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2 SHRNUTÍ 

• Potenciál pro rozvoj locus of control (přesvědčení žáků o vlastní schopnosti ovlivňovat situaci 

ve své komunitě) a self-efficacy (vlastní účinnost/zvládnutí svých znalostí a dovedností 

souvisejících s řešeným problémem) je v příběhu velký. Rozvoj locus of control závisí na řadě 

proměnných, mj. na vyspělosti žáků (individuální i skupinové), zážitku individuálního úspěchu 

a kvalitě odvedené reflexe, kde je možné vyrovnat se s případným neúspěchem. Výsledný efekt 

tak lze pozorovat na úrovni jednotlivců, nikoliv plošně. 

• Motivace či odhodlání k pokračování v příběhu nebo i v další akci v reálném prostředí závisí na 

pozitivní zkušenosti, na síle prožitku, na zažitém pocitu úspěchu. Výsledný efekt se týká 

jednotlivců, nebyl pozorovatelný v celé skupině. 

• Vnímaná participace žáků na výuce z jejich pohledu statisticky významně vzrostla. Žáci vnímali, 

že mohou do procesu příběhu zasahovat a řídit jej minimálně ve stejné míře jako učitel, nebo 

více. Někteří jedinci by zároveň potřebovali prostoru více. Pedagogové měli spíše pocit, že je 

potřeba žáky vést (více méně striktně) linkou příběhu a přenechávali jim pouze dílčí prostor. 

Někteří ponechávali žákům více prostoru než jiní, shodují se ale na tom, že v zásadních 

momentech bylo třeba zasahovat, aby se příběh ubíral kýženým (metodikou daným) směrem. 

Zároveň reflektují přínosy přenechání vedení částí procesu na žácích. 

• Práce s reflexí byla velkým tématem, jednak z hlediska procesu (jak ji vést) a jednak 

z obsahového (co má být výstupem). U žáků byla patrná různá úroveň schopnosti propojovat 

souvislosti. Jedním z důvodů mohl být věk žáků (u starších žáků se četnost uvědomění 

souvislostí vyskytovala více než u mladších žáků, kteří zůstávali na rovině zkušeností z příběhu), 

druhým pak způsob vedení reflexe a její osvojení učitelem (do jaké míry dokázali vést žáky 

k propojení jejich zkušeností a zaměřit se na to podstatné). 

• Největšími bariérami se zdály být časová náročnost a skloubení s běžnou výukou, vhodnost 

věku žáků pro konkrétní příběh, práce s problémovými žáky nebo skupinami žáků. Osobní 

přínos byl naopak na úrovni rozšíření obzoru učitele, jak ve vlastním přehledu, tak ve vztahu 

ke způsobu práce s žáky. Společné zvládnutí nového způsobu výuky se do určité míry odrazilo 

ve vnímání důvěry v sebe i žáky. V propojování příběhu s běžnou výukou jsou patrné rezervy. 

• Na základě kvalitativní analýzy lze konstatovat, že program Global Storylines umožňuje rozvoj 

znalostí, dovedností i postojů žáků. Které znalosti, dovednosti a postoje budou rozvíjeny 

a jejich forma záleží na tom, kterou ze čtyř dostupných metodik si učitel pro realizaci vybere. 

Oblasti, na které mělo absolvování programu u žáků největší vliv, byly rozvoj vzájemných 

vztahů, spolupráce a komunikačních dovedností, dále větší sebepoznání, schopnost projevit 

vlastní názor. Specifické podmínky představovala forma vzdělávacího systému, na který jsou 

žáci zvyklí. 
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3 ÚVOD 

3.1 POPIS PROGRAMU1 

Global Storylines (GSL) je označení pro způsob učení navazující na metodu tzv. Scottish Storyline, která 

vznikla ve Skotsku ve druhé polovině 60. let 20. století jako praktická odpověď na požadavek skotské 

vlády vnést do školství více propojení mezi předměty, respektu k žákům a jejich potřebám a aktivní roli 

žáka (Bell, Harkness & White, 2007). Global Storylines obohacuje původní metodu o témata a aktivity 

spojené s globálním občanstvím, reflektuje globální aspekt současného světa (Márová & Slepičková, 

2016) a posiluje důraz na využití dramatu jako pedagogického přístupu a způsobu učení (McNaughton, 

2012). 

Podstatu tohoto přístupu tvoří příběh, který žáci prostřednictvím vyprávění a dramatizace prožívají. 

Příběh jako takový ve všech kulturách byl a je stále využíván jako zprostředkovatel tradic, hodnot 

a univerzálních principů, který pomocí alegorií a symbolů komplexně pokrývá lidské vztahy a jednání 

(McNaughton, 2012). Je to nástroj, který dokáže rozproudit představivost, emoce a vytvořit nové 

propojení stávajících znalostí s někdy opomíjeným běžným uplatněním (Moon, 2010, s. 96). V rámci 

Global Storylines vytváří příběh možný rámec pro dlouhodobou výuku, ve které se zároveň propojují 

prvky projektového vyučování, dramatické výchovy a mezioborového vyučování (Vaďurová 

& Slepičková, 2015). 

Dramatizace je jedním z klíčových aspektů, poskytuje netradiční nástroje a prostředí podporující různé 

styly učení2, budí zájem žáka o dané téma a v neposlední řadě ovlivňuje jak budování znalostí, tak 

změnu přesvědčení, postojů a odhodlání ke změně chování (Curtis et al., 2013). Využívání potenciálu 

dramatu umožňuje žákům v rámci práce v roli i mimo ni zkoumat různá společenská témata a jejich 

postoj k nim (McNaughton, 2011). Skrze fiktivní komunitu mají žáci možnost zkoumání lidské identity. 

Fiktivní prostředí zároveň poskytuje určitý bezpečný odstup (Bolton, 1992), který umožňuje lépe 

nahlížet jak na obavy, předsudky, hodnoty, tak na jiné možnosti a řešení (McNaughton, 2014). Žáci 

získávají, analyzují a prezentují informace v souvislostech kreativním způsobem, který poutá jejich 

pozornost a zároveň zajišťuje jejich emocionální zapojení (Curtis et al., 2013). Tato skutečnost vytváří 

vhodné podmínky pro jejich pozdější zapojení v reálných situacích (McNaughton, 2011).  

 

1 Následující část byla ve zkrácené podobě převzata z analýzy Činčera, Šimonová & Křepelková (2017) zpracované 
v rámci projektu CIVIS. Do evaluační zprávy byla zařazena z důvodu srozumitelnosti evaluační zprávy jako 
samostatného dokumentu. 
2 Audiovizuální, symbolické (skrze psaní a čtení) i kinestetické (učení praktickou činností a nácvikem). 
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Global Storylines využívají potenciál dramatické výchovy a zároveň reflektují globální a společenské 

problémy 3 . Témata, kterými jsou především udržitelný rozvoj, nerovný přístup ke zdrojům 

a konfrontace s diverzitou a odlišností, žáci prozkoumávají v rámci fiktivních příběhů, v nichž se stávají 

členy komunity, čelící různým překážkám (Márová & Slepičková, 2016). Global Storylines stojí v českém 

kurikulu na pomezí průřezových témat (výchova v evropských a globálních souvislostech, multikulturní 

výchova, částečně EVVO a OSV) a vzdělávacích oblastí. Metoda vychází z konstruktivistického pojetí 

výuky (Selly, 1999), žák si do svého vzdělávání přenáší určitou představu o světě jako takovém a jeho 

další vzdělávání a přijímání nových informací je založeno na dovednostech a schopnostech, které má 

již zafixovány (Márová & Slepičková, 2016). 

Využití kombinace různých aktivit a technik vede k rozvoji kritického myšlení a dovedností, podporuje 

spolupráci a skupinovou práci společně s vyšší mírou participace žáků v procesu učení. V příběhu se 

žáci stávají komunitou, která společně čelí nějaké výzvě (Wals & Corcoran, 2012), usiluje o dosažení 

společného cíle (Aviram, 2000). Žáci čelící problematickým situacím se učí porozumět závažnosti 

a zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí (Vaďurová & Slepičková, 2015). Klíčovým komunikačním 

prostředkem je diskuse a argumentace. Žáci sami si volí roli, kterou chtějí zastávat (Vaďurová 

& Slepičková, 2015) a postupně se identifikují s vytvořeným prostředím a zvolenou postavou 

(McNaughton, 2012). Učitel předává vedení situace do rukou žáků, kteří si zkoušejí nové situace 

a modely chování. Zároveň je dostatek prostoru pro vyjádření a realizaci žáků, kteří se běžně příliš 

neprojevují (Vaďurová & Slepičková, 2015). 

Důležitým bodem je reflexe – vystoupení z role a kritické zhodnocení jednání své role a následné 

propojení s vlastními zkušenostmi (McNaughton, 2011). Prostřednictvím reflexe klíčových bodů 

příběhu dochází k rozvoji dovedností a postojů. Rozvíjí se schopnost dívat se na sebe (introspekce) i na 

druhé (Vaďurová & Slepičková, 2015). 

3.2 EVALUACE PROGRAMU GLOBAL STORYLINES 

Oblast Global Storylines je výzkumně poměrně málo probádanou oblastí. Studií není příliš mnoho, jsou 

zpravidla kvalitativní, nebo využívají smíšené výzkumné metody 4 , případně srovnávací analýzy. 

 

3  Záměrem skotského Vzdělávání pro udržitelnost (Education for Sustainability) je vybavit žáky znalostmi, 
dovednostmi a hodnotami nezbytnými pro globální občanství (global citizens). Globální občanství je v dokumentu 
Education for citizenship in Scotland (LTS, 2002, p. 3) definováno jako charakteristika člověka, který má jasnou 
představu o své vlastní identitě a o tom, kam patří, cítí se oprávněný efektivně se podílet na dění v komunitě 
a rozpoznává své role a s nimi spojenou odpovědnost (McNaughton, 2004). 
4 Smíšené výzkumy kombinují jak rozhovory s učiteli a žáky, tak psané výstupy učitelů a dotazníkový průzkum na 
žácích. 
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Problematickým aspektem kvantitativního uchopení programů je variabilita na obou stranách, v míře 

zapojení žáků i pedagogů.  

Nejprve jsou uvedeny stěžejní výzkumy pocházející ze Skotska, ve druhé části výzkum, který proběhl 

v České republice. 

3.2.1 Skotská linie výzkumu 

Nositelkou metody Global Storylines a zároveň autorkou výzkumů ve Skotsku je Marie Jeanne 

McNaughton. Společně s rozvojem metody byly realizovány dva stěžejní výzkumy, které zároveň 

posloužily jako podklad pro její zdokonalení (McNaughton, 2004, 2006, 2012, 2014).  

První studií byla malá případová studie kvalitativního charakteru publikovaná ve dvou článcích 

(McNaughton, 2004, 2006). Záměrem studie bylo zjistit, jakým způsobem může být dramatizace ve 

výuce prospěšná pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji (Education for Sustainable Development, ESD). 

Výzkumnou otázkou bylo, které specifické dovednosti, hodnoty a pozitivní postoje mohou být skrze 

dramatizaci příběhu rozvíjeny. Celý výzkum probíhal ve třech fázích. V prvních dvou byly testovány dva 

příběhy, z nichž první se soustředil na problematiku lokální úrovně5 a druhý přesahoval do globálního 

měřítka6, na žácích dvou tříd základní školy (6 let). Třetí fáze spočívala v replikaci celého procesu učiteli 

z jiných škol. Po skončení proběhla reflexe a evaluace, kdy každý žák vyplnil dotazník. Součástí evaluace 

byly jak data ze psaných a kreslených odpovědí a evaluací žáků, tak nahrávky rozhovorů s žáky a učiteli, 

poznámky učitelů a vlastní pozorování, poznámky a nahrávky autorky výzkumu (McNaughton, 2004). 

Žáci vyjadřovali sympatie a empatii k lidem, kteří žijí v deštných pralesích a kteří mohou trpět 

v podobné situaci, jako byl absolvovaný příběh. Zároveň došlo k rozvoji kooperace a spolupráce mezi 

žáky, sdílení vlastních názorů a naslouchání názorům ostatních. Žáci byli na základě syntézy všech 

myšlenek a získaných informací schopni zvážit všechny možnosti a učinit závažné rozhodnutí. Tvrzení, 

která uváděli v rámci reflexí, poukazují na jejich uvědomování si dopadu odlesňování a potřeby ochrany 

vzácného ekosystému deštných pralesů, a také dopadu jejich vlastní činnosti a aktivity, kterou mohou 

vyvinout (McNaughton, 2006). 

 

5 Nelegální skládka odpadu a její vliv na místní malou komunitu. 
6 Ničení deštných pralesů a dopad, který tato činnost má nejen na životní prostředí, ale současně i na komunity, 
které v daném prostředí žijí a jsou na něm závislé. Děti si v rámci příběhu vyměnili role a na vlastní kůži si prožili 
vyvlastnění půdy jak z pohledu obyvatele místní komunity, tak z pohledu dřevorubců, pro které kácení 
představuje jedinou formu obživy. 
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Druhá studie, provedená později7 stejnou autorkou na 20 základních a středních školách v Glasgow, 

byla věnována akčnímu výzkumu implementace a evaluace metody Global Storylines (McNaughton, 

2012). Studie byla realizována se třemi následujícími záměry (McNaughton, 2014): 

• odhalit, které specifické výstupy ESD8 (pojmy, dovednosti, hodnoty, pozitivní postoje, projevy 

sympatie/empatie s druhými) mohou být oslovovány skrze metodu Storyline, 

• prozkoumat pedagogické strategie a s nimi spojené aktivity související se Storyline 

a dramatizací, které mohou žákům pomoci zkoumat různá témata a rozšiřovat jejich učení 

v rámci ESD, 

• prozkoumat rozvoj pochopení a postojů pedagogů vůči otázkám a přístupu k ESD jako důsledek 

působení v projektu Global Storylines. 

Učitelé hodnotili výše zmíněné specifické výstupy, dále pak osvědčené a méně osvědčené pedagogické 

přístupy, vývoj jejich vlastních (pedagogických) znalostí a hodnot jako výsledek využití metody 

Storyline. Následně pak proběhla analýza a interpretace portfolia pedagogů, které obsahovaly 

souhrnné komentáře fenoménů, které se vyskytly a výsledky činností a aktivit, včetně evaluační zpětné 

vazby od žáků (McNaughton, 2014). 

Prezentované výsledky v učení samotných žáků lze rozdělit do tří oblastí – vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji, dovednosti kritického myšlení a oblast hodnot, respektu a empatie (McNaughton, 2014). 

Dramatizace pomocí příběhu napomohla vytvořit myšlenkový rámec, který umožňuje učení ESD 

a zároveň zprostředkovává kontakt s environmentálními otázkami odrážejícími reálné situace. Žáci 

rozvíjejí kritické myšlení prostřednictvím uceleného procesu vytváření pojmů, analýzy, syntézy, 

argumentace a vyhodnocování, kterým procházejí. Jsou schopní komunikovat a zažívat negativní či 

s předsudky spojené hodnoty. Byly zaznamenány projevy empatie a respektu k postavám a situacím, 

které prožitý příběh zprostředkovával, došlo k rozvoji proenvironmentálních a prolidských hodnot na 

základě reflektovaného prožitku. 

Strategie, které pomohly pedagogům pracovat s dětmi metodou Global Storylines, byly pozice 

pedagoga a reflexe. Pedagog, který v rámci své role hledá pomoc nebo radu u žáků, pomáhá žákům 

více se ponořit do charakteru jimi zvolené role. Stěžejní bod představuje reflexe, jakožto nástroj 

propojení zážitku z příběhu s aspekty „reálného života“9.  

 

7 Projekt probíhal v letech 2010–2012. 
8 „Education for sustainable development“ – vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
9  Dvěma užitečnými technikami nejčastěji zmiňovanými pedagogy byly Ulička svědomí (Conscience alley) 
a Štronso (Still image). 
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3.2.2 Výzkum v ČR 

Doposud jediným realizovaným výzkumem metody Global Storylines na území České republiky je 

tříletý projekt Rozšiřování participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou Storylines: 

výzkum aplikace GSL realizovaný ve spolupráci Pedagogické fakulty MU a společnosti NaZemi. Výstupy 

z toho to projektu byly následně prezentovány ve dvou odborných článcích (Vaďurová & Slepičková, 

2015; Márová & Slepičková, 2016). 

Cílem výzkumu byla evaluace programu se zaměřením na tři konkrétní oblasti: efekt v rámci participace 

žáků v rámci výuky, podpůrná role metody při výuce globálních témat a potenciál k vytváření 

inkluzivního prostředí ve třídě (Márová & Slepičková, 2016). Kvalitativního výzkumu se účastnilo 

celkem 23 pedagogů z mateřských a základních škol, případně zájmových kroužků (Vaďurová 

&Slepičková, 2015). Data byla získávána průběžnými pozorováními ve třídách, následovanými 

rozhovory jak se žáky, tak s učiteli; analýzou písemných reflexí práce s epizodami učitelů, artefaktů 

žáků a dalších záznamů od učitelů (ibidem). 

Hlavní přínosy GSL lze rozdělit do čtyř oblastí: 

1) Rozvoj autonomie, participace a spolupráce žáků (zapojení i méně aktivních jedinců, 

spontánní utváření skupin na základě aktuálních potřeb, žáci sami přebírali iniciativu, přejímali 

„dospělé role“ s vědomím vlastní účinnosti (self-efficacy), schopnosti vyjádřit svůj názor 

a naslouchat názorům ostatních; rozvoj solidarity, vztahů a empatie, uznání odlišností). 

2) GSL jako nástroj zvyšující motivaci ve výuce (vtažení žáků do práce a angažovanost, žáci byli 

aktivními tvůrci dění, koncentrovaní na práci v příběhu, těšili se do školy a brali to jako hru). 

Pro učitele to byl obohacující prostor pro experimentování a zkoušení nových forem práce 

(dramatechniky apod.) a spolupráce v rámci příběhu. 

3) Sebevědomí a vzájemný respekt (respekt založený na společné práci bez tlaku na dokonalý 

výsledek, vyjadřování k práci ostatních a obhajování vlastních názorů; v roli se žáci nebojí 

vystupovat nebo vést skupinu, být kreativní při řešení problémů). 

4) Vývoj vztahu učitele a žáka (učitel působí jako průvodce, prožívá s dětmi příběh na partnerské 

rovině; žáci jsou postaveni do pozici expertů, kdy vědí více, než učitel). 

