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Úvodem
Vážení čtenáři, milí studenti,
studijní text, který jste právě otevřeli, vznikl v rámci dvouletého projektu „Akční pole
sociální práce – východisko i cíl studia oboru“ (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265), který byl
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílů, kterých
se řešitelský tým snažil v letech 2006 – 2008 dosáhnout, bylo mnoho a směřovaly
k intenzivnímu propojení akademického světa se světem praxe, jinými slovy k rozvoji
kompetencí studentů zejména z hlediska získání aktuálních vědomostí a dovedností
potřebných pro jejich budoucí povolání. Tento kvalitativní rozvoj studia byl podpořen nejen
nárůstem průběžných i souvislých praxí studentů (zejména studijního oboru Pedagogika –
sociální práce), ale především vytvořením nabídky workshopů pro všechny studenty
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jednotlivé workshopy, tematicky
uspořádané do šesti modulů, reflektovaly aktuální témata, která by z teoretického
i praktického hlediska měl znát nejen sociální pracovník, ale každý, kdo má ambice věnovat
se pomáhající profesi.
Jeden z modulů byl zaměřen na problematiku finančních a jiných zdrojů nejen
v sociální sféře – východiskem pro jeho zařazení a obsahovou koncepci byla skutečnost,
že žádná organizace nemůže v dnešním rychle měnícím se světě obstát bez toho, aby těmto
zdrojům věnovala náležitou pozornost a péči. Poznatky a zkušenosti, které byly náplní
uvedeného modulu, shrnuje právě předkládaná publikace.
Zaměstnanci (jejich know-how a jejich celoživotní rozvoj) se postupem času stanou
jedinou konkurenční výhodou všech organizací, a proto je jim v tomto textu pozornost
věnována jako prvním v pořadí. V úvodní části, nazvané „Edukace dospělých“, se dozvíte
o různých formách vzdělávání dospělých (včetně e-learningové), seznámíte se s různými
bariérami ve vzdělávání dospělých a také s požadavky kladenými na vzdělavatele této
specifické skupiny.
Ne každý se může bez problémů stát zaměstnancem určité organizace – schopnost získat
a udržet si zaměstnání je u některých lidí z různých důvodů omezena do té míry,
že potřebují individuální podporu před nástupem do práce i po něm. Druhá kapitola textu se
proto věnuje podporovanému zaměstnávání, jež představí jako časově omezenou službu
lidem, kteří (i přes svá znevýhodnění) chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném
pracovním prostředí.
Další dvě kapitoly se zabývají tématem finančních zdrojů – problematice, která je
v sociální oblasti velmi významná, neboť očekávání, že nezisková organizace získá dostatek
financí bez vyvinutí vlastního úsilí nad rámec běžně přidělovaných financí, je v současné
době spíše iluzí. V části nazvané „Projekty, projektová činnost“ se dozvíte více o tom, jak
správně vytvořit projektovou žádost, k čemu v tomto procesu může být nápomocen
tzv. logický rámec, co je dobré předem promyslet při žádání o finance tak, aby se je po jejich
přidělení dařilo bez větších problémů smysluplně čerpat. O různých možnostech, z jakých
zdrojů a jakým způsobem získávat finanční prostředky, pojednává kapitola nazvaná
„Fundraising pro sociální pracovníky“.
Poslední kapitola, „Lidské zdroje a trvale udržitelný rozvoj“, je zamyšlením nad lidským
jednáním v globálních souvislostech.
Závěrem nám dovolte popřát Vám, abyste díky tomuto textu lépe poznali jednu
z důležitých dimenzí sociální práce, aby Vás co nejvíce obohatil o nové a zajímavé informace
a zároveň Vás podnítil i k přemýšlení a dalšímu studiu.
Jana Vašťatková a Pavla Vyhnálková
(editorky)
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Edukace dospělých
Miroslava Dvořáková

Cíle
Po prostudování této kapitoly budete:
• schopni vlastními slovy vysvětlit základní pojmy, které vám pomohou při orientaci
v dalším textu s tématem vzdělávání dospělých,
• umět charakterizovat období dospělosti a jeho specifické rysy,
• umět uvést možné motivy, které vedou dospělé k učení,
• schopni uvést a vysvětlit bariéry/negativa i pozitiva v učení se a vzdělávání dospělých.
• umět uvést a definovat dimenze role vzdělavatele dospělých a charakterizovat
požadavky kladené na vzdělavatele dospělých,
• schopni vyjmenovat 6 typů vzdělavatelů podle Döringovy typologie,
• umět objasnit zásady výuky jako pedagogické komunikace, druhy a faktory, které
ji ovlivňují,
• umět vyjmenovat a definovat formy vzdělávání dospělých včetně distančního
vzdělávání,
• moci definovat e-learning, odlišit od sebe jeho základní formy,
• vysvětlit základní vlastnosti elektronické komunikace.
Průvodce studiem
Text, který právě začínáte číst, se týká problematiky edukace dospělých. Vzděláváním, resp.
edukací dospělých se zabývá věda zvaná andragogika, tj. věda a umění o pomoci dospělým
učit se. Andragogika, stejně jako gerontagogika (edukace seniorů) je často považována
za součást pedagogiky. I když se na českých vysokých školách studuje samostatně, obě vědní
disciplíny z ní vychází, oblasti jejich praktického působení se částečně překrývají a vzájemně
obohacují.
Tento text si neklade za cíl seznámit vás na několika stranách s celou problematikou edukace
dospělých a všemi jejími aspekty, náš cíl je mnohem skromnější – poskytnout vám informace,
které byste mohli prakticky využít v roli vzdělavatelů dospělých.
Text, jak brzy zjistíte, je rozdělen do pěti částí. V první se seznámíte se základními termíny,
které jsou v textu používány, v následujících pasážích se pak budete postupně seznamovat
s charakteristikami dospělého účastníka vzdělávání a vzdělavatele dospělých jako dvou
základních prvků vzdělávání dospělých i s procesem, který probíhá mezi nimi, tedy výukou
a jejími fázemi. Poslední část je pak věnována aktuálním trendům ve vzdělávání dospělých,
tedy distančnímu vzdělávání a e-learningu. Text je doplněn o seznam literatury, která se
k tématu edukace dospělých váže a o pět příloh, kde najdete buď testy související
s osvojovanou látkou (test na syndrom vyhoření, test na učební styl), nebo doplňující
informace k textu. Celý text je určen pro základní orientaci v tématu edukace dospělých, není
potřeba se jej učit nazpaměť, ale spíše jej pochopit a porozumět specifiku tématu.

1 Základní pojmy edukace dospělých
Vzdělávání (edukace) je proces, v němž si člověk prostřednictvím vyučování osvojuje
soustavu poznatků a činností, kterou vnitřním zpracováním – učením – přetváří ve vědomosti,
dovednosti a návyky. Vzdělávání se odehrává mezi dvěma činiteli:
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a) Vzdělavatelem – z jeho pohledu se jedná o vyučování, tedy činnost, kdy vzdělavatel
iniciuje, motivuje a usměrňuje učení vzdělávaného tak, aby u něj dosáhl změny
v systému jeho vědomostí, dovedností a návyků:
• vědomosti/znalosti = osvojený souhrn teoretických poznatků, představ, pojmů,
komplexních poznatkových struktur a teorií nabytý záměrným i nezáměrným
učením, praktickou činností a zkušenostmi osobními i společenskohistorickými, tedy vše, co člověk zná;
• dovednosti = dispozice člověka, které mu umožňují provádět určité ustálené
činnosti (poznávací i výkonové) optimálním způsobem, jedná se tedy o vše,
co člověk umí;
• návyky = zautomatizované dovednosti, které člověku umožňují rychle reagovat
naučeným sledem úkonů.
b) Vzdělávaným – z jeho pohledu se jedná o učení.
Výuka je komplexní didaktický proces, který tvoří jednota působení vyučování a učení, dá
se říci, že učení + vyučování = výuka.
Vzdělávání dospělých je vzdělávání zahrnující období produktivního věku člověka
i období po ukončení jeho ekonomické aktivity; je realizováno v podstatě ve třech formách,
a to jako:
a) studium na školách – formální vzdělávací systém,
b) další profesní vzdělávání – podnikové/firemní vzdělávání,
c) občanské a zájmové vzdělávání.
Vzdělávání dospělých může probíhat jako vzdělávání:
a) formální – bývá realizováno ve vzdělávacích institucích, absolventi dosáhnou určitého
stupně vzdělání a obdrží certifikát,
b) neformální – je organizované a systematické, ale probíhá mimo formální vzdělávací
systém,
c) informální – získávání vědomostí, osvojování dovedností a postojů z každodenních
zkušeností, z prostředí, z kontaktů s jinými lidmi, je neorganizované a nesystematické
(v tomto případě bychom měli mluvit ne o vzdělávání, ale spíše o učení).
Celoživotní vzdělávání/učení je vzdělávání/učení probíhající v průběhu celé životní dráhy
člověka, tj. od narození až po smrt (pedagogika – andragogika – gerontagogika) v systému
formálním, neformálním i informálním.

2 Dospělý člověk jako účastník vzdělávání
Dospělost je období, v němž je jedinec na vrcholu svých tvůrčích sil, cítí se subjektivně
nejlépe, je samostatný, zakládá domov a rodinu, je citově vyrovnaný. Během dospělosti
dochází u jedince ke změnám:
a) tělesné změny – postupně dochází k involučním změnám (kůže, vlasový porost, zrak,
sluch, chuť, čich, krevní oběh, srdce, cévy, zažívání,…),
b) psychické změny – změny v paměti, pozornosti, emocích,
c) změny v oblasti sociální – manželství, rodina, děti, práce.
Charakteristiky dospělého účastníka vzdělávání:
a) stabilizovaný systém hodnot,
b) ustálenost chování,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

reálnější a nezávislejší sebepojetí,
vytvořený životní způsob, studium není hlavní náplní dne,
obtížnější soustředěnost z pracovních, rodinných, osobních a jiných důvodů,
určité změny v senzomotorických a paměťových funkcích,
různorodost životních a pracovních zkušeností,
preference praxe a často kritický přístup k teorii,
zodpovědnost za řešení a naplňování svých vzdělávacích potřeb,
jasná představa o cílech, obsahu a výsledku vzdělávání, do něhož vstupují,
schopnost samostatnosti a sebeřízení při učení.

Z hlediska věkových skupin:
a) 20–30 let – velmi dobré předpoklady pro studium, vzdělání a studium
je pro ně nástrojem k dosažení jejich životních cílů,
b) 30–45 let – zpravidla jasně vytyčené cíle, ale i sklon k prakticismu, zájem o učení
bývá úzce spjat s jejich funkčním a pracovním postavením,
c) 45–60 let – bohaté zkušenosti životní i pracovní, často vědomí potřeby hlubšího
vzdělání, zpravidla studují individuálně a vyznačují se hlubšími zájmy kulturními,
zájmem o filozofii, o vědecké problémy atd.,
d) nad 60 let – lidé už nezačínají studovat, spíše pokračují ve studijních návycích.
Motivy, které mohou vést dospělé k rozhodnutí dále se vzdělávat (dle Petřkové, 2006):
a) únik/stimulace – potřeba uniknout nudě, zbavit se obtíží ve společenském životě
či kompenzovat stávající nedostatky ve vzdělávání,
b) profesní růst – touha po kariérním postupu, po odborném zdokonalování, potřeba
získat vědomosti, postoje a dovednosti, které mohou usnadnit pohyb na trhu práce,
c) společenský prospěch – potřeba osvojit si vědomosti, postoje a dovednosti, které
mohou být využity při realizaci společensky prospěšných nebo obecných cílů,
d) společenské kontakty – získání nových přátel, rozšíření sociální sítě,
e) vnější očekávání – potřeba splnit očekávání nějaké autority, např. partnera,
zaměstnavatele,
f) poznávací potřeby a zájmy – radost z poznávání.
Bariéry v učení a vzdělávání dospělých:
a) psychologické – nedostatečná motivace, neefektivní styl učení, nedostatek vytrvalosti,
intelektu, strach ze selhání, odlišné názory, které dospělý získal na základě svých
praktických zkušenosti (pokud nekorespondují s prezentovanou teorií), stereotypy
v myšlení a jednání, utilitarismus, tradiční postoje ke vzdělávání,
b) fyziologické – se stoupajícím věkem se projevuje mírně sestupná tendence v oblasti
senzorických a tělesných funkcí, které ovlivňují učení (např. klesá rychlost vnímání,
stoupá reakční doba, zvyšuje se unavitelnost organismu, zhoršuje se zrak, sluch
apod.),
c) pedagogické – dlouhý interval od posledního vzdělávání, nedostatek předchozích
vědomostí, špatná prezentace učiva, nízká kvalita výuky, nedostatky na straně lektora,
d) organizační – nedostatečné informace o vzdělávací nabídce a příležitostech
ke vzdělávání, nedostatek finančních prostředků, velká vzdálenost místa bydliště
od místa vzdělávání, složitá rodinná nebo pracovní situace neumožňující zapojení
do vzdělávání.
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Co může učení dospělého člověka ovlivnit pozitivně:
a) kritičnost dospělého zaměřená jak na přijímání poznatků, tak na vlastní studijní výkon,
b) schopnost osvojovat si poznatky v relaci k jiným, schopnost třídit informace, vytvářet
a doplňovat poznatky do určitého systému,
c) potřeba sebeuplatnění dospělého, často spojená s vyšší motivací k učení.

Úkol (K1)
Jak jste si přečetli v předchozím textu a jak jste již dříve zcela jistě tušili, dospělí účastníci
vzdělávání jsou jiní, to znamená, že mají jiné charakteristiky a požadavky na vzdělávání
a učení než děti a dospívající. Na základě uvedeného tedy formulujte alespoň pět zásad, které
by měl vzdělavatel dospělých při jejich výuce dodržovat.

3 Lektor
V teorii i praxi vzdělávání dospělých se můžeme setkat s celou řadou termínů označujících
vzdělavatele dospělých. Důvodem může být jednak pojetí role vzdělavatele v konkrétní
učební situaci, jednak terminologická neujasněnost pojmů (způsobená mimo jiné i hojným
přejímáním z cizojazyčné literatury).
Nejčastější označení vzdělavatele dospělých:
obecný pojem zahrnující všechny pracovníky působící v oblasti vzdělávání
dospělých (manažery, organizátory, vzdělavatele, teoretiky i praktiky)
vzdělavatel dospělých, ten, kdo přímo realizuje výuku dospělých
lektor
instruktor vede teoretickou ale hlavně praktickou výuku, zaměřuje se především na výcvik
k provádění určitých pracovních úkonů a operací
zabývá se metodami praktického osvojování dovedností až do úrovně žádoucích
trenér
návyků, postojů, jednání, jde tedy o praktickou přípravu, výcvik ke zvládnutí určité
pracovní role (profesní dovednosti, intelektové dovednosti – např. týmová
spolupráce, manažerské dovednosti apod.)
spolupracuje s trenérem, je zodpovědný za pozitivní usměrňování tréninku, pracuje
kouč
většinou na pracovišti, individuálně; většinou je koučem liniový manažer, mistr,
předák apod.
konzultant odborný poradce, který uděluje rady, vysvětlení, metodická doporučení
konzultant, metodický zprostředkovatel v oblasti distančního vzdělávání
tutor
rádce přímo na pracovišti, vede mladšího kolegu, motivuje ho, usměrňuje, předává
mentor
mu své zkušenosti; jedná se o individualizované a neformální vzdělávání
moderátor vzdělavatel dospělých pracující moderační interaktivní metodou skupinového
vyučování – usiluje o aktivní zapojení všech účastníků, optimalizuje skupinovou
práci
facilitátor usnadňuje proces učení
andragog

S rozvojem informačních a komunikačních technologií v druhé polovině 20. století
se výrazně změnila role vzdělavatele dospělých. Zatímco dříve byl expertem, který přinášel
drahocenné a málo dostupné informace, s nástupem informačních a komunikačních
technologií nejen do vzdělávání, ale i do běžného života, se jeho role změnila. Nyní je jeho
úkolem spíše účastníky usměrňovat, být jim rádcem, pomocníkem, usnadňovat jejich učení,
moderovat diskuse.
Role vzdělavatele dospělých má tedy několik dimenzí:
a) informátor – zprostředkovává účastníkům nové poznatky, informuje a vysvětluje,
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b) motivátor – podněcuje vzdělávací potřeby a zájmy účastníků, navozuje počáteční
motivaci a prostřednictvím zpětné vazby zabezpečuje motivaci průběžnou,
c) organizátor/manažer – organizuje a řídí vzdělávací aktivity účastníků,
d) poradce – zejména tam, kde nedochází k přímé interakci mezi vzdělavatelem
a účastníky,
e) facilitátor – vytváření příznivého klimatu ve skupině, nedirektivní vedení, uvolňování
vrozeného potenciálu účastníka pro rozvoj, jeho seberealizaci.
Požadavkem na samotného vzdělavatele dospělých jsou pak znalosti, dovednosti
a zkušenosti v těchto čtyřech oblastech:
a) odbornost – vědomosti, dovednosti a vlastní zkušenosti jak ze svého oboru, tak
schopnost mezioborového přístupu,
b) andragogické/pedagogické kompetence – znalost problematiky vzdělávání dospělých,
dalšího vzdělávání, strategií vzdělávání, stanovení cílů, tvorby obsahu, výběru forem,
metod, prostředků výuky, získávání zpětné vazby, analýza výsledků vzdělávání
a jejich hodnocení,
c) osobnostní vlastnosti – smysl pro odpovědnost, tvořivá iniciativa, kritičnost
a sebekritičnost, čestnost a smysl pro spravedlnost, zásadovost, duševní vyrovnanost,
sebeovládání atd.,
d) komunikační dovednosti v oblasti verbální i neverbální komunikace.
Typologie vzdělavatelů dospělých podle Döringa:
učitel, který veškeré vzdělávání spojuje se smyslem života v obecné
náboženský typ
rovině; má malý smysl pro humor, je příliš vážný, studentům moc
nerozumí; mluví spíš o ideologii než o věcných tématech
bohatá fantazie, silné city, schopnost vcítit se do pohnutek druhých lidí;
estetický typ
tendence formovat studenty, málo respektuje jejich individualitu
zaměřuje se spíš na skupinu než na jednotlivce, velmi trpělivý, studenti
sociální typ
ho milují, ale moc nerespektují; pokud mu chybí fantazie, vyučuje velmi
nudně
zájem o teoretické poznání spíš než o předmět nebo o studenta a jeho
teoretický typ
zájmy
ekonomický typ s minimálním úsilím maximální efekt; výborná znalost metodiky,
vzdělávání chápe jako vzdělávání pro praktický život
vždy prosazuje svoji osobnost, jeho snaha vzdělávat vyplývá ze snahy
mocenský typ
po sebeuplatnění, touhy po moci, ne z lásky ke studentům; používá
zákazy a zastrašování

Úkol – k zamyšlení
Zkuste mezi svými učiteli ze základní, střední, vysoké školy identifikovat jednotlivé uvedené
typy vzdělavatelů.

