1938,
s. 69).

1.1.2 Model učení vytvořený Davidem Kolbem
Model zkušenostního učení, nazývaný dle svého tvůrce také Kolbovým
cyklem učení, vychází z velké části z teorie psychologa Kurta Lewina. Na proces
zkušenostního učení se Kolb dívá jako na proces uchopení a transformace zážitku.
Během uchopení zážitku člověk získává určitou informaci, kterou poté
transformuje v budoucí znalosti a činy. Cyklus se skládá ze čtyř na sebe
navazujících fází (Kolb, 2015, s. 51).
konkrétní zkušenost
(zkušenost)

reflektivní pozorování

aktivní experimentování
(transformace)

(zkušenost)

tvorba abstraktních
konceptů
(uchopení)

Ilustrace 2 - Kolbův model učení (Kolb, 2015, s. 51, vlastní grafické
zpracování)
Základním prvkem pro proces učení je dle této teorie konkrétní zkušenost.
Tato zkušenost je vždy vázána ke konkrétnímu místu v konkrétním čase. Bez
zkušenosti by žádné z dalších kroků nemohly pokračovat, neboť právě k ní se
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všechny vrací a vychází z ní (Kolb, 2015, s. 32). V praxi se může jednat například
o vzdělávací aktivitu, hru nebo také o prožitou situaci z denního života.
Na konkrétní zkušenost navazuje další fáze, a to reflektivní pozorování. Při
tomto kroku dochází k popisu toho, co se při konkrétní zkušenosti stalo, jaká
zkušenost byla, jaký byl její průběh, co se povedlo a nepovedlo atd. (Kolb, 2015,
s. 51).
Třetí fází cyklu je tvorba abstraktních konceptů, při níž dochází
k hodnocení a generalizaci (Kolb, 2015, s. 32). Prakticky se při této fázi
porovnávají dané zkušenosti s podobnými, již zažitými situacemi, nebo se
přirovnává hra k reálným životním zkušenostem. Na základě této generalizace lze
přemýšlet, co se daných situacích dalo udělat jinak či lépe.
Poslední částí Kolbova cyklu je aktivní experimentování, při kterém jsou
testovány koncepty z předchozího kroku v nových situacích. Dochází k tvorbě
konkrétních plánů, jak a kde lze dané koncepty využít v budoucnosti. Celý cyklus
se poté vrací zpět na začátek, protože dochází k další konkrétní zkušenosti (Kolb,
2015, s. 32).

1.1.3 Model učení vytvořený Peterem Jarvisem
Peter Jarvis je autorem několika významných teorií učení. Při tvorbě jedné
z nich navázal na Kolbův cyklus, na něž se dívá kriticky a dodává mu hlubší
komplexitu. Ve svém výzkumu v letech 1985–1986 Jarvis pracoval s 200
účastníky, kterým představil Kolbův cyklus a nechal je ho libovolně upravovat dle
jejich vlastních potřeb podle toho, jak se reálně učí v různých konkrétních situacích.
Účastníci pracovali postupně ve větších a větších skupinách a ve finále vytvořili
několik upravených verzí modelů učení, které dal Peter Jarvis dohromady a vznikl
tak jeho nový model učení. Model ještě prošel několika úpravami autora a nyní je
podáván ve finální verzi, která je vyobrazena na obrázku níže (Jarvis, Holford,
Griffin, 2003, s. 58–59).
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Ilustrace 3 - Jarvisův model učení (Nehyba, 2012, s. 52)
Jarvisova teorie (Jarvis, Holford, Griffin, 2003, s. 61–64) nabízí čtyři základní
varianty reakce na prožitky:
•

neučení (non-learning)

•

neučení nebo náhodné učení (non learning or incidental learning)

•

nereflektivní učení (non-reflective learning)

•

reflektivní učení (reflective learning)

Neučení probíhá v momentech, kdy člověk reaguje na známé situace
a předpokládá, že může spoléhat na již ověřené způsoby řešení těchto situací.
V modelu se jedná o cestu 1-2-3-4.
Náhodné učení nastává ve chvíli, kdy člověk vstoupí do určité situace, která
má učící potenciál, ale tento potenciál nebere v úvahu (např. nevšimne si ho) nebo
nechce brát v úvahu (např. myslí si, že si z něj nic odnést nemůže). I v takových
situacích se ovšem může dozvědět něco o sobě samotném. V modelu se jedná
o cestu 1-2-3-8-10.
Do kategorie nereflektivního učení řadí Jarvis tři typy, a to předvědomé
učení, učení dovedností a memorování. Předvědomé učení probíhá v různých
situacích, které si lidé nesnaží vědomě zapamatovat, ale když se jich později někdo
na obdobnou situaci zeptá, jsou schopni si na svůj konkrétní případ vzpomenout.
V modelu se jedná o cestu 1-2-3-7-4. Učením dovedností, které probíhá
nereflektivní formou, myslí Jarvis učení krátkým, jednoduchým (např. manuálním
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pracovním) úkonům. Člověk si daný úkon prakticky vyzkouší a zapamatuje.
V modelu takové učení značí cesta 1-2-3-5-7-10. Memorování probíhá typicky
u studentů, kteří se snaží si zapamatovat vše, co říká vyučující či co je napsané
v učebnici. Na základě takto získaných poznatků poté v budoucnosti upravují své
jednání. V modelu se jedná o cestu 1-2-3-7-10.
Reflektivní učení se podle Jarvise také dále rozděluje na tři podkategorie,
kterými jsou rozjímání, reflektivní kognitivní učení a akční učení. Rozjímání je
forma učení, která probíhá v intelektuální rovině, kde pomocí přemýšlení nad
danými situacemi dochází člověk k určitým závěrům. V modelu se může jednat
o cestu 1-2-3-8-9-7-10, pokud je rozjímání výsledkem sociální zkušenosti, nebo 13-8-9-7-10, pokud je rozjímání individuální. Reflektivní kognitivní učení se
v modelu nachází pod cestou 1-2-3-5-6-8-9-7-10. Od rozjímání se liší zapojením
praxe. Posledním typem dle Jarvisova modelu je akční učení. Jedná se o vědomé
učení praktickým věcem, které se ovšem neomezuje pouze na dovednost samou,
ale také na koncept, který za dovedností stojí. V modelu se nachází pod cestou 12-3-8-6-5-9-7-10.

1.2Hra ve vzdělávání dospělých
Didaktika dospělých popisuje mnoho metod, které lze při vzdělávání
dospělých využívat. Mezi ně patří i metody interaktivní neboli aktivizační, které se
vyznačují především aktivním zapojováním učících se, přitáhnutím pozornosti
k danému tématu či přiblížením obsahu učícím se účastníkům (Langer, 2016,
s. 193). Mezi tyto metody lze zařadit také (jako obecnější pojem nadřazený
konkrétním příkladům) hru. Boller a Kapp (2017, s. 25–26) rozdělují hry (digitální
i offline) do tří kategorií, a to na hry zaměřené na zábavu (entertainment games),
hry zaměřené na učení (learning games) a simulace (simulations). Hry zaměřené
na zábavu nemají ambice vzdělávat, nýbrž pouze pobavit hrajícího. To ovšem
neznamená, že by se při nich hrající účastník nemohl ničemu naučit, pouze to není
prvotním účelem hry.
Druhou kategorií jsou hry zaměřené na učení, jejichž primárním cílem je
hrajícího účastníka něčemu naučit. Nejedná se ovšem o simulace reálných situací.
Jak je uvedeno v knize Svatoše a Lebedy (2005, s. 29–30) pro zkušenostní učení je
typické, že se nemusí odehrávat v reálných situacích, ale lze jej nalézt při hrách
a modelových situacích, které nemají ani tendenci realitu simulovat. V rámci
smyšlených her ovšem u účastníků dochází ke vzniku reálných emocí, účastníci
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projevují své reálné vlastnosti a ukazují své reálné znalosti, dovednosti a postoje.
V rovině reality se účastníci pohybují také co se týče mezilidských vztahů,
spolupráce a komunikace. Při těchto aktivitách (i přes nereálnost např. pracovní
situace) může mimo jiné docházet ke skutečným vyobrazením spolupráce skupiny
i vlastností, návyků, kompetencí a jednání jednotlivců.
Poslední kategorií jsou simulace. Tyto hry mají za úkol co nejpřesněji
napodobit realitu. Hrající účastníci si tak mohou vyzkoušet situace z reálného
života v simulovaných podmínkách, testovat dopady svých rozhodnutí nebo
trénovat správné postupy různých činností. Tyto hry jsou výhodné například u
situací, které by bylo velmi náročné, nákladné či nebezpečné zkoušet v reálných
podmínkách (Boller, Kapp, 2017, s. 25–26).
Dalším důležitým aspektem her je, že v jejich průběhu mohou u účastníků
vyvolávat různé emoce, ať už pozitivní či negativní. Právě emoce jsou prvkem,
který je v procesu učení zásadní, jelikož určují, jak silný přínos celého učení bude
(Zull, 2006, s. 5–7).

1.3Koncepce zónového učení
Kromě teorií zabývajících se výhradně zkušenostním učením je vhodné
věnovat pozornost také teoriím zaměřujícím se na učení a vzdělávání obecně,
jejichž prvky lze na zkušenostní učení aplikovat. Mezi tyto teorie patří také
koncepce týkající se komfortní zóny a zóny flow. Tyto dvě teorie jsou se
zkušenostním učením významně provázané, jelikož při učení prostřednictvím
vlastních prožitků mohou být učící se vystavováni různě náročným situacím.
Zónové koncepce učení napomáhají při stanovování vhodné náročnosti situací tak,
aby mohlo docházet k co největšímu efektu učení.

1.3.1 Vliv komfortní zóny na proces učení
Zkušenostní učení bývá často spojováno s vystupováním z komfortní zóny
člověka. Komfortní zónou rozumíme oblasti lidského působení, které je pro
člověka normální, běžné, překonávané bez obtíží a nepříjemných pocitů. V této
zóně je člověku bezpečně a pohodlně. Za hranicí oblasti komfortu se poté nachází
tzv. zóna učení, kterou lze také nazývat oblastí stresu. Do této oblasti spadají
aktivity, na které člověk není zvyklý a mohou v něm vyvolávat nepříjemné pocity,
stres a stav ohrožení. Zde je důležité, jak daleko daný člověk ze své komfortní zóny
vykročí. Při vykročení do zóny učení ve správném rozsahu může docházet
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k příjemným pocitům z překonání nové překážky a zóna komfortu se může o tuto
položku rozšířit. Pokud ale člověk zajde až na hranici svých možností, dostane se
do zóny paniky. V této zóně dochází k velmi nepříjemným pocitům, které mohou
mít za následek zmenšení zóny komfortu (Svatoš, Lebeda, 2005, s. 31–34).
Jak ale Svatoš a Lebeda (2005, s. 34–35) také upozorňují, při tvorbě programů
pomocí metod zkušenostního učení je důležité si uvědomit, že jednotlivé zóny jsou
velmi individuální a každý účastník má své hranice jinde. Pro někoho může být
velkým překonáním už jen projevování svých názorů před skupinou lidí, někdo jiný
může být naopak na podobné aktivity zvyklý a překonávání u něj nastává v jiných
oblastech. Program je proto třeba připravovat vyváženě tak, aby každý mohl
alespoň v nějakém aspektu pociťovat svůj úspěch.