3.2.3 Shrnutí výzkumných zjištění 

Celkově lze výzkumná zjištění (výstupy) shrnout do čtyř základních oblastí (McNaughton, 2011), na 

které se lze potenciálně zaměřit také v rámci evaluace (viz tabulka 1): 
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oblasti vlivu/vazby  výukové a učební strategie 

vazba žáků na obsah a učební kontext relevance obsahu a souvislostí 

sdílení a dosažení výukového záměru 

holistická metoda učení 

šíře různých způsobů činnosti 

hodnocení žáků 

reflektivní zkušenosti 

přesvědčení o vlastních schopnostech 

jednat 

vazba zúčastněných na formu a fiktivní kontext příběh jako centrální prvek 

vystavění kontextu a souvislostí 

vystavění charakterů rolí 

míra dramatizace v počtu situací 

empatie a citové zapojení 

vlastní aktivní zkušenosti 

vazba žáků navzájem možnosti spolupracovat 

sdílení nápadů a plánů 

spolupráce celé skupiny 

sdílení obecných rámců a záměrů 

podpora vzájemného učení mezi žáky 

respektování sebe/ostatních 

aktivní zapojení 

vazba mezi pedagogem a žáky podporující změny 

odpovědné a podporující učení 

demokratický přístup 

hodnotové založení 

Tabulka 1 Výstupy a potenciální oblasti pro evaluaci (McNaughton, 2011) 

Důležitým výstupem pro oblast vazby žáků na učební proces v rámci metody Global Storylines je role 

žáka jako aktivního partnera v rámci celého procesu, na rozdíl od pouhého pasivního přijímání 

informací (Bruner, 1961, 1996). Žáci svým výsadním postavením mohou celý proces monitorovat, do 

velké míry řídit a následně vyhodnocovat. Učení probíhá napříč různými disciplínami, žáci se učí skrze 

svou vlastní zkušenost, vlastním experimentováním, plánováním a reflexí vlastního jednání i jednání 

druhých (Bolton, 1998; Kolb, 1984). 
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Forma dramatizace umožňuje zaujetí a ponoření do tématu, emocionální zapojení a zájem aktivně se 

zapojit. Zároveň poskytuje řadu příležitostí pro naplánování a realizaci činností ve vztahu k situacím 

a problémům, kterým tváří v tvář čelí. 

Global Storylines podporuje spolupráci, která v důsledku vede ke zlepšení jak individuálních, tak 

skupinových studijních výsledků. Žáci sdílí své dojmy a názory a společně plánují budoucí jednání nebo 

možná řešení (Huckle, 2002). Rozvíjí se jak jejich komunikační dovednosti, tak vědomí jejich 

zodpovědnosti za skupinový úkol, a vzájemný respekt. 

Učitelé, kteří se podíleli na implementaci programu GSL u nás, oceňovali aktivní zapojení žáků, sdílení 

jejich pohledů a myšlenek namísto klasických hodin školního vyučování. Specifická role učitele 

vyžadovala rozvoj dovedností v oblasti facilitace namísto obvyklého řízení vyučovacího procesu. 

3.3 ANALÝZA PROGRAMU GLOBAL STORYLINES 

3.3.1 Popis programu 

Program Global Storylines (GSL) realizuje organizace NaZemi v rámci své nabídky Globálního 

rozvojového vzdělávání. Cílem programu je pomoc v orientaci lidí ve světě, porozumění jeho 

propojenosti a uvědomování si své role a vlivu v něm. Vede k porozumění sobě a vlastním vztahům 

s ostatními lidmi a místy. Skrze rozvoj dovedností, postojů a hodnot umožňuje aktivní podílení se na 

řešení lokálních i globálních problémů (NaZemi, 2017).  Prostředkem k dosažení těchto cílů má být 

dějová linka příběhu využívající dramatizaci. Žáci se zapojují do fiktivního příběhu, který ilustruje děj 

reálného světa okolo nich. Vytváří fiktivní komunitu, která postupně čelí objevujícím se problémům 

a hledá odpovídající řešení. Explicitní teorie programu je zakreslena na obrázku 1. 
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Obrázek 1 Explicitní logický model programu GSL   

Metodiku GSL lze pojmout jako projektovou výuku trvající dva až tři měsíce, případně déle. Dvěma 

ústředními body celého procesu jsou osobní zážitek složitého problému a aktivita generovaná žáky 

samotnými (participační, emancipační přístup), zatímco učitel má být v roli facilitátora.  

Původní metodiku GSL vytvořila skotská organizace WOSDEC. Adaptace pro české prostředí vznikla 

v režii organizace NaZemi ve spolupráci se skupinou učitelů (NaZemi, 2014, 2015, 2016).  

Program prošel pouze pilotním evaluačním výzkumem souvisejícím s implementací metodiky do 

českého prostředí (Vaďurová & Slepičková, 2015; Márová & Slepičková, 2016). Praktické zkušenosti 

s postupy pro implementaci jsou uvedeny v metodických materiálech (NaZemi, 2014, 2015, 2016). 

V rámci projektu CIVIS měli pedagogové možnost vybrat si ze čtyř dostupných metodik, které jsou 

přeložené do češtiny. Příběh s názvem Voda, důvod k odchodu (Water Source) je zaměřen na 

nedostatek vodních zdrojů – komunitu oslovuje jiná komunita, která žádá o azyl z důvodů vyčerpání 

zásob vody v jejich původním bydlišti. Dvě varianty příběhu Naše půda, naše plody (Our Crops, our 

Land) se zabývají vztahem k půdě a potravinám, a jak s nimi obchodovat. Rozdíl mezi nimi je 

v rozsáhlosti problému, rozšířená verze navíc obsahuje téma násilného záboru půdy a je primárně 

určena pro starší žáky. Poslední příběh, Obr od Bodláčí hory (The Giant of the Thistle Mountain), 

reflektuje současná společenská témata, jako jsou konflikty, efektivní řešení sporů a akceptace 

odlišnosti. Poslední zmíněný příběh je určen žákům mladším deseti let (Wals & Corcoran, 2012), první 

tři zmíněné jsou spíše pro starší žáky (Márová & Slepičková, 2016). 
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3.3.2 Analýza programu 

Analýza metodiky programu poukazuje na několik důležitých pozitivních, ale i potenciálně 

problematických aspektů programu. Metodické materiály odkazují na důležitost samotné formy 

dramatizace příběhu (prostředek) a kvality procesu (zapojení žáků). Přestože procesní přístup je pro 

tento typ programů typický, otevírá se zde otázka realističnosti očekávaných efektů programu na žáka 

(rozvoj kompetencí, motivace dále se tématu věnovat, aktivní řešení globálních problémů). 

Dramatizace, jak již bylo zmíněno výše, je mnohovrstevnatou metodou, jejímž hlavním přínosem je 

vzbuzování zájmu žáka o dané téma hravou formou (Curtis et al., 2013). Díky fiktivnímu prostředí 

a práci s rolemi umožňuje zkoumání společenských témat a vlastních postojů k nim jak z pozice 

zapojeného člena komunity, tak z nadhledu nad sehranou situací po vystoupení z role. Úskalím této 

formy může být samotná mnohovrstevnatost, v rámci procesu může vznikat řada různých podnětů pro 

reflexi a učení. Velkým úkolem pedagoga je mít nad celou situací nadhled a zacílit proces kýženým 

směrem. Učitel by měl neustále mít na paměti hlavní a dílčí cíle a za jejich dosažením (více či méně 

přímo) směřovat. Dramatizace zároveň klade vysoké nároky na pedagoga z pohledu schopností 

a dovedností dramatické výchovy, kreativního řešení situací a podporování dílčích příběhů žáků jejich 

rozvíjením. 

Velkým přínosem této formy se zdá být zvýšení motivace žáků. Žáci jsou více koncentrovaní, vtažení 

do práce, vlastní aktivitou jsou více zaangažovaní v celém procesu. Márová & Slepičková (2016) tuto 

skutečnost uvádějí jako umožňující větší prostor pro rozvoj níže uvedených kompetencí. 

Druhým důležitým aspektem, který rovněž klade vysoký nárok na pedagoga, je participační přístup, 

podle kterého jsou žáci hlavními nositeli a hybateli programu, učitel působí „pouze“ jako průvodce či 

facilitátor, který směruje hlavní linii příběhu (Vaďurová & Slepičková, 2015). Učitel by neměl prosazovat 

vlastní názor, zároveň ale má možnost zasáhnutím do děje podpořit účast méně aktivních žáků, a tím 

využít potenciál příběhu pro jejich začlenění. Další specifikum je vliv jeho osobních postojů a hodnot 

ve vztahu k tématu na vedení diskuse, respektování ostatních a předání vedení a odpovědnosti žákům 

i s rizikem ztráty kontroly nad vedením výuky (Slepičková, 2013). V rámci provedených evaluací byla 

zkoumána míra participace a ukazuje se, že je pro učitele opravdu náročné svěřit odpovědnost do 

rukou svých žáků, zároveň ale potvrzují důležitost tohoto procesu (Vaďurová & Slepičková, 2015; 

Márová & Slepičková, 2016). Otázkou tedy zůstává, do jaké míry je na školách přístup reálně 

implementován. V českém prostředí je participační přístup ve všech oblastech poměrně málo rozšířen 

(Činčera et al., 2016). Karla Černá (2017) rovněž zmiňovala, že slabou stránkou není příběh sám, ale 

nepřipravený pedagog (i učitelé si potřebují příběh zažít, naučit se, jak pracovat s rolí i s reflexí, jak 
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pracovat s emočně náročným tématem). Vliv osobního hodnotového nastavení učitele doposud nebyl 

evaluován. 

Obecné nebo hlavní cíle programu v oblasti výchovy a vzdělávání žáků nejsou vymezeny. Je uveden 

pouze obecný rámec, který je shodný pro veškeré globální rozvojové vzdělávání. Konkrétněji jsou 

definovány až cíle jednotlivých epizod, které tak pojmenovávají jasný výstup jednotlivých částí 

programu (NaZemi, 2014, 2015, 2016). 

GSL usiluje o rozvoj kompetencí žáků rámovaných globálním rozvojovým vzděláváním. Původní verze 

GSL vychází z kompetenčního portfolia definovaného v příručce pro školy Key Elements for Global 

Citizenship (Oxfam, 2015, str. 4‒7)10, které je dále členěno do oblastí znalostí, dovedností a postojů. 

Kompetenční portfolio v české verzi odpovídá obecné definici globálního rozvojového vzdělávání, 

jednotlivé kompetence pak více odrážejí některé dovednosti (kompetence k řešení problémů, 

kompetence komunikativní) a postoje (kompetence sociální a personální, kompetence občanská) 

uváděné v původní příručce, jiné jsou kombinací více oblastí (kompetence učit se, kompetence 

pracovní). 

Kompetence Dílčí dovednosti 

kompetence učit se práce s informacemi 

hodnocení a sebehodnocení 

kritické myšlení 

plánování a vyhodnocování plánů 

práce s otázkou 

vyvozování závěrů 

kompetence k řešení problémů různá řešení problému 

osobní angažovanost v řešení problému 

důsledek rozhodnutí 

pravidla a zákony 

sounáležitost s ostatními 

kompetence komunikativní diskuse 

zpětná vazba 

empatie 

 

10  „Globální občan“ (global citizen) je ten, kdo: Vnímá širší svět, sebe jako jeho součást a svou roli v něm. 
Respektuje a oceňuje diverzitu. Chápe fungování světa. Podporuje sociální spravedlnost. Podílí se na fungování 
komunity od lokálního až po globální měřítko. Společně s dalšími lidmi pracuje na tom, aby svět byl více 
spravedlivý a udržitelný. Cítí odpovědnost za své chování. 
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kompetence sociální a personální potřeby skupiny 

Zodpovědnost 

přání a potřeby 

kompetence občanská Zodpovědnost 

vědomí vlastního vlivu 

Iniciativa 

smysl pro spravedlnost 

rozhodování ve skupině 

respekt k rozhodnutí většiny 

vnímání potřeb skupiny 

kompetence pracovní Profese 

prozkoumávání různých technik 

Tabulka 2 Kompetence a dílčí dovednosti 

Výše zmíněné evaluace (McNaughton 2004, 2006, 2012, 2014; Vaďurová & Slepičková, 2015; Márová 

& Slepičková, 2016) se soustředily na dílčí kompetence, konkrétní cíle spojené s aktivitami a jejich 

naplněním, následně byli hledáni společní jmenovatelé. Dominantním přínosem, na kterém se všechny 

studie shodují, je participace a spolupráce žáků, pokrývající různé aspekty této kvality – komunikační 

schopnosti (naslouchání a projevování vlastního názoru), řídící schopnosti (přebírání iniciativy, prostor 

pro rozhodování) a empatie (uznání odlišností vycházející z pointy příběhu). Další citované oblasti 

rozvoje byly sebevědomí žáků a vzájemný respekt. Sebevědomí žáků posilovala vnímaná odpovědnost 

a skutečnost, že jejich hlas má váhu (Márová & Slepičková, 2016). Vzájemný respekt založený na 

společné práci bez tlaku na dokonalý výsledek, vyjadřování se k práci ostatních a obhajování vlastních 

názorů (Vaďurová & Slepičková, 2015) pravděpodobně vedl ke zlepšení vztahu mezi žáky navzájem 

(McNaughton, 2012). K podobným závěrům dospěla také Markéta Musilová ve své diplomové práci, 

kde reflektuje kompetenční rozvoj dětí v oblastech komunikace, schopnosti kritického myšlení, 

naslouchání a toleranci jiných názorů (Musilová, 2018). 

Na základě porovnání programu s výsledky evaluace obou skotských a české studie lze předpokládat, 

že by program mohl ovlivnit specifické akční znalosti a dovednosti žáků (související s charakterem 

řešeného problému), přesvědčení o jejich zvládnutí (self-efficacy) a to jak na specifické (s problémem 

související) tak obecné (schopnost řešit globální problémy) rovině. Žáci by mohli posílit interní vnímání 

svého ohniska kontroly (locus of control)11 a odhodlání k aktivnímu zapojování se do řešení problémů. 

 

11 Přesvědčení o vlastní schopnosti ovlivňovat situaci kolem sebe. 
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Podobně vnímá potenciál GSL i Kristýna Hrubanová (2017)12. Tento předpoklad je ale nutné výzkumně 

ověřit. 

Specifickou oblastí v rámci GSL je práce s rolí a v roli. Bolton (1992) uvádí, že fiktivní prostředí nabízí 

bezpečný prostor, který díky odstupu umožňuje lépe nahlížet na celé dění. Žáci se v bezpečí příběhu 

(role) dokáží bavit o velmi citlivých tématech (Černá, 2017), identifikují se s vytvořeným prostředím 

a zvoleným hrdinou/postavou (McNaughton, 2012), v roli se skrývá sebedůvěra a motivace pro učení. 

Žáci i učitelé žijí současně ve dvou světech, ve světě příběhu (kde jsou v rolích) a v reálném světě (kam 

přenášejí zkušenost). Přecházení mezi těmito dvěma světy vytváří bezpečné prostředí pro učení 

a zároveň je potenciálně slabým místem celého principu. Zejména u mladších žáků spočívá riziko ve 

vyvolání strachu, dojde-li k zaměnění reálného světa se světem v příběhu. Např. v příběhu Obr od 

Bodláčí hory se někteří žáci báli, že obr přichází k nim do školy a opravdu tvrdily, že na zahradě jsou 

vyvrácené stromy, jak uvedla z vlastní zkušenosti Karla Černá (2017). Nedůslednost v oddělování práce 

s příběhem od jiné práce znesnadňuje provedení reflexe, jejímž cílem je zhodnotit prožitky a zkušenosti 

získané v imaginárním světě a přenést je do světa reálného. Tím se oslabuje potenciál příběhu coby 

bezpečného prostoru pro zkoumání různých témat (Slepičková, 2013). Důležité tedy je zaměřit se na 

držení fiktivního prostoru pedagogem a dovednost vystupovat z rolí. 

Dalším problematickým bodem je společná reflexe, která by měla následovat po každém úseku práce 

s příběhem. Jedná se o kritické zhodnocení jednání své role a propojení s vlastními zkušenostmi poté, 

co všichni vystoupili z rolí (McNaughton, 2014). Reflexe umožňuje vidět svou postavu/roli zvenčí a její 

chování13 pak v rámci vystoupení z role v reflexi rozebrat z nadhledu (Černá, 2017). Prostřednictvím 

reflexe klíčových bodů dochází k rozvoji kompetencí a postojů. V některých případech propojení 

s reálným životem vychází přímo z rozhodnutí žáků, v jiných případech je třeba iniciace samotných 

vyučujících k vytváření paralely mezi zkušenostmi z příběhu a zkušenostmi samotných žáků (Slepičková, 

2013). Míra transferu zkušeností z příběhu do reálného života tedy závisí na schopnosti učitele vést 

dobrou reflexi. 

Výzvu v aplikaci tohoto přístupu lze vidět především v práci v rolích a reflexi prožitého, ale také 

v propojování výuky s příběhem, které podle Slepičkové (2013) nebylo podle evaluace naplněno. 

Mezipředmětové propojení nabízí rozsáhlá příloha metodik GSL, která garantuje holistické a propojené 

vyučování, což ale zatím působí jako nevyužitý potenciál. Zkušenosti z pilotní evaluace ukázaly, že 

učitelé dávají přednost práci s GSL odděleně od běžné výuky a propojují jej jen s omezeným počtem 

 

12 Potenciál pro posilování vlastního vlivu – jak na proces učení, tak reflektované uplatňování vlivu ve svém 
reálném okolí, potažmo ve světě. 
13 Role umožňuje postavě i nežádoucí chování, a přitom být v bezpečí. 
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aktivit, nejčastěji v předmětech jako je výtvarná výchova nebo český jazyk. Řadu propojení neshledali 

jako příliš účelnou, případně je možnosti propojení napadaly až v průběhu práce, v reakci na nápady 

žáků či na průběh příběhu, a nemohly tak být vždy využity (Slepičková, 2013). Důsledkem tohoto 

přístupu pak byl jakýsi „rozpad“ práce na dny či hodiny, kdy se ve třídě „obruje“, jak nazývali práci s GSL 

v jedné ze zapojených škol, a na dny či hodiny, kdy se „normálně učí“. Důvodem prý byla mimo jiné 

také snaha o „udržení kouzla“ tohoto přístupu. Otázka tedy zní, do jaké míry je relevantní propojení 

GSL s klasickou výukou. 

Oblastí, která by si rovněž zasloužila pozornost je míra komplexnosti řešených témat ve vztahu k věku 

žáků, kteří se programu účastní. Podle Hrubanové (2017) Global Storylines umožňují i s malými dětmi 

otevírat a řešit poměrně komplexní témata14, která jsou schopné odžít, reflektovat a hledat odpovědi 

a řešení, které nemusí být zatíženy nějakými zaběhlými vzorci či tlakem okolí. Doposud nebylo 

ověřováno, nakolik jsou předkládaná témata pro žáky pochopitelná a nakolik jsou tím pádem vytěžena. 

Karla Černá (2017) jako jedno z úskalí programu GSL zmiňovala přílišnou náročnost programu Naše 

půda, naše plody pro žáky 1. stupně. Téma nespravedlivého obchodu bylo pro žáky těžké, sama 

postrádala ucelený příběh a závěr příběhu. Příběh Obr od Bodláčí hory je oproti tomu přijatelnou 

formou i pro malé školáky. Zvolené téma tedy může být rizikem ve vztahu k jeho pochopitelnosti dětmi, 

což zároveň také souvisí s formou, jakou je dané téma zprostředkováno (jaká je zvolena linie příběhu). 

Dalším faktorem může být délka programu. Někteří učitelé projdou celý program s žáky během dvou 

až tří měsíců, jiní jej více zapojují do běžné výuky a pokryjí tématem třeba celý školní rok. Délka práce 

s tématem a hloubka, s jakou jsou komplexní témata řešena, mohou mít na výsledné výstupy 

z programu a jeho celkový přínos také významný vliv. 