Kontrolní otázka
Jaké jsou požadavky na vzdělavatele dospělých, čím vším by měl v optimálním případě
disponovat?
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3.1 Stres a syndrom vyhoření
Povolání pedagoga patří mezi tzv. pomáhající profese, tedy profese, jejichž hlavní náplní
je pomáhat lidem a při nichž téměř neustále s lidmi komunikujeme. To s sebou nese určité
zvýšené nároky, zejména zvýšenou míru stresu a vyšší nároky na energii a na hospodaření
s ní, na péči o psychiku i o tělo.
• stres = druh psychofyzické reakce na vnější a vnitřní zátěž (stresory),
• eustres = pozitivní, zdraví prospěšný, mobilizující stres,
• distres = negativní stres spojený se somatickými i psychickými problémy.
Vystupňovaný dlouhodobý stres může vést až k tzv. syndromu vyhoření, což je vyčerpání
fyzických, psychických sil, ztráta zájmu o práci, eroze profesionálních postojů, čili stav, kdy
je energetická bilance člověka dlouhodobě záporná. K projevům syndromu vyhoření patří
deprese, lhostejnost, cynismus, stažení se z kontaktu, ztráta sebedůvěry, časté nemoci
a tělesné potíže. Nejde jen o obyčejnou únavu, momentální depresi, ale o pochyby
o smysluplnosti vlastní práce. Cesty vedoucí k syndromu vyhoření jsou v podstatě tři:
a) ztráta ideálů – přílišné počáteční nadšení, ideály a cíle, které se v průběhu času ukážou
jako nedosažitelné,
b) workoholismus – závislost na práci analogická k závislosti na alkoholu, drogách atd.,
nejde jen o to, že někdo hodně pracuje, ale o nutkavou vnitřní potřebu hodně pracovat,
c) „teror příležitosti“ – člověku se nabízí spousta lákavých příležitostí, které je škoda
nevyužít, ale které mu postupně přerostou přes hlavu.
Syndrom vyhoření (projevy mohou být u různých jedinců odlišné) se může projevovat
na všech rovinách osobnosti:
Rovina duševní:
• negativní obraz vlastních schopností,
• negativní postoj ke studentům,
• negativní hodnocení působení školy,
• ztráta zájmu o profesní témata,
• potíže se soustředěním.
Rovina citová:
• sklíčenost,
• pocity bezmoci,
• sebelítost,
• popudlivost,
• nervozita,
• pocit nedostatku znání.
Rovina tělesná:
• rychlá unavitelnost,
• zvýšená náchylnost k nemocem,
• vegetativní obtíže (srdce, zažívání),
• bolesti hlavy,
• svalové napětí,
• poruchy spánku,
• vysoký krevní tlak.
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Rovina sociální:
• úbytek snahy pomáhat studujícím, omezení kontaktů se studujícími i s kolegy,
• přibývání konfliktů v oblasti soukromí,
• nedostatečná příprava na výuku.
Strategie překonávání stresu:
1. Snižte počet stresových situací během pracovního dne.
2. Zmírněte emoční vzrušení, které se dostavuje se stresem.
3. Změňte způsob zacházení se stresovými situacemi, které nemůžete ovlivnit
(např. změnou postoje, užíváním relaxačních aktivit, fyzickým pohybem apod.).

Úkol – k zamyšlení
Zkuste se zamyslet nad tím, zda a jak by vám při vyrovnávání se stresem mohla pomoci tato
věta: „Milý Bože, dej mi trpělivost přijmout věci, které nemohu změnit, dej mi odvahu změnit
ty, které změnit mohu, a dej mi moudrost, abych odlišil jedny od druhých“.

Strategií vyrovnávání se se stresem je jeho kontrola. Doporučení (Howard):
a) Relaxujte – meditace, hypnóza, hluboké dýchání, autogenní trénink, Jacobsonova
progresivní relaxace, focusing, bioenergetika, jóga, krátký odpolední spánek,
sauna anebo prostý odpočinek.
b) Utečte – učiňte cokoliv, co odvede vaši mysl od stresorů – čtěte, dívejte se
na televizi, poslouchejte hudbu, věnujte se svým koníčkům, řemeslné činnosti
nebo vaření.
c) Cvičte – nejvhodnější je cvičení s velkými nároky na spotřebu kyslíku – jogging,
plavání, chůze.
d) Nespoléhejte na sex – při vysokém stresu pravděpodobně sex jako prostředek
úlevy nepomůže.
e) Jezte a pijte uměřeně.
f) Vizualizujte – meditace obsahující tři kroky: nejdříve se zadívejte na nějaký
předmět, pak zavřete oči a v mysli si ho představte, nakonec oči otevřete a o své
vizualizaci se přesvědčte – tato technika uklidňuje, pomáhá zbavit „opičí mysli“.
g) Smějte se – smích prohlubuje dýchání, zvyšuje počet imunitních buněk, zvyšuje
hladinu endorfinů, zvyšuje schopnost řešit problémy, zbavuje stresu.
h) Vyhledávejte úlevu – vyhledejte někoho, kdo vám pomůže např. hlídat děti.
i) Lépe si organizujte čas – tzv. time-management, racionální, efektivní využívání
času.
j) Nový pohled na stresor – zkuste stresor vysvětlit tak, aby se jeho vliv zmenšil.
k) Uvažte možnost užít léky – u dlouhodobého stresu, selže-li vše ostatní, se poraďte
s lékařem.
l) Domácí zvířata – péče o domácí zvířata významně snižuje stres.
m) Upravte své pracovní a životní prostředí: světlo (nedostatečné osvětlení snižuje
výkon a může způsobit i depresi) a barva (viz tabulka).
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červená
zelená
žlutá, oranžová
modrá

purpurová
růžová
světlé barvy
bílá

podporuje tvořivé myšlení, krátkodobě dodává hodně energie
podporuje produktivitu, dodává energii dlouhodobě
podporuje tělesnou činnost, cvičení, je zdrojem dobré nálady
snižuje puls a krevní tlak, podporuje studium, přemýšlení do hloubky,
soustředění, společně s červenou barvou podporuje chytřejší vhled do
problémů
výhodná pro kontrolu chuti k jídlu, zklidňuje
zklidňuje, dobře se při ní odpočívá
pro všechny účely, mají nejmenší rušivý vliv pro všechny druhy
činností i nálad
podobá se sněžné slepotě, vyhněte se jí

Důležitá je též teplota (čím chladnější mozek, tím uvolněnější jsme, čím je teplejší, tím víc
jsme nabuzení), ergonomie pracovního prostředí (např. správné sezení, práce u počítače
apod.); zvuky (čím vyšší tóny, tím pozitivnější vliv) a vůně (viz tabulka).
levandule, heřmánek
citrusy, jasmín, cypřiš
bazalka, máta peprná, borovice, eukalyptus, hřebíček

snižují stres
navozují dobrou náladu
osvěžují, dodávají energii

Pro zájemce
Pokud Vás předchozí pasáž zaujala a chtěli byste se dozvědět více, doporučujeme tyto
publikace:
HENNIG, C., KELLER, G. Antistresový program pro učitele : projevy, příčiny a způsoby
překonání stresu z povolání.
HOWARD, P. J. Příručka pro uživatele mozku : praktické informace a návody
pro každodenní život.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly
pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese.

4 Didaktický proces/výuka
Jakákoliv výuka je situací, v níž se odehrává určitá pedagogická komunikace, což je
vzájemná výměna informací mezi lektorem a účastníky, která je podmíněna cíli výuky
(lektorovými záměry) i potřebami účastníků. Při komunikaci obecně, ale i při pedagogické
komunikaci, by měl jak lektor, tak i účastníci dbát určitých pravidel. Zde uvádíme např. deset
doporučení, jak se vyhnout nejčastějším chybám v oblasti verbální komunikace (dle Bastla,
Švece, 1997):
1.
Netvořte příliš dlouhé věty. Kratší věty se lépe poslouchají a vystačíte při tom
s dechem až do konce věty.
2.
Nepoužívejte příliš dlouhá slova.
3.
Nebuďte neosobní. Pokuste se vtáhnout účastníky do diskuse, oslovujte je.
4.
Neužívejte ve výuce zbytečných zdvořilostních frází. Zdržují, působí poučujícím
dojmem (např. „Mohu vás požádat o pozornost?“).
5.
Nepoužívejte módní slova. Působí to nepřirozeně a někteří účastníci vám nemusí
rozumět.
6.
Nepoužívejte pasivní tvary. Ne „se“, ale „vy“.
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7.
8.
9.
10.

Dávejte spíše otevřené otázky. Uzavřené otázky, na něž lze odpovědět ano x ne,
účastníky neaktivizují.
Neprosazujte příliš sami sebe.
Nemluvte příliš rychle a bez přestávek v řeči. Čím více účastníků, tím pomalejší
by mělo být tempo řeči.
Nevyhýbejte se při verbální komunikaci očnímu kontaktu.

Důležitá je ale i komunikace neverbální, do níž patří:
a) mimika – pohyby svalů v obličeji,
b) proxemika – vzdálenost při komunikaci, a to ve směru horizontálním i vertikálním,
c) haptika – komunikace dotykem,
d) kinezika – spontánní pohyby různých částí těla, které nemají význam gest,
e) gestika – záměrné pohyby rukou a hlavy, které dokreslují a zastupují verbální sdělení,
f) posturologie – držení těla, napětí nebo uvolnění, náklon, poloha rukou, nohou, hlavy,
g) oční kontakt – komunikace pohledy očí,
h) paralingvistika – hlasitost a rychlost projevu, výška tónu řeči, plynulost, slovní vata
apod.,
i) úprava zevnějšku – oblečení, účes apod.
Komunikaci a interakci při výuce mohou významných způsobem ovlivňovat následující
faktory:
a) halo efekt – tendence nechat se ovlivnit nějakou výraznou charakteristikou druhého
a tu pak přenášet i na jeho další charakteristiky v pozitivním i negativním smyslu,
b) efekt prvního dojmu – vlastnosti vnímané jako první ovlivní celkový dojem
o člověku, další vnímané vlastnosti jsou pak pod tímto prvním dojmem odmítány,
c) efekt recentnosti – nové informace o druhém mají pro člověka větší důležitost,
d) efekt polyanin – tendence hodnotit druhé spíše pozitivně,
e) stereotypy – tendence posuzovat druhé podle určité snadno identifikovatelné
charakteristiky (např. rasa, pohlaví, věk, náboženství, profese apod.),
f) projekce – tendence promítat své vlastní rysy do druhých lidí, připisovat jim vlastní
pocity a motivy.
Při komunikaci lektor – účastník/účastníci se mohou projevit nejrůznější problémy.
Je to například nevhodné chování účastníků vzdělávání. To může být způsobeno různými
faktory:
a) nuda,
b) dlouhotrvající duševní námaha,
c) neschopnost splnit zadaný úkol (příliš obtížný, nejasné zadání),
d) projevy sociálního chování (sociální vztahy promítající se do vzdělávání),
e) nízká sebedůvěra vzhledem ke vzdělávání (obava ze selhání, z neúspěchu),
f) problémy v emoční oblasti (upoutávání pozornosti, vyvolat zájem),
g) špatné návyky (pozdní příchody, telefonování při výuce apod.),
h) nepřítomnost negativních důsledků nevhodného chování,
i) osobnost účastníka vzdělávání.
Na příčinách tohoto chování se podílejí typy problémových účastníků vzdělávání, jedná se
o typy nazývané jako:
a) Včelička – odbíhá ze skupiny, vyřizuje telefonáty.
b) Učitelův mazánek – strhává na sebe pozornosti tím, že usiluje o souhlas a uznání
lektora.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Řidič na zadním sedadle – poučuje, říká, co byste měli udělat.
Tlumočník – mluví za jiné.
Drbna – uvádí nepřesné údaje nebo zkreslená fakta.
Všeználek – na základě zkušeností, věku, postavení vystupuje jako člověk
zodpovědný za rozhodování.
Našeptavač – neustále si šeptá s nejbližším sousedem.
Duchem nepřítomný – nezapojuje se do výuky.
Nevěřící Tomáš – vše zpochybňuje.
Útočník – napadá lektora nebo ostatní účastníky.
Ohraná deska – neustále se vrací ke svým záležitostem.

Schopnost pracovat s problémovými účastníky vzdělávání patří mezi nejnáročnější
lektorské dovednosti.
Kontrolní otázka
Jaký je rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací? Co všechno patří do neverbálních
komunikačních projevů člověka?

Úkol – k zamyšlení
Zamyslete se nad tím, jak může vzdělavatel dospělých jednotlivými neverbálními projevy
ovlivnit svoji komunikaci s účastníky při výuce. A také: ,,Jak byste jako vzdělavatel dospělých
jednal s různými typy problémových účastníků tak, abyste omezil negativní vliv jejich chování
na proces výuky i na ostatní účastníky?“

Pedagogická komunikace se obvykle odehrává v rámci určitých forem a metod vzdělávání
a její účinek můžeme navíc zesilovat různými didaktickými prostředky. Didaktická forma je
organizační rámec výuky (tj. vyučování a učení), tedy způsob řízení a organizace
didaktického procesu. Formy vzdělávání se rozlišují podle různých hledisek. Zřejmě
nejobvyklejší je členění na tyto formy vzdělávání:
a) hromadné vyučování – více než 20 účastníků,
b) skupinové a kooperativní vyučování – maximálně 20 účastníků (ti jsou často rozděleni
do menších skupin, v nichž pracují na zadaných úkolech),
c) individualizované vyučování – individuální konzultace apod.
Nebo na formy (podle Mužíka, 2004):
a) prezenční/přímou – účastníci jsou fyzicky přítomni ve výuce,
b) distanční – podstatná část výuky je prováděna někým, kdo je v prostoru i čase vzdálen
od studujícího, velkou část zaujímá řízené sebevzdělávání prostřednictvím speciálně
upravených tištěných nebo multimediálních studijních materiálů,
c) kombinovanou – spojení prezenční a distanční formy studia,
d) sebevzdělávání – např. prostřednictvím čtení odborné literatury apod.
V rámci určité didaktické formy se pak uskutečňuje samotná výuka. Ta by měla sestávat
z několika na sebe navazujících fází:
1. motivace k učení,
2. předání/přenos nových informací a jejich aplikace,
3. ověření úrovně osvojení nových znalostí a dovedností,
4. korekce chyb v učení.
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Ještě před započetím nebo na začátku výuky by měl lektor zjistit pedagogicky relevantní
informace o účastnících. Jsou to informace týkající se vstupních předpokladů ke studiu:
motivace ke studiu, znalostí a dovedností účastníků (na ně by měl při výuce navazovat),
způsob učení, který preferují.
Toto zjišťování může být dvojího druhu:

orientační
hlubší

motivace
ke studiu
rozhovor, diskuse
rozhovor, diskuse

znalosti a
dovednosti účastníků
rozhovor, diskuse
rozhovor, diskuse,
test

učební styl
účastníků
--dotazník stylu učení

Učební styl/styl učení je označení pro svébytný postup učení preferovaný v určitém
období studia, vzdělávání, života, užívaný ve většině učebních situací, vedoucí k výsledkům
určitého typu, s vrozeným základem, ale možností jej ovlivňovat. Každý člověk přistupuje
k učení trošku odlišným způsobem. Z hlediska pedagogicko-psychologického můžeme rozlišit
čtyři základní typy učení:
1. Typ zrakový – nejlépe si pamatuje to, co vidí, dává tedy přednost studiu učebnice
a literatury před výkladem lektora.
2. Typ sluchově mluvní – z prezentovaných poznatků si pamatuje hlavně to, co vnímá
sluchem, tedy výklad lektora, diskuse, vlastní slovní projev.
3. Typ hmatový a pohybový – klade důraz na hmatové vnímání a pohybovou aktivitu,
nejlépe si pamatuje to, s čím manipuluje, co si může ohmatat, obvykle se učí při chůzi.
4. Typ slovně pojmový – dovede poměrně snadno odlišovat informace podstatné
od méně podstatných, dobře chápe logickou strukturu objasňovaných problémů
a poznatků, inklinuje k abstraktnímu myšlení.
U většiny lidí se setkáváme se smíšeným typem učení, ovšem téměř vždy jeden typ
dominuje. Vzhledem k tomu, že učební styl má složku vrozenou a složku získanou
(z předchozí zkušenosti), lze jej do určité míry ovlivňovat. Zároveň je potřeba brát na styly
učení účastníků při výuce ohled a výuku jim do určité míry přizpůsobit, tj. posílit kladné
stránky, využít předností zjištěného stylu – proto je vhodná diagnostika a autodiagnostika
učebních stylů (dotazník, rozhovor, pozorování).
Jiná typologie stylů učení vycházející z rozdílných přístupů účastníka k učení:
motiv

záměr
proces
učení
výsledek

povrchový přístup
snaha absolvovat předmět,
kurz a vyhnout se
neúspěchu při zkoušení
splnit dané požadavky
založený na memorování
a reprodukování naučeného
izolovaná fakta bez
znalosti souvislostí

utilitaristický přístup
snaha získat co nejlepší
známky, upozornit na sebe
ostatní, obstát v soutěži
uspět jakýmkoli způsobem
založený na požadavcích a
nárocích lektora/lektorů
rozdílné výsledky – podle
požadavků lektorů

hloubkový přístup
zájem o vzdělávací akci,
téma, předmět, obor,
problematiku
porozumět, pochopit
systematický, učení
v souvislostech
logicky propojený
systém znalostí

Kontrolní otázka
Co byste měl/a jako vzdělavatel dospělých zjistit před začátkem výuky o svých účastnících?
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4.1 Motivace k učení
V této fázi výuky lektor mimo jiné sjednocuje požadované vstupní znalosti účastníků,
vzbuzuje zájem a ochotu účastníků spolupracovat, vytváří příznivou učební atmosféru
a klima.
Učební atmosféra je krátkodobé sociálně emoční ladění studijní skupiny (třídy),
je situačně podmíněná, může se měnit v průběhu dne nebo i krátké vzdělávací akce, zatímco
učební klima = dlouhodobější sociálně emoční ladění studijní skupiny (třídy). Učební klima
je ovlivňováno jak lektorem, tak účastníky, zahrnuje tedy vztahy lektora a skupiny účastníků,
lektora a jednotlivých účastníků a účastníků mezi sebou navzájem.
Faktory vytvářející klima ve výuce:
a) Faktory související s jednotlivcem (lektorem, účastníky):
• spokojenost (s výukou, komunikací),
• podřídivost,
• nezávislost,
• spontánnost.
b) Sociálně psychologické faktory skupiny:
• koheze (soudržnost) skupiny,
• zahrnování všech do činností ve skupině,
• soutěživost,
• konfliktnost,
• diferencovanost skupiny účastníků.
c) Pedagogicko-psychologické faktory:
• variabilita činností ve skupině,
• organizovanost výuky,
• jasnost „pravidel hry“,
• lektorova snaha pomoci účastníkům,
• individualizace ve výuce,
• praktičnost zaměření výuky,
• lektorovo řízení výuky a kontrola jejích výsledků.
Klima je ovlivňováno věkem účastníků, jejich pohlavím, typem vzdělávací akce,
zaměřením skupiny účastníků, na kterou lektor působí, i sociokulturním prostředím země
(popř. regionu).