1.3.2 Vliv zóny flow na proces učení
Zkušenostní učení je úzce spojeno také s teorií flow, kterou se zabývá
především psycholog Mihaly Csikszentmihalyi. Flow, které se do češtiny někdy
také překládá jako „proudění“ nebo „plynutí“, je stav mysli, ve kterém dochází
k radostnému (či optimálnímu) prožívání (Csikszentmihalyi, 1996, str. 76–79).
Jedná se o stav, k němuž dochází při splnění určitých podmínek. Mezi tyto
podmínky spadá přesné vymezení cílů konání, okamžitá zpětná vazba, hluboké
soustředění člověka na danou aktivitu, zapomenutí na problémy běženého života,
pocit kontroly nad situací nebo například rychlejší vnímání běhu času
(Csikszentmihalyi, 2014, s. 133). Mezi jednu z nejdůležitějších podmínek patří
vyváženost úrovně dovedností (skill level) a úrovně výzvy (challenge level) neboli
úroveň náročnosti řešeného úkolu (Csikszentmihalyi, 2014, s. 139).
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Ilustrace 4 - Model konceptu flow (Csikszentmihalyi, 2014, s. 139, vlastní
grafické zpracování a překlad)
Jak znázorňuje ilustrace výše, flow nastává v situaci, kdy je zároveň vysoká
úroveň dovedností a vysoká úroveň výzvy. V případě, že člověk provádí aktivitu,
při níž je úroveň výzvy vysoká, ale jeho dovednosti nejsou dostačující, dostává se
do stavu úzkostí (anxiety) či obav (worry). V opačném případě, pokud je vysoká
úroveň dovedností daného člověka, ale úroveň výzvy je nízká, dochází k relaxaci
(relaxation) či nudě (boredom). Pokud je nízká míra obou veličin, úrovně výzvy
i dovedností, dochází k apatii (Csikszentmihalyi, 2014, s. 138–139).
Pro učení člověka jsou dle Csikszentmihalyiho nejdůležitější tři stavy, které
se nachází v pravém horním rohu grafu. Úplně ideálním stavem je flow, při kterém
je úroveň dovedností i výzvy nad průměrnou hodnotou. Při flow se člověk hluboce
soustředí a zároveň se cítí šťastně. Pokud se částečně sníží úroveň dovedností, při
stále vysoké míře výzvy, dochází ke vzrušení (arousal). Pokud zůstane naopak
vysoká míra dovedností, ale sníží se míra výzvy, dochází ke kontrole (control). Oba
z posledně popsaných stavů jsou vhodné pro učení, neboť se z nich člověk
jednoduše posune do stavu flow (Csikszentmihalyi, 2014, s. 140).
Je třeba zmínit, že člověk se nenachází s určitou činností v grafu stále na
stejném místě. Pokud se něčemu učí, zpočátku stačí jednoduché úkoly, protože
i úroveň dovedností je nízká. Postupně je ale se stoupajícími dovednostmi nutné
zvyšovat také náročnost prováděné aktivity tak, aby byla úroveň dovednostní
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i výzvy vyvážená a člověk se tak mohl dostávat do optimálního plynutí flow
(Csikszentmihalyi, 2014, s. 138).
Při plánování aktivit zkušenostního vzdělávání je vhodné přemýšlet o tom,
jaká je úroveň dovedností konkrétních účastníků a dle toho přizpůsobit také
náročnost programu. Při špatně nastavené úrovni náročnosti úkolu k řešení
(účastníci se nudí nebo pociťují úzkost) nejen, že nedochází k učení, ale mohlo by
u účastníků také dojít ke změně motivace k účasti na programu, potažmo motivace
k učení se jako takovému.
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2 Reflexe při učení (se) dospělých
Slovo reflexe má své významy v odborném jazyce napříč různými obory.
V souvislosti s učením a vzděláváním lze reflexi vnímat jako vnitřní proces
zamýšlení se jedince. V tomto pojetí ji zmiňují například Dewey či Jarvis a takto
význam slova reflexe vysvětluje také Slovník cizích slov (ABZ.cz, 2005, s. R25):
•

„zrcadlení, odrazivost;

•

přemýšlení, úvaha, rozjímání;

•

sebepoznání, myšlení o myšlení samém;

•

zvážení, uvážení okolností, souvislostí.“

Macků a Bauman (2018, s. 47, zvýrazněno v originále) definují reflexi jako
„… ohlížení se za něčím, co bylo, ale může to být také pohlížení na něco, co stále
ještě je, a já se na to přesto dívám s odstupem. Nejde tedy jen o odstup času, který
uplynul, jde hlavně o odstup, který nám umožňuje myšlení, ať už v podobě
vnitřního dialogu se sebou samým nebo dialogu s dalšími lidmi.“ Dewey (1910,
s. 11) k reflektivnímu myšlení uvádí, že se jedná o náročnější cestu, při které se
člověk rozhodne oddálit rychlé rozhodnutí a vystaví se mentálně náročným
podmínkám.
Definice Macků a Baumana naznačuje i druhé možné vysvětlení pojmu
reflexe, které nevychází z pohledu jednotlivého učícího se, nýbrž z pohledu lektora
vzdělávací aktivity. Svatoš a Lebeda (2005, s. 41) reflexi označují za: „… společné
zpětné ohlédnutí za aktivitou, programem či určitým časovým obdobím kurzu,
jehož smyslem je napomoci účastníkům v procesu racionalizace a zobecnění
subjektivních prožitků do podoby v praxi využitelné zkušenosti.“ Z této druhé
perspektivy je pojmem reflexe myšlen organizovaný rozbor aktivity (zážitku)
vedený lektorem, který může probíhat v individuální či skupinové podobě.
Pro další text této práce je reflexe definována jako propojení obou zmíněných
přístupů,

tedy

organizovaný

rozbor

aktivity,

při

němž

dochází

k aktivnímu přemýšlení jednotlivců.
Tuzemské i zahraniční zdroje nabízí také alternativní názvosloví, kterým
může být myšleno opět jak zamýšlení jedince, tak i organizovaný rozbor zážitku.
Mezi používané pojmy se řadí zejména: rozbor (Svatoš a Lebeda 2005), cílená
zpětná vazba (Reitmayerová a Broumová, 2015), debriefing (Zigmont, Kappus
a Sudikoff, 2011; Dreifuerst, 2009; Fey et al., 2014), reviewing, processing
a reflection (tři poslední zmíněné užívá zaměnitelně např. Greenaway, 2011).
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V odborné literatuře se lze s rozpracováním tématu reflexe setkat v kontextu
americké armády, kde jsou pro účely vzdělávání a zvyšování výkonu skupinové
rozbory používány již od 70. let 20. století (Morrison a Meliza, 1991, s. 5). Dále se
tématika reflexe často objevuje v souvislosti se vzděláváním zdravotníků, ve
kterém se rozborů užívá po simulovaných situacích vyžadujících zásah učících se
(např. Decker et al., 2013; Dreifuerst, 2009; Fey et al., 2014; Zigmont, Kappus
a Sudikoff, 2011). V oblasti vzdělávání obecně není tématika reflexí prozatím
hojně samostatně rozpracována, nýbrž je většinou přičleněna k teoriím a
informacím o zkušenostním učení.
K cílům, které by měla reflexe naplňovat, se vyjadřuje Greenaway (2006,
nestránkováno) v článku Why Review?. Mezi tyto cíle lze zařadit dodání smyslu
danému zážitku. Účastníci nemusí vždy chápat, proč se účastnili dané vzdělávací
aktivity, jaký měla smysl a cíl. Reflexe je dle Greenawaye prostor pro vyjasnění
těchto otázek.
Na příkladu užití reflexí při vzdělávání zdravotníků lze dobře pozorovat další
z cílů reflexe, kterým je dovedení účastníků ke vzdělávacímu cíli. Při použití
simulací určitých krizových situací může být předem jasně dáno, jaké postupy mají
účastníci následovat. Při reflexi potom lze správný postup rozebírat, aby se jej
všichni účastníci naučili.
Mezi další z cílů reflexe dle Greenawaye patří získání nových perspektiv.
Účastníci se obvykle na prožité vzdělávací aktivity dívají svou standardní optikou.
Díky sdílení názorů ostatních účastníků a díky podnětům od lektora mohou ovšem
účastníci reflexe nahlédnout na probíranou problematiku i z jiného úhlu pohledu.
Vzdělávací aktivity mohou končit úspěchem i neúspěchem skupiny či
jednotlivců. Reflexe by dle Greenawaye (2016, nestránkováno) měla být prostorem
pro sdílení úspěchu i neúspěchu. Úspěch při reflexi může být s účastníky
rozebírán, oslavován a vyzdvihován. Při neúspěchu mohou být dané vzdělávací
situace také rozebírány a může být poskytnuta opora ze strany lektora i účastníků,
díky níž nebudou mít účastníci při dalších vzdělávacích aktivitách strach riskovat
a dopustit se případné chyby.
Jako další cíl reflexe uvádí Greenaway (2006, nestránkováno) podporu
sebevyjádření účastníků. Reflexe by účastníkům měla nabídnout různé nástroje
a techniky (např. výtvarné či dramatické, viz kapitola 2.4), aby měl každý účastník
prostor se vyjádřit způsobem, který mu nejlépe vyhovuje.
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Moon (2013, s. 14) mezi cíli reflexe vyzdvihuje především systematizaci
poznatků z daného zážitku. Během reflexe totiž dochází k utřídění zážitku do
kontextu již v minulosti získaných zkušeností.
Dále v kontextu cílů reflexe Moon uvádí také pomoc jedinci se zpracováním
daného zážitku, při němž byla většina aktivity probíhající události (která se
následně bude reflektovat) převedena z lektora na něj samotného (Moon, 2013,
s. 14). K tomu Greenaway (2006, nestránkováno) dodává, že reflexe je také
ukazatelem zájmu o účastníky. Mělo by z ní být zřejmé, že názory jednotlivých
účastníků jsou respektovány a že lektora zajímá rozvoj každého z účastníků.
Výše zmiňované cíle mohou pomoci při odlišení pojmu reflexe od dalších
termínů, se kterými bývá reflexe někdy zaměňována nebo spojována. Mezi tyto
pojmy patří například evaluace. Evaluace ve vzdělávání je dle Riemera: „… nástroj
určující kvalitu různých aspektů vzdělávacího programu, vzdělávací instituce či
vzdělavatele samotného.“ Matoucí může být, že při reflexi také dochází
k „hodnocení“ některých prvků, jako je např. spolupráce skupiny nebo efektivita
komunikace. Při reflexi ovšem není předmětem zájmu hodnocení samotné, nýbrž
je důležitý následný rozbor, proč a jak bylo kladného či záporného hodnocení
dosaženo. S evaluací se lze při vzdělávání zkušenostními metodami také setkat, ale
jedná se v tomto případě například o evaluaci spokojenosti s přístupem lektora nebo
evaluaci spokojenosti s průběhem vzdělávacího kurzu.
Lze namítnout, že člověk se učí i bez organizované formy reflexí. Stačí se
podívat na příklad malých dětí, které se učí například metodou pokusu a omylu, bez
toho, aniž by s nimi někdo rozebíral, proč a co se vlastně stalo. Analýza
prováděných výzkumů týkajících se reflexe ovšem ukazuje, že reflexe zvyšuje
výkon jejích účastníků přibližně o 25 %, přičemž průměrný čas zkoumaných reflexí
analyzovaných v tomto výzkumu byl pouze 18 minut. Reflexi lze tudíž považovat
za účinný nástroj zabírající krátký čas, který ovšem přináší účastníkům velký učící
přínos (Tannenbaum a Cerasoli, 2013, s. 239).

2.1Významné teoretické modely reflexe
Struktura, dle které bude reflexe probírat, může vycházet z teoretickcých
koncepcí, které nabízejí někteří autoři. Roger Greenaway ve svém článku The Art
of Reviewing (2002, s. 47–49) uvádí, že ať už lektor využívá jakýkoliv model, dle
kterého je reflexe vedena, je vhodné zamýšlet se nad vyvážeností struktury
a rozvolnění vedení reflexe dle daného modelu. Někteří lektoři vedou reflexe zcela
24

striktně, dle předem připravených a pevně strukturovaných okruhů, témat a otázek.
Jiní upřednostňují ponechání prostoru ke zcela rozvolněné diskuzi mezi účastníky.
Tento benevolentní model ovšem Greenaway vnímá jako problematický, jelikož
může vést k mnohým úskalím. Mezi tato úskalí patří povrchnost diskuze,
neproduktivní „povídání si“, zbytečně hluboká analýza bez závěrečného výsledku,
zaměření pouze na jednu (typicky poslední) část aktivity a další.
Lze také využít kombinace obou zmíněných přístupů a mít předem
připravenou strukturu, ale nechat prostor i pro případnou rozvolněnou diskuzi.
Greenaway v článku dále upozorňuje na důležitost seznámení účastníků se
strukturou reflexe. Pokud se účastníci budou orientovat v tom, čím se skupina právě
zabývá a čím se bude zabývat později, je možné zajistit plynulejší průběh reflexe.
Lze takto předejít tomu, aby se někdo zabýval budoucností, zatímco zbytek skupiny
ještě rozebírá minulou aktivitu, či jiný účastník sdílel své nadšení z osobního
prožitku, zatímco ostatní rozebírají skupinovou práci.
Teoretické modely reflexe různých autorů se liší. Někteří autoři navazují
zejména na cyklické modely zkušenostního učení. Jedním z takových modelů je
i níže představený model ALACT od Freda A. J. Korthagena. Jelikož je ve
vědeckých publikacích reflexe velmi často zmiňována v souvislosti se vzděláváním
v oblasti zdravotnictví, je v této práci představen i jeden z modelů používaných
právě v této oblasti. Posledním představeným modelem je karetní model Rogera
Greenawaye, který se jako jeden z mála autorů problematikou reflexí zabývá
dlouhodobě a velmi komplexně.
To, že lektor při přípravě na reflexi vychází z některého z teoretických
modelů popsaných níže, ovšem ještě neznamená, že by bylo dostačující si jednou
připravit obecné otázky a stále stejně je pokládat na všech reflexích, které vede.
Otázky je potřeba vždy upravit dle konkrétní skupiny účastníků a dle konkrétní
proběhlé aktivity (Schary et al., 2018, s. 245).