Poslední rizikovou oblastí je získaný efekt, návaznost a udržitelnost programu. Učitelé vnímali metodu 

GSL jako obohacení vlastní výuky. Byl to pro ně prostor pro experimentování a zkoušení nových forem 

práce (drama techniky apod.) a spolupráce v rámci příběhu (Márová & Slepičková, 2016). Aktivity 

využívající dramatizaci a participativní přístup nejsou na většině škol běžnou součástí výuky, tj. realizují 

se spíše na bázi dobrovolné iniciativy učitele. To může vést k tomu, že s odchodem učitele či oslabením 

jeho motivace program na školách skončí. Otázkou také je, zda dokáže pedagog na základě vzorových 

metodik vytvářet další (vlastní) příběhy poté, co už žáci absolvovali všechny dostupné zpracované. 

Dobrovolnost zde může působit jako silný motivační faktor, míra využitelnosti ale na druhou stranu 

zůstává omezená. Hrubanová (2017) také ze zkušenosti uvedla, že pedagogové měli tendenci zůstávat 

v „lokálním prostředí“ (příběh dobře využili pro práci s kolektivem, komunitou třídy nebo školy), ale už 

 

14 Oproti přesvědčení, že globální témata jsou na děti příliš těžká a nechceme je strašit (Hrubanová, 2017). 
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méně často byli schopni práci vytěžit tak, aby došli i k nějakým konkrétním akcím, které by mohly mít 

nějaký lokálně-globální dopad, oproti, z tohoto pohledu, úspěšnější skotské praxi. Nevyužitý globální 

potenciál dokládá také Musilová (2018). Další otázkou také zůstává, zda absolvování GSL podněcuje 

a motivuje žáky k zjišťování a vyhledávání dalších informací v oblastech globálních rozvojových témat, 

jaká je tedy návaznost absolvování programu u samotných žáků. 

Celkově lze shrnout, že program GSL obsahuje řadu principů, které mohou naplňovat obecné cíle 

globálního rozvojového vzdělávání. Obsahuje ale také řadu problematických míst, které mohou 

podlomit jeho potenciál přinášet pozitivní dopad na řešení lokálních a globálních problémů. Pro 

implementaci programu v rámci projektu CIVIS by proto bylo vhodné zejména: 

• stanovit hlavní cíle jednotlivých metodik a zakotvit tak metodiku do konkrétní roviny 

globálního rozvojového vzdělávání, 

• posílit porozumění důležitosti participačního přístupu při vedení programu, 

• zdůraznit nezbytnost přípravy učitele pro práci s dramatizací, práci s rolí a vedením reflexe. 

Tato analýza se stala základním rámcem pro evaluační výzkum programu zpracovaný v roce 2018 

v rámci projektu CIVIS. 
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4 METODOLOGIE 

Škola zapojená do programu CIVIS měla na výběr ze tří dostupných metodik Global Storylines. 

Pedagogové si vybírali příběh podle vlastních preferencí, nejčastěji podle zájmu. Pedagogové, kteří již 

měli zkušenosti s některým z příběhů, zpravidla sáhli po novém tématu. V tabulce 3 je uvedeno 

rozložení mezi vybranými metodikami. 

 Počet 

skupin15 

Počet 

pedagogů 

Počet žáků 

v programu 

Zapojené 

ročníky 

Počet 

Focus group 

Obr od bodláčí hory 10 10 216 1., 2. a 3. třídy 3 

Naše půda, naše plody 6 6 127 3. a 4. třídy 2 

Voda, důvod k odchodu 3 3 76 4. a 5. třídy 2 

Tabulka 3 Rozložení zvolených metodik mezi zapojenými skupinami 

Evaluace byla pro všechny metodiky totožná, záměrem bylo evaluovat obecné principy charakteristické 

pro metody Global Storylines, bez ohledu na konkrétní variantu příběhu. 

Cílem evaluace je odpovědět na následující otázky: 

• Jak (do jaké míry) program ovlivňuje locus of control (přesvědčení žáků o vlastní schopnosti 

ovlivňovat situaci ve své komunitě) a self-efficacy (vlastní účinnost/zvládnutí svých znalostí 

a dovedností souvisejících s řešeným problémem) žáků ve vztahu k řešení problémů na úrovni 

místní komunity. 

• Jak (do jaké míry) absolvování programu ovlivňuje odhodlání (motivuje žáky) k dalším akcím 

v místní komunitě? 

• Do jaké míry dochází k participaci na rozhodování při volbě a realizaci projektu a jak je tato 

participace vnímána žáky a pedagogy? 

• Do jaké míry dokáží pedagogové vytěžit reflexi, tzn. do jaké míry dochází k transferu zkušeností 

z příběhu do reálného života? 

• Jaké vnitřní bariéry (překážky) pro úspěšnou realizaci programu vnímají učitelé ze zapojených 

škol? 

• Dochází během a po skončení programu k proměně důvěry pedagoga ve schopnosti žáků i ve 

vlastní schopnosti? 

• Do jaké míry dochází k integraci metodiky GSL s výukou?  

 

15 Ve většině případů se jednalo o celé třídy. V případě jedné venkovské malotřídky a jedné školy s alternativním 
vzdělávacím systémem se jednalo o věkově smíšené skupiny napříč klasicky pojatými třídami. 
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První dvě otázky jsou zaměřeny na žáky, třetí jak z pohledu žáka, tak učitele. Poslední čtyři otázky jsou 

zaměřeny na učitele.  

Pro jejich zodpovězení byl zvolen smíšený design. V rámci kvantitativní části byly všechny školy, 

zapojené do programu Global Storylines, požádány o vyplnění elektronického dotazníku, ve zvláštní 

variantě pro žáky základních škol a pro učitele. Data byla sebrána v období září 2017 – červen 2018. 

Složení respondentů ve vztahu k velikosti základní množiny uvádí tabulky 4 a 5: 

 
Škol 

Relativní 
zastoupení 

(%) 
Učitelů 

Relativní 
zastoupení 

(%) 
Žáků 

Relativní 
zastoupení 

(%) 

Celkový 
počet 
zapojených 

7 100 19 100 419 100 

Vzorek 7 100 13 68,4 289 68,9 
Tabulka 4 Složení respondentů kvantitativní části evaluace 

 Počet 
respondentů 

Chlapci / muži Dívky / ženy Průměrný věk Směrodatná 
odchylka 

Žáci 289 128 161 8,55 1,11 

Učitelé 13 0 13   

Tabulka 5 Gender a věk respondentů kvantitativní části evaluace 

Pro analýzu byly vybrány následující proměnné: 

• „Locus of control“ ve vztahu k řešení problémů na úrovni místní komunity vyjadřuje 

pociťovanou míru vlastní schopnosti ovlivňovat svým jednáním situaci ve své komunitě 

(v místě, kde žiji). Proměnná je reprezentována šesti položkami s reliabilitou Cronbach 

alfa = 0,68 (pre-test) a Cronbach alfa = 0,70 (post-test). 

• „Self-efficacy“ ve vztahu k řešení problémů na úrovni místní komunity vyjadřuje přesvědčení 

ve vlastní účinnost související s řešeným problémem. Skládá se z osmi položek s reliabilitou 

Cronbach alfa = 0,62 (pre-test) a Cronbach alfa = 0,74 (post-test). 

• „Odhodlání/motivace“ k dalším akcím v místní komunitě se skládá ze šesti položek 

s reliabilitou Cronbach alfa = 0,69 (pre-test) a Cronbach alfa = 0,72 (post-test). 

• „Participace“ je zde chápána jako pociťovaná míra zapojování žáků do spolurozhodování při 

výuce. Je reprezentována šesti položkami s reliabilitou Cronbach alfa = 0,68 (pre-test) 

a Cronbach alfa = 0,72 (post-test). Na množině učitelů byla proměnná složena z analogických 

položek s reliabilitou Cronbach alfa = 0,78. 

• „Transfer“ zkušenosti z příběhu do reálného prostředí se skládá ze čtyř položek s reliabilitou 

Cronbach alfa = 0,89.  

• „Důvěra“ ve schopnosti žáků a své vlastní se skládá ze čtyř položek s reliabilitou Cronbach 

alfa = 0,72. 
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Pro zpracování dat byly kromě běžné deskriptivní statistiky a párového t-testu pro zjištění efektu 

programu využity také ANOVA pro porovnání rozdílů mezi věkovými skupinami a mezi chlapci a dívkami 

a regresní analýza pro určení prediktorů nezávisle proměnných. Hladina významnosti byla vždy 

stanovena na α = 0,05. 

Pro kvalitativní část evaluace byly zvoleny formy ohniskové skupiny se žáky a individuální rozhovory 

s učiteli. Na každé ze škol zapojených do projektu byla vybrána jedna ohnisková skupina (7‒8 žáků) 

a jeden učitel, který s dětmi procházel příběhem. Celkem proběhlo 7 ohniskových skupin a 7 rozhovorů 

s učiteli. Data byla následně přepsána a kódována. Seznam položek dotazníku a osnovu rozhovoru 

uvádí příloha 1. Informace o respondentech uvádí tabulka 6. 

 Počet rozhovorů / 
ohniskových skupin 

Počet 
respondentů 

Dívek/žen Chlapců/mužů 

Žáci 7 52 25 27 

Učitelé 7 8 8 0 
Tabulka 6 Informace o respondentech kvalitativní části výzkumu 

Použitá strategie má i svoje limity. Vzorek pro kvantitativní část nebyl vybrán náhodně (záleželo na 

tom, jak pečlivě žáci dotazník vyplnili). Stejně tak výběr respondentů pro kvalitativní část výzkumu mohl 

přinést další zkreslení dat směrem k motivovanějším žákům, které navíc vybírala paní učitelka. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1 LOCUS OF CONTROL A SELF-EFFICACY V PROGRAMU GLOBAL STORYLINES 

Evaluační otázka: 

• Jak (do jaké míry) program ovlivňuje locus of control (přesvědčení žáků o vlastní schopnosti 

ovlivňovat situaci ve své komunitě) a self-efficacy (vlastní účinnost/zvládnutí svých znalostí a 

dovedností souvisejících s řešeným problémem) žáků ve vztahu k řešení problémů na úrovni 

místní komunity? 

Kvantitativní analýza neprokázala statisticky významné rozdíly, které by doložily nárůst locus of control 

ani self-efficacy v experimentální skupině oproti kontrolní skupině. U locus of control bylo 

zaznamenáno statisticky významné snížení, stejně jako v případě kontrolní skupiny. Výsledek tedy 

nelze připisovat jako důsledek absolvování programu. V případě self-efficacy nebyl zaznamenán 

statisticky významný rozdíl před začátkem a po skončení programu (viz tabulka 7). 

Proměnná N  pre-
test 

N post-
test 

Průměr 
pre-
test 

Průměr 
post-
test 

Směr. 
odchylka 
pre-test 

Směr. 
odchylka 
post-test 

t-value p 

Experimentální skupina 

Locus of control 288 288 3,26 3,03 ,90 ,86 3,65 0,000* 

Self-efficacy 288 288 3,38 3,41 ,73 ,74 -0,55 0,581 

Kontrolní skupina 

Locus of control 288 288 3,26 3,03 ,90 ,86 3,65 0,000* 

Self-efficacy 288 288 3,38 3,41 ,73 ,74 -0,55 0,581 
Tabulka 7 T-test – locus of control, self-efficacy, srovnání mezi pre-testem a post-testem pro experimentální a kontrolní 
skupinu 

Rozdíly nebyly patrné ani v rámci srovnání různých věkových skupin. V případě self-efficacy bylo 

v případě pre-testu zaznamenáno statisticky významně vyšší skóre u dívek oproti chlapcům. 

Kvalitativní analýza poskytla hlubší sondu do dané problematiky na úzké skupině žáků. Výsledky jsou 

do jisté míry rozporuplné. U některých lze kladný efekt pozorovat: 

- „Já jsem si z toho odnesl to, že i jedenáctileté dítě se dokáže chovat jako dospělý člověk.“ (Dan, 

5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

- „Že když je na tu vodu víc lidí, tak se ta voda rychleji spotřebovává, takže nám tím pádem 

dochází voda. A máme takovej nápad, už to teďka děláme, že máme sudy, ve kterých máme 

dešťovou vodu a máme to na zalívání kytek a na splachování záchodu.“ (Kája, 4. třída: Voda, 

důvod k odchodu) 
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- „Mně se to líbí, protože se může i stát, že my třeba něco řekneme a od toho se to může odvíjet 

dál. Že to můžeme trošku i ovlivnit.“  (Zora, 3. třída: Naše půda, naše plody) 

- „To samé, co Klára, že si všichni mají číst ty smlouvy. A hlavně, že se máme rozhodovat sami za 

sebe.“ (Alena, 4. třída: Naše půda, naše plody). 

U jiných žáků reflexe odrážely dílčí zklamání či pocity neúspěchu: 

- „Mně se nelíbilo, to bylo právě tak ke konci, docela nedávno, že se nám dostala zpráva, že jestli 

můžeme přijmout nějaké ty uprchlíky, že by nám pomáhali a tak. A já jsem hlasoval, že jo, ale 

bohužel neuspěli jsme, a to mě tak jako mrzí.“ (Hugo, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

-  „Tak mě mrzí, že když jsme navrhli nějaký ten ostrov, jak bude vypadat, tak i když třeba někdo 

vyhrál, tak se hlasovalo podle toho, aby se to líbilo všem. Že my jsme si něco zvolili, ale nebylo 

to tak, protože aby se to líbilo všem.“ (Hynek. 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

- „…jak byly ty volby, tak že třeba pro některé, kteří třeba volili a neuspěli, tak že do budoucna, 

až se bude třeba volit prezident a neuspěje ten jejich, tak že už budou vědět, že to třeba nějak 

překousnou, když už to v mládí vydrželi, tak to taky vydrží a nebudou třeba dělat rozruch.“  

(Hugo, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

Tyto negativní komentáře se objevovaly v souvislosti s rozhodováním pomocí hlasování. Přestože žáci 

něco chtěli, nakonec bylo rozhodnuto jinak. Je možné, že tato zkušenost může mít negativní vliv na 

jejich osobní přesvědčení, že mohou něco změnit a s tím spojenou motivaci něco dál dělat. 

Výroky, které podporují locus of control či self-efficacy se objevují až u starších žáků 1. stupně, 

u mladších žáků nejsou patrné, v rámci ohniskových skupin se příliš neprojevily.  

„Já jsem se v tom příběhu naučila, že můžeme zalívat třeba nějaké věci, třeba kytky, dešťovou vodou, 

nebo třeba nějaký stromky. Abysme nemuseli plýtvat tou pitnou vodou na kytky a na stromy.“ (Ema, 4. 

třída: Voda, důvod k odchodu) 

V protikladu s: 

Hynek (3. třída: Naše půda): „Mě překvapilo asi to, že tam bude až moc moc moc problémů.“ 

T: „A co s tím budeš dělat?“; H: „Budu pracovat na poště.“ 

Mladší žáci zůstávali hodně na úrovni zážitku. Z komentáře jedné paní učitelky lze usuzovat na 

důležitost úrovně vyspělosti žáků: 

„Takže tam pak jsou hodně vidět rozdíly, když třeba spojíte takhle děti odlišných myšlení, co s tím... 

protože k sobě vlastně hrozně těžko hledají tu cestu, že vlastně si nemůžou moc porozumět, když ten 
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jeden to chce už mít na takovým vysokým levelu a někomu to stačí ještě takový jako obyčejně zasazený, 

udělaný.“ (učitelka Jana, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

U některých žáků je vidět locus of control / self-efficacy v rámci příběhu:  

„Tak k nám přišel ten obr, pošlapal nám vesnici, tak pak jsme zavolali toho obrologa a jsme se ho ptali 

na otázky a on říkal, že ‚to je na vás‘ a nijak zajímavé otázky nám neříkal. Tak pak jsme se museli o obra 

postarat sami. A pak ten obr nám poslal dopis, tak my jsme si ho přečetli a bylo tam napsané, že se bojí 

toho obrologa, tak jsme mu poslali dopis a jsme se s ním domluvili, že se sejdeme někde, už nevím 

přesně kde, v tělocvičně? A tam jsme se ptali na nějaké otázky a on nám odpovídal...“ (Adam, 3. třída: 

Obr od Bodláčí hory). 

V realitě je vnímaná schopnost žáka něco ovlivnit pozorovatelná méně. Možnou příčinou může být role 

„dospěláka“. Ve výrocích žáků se objevuje, že je to rozhodování „jako by byli dospělí“, nebo „trénink 

na dospělost“. Že by mohli věci kolem sebe ovlivňovat už nyní, se vyskytlo minimálně: 

- „Mně se líbilo, když jsme dělali ty scénky, že jsme jakoby v té roli dospělého člověka, že 

kdybychom tam byli jako děti, tak bychom asi to neřešili tak stejně, asi v hodně situacích 

bychom se tak nezachovali.“ (Kristýna, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

- „Já si myslím, že ten příběh někdo založil proto, aby se děti naučily spolu vycházet a hrát prostě, 

aby byly dospělý a aby v dospělosti věděli, jak se zachovat, když se něco podobnýho stane.“ 

(Amálka, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

- „Spíš většinou si to děláme my sami a přijde mi to jak dospěláci, dobrý.“ (Štěpán, 2. třída: Naše 

půda, naše plody) 

Za velmi důležitou z důvodu efektu v této oblasti pokládám poslední fázi projektu. Potenciál vlastní 

akce, kde si žáci prožijí vlastní účinnost v reálném prostředí, je značný. Podle pozorování v některých 

zapojených školách taková akce proběhla pouze do určité míry, v některých z časových důvodů vůbec, 

v některých to nakonec nedopadlo:  

„S naší vesnicí jsme se prozatím rozloučili tím, že obyvatelé chtěli lépe poznat obydlí svých spoluobčanů. 

Jedno z nejzajímavějších jim přišlo bydlení v azylovém domě. Přenesli jsme tuto situaci do života u nás 

ve třídě, kde spolužačka dětí v azylovém domě bydlí. Děti si společně se spolužačkou naplánovaly, že se 

v září vydají na návštěvu k Vanessce, aby jim mohla ukázat, jak se svou rodinou bydlí. Měli sehnanou 

adresu domu, číslo na paní ředitelku, se kterou by si schůzku domluvily, dárky pro další děti. Bohužel, 

během prázdnin se spolužačka odstěhovala a do naší třídy už nechodí. I takové situace se v životě 

stávají, takže jsme si ji rozebrali a domluvili se, že děti alespoň Vanessku formou dopisu pozdraví.“ 

(učitelka Lenka, 2. třída: Obr od Bodláčí hory) 
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Efekt zažitý v příběhu pak pravděpodobně zůstává pouze na rovině příběhu, bez přenosu (nebo 

s minimálním přenosem) mimo roli. 

Shrnutí: Potenciál pro rozvoj locus of control a self-efficacy je v příběhu velký. Reálně ale závisí na řadě 

proměnných: vyspělosti žáků (individuální i skupinové), zážitek individuálního úspěchu v rámci příběhu 

i v reálném prostředí, ošetření individuálního neúspěchu (v rámci prospěchu většiny) v reflexi. 