Úkol – k zamyšlení
Jak byste mohl/a jako vzdělavatel dospělých ovlivnit klima výuky?

Lektor také pomáhá spoluvytvářet příznivé, ergonomicky přijatelné prostředí pro výuku.
Ergonomie je vědecká disciplína, která aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské
zdraví, pohodu i výkonnost; věda o optimalizaci lidské činnosti. V oblasti vzdělávání je třeba
zaměřit se zejména na optimalizaci sezení a práce vsedě. Dlouhodobé sezení (tedy i sezení
účastníků výuky) má totiž řadu negativních důsledků, jako např. nesprávný způsob dýchání,
změny v držení těla, přetížení svalového a vazivového systému, tlak na meziobratlové
ploténky a s tím související bolesti v zádech, sternální syndrom, bolesti hlavy.
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Proto je dobré uzpůsobit nábytek v učebně ergonomickým požadavkům, tj. prosazovat
variabilní výšku židlí a pracovních stolů, nastavitelný sklon pracovní desky, prosazovat
ergonomické řešení židlí, podporovat alternativní způsoby sezení, podporovat procvičování
a změny polohy těla vsedě.

Pro zájemce
Více informací lze nalézt v publikaci: GILBERTOVÁ, S., MATOUŠEK, O. Ergonomie:
optimalizace lidské činnosti.

V neposlední řadě lektor seznamuje účastníky s cíli výuky. Vzdělávací cíle jsou
předpokládané, očekávané změny ve struktuře vědomostí, dovedností, v rozvoji jejich
osobnosti, názorů, postojů a jiných projevů chování, kterých se má dosáhnout vzděláváním.
Vzdělávací cíle jsou východiskem lektorovy činnosti, jejich přesné a konkrétní vymezení
ovlivňuje obsah výuky a umožňuje lektorovi zvolit adekvátní formy, metody i prostředky
vzdělávání. Čím přesněji jsou vzdělávací cíle formulovány, tím efektivněji může lektor
plánovat, motivovat a řídit učební činnost účastníků a tím objektivnější je kontrola a evaluace
průběhu a výsledků vzdělávací činnosti. Cíle by měly být:
• konkrétní – přesně formulované s využitím aktivních sloves,
• přiměřené – respektující znalosti a schopnosti studentů, přiměřeně obtížné,
• kontrolovatelné – abyste byli schopni snadno zjistit, zda byly naplněny,
• konzistentní – měly by se navzájem doplňovat, neodporovat si,
• termínované – měl by být stanoven čas, ve kterém mají být naplněny.
Pomůckou při vymezování a konkretizaci vzdělávacích cílů je jejich taxonomie:
• cíle v oblasti kognitivní (poznávací) – týkají se osvojování si vědomostí
a rozumových schopností,
• cíle v oblasti psychomotorické – týkají se formování psychomotorických dovedností,
• cíle v oblasti afektivní (postojové, hodnotové) – týkají se získávání názorů a postojů.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

oblast kognitivní
(Bloom)
zapamatování
porozumění
aplikace
analýza
syntéza
hodnotící posouzení

oblast psychomotorická
(Dave)
1. imitace
2. manipulace
3. zpřesňování
4. koordinace
5. automatizace

1.
2.
3.
4.
5.

oblast afektivní
(Krathwohl)
vnímavost
reagování
oceňování hodnoty
integrování hodnoty
interiorizace hodnoty

Příklady aktivních sloves pro vymezování cílů v oblasti kognitivní:
• zapamatování – definovat, napsat, pojmenovat, oznámit, uvést, vyjmenovat, ukázat,
doplnit…,
• porozumění – objasnit, vysvětlit, ilustrovat, vyjádřit vlastními slovy, jinou formou,
jinak formulovat ad.
• aplikace – aplikovat, demonstrovat, navrhovat, použít, prokázat, řešit, uvést vztah
mezi, vyzkoušet,
• analýza – analyzovat, udělat rozbor, rozlišit, rozčlenit, určit, vybrat aj.

19

•
•

syntéza – navrhnout, shrnout, vyvodit závěry, organizovat, klasifikovat ad.
hodnotící posouzení – argumentovat, obhájit, podpořit, posoudit, porovnat s normou,
zdůvodnit, kritizovat ad.

Na začátku vzdělávání by měl lektor zformulovat účastníkům cíle v přiměřené,
ale přitažlivé podobě tak, aby měly motivační účinek, vzbudily zájem o vzdělávání (co budou
umět po absolvování), důsledkem je, že účastníci tyto cíle přijmou za své a pocítí potřebu jich
dosáhnout.
4.2 Předání/přenos nových informací a jejich aplikace
Jak ve vzdělávání dětí a mládeže, tak ve vzdělávání dospělých platí určité didaktické
principy/zásady, které by měly být, pokud je to možné, dodržovány. Didaktické principy
jsou určité obecné požadavky, které jsou kladeny na proces výuky v souladu se stanovenými
cíli a obsahem. Ve vzdělávání dospělých se uplatňují zejména tyto didaktické principy:
a) princip uvědomělosti a aktivity – účastníci by si měli nové vědomosti, dovednosti
a návyky osvojovat aktivně a učit se je prakticky uplatňovat,
b) princip názornosti – využití ilustrací, zobrazení, předvedení činnosti, simulace a další
způsoby vizualizace učiva vedou ke zvýšení zájmu o učivo, k lepšímu pochopení
učiva, k trvalejšímu zapamatování a dokonalejšímu osvojení učiva; obrovskou roli
dnes hrají ICT,
c) princip přiměřenosti – obsah a rozsah učiva, jeho obtížnost a způsob podání musí
odpovídat schopnostem a úrovni účastníků,
d) princip trvalosti – vědomosti a dovednosti, které si účastníci při výuce osvojí, by měli
být schopni si kdykoliv v budoucnu vybavit, k tomu pomáhá např. logické
strukturování učiva, aktivní zapojení účastníků do výuky, objasnění souvislostí s praxí
apod.,
e) princip soustavnosti – učivo by mělo být podáváno v logickém uspořádání, mělo
by tvořit logickou soustavu vzájemně propojených vědomostí a dovedností,
f) princip vědeckosti a aktuálnosti,
g) princip individuálního přístupu,
h) princip permanentní zpětné vazby.
Sama výuka je pak realizována prostřednictvím určitých didaktických metod, což
znamená soubor postupů, kterými lektor předává poznatky a formuje dovednosti, případně
návyky účastníků. Nejčastěji užívané metod vzdělávání jsou:
Prezentace: skupina nebo jednotlivec si připraví prezentaci problému a předloží své řešení,
využívá se vizualizace, požadují se dotazy a celá akce se následně hodnotí.
• Přednáška: podstatou je systematický, souvislý výklad určitého tématu skupině
účastníků. Pozitiva: dovoluje zvolit teoreticky náročnější téma, podat celistvý obraz
o dané problematice, poskytnout co nejúsporněji a ve velkém rozsahu utříděné
poznatky. Mezi negativa lze zařadit: chybí zpětná vazba mezi lektorem a účastníky,
účastníci často ztrácejí orientaci v dlouhém výkladu, podléhají únavě a nechuti k práci.
• Přednáška s diskusí: jedná se o spojení dvou metod, které umožňuje jednak ucelený
výklad určitého tématu, jednak podněcuje účastníky k diskusi o sporných otázkách
nebo otázkách lektorem nedořešených apod.; diskuse může mít dvojí podobu, buď
během přednášky, nebo na jejím konci. Na vznesené otázky nemusí odpovídat jen
lektor, účastníci je mohou řešit mezi sebou, úkolem lektora je pak jejich myšlenky
utřídit, vyvodit závěry, zdůraznit nové pohledy apod. Pozitiva: během diskuse se
objevují nápady a řešení problémů a účastníci jsou stimulováni k aktivitě. Mezi
negativa patří potřeba důkladnější organizační přípravy a vhodného moderování.
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• Seminář: účastníci dostanou za úkol prostudovat příslušnou literaturu a poté mají
na semináři diskutovat o jejích základních tezích či problémech, nebo mají napsat
na základě doporučené literatury písemný referát, který před skupinou přednesou
a obhájí. Pozitiva: účastníci se učí vybírat a studovat literaturu, zpracovávat celistvě
určitou problematiku, osvojují si vystupování před skupinou, diskutovat,
argumentovat a hájit svá stanoviska.
• Diskuse: jedná se o skupinové řešení problémů, kde jednotliví účastníci napomáhají
svými názory, zkušenostmi č dovednostmi k řešení nebo rozšíření úkolu. Podoby
diskuse: řízená diskuse, skupinové řešení problému, diskuse v plénu, panelová
diskuse. Při diskusi se účastníci učí logicky usuzovat, naslouchat myšlenkám
ostatních, učí se abstrahovat a zobecňovat, rozvíjet vlastní myšlenkové úvahy.
Na druhé straně mezi její nevýhody patří: časová náročnost, nutnost omezeného
množství účastníků, náročnost moderování a přípravy vedoucího diskuse.
• Situační metody/případové studie jsou zaměřeny k vytvoření intelektuálních
a praktických dovedností v oblasti řízení a rozhodování prostřednictvím volby určité
alternativy činnosti nebo strategie z množiny možných řešení nebo jednání. Situační
metody mohou být několik podob: rozborové situace, konfliktní situace, metoda
incidentu, postupné seznamování s případem. Jejich pozitiva jsou: pokud jsou
případové studie dobře připraveny, pomáhají rozvíjet analytické myšlení a schopnost
nalézt řešení problému. Nevýhoda spočívá v mimořádných požadavcích na přípravu
i na vzdělavatele (moderátora).
• Inscenační metody/hraní rolí: účastníci hrají osoby s různými funkcemi, které
vystupují v určené problémové situaci a mají svým improvizovaným jednáním
na sebe vzájemně reagovat tak, jako by šlo o reálno situaci; cílem není jen řešení dané
situace, ale i poznání a ověření nejrůznějších variant řešení, pochopení motivace činů
svých i ostatních aktérů apod. Hraní rolí formuje schopnosti vyjednávat a rozhodovat
se, ale vyžaduje pečlivou organizační přípravu, klade velké nároky na vzdělavatele.
• Workshop znamená pracovní setkání, na kterém vybraná skupina lidí v uzavřeném
prostředí pracuje na konkrétní a předem dané tématice s cílem řešit určitou otázku.
Vyučující je tu spíše moderátorem, který skupině pomáhá v její pracovní činnosti, aniž
by jí přinášel nějaké vlastní vědomosti. Workshop poskytuje příležitost dělit se
o nápady při řešení problémů, posoudit je z různých aspektů. Mezi jeho negativa patří
mimořádné požadavky na přípravu a výkon vzdělavatele (moderátora).
• Exkurze a stáže: exkurze do podniků či průmyslových zařízení mohou mít cíle
poznávací (demonstrovat v praxi to, co bylo vysvětleno v teorii), nebo praktické
(ověřit nebo upevnit vědomosti a dovednosti týkající se praktické činnosti např. nově
nastupujícího pracovníka); exkurze by měla být zakončena diskusí, utříděním
poznatků, vypracováním stručné (skupinové) zprávy o exkurzi. Stáže jsou krátkodobé
studijní pobyty v podnicích, kde stážista ve funkci pozorovatele postupně prochází
různými odděleními podniku a seznamuje se s jejich fungováním.
• Koučink (coaching): jedná se vzdělávání na pracovišti, které je založené
na usměrňování pracovního výkonu určeným pracovníkem – koučem (manažer,
školitel); jedná se o dlouhodobější trénink. Koučování se používá k rozvoji
individuálních způsobilostí, znalostí a postojů. K pozitivům patří dlouhodobost, úzká
oboustranná spolupráce kouče a koučovaného. Nevýhodou je rušivý vliv pracovního
prostředí a úkolů, možná nesoustavnost.
• Mentoring je založen na doplňování vzdělávání při výkonu práce za pomoci mentora,
kterého si pracovník volí sám (většinou zkušený manažer), sám si určuje způsob
a frekvenci spolupráce. Jedná se o individualizované a neformální vzdělávání, kdy
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účastník má možnost zvolit si svého mentora. Mezi jeho nevýhody patří rušivý vliv
pracovního prostředí, nesoustavnost, možnost volby nevhodného mentora.
Projektová výuka: účastníci řeší projekt, tj. komplexní praktickou úlohu (problém,
téma) spojenou s životní realitou, kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou
činností s cílem vytvořit komplexní řešení pracovního úkolu prostřednictvím osvojení
si potřebných vědomostí a dovedností. Pozitiva: snaha propojovat život, učení a práci,
zapojit nejen účastníky, ale i širší okolí. Negativa: časová náročnost zpracování,
náročnost na přípravu a výběr tématu.
Outdoor training využívá pohybové aktivity v přírodě (učebně, tělocvičně) jako
zdroje poznání a zkušeností, součástí jsou různé hry, úkoly a situace, které učí
manažerským dovednostem (týmová práce, komunikace a řešení konfliktů, aj.)
a odolnosti vůči psychické zátěži. Jedná se o zábavnou formu učení se manažerským
dovednostem, velmi efektivní, náročnou na přípravu a nutnost překonat neochotu
a předsudky účastníků.
Brainstorming (burza nápadů) označuje neomezovanou diskusi mezi 4-12
účastníky, která má vyústit v kreativní myšlení. Každý účastník se smí volně
vyjadřovat, nápady navazují jeden na druhý, jsou přednášeny spontánně a volně,
i když se mohou zdát neobvyklé nebo až absurdní, kvantita nápadů je tu důležitější než
kvalita; zapisovatel zapisuje heslovitě myšlenky tak, aby je všichni viděli, po skončení
„smršti myšlenek“ (ne déle než 45 minut) dochází k vyhodnocení. Variantou je
brainwriting (metoda 6–3–5) – písemná forma brainstormingu. Obé přináší nové
nápady, alternativní přístupy k řešení problému, podporuje kreativitu, avšak jsou
kladeny mimořádné nároky na přípravu a výkon vzdělavatele (moderátora).
Open space technology je metoda založená na diskusích ve skupinkách fungující
na principu „efektu přestávek na kávu“. Postup: účastníci nadnesou všechna pro ně
důležitá témata a problémy, ke každému z nadnesených témat promluví ti účastníci,
kteří jsou pro danou oblast nejvíce kvalifikovaní a kompetentní, závěry, náměty apod.
jsou písemně zpracovány a předány účastníkům, výsledný obsah zprávy se může stát
předmětem diskuse dalších studijních skupin.

Kromě použitých metod jsou ve vzdělávání důležité také materiální didaktické
prostředky, které (v nejužším slova smyslu) znamenají učební pomůcky a didaktická
technika, výukové prostory a jejich vybavení.
Učební pomůcka je materiální prostředek výuky, který napomáhá k interpretaci obsahu
vzdělávání, umožňuje lektorovi didakticky zpracovat učební látku a zdůraznit, jaké informace
má účastník ve vyučování prioritně vnímat. Didaktická technika je označení pro technické
přístroje a zařízení užívané pro výukové účely.
Učební pomůcky a didaktická technika plní zprostředkující funkci mezi lektorem
a účastníky výuky, pomáhají zprostředkovat učební látku.
Mezi nejčastěji užívané učební pomůcky patří:
• originální předměty a reálné skutečnosti – přírodniny, výrobky, výtvory, zvuky apod.,
• zobrazení a znázornění předmětů a skutečností – modely, zobrazení, zvukové
záznamy,
• textové pomůcky – učebnice, pracovní materiály, doplňková a pomocná literatura,
• pořady a programy prezentované prostřednictvím didaktické techniky,
• speciální pomůcky.
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Nejčastěji užívaná didaktická technika:
• zařízení pro nepromítaný záznam (různé plochy) – různé druhy tabulí, flipchart apod.,
• projekční technika - pro statickou projekci (diaprojektory, zpětné projektory)
i pro dynamickou projekci (diaprojektory, filmové projektory),
• zvuková technika – gramofony, magnetofony, diktafony, rozhlasové přijímače apod.,
• televizní technika – videomagnetofony, televizní kamery, videokamery, monitory atd.,
• výukové počítače,
• pomocná a doplňková zařízení – např. promítací plátna, dálková ovládání, apod.
4.3 Ověření úrovně osvojení nových znalostí a dovedností
Hodnocení je posouzení toho, co se účastníci ve vzdělávacím kurzu naučili, tedy jejich
nově nabytých znalostí, dovedností, postojů apod. Hodnocení je zpětnou vazbou jak
pro učícího se, který se takto dozvídá o svých pokrocích při učení, tak pro lektora, který se
dozvídá o tom, jak byl při působení na účastníky úspěšný. K základním funkcím hodnocení
ve vzdělávání dospělých patří:
• motivace – hodnocení může působit jak motivačně, tak nemotivačně,
• získání informací – poskytuje informace o pokrocích účastníka i činnosti lektora,
• regulace – hodnocením lektor může usměrňovat učební činnost účastníka,
• diferenciace a prognostika – podklad pro plánování dalšího vzdělávání účastníka.
Pro hodnocení ve vzdělávání platí určité zásady. Hodnocení by tedy mělo být:
• objektivní – tzn., že jeho výsledky by měly být závislé na zkoušeném a jeho
znalostech, dovednostech a schopnostech, ne na osobě examinátora (zkoušejícího),
• spravedlivé,
• systematické - tj. připravené, cílevědomě organizované,
• přiměřeně náročné – přílišná shovívavost i přílišná přísnost je kontraproduktivní,
• citlivé – zkoušení by mělo citlivě rozlišovat úroveň jednotlivých úkolů,
• bezprostřední – mělo by být poskytnuto bez zbytečných časových prodlev,
• ekonomické – pokud jde o čas zkoušejícího i zkoušených i o vynaložené finanční
prostředky.
Techniky hodnocení: testy a zkoušky (ústní, písemné, praktické), pozorování, rozhovor,
analýza výsledků činnosti účastníků (např. písemných prací).
Specifika hodnocení ve vzdělávání dospělých:
• Dospělí mají často silnou potřebu dobrého hodnocení už proto, aby obstáli před svými
kolegy-účastníky, proto je vhodné, pokud jejich hodnocení probíhá individuálně,
nikoliv veřejně před ostatními účastníky vzdělávacího programu.
• Vhodnější je využívat formy slovního hodnocení než hodnocení známkováním.
• Hodnocení by mělo vždy začít pochvalou, teprve potom by měla přijít případná
kritika, následovaná vždy přesným vymezením toho, co je potřeba zlepšit, znovu
prostudovat apod.
• V případě hodnocení písemné práce hodnotitel nikdy neopravuje chyby a nedostatky
v samotné práci, ale pouze je vyjmenuje a navrhne, jak je opravit.
• Atmosféra zkoušky by měla být klidná, důstojná a nestresující, zkouška musí probíhat
v partnerském ovzduší, musí být spravedlivá a objektivní, nesmí degradovat osobnost,
demotivovat či prohlubovat trému nebo stresovou situaci.
• Účastník by neměl být jen pasivním příjemcem hodnocení, ale i jeho aktivním
spolutvůrcem.
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Kontrolní otázka
Uveďte čtyři důvody, proč je potřeba hodnotit výsledky výuky.