2.1.1 Model ALACT
Fred A. J. Korthagen (1985, s. 12–13) se zabývá užitím reflexe u učitelů
v Nizozemí, u nichž (sebe)reflexí rozvíjí převážně jejich interpersonální dovednosti
vůči žákům. Autor představil model ALACT vycházející z obecných principů
učení, který lze použít pro reflexi s jakýmkoliv účastníkem, nejen účastníkemučitelem.
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akce / pokus

tvorba
alternativních
variant postupu

ohlédnutí za akcí

uvědomění si
základních aspektů

Ilustrace 5 - Model ALACT (Korthagen, 1985, s. 13, vlastní grafické
zpracování)
Pojmenování modelu vychází z prvních písmen anglických názvů
jednotlivých fází cyklu. První fází je akce. Jedná se o prožitek, ze kterého poté celá
následující reflexe vychází. Druhou částí je ohlédnutí za akcí, kdy se reflektující
člověk ohlíží za tím, co se konkrétně stalo a jaké to v něm zanechalo pocity. Na tuto
fázi navazuje uvědomění si základních aspektů, kde dochází ke zvědomování
možných důvodů, proč akce proběhla určitým způsobem, a následné zobecňování
možných vysvětlení. Čtvrtou fází je tvorba alternativních variant postupu, jak
lze příště v podobné situaci změnit své jednání, aby byl výsledek dle našich
představ. Poslední fází je pokus, při kterém daný člověk vyzkouší alternativní
varianty z předchozího kroku uvést do praxe. Tento poslední krok je zároveň akcí,
tudíž prvním krokem pro další (nový) cyklus reflexe.
Jak si lze povšimnout, tento model je velmi podobný, až překrývající se,
s Kolbovým cyklem učení. Během reflexe pomocí modelu ALACT se postupně
probírají jednotlivé kroky, při kterém dle Kolbova cyklu dochází při zkušenostním
učení.

2.1.2 3D model reflexe
Jason J. Zigmont, Liana J. Kappus a Stephanie N. Sudikoff vytvořili tzv. 3D
model reflexe (v originále „The 3D Model of Debriefing“), který aplikují při
reflexích následujících po simulacích různých situací využívaných při vzdělávání
zdravotníků. Jak název napovídá, model je tvořen třemi fázemi, jejichž názvy
v angličtině začínají na písmeno D. Jedná se o slova defusing, discovering
a deepening. Autoři kladou důraz také na fázi probíhající před samotnou reflexí,
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během které mají být vyjasněny pravidla reflexe, struktura a očekávání (Zigmont,
Kappus a Sudikoff, 2011, s. 54).
Defusing lze do českého jazyka přeložit jako zneškodnění či zmírnění.
V této části reflexe dochází ke společnému sdílení emočního prožívání aktivity.
Účastníci by se měli zbavit silných emocí a stresu z proběhlé aktivity, aby u nich
mohlo během následujících fází docházet k učení. Zároveň v této fázi dochází také
k ujasnění faktů aktivity, toho, co se dělo, jaké byly hlavní momenty a jak byly
seřazeny v čase. Toto ujasnění je důležité proto, aby všichni účastníci i lektor měli
sjednocené informace o objektivních faktech z předcházející aktivity (Zigmont,
Kappus a Sudikoff, 2011, s. 56).
Discovering neboli objevování je fází, při které dochází k analýze prožitých
situací. Účastníci i lektor analyzují stávající mentální modely a porovnávají je
s cílovými. Cílový mentální model nepředává lektor napřímo, ale pomocí vhodně
zvolených otázek účastníky vede k tomu, aby na něj přišli sami (Zigmont, Kappus
a Sudikoff, 2011, s. 56–57).
Poslední fázi představuje deepening neboli prohlubování. V této části
reflexe účastníci přemýšlí, jak konkrétně mohou nabyté znalosti převést do své
praxe. V ideálním případě může v této fázi následovat další aktivita založená na
stejných principech, na které mohou účastníci výsledky reflexe ihned aplikovat
(Zigmont, Kappus a Sudikoff, 2011, s. 57).

2.1.3 Karetní model Rogera Greenawaye
Roger Greenaway je autorem, který se reflexemi zabývá velmi komplexně.
Představil mnoho modelů, postupů a technik, které lze při reflexích aplikovat dle
nejrůznějších situací a variant. Za obecně použitelný lze považovat jeho karetní
model reflexe.
Model popisuje reflexi pomocí karetních symbolů. Červené symboly, srdce
() a kule (), znázorňují zážitek, ze kterého se při reflexi vychází. Černé symboly,
listy () a žaludy (), představují učení, které je možné ze zážitků získat.
Greenaway navrhuje postupovat od červených symbolů k černým, počínajíc
kulemi. Kule (v originále diamonds neboli diamanty, které jsou drahocenné
a svírající mnoho stran) představují fázi rekapitulace toho, co se stalo. Vzniklé
zážitky mohou být různými účastníky viděny rozdílnými pohledy a v této fázi je
prostor pro sdílení těchto rozdílných perspektiv. Srdce symbolizuje emoce. V této
druhé části by účastníci měli sdílet, jak se během daných situací cítili a co prožívali.
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Černé symboly začínají listem. Listy (v originále spade neboli rýč) představují
analýzu zmiňovaných situací, jejich hlubší rozbor, hledání souvislostí a interpretaci.
Poslední fázi představují žaludy symbolizující růst. V této fázi dochází k tvorbě
plánů, přání a očekávání do budoucna (Greenaway, 2002, s. 50).
Greenaway (2002, s. 51) ovšem také připomíná, že reflexe je kreativní proces,
ve kterém by nemělo docházet pouze ke slepému následování modelů. Proto do
jeho teorie patří také žolík. Žolíka mohou lektoři využívat kdykoli během reflexe
dle své intuice či potřeby. Žolík představuje výjimku z pravidel, při níž lektor může
při reflexi narušit systém, zavtipkovat či reflexi jiným způsobem dodat „lidskou
tvář“ a učinit ji tak přijatelnější.

2.2 Zásady reflexe
Aby byla reflexe účinná a její účastníci z ní mohli mít co největší přínos, je
vhodné dodržovat několik základních zásad reflexe. Tyto zásady se zabývají
časovým umístěním reflexe, bezpečným prostředím při reflexi, směřováním reflexe
ke vzdělávacímu cíli a prostorem pro všechny účastníky reflexe.

2.2.1 Časové rozvržení reflexe
První z uvedených zásad se týká časového umístění reflexe. Pro průběh
i následný účinek je důležité, kdy se bude reflexe odehrávat. V některých případech
probíhá jakási upravená forma reflexe již před samotnou aktivitou. Valenta (2013,
s. 63) uvádí příklad z edukačního dramatu, při kterém účastníci na počátku obdrží
scénář. Tento scénář se ještě před samotným hraním rozebírán a situace v něm
obsažené se porovnávají se zkušenostmi účastníků.
Další možností, jak s reflexí pracovat, je její použití v průběhu dané aktivity.
Při zachování příkladu z edukačního dramatu (Valenta, 2013, s. 63) by se jednalo
o průběžnou reflexi pobíhajících situací. Pokud člověk zaznamená, že se v rolích
děje něco nečekaného, reflektuje tuto skutečnost a na základě toho může upravit
své chování na jevišti. V tomto případě se ovšem jedná spíše o reflexi vnitřní, která
probíhá u každého jednotlivce, nikoli o organizovanou formu reflexe.
S organizovanou reflexí se ovšem lze v průběhu aktivity také setkat. Někteří
lektoři záměrně přerušují aktivitu v jejím průběhu nebo na ni nechají jen krátký čas.
Poté dochází ke klasické reflexi a následně se hra znovu obnovuje, případě začíná
od začátku. Účastníci tak mohou nabyté poznatky z reflexe okamžitě testovat ve
stejných či podobných situacích.
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Obvyklou praxí je, že se organizované formy reflexe konají po proběhlé
aktivitě ihned případně s krátkým časovým odstupem. Účastníci si tak ještě dobře
pamatují detaily, které se během aktivity udály.
Leberman a Martin na základě výzkumu (2004, s. 178–180) zdůrazňují také
důležitost reflexe s větším časovým odstupem. Pokud uvažujeme o komplexním
vzdělávacím programu (např. několikadenní kurz) či aktivitě vyvolávající velmi
silné prožitky, je možné, že reflexe ihned po programu nebude mít na účastníky tak
silný dopad. Při návratu do běžného života a setkávání se s běžnými situacemi si
člověk může poznatky z reflexe (na kurzu) ověřovat v praxi a může docházet
k jejich potvrzení, vyvrácení či uvědomění si nových souvislostí.

2.2.2 Bezpečné prostředí při reflexi
Výzkum prováděný na Marylandské univerzitě (Fey et al., 2014, s. 253)
ukázal, že jedním z důležitých faktorů reflexe je psychologicky bezpečné prostředí.
Dle tohoto výzkumu jde o takové prostředí, při kterém má učící se člověk prostor
sdílet s ostatními své emoce. Po odbourání emočního naladění se účastník může
následně lépe soustředit na probíraná témata a učit se. Zároveň je esenciální
poskytnout prostředí, ve kterém se lidé nemusí bát dělat chyby. Chyby by neměly
být trestány a odsuzovány, ale sdíleny při reflexi s ostatními, aby se z nich mohla
skupina i jednotlivec poučit.
Podmínkou pro pocit bezpečného prostředí je také pravidlo dobrovolnosti.
Všichni účastníci by měli být seznámeni s tím, že prováděné aktivity i sdílení při
následné reflexi je dobrovolné. Účastníci by měli mít kdykoliv možnost
z organizovaných aktivit i reflexe vystoupit. Jak ale upozorňuje Kaplánek (2016,
s. 16), sociální tlak skupiny na jednotlivce může být tak velký, že člověk upozadí
své pocity či zásady, aby nevybočoval z řady ostatních účastníků.
Důležitou roli při vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro výuku má
dle Rogerse také vztah mezi lektorem a učícími se. Tento vztah by měl být založen
na autentičnosti lektora, akceptaci účastníků a empatii. Lektor by dle Rogerse
neměl být uměle vytvořenou rolí oproštěnou od reálných emocí a názorů daného
člověka, ale měl by se chovat autenticky v souladu se svými pocity. Akceptací
účastníků je myšleno důvěřování jejich schopnostem a přijetí účastníků takových,
jací jsou. Při empatické komunikaci lektor projevuje pochopení toho, co účastníci
cítí, a to bez jejich posuzování či hodnocení. Na základě zmíněných podmínek
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mohou mezi účastníky a lektorem vznikat vztahy založené na důvěře, které
podporují učení (Rogers, 1969, s. 106–112).
V neposlední řadě hraje roli také fyzické prostředí, v němž se reflexe
odehrává. Pokud reflexe probíhá v interiéru, měla by být místnost přiměřeně
prostorná k velikosti skupiny. Důležitou roli hraje také uspořádání sezení. Pro
reflexi je nejvhodnějším uspořádáním sezení v kruhu tak, aby na sebe všichni
účastníci i lektor dobře viděli a pohodlně se slyšeli. Lektor by měl zajistit, aby
v průběhu reflexe nedocházelo k vyrušování externími faktory (např. hluk z ulice,
procházení nezúčastněných lidí přes místnost atd.).