Výsledný efekt tak lze pozorovat na úrovni jednotlivců, nikoliv plošně. 

„Za mě osobně si myslím, že se dozvěděly o tématu ‚Voda‘ hodně, to téma, začínaly nad tím přemýšlet 

i jinak, protože u nás v kraji je momentálně problém s vodou a děti s tím přišly samy do školy, že je 

důležité šetřit.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

5.2 ODHODLÁNÍ K AKCI V PROGRAMU GLOBAL STORYLINES 

Evaluační otázka: 

• Jak (do jaké míry) absolvování programu ovlivňuje odhodlání (motivuje žáky) k dalším akcím 

v místní komunitě? 

V kvantitativní analýze nebyl prokázán významný rozdíl před a po absolvování programu, který by 

doložil nárůst motivace žáků k další akci v experimentální skupině. V kontrolní skupině taktéž nedošlo 

k významné změně (viz tabulka 8). 

Proměnná N  pre-
test 

N post-
test 

Průměr 
pre-
test 

Průměr 
post-
test 

Směr. 
odchylka 
pre-test 

Směr. 
odchylka 
post-test 

t-value p 

Experimentální skupina 

Odhodlání/ 
motivace 

289 289 3,96 3,98 ,78 ,76 -0,47 0,636 

Kontrolní skupina 

Odhodlání/ 
motivace 

146 146 3,84 3,70 ,81 ,80 1,74 0,084 

Tabulka 8 T-test – odhodlání/ motivace k další akci, srovnání mezi pre-testem a post-testem pro experimentální a kontrolní 
skupinu 

Rozdíly ale byly patrné v rámci srovnání různých věkových skupin i v rámci pohlaví. Trend ve vztahu 

k věku měl klesající tendenci (viz obrázek 1), v rámci pohlaví vykazovaly dívky vyšší motivaci/odhodlání 

něco dělat než chlapci.  
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Obrázek 1 Odhodlání (motivace) k akci v závislosti na věku 

Kvalitativní analýza poskytla hlubší sondu do dané problematiky na úzké skupině žáků. Obecně lze 

konstatovat, že se jedná o podobné trendy jako v případě locus of control a self-efficacy. Dopad je 

individuální a liší se motivace v rámci příběhu a motivace dělat něco v reálném prostředí. 

Žáci vždycky začínali líčením nejsilnějších zážitků, bylo patrné, že si příběh užívají, jsou motivovaní a těší 

se, jak a kam bude příběh pokračovat. Spontánně vykřikovali, co by se tam ještě dále dalo dělat: 

- „Já bych chtěl třeba, že by se ta mapa toho ostrova zvětšila a byly by tam kolem ostrovy, které 

bychom mohli navštěvovat, různé vesnice další.“ (Hugo, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

- „A ještě souhlasím s Prokopem, že to bylo krátký, protože na začátku jsme se jenom jakoby do 

toho... říkali jsme si kdo budeme, a tvořili jsme si to, tak to byl jenom takový začátek, a až teďka, 

když jsme zjistili, že nám ubývá voda, tak teprve teďka jsme do toho pořádně zapadli, ale už je 

jakoby konec. Už jsme v osmé epizodě a desítkou tou končí. Sotva jsme se do toho pořádně vžili, 

tak už je konec. Takže to bylo takový krátký.“ (Jenda, 4. třída: Voda, důvod k odchodu). 

Bylo možné zaznamenat i motivaci v realitě, mimo příběh: 

- „Mohli bychom nějak víc šetřit s tou vodou, protože kolem Beskyd už žádná voda není, tak 

bychom mohli pomoct.“ (Dan, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

- „Ano, jde to, protože třeba kdyby najednou docházela voda, třeba zdroj vody začal nějak 

vysychat, tak třeba můžeme jako se snažit vzít si třeba tu vodu jenom, nebo třeba se napít, 

jenom když je to nutný, nebo třeba ne tak často. Třeba když si čistíme zuby, tak nepouštět tu 

vodu a umýt se třeba jenom obden.“ (Jenda, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 
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- „A začalo se to projevovat i v jiných předmětech, že si rozdělovaly samy referáty, že byly samy 

ty děti aktivnější.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

- „Paradoxem bylo to, že když byly volby prezidenta ČR, tak zrovna jsme volili na našem ostrově 

starostu, a děti s tím, jak vnímaly, že se volí prezident ČR, tak my jsme opravdu celý den věnovali 

tomu, že jsme volili starostu. A děti se na to připravily, a musím říct, že se na to připravily tak, 

že kdybych tohle chtěla po nich ať si to připrav do klasické vyučovací hodiny, jako přípravu na 

tu debatu, tak ony to neudělají. Ale v rámci toho, že to šlo do toho příběhu, a ony opravdu 

zareagovaly jako ty role, ty postavy v tom příběhu, tak měly takové názory a bylo vidět, že 

i sledovaly volby v ČR, protože všechno se tam odráželo.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod 

k odchodu) 

- „A ještě si osobně myslím, že to bylo přínosem k tomu, že děti začaly více číst, a začaly se více 

zajímat o to, co se děje kolem nich. Ale nevím, jak to vnímaly děti, toto je můj postřeh. Děti 

v mé třídě mi to řekly, že díky tomu jako víc čtou noviny regionální nebo se dívají na regionální 

zprávy, že je to dřív nezajímalo. A některé děti to prostě neberou, pro ně to je výuka a hotovo, 

ti, kteří to brali jako hru a neodnesou si z toho vůbec nic. Je to opravdu individuální, dítě od 

dítěte.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

Zároveň podobně jako u locus of control a self-efficacy jsou patrné také individuální negativní dopady 

na základě zážitku/zkušenosti, která se v příběhu udála: 

- „No já jsem chtěl říct to, co Hugo, že mě to mrzí, že jsme je nepřijali, protože jsme mohli mít 

spoustu darů a nějaké nové metody třeba.“ (Dan, 5. třída: Obr od Bodláčí hory) 

- „Jako já jsem vždycky věděl, že život není nikdy fér, a tohle to dokázalo úplně.“ (Michal, 4. třída: 

Voda, důvod k odchodu). 

Většinou bylo důvodem prosazení jiného názoru nebo nespolupráce ostatních ve skupině: 

 „A pak se mi taky nelíbilo, že když jsme se řadili do skupinek a ve skupinkách jsme na papír psali různé 

nápady, jakože ty otázky třeba pro obrologa nebo pro obra, a s některýma ve skupince to třeba vůbec 

nešlo, protože nic nevymýšleli, koukali někam do stropu a takový.“ (Amálka, 3. třída: Obr od Bodláčí 

hory). 

Shrnutí: Motivace či odhodlání k pokračování v příběhu nebo i v další akci v reálném prostředí závisí 

na pozitivní zkušenosti, na síle prožitku, na zažitém pocitu úspěchu. Výsledný efekt se týká jednotlivců, 

nebyl pozorovatelný v celé skupině. 
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5.3 PARTICIPAČNÍ PŘÍSTUP V PROGRAMU GLOBAL STORYLINES 

Evaluační otázka: 

• Do jaké míry dochází k participaci na rozhodování při volbě a realizaci výuky/projektu, a jak je 

tato participace vnímána žáky a pedagogy? 

5.3.1 Vnímání z pohledu žáků 

U experimentálního vzorku došlo ke zvýšení, zatímco u kontrolní skupiny k významnému snížení.  

V kvantitativní analýze byl prokázán statisticky významný rozdíl před a po absolvování programu, který 

doložil nárůst vnímané participace na výuce v experimentální skupině. V kontrolní skupině došlo taktéž 

k významné změně, ale opačným směrem, k významnému snížení (viz tabulka 9). Výsledek 

pravděpodobně ovlivnily další vstupující proměnné. 

Proměnná N  pre-
test 

N post-
test 

Průměr 
pre-
test 

Průměr 
post-
test 

Směr. 
odchylka 
pre-test 

Směr. 
odchylka 
post-test 

t-value p 

Experimentální skupina 

Participace 288 288 3,29 3,43 ,88 ,82 -2,41 0,016* 

Kontrolní skupina 

Participace 146 146 2,98 2,73 ,84 ,73 3,31 0,001* 
Tabulka 9 T-test – participace, srovnání mezi pre-testem a post-testem pro experimentální a kontrolní skupinu 

Trend ve vztahu k věku měl vzrůstající tendenci (viz obrázek 2). 

 

Obrázek 2 Participační přístup v závislosti na věku 
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Kvalitativní analýza byla zaměřena na vnímanou participaci, podílení se na řízení a rozhodování v rámci 

příběhu. Souhrnnou představu vnímání participačního přístupu nabízí obrázek 3, spokojenost s touto 

mírou pak obrázek 4. 

 

Obrázek 3 Participační přístup – rozložení vnímání z pohledu žáků 

Čtvrtý sloupec na obrázku 3 představuje souhrn všech příběhů dohromady. 73 % žáků, kteří se vyjádřili, 

hodnotilo participační přístup jako více v režii žáků, nebo podílení se rovným dílem. V převážné většině 

byli žáci s formou řízení a rozhodování na obecné rovině spokojení.  

 

Obrázek 4 Spokojenost žáků s mírou participace v rámci příběhu  

V rámci kvalitativní analýzy lze tím pádem nalézt pohledy tří typů: 

• řízení a rozhodování více ze strany žáků: 
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– „Já to vnímám tak, že nás paní učitelka vždycky nechá se rozhodovat, a jenom zřídka kdy řekne, 

že to bude tak a tak.“ (Fanda, 3. třída: Naše půda, naše plody) 

– „A mně přijde, že je to hodně volné, že většinu z toho děláme my, i pomocí těch voleb a tak. Že 

ona jen trošku ten příběh vytváří.“ (Pavel, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

– „Já jsem to vnímal tak, že spíš jsme si to dělali sami. Všechno jsme si vymýšleli sami a pak jsme 

to ještě stavěli, učitelky nám maximálně trochu pomohly a někdy párkrát nám něco řekly, ať 

tam uděláme.“ (Laďa, 4. třída: Obr od Bodláčí hory) 

• řízení a rozhodování více ze strany učitelky: 

– „Já si myslím, že prostě kolikrát to je na paní učitelce ‒ ona ví, o co se bude jednat, ale ona nám 

to neřekne přímo, ona se to snaží spíš obejít, abychom si na to přišli sami, že nám to jenom 

vysvětluje a my si časem na to přijdeme. Ona nám řekne, ať uděláme nějakou práci na to téma 

a my se jí ptáme na něco dál, jestli neví, a ona nám řekne, že ne, že to máme udělat tak, jak to 

řekla. No, a tak jdeme k tomu, že vlastně víme, co se bude dít.“ (Natálka, 5. třída: Voda, důvod 

k odchodu) 

– „Víc nám říkala paní učitelka, co máme dělat. Když jsme mohli něco dělat sami, tak toho bylo 

míň, jinak rozhodovala paní učitelka.“ (Rosťa, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

– „Já jsem chtěl říct, že mohlo to řídit i nějaké dítě, protože my jsme si losovali starostu a vyhrála 

to paní učitelka, tak ona to řídí.“ (Adam, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

• podíl v řízení a rozhodování na obou stranách: 

– „Já to myslím polovičně, protože někdy to vymyslí paní učitelka, a někdy to vymyslíme my 

a dáme návrh paní učitelce.“ (Míša, 2. třída: Obr od Bodláčí hory) 

– „Naše učitelka ví, o čem to je, takže nám jakoby řekne, co dneska budeme dělat, ale potom je 

to na nás, jak to uděláme.“ (Věra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

– „U nás je to tak, že buď rozhodujeme my, že nám paní učitelka dává ten prostor, a když my se 

nerozhodneme, tak že prostě ona to rozhodne za nás. Ale prvně dá ten prostor nám.“ (Alena, 

4. třída: Naše půda, naše plody). 

Míra rozhodování se odvíjí od osobního nastavení pedagoga. Odráží se to i v komentářích žáků 

(stejná škola, stejný příběh Voda, důvod k odchodu, dva různí pedagogové): 

– Ema (jedna 3. třída): „My jsme na nule, protože skoro o všem rozhoduje paní učitelka, co 

budeme dělat a jak to budeme dělat.“ 

– Michal (jedna 3. třída): „Já bych řekl, že jsme tak napůl.“ 

– Kája (druhá 3. třída): „U nás spíš rozhodujeme my děti, protože my každej názor, co někdo 

řekne, tak to vždycky prodiskutujeme, jestli je to dobrý nápad, nebo jestli je to špatný nápad, 

jestli bysme to měli dál nějak rozvíjet, nebo jestli bysme to měli nějak prostě zahodit.“ 
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– Prokop (druhá 3. třída): „Já si taky myslím, že rozhodujeme my, my jsme tak 95 ze 100, protože 

vlastně všechny ty názory, co řekneme, nebo nakreslíme, tak se použijí a když to bude špatný 

nápad, tak půjde pryč, ale stejně se to použije. A do života víme, proč je to špatné a proč se to 

nemohlo použít.“ 

Zároveň je patrné, že vyšší míra participace působí v celém procesu motivačně, zatímco omezení 

možnosti rozhodovat a řídit celý proces naopak může žáky demotivovat: 

„Většinou to řídí paní učitelka, ale taky na nás to nechá, jak to máme udělat, jakože v tom posledním 

úkolu nám to vůbec jakože nerozházela, co máme udělat, jenom nám řekla: teďka si budete dělat příběh 

podle sebe. Napsala: ‚Když obr odešel, tak...‘ a to jsme si měli vlastně vymyslet. Takže to byla hrozná 

sranda, mně to bavilo.“ (Radek, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

Mikuláš (3. třída: Obr od Bodláčí hory): „A nelíbilo se mi to, že nám prostě paní učitelky říkaly, co máme 

dělat.“; T: „Takže bys potřeboval, abyste si to víc řídili vy sami?“; M: „Mhm, jo, protože oni tam měli 

starostu a ten si to dělal v pohodě a my jsme tam museli být otravováni těma učitelkama.“ 

Žáci uváděli, že by bylo lepší, kdyby to bylo na nich, ale zároveň reflektují, že by se pravděpodobně 

nebyli schopni dohodnout: „Podle mě je ale zase dobře, že to řídí učitelka, protože kdyby to řídil A..., 

tak ten by furt poroučel, N..., tak ta je spíš taková přísná, když má dělat učitelku. A P..., K..., K..., ti jsou 

strašně divocí, to by zkazili úplně. A kdyby byli třeba jiný děcka, tak ty jsou takový některý, že vymýšlí 

samé kraviny, a někteří vymyslí sice něco dobrýho, ale třeba si to vymyslí sami a nenechají nikoho si to 

pak udělat podle sebe.“ (Eva, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

V několika případech byla vnímána občasná manipulace: 

3. třída, Obr od Bodláčí hory: 

– Amálka: „Protože já bych byla radši, kdyby byl starosta nějaký dítě a kdyby to nerozhodovala 

paní učitelka, že by to pro mě bylo prostě lepší.“ 

– Dominik: „No, jakože by to mohlo řídit nějaký dítě, že by to trošku bylo zábavný a tak.“ 

– Elen: „No tak bylo by to zábavnější, ale zase paní učitelka do toho listu psala, že prostě ví 

pokračování toho příběhu, takže kdyby byl starosta někdo jiný, tak by to nevěděl.“ 

– Radek: „Já bych vlastně říkal, že kdyby bylo dítě starostou, takže by to možná byla větší zábava, 

ale i když třeba kdyby byl Honza, tak by nám možná říkal, co máme tam psát a co ne a tak. Ten 

by všechno zkazil. A vlastně jsem rád, že paní učitelka je, protože ona nám někdy řekne, co tam 

máme napsat, ale někdy to nechá na nás.“ 
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5.3.2 Vnímání z pohledu pedagogů 

Kvantitativní analýza neukázala významný rozdíl ve vnímání participace žáků na výuce po skončení 

programu oproti počátku. V rámci realizace příběhu to ale bylo jedním z největších témat, se kterým 

se pedagogové potýkali. Měli pocit, že je potřeba se držet metodiky, sledovat linku příběhu a příliš se 

od ní neodchylovat. Pro některé to byla důležitá berlička, protože tento způsob výuky zkoušeli poprvé, 

jiní by uvítali více prostoru. Z vnímané striktnosti metodiky pak vyplývaly některé manipulace vnímané 

jak na straně učitelky, tak na straně žáků (viz výše). 

„Ta linka byla daná, kam ten příběh se bude vyvíjet, jestli támhleto bude nebo nebude... Možná, že bych 

třeba uvítala v té metodice víc těch odboček, protože tam třeba když jsme se měli rozhodnout o tom, 

kdo bude tím starostou, tak nejdřív tam bylo, že se bude volit z celé té skupiny, ale pak tam v metodice 

bylo napsané, že to je učitel. Takže nějak jsem to pak vymyslela, aby teda jsem se tím starostou 

doopravdy stala.“ (učitelka Jana, 3. třída, Obr od Bodláčí hory) 

„Pohybujeme se tak, že děti mají určitě víc prostoru u nás si to samy řídit, ale taky mi přijde, že v tom 

nás ta metodika trochu omezuje. Že já bych jim dala mnohem větší volnost v tom, než je v té metodice. 

Že se občas tam objeví jako ‚Komunita se rozhodla‘ ‒ jako ne naše komunita ve vesnici, ale nějaká 

komunita, která je nad námi, nebo ti další obyvatelé vesnice, protože to nejsme jenom my, že jo... Že 

prostě to tomu zákazníkovi prodáme třeba. A teď my už nemůžeme říct ‚Ne, neprodáme‘.“ (učitelka 

Alena, malotřídka, Naše půda, naše plody) 

„Takže tam to bylo takové jako manipulování, tam jsem cítila, že v určitých částech příběhu kvůli té 

metodice manipuluju, že kdybych to nechala, že by se to mohlo vyvinout třeba jinak, že by tím starostou 

byl někdo jiný. Ale pak to právě trochu ruší ten příběh v tom, že zase v dalších epizodách máte, že ten 

starosta ví nějaké informace a jak to udělat, abyste mohli na tom příběhu pokračovat dál, když by to 

byl někdo z dětí? Takže částečně spíš to svazovalo mě, moc si nemyslím, že by to svazovalo ty děti, tam 

si myslím, že oni měli poměrně dost možností si to pojmout po svém.“ (učitelka Jana, 3. třída, Obr od 

Bodláčí hory) 

„Ta metodika prostě je taková frontální, že ty děti vede jedním směrem, a ony by třeba si ujely úplně 

jako někam jinam, takže mi přijde, že mají hodně volnosti v rámci té metodiky, ale že jako jedem furt 

podle toho, no.“ (učitelka Alena, malotřídka, Naše půda, naše plody) 

Učitelky vnímaly potřebu více proces držet na začátku (jednak kvůli vlastní nejistotě a jednak kvůli 

vpravení žáků do příběhu a do rolí). Poté následovalo výrazné přenechání průběhu na žácích (tvorba 

vesnice, identity apod.) a ke konci se opět vrátila potřeba proces více řídit, aby dospěl do (žádoucího) 

konce. Učitelkou více vedené byly rovněž dramatizace, které směrovaly hlavní linku příběhů. 
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„Na začátku to bylo tak, že jsem se snažila držet cíleně čistě té metodiky, ale z těch dětí postupně 

vyplývalo, že oni by do toho chtěli více zanést, takže oni kolikrát přišli s návrhy sami, co by jako bylo 

dobré na tom ostrově ještě vybudovat, takže my jsme hodně dlouhou dobu, kdy oni do toho nejvíc 

zasahovali, tak jsme tvořili tu komunitu. ... Tak tohle si hodně ovlivňovaly. A ten konec už je spíše na 

mně. Teď to, co se tam všechno odehraje na tom ostrově, tak to už je vysloveně, že už si nenechám do 

toho od těch dětí diktovat, protože to potřebuju nějakým způsobem uzavřít.“ (učitelka Petra, 5. třída: 

Voda, důvod k odchodu) 

Míra „přenechání otěží“ žákům přesto byla mezi učitelkami různá. Důvodem byl individuální 

pedagogický přístup16, obliba a míra zkušenosti v technikách dramatické výchovy, předchozí zkušenost 

s metodikou Global Storylines, představy o tom, co je třída schopná zvládnout sama a co ne. 