Průvodce studiem
V problematice vzdělávání dospělých, obdobně jako v jiných oblastech, je možné
charakterizovat určité trendy vývoje. K těm aktuálním patří distanční vzdělávání a e-learning,
kterým je věnována poslední část textu.

5 Distanční vzdělávání a e-learning
Základní principy distančního vzdělávání (DiV):
• otevřenost – DiV je přístupné širokému okruhu zájemců, studujících,
• specifická organizace studia – hlavním objektem vzdělávacího procesu je studující
(většinou dospělý), hlavním subjektem vzdělávací instituce (nikoliv učitel),
• individualizace a flexibilita studia – je založena na značně diverzifikované nabídce
studijních možností, pružných sestavách kurzů a možnostech poměrně snadno měnit
(aktualizovat) obsah i rozsah učiva, čemuž nejčastěji využívá modulová stavba kurzů
a studijních programů,
• samostatnost studia – učivo je seskupováno do relativně malých dávek, po nich vždy
následuje okamžitá zpětná vazba, studijní látka musí být soudržná, učivo musí být
didakticky skloubeno bez logických mezer, DiV zároveň umožňuje studujícím
individuální tempo při učení,
• multimediálnost – umožňuje zprostředkování učiva prostřednictvím více smyslů
(vizuálně, auditivně atd.), a to prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu,
videokonferencí atd.,
• podpora studujících – vysoká informovanost studujících o studijních možnostech,
motivace ke studiu, individualizované sestavy studijního programu, psychologická
pomoc při řešení potíží profesních či osobních problémů apod., informace
o postupném zadávání a zpracovávání samostatných prací a zkoušek, výsledcích
studia, činnosti studijních středisek atd.
5.1 Historie distančního vzdělávání
První vzdělávací programy organizované na dálku byly realizovány již v polovině
19. století. Nejedná se ještě o distanční vzdělávání, ale o jeho předchůdce, základ dnešního
DiV. V historii distančního vzdělávání rozlišujeme tyto tři navzájem se prolínající vývojové
fáze pojmenované podle hlavního nástroje pro distribuci obsahu:
1. fáze: poštovní (korespondenční) distanční vzdělávání (30. – 90. léta 19. století) –
dodávání studijních materiálu poštou „do domu“ umožňuje studovat
samostatně, účastník se stává plně odpovědným za průběh i výsledek svého
studia.
2. fáze: multimediální distanční vzdělávání (90. léta 19. století – 90. léta 20. století) –
distribuce obsahu prostřednictvím telefonu, rádia, filmu, gramofonových
desek, televize, videa.
3. fáze: internetové distanční vzdělávání (od 90. let 20. století) – dochází k efektivní
kombinaci výhod všech dosavadních zkušeností, vznik nové dimenze
vzdělávání podporovaného počítačem zapojeným v síti jako elementární
předpoklad pro realizaci e-learningu.
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Současné trendy v distančním vzdělávání:
a) využívání multimédií,
b) využívání Internetu,
c) větší individualizace a specializace vzdělávacího procesu,
d) větší individualizace a specializace vzdělávacího obsahu – modulární struktura
obsahu.
Hlavními prvky systému distančního vzdělávání jsou:
a) studující – převážně dospělí jedinci, schopní samostatného studia pod dohledem
vzdělávací instituce a s pomocí didakticky dobře zpracovaných studijních pomůcek,
b) vzdělávací instituce – nabízí studujícím studijní kurz nebo program a zodpovídá
za jeho kvalitu, organizuje vlastní průběh studia, podává studujícím veškeré informace
a dodává studijní materiály, zajišťuje jim všestrannou podporu během studia,
c) informační a studijní materiály – tzv. výukový balík, tj. soubor všech studijních
opor, které studující potřebuje ke studiu a které dostane od vzdělávací instituce
(studijní texty, audio a videokazety, průvodce studiem, studijní návod, popř. další
studijní materiály),
d) komunikační prostředky – komunikace mezi studujícím a vzdělávací institucí musí
být zajištěna prostřednictvím telefonních linek, faxu, e-mailu apod., musí být zajištěno
dostatečné množství kvalitních tutorů (konzultantů, poradců) a jejich technické
vybavení tak, aby studující měli možnost s nimi konzultovat.
Základní schéma průběhu distančního studia
cíle studia; struktura a obsah kurzu; jak studovat; úvod
k tématu, seznámení s tutory, konzultanty a studujícími
studium materiálů a pomůcek; vypracování písemných prací
(TMA/POT); konzultace
zpravidla nepovinná setkání studujících s tutorem; skupinová
práce; odborné diskuse; zodpovídání dotazů
pokračování ve studiu materiálů; vypracovávání dalších
zadaných prací; konzultace
opakování učiva; písemné testy; zkouška

Kontrolní otázka
Jak by konkrétně měl vypadat vzdělávací kurz organizovaný distanční formou?

V současné době je distanční vzdělávání stále více spojováno s využíváním počítačů
při výuce – hovoříme o tzv. e-learningu (tento pojem se poprvé objevil v roce 1999), což
znamená vzdělávání, které je podporované moderními technologiemi a je realizováno
prostřednictvím počítačových sítí – intranetu a zejména Internetu. E-reading je pak distribuce
elektronických výukových materiálů prostřednictvím počítačové sítě, na rozdíl od e-learningu
tu chybí složka řízení.
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Základní formy e-learningu:
1. Off-line learning nevyžaduje, aby byl počítač připojen k jinému počítači
prostřednictvím sítě, učební materiály jsou distribuovány na paměťových nosičích
(diskety, CD-ROM, DVD-ROM).
2. On-line learning pro svou existenci potřebuje počítačovou síť (Internet, intranet
apod.), distribuce učebních materiálů probíhá právě prostřednictvím těchto sítí:
• synchronní – vyžaduje neustálé připojení k síti, komunikace probíhá
v reálném čase,
• asynchronní – není nutné, aby účastníci byli v určitém okamžiku všichni
přítomni na síti.
Kontrolní otázka
Uveďte příklady synchronní i asynchronní komunikace v rámci on-line learningu.

Základní složky e-learningu:
a) Obsah vzdělávání – vzdělávací kurzy (e-kurzy) a moduly, které jsou tvořeny
textovým, grafickým nebo multimediálním obsahem a jejichž základním znakem
je interaktivita a zpětná vazba; zásady pro tvorbu tzv. e-textu:
• nesmí to být pouze papírový text převedený do elektronické podoby,
• měl by být názorný, interaktivní, multimediální,
• forma hypertextu umožňuje větší provázanost jednotlivých témat,
• měl by být rozčleněn na menší celky (1 kapitola = 1 obrazovka).
b) Distribuce obsahu vzdělávání – je prováděna prostřednictvím internetu a intranetu.
c) Řízení studia – proces, který zajišťuje správu e-kurzů a studentů včetně sledování
výsledků jejich studia (viz LMS).

Výhody a nevýhody využití e-learningu ve vzdělávání
Výhody
vyšší efektivnost výuky, flexibilita
individuální přístup k uživateli
Modularizace
aktuálnost informací
rychlejší osvojování si informací
lépe zapamatovatelné informace
zvyšování kompetencí v oblasti
e-gramotnosti

+/-

náklady
dostupnost kdykoliv
shodný
obsah
pro všechny
snadná administrace
interaktivita
kvalita obsahu

Nevýhody
závislost na technologiích
nekompatibilita komponent
nevhodnost pro určité
obsahy
nevhodnost pro určité
uživatele
princip dobrovolnosti
závislost na lidské podpoře

Technologické formy e-learningu

offline

online
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CBT
computer based training
CMS
course management systém
WBT
web based training

LMS
learning management system

vzdělávání podporované počítačem,
vzdělávací
obsahy
jsou
distribuovány
učícím
se
na CD-ROMech.
propojení CBT obsahů s počítačovými sítěmi, tj. multimediální
obsah sdílený pomocí sítě, ale bez komunikačních nástrojů.
vzdělávání podporované počítačovou/komunikační sítí (online),
obsah je distribuován přes Internet nebo intranet,
umožňuje komunikaci lektor – účastník i účastník – účastník,
a to synchronní i asynchronní.
systém pro řízení výuky,
speciální software instalovaný na serveru poskytující
mnohostrannou podporu výuky, lze do něj vstoupit odkudkoliv
prostřednictvím běžného internetového prohlížeče,
u nás: EDEN, e-Doceo, iTutor, Unifor, Barborka, Moodle,
LMS zpravidla obsahují tyto nástroje pro podporu
e-learningu:
a) nástroje pro tvorbu a správu kurzů,
b) nástroje pro zpětnou vazbu/hodnocení i evaluaci,
c) nástroje pro administraci,
d) komunikační nástroje.

Možnosti využití internetu ve vzdělávání (dle Brdičky, 2003):
• jako stroj na učení – tzv. programované učení jako jakýsi předstupeň e-learningu,
• jako zdroj informací – na internetu lze najít velké množství různých informací,
• jako nástroj pro komunikaci – e-mail, chat, telefonování (skype), videokonference,
• jako pomocník učitele – vyhledávání informací, kontakt s kolegy i se studujícími,
možnost vyhledat a stáhnout pracovní listy apod.,
• jako pomocník studenta – vyhledávání informací, možnost komunikace se spolužáky
i s učitelem apod.
Vlastnosti dobrého e-learningu – tzv. ACCEL model
A
C

aktivita
spolupráce

C

přizpůsobivost

E
L

kvalita
vhodnost
pro životní styl

program vyžaduje aktivní, přemýšlivý přístup.
studující se účastní diskusí, aktivit a projektů s ostatními kolegy,
spolupracují.
přizpůsobení potřebám a požadavkům studentů ve smyslu časových
plánů, výukových cílů, úrovně přípravy a stylu.
výukový program je připraven odborníkem na danou oblast.
studium je přizpůsobeno životu studujících, jejich časovým
i finančním možnostem, je nezávislé na místu pobytu, s volitelným
tempem studia.

Současné trendy v e-learningu
blended
learning
m-learning
t-learning

kombinace e-learningu a prezenčních forem výuky.
vzdělávání podporované mobilními technologiemi, zejména smartphony,
PocketPC (kapesní počítače) apod.
vzdělávání prostřednictvím interaktivní digitální televize (iDTV).

Základní vlastnosti elektronické komunikace:
• neřízená,
• hromadná,
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•
•
•
•
•

zprostředkovaná – sdělení je zprostředkováno technikou (PC, mobilním telefonem aj.),
anonymní – účastníci komunikace jsou od sebe místně i časově vzdáleni, anonymita
umožňuje větší otevřenost (např. používání nicků často znemožňuje odhalit věk,
pohlaví, vzdělání či sociální postavení komunikujících),
časově a místně neomezená – s kýmkoliv, kdykoliv, kdekoliv,
závislá na technologickém zabezpečení – je nutné mít určitý hardware
a software,
závislá na počítačové/digitální gramotnosti komunikujících.

Pro komunikaci prostřednictvím internetu platí určitá nepsaná pravidla – tzv. netiketa
(viz přílohy).

Úkol – k zamyšlení
Zamyslete se nad tím, které z uvedených vlastností e-komunikace jsou při e-learningu
pozitivní a které spíše negativní.

Tipy pro úspěšné studium e-learningového kurzu (Barešová, 2003):
• Využijte všech výhod online komunikace – přispívejte do diskusí, čtěte příspěvky
a komentáře ostatních, komunikujte s lektorem i ostatními studujícími, odbouráte tak
pocit izolovanosti.
• Zjistěte si podporu svého okolí – v práci, doma, u přátel, a to už před zahájením
studia.
• Zajistěte si klidné místo ke studiu.
• Studujte pokud možno každý den – alespoň se připojte, komunikujte, ptejte
se a odpovídejte na dotazy, časté, i když kratší studium, je efektivnější než
jednorázové třeba i mnohahodinové učení.
• Využívejte výhody anonymity – v online prostředí je čas si vše rozmyslet a správně
formulovat, není nutné být ve stresu, že něco řeknete špatně atd.
• Pokud budete mít problém, mluvte o něm – ať už se bude jednat o problémy
technického rázu nebo neporozumění látce, je potřeba o tom mluvit – lektor nebo
ostatní studující jistě pomohou, stejně tak, jako pomůžete vy, pokud má někdo
problém, který umíte vyřešit.
• Používejte, co jste se naučili – snažte se aplikovat znalosti z kurzu v praxi, nalézt
souvislosti mezi tím, co se učíte, a pracovními postupy, které používáte v zaměstnání.

Shrnutí
Úkolem studijního materiálu, který jste právě dočetli (nebo dokonce prostudovali), bylo
poskytnout vám základní informace o edukaci dospělých, základní informace potřebné
k tomu, abyste mohli buď hned, nebo případně někdy v budoucnu vystupovat v roli
vzdělavatele či konzultanta, případně organizátora vzdělávání dospělých. Jak již bylo řečeno,
nejde o informace vyčerpávající, ale pouze o základ, s nímž musíte dále pracovat – vždyť
heslem současnosti v oblasti vzdělávání je celoživotní učení! Doufám, že text naplnil alespoň
některá vaše očekávání.
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Pojmy k zapamatování
Edukace dospělých, vzdělávání, vědomosti, dovednosti, návyky, výuka, celoživotní učení,
dospělost, lektor, stres, syndrom vyhoření, didaktický proces, pedagogická komunikace,
neverbální komunikace, faktory ovlivňující komunikaci, didaktická forma, učební styl,
motivace k učení, učební atmosféra, učební klima, faktory vytvářející klima ve výuce,
ergonomie, vzdělávací cíle, didaktické principy, didaktická metoda, prezentace, přednáška,
přednáška s diskusí, seminář, diskuse, situační metody, případové studie, inscenační metody,
workshop, exkurze a stáže, koučink, mentoring, projektová výuka, Outdoor training,
Brainstorming, Open space technology, didaktické prostředky, učební pomůcka, didaktická
technika, hodnocení, distanční vzdělávání, e-learning.

Kontrolní otázky
• Co všechno může dospělého člověka vést k učení? A jak je možné tohoto dospělého
účastníka vzdělávání charakterizovat?
• Jak můžeme označit vzdělavatele dospělých? A existují rozdíly mezi těmito
označeními?
• Co všechno by si vzdělavatel měl zjistit účastnících před začátkem výuky? Je důležité
znát např. jejich učební styl? Svou odpověď zdůvodněte.
• Jak je možné vyrovnávat se se stresem? Je možné předejít syndromu vyhoření?
• Jaké jsou základní formy e-learningu?
• Vyjmenujte základní vlastnosti elektronické komunikace.
Klíč
K1: Vzdělavatel dospělých by měl v souvislosti s charakteristikami dospělých účastníků např.:
• přizpůsobit svoji lektorskou činnost tak, aby minimalizoval negativní vlivy tělesných
involučních procesů účastník (větší písmena, hlasitější a pomalejší verbální projev
apod.),
• pokusit se získat a udržet pozornost účastníků (např. častým střídáním činností,
projevem, využitím aktivizačních metod apod.),
• dělat přestávky podle potřeb účastníků,
• nenutit dospělé ke zbytečnému pamětnímu učení, vyžadovat spíše pochopení smyslu,
• zjistit na začátku výuky, jaké mají účastníci zkušenosti s daným tématem a na ty potom
při výuce navazovat,
• spojovat teoretické informace ihned s praxí, uvádět příklady z praxe,
• seznámit účastníky předem s cílem/cíli a obsahem výuky,
• přizpůsobit výuku různým stylům učení účastníků,
• motivovat, povzbuzovat,
• dávat okamžitou a častou zpětnou vazbu,
• výuku si velmi dobře připravit jak organizačně a metodicky, tak po stránce odborné,
• navazovat na co, co účastníci již znají z předchozího vzdělávání, výklad
systematizovat, propojovat informace.
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Příloha č. 1
TEST: Trpíte syndromem vyhoření?1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Obtížně se soustřeďuji.
Nedokážu se radovat ze své práce.
Připadám si fyzicky „vyždímaný(á)“.
Nemám chuť pomáhat problémovým studentům.
Pochybuji o svých profesionálních schopnostech.
Jsem sklíčený(á).
Jsem náchylný(á) k nemocem.
Pokud je to možné, vyhýbám se odborným
rozhovorům s kolegy.
Vyjadřuji se posměšně o rodičích žáků i o žácích.
V konfliktních situacích ve škole se cítím
bezmocný(á).
Mám problémy se srdcem, dýcháním, trávením apod.
Frustrace ze školní práce narušuje moje soukromé
vztahy.
Můj odborný růst a zájem o obor zaostává.
Jsem vnitřně neklidný(á) a nervózní.
Jsem napjatý(á).
Vyučování omezuji na pouhé zprostředkování učiva.
Přemýšlím o odchodu z učitelského povolání.
Trpím nedostatkem uznání a ocenění.
Trápí mě poruchy spánku.
Vyhýbám se účasti na dalším vzdělávání.
Hrozí mi nebezpečí, že ztratím přehled o dění
v oboru.
Cítím se ustrašený(á).
Trpím bolestmi hlavy.
Pokud je to možné, vyhýbám se rozhovorům se žáky.

vždy
4 body

často
3 body

někdy
2 body

zřídka
1 bod

nikdy
0 bodů

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

Vyhodnocení
Do následujících řádků zapište vedle čísel jednotlivých výpovědí počet bodů, které jste
získali, a sečtěte je pro každou rovinu zvlášť:
Kognitivní rovina
č. 1 … + č. 5 … + č. 9 … + č. 13 … + č. 17 … + č. 21 … = ……
Citová rovina:
č. 2 … + č. 6 ... + č. 10 ... + č. 14 ... + č. 18 … + č. 22 … = ……
Tělesná rovina
č. 3 … + č. 7 … + č. 11 … + č. 15 … + č. 19 … + č. 23 … = ……
č. 4 … + č. 8 … + č. 12 … + č. 16 … + č. 20 … + č. 24 … = ……
Sociální rovina
Z dosažených hodnot můžete vyčíst svůj individuální stresový profil. Maximální hodnota
bodů jedné roviny je 24, minimální 0. Součtem hodnot všech čtyř rovin získáte číslo
označující celkovou míru vaší náchylnosti ke stresu a syndromu vyhoření: ……………
Na základě celkového součtu můžete zjistit míru vaší náchylnosti ke stresu a syndromu
vyhoření. Maximální hodnota je 96, minimální 0.