2.2.3 Vedení reflexe ke stanovenému cíli vzdělávání
Ivo Jirásek (2018, s. 16) dělí reflexi na dva typy, a to na „učitelskou“
a „terapeutickou“. Učitelský typ je takový, který se zaměřuje na předem dané cíle
aktivity. Lektor se během aktivity snaží svou skupinu dovést k předem daným
informacím. Terapeutická reflexe nemusí mít předem pevně stanovený cíl ze strany
lektora, nýbrž je flexibilní vůči potřebám účastníkům a tématům, která účastníci do
reflexe sami přináší.
Oba tyto typy mají své výhody i nevýhody. Učitelský typ může působit až
manipulativním dojmem, který může účastník odhalit. U terapeutické diskuze může
zase skupina úplně odejít od zamýšleného tématu. Vhodnou volbou může být
kombinace těchto dvou stylů, při které lektor má předem daný cíl, co by chtěl
účastníkům předat, ale při reflexi se zároveň flexibilně pohybuje směrem dle potřeb
daných účastníků.
I v případě reflexe platí pravidlo, že v jednoduchosti je krása. Pro účastníky
(a potažmo i pro lektora) je srozumitelnější zabývat se jednou otázkou do hloubky,
než se věnovat mnoha různým tématům jen povrchově (Greenaway, 2011, s. 12).

2.2.4 Prostor pro všechny účastníky reflexe
Mezi zásady reflexe patří, že i u neindividuálních provedení reflexe by měl
mít každý z účastníků přibližně stejný prostor pro vyjádření, ať už se jej rozhodne
využít nebo ne. Greenaway (2012, nestránkováno) upozorňuje, že při společné
práci či diskusi celé skupiny se mohou často vyjadřovat průbojnější jedinci a někteří
další poté zůstávají upozaděni. Toto nevyvážené rozložení může být po chvíli
nepříjemné průbojnějším i upozaděným jedincům. Z tohoto důvodu Greenaway
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navrhuje zařazovat do průběhu reflexe také práci ve dvojicích či menších
skupinách, při kterých je nutné zapojení každého jednotlivého člena dané skupiny.
Některé závěry mohou během reflexe vznikat na úrovni celé skupiny, jiné na
úrovni jednotlivých účastníků. Není tudíž nutné, aby z reflexe vyšel každý člen
skupiny se stejnými závěry. Celá skupina může hovořit například o tom, jak se jejím
členům dařilo spolupracovat či jak byly při aktivitě rozděleny role jednotlivých
členů. Jednotlivci poté mohou získat poznatky o jejich osobních způsobech jednání
či prožívání. Greenaway (2012, nestránkováno) dále uvádí, že při reflexi by měl
lektor dbát na to, aby každý z účastníků hovořil pouze sám za sebe, nikoli o tom,
co si myslí celá skupina či jiný jednotlivec. Lektor by měl podporovat spíše
rozmanitost názorů a dát každému možnost k vyjádření, namísto aby podporoval
nepřesně generalizované myšlenky. Pokud už jeden člověk mluví o někom dalším,
měla by se jeho vyjádření zakládat na objektivních faktech.
Hamblin a Miller (1961, s. 115–116) prováděli metaanalýzu výzkumů
zabývajících se vztahem mezi velikostí skupiny a interakcemi mezi členy těchto
skupin. Zkoumány byly skupiny se dvěma až dvanácti členy. Analýza ukázala, že
s rostoucím počtem členů skupiny roste také míra používání souhlasných vyjádření
a klesá počet hledaných alternativních názorů. Zároveň klesá počet projevů napětí
a stresu. Významný vztah byl prokázán mezi rostoucí velikostí skupiny
a snižováním počtu hodnotících komentářů. U větších skupin se zvyšuje tvorba
názorově rozlišných podskupin, které obvykle reprezentuje hlavní mluvčí.
Z výše zmíněného výzkumu vyplývá, že pro reflexe jsou vhodné spíše menší
skupiny, které se vyznačují vyšší pluralitou názorů jednotlivců. Nutno ovšem
zmínit, že tyto skupiny vyvolávají u svých členů vyšší pocity napětí. Menší skupiny
jsou vhodné také z časového hlediska, protože tak každý člověk může mít
dostatečný prostor pro své vyjádření (Hamblin a Miller, 1961, s. 115–116).

2.3Techniky reflexe
Řízená reflexe může mít mnoho různých podob a provedení. Někteří lektoři
upřednostňují skupinové diskuze, jiní preferují zapojovat různé kreativní techniky.
Vzhledem k tomu, že každému účastníkovi vyhovuje jiný způsob vyjadřování se,
je vhodné jednotlivé techniky kombinovat a střídat tak, aby měl každý možnost
zapojit se jemu nejbližším způsobem. Různé kreativní techniky mohou účastníkům
také pomoci, aby se na danou věc podívali z jiného úhlu. Střídáním technik se lektor
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může vyhnout úpadku do stereotypního opakování stejných reflexí, při kterém se
účastníci nudí, a které nepřináší nic nového.
Někteří autoři nabízejí ve svých publikacích lektorům k užitku již připravené
návody, v jakých situacích které techniky využívat a jak je konkrétně zkombinovat
případně jim dodat zastřešující témata. Lze se s tím setkat například u
Reitmayerové a Broumové (2015) či v textu Greenawaye v publikaci The
Handbook of Experiential Learning (2007, s. 74–79).
Jednotlivých technik reflexe je téměř nekonečné množství. Lze je rozdělit do
několika kategorií na techniky verbální, výtvarné, dramatické, pohybové a techniky
využívající další pomůcky.
Mezi nejčastěji používané patří techniky verbální, při nichž účastníci
rozebírají danou aktivitu pomocí slov. I zde ovšem existuje několik možných
variant používání. Může jít o skupinovou diskuzi vedenou lektorem, samostatnou
diskuzi ve dvojicích nebo menších skupinách. Diskuze může být méně či více
strukturovaná, účastníci mohou mluvit postupně po sobě nebo volně dle zájmu.
Další variantou je také hodnocení aktivity či svých pocitů pouze pomocí jednoho
slova nebo zapisování informací na papír a následné čtení (Reitmayerová
a Broumová, 2015, s. 117–119). Přiřadit do této kategorie lze také neslovní vokální
projevy, například když účastníci něco znázorňují mírou hluku (od úplného ticha
až po hlasitý křik).
Mezi výtvarné techniky reflexe řadíme takové formy reflexe, při kterých
účastníci něco sami vytváří. Zahrnout sem lze metody kreslení nebo malování,
tvorbu časových os, koláží, map, komiksů nebo plakátů. Dále také modelování
z hlíny či modelíny. Při těchto technikách mohou účastníci pracovat samostatně
nebo tvořit jedno společné dílo za celou skupinu (Reitmayerová, Broumová, 2015,
s. 138–149).
Výtvarné techniky lze používat buď samostatně, nebo mohou být doplněny
slovním komentářem. Například mohou účastníci nakreslit časovou osu aktivity,
zachytit na ni nejdůležitější momenty a barvami vyjádřit, jak se v daných situacích
cítili. To souží jak k utřídění myšlenek samotných účastníků, tak také k demonstraci
skutečnosti, že každý mohl daný moment prožívat rozdílně.
Při dramatických technikách se účastníci vyjadřují pomocí hraní určitých
rolí. Většinou se při těchto technikách z časových důvodů zaměřují lektoři pouze
na přehrávání zásadních a zlomových okamžiků. Opět může jít o skupinové scénky
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či vystoupení jednotlivců. Scénky lze přehrávat co nejpečlivěji dle reálné situace či
přehrávat emoce do extrémů. Mohou být také pantomimické či zcela smyšlené, při
nichž účastníci předvádí, jak by se mohli zachovat v příští podobné situaci lépe
(Reitmayerová, Broumová, 2015, s. 150–153).
Do sekce pohybových technik lze zařadit takové techniky, u nichž člověk
využívá pro reflexi pohybů svého těla. Jako příklad lze uvést tvorbu tzv. živých
obrazů či soch z těl. Mezi méně náročné techniky patří škálování pomocí ukazování
určitého počtu prstů, zvedání ruky do výšky či přibližování nebo oddalování se od
určitého místa podle toho, jak moc účastníci souhlasí s určitým výrokem
(např. „Myslím si, že jsme při aktivitě dobře spolupracovali.“) (Reitmayerová,
Broumová, 2015, s. 134–137).
Kromě využívání vlastního těla a řeči mohou lektoři s účastníky používat při
reflexi také různé pomůcky. V praxi se dají využívat téměř jakékoliv předměty,
které mohou sloužit například k označení toho, kdo ve skupině aktuálně hovoří. Ze
specifických předmětů jsou to například herní karty, pomocí nichž člověk vyjadřuje
své pocity (srdcový král – vysoká karta představující vysokou míru pozitivních
pocitů atd.), nebo karty s abstraktními obrazy (např. ze hry Dixit), mezi nimiž
účastníci hledají takovou, která nejlépe vystihuje jejich spolupráci při aktivitě).
Využívání pomůcek také vyžaduje mnoho z výtvarných a pohybových technik
reflexe (Reitmayerová, Broumová, 2015, s. 124–133). Jak naznačuje Greenaway,
(2011, s. 13) reflexi lépe stimuluje, pokud se používají velká měřítka. Například
pokud uděláme na zemi velkou osu, po níž se lidé pohybují, je to účinnější, než aby
se na ni účastníci jen dívali na papíře.

2.4 Role lektora při reflexi
Při reflexi lektor využívá různé techniky reflexe a zajišťuje, aby byly
dodržovány zásady reflexe. Kromě toho je od lektora vyžadována také určitá
příprava před reflexí a poté facilitace průběhu samotné reflexe.

2.4.1 Příprava lektora před reflexí
Na základě toho, jak pevnou strukturu lektor pro reflexi zvolí, je vhodné se
na reflexi připravit adekvátními způsoby. Při velmi strukturované reflexi směřující
ke konkrétnímu předem stanovenému cíli může mít lektor připravené konkrétní
otázky v daném pořadí. V případě volnější reflexe může mít připravená témata,
kterými by se chtěl zabývat, či jen pár základních otázek, které by rád položil.
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Předem připravené otázky je vhodné ještě aktualizovat po dokončení dané aktivity,
která bude reflektována, aby odpovídaly jejímu reálnému průběhu.
Před reflexí je také třeba, aby lektor zvolil, jaké techniky bude během reflexe
používat. V případě využívání technik vyžadujících pomůcky, musí tyto pomůcky
v dostatečném množství připravit.
Aby měl lektor při vedení reflexe přehled o tom, co se dělo během aktivity,
je vhodné, aby průběh aktivity a její účastníky pozoroval. Reichel (2009, s. 94–95)
pozorování popisuje jako techniku sběru dat v sociálním výzkumu. Základní
principy lze ovšem využít i v případě pozorování vzdělávací aktivity při přípravě
před reflexí. Pozorování může být nestandardizované, polostandardizované či zcela
standardizované. Nestandardizované pozorování je takové, při kterém by lektor
volně pozoroval dění kolem sebe. Dána je pouze účastnická skupina a určitý čas,
po který aktivita probíhá, ale nejsou dány přesné parametry, které by měl
pozorovatel sledovat. U standardizovaného pozorování by naopak bylo přesně
definováno, jaké aspekty má pozorovatel sledovat či počítat četnost jejich výskytu
(Reichel, 2009, s. 94–95). Volba typu pozorování záleží na tom, jak bude vedena
následná reflexe. Pokud bude reflexe vedena k přesnému předem stanovenému cíli,
je vhodné použít polostandardizované či standardizované pozorování. V případě,
že bude reflexe vycházet primárně z potřeb účastníků, může být pozorování
nestandardizované. Pokud je to možné, je vhodné pozorované jevy zapisovat.
Poznámky lze poté použít při úpravě otázek k reflexi.
Problematické může být, že jelikož lektoři mívají na starost i organizaci
samotné aktivity, jejich soustředění směřuje především ke správnému zadání
instrukcí a průběhu aktivity, než k následné reflexi a jejím otázkám (Schary et al.,
2018, s. 249). Pokud je to možné, lze využít řešení v podobě dvou spolupracujících
lektorů. Jeden z lektorů by v takovém scénáři mohl mít na starost organizační
záležitosti a druhý by vystupoval spíše v roli pozorovatele aktivity, který vede
následnou reflexi.
Před začátkem reflexe je přínosné její účastníky seznámit s tím, jak bude
reflexe vypadat, jaká pravidla je třeba dodržovat i jaký je její smysl. Pro plynulý
průběh reflexe je vhodné, aby si účastníci uvědomovali, že se od nich očekává
aktivní zapojení do diskuse i dalších činností, a že čím více se oni sami budou
zapojovat, tím pro ně bude reflexe přínosnější (Decker et al., 2013, s. 28).
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U některých typů reflexe je nutné, aby měl lektor odbornou znalost o tématu,
kterého se reflexe týká. Potřebu této znalosti lze ilustrovat na simulacích při výuce
lékařů. U těchto simulací mohou být přesně dané postupy, které by učící se měli
aplikovat. Při následné reflexi je poté rolí lektora sledovat, aby se skupina
neodklonila nežádoucím směrem a nevyvodila ze simulace neodpovídající závěry.
Toho může dosáhnout pomocí vhodně formulovaných otázek tak, aby účastníci na
správný postup přišli sami, či případě pomocí zpětné vazby, kterou účastníkům
poskytne. Lektor tedy potřebuje mít dostatečnou znalost daného oboru (Dreifuerst,
2009, s. 112).