„Takže jak kdy, někdy je to na těch dětech víc, někdy ne, ale je důležité, aby to ten učitel spíš ukočíroval, 

ty děti s těmi jejich nápady, aby to nebylo vysloveně až moc, protože jinak jsme se prakticky odchýlili 

trošku od té linky a musela jsem se zase k té lince toho děje vracet.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, 

důvod k odchodu) 

„Když byly ty dramatizace, tak jsem to musela vést, aby to někam dospělo, ale jinak já jsem taky měla 

radši ten začátek, když jsme museli třeba vymýšlet tu vesnici, malovat ji, a ty vizitky a tak. Že prostě 

jsem jim to jenom tak nějak uvedla, a pak už zbytek ty děcka dělaly všechno samy. Takže záleží, v které 

fázi zrovna. A já bych řekla, že tak napůl. Ale já nerada jim tam jenom tak stojím a něco vykládám, 

radši, když něco dělají samy.“ (učitelka Hanka, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

Obecně lze říct, že učitelky držely linku příběhu, v dílčích věcech přenechávaly vedení a rozhodování 

na žácích. 

„Já myslím, že my jsme tak na polovině, že z poloviny si to děcka řídí samy, pokud je ta reflexe nebo ta 

aktivita zavede v těch myšlenkách někam jinam, v těch vlastních zkušenostech, že třeba něco takového 

zažily, tak mají prostor o tom mluvit. Ale jinak ten směr příběhu, že bychom úplně jako by stočili někam 

jinam a řešili jakoby úplně jinou větev, tak to ne. To se jakoby držíme té linky, nebo já se držím té linky, 

kterou prostě v té metodice mám.“ (učitelka Zuzana, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„Tak my jsme je vždycky vlastně seznámily s tou danou částí, ke které bychom chtěly dojít, to jsme si 

jako řídily, že jsme věděly, že dnes budeme řešit to, že např. přišel třeba ten dopis od toho obra a věděly 

 

16 Škola s alternativně zaměřenou formou výuky běžně pracuje s vlastním podílem žáka na řízení svého učebního 
procesu, takže velké zapojení dětí na procesu rozhodování a řízení příběhu braly téměř automaticky. 
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jsme, že v té hodině chceme něčeho docílit, otázkami a vším možným.“ (učitelka Monika, malotřídka: 

Obr od Bodláčí hory) 

Některé učitelky narážely na úskalí, kdy se díky řízení procesu dětmi celý proces prodlužuje a nestíhají 

pak „plnit plán“: 

„Tak vzhledem k tomu, že jsme před každou epizodou měli psát nějaké plány, které se nám vždycky 

o hodinách protáhly, neboť děti to zavedly jiným směrem, než jsme třeba očekávali, nebo si to určitými 

věcmi nastavily, vložily do toho nějaké své další věci. Tím se to celé prodloužilo, takže za mě si myslím, 

že děcka do toho mluví opravdu hodně a řídí si to dost samy.“ (učitelka Renata, 4. třída: Voda, důvod 

k odchodu) 

Přes všechny překážky ale často zazníval přínos, který přenechání většího prostoru žákům přinášelo: 

„Moje obava byla to, že děti nepřijmou ten příběh za svůj a že si z toho budou dělat legraci. A opravdu 

se to nestalo.“; T: „Čím myslíte, že to bylo?“; U: „Protože si ho celý tvořily samy. Já jsem byla spíš 

takovým průvodcem a ony si to všechno musely vymýšlet samy, s tím, že já jsem měla linku příběhu 

a ony tu linku nevěděly, tak pro ně to bylo takové, že měly pocit, že si to dělaly samy.“ (učitelka Petra, 

5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„… že je opravdu lepší nechat ty děti si to řídit samy, že tam vyplynou úplně jiné věci, než když se jim 

tam snažíme něco podsouvat …“ (učitelka Pavla, 2. třída, Obr od Bodláčí hory) 

Shrnutí: Pohled pedagogů se liší od pohledu žáků, přestože ne výrazně a zcela. Vnímaná participace 

žáků na výuce z jejich pohledu statisticky významně vzrostla. V rámci realizace příběhu vnímali možnost 

řízení procesu příběhu a míru rozhodování převážně minimálně na roveň učiteli nebo i více. Někteří 

respondenti by zároveň potřebovali prostoru více. Pedagogové měli spíše pocit, že je potřeba žáky vést 

(více méně striktně) linkou příběhu a přenechávali jim pouze dílčí prostor. Někteří ponechávali žákům 

více prostoru než jiní, shodují se ale na tom, že v zásadních momentech bylo třeba zasahovat, aby se 

příběh ubíral kýženým (metodikou daným) směrem. Zároveň reflektují přínosy přenechání vedení částí 

procesu na žácích. 

5.4 TRANSFER ZKUŠENOSTI V PROGRAMU GLOBAL STORYLINES 

Evaluační otázka: 

• Do jaké míry dokáží pedagogové vytěžit reflexi, tzn. do jaké míry dochází k transferu zkušeností 

z příběhu do reálného života? 



 
35 

Reflexe hraje v přenosu zážitku do reálného prostředí klíčovou roli. Prvním bodem úspěšnosti tohoto 

kroku je schopnost vystupovat z rolí a odlišovat příběh od reálného života, aby vůbec k přenosu 

zkušenosti mohlo dojít. U některých bylo třeba přijít na vhodný způsob, pomáhalo využití rekvizity, 

u jiných návyk na „diskusní kolečka“: 

„Tak asi celkem, tím že měly ty rekvizity, že to prostě bylo jako jasné, teď jsme tu a teď jsme zase jako 

my. Asi bez problémů.“ (učitelka Hanka, 3. třída: Naše půda, naše plody) 

„Ta starší kolegyně, která dělala téma Obra, tak ta říkala, že měla velký problém s tím, aby těm dětem 

nějakým způsobem naznačovala a opravdu vytrhla je z té role, aby jednaly samy za sebe. A druhá paní 

učitelka zase říkala, že hodně často děti sklouzly do té role, místo aby jednaly samy za sebe, tak jednaly 

za ty postavy.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„Já jsem to vyřešila jednoduše, tím, že já s nimi jsem i dělala delší dobu tu přípravu, a tím, že je učím 

třetím rokem, tak oni ty metody dramatické výchovy znali a vždycky věděli, že na konci budeme jednat 

jako oni sami za sebe. Takže oni, když měli rekvizitu, tak byli v roli, a jakmile rekvizitu odložili, tak 

opravdu jednali sami za sebe. U těch slabších dětí spíš se stávalo, že ony nebyly schopné někdy do té 

role vstoupit, ale to bylo podle toho, jakou měly ty děti náladu nebo jaký to byl den. Ale vesměs se to 

dařilo, já jsem s tím problém neměla, protože já s nimi to vystupovaní a vstupování do rolí dělám často. 

I mimo tento příběh.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„Myslím, že spíš, než abychom dělali nějaké jako rituály, výstupy z role a vstupy do role, tak nám k tomu 

slouží ty kroužky, které si děláme po tom příběhu.“ (učitelka Alena, malotřídka, Naše půda, naše plody) 

Druhým bodem je reflexe samotná. Učitelky často zmiňovaly, že to byl bod, na který se musely hodně 

zaměřovat, protože to zkraje moc nešlo, nebo ne tak, jak by si představovaly: 

„No, na těch reflexích jsme docela zamakali, protože na začátku se nám nedařily dělat vůbec, nebo moc 

jsme na ně nemysleli, jak jsme ještě tvořili tu komunitu.“ (učitelka Alena, malotřídka, Naše půda, naše 

plody) 

„Já jsem si zprvu třeba psala konkrétní otázky k reflexím, načež jsem velmi brzy zjistila, že to je zbytečné, 

neboť se v podstatě potom stejně ptám úplně na něco jiného, kam mě ty děti dovedou.“ (učitelka 

Renata, 4. třída: Voda důvod k odchodu) 

Nebo naopak vnímaly, že žáci jsou zvyklí povídat, a tím pádem v procesu reflexe neshledávali problém: 

„No ony tady jsou děcka celkem zvyklé, protože tady probíhají ty ranní kruhy a hodnocení, když mají ta 

centra, a tak, takže si myslím, že celkem jako bez problémů. Jsou na to fakt zvyklí, takže v tomhle 

případě dobré.“ (učitelka Hanka, 3. třída: Naše půda, naše plody) 
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Hlavní otázkou ovšem je, zda se potenciál emocí v příběhu podařilo učitelkám vytěžit tak, že je žáci byli 

schopní pojmenovat. Aby nezůstalo jen u hrdinů z příběhu: 

„...oni někdy třeba v té roli v té vesnici se chovali třeba i statečněji, chovali se tak, jak by ten pohled na 

sebe měli, že jsou třeba hrdinové, nebo že jsou schopní do něčeho jít, do čeho by třeba ve skutečnosti 

nešli, protože by cítili to riziko jinak. To vystupování z těch rolí, to si myslím, že byla perfektní věc, mohli 

si vyzkoušet něco, co třeba jim v normálním životě nefunguje, nebo se nedaří, a prostřednictvím té 

osoby si to najednou mohli uskutečnit.“ (učitelka Monika, malotřídka: Obr od Bodláčí hory) 

Některé učitelky se o reflexi důsledně snažily: 

„My jsme vlastně všecko v podstatě řešili, vystupovali z těch rolí a snažili se napasovat na ten skutečný 

život, i v té vesnici, že jsme srovnávali, co se dělá tady a jestli by to šlo třeba udělat v té vesnici. A myslím, 

že to bylo i smyslem toho projektu...“ (učitelka Monika, malotřídka: Obr od Bodláčí hory) 

 „...no a my jsme vlastně potom po té návštěvě toho obra se hodně zabývali tím, co nám to dalo. Co ten 

obr nám řekl, proč to dělal, jestli ho chápeme, jestli se tak někdy cítíme, a to je vlastně součástí celého 

projektu, jestli to, co prožíváme v té vesnici, jestli se nám děje doopravdy. A děti hodně potom musí 

vystoupit z té své role a vyprávějí nám o tom, co se jim děje ve skutečném životě a jak by to řešily, z čeho 

mají třeba obavy, a snažili jsme se to jako rozkrýt a ukázat i jiným pohledem spolužáků, nebo i my 

dospělí jsme si řekli, co teda je, že třeba není nutné se některé věci bát.“ (učitelka Monika, malotřídka: 

Obr od Bodláčí hory). 

„A ještě jsem taky měla obavu možná z těch reflexí závěrečných, protože vlastně jako reflexe se snažím 

dělat, ale vždycky je to takové jako rychle, aby se to stihlo..., a tady u toho příběhu jsem se naučila, že 

není kam spěchat, že fakt ta reflexe má platnost, když se rozebere, když ta diskuse trvá a když se 

rozebere a popisuje to, co se stalo. Což si myslím, že funguje, a že to používáme i dál.“ (Učitelka Pavla, 

2. třída: Obr od Bodláčí hory) 

Také bylo patrné, že dobře odvedené reflexe přináší své ovoce: 

„Ale právě tady jak byly ty reflexe, tak ty děti, které jsou takové..., když už nejsou v roli, tak nechtěly 

vždycky všechno říkat, jenom tak do něčeho ťukly, ale dál se nepouštěly. Ale některé děti právě u těch 

reflexí je to posunulo v jejich rozvoji, že se posunuly i v komunikaci dál, že nebojí se říct, dovedou 

akceptovat názor druhého a naučily se poslouchat jeden druhého, že v těch reflexích se mi neobjevovala 

pořád ta stejná slova, že jeden řekl líbilo se mi vše a pak to za ním zopakovalo 30 dalších znovu.“ 

(učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 
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„Taky jsou schopní připodobnit si tu imaginaci k něčemu reálnému, taky jsou schopni v rámci vystoupení 

z role, a podíváme se, poohlédneme se za tou aktivitou, co se odehrálo, a zkusíme využít vlastní 

zkušenosti, jestli tam něco najdeme, jestli to prostě s něčím propojíme, jestli nám to něco připomíná. 

Vždycky přijdou s něčím, že jo, takže nějakou představu mají, no.“ (učitelka Zuzana, 4. třída: Voda, 

důvod k odchodu) 

„Určitě plní (reflexe svůj účel – pozn.), protože pak když řešíme nějakou situaci ve třídě, například teďka 

máme holčičku, která žije s maminkou v azylovém domě, a často řešíme to, že něco nemá, nebo přijde 

pozdě do školy, a ... vlastně jsme si zkoušeli, já jsem použila nějakou dramatizaci z toho, a zkoušeli jsme 

se vcítit do toho, protože to pro ni určitě není příjemné, byly tam na to nějaké narážky, a řešili jsme to 

takhle. Takže to očekávání, že by se ty děti líp vžily do situace někoho jiného, je splněno, aspoň zčásti 

určitě… jsme si to ukázali na tom, že to je tak i v životě normálně.“ (učitelka Pavla, 2. třída: Obr od 

Bodláčí hory) 

„Děcka celkem jako znají případy ze světa nebo ze svého okolí, a to jim napomáhá to tak nějak propojit, 

protože když tam třeba zazněla otázka typu: ‚Znáte někoho, kdo prožil třeba situaci typu, že musel náhle 

odejít z domova?‘ tak se většinou vždycky někdo ozval. A už mluvili o tom, já nevím, že neplatili nájem, 

proto prostě museli v podstatě ze dne na den opustit svoje bydlení, takže toto se nám za mě dařilo 

dobře, neboť děcka ‒ vždycky se našel někdo, kdo se s tím setkal a dokázal to nějakým způsobem popsat 

ostatním.“ (učitelka Renata, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

Transfer (přesah) do reálného prostředí se nejčastěji odehrával na úrovni propojení souvislostí mezi 

tím, co se událo v příběhu a tím, co žáci znají z reálného prostředí: 

„My jsme, co se týče třeba toho férového obchodování, tak to jsme docela prožívali, to jsme dělali ty 

aktivity Porcování banánu, byli jsme v Ekoporadně, kde jsme se o tom bavili, a tak. Jakože spíš to 

zmiňujeme, spíš se o tom bavíme, než že bychom něco prožívali, jakože šli někam zjišťovat, jak je to 

venku.“ (učitelka Alena, malotřídka, Naše půda, naše plody) 

„Spíš jenom při těch reflexích, že se hledaly ty souvislosti.“ (učitelka Hanka, 3. třída: Naše půda, naše 

plody) 

Transfer do reálné akce nebyl v době průběhu rozhovorů a ohniskových skupin ještě jasný, rozhovory 

probíhaly těsně před ukončením programu, tedy před tímto posledním krokem. Někde to bylo na 

úrovni příslibu v závislosti na iniciativě žáků, jinde se s tím z časových důvodů (konec školního roku) již 

nepočítalo. Někde to byla spíše iniciativa učitele, jinde učitelky čekaly na to, s čím přijdou žáci: 

„To teprve teďka bude, protože děti budou příští týden vyrábět barel na vodu, který bude umístěný za 

školou. Ale ony to ještě neví, ony zatím sbírají jenom PET lahve a ony si myslí, že je to do pracovních 



 
38 

činností. A chci jim právě ukázat, že i ve škole můžeme šetřit vodou třeba na podlévání květin, protože 

třída, která dělá Půdu, tak tam udělá výsadbu květinek, a naše voda, která je v tom barelu, tak tou se 

to bude podlévat. Takže jsme to takhle chtěli udělat a jinak jsem je hlavně chtěla naučit, aby šetřily tou 

vodou a uvědomily si, že ta voda je opravdu pro náš život důležitá.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, 

důvod k odchodu) 

„…nějaké tipy máme, ale my uvidíme, co vypadne z těch děcek. My bychom docela chtěly respektovat, 

pokud to bude reálný a budem schopni tomu napomoct a nějakým způsobem to vytvořit, tak bychom 

to asi nechaly na těch děckách.“ (učitelka Zuzana, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

Jak vypadalo propojení souvislostí z pohledu žáků, dokládají následující komentáře: 

„V příběhu jsme dělali trhy a já byl na pravých trhách a prodával jsem na pravých trhách!“ (Hynek, 3. 

třída: Naše půda, naše plody) 

„Jako že třeba to, jak jsme se domlouvali na všem, tak to jsem viděla u mé jedné kamarádky, že se 

u nich doma takhle domlouvali i s ní, i když je malá, tak oni se třeba zeptali, jestli chce koupit třeba 

toustový chleba a když ostatní nechtěli, tak ona se k nim přizpůsobila.“ (Alena, 3. třída: Naše půda, naše 

plody) 

„No že jak jsme na ostrově měli ty volby, tak stejné volby děláme každý rok na předsedu třídy, že to je 

taky tak.“ (Hugo, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„Podle mě by se dalo přesunout do reálu z té vesničky to, jak říkal Laďa, ty odpadky. Třeba je uklízet, na 

to je třeba ta akce Uklízíme Česko.“ (Mikuláš, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

„Abysme třeba neplýtvali tolik vodou, že si třeba nebudeme každý den napouštět vanu nebo že když si 

budeme čistit zuby, tak že nebudeme mít puštěnej kohoutek pořád.“ (Ema, 4. třída: Voda, důvod 

k odchodu) 

„Že někteří lidé jsou bez domova, ale někteří si za to můžou sami a někteří si to prostě nemůžou nějak 

ovlivnit.“ (Eliška, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

Ema (4. třída: Voda, důvod k odchodu): „Mně se nejvíc nelíbilo, že my jsme vlastně hráli takový, že jsme 

byli po rodinách a my jsme dělali. Špatná zpráva, že odcházíme z domovů. Pak bylo balení a pak 

odcházení. A to se mi moc nelíbilo.“; T: „A dokážeš říct proč?“; Ema: „No, protože kdyby to bylo ve 

skutečnosti, tak by to bylo hrozně… hrozný.“ 

Shrnutí: Práce s reflexí byla velkým tématem, jednak z hlediska procesu (jak ji vést) a jednak 

z obsahového (co má být výstupem). U žáků byla patrná různá úroveň schopnosti propojovat 

souvislosti. Jedním z důvodů mohl být věk žáků (u starších žáků se četnost uvědomění souvislostí 
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vyskytovala více než u menších žáků, kteří zůstávali na rovině zkušeností z příběhu), druhým pak způsob 

vedení reflexe a její osvojení učitelem (do jaké míry dokázal vést žáky k propojení jejich zkušeností 

a zaměřit se na to podstatné). 