1

Převzato z: HENNIG, C., KELLER, G. Antistresový program pro učitele : projevy, příčiny a způsoby překonání stresu
z povolání. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, s. 19-20.
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Příloha č. 2
TEST: Jaký jste učební typ?
často
3 body

někdy
2 body

nikdy
1 bod

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

2

1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vizuální (zrakový) typ
Pamatuji si informace lépe, když si je zapíšu.
Udržím pozornost lépe, dívám-li se na lidi.
Pro práci potřebuji klidné místo.
Když dělám zkoušku, vybavuji si stránky ve skriptech, učebnici.
Když se učím, potřebuji si zapisovat poznámky.
Hudba nebo okolní zvuky mě při učení ruší.
Nepochopím vždycky pointu vyprávěného vtipu.
Čmárám a maluji obrázky na okraj listu se studijními poznámkami.
Mám problém udržet pozornost při přednáškách.
Silně na mě působí barvy.

Auditivní (sluchový) typ
Moje písemné poznámky vždy vypadají neupraveně.
Při čtení používám záložku.
Neřídím se dobře písemnými pokyny.
Když něco slyším, pamatuji si to.
Psaní mi vždy dělalo problémy.
Často zaměňuji písmena, když čtu.
Raději poslouchám a učím se, než čtu a učím se.
Nedokážu příliš dobře interpretovat individuální řeč těla.
Obtížně se mi čtou stránky natištěné drobnými písmeny nebo kopie
špatné kvality.
Oči se mi rychle unaví (i když jsem zdravotně v pořádku).

Motorický (dotykový) typ
Začínám úkol, aniž si přečtu pokyny.
Nesnesu sedět u pracovního stolu delší dobu.
Raději se nejdřív podívám na vzor, ukázku a pak to udělám sám/a.
Při řešení problémů používám metodu pokus – omyl.
Rád/a se učím ze skript (učebnice) při jízdě na rotopedu/chůzi.
Když studuji, často dělám přestávky.
Je pro mě obtížné poskytnou informace v jednotlivých krocích.
Mám rád/a sport a jsem dobrý/á v různých druzích sportů.
Když něco popisuji, hodně používám gestikulace.
Musím přepsat ručně nebo na počítači své poznámky, abych si získané
vědomosti upevnil/a.

Vyhodnocení
Do následujícího řádku vypište součty bodů dosažených v každém z uvedených typů:
vizuální typ ………

auditivní typ ………

motorický typ ………

Výrazná inklinace k jednomu z těchto typů se projeví tak, že v něm dosáhnete 21 a více bodů.
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Příloha č. 3
Taxonomie vzdělávacích cílů
Bloomova taxonomie kognitivních cílů:
1. ZAPAMATOVÁNÍ – účastník bude po skončení vzdělávání schopen reprodukovat faktické údaje,
pravidla, postupy, zákony, vzorce, termíny, kritéria, teorie a jiné poznatkové struktury.
2. POROZUMĚNÍ – účastník bude po skončení vzdělávání schopen vysvětlit osvojované učivo
ve formě pojmů, pouček, zákonů, pravidel, vzorců; ilustrovat učivo na konkrétním příkladě,
pravidle, resp. formulovat poučku vlastními slovy apod.
3. APLIKACE – účastník bude po skončení vzdělávání schopen aplikovat pochopené poznatky
při řešení zadaného problému, navrhnout postup jeho řešení, použít vzorce při řešení příkladů, uvést
vztah mezi pojmy a proměnnými, prokázat znalost pracovního postupu, plánovat postup řešení
úkolu apod.
4. ANALÝZA – účastník bude po skončení vzdělávání schopen analyzovat problém na známé
a neznámé prvky a nacházet vztahy mezi nimi.
5. SYNTÉZA – účastník bude po skončení vzdělávání schopen vytvářet poznatkové struktury,
kombinovat jejich jednotlivé prvky, vyhledávat prvky z mnohých pramenů a funkčně je integrovat
v souladu se zadaným problémem apod.
6. HODNOTÍCÍ POSOUZENÍ – účastník bude po skončení vzdělávání schopen posoudit hodnotu
myšlenek, tvůrčích metod práce, zhodnotit efektivnost racionalizačních opatření a nových
pracovních postupů, porovnat vyřešený problém s normou a vyvodit odpovídající závěry pro jeho
další optimalizaci apod.

Daveova taxonomie psychomotorických cílů:
1. IMITACE – účastník je schopen osvojit si psychomotorické dovednosti na základě pozorování,
napodobit danou činnost při plné vědomé kontrole jejich jednotlivých úkonů.
2. MANIPULACE – účastník je schopen vykonat danou činnost na základě slovního návodu; činnost
se postupně zdokonaluje.
3. ZPŘESŇOVÁNÍ – účastník je schopen vykonat danou činnost skoro samostatně; činnost je stále
přesnější.
4. KOORDINACE – účastník je schopen vykonat požadovanou činnost celkem samostatně a plynule.
5. AUTOMATIZACE – účastník má už zautomatizované některé složky osvojované psychomotorické
činnost.

Krathwohlova taxonomie afektivních cílů:
1. VNÍMAVOST – účastník je citlivý na existenci určitých jevů nebo stimulů, je ochotný je vnímat,
případně je přijímat; na této úrovni se učení účastníků zaměřuje požadovaným směrem; postupně
stimuly vnímají pozorněji a uvědoměleji.
2. REAGOVÁNÍ – účastník ochotně reaguje na dané stimuly a jevy, podrobuje se určitým pravidlům
a normám, projevuje přitom určitou aktivitu a je spokojený s tímto reagováním.
3. OCEŇOVÁNÍ HODNOTY – u účastníků dochází k interiorizaci (zvnitřnění) hodnoty prožitku,
postoje apod.; pociťují závazek k hodnotě, uznávají ji, cení si jí; hodnota např. určitého postoje
začíná ovlivňovat chování účastníka, vytváří se tak zájem anebo pozitivní postoj.
4. INTEGROVÁNÍ HODNOT – účastník při reagování na různé situace integruje hodnoty
do soustavy, určuje pořadí hodnot, dominantní hodnoty; vytvářejí se základy hodnotového systému
účastníka.
5. INTERIORIZACE HODNOT V CHARAKTERU – dotváří se hierarchie hodnot účastníka; jeho
chování je už jasně vyhraněné.
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Příloha č. 4
Ergonomie – zásady sezení a práce vsedě, zásady pro práci s počítačem
Charakteristickým projevem současné civilizace je nedostatečná pohybová aktivita,
přibývá profesí se sedavým charakterem zaměstnání, doba strávená sezením se neustále
zvyšuje - jak v práci, tak během mimopracovní činnosti. Ve vyspělých průmyslových zemích
stráví člověk během svého pracovního života, při kterém vykonává kancelářskou práci,
až 80 000 hodin sezením.
Negativní důsledky sedavého způsobu zaměstnání: změny držení těla (kulatá záda,
oploštění bederní lordózy), přetížení svalového a vazivového systému, ovlivnění tlaků
na meziobratlové ploténky až jejich vyhřeznutí, a z toho plynoucí bolesti v zádech, sternální
syndrom, bolesti krční páteře, bolesti hlavy, v některých případech může tento způsob práce
vést až k osteoporóze z inaktivity, ke zvýšenému výskytu křečových žil.
Možnosti zmírnění obtíží:
a) Vhodné sedadlo: stabilní, bezpečné, nastavitelné parametry, sedací plocha by měla být
asi o 3 – 5 cm níže než podkolenní rýha člověka, rozdíl mezi výškou sedací plochy
a výškou pracovní plochy by měl být asi 27–29 cm.
b) Alternativní sezení: klekačky, gymnastické (balanční) míče.
c) Správný způsob sezení: vzpřímený sed s alespoň částečným zachováním bederního
prohnutí páteře, nohy by neměly být překřížené nebo natažené.
d) Cvičení, relaxace:
• relaxační sed – sed s hlavou podepřenou v dlaních, sed obkročmo proti
opěradlu s opřením hlavy a hrudní kosti o zádovou podpěru, sed v houpacím
křesle,
• dynamický sed – dočasná změna polohy zhruba po 30 minutách sezení,
např. naklánění se dopředu, dozadu a do stran, dupání nohou do podlahy,
protřepání rukou či nohou apod.
e) Správné vstávání a usedání: postupné naklánění trupu směrem dopředu
do okamžiku, kdy dojde ke zvedání hýždí ze sedadla, narovnání v kyčelních
a kolenních kloubech se stabilizovaným trupem; vstávání usnadňuje nakročení jedné
nohy dopředu, opření o přední stranu stehna, při bolestech zad také opření jedné ruky
o záda.
f) Kompenzační pohybový režim: cviky na protažení a uvolnění svalů a páteře:
• ruce sepnuté za hlavou, s nádechem a pohledem očí nahoru se hlava opírá
o sepnuté ruce, s výdechem se hlava uvolnění předklání (protahuje zadní
šíjové svaly),
• při opření hlavy o stěnu nebo o stůl dochází při nádechu k vyhrbení v oblasti
hrudní páteře, při výdechu k jejímu oploštění a protažení (protahuje zádové
svaly a uvolňuje hrudní páteř),
• ruce jsou sepnuté za sedadlem, vlastní pohyb spočívá v zákonu přes okraj
sedadla (protažení prsních svalů a uvolnění hrudní páteře),
• záklon v poloze vstoje, nohy lehce rozkročení, dlaně na hýždích (uvolnění
bederní páteře),
• zatlačení prstů ruky proti bradě, čelu, temeni hlavy či ze strany (posilování
šíjových svalů),
• v poloze vsedě tlačíme dlaní do hrany stolu, záda jsou vzpřímená, kolena
lehce od sebe, lokty u těla (posílení dolních fixátorů lopatek).
g) Využití ergonomických pomůcek: bederní opěrky, podložky pod nohy, šikmá plocha
pracovního stolu apod.
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Práce s počítačem
Negativní důsledky práce s PC: svalově-kosterní obtíže, bolesti krční páteře a ramenních
pletenců, bolesti hlavy, přetížení horních končetin (v důsledku práce s myší, kdy
je přetěžována pouze jedna strana těla, ruka je vychýlena směrem k malíčkové straně,
křečovité držení myši, její nevhodný tvar a velikost, silné údery do klávesnice), potíže
se zrakem – pálení očí, mžitky, rozmazané vidění apod.
Požadavky na „zdravou“ práci s počítačem:
• Monitor by měl umožňovat regulaci výšky obrazovky, regulaci sklonu a otáčení kolem
svislé osy, vzdálenost očí uživatele a obrazovky by měla být 40–75 cm (v závislosti
na velikosti znaků), horní řádka textu by měla být přibližně v úrovni očí, popř. mírně
pod úrovní očí, pohled na obrazovku by měl být kolmý.
• Klávesnice by měla být oddělena od obrazovky, měla by být o něco níže než rovina
pracovního stolu, její přední strana by měla být zaoblená.
• Myš by měla být umístěna co nejblíže klávesnici a ve stejné výšce, doporučuje
se používání gelových podložek.
• Doplňky: držák dokumentů, podložka pod nohy.
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Příloha č. 5
Netiketa – pravidla komunikace v síti2
1. Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač. To, co napíšete
do počítače, byste možná dotyčnému nikdy neřekli do očí.
2. Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém
životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu.
3. Zjistěte si taktně, s kým mluvíte. Internet je přístupný lidem z celého světa,
a v každé zemi platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být
dovolené na arabském, a to platí o všech podobných skupinách. Politika, náboženství
a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích
slušnosti.
4. Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy. Někteří
se připojují z domu přes modem a draze za to platí. Neposílejte proto žádné zbytečně
velké e-mailové zprávy.
5. I když píšete bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. Nebuďte grobián,
nezveřejňujte nepravdivé, nebo i pravdivé, ale choulostivé informace. Neporušujte
autorská práva.
6. Pomáhejte v diskusích. Pokud má někdo v diskusi nějaký problém, odpovězte
mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed
poslouchej, pak piš.“
7. Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří,
je vhodné ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu.
8. Nezneužívejte svou moc či své vědomosti. Pokud jste správcem serveru, máte sice
přístup k poště ostatních, ale nemusíte ji neustále kontrolovat jenom tak z nudy,
a pokud umíte hackovat, nemusíte to pořád zkoušet.
9. Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně.
10. Nešiřte hoaxy. Zpomalují internet. Pokud vám přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho
odesilatele, že takové jednání je nevhodné.
11. Nerozesílejte spam a reklamu.
12. Nestahujte warez.
Hoax = nevyžádaný e-mail nebo zpráva poslaná přes IM (např. ICQ), která uživatele varuje
před nějakým virem, informuje o nebezpečí, prosí o pomoc, snaží se ho pobavit apod. Hoax
většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší
množství dalších dres, proto se někdy označuje jako řetězový e-mail.
Spam = nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem.
Původně se spamy šířily především e-mailem, v současné době tento fenomén postihuje i jiné
druhy internetové komunikace – např. diskusní fóra, komentáře nebo IM (např. ICQ).
Warez = autorská díla, s nimiž je nakládáno v rozporu s autorským právem – jedná
ze především o počítačové hry (gamez), aplikace (appz), cracky (crackz) a filmy (moviez).
Lidé, kteří zacházejí s warezem, jsou označováni jako počítačoví piráti.

2

Tato pravidla můžete najít např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa
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Podporované zaměstnávání a tranzitní program
Vlasta Stupková, Pavlína Techlová

Cíle
Po prostudování této části textu byste měli být schopni:
• stručně přiblížit vývoj podporovaného zaměstnávání ve světě i u nás,
• popsat základní principy a východiska podporovaného zaměstnávání,
• popsat fáze procesu podporovaného zaměstnávání,
• mít představu o možnostech podpory klienta i zaměstnavatele při podporovaném
zaměstnávání,
• definovat pojmy: podporované zaměstnávání, tranzitní program, job klub,
empowerment.

Průvodce studiem
V tomto textu se dozvíte základní informace o podporovaném zaměstnávání. Dozvíte
se o souvislostech, v jakých podporované zaměstnávání vzniklo a jak se vyvíjí. Přečtete
si velmi stručně zpracované vybrané části metodiky. Pro poskytování služby podporovaného
zaměstnávání, budete ještě potřebovat praxi s metodickým vedením a další literaturu.

1 Vznik a vývoj podporovaného zaměstnávání ve světě a u nás
Podporované zaměstnávání (PZ) je časově omezená služba určená lidem, kteří chtějí
získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti
získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že
potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem do práce i po něm.
(Česká Unie pro PZ v červenci 2003)
Podporované zaměstnávání vzniklo v sedmdesátých letech 20. století ve Spojených státech
amerických a o něco později v Kanadě (podnětem byl celkový myšlenkový vývoj společnosti
v tomto období a také probíhající revize tradičního „modelu připravenosti“). Model
připravenosti kladl důraz na to, aby člověk dříve než přijde na pracoviště, se předem učil
dovednosti k nějaké práci potřebné; předpokládalo se, že lidé, kteří takovýto postup potřebují,
si přenesou naučené dovednosti ze cvičného prostředí na pracoviště. Při hodnocení původního
modelu připravenosti se však ukázalo, že pro lidi s mentálním postižením většinou není tento
způsob efektivní. Revizí tohoto modelu vznikla myšlenka podporovaného zaměstnávání
s tréninkem dovedností přímo na pracovišti, tedy možnost pro lidi s mentálním postižením,
kteří by se jinak dostávali na pracoviště ve velmi pozdním věku anebo nikdy. Ukázalo se také,
že pro lidi s mentálním postižením často není možné přenášet si dovednosti z jednoho
pracoviště na druhé. Postupně v dalších letech se myšlenka podporovaného zaměstnávání
rozšiřovala do Evropy.
V USA bylo podporované zaměstnávání legislativně zakotveno v roce 1984
v tzv. Developmental Disability Act. Od roku 1986 začaly vznikat agentury podporovaného
zaměstnávání ve Velké Británii, v roce 1990 začaly probíhat pilotní projekty v Norsku,
na jejichž základě od roku 1996 podporované zaměstnávání jako veřejnou službu zajišťují
tamní Úřady práce; ve Finsku se v osmdesátých letech začali uskutečňovat pilotní projekty
„integrované chráněné práce“ a jejich legislativní zakotvení se v současné době připravuje.
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Podporované zaměstnávání je známé také v dalších evropských zemích (Itálie, Belgie,
Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko a další).
Do České republiky přišla myšlenka podporovaného zaměstnávání na začátku
devadesátých let minulého století. V současné době existuje Česká unie pro podporované
zaměstnávání (ČUPZ), která je členem Evropské unie pro podporované zaměstnávání. První,
pilotní projekt pro PZ Palmif probíhal pod záštitou MPSV s cílem upravit norskou metodiku
na naše poměry, ověřit upravenou norskou metodiku a založit nové agentury mimo Prahu,
připravit manuál PZ a začlenit PZ do legislativy zaměstnanosti . V dalších projektech
docházelo ke vzniku dalších nových agentur, byla vypracována obsáhlejší metodika PZ
a Dodatky k metodice a další materiály, ČUPZ pořádá základní a rozšiřující kurzy PZ,
vypracovala Standardy kvality podporovaného zaměstnávání, provádí audity kvality
a vypracovala pracovní diagnostiku pro podporované zaměstnávání (hodnocení dovedností
pro stanovení podpory a sledování rozvoje), uskutečňuje se spolupráce s EUSE (Europian
Union of Supported employment) a evropskými agenturami. V roce 2009 bude ČUPZ
organizovat evropský kongres PZ. K legislativnímu zakotvení PZ však zatím stále nedošlo,
i když se tato metoda úspěšně využívá v oblasti zaměstnanosti, ve spolupráci s úřady práce,
i v sociální rehabilitaci.