2.4.2 Facilitace reflexe
Slovo facilitace vychází z latinského facilis, což v překladu znamená
usnadňovat. Toto slovo má své významy v různých oborech. Z hlediska vzdělávání
je facilitací myšleno usnadňování procesu učení pro učící se osoby, kde se
facilitátor (lektor) dostává do role průvodce tímto procesem (McCain a Tobey,
2004, s. ix). Facilitace se vyznačuje partnerským přístupem, převedením zaměření
pozornosti směrem od lektora k účastníkům a sdílenou kontrolou nad celým
procesem učení (tamtéž, s. 11–12).
Primární funkcí lektora při facilitaci reflexe je kladení otázek. Typologii
otázek lze převzít z oblasti sociálního výzkumu, v jehož kontextu ji zmiňuje
Reichel (2009, s. 102). Existují tři typy otázek, které lektor může klást, a to otázky
uzavřené, polouzavřené a otevřené. Uzavřené otázky jsou takové, ve kterých
odpovídající pouze volí odpověď z dané nabídky a není u nich tak možnost vybočit
z předem dané struktury. Polouzavřené otázky také nabízejí možnosti odpovědí, ale
zároveň může odpovídající odpovědět i jinak, svou vlastní odpovědí. V případě,
kdy člověk může na otázku odpovědět jakkoliv dle sebe a nemá předem daný
seznam, ze kterého by volil, jedná se o otázku otevřenou (Reichel, 2009, s. 102).
Při reflexi by většina otázek, které lektor položí, měla být otevřená, jelikož otevřené
otázky umožňují samostatné hlubší zamyšlení nad daným tématem a dovolují
účastníkům sdílení většího množství různých úhlů pohledu a jejich vysvětlení.
Otevřené otázky přenechávají větší část prostoru účastníkům a povzbuzují plynulý
průběh diskuze. Lze využít také otázek polouzavřených či uzavřených, které mohou
sloužit například k rychlému ujištění se lektora o pravdivosti určitých informací,
souhlasu všech účastníků či rozdělení do skupin dle určitého kritéria.
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Další složkou facilitace reflexe je aktivní naslouchání, při němž lektor
soustřeďuje svoji pozornost na to, co říká právě mluvící osoba. Lektor by měl
účastníkům naslouchat bez předčasných soudů a závěrů, být empatický, měl by
poskytnout dostatek prostoru pro vyjádření a snažit se opravdu porozumět sdělení
z perspektivy hovořícího. Takové chování vzbuzuje v mluvící osobě příjemné
emoce (Vybíral, 2009, s. 123). Zároveň by se lektor měl vyznačovat neverbální
komunikací typickou pro funkční vztahy. Mezi její prvky patří udržování očního
kontaktu, adekvátní gestikulace, volnost držení těla či harmonický soulad
verbálních a neverbálních projevů (Vybíral, 2009, s. 234).
Při facilitaci skupinové reflexe je důležitá kromě práce se slovy také práce
s tichem. Jak vysvětluje Nehyba (2018, s. 29), to, že lidé mlčí, neznamená, že
k reflexi nedochází. Může totiž docházet k tzv. vnitřní řeči, během které účastníci
o reflektovaném problému přemýšlí sami, přemítají nad získanými zážitky
a formulují své myšlenky do podob, ve kterých mohou být sděleny ostatním
účastníkům reflexe. Při transformaci těchto myšlenek ve vyslovená slova dochází
k posunům jejich významnosti. Reflexe by dle Nehyby měla být o plynulých
přechodech mezi vnější a vnitřní řečí.
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3 Empirické šetření: Názory dospělých účastníků vzdělávání na
přínos reflexe pro jejich učení
3.1Cíle empirického šetření
Cílem kvantitativního empirického šetření bylo získat názory dospělých
účastníků vzdělávacích aktivit probíhajících pomocí zkušenostních metod na přínos
těchto metod a na přínos použití reflexe. Zjišťováno bylo, jak účastníci zkušenostní
učení a reflexe hodnotí a jak na ně působí.
Dále se šetření zabývalo jednotlivými prvky reflexí, mezi které patří
skupinová práce, struktura reflexe, směřování k cíli a použití kreativních technik.
U těchto prvků je opět zjišťováno, jak účastníci reflexí hodnotí jejich přínos a jaké
mají v těchto oblastech preference.

3.2 Metodika empirického šetření
Data byla sbírána pomocí dotazníkového šetření. Pro tvorbu dotazníku byla
zvolena aplikace Formuláře Google, což je volně přístupná platforma pro tvorbu
formulářů či dotazníků různých typů. Tato platforma byla zvolena z toho důvodu,
že i v neplacené variantě nabízí možnost rozčlenění dotazníku do několika sekcí dle
odpovědí účastníků. Dotazník je tvořen převážně uzavřenými otázkami a jeho
kompletní náhled je k dispozici v Příloze A.
Před samotnými dotazníkovými otázkami bylo třeba ihned v úvodu dotazníku
operacionalizovat některé pojmy, které jsou dále v dotazníku používány. Mezi tyto
základní pojmy patří zkušenostní učení a reflexe. Oba pojmy byly popsány pouze
jednoduše a v krátkosti tak, aby jejich podstata byla zřejmá, ale aby složité definice
neodrazovaly respondenta od vyplnění dotazníku. Pojmy byly v krátkosti
vysvětlovány i přímo u některých otázek.
Vzdělávacími aktivitami probíhajícími zkušenostními metodami jsou
myšleny například různé simulace a hry, u kterých dochází k aktivnímu zapojování
účastníků. Reflexe je zde pro zjednodušení popsána jako následný rozbor aktivity.
Respondentům bylo také zmiňováno, že pokud se vzdělávání pomocí zkušenostních
metod a reflexe účastnili vícekrát, mají uvádět odpovědi dle jejich celkového
vnímání těchto způsobů vzdělávání.
Dotazník byl s prosbou o vyplnění sdílen ve facebookových skupinách
zabývajících se zkušenostním učením. Podařilo se také navázat spolupráci se
dvěma organizacemi (Zažito a Škola improvizace) pořádajícími kurzy, kde jsou
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metody zkušenostního učení a reflexe využívány. Tyto organizace sdílely odkaz na
dotazník na své facebookové stránce a ve skupině.

3.2.1 Charakteristika výběrového souboru
Do základního souboru neboli celé skupiny osob, kterými se toto šetření
zabývá, patří všichni dospělí účastníci, kteří se někdy účastnili vzdělávacích aktivit
probíhajících pomocí zkušenostních metod. Základní soubor je velice široký,
jelikož se s tímto způsobem vzdělávání mohou dospělí lidé setkávat při
nejrůznějších kurzech pořádaných mnohými organizacemi ze ziskového
i neziskového sektoru. Na počátku šetření bylo vybráno několik organizací, které
se zkušenostním vzděláváním, zážitkovou pedagogikou, reflexemi a podobnými
tématy zabývají, a tyto byly osloveny s žádostí o sdílení dotazníku mezi své členy
či sledovatele. Jednotliví respondenti se poté rozhodovali samostatně na základě
dobrovolnosti, zda se k šetření připojí či nikoliv.
Dotazník byl k dispozici k vyplnění v průběhu června 2019 a celkem ho
vyplnilo 59 osob. Z tohoto počtu dva lidé uvedli, že se s použitím zkušenostních
metod ve vzdělávání nikdy nesetkali a tito lidé byli z dalšího zpracování vyřazeni.
Jelikož se výzkum zaměřuje pouze na dospělé účastníky, byli z dalšího zpracování
vyřazeny odpovědi 8 osob, které uvedly, že jsou studenty či pracujícími studenty.
Finální soubor odpovídající na otázky týkající se zkušenostního učení tudíž čítal
49 osob. Další dvě osoby uvedly, že se po vzdělávání probíhajícím skrze
zkušenostní metody nikdy nesetkaly s následnou reflexí. Odpovědi na otázky
týkající se reflexe jsou zpracovány celkem od 47 respondentů.
Data týkající se výběrového souboru jsou součástí Přílohy B (Tabulky 1–4).
Z celkového počtu 49 dospělých respondentů, kteří se někdy zúčastnili vzdělávání
pomocí zkušenostních metod, bylo celkem 18 mužů (37 %) a 31 žen (63 %).
Z hlediska věku bylo nejvíce respondentů (73 %) z kategorie 18 až 30 let, což může
být způsobené oblíbeností daných organizací, které dotazníky šířily, u mladých
dospělých. Zároveň může hrát roli, že dotazník byl šířen přes kanál sociální sítě
Facebook. Další respondenti poté byli z kategorie 31 až 40 let (20 %) a několik
málo respondentů bylo ve věku 51 až 64 let. Bohužel se nepodařilo získat odpovědi
od žádných respondentů, kteří by se setkali se vzděláváním pomocí zkušenostních
metod ve věkových kategoriích 41 až 50 let ani 65 a více let. Co se týče nejvyššího
dosaženého vzdělání, byla skupina respondentů poměrně rovnoměrně rozložena
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mezi osoby se středoškolským, bakalářským a magisterským vzděláním. Minimum
respondentů (2 osoby) odpovědělo, že mají doktorské či vyšší vzdělání.
Majorita dotazovaných (86 %) uvedla, že se se zkušenostními metodami
vzdělávání setkala více než dvakrát. Tento výsledek je nejspíše ovlivněn několika
faktory. Prvním faktorem může být zájem respondentů o tento způsob vzdělávání
(projevený sdružováním ve facebookových skupinách, které se jím zabývají)
a aktivní vyhledávání zmíněných vzdělávacích aktivit. Druhým faktorem může být,
že organizace, které sdílely dotazník k vyplnění, pořádají také dlouhodobé kurzy,
na kterých se zkušenostní metody vzdělávání vyskytují opakovaně.

3.2.2 Stanovení hypotéz
Na počátku šetření byly stanoveny 2 základní hypotézy, které byly následně
ověřovány statistickými metodami.
Hypotéza 1: Účastníci považují při reflexi za stejně přínosnou práci
samostatnou i práci v různě velkých skupinách.
Hypotéza 2: Účastníci vnímají reflexi pozitivněji, když dopředu vědí, jak
bude probíhat a jaký je její smysl.
První hypotéza byla stanovena v návaznosti na výzkum Tannenbauma
a Cerasoliho (2013, s. 239), kteří analyzovali přínos reflexe. Tato studie uvádí, že
téměř neexistuje rozdíl v efektivitě mezi skupinovou a individuální reflexí. Šetření,
které je součástí této bakalářské práce, se zaměřuje na to, jestli percepce
respondentů ohledně přínosu samostatné práce a práce v různě velkých skupinách
koresponduje s měřenou objektivní efektivitou dle výzkumu Tannenbauma
a Cerasoliho.
Druhá hypotéza byla stanovena v návaznosti na doporučení některých autorů
(např. Decker et al., 2013, s. 28; Zigmont, Kappus a Sudikoff, 2011, s. 54), aby
lektor účastníky před začátkem reflexe seznámil s jejími pravidly, průběhem, cílem
a očekáváním od nich samotných. Toto šetření zjišťuje, jestli doporučované
seznámení s průběhem a smyslem reflexe ovlivňuje, jak respondenti reflexi
následně hodnotí.