 „Že mně se to líbí, protože se naučíme, jak to v životě je a co bysme měli zlepšit a co by se nám mohlo 

stát, kdybysme dělali něco, co se nemá dělat, nebo co se stane, když děláme něco, co se má dělat.“ 

(Kája, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

5.5 PŘÍNOSY A BARIÉRY Z POHLEDU PEDAGOGŮ V PROGRAMU GLOBAL STORYLINES 

Evaluační otázky: 

• Jaké vnitřní bariéry (překážky) pro úspěšnou realizaci programu vnímají učitelé ze zapojených 

škol? 

• Dochází během a po skončení programu k proměně důvěry pedagoga ve schopnosti žáků i ve 

vlastní schopnosti? 

• Do jaké míry dochází k integraci metodiky GSL s výukou?  

5.5.1 Bariéry a překážky 

Nejvíce obav se týkalo časové náročnosti a s tím souvisejícího sladění s běžnou výukou, aby se stihly 

naplnit školní osnovy a zároveň věnovat příběhu dostatek času (dostatek prostoru pro nápady žáků): 

„Tak obavy asi stejný, že té práce bude tolik, že prostě to v rámci jakoby časovýho harmonogramu 

a tlačení ze strany našich tematických plánů, prostě že tam vznikne jakoby nějaký pres z toho, že jsme 

se uvázali k něčemu, co nám nepůjde jakoby splnit tak lehce, jak jsme si třeba na začátku mohli myslet.“ 

(učitelka Zuzana, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„Tak určitě právě jestli to stihneme, protože když jsme si to začali plánovat, tak jsme najednou zjistili, 

že když jsme to pak začali dělat, začaly se na to navazovat nějaké další nápady těch dětí, co s tím ještě 

dělat, a teď oni se do toho ponořili, teď jste na to měla jenom hodinu, přitom jste viděla, že oni jsou 

v tom zahloubaní, takže to nešlo třeba přerušit, takže jste vzala ještě jednu hodinu... Takže vůbec jestli 

se to časově dá zvládnout, stihnout. Ale nakonec jsme se s tím nějak poprali, a myslím, že to v pohodě 

uzavřeme, máme to roztažené teda až do června s tím vším dohromady, ale když je to pořád tak baví, 

tak...“ (učitelka Jana, 3. třída: Obr od Bodláčí řeky) 

„...my jsme sice v rámci přírodovědy se na toho brouka chystali a tak, ale pak už jsme to nedělali, takže 

jsme vlastně skončili s tím obchodováním. ... protože my máme prezentace v červnu, a já jsem dostala 

strach, že to všechno nestihneme nachystat a tak, co jsme měli vymyšlené, tak teď chystáme tu 

prezentaci. Takže jsme vlastně skončili obchodem.“ (učitelka Hanka, 3. třída: Naše půda, naše plody) 
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Další překážkou nebo spíše pochybností, která byla zmiňována, byl odpovídající věk vhodný pro 

absolvování příběhu. Naráželo se na dva extrémy. Příběh Obr od Bodláčí hody byl pro starší žáky už 

hodně pohádkový a obavy spojené s tím, že to žáky až tak nenadchne, se v některých případech 

naplnily: 

„Musím říct, že ta skupina dole nebyla tak moc aktivní, jako skupina nahoře. Možná, že jde o to, že tam 

jsou i starší žáci, 3. a 5. třída, pro páťáky si myslím, že ten Obr už nebyl tak zajímavý, protože to bylo 

hodně o představivosti a takové hodně pohádkové. Takže v podstatě jsme se hodně zaměřovaly na to, 

abychom je trošku do té aktivity ponořily, aby se zapojili.“ (učitelka Monika, malotřídka: Obr od Bodláčí 

hory) 

Naopak v některých případech se zdálo předkládané téma pro některé žáky příliš složité: 

„Téma voda je pro páťáky aktuální, si myslím, že třeťáci, čtvrťáci na to téma vůbec nezvládají, že je pro 

starší děti a ideální je to tak asi pro 6. ročník, si myslím já. Že ty děti jsou jinde i názorově, protože ti 

páťáci tak do těch Vánoc s tím někteří těžce bojovali. Vysvětlit někomu, když si přečtou nějaký 

doprovodný materiál, co k tomu jsou, o těch různých zemích, co se kde děje, tak to si myslím, že to jim 

skoro nedalo nic, protože to byl pro ně neznámý text. Pro ně to ještě je takové sci-fi, že se někde něco 

takového děje, takže oni si mysleli, že to je všecko jako umělé, pak jsem to pracně vysvětlovala, že to 

není umělé, ale stejně to někteří nevzali.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

Naopak někteří žáci to vnímali jinak: 

Ota (5. třída: Voda, důvod k odchodu): „Já si myslím, že tam hodně děláme věci, které by zvládali i třeba 

třeťáci, nebo druháci.“; T: „Takže bys potřeboval, aby to bylo...“; Ota: „Trošinku takové těžší...“ 

Otázka adekvátního věku pro ten který příběh se zdá být diskutabilní. Potvrzuje se, že příběh Obr od 

Bodláčí hory je vhodný spíše pro mladší žáky (2.‒3. třída), zatímco zbývající dva jsou vhodné pro starší 

žáky (5. třída), aby byl využit potenciál pochopení složitějších souvislostí. I v ohniskových skupinách 

bylo patrné, že úroveň uvědomění starších žáků, schopnost formulování myšlenek týkajících se příběhu 

a souvisejících skutečností je na vyšší úrovni než u mladších žáků, pro které byl stěžejní zážitek 

z příběhu. Přesto jsou v rámci každé třídy patrné velké rozdíly v závislosti na individuální vyspělosti 

žáků, pro některé je to těžké, pro některé „tak akorát“. Úkolem učitele je pak balancovat, aby to někteří 

žáci nebourali nebo nebrzdili a zároveň si z toho každý odnesl to, co je v daném okamžiku možné. 

U některých to, zdá se, nevede k efektu ani tak: 

„…očekávání (projevů problematické třídy – pozn.) se u mě nenaplnilo, moje třída je prostě pořád 

stejná, bohužel, tam to prostě efekt ‒ u někoho možná jo, u jednotlivců, ale jako globálně, v tom jakoby 

plošným vidění té třídy, tak to efekt prostě nemělo.“ (učitelka Zuzana, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 
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Jinde bojovali s vnějšími podmínkami: 

„A my jsme šli třeba na Úřad práce, a to byla totální katastrofa, protože jsme jim říkali, že se tam dozví 

třeba něco víc o těch povoláních, ale ta prohlídka úplně nevyšla, ta paní nám nic moc neřekla. Takže 

oni odešli otrávení zpátky, a to povolání jsme hrozně dlouho nemohli vybrat, já jsem si říkala, že to 

ztroskotá na tom, že nemáme povolání, že nejsou schopní si to vymyslet.“ (učitelka Alena, malotřídka: 

Naše půda, naše plody) 

Většina situací se podařila překonat díky spolupráci s metodičkami, které učitelkám poskytovaly jak 

slovní, tak osobní pomoc a podporu. Těžkosti s počátky dramatizací, vstupováním a vystupováním 

z rolí, vedením reflexí, prací se specifiky dané třídy, přizpůsobení časovým možnostem se vždy dle 

komentářů učitelek nějakým způsobem podařilo zvládnout. Zároveň uváděly, že by spoustu věcí příště 

udělaly jinak a z jejich pohledu lépe. 

5.5.2 Osobní přínosy pedagogů 

Zároveň ale učitelky také uváděly řadu pozitivních věcí a přínosů, které díky účasti v programu získaly, 

jak pro sebe osobně (nové obzory, informace), tak pro práci s dětmi (reflexe, dramatizace, bližší 

poznání žáků): 

 „A mě třeba ta voda zaujala, protože jsem sama nevěděla o tom tolik, takže pro mě to bylo přínosné, 

že i já jsem se dozvěděla něco nového.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„… a otevření nějakých takových těch nových obzorů v globálních tématech. Já nejsem úplně ten typ 

jako ekologie, globální problémy lidstva, ne, úplně mě to nezajímá, musím se přiznat, ale díky tady tomu 

celému jsem i já sama se dozvěděla spoustu věcí. Takže rozšíření obzorů, také.“ (učitelka Renata, 

4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„No, a určitě ty reflexe, ty jsou fajn, to mi dalo opravdu jako... bavit se o tom, bavit se o problému, 

nenechat to prostě být, a všímat si ostatních, chytat to, nezazdít žádný ten nápad, který přijde, protože 

i to, co se nám zezačátku může zdát jako že ne, tak potom může být velké. To si myslím, že na to budu 

myslet často.“ (učitelka Pavla, 2. třída: Obr od Bodláčí hory) 

„No, dramatizace. To byl taky velký úkol, který jsme měly před sebou, a obě dvě jsme se shodly, že to 

není úplně jako naše doména, ale je to nutné a je to dobré. Tak to je taky takový obzor, který nám to 

rozšířilo, nebo mně to rozšířilo, který mě s těma děckama hrozně baví. Tak to by taky bylo bezvadný mít 

větší prostor.“ (učitelka Zuzana, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„U té realizace zažije člověk strašně moc pěkných chvilek, protože ty děti, jak jsou plné fantazie 

a zároveň na sebe i povídají něco z toho, co se děje v jejich opravdovém životě, tak jsem je zase poznala 
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z jiné stránky… člověk si u toho zase lépe ty děti poznal, ohmatal, a zjistil, že třeba některé reakce těch 

dětí, a to chování je prostě podmíněno tím, co zažívají doopravdy.“ (učitelka Monika, malotřídka: Obr 

od Bodláčí hory) 

„Mně to osobně přináší to, že je to jiný typ výuky, je to prožitkové a děti si to daleko lépe zapamatují.“ 

(učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

5.5.3 Důvěra pedagogů v sebe a žáky 

Další evaluační otázka se týkala toho, zda se díky účasti v programu mění důvěra učitele ve schopnosti 

na jedné straně vlastní a na druhé straně schopnosti žáků. Ve spojení s důvěrou ve schopnosti žáků 

bylo hodně blízko téma participace a míra podílení se žáků na tvorbě příběhu. V naprosté většině se 

jednalo o vyšší míru zapojení, než jsou učitelky zvyklé v běžné výuce praktikovat. Ruku v ruce s tím bylo 

i pozitivní zjištění, že to jde a o něco větší důvěra v to, co jsou žáci schopní zvládnout17: 

„Určitě jsem, jak jsme se o tom bavily, že ta role toho učitele nemusí být vždycky to, že ten učitel je ten 

nejdůležitější, ale nechat ty děti být těmi strůjci toho všeho, tak to je fajn, to jsem si uvědomila.“ 

(učitelka Pavla, 2. třída: Obr od Bodláčí hory) 

Osobní důvěra a její rozvoj byly spojené se zjištěním, že jsou schopné si poradit s pro ně nestandartním 

způsobem výuky a metodami, které zezačátku neznaly: 

„Byla tam nějaká frustrace ze začátku, že jsem se domnívala, že to asi nepůjde, že to prostě není pro 

mě, že to prostě nezvládnu, nějak se nám to podařilo díky metodičce překlenout a dobré.“ (učitelka 

Renata, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„Hodně krát jsem povzbuzovala sama sebe, ať neblbnu, ať jako se do toho fakt vnořím, že to půjde. No 

a šlo to. Takže (jsem si odnesla – pozn.) odvahu.“ (učitelka Renata, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„To, že jsem si na začátku nevěřila, tak jsem si dokázala, sice úplně mi to asi nefungovalo tak, jak by 

mělo, nebo jak bych si představovala, ale že jako dokážu víc, než jsem čekala třeba. Ty dramatizace vést 

a tak, asi jsem v tom byla nejistá a dopadlo to třeba hůř, ale jinak si myslím jako, že bych to zkoušela 

víc, a i když je to něco, co mi není vlastní a bála jsem se toho, tak to nebylo tak hrozné. Tak se od toho 

odpíchnu a budu to zkoušet.“ (učitelka Hanka, 3. třída: Naše půda, naše plody) 

Nárůst důvěry ve schopnosti žáků a zároveň míry vlastní účinnosti v rámci vzdělávacího procesu byl 

patrný (statisticky významný) i v rámci vyhodnocení dat z kvantitativní části analýzy (viz tabulka 10). 

 

17 Na konkrétnější podobu nebo míru by bylo možné zaměřit další výzkum. 
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Rozšíření představ o tématech, které je možné žákům v rámci výuky zprostředkovat bylo individuální, 

u některých pedagogů k rozšíření obzorů došlo, u některých ne. 

Proměnná N  pre-
test 

N post-
test 

Průměr 
pre-
test 

Průměr 
post-
test 

Směr. 
odchylka 
pre-test 

Směr. 
odchylka 
post-test 

t-value p 

Důvěra v žáky 13 13 3,52 3,85 ,72 ,57 -2,21 0,048* 

Self-efficacy 13 13 4,00 4,36 ,47 ,53 -3,10 0,009* 
Tabulka 10 T-test – důvěra ve schopnost žáků, self-efficacy, srovnání mezi pre-testem a post-testem 

5.5.4 Integrace s výukou 

Převážná většina si pro realizaci projektu vytvořila vlastní prostor, příběh probíhal bez ohledu na 

klasickou výuku. V některých částech se události z příběhu daly propojovat i s běžnou výukou, což 

dokládají některé komentáře. Potenciál je ale výrazně vyšší. Učitelky samy uváděly, že je možné 

propojení napadalo až v průběhu, nebo zpětně. 

 „Nejvíc asi spíš ten sloh, možná pak prvouka, tam bereme povolání, Člověk a práce, protože jsme tam 

hodně probírali různé ty profese, a hlavně profese, které už třeba zase ani neexistují, protože ten příběh 

je zasazený ne úplně v moderní době, je to taková ta uzavřená vesnice někde, kde si dělají většinu 

profesí sami, takže jsme se dostali i k tomu, kdo je třeba tesař, švec, oni to neznají pořádně.“ (učitelka 

Jana, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

„Holky třeba si upravovaly, kolegyně, co dělala Obra, tak se jí na tom úžasně učila prvouka. Kolegyně, 

která dělala Půdu, tak ta se s tím tématem opravdu rvala, protože ji to téma nebavilo.“ (učitelka Petra, 

5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„Že v rámci toho projektu jsme do toho vlastně zakomponovali strašně hodně věcí, i předmětů, třeba 

češtinu, přírodovědu, vlastivědu a tak. Tak to bylo dobré, že... hm...“ (Pavel, 5. třída: Voda, důvod 

k odchodu) 

Shrnutí: Největšími bariérami se zdály být časová náročnost a skloubení s běžnou výukou, vhodnost 

věku žáků pro konkrétní příběh, práce s problémovými žáky nebo skupinami žáků. Osobní přínos byl 

naopak na úrovni rozšíření obzoru učitele, jak ve vlastním přehledu, tak ve vztahu ke způsobu práce 

s dětmi. Společné zvládnutí nového způsobu výuky se do určité míry odrazilo ve vnímání důvěry v sebe 

i žáky. V propojování příběhu s běžnou výukou jsou možné rezervy. 

5.6 DALŠÍ PŘÍNOSY V PROGRAMU GLOBAL STORYLINES 

Z kvalitativní analýzy vyplývá několik dalších důležitých výstupů programu, které nebyly součástí 

počátečních evaluačních otázek. Jde ale o důležité poznatky v několika oblastech, které stojí za to 
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zmínit. Jednalo se o vnímané změny jak v oblasti třídního kolektivu (empatie ke spolužákům, 

spolupráce, komunikace), tak individuální oblasti žáků (osobní identita, tvorba vlastního názoru). 

5.6.1 Rozvoj empatie – vztahů ve třídě 

Pozitivní vliv na vztahy ve třídě byl reflektován zejména učitelkami, žáci více komentovali to, že se často 

hádali a nemohli se jednoduše dohodnout: 

„Mně se na tom nelíbí to, že prostě se tam vždycky semele něco a musí se ten příběh přerušit a potom 

třeba většinu času trávíme na krizových kolečkách, místo abysme dělali.“ (Zora, 3. třída: Naše půda, 

naše plody) 

„Tak si myslím, že tady ta dramatizace a ty techniky, co jsou okolo, dobře splňují to, že by ty děcka jako 

by se mohly líp vcítit do toho, jak se cítí ten další.“ (učitelka Pavla, 2. třída: Obr od Bodláčí hory) 

„Pak si myslím, že si určitě odnesou, tedy doufám, že je určitě dobré se vžít do toho, jak to vidí někdo 

jiný. Zase nejenom já, nejenom ten můj pohled. A to si myslím, že je ten cíl, za kterým jsme šli. Že nevidět 

to jen od sebe, ale i od někoho jiného.“ (učitelka Pavla, 2. třída: Obr od Bodláčí hory) 

„Potom se mi líbilo, že se na sebe začaly trošku jinak dívat, z pohledu toho, že: hele, ty jsi takový a proč 

tě to zajímá, a nechtěl bys, já bych ti zase řekl... že trošku je to donutilo otevřít oči, neříkám, že to bude 

napořád. Protože oni vlastně když si měli volit i ta povolání, tak každý si zvolil to, co se mu líbilo, a díky 

tomu se také zaujali jeden druhého, tak to určitě taky.“ (učitelka Monika, malotřídka: Obr od Bodláčí 

hory) 

„A i ty vztahy mezi dětmi byly daleko lepší, a jsou, si toho všímám, přestože jsou momentálně v pubertě, 

pere s nimi na všechny strany, tak změnily názory, že už nerozlišují lidi, jako ty spolužáky, podle toho, 

jo ten je bohatý, ten je chudobný, tak s tím se bavit nebudeme.“ (učitelka Petra, 5. třída: Voda, důvod 

k odchodu) 

5.6.2 Rozvoj spolupráce 

Učitelky opět s povděkem kvitovaly rozvoj spolupráce, to, že žáci byli ve svých rolích schopní lépe plnit 

společné úkoly, dospět ke společnému výsledku. Podobné komentáře lze nalézt i u žáků, přestože se 

rovněž objevovaly komentáře, kdy se hádali a místy jim to spolu nešlo. 

„Mě překvapilo, že se domlouváme a někdo chce a někdo třeba nechce.“ (Alena, 3. třída: Naše půda, 

naše plody) 

„Že se na tom ostrově moc neřešilo, kdo se s kým baví nebo nebaví, že když ve třídě se spolu nějaké 

holky nebaví, tak na tom ostrově se spolu bavit začnou, tak to mě překvapilo.“ (Kristýna, 5. třída: Voda, 

důvod k odchodu) 
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„Že vlastně ten příběh je hrozně dobrý, protože my jsme se tam naučili spolupracovat, a taky, že 

nefunguje jenom jednoho nápad, že potřebujou spolupracovat a dát ty nápady do sebe, aby to byl 

nějakej dobrej nápad a tak. Že aby nemyslel sám za sebe v tý skupince, aby si spolu pomáhali. To bylo 

dobrý.“ (Leoš, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

„Já myslím jako ten příběh, že založili, aby se děti začaly kamarádit, aby nebyly takový bláznivý války. 