Úkol (K1)
S využitím Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, charakterizuje legislativní postavení
podporovaného zaměstnávání.

1.1 Organizační a odborné zázemí
Do personálního zabezpečení podporovaného zaměstnávání patří pracovní konzultanti,
pracovní asistenti, případně dobrovolníci, vedoucí agentury, ve větších organizacích také
finanční manažer, nebo i projektový manažer. Většina agentur PZ jsou součástí větších
organizací, které poskytují i jiné služby.
Z technického zázemí je důležitá klidná místnost pro konzultace a pracovny konzultantů
a vedení. Do technického zázemí spadá hlavně počítačové vybavení, prostor pro dokumentaci
a archiv a sociální zařízení také pro klienty. V případě cílové skupiny osob s tělesným
postižením musí být pracoviště přístupné, tzn. přístupný vstup do budovy, interiér včetně
sociálního zařízení a pokud možno i přístupná doprava.
Do organizačních prostředků, kromě pracovních schůzek popsaných v procesu
podporovaného zaměstnávání patří také organizační porady týmu, dokumentace a archiv. Jako
odborné a podpůrné prostředky se osvědčuje metodické vedení, počáteční spolupráce nového
pracovníka s garantem, supervize, plány rozvoje pracovníků a hodnocení pracovníků.
Důležitým aspektem podporovaného zaměstnávání je finanční zajištění. Agentury
podporovaného zaměstnávání jsou v ČR neziskovými organizacemi odkázanými na zatím
velmi nejisté státní a krajské dotace a granty ESF.
Většina agentur podporovaného zaměstnávání má zaregistrované podporované
zaměstnávání jako metodu a součást služby sociální rehabilitace i když je možné i legislativní
začlenění v zákoně o zaměstnanosti, spolupráce s úřady práce a financování prostřednictvím
pracovní rehabilitace. Velmi důležité jsou v podporovaném zaměstnávání vztahy s dalšími
organizacemi, institucemi a veřejností. Nejdůležitějšími partnery jsou zaměstnavatelé, kteří
jsou zároveň i uživateli služeb.
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2 Základní principy a východiska podporovaného zaměstnávání
Okamžité umístění na pracovní místo – zatímco u většiny pracovních metod proběhne
nejprve vzdělávání (rekvalifikace) a teprve po něm následuje nástup na pracoviště,
u podporovaného zaměstnávání se vychází ze stávajících možností zájemce o práci,
na základě kterých se hledá pracovní místo. K tréninku dovedností dochází až po nástupu
do práce.
• Trénink pracovníka přímo na pracovišti – dovednosti, které jsou pro dané pracovní
místo požadovány, se člověk využívající služby PZ učí přímo na pracovišti, kde jsou
vytvořeny optimální podmínky.
• Konkurence schopná práce – pracovník s postižením dostává za stejnou práci
obdobnou odměnu jako člověk bez postižení. Přitom pracovní doba odpovídá
možnostem konkrétního člověka.
• Zaměstnání v běžném pracovním prostředí – jde o pracovní místa, kde lidé
s postižením pracují mezi lidmi bez postižení, sdílí s ostatními nejenom pracovní
prostor, ale také při společně vykonávané práci spolupracují a vzájemně komunikují.
Průběžná podpora – aby bylo pracovní umístění úspěšné, je podpora zajištěna na tak
dlouho,
jak
je
potřeba,
podle
standardů
ČUPZ
však
nejdéle
po dobu 2 let. V odůvodněných případech může být podpora prodloužena.
• „Na míru šitá“ podpora – pro podstatu a míru poskytované podpory jsou určující
specifické potřeby člověka. Cílem podpory a tréninku není změnit člověka,
ale v zájmu zajištění úspěšného pracovního uplatnění upravit pracovní náplň
a pracovní prostředí. Při zajišťování podpory se vychází z možností člověka,
ne z jeho omezení.
• Aktivní přístup uživatele služeb podporovaného zaměstnávání – uživatel
podporovaného zaměstnávání není pasivním příjemcem služeb. Ve výběru práce,
v procesu plánování i při formulování životních cílů je jeho hlas určující.
2.1 Cílové skupiny PZ
Podporované zaměstnávání je určeno lidem, kteří chtějí pracovat na otevřeném trhu práce,
to znamená na běžném pracovišti, kde většina zaměstnanců v oblasti pracovního uplatnění
není znevýhodněna. Týká se to lidí v produktivním věku, kteří potřebují pomoc a podporu při
hledání práce, při práci samotné, k tomu, aby si práci udrželi a dlouhodobě v celé pracovní
kariéře. Potřeba podpory plyne z individuálních specifických potřeb jednotlivce.
Znevýhodňující faktory mohou být způsobeny zdravotním postižením, závislostí
na návykových látkách, situací při návratu z výkonu trestu, bezdomovectvím a podobně.
V poslední verzi mezinárodní klasifikace zdravotního postižení WHO se i pro situace vzniklé
na základě zdravotního postižení používá hodnocení stupně aktivity člověka a jeho participace
ve společnosti a bere se v úvahu prostředí, ve kterém žije.

Průvodce studiem
Podporované zaměstnávání v praxi znamená systematickou práci s klientem. Jedná se tedy
o dlouhodobý proces, jehož jednotlivé fáze (přijímání klienta, uzavření dohody, zpracování
osobního profil, zpracování individuálního plánu) si nyní přiblížíme.

3 Podporované zaměstnávání jako proces
Do agentury podporovaného zaměstnávání mohou přicházet zájemci o služby z úřadů
práce, z jiných organizací, s kterými spolupracují nebo spolupracovali, mohou přijít z různých
poraden, mohou být doporučeni různými odborníky – například sociálním pracovníkem
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z místa bydliště, praktickým lékařem nebo mohou získat informace z médií. Velmi často
přicházejí lidé (zejména mladí), kteří už byli nebo jsou zapojeni v tranzitním programu
ze školy do dalšího života. Klient do agentury nejčastěji přichází, protože hledá zaměstnání
a buď on sám, nebo jeho okolí si z nějakého důvodu myslí, že v tom potřebuje podporu.
Je ale vždy potřeba, aby si přicházející člověk se zástupci agentury ujasnil své vlastní
požadavky a potřeby, možnosti konkrétní agentury a možnosti podporovaného zaměstnávání
vůbec. Zjistí-li zástupce agentury po rozhovoru s klientem, že pro něho tato forma podpory
nemusí být vhodná (například tento člověk nepotřebuje dlouhodobou podporu přímo
na pracovišti nebo je potřeba dříve než začne hledat zaměstnání řešit jiné věci, například
aktuální zdravotní problémy, nedokončené studium a podobně), poskytne klientovi
poradenství ohledně problému, který se objevil, nebo přímo poradenství týkající
se zaměstnání a doporučí mu jiné služby, pokud možno konkrétní organizaci, která
je poskytuje.
Jakmile se vyjasní, že přicházející člověk opravdu chce a potřebuje podporované
zaměstnávání a v možnostech agentury je mu tuto službou poskytnout, začne zástupce
agentury, obvykle pracovní konzultant pracovat s klientem na vzájemné dohodě
o poskytování služeb. Při doporučení služby PZ se používá Pracovní diagnostika
podporovaného zaměstnávání, která určuje potřebu podpory. Obecným kritériem
pro přijímání uživatele podporovaného zaměstnávání je především vlastní zájem a motivace
Po seznámení se klienta s možnostmi agentury a zástupcem agentury s požadavky klienta,
dříve než začne konzultant s klientem pracovat na výběru a získání zaměstnání, sepíše
se dohoda o poskytování služeb. Dohoda o poskytování služeb musí být v první řadě
klientovi srozumitelná. Dohoda obsahuje také vzájemné povinnosti mezi klientem
a agenturou. Dohoda může být v průběhu poskytování služby, se souhlasem klienta, doplněna
nebo změněna.
Osobní profil v podporovaném zaměstnávání představuje souhrn zájmů, vlastností,
předpokladů a specifických potřeb klienta, které mohou souviset s jeho možnostmi
pracovního uplatnění. V osobním profilu se mohou objevit i zájmy, které na první pohled
s prací nesouvisejí, ale mohou být důležité ve fázi identifikace klientových zájmů. Informace
v osobním profilu jsou důležité především pro klientovo sebepoznání, ale také
pro konzultanta, jeho porozumění klientovi. Prioritou při vyhledávání zaměstnání jsou vždy
klientovy vlastní představy a zájmy. Osobní profil obsahuje dále klientovy představy
o budoucnosti, jeho přání a cíle, vyjádření jeho motivace k práci, očekávání spojené se
získáním práce a konkrétní představy o práci. Specifické potřeby klienta jsou základem
pro vytváření plánu podpory (vyjadřují také možné omezení klientových možností). V rámci
specifických potřeb se uvádějí také možná rizika, způsob jak jim předcházet a jak postupovat
kdyby nastala. Poslední součástí osobního profilu je klientova současná celková situace
(rodina, bydlení, dosavadní pracovní zkušenosti, studium) a předpokládaný vývoj.
Informace pro osobní profil můžeme zjišťovat rozhovorem, vypozorovat ze vzájemných
interakcí s klientem, ale také studiem sociální a zdravotní dokumentace. K použití
dokumentace i ke spolupráci s dalšími osobami (rodiči, příbuznými, vrstevníky, přáteli.)
je pro zjišťování informací potřeba vyžádat si klientův souhlas. Další možností získávání
informací může být použití dotazníku.

Pro zájemce
Osobní profil představuje souhrn informací o uživateli, důležitých vzhledem k jeho budoucímu
zaměstnání. Na základě těchto informací mu pracovní konzultant pomáhá vytvořit představu
o vhodném pracovním uplatnění. Osobní profil obsahuje informace týkajících se těchto
oblastí:
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•
•
•
•
•
•
•

motivace,
zájmy, dovednosti,
předchozí zkušenosti,
představy – obecně; činnosti, pracoviště,
vlastní možnosti, specifické potřeby,
zdroje a podpůrné sítě,
vlastní přání a představy – druh práce, typ úvazku; dostupnost, prostředí fyzikální
a sociální, plat…,
• představy rodičů, profesionálů a přátel:
o vzdělání, dovednosti, schopnosti, silné stránky,
o dosavadní zkušenosti (pracovní i nepracovní), brigády, stáže a praxe,
o specifické potřeby, předpokládaná omezení a rizika.

Zásady vytváření osobního profilu:
• Vlastní přání a představy uživatele jsou důležitější než přání a představy jiných lidí,
např. odborníků, rodičů či pracovního konzultanta.
• Motivace uživatele je významnější než jeho dosažená kvalifikace, zkušenost
či dovednost.
• V oblasti dovedností je důležité pozitivní zaměření na to, co člověk dokáže, s čím
má zkušenosti, co umí, může se naučit. Tyto informace jsou užitečnější a více
motivující než zjištění, co člověk neumí či nesmí.
• Lékařské zprávy nemusí vždy přesně odpovídat skutečným možnostem člověka, jako
zdroj informací je vhodné používat je jen v odůvodněných případech.
• Osobní profil se může v průběhu života uživatele měnit v souvislosti s jeho osobním
rozvojem, získáváním zkušeností apod., je třeba k němu přistupovat s tímto vědomím.
• Vždy je nutné seznámit uživatele s plánovaným způsobem získávání a shromažďování
informací a vyžádat si jeho souhlas.
• Při získávání informací o životní situaci klienta může být důležité se o této situaci
přesvědčit, nebo si doplnit klientovi informace sdělením dalších lidí. Nemá-li klient
realistický náhled na svoji situaci, nemusí být realistický ani jeho popis prostředí,
ze kterého pochází a může to zkreslit další skutečnosti.
• Není nutné zjišťovat a zaznamenávat vždy všechny informace uvedené ve výčtu.
Například v případě samostatně žijícího dospělého muže s řadou pracovních
zkušeností a představou o tom, jakou práci by chtěl získat, není třeba znát názor jeho
rodičů.

Individuální plán pomáhá klientovi, konzultantovi a dalším lidem, kteří jsou procesu
plánování a uskutečňování plánu účastni (rodiče, přátelé, příbuzní, další členové pracovního
týmu agentury, asistenti, odborníci, zaměstnavatel, zaměstnanci na pracovišti) stanovit
a uskutečnit klientův hlavní cíl a jeho dílčí cíle důležité při získávání a udržení si zaměstnání.
Slouží také k pomoci při realizaci postupných kroků směřujících k cíli. Obsahuje tedy cíle
a časový sled postupných kroků k jejich dosažení. Je v něm zaznamenáno kdy a jak
(prostředky k dosažení cílů) a kým jsou postupné kroky uskutečňovány. V individuálním
plánu anebo v souvislosti s ním jsou zaznamenány také průběžné plánovací a hodnotící
schůzky pracovního konzultanta s klientem, zaměstnavatelem, kroužky přátel, schůzky
s rodiči. V individuálním plánu může být stručně uvedena výchozí situace klienta
a nejdůležitější informace z osobního profilu vztahující se k práci.
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Při ukončení služby podporovaného zaměstnávání, je-li již podporovaný pracovník
na pracovišti samostatný a je vytvořená přirozená podpora, vypracovává konzultant
s uživatelem závěrečný plán, se kterým seznámí také zaměstnavatele. (Jak je možné
postupovat v případě neočekávaných změn ze strany zaměstnavatele, nebo uživatele.)
3.1 Identifikace a vyhledávání vhodného zaměstnání
Představy a volba vhodného zaměstnání vycházejí z osobního profilu, z identifikace zájmů,
možností a specifických potřeb. Poté, kdy si člověk ujasní, co by chtěl dělat a proč
(co od takové práce očekává), když si uvědomí, jak jeho zájmy souvisejí s možnostmi práce
a jaká práce by zájmům odpovídala, je dalším krokem vyhledání konkrétního zaměstnání.
Další fáze vede už přímo k získání zaměstnání. Je potřeba najít zaměstnavatele a pracoviště,
odpovídající tomu, na co klient přišel v předchozích fázích. Zároveň je třeba dbát na to,
aby pracoviště bylo dostupné z místa bydliště, případně s bezbariérovým přístupem, vhodným
interiérem a aby pracoviště bylo vhodné svou organizací práce a sociokulturním prostředím
pro konkrétního uchazeče. Analýzou všech aspektů pracoviště zjistíme možnosti uplatnění
pro uchazeče. Za vhodné pracoviště můžeme pokládat i takové, které ve všech aspektech
zcela vhodné není, ale dá se předpokládat, že bude možné uskutečnit potřebné změny.
Na obou těchto fázích se klient intenzivně podílí. Vše vlastně probíhá tak, že konzultant
klientovi pomáhá uskutečnit jeho představu.
Dovednosti potřebné k získání zaměstnání spadají do oblasti komunikace, vystupování,
orientace v situaci, rozhodování, náhledu na vlastní možnosti. To vše se uživatel PZ se svým
konzultantem učí, většinou přímo v praxi, získáváním praktických zkušeností. Má li- klient
představu o tom co chce dělat, i o tom, jaké jsou možnosti v regionu, začíná obvykle hledat
konkrétní pracoviště v inzerci v tisku, na internetu, na úřadě práce, v katalogu firem. Může
mluvit s příbuznými, známými a přáteli o tom, že hledá práci. Konzultant se s klientem
setkává na individuálních schůzkách a na Job klubech, kde na rozvoji dovedností společně
pracují. Klient se připravuje na setkání se zaměstnavatelem a s konzultantem hodnotí
uskutečněné pokusy.
Osobní profil uživatele doplňují podstatné informace o jeho dosavadní životní situaci –
život v rodině, v chráněném bytě, internátní pobyt ve speciální škole, ústavu a podobně.
Zjišťované informace jsou například:
• Identifikační a kontaktní údaje – příjmení a jméno, datum narození, adresa, telefon,
mobil, e – mail, kontakty na blízké osoby: rodiče, jiní příbuzní, opatrovník, další
blízké osoby, které si klient vybere.
• Procedurální údaje – údaje o pracovní schopnosti od posudkového lékaře, typ
invalidního důchodu, registrace na úřadu práce, způsobilost k právním úkonům,
vlastnictví občanského průkazu, průkazka ZTP, ZTP/P.
• Vlastní dosavadní představy o pracovním uplatnění – představa budoucnosti, přání,
vize, sny, představa zaměstnání (např. práce v pekárně u strýce), motivace, očekávání
spojené se získáním práce (např. budu mít víc peněz a koupím si video), typ činnosti
(opakování stejných úkonů, střídání činností, fyzická náročnost, intelektuální
náročnost), představa konkrétní pracovní činnosti (např. péct housky), časové aspekty
(kolik hodin denně, týdně, od kdy do kdy), fyzikální podmínky prostředí (potřeba
přístupnosti, otázky hluku, osvětlení, práce v přírodě, v kanceláři, na ulici), sociální
podmínky prostředí (velikost kolektivu, časté přicházení a odcházení lidí, nutnost
navazovat stále nové kontakty), finanční podmínky (mzda), lokalita (vzdálenost
od místa bydliště, dostupnost hromadnou dopravou).
• Představy a doporučení rodičů, profesionálů, přátel.
• Předpoklady pro práci – zájmy, koníčky, oblíbené činnosti, dosavadní pracovní
zkušenosti (i neformální, brigády, pomoc v domácnosti), přehled vzdělání, speciální
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dovednosti (jazyky, práce s počítačem, výtvarné činnosti, pohybové dovednosti),
fyzické schopnosti a poznávací dovednosti (paměť, soustředění, orientace, plánování),
schopnosti související s aktivitami každodenního života, sociální dovednosti včetně
komunikačních.
Schopnost vlastního realistického náhledu – např. „Když budu péct housky, budu
u toho potřebovat sedět, když bych stál, dlouho bych to nevydržel“, „a taky nevím,
jestli by mě strejda vzal, on už tam jednoho kluka má“.
Zdroje a podpůrné sítě – profesionální služby poskytující podporu v jiných oblastech,
kroužek přátel, přirozená sociální síť (rodina, přátelé, sousedé), další (prodavačka
v obchodě, kde klient každý den nakupuje a rozmlouvají spolu).
Specifické potřeby, předpokládaná omezení či rizika a z toho vyplývající individuální
opatření – situace, které mohou během práce nastat a o kterých by měl pracovní
asistent a případně zaměstnavatel vědět (např. citlivost na hluk, náhlé změny, průvan)
a jaký postup se osvědčuje, potřeba prevence při alergii – vyvarovat se alergenního
prostředí a látek, potřeba pomoci s hygienou při inkontinenci, potřeba cévkování,
potřeba technických pomůcek – vozík, schodolez, komunikační pomůcky, omezení
v oblasti intelektuální práce při mentálním postižení, omezení v oblasti paměti,
soustředění, rozhodování, realistického náhledu, nepřijatelné nebo neobvyklé chování
- situace, ve kterých k němu může dojít a dosud praktikované strategie řešení
(například: při úleku dochází k rychlému pohybu hlavy ze stany na stranu,
při rozrušení začne rozbíjet předměty), problémy v sociálních vztazích, epilepsie, její
projevy, míra kompenzace a postup při záchvatu.
Dosavadní životní situace podstatné pro proces získávání vhodného pracovního
uplatnění, předpokládané změny.
Doplňující informace – míra soběstačnosti v běžných denních činnostech, potřeba,
způsob a míra pomoci, samostatnost při ranní přípravě na odchod z domova
a při dopravě do práce, možnost zajistit si oběd, samostatnost při osobní hygieně.