3.2.3 Testování dat
Vzhledem k povaze dat byla velká část dat posuzována pomocí deskriptivní
statistiky. Získaná data byla uspořádána a sestavena do tabulek zobrazujících
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absolutní a relativní četnosti. Deskriptivní statistika byla vypracována v programu
Microsoft Excel.
Hypotézy byly testovány dle postupu uváděného Hendlem (2006, s. 176–
178). Nejprve byly formulovány nulové hypotézy (H0) a alternativní hypotézy (H1).
Nulové hypotézy tvrdí, že mezi zkoumanými proměnnými neexistuje závislost.
Alternativní hypotéza naopak deklaruje, že mezi zkoumanými proměnnými
existuje závislost. Dalším krokem při testování hypotéz je stanovení hladiny
významnosti alfa. Pro toto šetření byla stanovena  = 0,05. Třetím krokem je
výpočet testovací statistiky. V tomto šetření je pro ověření dat používán chíkvadrátový (2) test nezávislosti pro kontingenční tabulku. Poslední fází testování
hypotéz je doporučení, při kterém dochází k formulaci závěrů testování. Testovací
statistika je převedena na tzv. p-hodnotu a poté porovnávána s hladinou .
V případě, že je p-hodnota menší nebo rovna hladině alfa, může být zamítnuta
nulová hypotéza. Pro statistické zpracování dat byl využit volně dostupný software
Rstudio.

3.3Výsledky šetření a interpretace dat
3.3.1 Výsledky deskriptivní statistiky
Zpracované přehledové tabulky obsahující všechna níže popisovaná data jsou
součástí Přílohy B.
Vnímání zkušenostních metod vzdělávání
Dotazník se respondentů tázal na jejich vnímání zkušenostních metod
vzdělávání v porovnání s jinými metodami, jakými jsou například přednáška,
diskuse či memorování. Přehled výsledků je k dispozici v Tabulce 5. Většina
respondentů vnímá zkušenostní metody vzdělávání v porovnání s jinými metodami
jako zábavnější (86 %) a příjemnější (65 %). Zároveň respondenti (84 %) uvádí, že
zkušenostní metody vzdělávání je nudily méně než jiné metody vzdělávání.
Ohledně vnímání stresu a náročnosti jsou výsledky více rozloženy mezi
jednotlivé možné odpovědi. 39 % respondentů považuje zkušenostní metody za
více stresující než jiné metody, zhruba 1/3 respondentů považuje zkušenostní
metody naopak za méně stresující než ostatní metody. Zbytek odpovídajících
(22 %) považuje zkušenostní i jiné metody za stejně stresující a 1 člověk
odpověděl, že neví.
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Vnímaná náročnost zkušenostních metod může souviset s úrovní dovedností,
které daný člověk má, a náročností prováděné aktivity (viz kapitola 1.3.2). V tomto
šetření nejvíce ½ respondentů vnímá zkušenostní metody jako stejně náročné
v porovnání s jinými metodami. Jako náročnější vnímá zkušenostní metody 35 %
respondentů a 14 % uvádí, že zkušenostní metody jsou v porovnání s jinými
metodami náročné méně.
V otázce přínosu zkušenostních metod ani jeden respondent neuvedl
odpověď „nevím“ ani „méně než jiné metody“. Největší část odpovídajících (78 %)
uvedla, že zkušenostní metody vnímají jako přínosnější než jiné metody, a 22 %
respondentů vnímá přínos jako stejný.
Vnímání reflexe ve vzdělávání
Dále se šetření zabývalo tím, jak odpovídající vnímají reflexi ve vzdělávání.
Z toho důvodu bylo třeba z dalších odpovědí vyloučit dva respondenty, jež uvedli,
že se s reflexí u zkušenostního učení nikdy nesetkali. Nadále jsou zpracována data
od celkem 47 respondentů. Z tohoto počtu uvedl jeden člověk, že se s reflexí setkal
pouze jednou. Celkem 28 respondentů uvedlo, že se s reflexí setkali více než
jednou, ale ne pokaždé. Zbylých 18 respondentů odpovědělo, že se s reflexí při
vzdělávání zkušenostními metodami setkali pokaždé.
Stejně jako v otázce zkušenostních metod bylo i v otázce reflexe zjišťováno
vnímání tohoto prvku respondenty. Výsledky lze nalézt v Tabulce 7. Ohledně
zábavy odpovědělo 96 % respondentů, že souhlasí nebo spíše souhlasí s tím, že
reflexi vnímají jako zábavnou. Naproti tomu dle očekávání majorita respondentů
(87 %) uvedla, že reflexi nevnímají nebo spíše nevnímají jako nudnou. Příjemně
nebo spíše příjemně se během reflexe cítilo 78 % respondentů. Celkem 9 lidí (19 %)
uvedlo, že se příjemně spíše necítili a jeden člověk, že se příjemně vůbec necítil.
V otázce týkající se pociťování stresu uvedlo 30 % respondentů, že reflexi
vnímá jako stresující nebo spíše stresující. Nejvíce odpovídajících ovšem
odpovědělo, že při reflexi stres spíše nepociťovali (49 %) nebo vůbec nepociťovali
(21 %). Náročnost reflexe vnímali respondenti velmi různě, jelikož odpovědi jsou
rozloženy mezi všechny čtyři možnosti. Více respondentů (57 %) říká, že reflexi
spíše považují nebo považují za náročnou.
Většina respondentů vnímala reflexi jako přínosnou (64 %) nebo spíše
přínosnou (28 %), jen 9 % účastníků reflexi vnímalo jako spíše nepřínosnou a nikdo
jako zcela nepřínosnou. Data týkající se přínosu byla dále analyzována dle pohlaví
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(Tabulka 8), věku (Tabulka 9) a vzdělání (Tabulka 10) odpovídajících. Při
porovnání vnímaného přínosu reflexe podle pohlaví se zdá, že v kategorii spíše
souhlasím (že je reflexe přínosná) je o něco více žen (21 %) než mužů (6 %).
I v kategorii hodnocení souhlasím je více žen (40 %) než mužů (23 %). Při
porovnávání vnímaného přínosu reflexe podle věku je nejvíce respondentů
v kategorii přínosné ve věku 18 až 30 let (40 %). Stejná věková kategorie je
dominující i v odpovědi spíše souhlasím (26 %). Při porovnání vnímaného přínosu
reflexe podle nejvyššího dosaženého vzdělání uvedlo nejvíce respondentů
v kategorii spíše souhlasím (že je reflexe přínosná), že mají bakalářské vzdělání
(11 %). Stejně tak tomu je i v případě odpovědi souhlasím (23 %). Celkově je tedy
v tomto šetření reflexe pozitivně vnímána převážně ženami, věkovou kategorií
mladých dospělých a lidmi s bakalářským stupněm vzdělání.
Pro dokreslení uvedených výsledků týkajících se vnímání reflexe ve
vzdělávání poslouží ještě data zanesená v Tabulce 11 a Tabulce 12. Z těchto tabulek
vyplývá, že většina respondentů (87%) byla dopředu úplně nebo částečně
seznámena s tím, jak bude reflexe probíhat a jaký je její smysl. Zásada, která říká,
že každý účastník reflexe by měl mít stejný prostor pro vyjádření (viz kapitola
2.2.4), byla u majority odpovídajících (91 %) dodržena či spíše dodržena. Žádný
z respondentů neuvedl, že by určitě neměl dostatek prostoru k vyjádření.
Významným výsledkem šetření je, že 51 % respondentů uvádí, že si z reflexe
určitě odnesli poznatky, které před ní neměli. Dalších 43 % účastníků si nové
poznatky také spíše odneslo. Jen 2 respondenti (4 %) uvedli, že si nové poznatky
spíše neodnesli a 1 respondent (2 %) si nové poznatky z reflexe určitě neodnesl.
Výsledek naznačuje, že se respondenti většinově účastnili skutečně účinných
reflexí.
Preference různých prvků reflexe
V další části šetření se respondenti rozhodovali, co konkrétně na reflexi
vnímají jako nejpřínosnější. Vybírat mohli z navržených odpovědí nebo odpovědět
jinak dle sebe. Zvolit ovšem mohli maximálně 2 odpovědi. Nejvíce z respondentů
(22 osob) odpovědělo, že na reflexi vnímají jako nejpřínosnější Sdílení názorů od
ostatních účastníků. Druhou nejčastější odpovědí (17 respondentů) bylo Nutnost
formulovat své myšlenky tak, abych je mohl/a vysvětlit ostatním. Zhruba třetina
respondentů (16 osob) klade při reflexi důraz také na kompetence lektora, jelikož
zvolili odpověď Otázky od lektora, které mě samotnou/samotného nenapadly. Část
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respondentů (11 osob) uvedlo odpověď Více času samostatně se nad aktivitou
zamyslet. Poslední nabízenou možnost Přemýšlení nad danou věcí jiným způsobem,
např. pomocí kreativních technik (malování, dramatické vyjádření, použití
karet,…) zvolilo 8 respondentů. Pouze 1 respondent se rozhodl využít volbu vlastní
odpovědi a uvedl „využití v dalším životě“. Lze odhadovat, že tím respondent chtěl
vyzdvihnout přítomnost (dle většiny modelů obvykle poslední) fáze reflexe, při níž
dochází k převedení nabytých poznatků z proběhlé aktivity do praktického života.
Šetření se zabývá také preferencí respondentů ohledně strukturovanosti
reflexe. Odpovídající mohli volit mezi preferencí pevné struktury a rozvolněnosti.
Majorita odpovědí se pohybovala u středové hodnoty, 45 % respondentů preferuje
spíše rozvolněnost a 38 % preferuje spíše strukturu. Vhodnou pro většinu
respondentů se u reflexe zdá kombinace struktury s rozvolněním.
Z pohledu preferencí respondentů ohledně směřování reflexe k předem jasně
stanovenému cíli se názory různí. Největší část (40 %) preferuje spíše reagování na
podněty účastníků v průběhu reflexe. Druhou nejvyšší hodnotou (23 %) získalo od
respondentů směřování k jasnému cíli. Spíše směřování k cíli preferuje 19 %
respondentů a čisté reagování na podněty účastníků zvolilo 17 % respondentů. Při
součtu krajových se středovými hodnotami se ukazuje jako preferovanější volba
(27 respondentů) reagování na podněty účastníků.
Poslední oblastí, kterou se šetření zabývalo, jsou názory respondentů na
kreativní techniky reflexe. Ze 47 respondentů jich 21 uvedlo, že se s kreativními
technikami při reflexi nikdy nesetkali. Data v této oblasti byla tudíž sbírána pouze
od zbylých 26 respondentů. Majoritní vnímání kreativních technik je jako (spíše)
učící prvek. Takto je vnímá 61 % respondentů. Zbylých 39 % kreativní techniky
vnímá (spíše) jako zábavný prvek pro zpestření.
Šetření se zabývalo také vnímáním přínosu jednotlivých druhů kreativních
technik reflexe. Respondenti hodnotili přínos výtvarných, dramatických,
pohybových technik a využívání pomůcek při reflexi. Všechny ze zmiňovaných
kategorií hodnotili respondenti velmi podobně, a to převážně jako přínosné nebo
spíše přínosné. Kompletní data lze nalézt v Tabulce 20. Nejvíce preferencí
(odpovědí „přínosné“) získaly výtvarné techniky (54 %), nejméně potom techniky
dramatické (30 %). Celkově je hodnocení přínosu kreativních technik spíše
pozitivní, ovšem odpovídajících je příliš málo na to, aby byla data vypovídající.
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3.3.2 Výsledky induktivní statistiky
Hypotéza 1
Hypotéza 1 (H1) tvrdí, že účastníci považují při reflexi za stejně přínosnou
samostatnou práci i práci v různě velkých skupinách. Pro ověření této hypotézy
byla zpracovávána data z otázky č. 13 Jak u reflexe vnímáte přínos samostatné
práce, práce v malých skupinách a práce celé skupiny?.
Nulová hypotéza: Neexistuje statisticky významný vztah mezi vnímáním
přínosu samostatné práce, práce ve dvojicích či malých skupinách a práce celé
skupiny při reflexi.
Alternativní hypotéza: Existuje statisticky významný vztah mezi vnímáním
přínosu samostatné práce, práce ve dvojicích či malých skupinách a práce celé
skupiny při reflexi.
Tabulka 21. H1 pozorované četnosti
Nepřínosné