Aby začali přemýšlet nějak.“ (Adam, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

„S tou spoluprací třeba, to se dá i do toho panikaření zadat, protože místo toho, abys panikařil, tak 

použiješ ještě někoho a prostě spolu to zvládnete.“ (Eva, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

„Navíc pracovaly ve skupinách, takže tam byla spolupráce, kde byl velký rozvoj právě v tomto, protože 

děti byly zvyklé pracovat každý sám za sebe a když pracovaly jako skupina, tak se vlastně zhádaly. 

A tady všechny ty aktivity, které jsem stavěla, tak byly všechny právě na to, aby se domluvily v té 

skupině, že každý měl vždycky nějakou část, aby jako skupina to splnili dohromady. Tak do toho jsem 

často zapojovala právě i skládankové učení, abych zapojila úplně všechny děti, i ty, které prostě nerady 

pracují ve skupinách, a ony potom samy přicházely s tím, že se jim ta práce líbila, že si myslí, že když to 

mají takhle rozdělané, tak to budou mít hotové dřív, než kdyby nad tím měly sedět samy.“ (učitelka 

Petra, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

5.6.3 Rozvoj vzájemné komunikace 

Další oblastí, která se ukázala být pro třídy v rámci programu důležitou, byla vzájemná komunikace. 

Objevovala se tvrzení týkající se toho, že je dobré vzájemné diskutovat, slyšet názor druhého 

a pochopit, že to může myslet jinak než já, dokázat říct, že mi něco vadí, přestat se bát projevit se před 

ostatními: 

„Mně se to hodně líbí, protože když někdo řekne svůj názor, tak někomu se nemusí líbit a řekne mu, že 

se mu to nelíbí a řekne si svůj důvod, anebo právě že někomu se to líbí a souhlasí s tím. A hlavně mě 

baví, jak si rozumíme a jak hrajeme různé hry a všechno.“ (Anička, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„Myslím si, že se určitě naučily mluvit o tom problému, už jen tou reflexí, že si přesně popsaly, co se 

stalo, co se jim třeba nelíbilo, a ukázat si na to, co bylo špatně a co bylo dobře. Tak to si odnesou, že je 

fajn o něčem diskutovat, a ne to vidět jen ze svého pohledu.“ (učitelka Pavla, 2. třída: Obr od Bodláčí 

hory) 

„S těmi vztahy, s tím vykomunikováváním názoru, že já bych to chtěl takhle a ten to chce takhle, tak to 

si myslím, že ten příběh pozitivně ovlivnil u těch dětí. Že je vidět, že si dokážou víc říct, když jim něco 

vadí, tak si to jako řeknou slušnou formou. Většina to už umí. Že to není tak, že když mi něco vadí, tak 

do tebe vrazím loktem, nebo prostě když mě štveš, tak se nebudu s tebou bavit. Že se jako učí říkat si 
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i to negativní, ale tak, abych tomu druhému prostě neublížil. A už jsem to kolikrát slyšela ve třídě, a řekla 

jsem to i rodičům na třídních schůzkách, že jsem až jako překvapená, že oni fakt někteří nemají problém 

přijít a říct: ‚ty prosím tě už mi to vadí, ale nechci abys kvůli tomu byl naštvanej‘, a teď to slyšíte, ty 

rozhovory, a říkáte si ‒ to se taky přece učí. Tak to si myslím, že to z toho příběhu mají.“ (učitelka Jana, 

3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

5.6.4 Rozvoj identity a vlastního projevu 

Schopnost diskutovat s druhými zároveň také souvisí s rozvojem individuální schopnosti formulovat 

a nahlas říct svůj názor bez ohledu na to, co si o něm budou myslet ostatní: 

„A pak i z toho sociálního hlediska, že jsou děti, které by normálně měly problém se projevit, ale tady 

v tom příběhu trvaly důsledně na něčem, co si stanovily a bylo to pro ně tak důležité, že jako ne. 

A normálně se jeví jako šedá myška, že by neřekly, nešly do konfliktu, ale tady v tom příběhu, jak asi 

byly někdo jiný, byly tím dospělým, tak tam si jako trvaly na nějakých svých názorech, což mě taky 

překvapilo u některých třeba i holčiček, že je znáte jak takové moc neprojevující se a tady najednou byly 

takové mnohem sebevědomější třeba. Anebo i naopak, někdo zase je takový suverén a v tom příběhu 

se necítil úplně dobře, nevím jako proč, možná že tam měl tak moc volnosti, že nevěděl to uchopení.“ 

(učitelka Jana, 3. třída: Obr od Bodláčí hory) 

„No a jinak co se týče dětí, tak mám hroznou radost, že se přestaly tak nějak bát projevu před sebou 

samotnými a před kolektivem. Dříve nám to tak nějak nešlo, měly strach z toho, že když něco řeknou, 

bude to špatně, bude z toho nějaký problém, někdo se jim nedej bože bude smát, a teďka řeknou nějaký 

svůj názor na danou věc, odůvodní si ho, neřeší, jestli je to špatně nebo by to mohlo být špatně, nebo 

jestli je to dobře, a naučily se v klidu mezi sebou diskutovat, nebát se toho, že někdo jim to zkritizuje. 

Takže myslím si, že k tomuhle pro moji třídu určitě přispěla tato metoda.“ (učitelka Renata, 4. třída: 

Voda, důvod k odchodu) 

Dalším přínosem na individuální úrovni žáka byla tvorba příběhové role, fiktivní identity, do které se 

promítaly zájmy a vlastnosti žáků. Žáky to jednak velmi bavilo a jednak se tím dozvěděli více o sobě 

i svých spolužácích: 

„Mně se hodně líbilo, jak jsme si vytvářeli tu naši postavu, protože jsme si mohli úplně vymyslet, klidně 

jsme si mohli dát třeba 80 let, jen jsme museli být plnoletí myslím. A mohli jsme si dát jakékoli povolání, 

to bylo takové zajímavé.“ (Hugo, 5. třída: Voda, důvod k odchodu) 

 „A takhle jak si dělali třeba ty svoje identity, tak do toho projektovali ty svoje přání a tužby, a pak jsme 

si to celá třída představovali a žili tou svou identitou, takže oni se jako poznali, jako že ten má rád 

zvířata, proto se asi stal veterinářem, ten má rád zase přírodu, takže je farmářem, toho baví tohle, ... 
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takže přes ten příběh se ta třída jako sblížila, tím, že se prostě poznali.“ (učitelka Jana, 3. třída: Obr od 

Bodláčí hory) 

5.6.5 Rozvoj znalostí, dovedností i postojů 

Z kvalitativní analýzy lze také usoudit, že program Global Storylines má potenciál a rozvíjí žáky jak na 

úrovni znalostí, tak i dovedností a postojů. Zároveň je zřejmé, že úroveň znalostní je nejvíce zastoupena 

(také nejvíce odpovídajících komentářů), změna postojů je deklarována nejméně. Rozvoj znalostí, 

dovedností i postojů je specifický v závislosti na typu metodiky, na zvoleném příběhu. Dokladem 

mohou být následující komentáře jak od žáků, tak učitelek. 

Kompetence znalostní: 

„Dozvěděli se také, jak vypadá ta primární surovina, na to jsme dělali aktivitu, a potom jak vypadá už 

v obchodě ‒ jak vypadají mandle, ještě když nejsou sesbírané, a tak. Takže to pro ně bylo docela 

překvapivé, některé věci, a všimla jsem si, že když jsme teď byli ve Vidě na výukáči, tak všichni věděli, 

jak vypadá káva, když ještě roste, a tak.“ (učitelka Alena, malotřídka: Naše půda, naše plody) 

„Asi spoustu věcí fakt o té vodě, to téma je hodně nosný, o tom, že ta voda prostě není jenom fakt jako 

otevřu tady kohoutek a mám k dispozici pořád. Tak to ta představa, že je někde prostě sucho, že někde 

mají vodu na dvě minuty za týden, tohle, že to není neomezené množství té vody. A kde se ta voda bere 

a tak, že prostě je ohrožená, co všechno ji může ohrozit, tak tyhle informace o té vodě určitě.“ (učitelka 

Renata, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„Že, to bylo asi v Lidlu nebo v Penny, a tam byl prostě pán, který to sázel, a tam se ukazovalo, kolik za 

to dostávají lidi, který to kupují a ten, co to sázel, a to bylo v eurech, a on dostal asi jen 5 euro a ti další 

to byla asi miliarda.“ (Simona, 3. třída: Naše půda, naše plody) 

„Já jsem zjistila, že na světě není tolik vody třeba na jiném státu a tak, že by měli víc šetřit vodou, a jsem 

za to ráda, že zatím tady máme dostatek vody.“ (Anička, 4. třída: Voda, důvod k odchodu) 

„Já jsem zjistila nového, že ten obr je milej a že nemá žádné kamarády, a já jsem myslela, že má nějaké 

kamarády obry.“ (Míša, 2. třída: Obr od Bodláčí hory). 

Kompetence dovednostní:  

„A pak k nám přišel kupec, který nám dal smlouvu, že my jsme mysleli, že koupí Kakarádo za miliardu, 

ale bylo to za milion, což my potřebujeme dohromady jako rodiny aspoň 1 200 000, takže teď jsme 

přemýšleli, co s tím.“ (Radek, 3. třída: Naše půda, naše plody) 

„Mně se líbilo, když jsme si vyráběli občanky a dívali jsme se na Život banánu.“ (Simona, 3. třída: Naše 

půda, naše plody) 
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Kompetence postojové: 

„Mě překvapilo, že jsou dneska ještě nějací takoví lidé, kteří si dovolí udělat falešnou smlouvu.“ (Zbyněk, 

3. třída: Naše půda, naše plody) 

5.6.6 Specifika zapojených škol 

Společně sdílenou charakteristikou napříč příběhy bylo to, že si žáci příběh užívali, byla to pro ně 

zábava. Nejvýrazněji zaznívala obliba ve spojení s tvorbou fiktivní vesnice a fiktivní identity. Bavilo je 

to, že se tam něco děje: 

„Mně se nejvíc líbilo to, že se tam člověk nenudí, že se tam pořád něco děje. A když se vyřeší jedno, tak 

přijde další něco a další krize, kterou je třeba vyřešit.“ (Zora, 3. třída: Naše půda, naše plody) 

Nebylo tomu tak ale stoprocentně u všech zapojených škol. Do projektu byly zapojeny různé školy od 

velkých městských základních škol s několika třídami v ročníku, přes vesnickou malotřídku až po školu 

s alternativním vzdělávacím systémem. A právě u „klasické“ malotřídky a „alternativní“ malotřídky ze 

zapojení tříd do projektu vyplývala určitá specifika: 

„…já jsem vůbec nevěděla, jestli děcka budou spolupracovat, jestli je to bude bavit. Obavy z toho, že 

někteří byli nastavení tak jako negativně, tak jestli vůbec se do toho zapojí, takže asi z tohohle. Protože 

my jsme specifická škola, to vidíme na těch seminářích, jak se setkáváme, že ty děti z běžných škol mají 

pocit ‚Jo jdeme si hrát‘ a úplně ten příběh nasávají a jsou z toho ještě šťastné, a naše děcka to mají 

prostě jako příběh ‒ mohl bych si dělat něco ještě lepšího, svého, tak mám příběh, no tak jako ok...“ 

(učitelka Alena, malotřídka: Naše půda, naše plody) 

„Musím říct, že ta skupina dole nebyla tak moc aktivní, jako skupina nahoře. Možná, že jde o to, že tam 

jsou i starší žáci, 3. a 5. třída, pro páťáky si myslím, že ten Obr už nebyl tak zajímavý, protože to bylo 

hodně o představivosti a takové hodně pohádkové. Takže v podstatě jsme se hodně zaměřovaly na to, 

abychom je trošku do té aktivity ponořily, aby se zapojili.“ (učitelka Monika, malotřídka: Obr od Bodláčí 

hory) 

„Možná to, že tím, že jsme malotřídka, tak jsme ten projekt museli pojmout zase jiným způsobem, 

vidíte, že i ty prostory jsou takové, jaké jsou. A že ačkoliv nás některé věci jako hodně omezovaly, tak 

jsme to dokázali realizovat, že jsme takoví bojovníci, no, improvizátoři, a zároveň se to snažíme dělat 

poctivě. Opravdu ta malotřídní škola je úplně někde jinde, v možnostech, v parametrech... nevím, jestli 

to omezuje, nebo jestli je to naopak nějakým způsobem obohacující... Každopádně jsme ten projekt asi 

vedly, co jsme měly setkání s kolegyněmi, zase jiným způsobem...“ (učitelka Monika, malotřídka: Obr 

od Bodláčí hory). 



 
49 

Shrnutí: Na základě kvalitativní analýzy lze konstatovat, že program Global Storylines umožňuje rozvoj 

znalostí, dovedností i postojů žáků v závislosti na zvolené metodice. Oblastmi, na které mělo 

absolvování programu u žáků vliv, byl rozvoj vzájemných vztahů, spolupráce, komunikační dovednosti, 

větší sebepoznání, schopnost projevit vlastní názor. Specifické podmínky představovala forma 

vzdělávacího systému, na který jsou žáci zvyklí. 
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6 DISKUSE 

Global Storylines (GSL) je široce uchopený program, ve kterém procesy sociálního učení spolu 

s metodickými impulzy v rámci příběhu rozehrávají prostor pro jedinečné interpretace na jednotlivých 

školách. Každý ze tří příběhů vytváří podmínky pro rozvoj kompetencí žáků i učitelů na mnoha úrovních, 

záleží na individuálním uchopení učitelem a schopnostech žáků. 

Vzhledem k různým formám implementace programu lze předpokládat, že i přínosy GSL se budou na 

jednotlivých školách lišit. Je pravděpodobné, že GSL na všech školách, byť různou měrou, rozvíjí 

interpersonální kompetence žáků, stejně jako motivaci učitelů rozvíjet své profesní dovednosti. Další 

efekty, jako je například locus of control, self-efficacy nebo motivace k vlastní další činnosti se mohou 

rozvíjet různě, v závislosti na konkrétní podobě implementace. Z provedené analýzy se zdá, že míra 

participace žáků na rozhodování a prostor pro jejich zapojení do příběhu jsou klíčové faktory ovlivňující 

míru jejich zapojení do programu a zároveň tendenci vyvíjet nějakou další aktivitu. 

Podobně jako vyplývá z analýzy Markéty Musilové, která v rámci své diplomové práce zaměřila na 

evaluaci jedné metodiky GSL – Naše půda, naše plody (Musilová, 2018), přínos metody se projevuje 

primárně na úrovni rozvoje sociálních kompetencí. Dle slov Markéty Musilové: „působí jako vztahový 

katalyzátor ve skupinové dynamice žáků“ (Musilová, 2018, s. 73). V určitých případech byly takto 

katalyzovány i problematické situace, které jednotlivcům celý pocit z příběhu kazily. Potřeba řešit 

vztahové záležitosti skupiny vedla k brždění akčnosti příběhu a dlouhé diskuse žáky nebavily. Pokud 

tomu ale učitelky věnovaly dostatek prostoru, žáci se učili formulovat vlastní názor, naslouchat názoru 

druhého a tolerovat, že se můžeme v našich názorech lišit. Tento jev byl také jedním z důvodů, proč se 

o to méně reflektovala zejména globální obsahová témata příběhu a přesah do reálného života. Na 

tento přesah často nezbýval dostatek času. Prioritou se pro učitelky staly vztahy ve třídě. 

Žáky velmi bavily pasáže, kde mohly rozvíjet svou fiktivní identitu, tvořit společnou vesnici a rozhodovat 

se, co kde udělají a jakým způsobem. Žili svou fiktivní rodinou, postavou, touhou rozvíjet svůj dům 

a vesnici. Tam, kde se mohli realizovat, jejich motivace rostla, v případě hlasování, kde jejich názor 

nebyl (vy)slyšen naopak motivace a pocit, že mohou něco ovlivnit, klesala. 

Dopad v oblasti motivace byl individuální, stejně tomu bylo u rozvoje locus of control a self-efficacy. 

Potenciál programu ovlivnit specifické akční znalosti a dovednosti žáků (související s charakterem 

řešeného problému) a přesvědčení o jejich zvládnutí skýtají všechny příběhy velký, a to jak na specifické 

(s problémem související) tak obecné (schopnost řešit globální problémy) rovině. Předpoklad Kristýny 

Hrubanové (2017), že by žáci mohli posílit interní vnímání svého ohniska kontroly (locus of control) 

a odhodlání k aktivnímu zapojování se do řešení problémů, nebyl jednoznačně naplněn. Rozvoj locus 
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of control závisí na řadě proměnných, mj. vyspělosti žáků (individuální i skupinové), zážitku 

individuálního úspěchu, kvalitě odvedené reflexe, kde je možné vyrovnat se s případným neúspěchem. 

Nejen zmíněné proměnné spoluvytváří mnohovrstevnatost celého procesu. Poměrně složitým úkolem 

pro učitele pak je, na co se zaměřit a čemu dát kolik prostoru. Z evaluace vyplývá, že učitelky dávaly 

spíše prostor tomu, co je ve třídě zrovna aktuální a palčivé (často se jedná o skupinové procesy ve třídě) 

a na propojení s reálným životem či globální témata již nezbývá čas. Vedení žáků a pomoc 

s pojmenováváním paralely mezi zkušeností z příběhu a reálnou zkušeností žáků je totiž ze strany 

pedagoga nutná (Slepičková, 2013). Podobně Musilová (2018) uvádí, že žáci samotní 

globální/přesahové souvislosti nevnášeli a učitelky některé záležitosti jen zlehka „naťukly“, ale jejich 

další plány často ustupovaly stranou kvůli řešení jiných záležitostí. Učitelé tak v rámci svých osobních 

i časových možností zůstávají na úrovni třídy (vzájemné vztahy a tolerance, případně zkušenost žáků 

z reálné rodiny), v lepším případě na lokální úrovni (zájem o to, co se děje v jejich regionu). Pouze 

v minimální míře, stejně jako v dřívějších českých výzkumech, byli schopni práci vytěžit tak, aby došli 

i k nějakým konkrétním akcím, které by mohly mít nějaký lokálně-globální dopad (Hrubanová, 2017). 

Získané kompetence v této oblasti zůstávají na rovině uvědomění souvislostí (znalostí), dovednosti 

v této oblasti jsou rozvíjeny minimálně. Rozvoj na poli dovedností probíhá převážně v rámci 

interpersonálních vztahů ve třídě (dovednost vzájemné spolupráce, diskuse nad společným tématem, 

rozvoj empatie, apod.).  