Úloha pracovního konzultanta spočívá v podpoře klienta, ale zároveň také v podpoře
zaměstnavatele. Podpora zaměstnavatele se uskutečňuje v průběhu celého procesu
podporovaného zaměstnávání.

Příklad
Job club navštěvoval chlapec, který věnuje všechen svůj volný čas sportu, chodí na tréninky,
jezdí na závody a rád a hezky o tom vypráví. Postupně jsme společně došli k tomu, že by mu
mohla například být blízká práce sportovního redaktora. Teď musíme přijít na to, kde se
sportovní redaktoři mohou uplatnit. Mohla by to být například redakce novin, televize,
rozhlas, internetové stránky se sportovní tématikou. Dále je potřeba zjistit, jaké jsou možnosti
v regionu, porovnat je s možnostmi a představami klienta.
Popis vlastností pracovního konzultanta z americké metodiky:
• znaky toho, kdo hledá práci,
• bezbřehé nadšení,
• nerealistický optimismus,
• nenasytná zvědavosti,
• iracionální důvěra,
• nepochybná oddanost pro věc,
• jednoduše řečeno poselství.
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3.2 Analýza pracoviště (pracovního místa a činností)
Analýza pracoviště (spolu s osobním profilem – zájmy, možnosti a specifické potřeby
klienta) je nutným krokem k přípravě pracovní náplně a individuálního plánu podpory
po získání pracovního místa. Analýza pracoviště se skládá z analýzy pracovního místa
a z analýzy pracovní činnosti.
V analýze pracovního místa zjišťujeme všechny aspekty prostředí. Jsou to stejné aspekty,
které se zjišťují v osobním profilu, pracujeme-li na analýze pracoviště pro konkrétního
klienta, můžeme se věnovat už těm aspektům, které jsou pro tohoto klienta podstatné. Obecné
aspekty prostředí:
• fyzikální podmínky prostředí – přístupnost budovy a interiéru, otázky hluku,
osvětlení, práce v přírodě, v kanceláři, na ulici,
• sociokulturní podmínky prostředí – velikost kolektivu, časté přicházení a odcházení
lidí, nutnost navazovat stále nové kontakty, zvyklosti ve vzájemném oslovování
pracovníků a ve vyjadřování, zvyklosti v oblečení,
• psychologické aspekty pracoviště – je nebo není běžné se spoluzaměstnanců ptát
na pracovní postupy, pracuje se spíš v týmu nebo výhradně individuálně,
je na pracovišti atmosféra ryze profesionální nebo se mluví i o osobních věcech
a zaměstnanci spolu příležitostně tráví volný čas.
Cílem analýzy pracovních činností je co nejvíce porozumět aktivitě včetně konkrétních
dovedností potřebných k tomu, aby byla činnost vykonávána kompetentně a aby
při vykonávání této činnosti byl pracovník dobře začleněn mezi ostatní. Stejně jako v analýze
pracovního místa můžeme při práci s konkrétním klientem postupovat podle osobního profilu,
ze kterého zjistíme, které činnosti on sám preferuje, které se mu daří (vlastní možnosti) a také
při kterých jsou důležité jeho specifické potřeby. V analýze činnosti zjišťujeme:
• jaké dovednosti se obvykle při této činnosti užívají,
• jaký je kulturní význam této činnosti,
• jaké má v této činnosti klient možnosti rozvoje.
Dále zjišťujeme aspekty potřebné k vykonání činnosti, a to aspekty:
• fyzikální (svalová síla, rozsah pohybu a podobně),
• kognitivní (nároky činnosti na plánování, paměť, soustředění, rozhodování,
porozumění),
• smyslové.
Dalšími zjišťovanými skutečnostmi jsou souvislosti činností, a to:
• časové souvislosti činností – pro klienta není vhodné brzy ráno odcházet vzhledem
k užívání léků, vhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže mít střídavé směny,
• psychologické souvislosti činností – činnost je vhodná spíše pro starší dámu
intelektuálního založení než pro dvacetiletou absolventku praktické školy.
3.3 Podpora na pracovišti, pracovní asistence, další druhy podpory
Podpora na pracovišti je jedním z hlavních znaků podporovaného zaměstnávání, podle
kterého jej můžeme odlišit od jiných postupů. Individuální plán podpory v PZ vytváří
pracovní konzultant s klientem ve spolupráci se zaměstnavatelem. Vytváření plánu podpory
předchází zpracování osobního profilu, hodnocení míry potřeby podpory a analýzy pracoviště.
Podpora může být velmi různorodá a může se definovat mnoha způsoby. Její podstatou
je to, že je to podpora individuální, odpovídající specifickým potřebám člověka a dále,
že se jedná o minimální efektivní podporu. Minimální efektivní podpora je taková, která
podporuje rozvoj samostatnosti a vyvíjí se podle aktuální potřeby a možností samostatnosti
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člověka. Pracovní asistent může člověku pomáhat zpočátku i se samotnou pracovní činností.
Tato podpora však musí směřovat k samostatnosti uživatele, od začátku musíme vědět,
že se bude snižovat. Někdy může jít přímo o praktickou pomoc při nějaké činnosti, která
se bude postupně měnit tak, že asistent přihlíží a může poradit. Stanovená pracovní činnost
by měla být perspektivní z hlediska samostatnosti.
Situace se může vyvíjet tak, že člověk vzhledem ke svému tělesnému postižení některou
součást činnosti, tak jak je na pracovišti organizovaná, nebude moci vykonávat ani při největší
možné samostatnosti. Tato pracovní činnost je perspektivní, je-li možné ji nějakým způsobem
adaptovat, upravit prostředí, nebo zajistit přirozenou podporu způsobem, aby ji člověk
samostatně vykonávat mohl.
Týká-li se potřebná pomoc některé z běžných denních činností (hygiena, jídlo), může
se po osamostatnění klienta v pracovních činnostech pokračovat v podpoře těchto činností
osobní asistencí. V podporovaném zaměstnávání může asistent podle individuálního plánu
uživateli pomáhat a vést ho k soběstačnosti i v běžných denních činnostech. Zůstává-li však
v průběhu poskytování podpory už jen tato potřeba pomoci a nikoli podpora v pracovních
činnostech, může konzultant začít uvažovat o návazné službě osobní asistence. Je tedy
potřeba rozlišovat mezi osobní a pracovní asistencí.
Typů podpory může být opravdu mnoho, nejspíš tolik, kolik může být specifických potřeb
lidí znevýhodněných na trhu práce. Nesmíme však zapomenout, že podpora v podporovaném
zaměstnávání se týká také zaměstnavatele a zaměstnanců na pracovišti.
Podporované zaměstnání se vyznačuje podporou přímo na pracovišti. Je-li to však potřeba,
můžeme poskytovat podporu i mimo pracoviště. Může se to týkat nácviku nějaké konkrétní
činnosti, sociálních dovedností, ale také přípravy před odchodem na pracoviště nebo například
individuální podpory v denním režimu (aby člověk včas přišel do práce, musí v nějakou dobu
vstávat, měl by tedy jít v „rozumnou“ dobu spát a mít na druhý den připravené vhodné
oblečení). Podpora mimo pracoviště může spočívat také v tom, že s klientem mluvíme o jeho
zážitcích a dojmech z práce a podporujeme jeho sebevědomí.
V současné době se rozšiřuje cílová skupina podporovaného zaměstnání. Na základě
zkušeností kolegů, kteří pracují s lidmi s psychickými obtížemi, se ukazuje, že pro tyto lidi
bude pravděpodobně vhodnější podpora mimo pracoviště, například formou konzultací
po práci.
3.4 Podpora uživatele a podpora zaměstnavatele
V podporovaném zaměstnávání pracujeme nejen s klientem, ale také se zaměstnavatelem
a zaměstnanci na pracovišti. Klienta je potřeba podporovat tak, aby se na pracovišti mohl
dobře a efektivně zhostit svojí práce, aby se sám při své práci a mezi lidmi na pracovišti dobře
cítil, aby se rozvíjeli jeho pracovní a sociální dovednosti, aby s ním byl spokojen
zaměstnavatel a aby se s ním cítili dobře ostatní zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že v cílové
skupině PZ mohou být oproti většině ostatních také lidé s odlišným chováním, vzezřením
nebo například způsobem pohybu, může být počáteční každodenní setkávání
se zaměstnavatelem a zaměstnanci obtížné. Na pracovišti mohou být lidé, kteří se například
s člověkem s odlišným způsobem komunikace nebo s člověkem pohybujícím se na vozíku
nikdy nesetkali. Mohou být na rozpacích, jak se k takovému člověku zachovat, například
s myšlenkou, aby mu neublížili. Může však dojít i k situaci, kdy mu vzhledem k jeho způsobu
komunikace nerozumějí, ačkoliv on rozumí jim. Zde je velká úloha pracovního konzultanta
a pracovního asistenta. Může pracovat s klientem v tom směru, aby se choval tak,
aby rozpaky ostatních lidí byly co nejmenší, ale musí pracovat také s těmito lidmi. Někdy
stačí počáteční vysvětlení, jindy je potřeba dlouhodobá spolupráce a někdy i doporučit
zaměstnancům nějaký způsob, například v komunikaci určitý typ jednoduchých konkrétních
otázek s názornými ukázkami. Jindy může jít o rozptýlení nejistoty zaměstnanců v běžných
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kontaktech s klientem. Na pracovišti v ideálním případě dochází ke vzájemné adaptaci, klient
se přizpůsobuje požadavkům pracoviště a lidé na pracovišti jeho přítomnosti.
Důležitou součástí spolupráce se zaměstnavatelem a podpory zaměstnavateli je stanovení
vhodné pracovní náplně, vytváření přirozené podpory na pracovišti, doporučení
bezbariérového prostředí, pomůcek a informace, týkající se legislativy a finančních otázek.
3.5 Přirozená sociální podpora
Přirozená sociální podpora v podporovaném zaměstnávání je velmi důležitou součástí
celého procesu. Pojem v této kapitole můžeme zúžit na přirozenou podporu na pracovišti.
Jinak se tento pojem v podporovaném zaměstnávání může týkat také získávání zaměstnání
a získávání sociálních dovedností, které s prací souvisejí, ale neuplatňují se přímo
na pracovišti. Například člověk, který začíná chodit do práce, se potřebuje naučit připravit
si doma vše, co potřebuje, oblečení, svačinu, naplánovat si cestu do práce a třeba také
naplánovat si dobře, co bude dělat po práci, aby byl na druhý den odpočatý a měl dobrou
náladu.
Přirozenou podporu na pracovišti můžou představovat lidé, ale také různé věci
na pracovišti, uspořádání pracoviště a organizační prvky. Lidé (zaměstnanci na pracovišti),
mohou sami projevit zájem o nového spolupracovníka, může je o to požádat zaměstnavatel,
obvykle po dohodě s pracovním konzultantem. Na spolupráci je potřeba dlouhodobě pracovat,
tak aby zaměstnanec mohl projevit svoji dobrou vůli, ale zároveň tak, aby nedošlo k omezení
rozvoje samostatnosti klienta. Přirozená podpora by měla navazovat na podporu pracovního
asistenta a konzultanta a mít také znaky minimální efektivní podpory a někdy může být těžké
tuto myšlenku citlivě sdělit zaměstnanci, který chce pomáhat. Na získávání a udržení
si přirozené podpory může spolupracovat také klient, může to být i součástí jeho rozvoje
sociálních dovedností na pracovišti.
Druhý typ přirozené podpory na pracovišti může být velmi různorodý a je potřeba
pozorného pozorování prostředí a chodu pracoviště, aby pracovní konzultant, asistent i sám
klient mohli prvky této podpory rozeznat a využít. Může jít nejen o vyhledávání těchto prvků,
ale také o jejich doplnění na pracovišti, což se blíží úpravám pracoviště a pracovních činností.
V případě, že klient nerozeznává hodiny a tedy se podle nich nemůže orientovat a musí
pravidelně jíst, vzhledem k cukrovce, svačinu v 10 hodin, můžeme použít „pomůcku“ z chodu
pracoviště. Vypozorovali jsme, že před desátou hodinou vždy do místnosti přijde zřízenec
s novými obálkami a složí je, v tu dobu si může klient vyndat svačinu.
Přirozená podpora na pracovišti je novým trendem v podporovaném zaměstnávání.
Pomáhá k lepšímu začlenění podporovaného pracovníka i ke správnému osvojení
si pracovních dovedností tím, že člověk, který zácvik provádí je zkušený spolupracovník.
Úloha konzultanta pak spočívá v tom, že poskytuje podporu lidem na pracovišti, v oblasti
komunikace s klientem, vhodného způsobu učení se dovedností a podobně. Zároveň poskytuje
konzultant nebo pracovní asistent podporu klientovi, například v porozumění pokynům.
3.6 Pracovní schůzky
Vzhledem k tomu, že v procesu podporovaného zaměstnávání se jedná převážně
o individuální práci, je velmi důležité, aby se všichni zúčastnění (konzultant, klient, asistenti,
celý tým PZ, zaměstnavatel) navzájem setkávali. Pracovní schůzky jsou také příležitostí,
kde klient s konzultantem pracuje na rozvoji svých dovedností, vytváření plánů, jejich
hodnocení a podobně. Těžiště práce v podporovaném zaměstnávání je v terénu, na pracovišti,
je však vždy potřeba i schůzek mimo něj, hlavně v počátečních fázích.
Job club je oblíbenou součástí procesu PZ, hodně se používá také v tranzitním programu.
Pojem Job club je známý i z praxí některých úřadů práce a také organizací, které
se nezabývají přímo podporovaným zaměstnáváním, ale také jinou podporou ohledně
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zaměstnání. Obvykle se pod pojmem Job club míní skupinová práce s lidmi, kteří se zajímají
o získání zaměstnání. V Job clubu se mohou procvičovat a rozvíjet dovednosti potřebné
pro získání práce, může se pracovat na identifikaci zájmů a možností. Často se používá nácvik
dovedností v modelových situacích (práce s inzeráty v tisky, na internetu, orientace
ve formulářích, psaní životopisu). Skupinová setkání je možné využít i k představování rolí
(zaměstnavatele, uchazeče, oslovení vytipovaného spoluzaměstnance pro přirozenou sociální
podporu na pracovišti). Podle našich zkušeností jsou velmi vhodné také besedy s lidmi, kteří
již někde pracují. Tyto besedy se mohou týkat různých témat, například získávání práce,
informace o různých typech práce nebo například zaměstnanec osobního oddělení může
mluvit o různých požadavcích zaměstnavatele apod. V individuálním plánu podpory se podle
dohody s klientem vždy začleňuje také způsob průběžného setkávání klienta s konzultantem
a případně také účast na Job clubech.
Individuální konzultace jsou základem práce konzultanta s klienty. Probíhají v průběhu
celého procesu PZ, v počátečních fázích před získáním zaměstnání, i v době, kdy už je klient
zaměstnán. Mohou s menší intenzitou probíhat i po ukončení podpory na pracovišti jako jedna
ze součástí dlouhodobé spolupráce s klientem v jeho pracovní kariéře.
Jak už jsme se výše zmínili, na týmovou práci je v podporovaném zaměstnávání kladen
velký důraz. Jeden z důvodů je potřeba multidisciplinarity (pokud je to možné, ve větších
agenturách). Jde však také o to, aby jeden člověk nerozhodoval sám o jiném člověku. Hlavní
slovo ve všech fázích procesu, včetně přípravy a revizí individuálního plánu má klient,
případně i jeho rodiče a v podpoře na pracovišti i zaměstnavatel. Rozhodnutí na základě
vyjádření všech těchto zúčastněných však musí učinit konzultant.
Při individuálních konzultacích se setkává konzultant s jedním asistentem. Jeden klient
však může spolupracovat s více asistenty, z nichž každý může mít různé zkušenosti
i postřehy. Osvědčuje se setkávat se i společně, konzultantovi to lépe vykreslí situaci klienta,
jeho pokroky, případně neúspěchy. Je vhodné pozvat na schůzku i předchozí asistenty
a uskutečnit schůzku při začátku spolupráce s novým asistentem. Schůzek se obvykle účastní
i klient a příprava schůzky se koná s jeho souhlasem a někdy i za jeho spolupráce (rozvoj
sociálních dovedností). Forma (složení účastníků) se podle potřeby a možností obměňuje.
Jedna možnost je schůzka klienta a jeho asistentů, nebo jen asistentů jednoho klienta
a konzultanta, někdy může být vhodné svolat schůzku dvou klientů a jejich asistentů zároveň.
Společné schůzky mohou vždy všem zúčastněným pomoci podívat se na situaci klienta
z jiných hledisek a klientovi obvykle pomáhají v jeho sebedůvěře, rozvíjí sociální dovednosti
a často pomáhají k hlubšímu uvědomění si něčeho podstatného v jeho aktuální situaci.
Kroužky přátel by se daly zařadit do oblasti přirozené sociální podpory mimo pracoviště.
Mohou se realizovat také v prvních fázích procesu podporovaného zaměstnávání, tedy
před získáním vhodného zaměstnání, ale i v jeho průběhu a v průběhu dlouhodobé podpory
v celé pracovní kariéře. Stroze by se dalo říci, že kroužky přátel na rozdíl například
od schůzek asistentů jsou založeny na podpoře z neformálních zdrojů. To znamená, že se jich
účastní nejen konzultant a asistenti, ale také přátelé klienta, které on si sám zvolí.
V bostonských materiálech jsou popisováni účastníci kroužku přátel například jako: bývalá
přítelkyně strýce, vedoucí šachového klubu. Znamená to, že kroužku přátel se může zúčastnit,
jakákoli klientovi blízká osoba. Bývá to někdo, s kým klient něco pěkného a důležitého zažil,
někdo, kdo klienta dobře zná a chce a může mu nějakým způsobem pomoci v plánování
a uskutečňování jeho pracovní kariéry. Pomoc může spočívat například v tom, že tento člověk
zná někoho, kdo by mohl klienta zaměstnat, může s ním něco předběžně domluvit, může
pomoci iniciovat další přirozenou podporu. Může se však také procesu podporovaného
účastnit i „jenom“ tak, že se účastní schůzky a bude klientovi svou přítomností dodávat
sebedůvěru. Kroužky přátel si klient svolává sám a (nebo) s pomocí konzultanta nebo
asistenta nebo někoho z přátel. Zajímavé je, když si určí i místo a dobu, kde se kroužek sejde,
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připraví občerstvení a určí si koordinátora schůzky a udělá pozvánky. Je tedy jasné, že setkání
kroužku je potřeba plánovat předem. Na setkání kroužku se obvykle neprobírá přímo nějaká
fáze individuálního plánu klienta, ale spíše jeho představy a sny o jeho dalším životě. Přesto
se daří, že účastníci mohou nabídnout i praktickou pomoc a podporu. Kroužky se svolávají
podle potřeby, například v obdobích z nějakého důvodu důležitých a náročných pro klienta
(při přechodu ze školy do zaměstnání, při změně zaměstnání nebo například při přestěhování
apod.) Kroužky se pak mohou scházet ve stejném nebo různém složení, podle toho, koho si
klient pozve a podle předpokladu, jak kdo může právě pomoci. Když bude například
z posledního setkání kroužku konzultant vědět, že bývalá přítelkyně strýce je nyní vdaná
za podnikatele, který by velmi dobře mohl klienta zaměstnat, můžeme klientovi připomenout,
aby ji nezapomněl pozvat.