Spíše
nepřínosné

Spíše
přínosné

Samostatná práce

0

3

18

24

45

Práce ve dvojicích

1

3

14

28

46

1

6

9

31

47

12
41
Zdroj: vlastní zpracování

83

138

Práce ve
skupinách
Celkem

2

Přínosné Celkem

Tabulka 22. H1 očekávané četnosti
Nepřínosné

Spíše
nepřínosné

Spíše
přínosné

Přínosné

0.65

3.91

13.37

27.07

0.67

4.00

13.67

27.67

0.68

4.09

13.96

28.27

Samostatná
práce
Práce ve
dvojicích či
malých
skupinách
Práce celé
skupiny

Zdroj: vlastní zpracování
2(6) = 6,3181
p-hodnota = 0,3885
hladina významnosti  = 0,05
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p>
Závěr: Na hladině významnosti  = 0,05 neexistuje statisticky významný
vztah mezi hodnocením samostatné práce, práce ve dvojicích či malých skupinách
a prací celé skupiny.
Při testování dat nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi typem spolupráce
v různých skupinách či samostatné práce a hodnocením těchto variant jako
přínosných. Nelze zamítnout nulovou hypotézu, která říká, že neexistuje statisticky
významná závislost mezi zmiňovanými jevy. Typ reflexe (z hlediska velikosti
skupiny) nemá vliv na hodnocení přínosu.
Hypotéza 2
Hypotéza 2 (H2) konstatuje, že účastníci vnímají reflexi pozitivněji, když
dopředu vědí, jak bude probíhat a jaký je její smysl. Hypotéza byla nejprve
rozdělena na tři části. Jednotlivé části se zabývaly tím, jestli respondenti vnímají
reflexi jako zábavnější (H2a), příjemnější (H2b) a přínosnější (H2c), pokud
dopředu znají, jak bude probíhat. Pro ověření této hypotézy byla využívána data
získaná z otázky č. 8 Jak na vás reflexe působila, odpovědi u kategorií Bavila mě,
Bylo mi příjemně a Byla přínosná, spolu s otázkou č. 9 Věděl/a jste dopředu, jakým
způsobem bude reflexe probíhat a proč ji děláte?.
H2a: Účastníci vnímají reflexi jako zábavnější, když dopředu vědí, jak bude
probíhat a jaký je její smysl.
Nulová hypotéza: Neexistuje statisticky významná závislost mezi znalostí
průběhu a smyslu reflexe a vnímanou zábavností reflexe.
Alternativní hypotéza: Existuje statisticky významná závislost mezi znalostí
průběhu a smyslu reflexe a vnímanou zábavností reflexe.
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Tabulka 23. H2a pozorované četnosti
Nesouhlasím Souhlasím

Spíše
Spíše
nesouhlasím souhlasím
0
6

Celkem

Ano

0

9

Částečně ano

0

9

1

16

26

Ne

0

2

0

2

4

Nevzpomenu si

1

0

0

1

2

Celkem

1

25

47

20
1
Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 24. H2a očekávané četnosti
Nesouhlasím Souhlasím Spíše nesouhlasím Spíše souhlasím
Ano
0.319
6.383
0.319
7.979
Částečně ano
0.553
11.064
0.553
13.830
Ne
0.085
1.702
0.085
2.128
Nevzpomenu si
0.043
0.851
0.043
1.064
Zdroj: vlastní zpracování
2(9) = 26,512
p-hodnota = 0,002
hladina významnosti  = 0,05
p<
Závěr: Na hladině významnosti  = 0,05 existuje statisticky významný vztah mezi
informacemi o průběhu a smyslu reflexe předem a následnou vnímanou zábavností
reflexe.
H2b: Účastníci vnímají reflexi jako příjemnější, když dopředu vědí, jak bude
probíhat a jaký je její smysl.
Nulová hypotéza: Neexistuje statisticky významná závislost mezi znalostí
průběhu a smyslu reflexe a vnímanou příjemností reflexe.
Alternativní hypotéza: Existuje statisticky významná závislost mezi znalostí
průběhu a smyslu reflexe a vnímanou příjemností reflexe.
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Tabulka 25. H2b pozorované četnosti

Ano

0

7

Spíše
nesouhlasím
4

Částečně ano

1

3

3

19

26

Ne
Nevzpomenu
si
Celkem

0

1

0

3

4

0

0

2

0

2

26

47

Nesouhlasím Souhlasím

1

Spíše
souhlasím
4

11
9
Zdroj: vlastní zpracování

Celkem
15

Tabulka 26. H2b očekávané četnosti
Spíše
nesouhlasím
0.319
3.511
2.872
0.553
6.085
4.979
0.085
0.936
0.766
0.043
0.468
0.383
Zdroj: vlastní zpracování

Nesouhlasím Souhlasím
Ano
Částečně ano
Ne
Nevzpomenu si

Spíše
souhlasím
8.298
14.383
2.213
1.106

2(9) = 20,23
p-hodnota = 0,017
hladina významnosti  = 0,05
p<
Závěr: Na hladině významnosti  = 0,05 existuje statisticky významný vztah mezi
informacemi o průběhu a smyslu reflexe předem a následnou vnímanou příjemností
reflexe.
H2c: Účastníci vnímají reflexi jako přínosnější, když dopředu vědí, jak bude
probíhat a jaký je její smysl.
Nulová hypotéza: Neexistuje statisticky významná závislost mezi znalostí
průběhu a smyslu reflexe a vnímaným přínosem reflexe.
Alternativní hypotéza: Existuje statisticky významná závislost mezi znalostí
průběhu a smyslu reflexe a vnímaným přínosem reflexe.

47

Tabulka 27. H2c pozorované četnosti
Souhlasím

Spíše nesouhlasím

Spíše souhlasím

Celkem

Ano

13

1

1

15

Částečně ano

13

2

11

26

Ne

4

0

0

4

Nevzpomenu si

0

1

1

2

Celkem

30

13

47

4
Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 28. H2c očekávané četnosti
Ano
Částečně ano
Ne
Nevzpomenu si

Souhlasím Spíše nesouhlasím
9.574
1.277
16.596
2.213
2.553
0.340
1.277
0.170
Zdroj: vlastní zpracování

Spíše souhlasím
4.149
7.191
1.106
0.553

2(6) = 14,441
p-hodnota = 0,025
hladina významnosti  = 0,05
p<
Závěr: Na hladině významnosti  = 0,05 existuje statisticky významný vztah mezi
informacemi o průběhu a smyslu reflexe předem a následnou vnímaným přínosem
reflexe.
Celkový závěr H2: U všech tří kategorií (H2a, H2b a H2c) byl nalezen signifikantní
rozdíl mezi informacemi předem a následným vnímáním reflexe. Na hladině
významnosti  = 0,05 existuje statisticky významný vztah mezi informacemi
o průběhu a smyslu reflexe předem a následným pozitivním vnímáním reflexe.

3.4Diskuse
Empirické šetření si kladlo za cíl zjistit, jaké jsou názory dospělých účastníků
vzdělávání na zkušenostní metody vzdělávání a na použití reflexe ve vzdělávání.
Šetření zjišťovalo, jak účastníci hodnotí přínos zmíněných metod a jak na ně tyto
metody vzdělávání působí.
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Dále byl kladen důraz na jednotlivé prvky reflexe, mezi které patří skupinová
práce, struktura reflexe, směřování k cíli či použití kreativních technik. U těchto
prvků je opět zjišťováno, jak účastníci reflexí hodnotí jejich přínos, a jaké mají
v těchto oblastech preference.
Z šetření vyplývá, že většina účastníků vzdělávání vnímá zkušenostní metody
pozitivně. Tento výsledek ovšem může být ovlivněn tím, že odpovídali lidé, kteří
se pravděpodobně o zkušenostní způsob vzdělávání zajímají, jelikož se sdružují ve
facebookových skupinách, týkajících se těchto způsobů vzdělávání. Někteří
uváděli, že považují zkušenostní metody za stresující, což může být způsobeno tím,
že zkušenostní metody učení pracují s komfortní zónou člověka. K učení dochází
při výstupu komfortní zóny, ale tento výstup může být zároveň spojen s pocitem
stresu. Každý jednotlivec má ovšem komfortní zónu jinou a tím pádem i úroveň
stresu vnímá jinak (Svatoš, Lebeda, 2005, s. 31–35). Část respondentů také vnímá
zkušenostní metody vzdělávání jako náročné. To může být způsobeno skutečnou
rozdílnou náročností vzdělávacích aktivit, kterých se jednotliví odpovídající
účastnili. Vnímání náročnosti také může souviset s úrovní znalostí a dovedností
daných jednotlivců. Vzdělávací aktivity by pro co největší přínos učení měly být
nastaveny

úměrně

k úrovni

dovedností

a

znalostí

jejich

účastníků

(Csikszentmihalyi, 2014, s. 139).
Téma hodnocení reflexe ve vzdělávání vyšlo srovnatelně s hodnocením
zkušenostních metod vzdělávání. Většina respondentů hodnotila reflexi jako
zábavnou, příjemnou a přínosnou. U některých odpovídajících byly zaznamenány
také nepříjemné pocity, které mohou být spojeny s možným nedodržením zásady
bezpečného prostředí při reflexi (viz kapitola 2.2.2) nebo také s komfortní zónou
člověka a tím, že některým lidem nemusí být například mluvení o svých pocitech,
názorech či chybách ve skupině příjemné. Stejné faktory mohou zdůvodňovat, proč
30 % respondentů vnímá reflexi jako stresující nebo spíše stresující.
Náročnost reflexe byla respondenty hodnocena velmi rozdílně. Roztříštěnost
odpovědí může souviset i s tím, že se účastníci mohli účastnit různě náročných
reflexí. Pro lépe vypovídající hodnoty by v tomto případě bylo pro další výzkum
vhodné pracovat s respondenty, kteří se účastnili všichni podobných typů reflexí.
Výsledky mohou být ovlivněny také úrovní dovedností a znalostí účastníků.
Naprostá většina odpovídajících (91 %) označilo reflexi za (spíše) přínosnou.
Majorita respondentů (94 %) také uvádí, že si z reflexe (spíše) odnesli nové
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poznatky, které před ní neměli. Tento výsledek je v souladu také s výzkumem
Tannenbauma a Cerasoliho (2013, s. 239), který potvrzuje přínos reflexe, jelikož
tvrdí, že reflexe zvyšuje výkon jejích účastníků přibližně o 25 procent.
Detailnější rozbor ukázal, že reflexe byla pozitivně vnímána převážně
ženami, věkovou kategorií mladých dospělých a lidmi s bakalářským stupněm
vzdělání. Tématem percepce reflexe z hlediska skupin dělených dle různých kritérií
se prozatím výzkum příliš nezabýval. Může to být způsobeno tím, že většina
výzkumů týkajících se reflexe se zabývá vzděláváním v oblasti zdravotnictví, kde
alespoň z hlediska věku a dosaženého vzdělání může jít o poměrně homogenní
skupinu.
Mezi nejpřínosnější prvky reflexe ve vzdělávání řadí účastníci sdílení názorů
od ostatních účastníků a nutnost formulovat své myšlenky tak, aby mohly být
vysvětleny ostatním. Obě zmíněné odpovědi poukazují na potřebu lektorova důrazu
na vyvážený prostor k vyjádření pro všechny účastníky reflexe. Kladně vnímané
sdílení názorů od ostatních účastníků je v souladu s tím, že reflexe by měla nabízet
účastníkům

nové

perspektivy

na

probírané

téma

(Greenaway,

2006,

nestránkováno). Nutnost formulovat myšlenky tak, aby mohly být sděleny
ostatním, odpovídá mimo jiné cílům reflexe na pomoc jedinci se zpracováním
daného prožitku a na systematizaci nově nabytých poznatků (Moon, 2013, s. 14).
Dalším často uváděným prvkem, který je přínosný při reflexi, byly otázky od
lektora, které by účastníky samotné nenapadly. Doporučením pro praxi může být
důraz lektorů na přípravu otázek či empatické naslouchání v průběhu reflexe, aby
byl lektor schopen zareagovat na podněty účastníků a svými otázkami nabídnout
další možnosti pohledu na dané téma.
Část respondentů oceňuje také možnost větší časové dotace pro samostatné
zamýšlení nad aktivitou. Pro tyto osoby je důležité mít k dispozici alespoň nějaký
prostor pro reflexi. Tato možnost může být oceňována například z toho důvodu, že
účastníci mohou mít zkušenost i s absencí reflexe po vzdělávacích aktivitách, se
kterou byli nespokojeni.
Někteří respondenti oceňují také využití kreativních technik reflexe, při
kterých se mohou nad daným tématem zamyslet jiným než běžným způsobem.
Doporučením do praxe může být i zapojování kreativních technik do reflexe,
jelikož pro určitou skupinu účastníků reflexe to může být důležitým a přínosným
prvkem. Toto doporučení je v souladu s cílem reflexe, kterým je dle Greenawaye
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(2006, nestránkováno) podpora sebevyjádření účastníků skrze různé nástroje
a techniky reflexe.
Preference