Vnímaná participace žáků na výuce z jejich pohledu statisticky významně vzrostla. V rámci realizace 

příběhu vnímali žáci možnost řízení procesu příběhu a míru rozhodování převážně alespoň na roveň 

učiteli nebo i větší. Někteří jedinci by zároveň potřebovali prostoru více. Pedagogové měli spíše pocit, 

že je potřeba žáky vést, aby se neodchýlili od hlavní linky příběhu a přenechávali jim pouze dílčí prostor. 

Někteří ponechávali žákům více prostoru než jiní, shodují se ale na tom, že v zásadních momentech 

bylo třeba zasahovat, aby se příběh ubíral kýženým (metodikou daným) směrem. Zároveň reflektují 

přínosy přenechání vedení částí procesu na žácích. Podobně tomu bylo i v předchozích evaluacích, kde 

se ukázalo, že je pro učitele opravdu náročné svěřit odpovědnost do rukou svých žáků, zároveň ale 

potvrzují důležitost tohoto procesu (Vaďurová & Slepičková, 2015; Márová & Slepičková, 2016). 

Pro učitele byly, kromě participace, největšími otazníky reflexe a vystupování z rolí, a také 

dramatizace obecně. Práce s reflexí byla velkým tématem, jednak z hlediska procesu (jak ji vést) 

a jednak z hlediska obsahového (co má být výstupem). U žáků byla patrná různá úroveň schopnosti 

propojovat souvislosti. Evaluace potvrdila úvahu z úvodní analýzy: úskalím této formy může být 

samotná mnohovrstevnatost, v rámci procesu vzniká řada různých podnětů pro reflexi a učení. Velkým 

úkolem pedagoga je mít nad celou situací nadhled a zacílit proces kýženým směrem. Učitel by měl 

neustále mít na paměti hlavní a dílčí cíle a za jejich dosažením (více či méně přímo) směřovat. 
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K podrobnému ověření by bylo třeba zkoumat přímo cíle programu, cíle metodiky, cíle stanovené 

pedagogem a následně jejich naplnění. Otázkou také zůstává, zda stanovených cílů na jeden, byť 

dlouhodobý, program není příliš mnoho a tím pádem je/není reálné jich dosáhnout.  

Propojování zkušeností žáků z příběhu s realitou dle komentářů pedagogů probíhalo. Otázkou ale stále 

zůstává (a k hlubší analýze zve), zda se jednalo o pojmenování učitelem bez většího zapojení žáků, nebo 

opravdu docházelo k propojování souvislostí na základě úsudku žáků. Tady do velké míry hrál svou roli 

věk žáků a vůbec schopnost žáků této myšlenkové operace. Dalším důležitým předpokladem byla 

schopnost pracovat s dramatizací a vystupováním z rolí. Jak uvádí Slepičková (2013) v předchozím 

výzkumu, nedůslednost v oddělování práce s příběhem od jiné práce znesnadňovalo provedení reflexe, 

jejímž cílem je zhodnotit prožitky a zkušenosti získané v imaginárním světě a přenést je do světa 

reálného, čímž se oslaboval potenciál příběhu coby bezpečného prostoru pro zkoumání různých témat. 

Učitelé uváděli, že přes počáteční nesnáze se jim podařilo, i díky metodické podpoře, přenést a tento 

krok dostatečně ošetřit, aby mohla následná reflexe proběhnout. 

Časová náročnost a skloubení příběhu s běžnou výukou byly nejčastěji zmiňovanými bariérami ze 

strany pedagogů. Dále se potýkali s vhodností příběhu pro konkrétní věk žáků. U příběhu Obr od 

bodláčí řeky se potvrzuje, že je vhodnější pro mladší žáky, oproti druhým dvěma metodikám. Globální 

témata jsou sice podávána formou, která nezastrašuje a je pro žáky pochopitelná (Hrubanová, 2017), 

potenciál dané téma smysluplně vytěžit ale roste úměrně se schopností žáků dávat danou 

problematiku z příběhu do souvislostí z reálného světa, vytvářet si vlastní pohled na věc a mít zvládnuté 

kompetence vzájemné spolupráce alespoň na základní úrovni. Obava z přílišné náročnosti programu 

Naše půda, naše plody pro děti prvního stupně (Černá, 2017) nebyla výsledky evaluace vyvrácena, 

podobné tvrzení se objevilo i ohledně programu Voda, důvod k odchodu. Příběhy jsou s mladšími žáky 

(3.‒4. třída) realizovatelné, jejich potenciál ale není naplněn a na pedagoga jsou tím pádem kladeny 

vyšší požadavky (na řízení procesu, vedení reflexe, pojmenovávání souvislostí, podporu k akci). Další 

rezervy lze nalézt v propojování příběhu s běžnou výukou, podobně jako uvádí Slepičková (2013). 
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7 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Program GLOBAL STORYLINES vytváří specifické prostředí pro žáky a učitele, kteří společně rozvíjí 

příběh otevírající řadu témat a možností prožívaných na vlastní kůži. Zapojení přináší řadu pozitivních 

efektů: žáci se učí spolupracovat, rozvíjí své komunikační kompetence, otevírají témata odlišnosti 

a tolerance, lokálních problémů v komunitě spojených s hledáním řešení, pochopení globálních 

souvislostí. Učitelé se otevírají novým metodám, mají možnost zažít žáky z jiného úhlu pohledu 

a dozvědět se tak o nich něco nového. 

Evaluace probíhala na poměrně obecné úrovni pro všechny čtyři metodiky naráz. Pro představu 

o rozvoji konkrétnějších kompetencí by bylo třeba evaluovat každou metodiku zvlášť, v závislosti na 

stanovených dílčích cílech i kompetencích, které by měl konkrétní příběh rozvíjet. Zároveň by pomohlo 

stanovit hlavní cíle programu v oblasti výchovy a vzdělávání žáků v rámci globálního rozvojového 

vzdělávání. Bylo by pak jasnější, kam učitele v jejich snažení směřovat, aby se v mnohovrstevnatosti, 

kterou příběhy nabízejí, neztratili, a kromě interpersonálních kompetencí žáků více sledovali i rozvoj 

kompetencí v rámci globálních rozvojových témat, která jsou v příběhu obsažena. 

Evaluace potvrzuje zjištění z dalších výzkumů o GSL v ČR (Slepičková & Vaďurová, 2015, Musilová, 

2018). Celkově ukazuje na řadu pozitivních efektů pro transformativní potenciál metody a vytváření 

globálně kompetentního občana. Dochází k němu však spíše skrze kompetence více postavené na 

sociálních dovednostech (naslouchání a tolerance) než na vytváření povědomí o globálních 

problémech a jejich řešení, ke kterému dochází v menší míře. 

Cílem programu (dle NaZemi, 2017) je pomoc v orientaci lidí ve světě, porozumění jeho propojenosti 

a uvědomování si své role a vlivu v něm. Vede k porozumění sobě a vlastním vztahům s ostatními lidmi 

a místy. Skrze rozvoj dovedností, postojů a hodnot umožňuje aktivní podílení se na řešení lokálních 

i globálních problémů. Tento cíl je realizován částečně, míra závisí na individuální úrovni žáků 

a schopnostech pedagoga propojovat souvislosti a podporovat (nebo případně iniciovat) vlastní 

aktivitu žáků v nějakém reálném projektu. Jak uvádí Musilová (2018), pro větší využití potenciálu 

příběhu pro aktivní zapojení žáků do konkrétního lokálního problému by bylo dobré přemýšlet nad 

možnostmi již dopředu při volbě metodiky. Zároveň metodicky by bylo dobré tento krok zdůrazňovat, 

nenechávat jej pouze jako možnou variantu, na kterou stejně na konci školního roku už nezbývá čas. 

Z evaluace zároveň vyplývá, že požadované kompetence je třeba u žáků rozvíjet postupně. Pokud 

nemají na dostatečné úrovni osvojené kompetence sociální – nejsou tedy schopné efektivně pracovat 

ve skupině a diskutovat o problému tak, aby se vzájemně respektovaly a poslouchaly, těžko se shodnou 

na jednom konkrétním řešení nebo na jednom konkrétním projektu, do kterého by měly motivaci jít 
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a řešit jej. Čím více naopak žáci tyto kompetence rozvinuté mají, tím snáze lze propojovat různé 

souvislosti, tím snáze nadchnout do možnosti něco reálně řešit, tím více prostoru se pro pedagoga 

vytváří v oblasti řešení lokálních a globálních témat, která příběhy obsahují. 
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9 PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY A STRUKTURA ROZHOVORŮ 

9.1 GLOBAL STORYLINES: ŽÁCI 

● Do jaké míry můžeš ovlivnit následující věci? (vůbec – spíše ne – ani tak, ani tak – spíše ano – 

úplně) 

o Jak vypadá okolí Tvojí školy. 

o Kam pojedete se třídou na výlet. 

o Jak vypadá výzdoba vaší třídy. 

o Jak bude využíván váš školní pozemek. 

o Co všechno se dá dělat v místě tvého bydliště. 

o Jací lidé se scházejí před domem, kde bydlíš. 

 

● Do jaké míry dokážeš…? (vůbec – spíše ne – ani tak, ani tak – spíše ano – určitě)  

o Ostatním kolem Tebe nahlas říct, když vidíš, že se ve Tvém okolí děje něco, co se Ti 

nelíbí. 

o Vyřešit složitý úkol, který Ti zadali rodiče nebo pan/paní učitelka. 

o Přesvědčit lidi z okolí, aby se zajímali o to, co ve škole děláte. 

o Zjistit, co ve městě nebo vesnici, kde bydlíš, nefunguje a je potřeba to zlepšit. 

o Navrhnout, jak by se dal řešit problém, který je v okolí Tvého bydliště. 

o Vyjádřit svůj názor, i když s ním ostatní spolužáci nesouhlasí. 

o Najít lidi z Tvého okolí, kteří Ti mohou pomoci problém vyřešit. 

o Když se vyskytne nějaký problém, dokážu pomoct tím, že jej pomůžu řešit. 

 

● Do jaké míry souhlasíš nebo nesouhlasíš s následujícími větami? (vůbec nesouhlasím – spíše 

ne – ani tak, ani tak – spíše ano – naprosto souhlasím) 

o Když najdu na ulici ležet nějaké odpadky, vezmu je a vyhodím do nejbližšího koše. 

o Když na ulici potkám někoho, kdo potřebuje pomoci, rád/a mu pomůžu. 

o Rád bych udělal/a něco, aby bylo to bylo kolem našeho domu hezčí. 

o Když budeme mít v rámci školy akci na úklid okolí a školního pozemku, rád/a 

pomůžu. 

o Když uvidím, že se děje něco nesprávného, oznámím to rodičům nebo paní učitelce. 

o Když se paní učitelka zeptá, kdo jí pomůže s novou výzdobou na chodbě, budu první, 

kdo se přihlásí. 

 

● Do jaké míry souhlasíš nebo nesouhlasíš s následujícími větami? (vůbec nesouhlasím – spíše 

ne – ani tak, ani tak – spíše ano – naprosto souhlasím) 

o Kdykoliv chci, můžu během vyučování panu/paní učitelce/učiteli navrhnout, jak 

budeme daný problém nebo úkol řešit. 

o Když nás napadne jiné řešení úkolu, můžeme jej vyzkoušet, i když se třeba paní 

učitelce/panu učiteli naše nápady na začátku moc nelíbily. 

o Každý žák má v průběhu vyučování možnost otevřeně říct, co si myslí i když s ním 

třeba učitelé nebo ostatní žáci moc nesouhlasí. 

o Každý žák má během výuky možnost navrhnout, jak bychom měli nejlépe 

postupovat. 

o Po skončení každého vyučování všichni máme možnost říct, jak nám to jde. 

o Během vyučování se kdykoliv můžu rozhodnout, co budu dělat a do čeho se zapojím. 
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● Jsi holka/kluk 

● Kolik Ti je let: 6‒13 

● Do kolikáté třídy chodíš? 

● Jak se jmenuje tvoje škola….. 

9.2 GLOBAL STORYLINES: UČITELÉ 

● Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními? (vůbec nesouhlasím – spíše ne – ani tak, 

ani tak – spíše ano – určitě souhlasím) 

o Kdykoliv žáci chtějí, mohou v rámci naší výuky navrhnout, jakým způsobem chtějí 

vyvstalý problém nebo zadaný úkol řešit. 

o Žáci mohou v průběhu výuky prosazovat svoje nápady, i když se mi třeba na začátku 

moc nelíbily. 

o Každý žák má v průběhu vyučování právo říct otevřeně svůj názor, i když s ním třeba 

na začátku moc nesouhlasím. 

o Každý žák má v průběhu vyučování právo navrhnout, jak bychom měli nejlépe udělat 

dohodnuté úkoly. 

o O tom, jestli je naše práce dobrá nebo ne, rozhodujeme ve třídě všichni společně. 

o V průběhu vyučování se žáci mohou kdykoliv rozhodnout, do jakého úkolu a jak se 

zapojí. 

 

● Do jaké míry uplatňujete při Vaší výuce následující postupy? (vůbec – výjimečně – občas – 

často – velmi často) 

o Zapojovat žáka do rozhodování o tom, co se bude dělat. 

o Pracovat s nápady žáků na další směřování práce. 

o Povzbuzovat žáky k formulaci vlastních názorů na řešené téma. 

o Podporovat žáky v samostatném či skupinovém hledání řešení problému. 

o Rozvíjet u žáků schopnost hodnotit kvalitu společné práce. 

o Respektovat rozhodnutí žáka nezapojit se do určité aktivity v rámci školních projektů. 

 

● Do jaké míry uplatňujete při Vaší výuce následující postupy? (vůbec – výjimečně – občas – 

často – velmi často) 

o Přenést poučení, které z výuky vyplývá, do běžného života dětí. 

o Situace, které ve škole prožívají, připodobnit k běžným reálným situacím, které děti 

zažívají doma nebo ve volném čase. 

o Vést žáky k tomu, aby si uvědomili, co získané informace, schopnosti a dovednosti 

znamenají v běžném životě. 

o Vést žáky k tomu, aby dokázali získané informace, schopnosti a dovednosti v běžném 

životě uplatnit. 

 

● Do jaké míry uplatňujete při Vaší výuce následující postupy? (vůbec – výjimečně – občas – 

často – velmi často) 

o Přenechat žákům vedení v průběhu vyučování bez obav, že výsledek nebude 

odpovídat vaší představě. 

o Spolehnout se, že žáci splní zadaný úkol bez vašeho dohledu. 

o Být přesvědčen o tom, že žáci sami zvládnou zadaný úkol. 

o Spolehnout se, že žáci si dokáží mezi sebou rozdělit úkoly a pracovat na společném 

cíli. 
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● Vyberte témata, která si myslíte, že jsou pro děti srozumitelná a je možné je zařazovat do 

výuky: 

o provázanost v rámci ekosystému 

o globální environmentální problémy 

o rozdíly a tolerance mezi menšinami 

o původ zboží denní spotřeby 

o řešení lokálního konfliktu 

o řešení globálního konfliktu 

o udržitelný rozvoj 

o provázanost mezinárodního obchodu 

o sociální rozdíly mezi lidmi 

o klimatická změna 

o migrace 

o žádné z výše zmíněných 

 

● Kterou třídu vyučujete? 

● Jste žena/muž 

● Jak se jmenuje Vaše škola….. 

● Program Global Storylines realizujete: 

o jako samostatný předmět 

o v rámci výuky různých předmětů 

o jiné 

9.3 ROZHOVORY S ŽÁKY (OHNISKOVÉ SKUPINY) 

● Průběh příběhu: Pojďte mi nejdřív společně v pár minutách říct, co se v tom vašem příběhu 

odehrálo. 

● Které části se vám nejvíc líbily? 

● Byly chvíle, kdy jste se necítili dobře? Něco se vám nelíbilo? 

● V některých třídách o průběhu rozhodovala paní učitelka, v některých třídách rozhodovaly 

samotné děti. Jak to bylo u vás? 

● Vyhovovalo vám to? (Palec nahoru/dolů a doptat se) – Proč Tobě ano a proč Tobě ne? 

● Co jste si uvědomili nového? 

● Co vás překvapilo? 

● Zažili jste něco podobného, co se stalo v příběhu někde jinde? 

● Napadlo vás, jak byste to, co jste se dozvěděli v příběhu mohli využít jinde? 

● Co vás ještě napadá? Chcete něco doplnit? 

 



 
61 

9.4 ROZHOVORY UČITELI 

● Reflexe průběhu – jak příběh probíhal? 

● Jaká očekávání jste měl/a na začátku projektu? 

● Jaké obavy jste měl/a na začátku projektu? 

● Naplnily se očekávání/obavy, nebo nenaplnily? 

● V některých třídách více rozhoduje/směruje v průběhu vyučující, jinde rozhodují děti samotné. 

Jak to bylo ve vašem případě? 

● V příběhu se promítá zároveň hra a realita. Jak jste s tím pracoval/a Vy? 

● Co se žáci dozvěděli nového?  

● Propojili jste (nějak) průběh příběhu s výukou nebo realitou dětí? 

● Co přinesla realizace příběhu Vám osobně?  

● Chcete ještě něco dodat? 
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Evaluační zpráva je výstupem projektu  

CIVIS:  ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A  SOCIÁLNÍ  KOMPETENCE  

Projekt CIVIS se zaměřil na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně 

a environmentálně odpovědnému chování žáků. Experti, učitelé a akademici napříč celým vzdělávacím 

systémem v něm spolupracovali s cíli: 

• Ověřit a zavést do škol účinné metodické přístupy zaměřené na propojování poznatků 
a dovedností z různých oborů a užitečných pro reálný život. 

• Překlenout propast v RVP, rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí 
a provázat je s učivem. 

• Navrhnout změny v přípravě učitelů tak, aby byla praktická a sledovala trendy. 

• Identifikovat bariéry, které brání zavádět efektivní metody do školství. 
 
V rámci projektu byly ověřeny vzdělávací programy Active Citizens, Global Storylines, GLOBE / 

Badatelsky orientovaná výuka, Místně zakotvené učení – Škola pro udržitelný život a Venkovní výuka. 

Podrobnosti a další výstupy hledejte na www.lipka.cz/CIVIS. 

Vedoucím partnerem projektu je 

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

www.lipka.cz 

 

Partneři projektu z řad neziskových organizací a univerzit: 

 

 

 

 

 

 

 

Na ověření jednotlivých metodických přístupů a zpětné vazbě k rozvoji klíčových kompetencí se 

podílely desítky základních a středních škol v celé České republice. 

 

 

http://www.activecitizens.cz/
http://www.nazemi.cz/cs/global-storylines
file:///C:/Users/veron/Dropbox/Lipka/CIVIS/globe-czech.cz
http://www.badatele.cz/
http://www.skolaprozivot.cz/Mistne-zakotvene-uceni.html
http://www.venkovnivyuka.cz/
http://www.lipka.cz/CIVIS
http://www.lipka.cz/
http://www.uhk.cz
file:///C:/Users/veron/Dropbox/Lipka/PREHRAT%20NA%20KAMENNOU/CIVIS_evaluace/sever.ekologickavychova.cz
http://www.clovekvtisni.cz
http://www.nazemi.cz
file:///C:/Users/veron/Dropbox/Lipka/PREHRAT%20NA%20KAMENNOU/CIVIS_evaluace/terezanet.cz
http://www.muni.cz

