
HRAJTE SI A MOTIVUJTE aneb POJĎTE SE NAUČIT ZÁŽITKOVOU PEDAGOGIKU 
ZÁŽITKOVĚ 

 „Co slyším, to zapomenu, co vidím, to si zapamatuju, co si vyzkouším, tomu rozumím.“ 

(Konfucius, 551 – 479 př.n.l.) 

Do školy nechodí jenom děti, ale i dospělí. Šéf nás posílá na kurzy, abychom byli lepší v práci – 
produktivnější, více spolupracující nebo odborní a znalí tématu. Kdo z nás si nevzpomene na roky za 
školní lavicí. Taky jste pokreslili sešit nesmyslnými obrázky, abyste vydrželi poslouchat nezajímavý 
výklad? Nebo jste si mnuli oči, abyste neusnuli a nebyli jste pak trapně odhaleni? Kéž je výuka dětí 
dnes jiná – zajímavější, praktičtější a motivující. Tento článek ale není o vzdělávání dětí, to slouží 
pouze jako přemostění, ale je o vzdělávání dospělých. 

Zajímalo by nás, zda považujete dospělé za jiné žáky než jsou děti? Dokážeme více naslouchat 
lektorovi, protože jsme dospělí a zodpovědní? Jsme víc motivovaní, protože chceme být v něčem 
lepší? 

Za lektory odpovídáme ano i ne. Je-li účastník na kurzu dobrovolně a s upřímnou vírou, že se zde 
naučí konkrétní dovednost či je hladový po informacích z vyučovaném tématu, vnímáme, že program 
vstřebává, přemýšlí, diskutuje, porovnává informace se svou zkušeností. A ta záporná odpověď? 
Dospělí se v chování na kurzech téměř od dětí neliší – taktéž si kreslí roztodivné tvary, odchází na 
„kouřové pauzy“ i mimo přestávky, chichotají se a nedávají pozor, otevřeně slovně napadají lektora či 
ho testují, bojí se odpovědět na otázku, aby se před ostatními neshodili….nebo dávají výrazně najevo, 
že tu nechtějí být a že je nic nepřesvědčí, aby se tento postoj změnil. 

Lektor se v takových případech velmi zapotí. 

Některé skupiny na výuku jsou těžší a některá témata jsou těžší. Naše organizace trénuje na kurzech 
především měkké dovednosti, umění rozhovoru, poradenství a vše se točí okolo mezilidské 
komunikace. Neučíme účetnictví či soustružení. Prostě jenom ty lidské dovednosti, které vedou 
k lidem. A věřte, to je právě to těžké téma – zlepšení takových dovedností u účastníka je ovlivněno 
mnoha faktory: jeho osobností a zvyklostí v jeho reakcích, vžitou komunikací v jeho vlastní rodině, 
zkušeností komunikace, která se mu dosud vyplácela, o postojích, které má v rámci své práce v rámci 
vztahu ke svým klientům. Slyšet o opaku či změně se moc účastníkům nechce. Nabízí se pak laciná 
návnada řešení – pojďme je vykoupat v těžších modelových situacích na kurzu, ať zjistí, jak jim to 
nejde. Je však dobré se takové návnady nechytit. Sice někteří říkají, že se učí z chyb (no, to je asi 
z části pravda), ale také bylo prokázáno a i my jsme si to ověřili, že má-li člověk sebemenší pocit 
úspěchu či dobrý pocit ze svého chování v situaci, kterou právě trénoval, zkoušel na kurzu, má větší 
šanci na větší změnu. Svou dovednost rozšiřuje, protože má co rozšiřovat, více si věří, je 
motivovanější. Těžko se zlepšuje to, co nám vůbec nejde. Tímto se dostáváme ke tzv. komfortní zóně, 
kterou zná především zážitková pedagogika, tedy jeden ze směrů v osobnostním rozvoji a vzdělávání. 
Cílem je, aby se účastník posunul za svoji hranici komfortu, trochu vybočil, něco „za svými hranicemi“ 
si zkusil, a aby přišel na to, že mu to vlastně jde. Že mu to bylo k užitku. Dostává se do zóny růstu. 
Pozor ale na přestřelení! Pokud ho od jeho komfortu vzdálíme příliš, úkol je moc těžký (například 
modelová situace), přijde demotivace, nepohoda, neochota zážitek přetavit v užitečnou zkušenost a 
paradoxně se zóna komfortu tohoto účastníka zmenšuje. Tím se zmenšuje i jeho spolupráce při 
kurzu. 

Také jsme psali o těžších skupinách. Nejde je přesně rozdělit, ale jde především o takové, které jsou 
na kurzu nedobrovolně. Jednou nám kurz dorazili 2 muži (kurz jim byl „befelem“ nařízen), oba si 



otočili svou židli na opačnou stranu, aby neviděli lektora a další účastníky, a provokativně si otevřeli 
noviny. Při seznamovacím kolečku řekli, že nic nebudou říkat, a že je nemáme nutit. Jak řekl 
Komenský: „Kdykoli se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se“. 

Ještě když se k tomu přidá kontroverzní výukové téma, které je právě o postojích účastníků k němu a 
změně těchto postojů, může se stát z kurzu bitevní pole. Příkladem mohou být rodičovské skupiny, 
pro které vedeme kurzy na citlivá témata komunikace v rodině. Některé situace z domova je bolí, 
něco se jim ve vztazích stalo a teď tady před nimi stojí lektor, který jim říká, že se mají chovat tak a 
tak a říkat to či ono. Nejradši by mu řekli něco sprostého. A přesto se tento lektor snaží o spolupráci, 
hledá cesty na minovém poli a chce je motivovat alespoň k tomu, že o tématu budou přemýšlet. On 
nechce změnu, on jen chce, aby se otevřeli přemýšlení. Lektor se opět zapotí. 

A nakonec se vraťme ke Konfuciovi a jeho poslední větě z citátu z úvodu: „…co si vyzkouším, tomu 
rozumím.“ 

Proto se na našich kurzech (většinou pro sociální pracovníky, učitele, pěstouny a rodiče) snažíme o 
vyšší míru zážitkovosti. Trénujeme modelové situace se zpětnou vazbou, aby si vše účastníci 
vyzkoušeli. Hrajeme komunikační hry či obyčejné diskuze dáváme do atraktivního formátu (například 
kvarteta, řeky). Na některých kurzech se setkáte se strukturovaným dramatem vedoucím k většími 
prožití příběhu fiktivního klienta či fiktivního pracovníka. Jinde si vyzkoušíte, jak vám může pomoci 
vaše tělo nebo rytmus. Cílem je přinést zážitek, zkušenost, která bude k užitku ve vašem osobním 
nebo pracovním životě a která možná přinese změnu. 
 