ohledně

míry

strukturovanosti

reflexe

jsou

v souladu

s doporučením Greenawaye (2002, s. 49). Dle Greenawaye je vhodným přístupem
postupovat dle určitých modelů, ale pro případ potřeby počítat také s prostorem pro
rozvolnění. Z hlediska vedení reflexe k předem danému cíli preferuje většina
respondentů spíše reagování na podněty účastníků. Tato preference je z hlediska
účastníků výhodná, jelikož poté mohou reflexi směřovat více směrem, kterým oni
sami chtějí, a zabývat se tématy, která jsou pro ně důležitá. Tento přístup může být
ovšem v některých případech nevýhodný z pohledu lektora (či také zadavatele
vzdělávání, kterým může být například zaměstnavatel), jelikož poté nemusí dojít
k získání poznatků, kvůli kterým byla vzdělávací aktivita původně organizována.
Část respondentů (39 %) vnímá kreativní techniky reflexe spíše jako zábavný
prvek pro zpestření, než jako prvek zprostředkující učení. Použití kreativních
technik jistě může být zvoleno lektorem i z důvodu zpestření. Pokud je ale lektorem
kreativní technika vložena do reflexe jakožto učící prvek, lze považovat za vhodné
vysvětlit smysl použití dané techniky. Určitá část lidí může mít k různým
(např. výtvarným) technikám obecně negativní vztah a z toho důvodu je nebude
chtít používat, případně si z nich mnoho neodnese. Je proto vhodné do reflexí
zařazovat různé techniky, aby každý z účastníků objevil při reflexi způsob vyjádření
či přemýšlení, který mu vyhovuje (Greenaway, 2006, nestránkováno).
Toto šetření také zjišťovalo, zda respondenti vnímají stejný přínos samostatné
práce, práce ve dvojicích či malých skupinách a práce celé skupiny při reflexi.
Výsledky potvrdily, že mezi hodnocením přínosu a individuální prací či prací
v různě velkých skupinách při reflexi není vztah. Tento závěr se týká pouze vnímání
přínosu, jak jej vyjádřili samotní účastníci. Závěry ovšem korespondují s výsledky
studie Tannenbauma a Cerasoliho (2013, s. 239), která udává, že téměř neexistuje
rozdíl v efektivitě mezi skupinovou a individuální reflexí.
Zkoumáno bylo také, zda existuje závislost mezi znalostí průběhu reflexe
předem a následným hodnocením reflexe. Zajímavým zjištěním je, že díky
informacím předem se respondenti během reflexe mohou nejen cítit lépe, ale
zvyšuje se i míra vnímaného přínosu reflexe. Lze usuzovat, že pokud účastníci
dopředu znají, jakými kroky bude reflexe procházet a proč se dělá, jsou v jejím
průběhu schopni se soustředit na právě probíhající situace a v závěru z reflexe
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odcházejí s lepším pocitem. Tento závěr je v souladu s doporučením autorů (např.
Decker et al., 2013, s. 28; Zigmont, Kappus a Sudikoff, 2011, s. 54), aby lektor
účastníky před začátkem reflexe seznámil s jejími pravidly, průběhem, cílem
a očekáváním od nich samotných.

3.4.1 Limity empirického šetření a návrhy pro navazující výzkum
Mezi limity empirického šetření této bakalářské práce patří především kritéria
výběru respondentů. Jelikož se odpovídající do šetření zapojovali dobrovolně na
základě prosby ve facebookových skupinách zabývajících se zkušenostním učením,
mohou být výsledky tímto faktorem ovlivněny. Samotné sdružení v těchto
skupinách naznačuje kladný vztah ke zkušenostním metodám učení a to může
zkreslovat výsledné závěry šetření.
Bohužel se nepodařilo získat dostatek odpovědí ze všech kategorií napříč
věkovými skupinami a skupinami dle nejvyššího dosaženého vzdělání. Další
kategorie, které mohou mít vliv na výsledky šetření, nebyly vůbec zkoumány. Mezi
tyto kategorie patří například jméno a typ organizace, která pořádala danou
vzdělávací aktivitu, konkrétní téma (obsah), na které byla vzdělávací aktivita
cílená, dobrovolnost účasti na vzdělávací aktivitě či oblast pracovní působnosti
daných odpovídajících.
Odpovědi respondentů se mohly týkat různých vzdělávacích akcí a různých
reflexí vedených různými lektory. Toto šetření limituje absence znalosti kvality
lektorských dovedností daného lektora. Vzdělávací aktivity i následná reflexe, dle
kterých respondenti následně odpovídali v tomto šetření, nemusely být sestaveny
dle relevantních pravidel a zásad. Každý z lektorů může používat jiné přístupy,
modely, techniky. V tomto šetření ovšem realita daných vzdělávacích přístupů není
známa.
Všechny odpovědi se týkají pouze preferencí a vnímání přínosu danými
respondenty. Nelze ovšem potvrdit, na kolik byl přínos opravdu naplněn a jaké
konkrétní poznatky si respondenti odnesli. Není znám ani cíl vzdělávání, který byl
zamýšlený lektorem.
Pro navazující výzkum doporučuji

práci

s konkrétními skupinami

procházejícími vzděláváním pomocí zkušenostních metod s reflexí. Dle
stanovených cílů by mohly být měřeny určité kompetence účastníků, a to před
vzdělávací aktivitou, po vzdělávací aktivitě a následně po reflexi. Toto testování by
mohlo prokázat skutečný přínos zkušenostních metod vzdělávání a reflexe.
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Navrhuji také testování různých technik a modelů reflexe a následné měření
a porovnávání jejich přínosu.
V případě dalšího výzkumu týkajícího se preferencí a vnímání reflexe
respondenty navrhuji provést také rozhovor s lektorem ohledně toho, jaké prvky při
reflexi užívá, jaký je stanovený vzdělávací cíl a další podrobnosti. Dále pokud
možno pozorovat průběh reflexe a teprve poté provádět šetření s účastníky reflexe.
Pro hlubší pochopení preferencí a vnímání respondentů navrhuji také využití
rozhovorů.

3.4.2 Přínos získaných poznatků
Za největší přínos předložených výsledků týkajících se zkušenostních metod
vzdělávání považuji, že tyto metody jsou respondenty majoritně vnímány jako
zábavné, příjemné a především přínosné. Na základě vnímání respondentů je
vhodné tyto metody zařadit při přípravě vzdělávacích programů jako možnou
alternativu k dalším metodám.
U závěrů týkajících se reflexe pokládám za důležité, že většina respondentů
považuje zařazení reflexe do vzdělávacího programu za přínosné a že naprostá
většina odpovídajících tvrdí, že si z reflexe odnesla poznatky, které před ní neměla.
Z těchto výsledku plyne doporučení na včlenění reflexí do programů probíhajících
zkušenostními metodami, které může být lektory někdy opomíjeno. Zajímavé jsou
také faktory, které respondenti považují při reflexi za důležité, které opět potvrzují
potřebu zařazení reflexe do programu a následně poskytnutí dostatečného prostoru
všem účastníkům. Důraz je kladen také na přípravu lektora.
Za významné považuji také závěry z testování Hypotézy 2, které vyzdvihují
význam vysvětlení průběhu a smyslu reflexe účastníkům předem, jelikož to má vliv
na pozitivní vnímání reflexe účastníky a také na vyšší vnímaný přínos reflexe.
Výsledky tohoto šetření mohou posloužit pedagogickým vědám jako
doplnění obrazu o zkušenostních metodách vzdělávání a reflexích. Z tohoto šetření
lze také vycházet při tvorbě dalšího, komplexnějšího výzkumu týkajícího se
zkušenostních metod vzdělávání a reflexí.
Ze závěrů mohou těžit metodici či lektoři navrhující vzdělávací aktivity
v organizacích. Dle získaných informací o preferencích a vnímání zkušenostních
metod a reflexe se mohou rozhodovat, zda zmiňované přístupy vůbec zařadit do
tvořeného vzdělávacího programu či kurzu. Při rozhodnutí o zařazení
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zkušenostních metod a reflexe lze aktivity a především reflexi upravit dle
nabízených preferencí účastníků.
Další skupinou, pro kterou mohou být výsledky přínosné, jsou lektoři, kteří
jsou v daných vzdělancích aktivitách a u reflexí skutečně přítomni. Ti mohou také
upravovat své jednání dle preferencí účastníků tak, aby pro ně byly aktivity co
možná nejpřínosnější.
Výsledky mohou být přínosné také pro účastníky vzdělávacích aktivit, kteří
se rozhodují, zda se účastnit aktivit probíhajících zkušenostními metodami.
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4 Závěr
Teorie zkušenostního učení mohou být inspirací pro v poslední době často
užívané metody vzdělávání dospělých účastníků. Jedná se o metody založené na
vlastním prožívání jedince v učících situacích či aktivitách, které jsou posléze
reflektovány. Bakalářská práce si kladla za cíl souhrnně popsat významné teorie
zkušenostního učení a reflexí a následně na základě empirického šetření analyzovat
názory účastníků vzdělávání na tyto přístupy.
Práce se zabývá nejprve tématikou zkušenostního učení a popisuje modely
zkušenostního učení tvořené významnými teoretiky oboru. Dále práce představuje
možnosti propojení her se vzděláváním dospělých, teorii komfortní zóny a koncept
flow v kontextu učení a vzdělávání dospělých jedinců. Druhá kapitola se zaměřuje
na reflexi jakožto součást vzdělávání pomocí zkušenostních metod. V této kapitole
jsou představeny významné modely reflexí, dále zásady, jež by měly být při
reflexích dodržovány. Jsou zde také shrnuty různé techniky reflexe a popsána role
lektora zahrnující přípravu před reflexí i samotnou facilitaci reflexe. Poslední
kapitolu této práce tvoří empirické šetření, které si kladlo za cíl zjistit, jak
vzdělávání pomocí zkušenostních metod a reflexi vnímají respondenti a jaké jsou
v těchto oblastech jejich preference.
Z výsledků empirického šetření vyplývá, že zkušenostní metody jsou
chápány převážně jako zábavné, příjemné a pro účastníky přínosné. Pro určitou
skupinu lidí mohou být tyto metody vnímány jako stresující a náročné. Na základě
výsledků šetření může být zařazení zkušenostních metod do vzdělávacích programů
a kurzů doporučeno.
Komplexněji se šetření zabývalo vnímáním a preferencemi ohledně reflexí.
Z výsledků je patrné, že i reflexe je jejími účastníky vnímána pozitivně. Tento
pozitivní pohled je částečně podmíněn informovaností účastníků ohledně toho, jak
bude reflexe probíhat a jaký je její účel. Kromě pozitivních pocitů respondenti
většinově označili reflexi také za přínosnou a uvádí, že si z ní odnesli nové
poznatky, které dříve neměli. Díky tomu lze zařazení reflexe do vzdělávacích
programů probíhajících zkušenostními metodami doporučit, jelikož mají potenciál
zvyšovat efektivitu dané vzdělávací aktivity.
Šetřením nebyla prokázána preference samostatné práce, práce v malých
skupinách či práce celé skupiny při reflexi, neboť účastníci považují všechny tyto
formy za podobně přínosné. Při reflexích preferují účastníci spíše strukturu s prvky
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rozvolněnosti a směřování ke vzdělávacímu cíli vyvážené s reagováním na podněty
jich samých. Užití kreativních technik při reflexi je vnímáno spíše jako přínosný
učící prvek.
Domnívám se, že tato bakalářská práce může sloužit jako zdroj informací
převážně pro organizace a lektory pořádající vzdělávací programy a kurzy, které
užívají zkušenostních metod a reflexí. Zároveň lze navázat na mnou realizované
empirické šetření při tvorbě komplexnějšího výzkumu týkajícího se zkušenostních
metod a organizovaných reflexí, používaných při vzdělávání dospělých účastníků.
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Jennifer A., Michal DIVIŠ, Jan KOLÁŘ, Vít DOČEKAL, Josef VALENTA, Hana
KASÍKOVÁ,
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Veronika

RODRIGUEZOVÁ,
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