Pro zájemce
„Objevila jsem, že moc je v centru života člověka s postižením, že moc je v srdci znovu
nabývání sil… Moc je schopnost, aby se věci děly… Lidé, kteří mi nejvíce pomohli, dělali dvě
nejdůležitější věci, naslouchání a empowerment.“ (The book of sorrows, book of dream, Mary
F. Weber, Occupational Therapy, M. E. Nielstadt, E. B.Crepeau, 1998, Lippincot – Ravers
Publisher)

3.7 Empowerment (posilování klienta v jeho vlastních kompetencích)
Empowerment je nový pojem, jehož smysl, pomoc člověku v jeho vlastním úsilí stát
se člověkem platným ve společnosti, je součástí celého procesu podporovaného zaměstnávání.
Následující odstavec poukazuje na souvislosti empowermetu a osobního profilu.
V podporovaném zaměstnávání je důležitá vlastní motivace, to znamená pomoci člověku
uvědomit si, proč chce pracovat, co od toho očekává. Jeho síla (moc, power), je právě v tom,
že bude dělat, to co on sám chce a ví proč. Bude v tomto svém zaměstnání uplatňovat své
zájmy, rozvíjet a prohlubovat své dovednosti. Vychází také ze svých předchozích zkušeností,
což opět znamená zdroj, z kterého se dá čerpat. Jeho síla je i v tom, že uskutečňuje svoje
představy. Aby člověk mohl uplatnit své možnosti, potřebuje je sám dobře znát a když
je pozná, uvědomí si své specifické potřeby. Silou, která dává moc (uskutečňovat svoje plány)
mohou být, když se dobře využijí, vlastnosti člověka, například je-li někdo pomalejší,
ale velmi důkladný, je důležité, aby o těchto svých vlastnostech dobře věděl a našel si práci,
kde je může uplatnit. V oblasti vnějších zdrojů – rodičů, přátel, profesionálů,
má empowerment velmi důležité místo v postoji těchto lidí. Empowerment je postoj, který
vede k samostatnosti. Další příklad souvislosti empowermentu s principy podporovaného
zaměstnávání je důvěra v možnosti člověka s postižením. Pracovní konzultant podporovaného
zaměstnávání podporuje uživatele v tom, aby měl možnost vyzkoušet si to, co on sám pokládá
za možné, i v případě, kdy by si konzultant myslel, že tím riskuje, že klient se dopustí chyby
(pokud je tento krok bezpečný z hlediska zdraví a bezpečnosti.). Další souvislosti
empowermentu s myšlenkami i samotným procesem podporovaného zaměstnávání je obsažen
v mnoha dalších oblastech této metody, která vede člověka z nějakých důvodů
znevýhodněného na otevřeném trhu práce k tomu, aby si se zapojením vlastních sil práci našel
a udržel.

Pro zájemce
Dozvěděli jste se, jak v ideálním případě podporované zaměstnávání probíhá. Jestli však
splňuje to, co je očekáváno, je předmětem zajišťování kvality podporovaného zaměstnávání.

48

Nejdůležitějším hlediskem hodnocení je naplnění cíle uživatele, tedy získání a udržení si
práce. Cílem podporovaného zaměstnávání je nejen získání a udržení si práce, ale i rozvoj
dovedností souvisejících s prací. Rozvoj dovedností se hodnotí s použitím pracovní
diagnostiky. Hodnocení kvality práce konzultantů a celé agentury probíhá při auditu
podporovaného zaměstnávání podle Standardů kvality podporovaného zaměstnávání.

Příklad
(Vlastní vyprávění mladého člověka, pro něhož se podporované zaměstnávání stalo v jeho
životě důležitou skutečností.)
Jmenuji se Prokop N. Narodil jsem se v roce 1978 a asi ne úplně šťastně. Vím, že naši, hlavně
máma, z toho byli docela zničení. Neuměl jsem totiž hned to všechno, „co mají děti umět“, jak
říkala sousedka. Máma také říkala, že v poradně si mysleli, že mám jít do ústavu raději hned.
A ještě v jiné poradně, že ze mě nic nebude. Já si tedy myslím, že ze mě něco bude a vlastně
vůbec, já přeci někdo jsem. Pracuji totiž jako pomocník v knihovně. Knížek jsem sice za celý
svůj život tak moc nepřečetl, ale mám je rád. Jsou zajímavé. A vždycky se v nich něco najde,
co jsem nevěděl. Mám je i doma v poličce, ale ne tolik jako v knihovně. V knihovně jsou taky
pořád nové. Lidé si je tam chodí půjčovat a já s nimi mluvím. Paní knihovnici ušetřím hodně
práce. Všechno jí tam složím a až budou mít počítač, budu dělat databázi. To je něco
podobného jako ty seznamy a šuplíky, co tam teď mají.
Když jsem šel na praktickou školu, vypadalo to, že si všichni oddechli, že zas někde budu.
A pak to bylo ještě lepší. Chodil jsem místo školy na praxi, tedy jeden den. Napřed
do prodejny a pak do téhle knihovny, kde teď pracuji. Já teda zatím pracuji jako dobrovolník
a Daniela, moje konzultantka to vyřídí s úřadem práce, abych měl peníze. Baví mě to i takhle,
je to opravdu dobré. Paní knihovnice má tak starého syna jako já, už jsem ho viděl. A chodí
tam dospělí i děti. V praktické škole jsme se tohle neučili. Měli jsme ale takové hodiny, kde
byla i paní učitelka, ale taky Daniela ze střediska Asistence. Při těch hodinách jsem přišel
na to, že když mě baví knížky, můžu pracovat v knihovně.
Máma napřed myslela, že tam bude chodit se mnou, já totiž nemůžu chodit, mám vozík.
Daniela, ale řekla, že tam bude se mnou chodit asistent. To bylo dobré, chodilo jich se mnou
za celou tu dobu několik. Nejlepší byl naposledy Petr. Ten tam se mnou ze začátku chodil
a když už jsem skončil školu, pak jsem se naučil všechno dělat sám. Nejsou tam vůbec schody.
A na poličky dosáhnu. Dokonce je tam i dost místa. Když dávám časopisy ze stolku na tu
poličku pod okno, nenarazím do ničeho, jak si máma myslela. Umím to už vytočit, když paní
knihovnice vzala pryč tu druhou židli. Až budu mít ten počítač, zase mi Petr trošku pomůže,
to jsme se domluvili. Teď vždycky ráno po snídani pro mě přijde Lea, ta je taky ze střediska
a spolu tam jdeme. Kolem dvanácté pro mě zase přijde a někdy jdeme do klubu.

Průvodce studiem
V následující kapitole se seznámíte s pojmem tranzitní program, s jeho souvislostmi
s podporovaným zaměstnáváním, stručně s tranzitním programem ve světě a u nás
a s tranzitním programem v Jedličkově ústavu a školách a občanském sdružení Asistence.
Tranzitní program budeme pro naše účely dále označovat TP.

4 Tranzitní program
Tranzitní program je široký pojem, který představuje hlavně podporu a pomoc člověku při
přechodu z jednoho životního období do dalšího. Může se týkat různých životních situací,
od přechodu z jednoho stupně školy na druhý až po přechod z produktivního období života
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do důchodu. V České republice je v odborných kruzích v sociálních službách poskytovaných
neziskovým sektorem znám pojem tranzitní program Ze školy do práce v souvislosti
s podporovaným zaměstnáváním. Existuje pět základních principů TP. Tyto principy jsou
důležité pro práci s klienty:
• Individuální přístup – v TP respektujeme individualitu každého jednotlivce, jeho
kulturní a rodinné zázemí. Respektuje klientovy hodnoty.
• Důraz na vlastní plány a možnosti – v TP stavíme na vlastních plánech klienta
a stanovujeme cíle dle jeho možností, schopností a dovedností.
• Podpora vlastní motivace – stavíme na tom, co klient chce, hodnotíme efektivitu
programu.
• Plánování zaměřené na člověka.
• Otevřená budoucnost.
V USA, Kanadě i v některých evropských zemích je tranzitní program začleněn
do legislativy týkající se dětí a mládeže se speciálními potřebami. U nás tomu zatím tak není
i když se už tranzitní program v některých organizacích realizuje. Na odboru speciálního
školství MŠMT ČR vznikla pracovní skupina pro tranzitní program a ve spolupráci
Pedagogické fakulty s Diakonií byly uspořádány semináře o tranzitním programu. Diakonie
v těchto kurzech pokračuje dále. V školské ani sociální legislativě České republiky však zatím
TP zařazen není.
Občanská sdružení Rytmus a Asistence jsou od loňského roku partnery v mezinárodním
projektu pro přípravu kurikula vzdělávacího kurzu pro pracovníky TP, ve kterém by se mimo
jiné měly stanovit kompetence těchto pracovníků. Akreditace a realizace kurzu by měla být
dalším krokem k legislativnímu zakotvení TP v ČR.
V projektu Equal, který byl zaměřen na další rozvoj podporovaného zaměstnávání v ČR,
měl své místo i tranzitní program Ze školy do práce. V tomto užším smyslu tranzitního
programu se označením TP míní práce se studenty se speciálními potřebami v době
před ukončením školy. Další návaznou fází pro studenty může být podporované
zaměstnávání.
Zatím nemáme informace o tom, že by se v ČR někdo zabýval tranzitním programem
v rámci podporovaného zaměstnávání pro jiné cílové skupiny než jsou lidé se
zdravotním postižením, alespoň ne pod tímto názvem. Je však nasnadě, že využití by bylo
možné. Tranzitní program Ze školy do práce, který se zatím u nás uskutečňuje v rámci
podporovaného zaměstnávání, se ukázal jako velmi účinná pomoc pro studenty s postižením
v období přechodu ze speciálních škol do práce.

Příklad
TP v Jedličkově ústavu a občanském sdružení Asistence
V Jedličkově ústavu a občanském sdružení Asistence je realizován TP, který se týká i jiných
životních oblastí aktuálních pro mladého člověka končícího školu. Když se mladý člověk
zamýšlí nad tím, jakou práci by chtěl a mohl dělat, musí myslet také na to kde bydlí, jaké má
možnosti soběstačnosti a míru samostatnosti, co je pro něj důležité v oblasti zájmů apod. TP
v JÚŠ a o. s. Asistenci vychází z myšlenek poprvé u nás prezentovaných na začátku 90. let,
a to v kurzech Vzdělávacího institutu Desideria Galského, který se pořádal v Praze
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a Americko-Židovským výborem JDC. Jedná
se o program podpory studentů s tělesným a kombinovaným postižením „Ze školy do dalšího
života“. Oblasti, ve kterých se se studenty a absolventy spolupracuje, jsou: pracovní
uplatnění, další studium, samostatné bydlení, volný čas, soběstačnost v běžných denních
činnostech, rozvoj osobní samostatnosti a mezilidské vztahy.
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Při plánování v rámci uvedených oblastí je využíván také koncept PCP (Person Centred
Planing). „Plánování zaměřené na člověka bylo vyvinuto v 80. letech v důsledku nových
přístupů k lidem s mentálním postižením, které jsou shrnuty v konceptech „normalizace“
a „valorizace sociálních rolí“, u nás bohužel stále málo známých. Plánování zaměřené
na člověka představuje systematickou cestu pro vytvoření realistického plánu naplnění
životních cílů, přání a potřeb lidí s postižením. Aplikace tohoto způsobu plánování umožní
zařízením sociálních služeb pracovat v souladu s nejnovějšími poznatky na tomto poli.“1
Konferenci na toto téma pořádala v Praze v letošním roce vzdělávací organizace QUIP,
podobná témata budou probírána na konferenci EASPD (Europian Assotiation of Services
Providers for People with Disabilities).

V TP je kladen důraz na priority klienta (a jeho rodiny). V co nejvyšší míře vyžaduje
týmovou spolupráci, pracuje se v něm s klientovými zájmy a možnostmi, je postaven
na dovednostech klienta (nikoli na jeho omezeních plynoucích z postižení či jiného
znevýhodnění). Jednou z hlavních zásad je věnovat se dovednostem přiměřeným věku,
aktuální situaci a zájmům klienta a přitom respektovat, že se tyto skutečnosti mohou vyvíjet
a měnit. Tranzitní program se zabývá přechodem do dalšího životního období, je tedy
zaměřený na budoucnost. Při plánování je důležité mít na mysli, aby budoucnost zůstávala
otevřená. Velmi důležité je, aby si student, jeho rodina i okolí ujasnili, jakou bude student
v uskutečňování svých plánů potřebovat pomoc či podporu. Zde se může uplatnit týmová
spolupráce širokého okruhu formálních i neformálních zdrojů. Těmi mohou být: třídní učitel,
psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog, pracovnice na úřadu práce a obecním
úřadu, členové kroužku přátel.
Možná nejdůležitějším cílem a úkolem tranzitního programu Ze školy do práce
je skutečnost, že student, který z chráněného prostředí speciální školy přechází do běžného
života v široké společnosti, má možnost utvořit si o tomto životě vlastní představu.
Uskutečněním praxe se tato představa konkretizuje skrze zkušenosti a zážitky. Student
má možnost ověřit si své dosavadní zkušenosti a znalosti mimo školní prostředí.

Úkol (K2)
Dokázali byste, na základě předchozích informací, vysvětlit, jaká je souvislost mezi
podporovaným zaměstnáváním a tranzitním programem?

Příklad
Soňa je velmi milá, hezká a usměvavá dívka. Ráda tráví čas ve společnosti s blízkými lidmi.
Pochází z vesničky Lhotka u Kostelce nad Černými lesy. Soňa přišla po těžkém úrazu hlavy
na Střední odborné učiliště Jedličkova ústavu studovat obor dámská krejčová. V průběhu
studia nastoupila do tranzitního programu ve spolupráci s občanským sdružením Asistence.
Při individuálních konzultacích v rámci TP si Soňa uvědomila, že možná ani nechce být
dámská krejčová. Z toho plyne, že tranzitní program poskytl Soně možnost utřídit si své přání,
možnosti a přednosti.
Soniny zájmy a počáteční nejistota: Má ráda svojí rodinu, děti, společnost a zvířata. Nejraději
by se ve své budoucí práci věnovala těmto svým zájmům. Soňa začala v rámci tranzitního
programu chodit na individuální praxe na běžné pracoviště do mateřské školy. Byla to pro ni
velmi dobrá příležitost vyzkoušet si své znalosti a dovednosti, ověřit si své schopnosti a získat
1

Viz http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1089.
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zážitky z pracovního prostředí. Zpočátku bylo pro Soňu dosti těžké umět sama plánovat svou
budoucnost a představit si samu sebe v konkrétní práci. Zkušenost ve školce jí v tomto ohledu
velmi prospěla.
První kroky k samostatnosti: Po skončení učiliště se Soňa rozhodla pro studium na rodinné
škole, ve které se účastnila hodin tranzitního programu a také navštěvovala Job klub v o. s.
Asistence. Tímto způsobem pokračovala v plánování své budoucnosti. V posledním ročníku
školy opět navázala na individuální konzultace v rámci TP a začala konkrétně přemýšlet
o možnostech práce. Rozhodla se pro bydlení v Praze u přítele a chtěla si ve městě najít práci.
Rozhodování: Soňa se svou konzultantkou dlouho zvažovala, co by chtěla v životě dělat.
Dlouho se rozmýšlela, zda vůbec pracovat. Když strávila měsíc doma bez práce, zjistila,
že se hrozně nudí. Motivací ke změně a dalšímu rozhodování jí byly i její kamarádky, které již
pracovaly na otevřeném trhu práce. Nakonec se rozhodla, že pracovat chce a že bude chtít
práci mezi lidmi. Uvítala by práci v dětském kolektivu anebo mezi dospělými lidmi třeba
na recepci.
Slečna recepční: Naskytla se možnost využít pracovní stáže (práce na zkoušku) na recepci
nakladatelství. Soňu práce bavila, přestože pro ni byla dost složitá. Soňa byla i tak
rozhodnuta, že na recepci pracovat chce. Po skončení stáže hledaly tedy společně
s konzultantkou pracovní pozici recepční. Zanedlouho se naskytla možnost pracovat
na recepci střední průmyslové školy. Konzultantka Soňu první dny do práce doprovázela.
Trénovaly hlavně trasu a plánování celého pracovního dne. Nácviky byly úspěšné, jelikož
na zmíněném pracovišti Soňa úspěšně působí již druhým rokem, zaměstnanci jí pomáhají
se vším, co potřebuje a Soňa může uplatnit svou ochotu a příjemné vystupování.

Shrnutí
Text poskytl vhled do problematiky podporovaného zaměstnávání. Nastínil fáze procesu
podporovaného zaměstnávání, možnosti podpory klienta i zaměstnavatele při podporovaném
zaměstnávání. Definoval některé pojmy, jako jsou podporované zaměstnávání, tranzitní
program, job klub a empowerment.

Pojmy k zapamatování
Podporované zaměstnávání, fáze procesu podporovaného zaměstnávání, možnosti podpory
při podporovaném zaměstnávání, tranzitní program, job klub, empowerment.

Kontrolní otázky
• Z čeho vzešla myšlenka podporovaného zaměstnávání?
• Pro koho je podporované zaměstnávání určeno?
• K čemu slouží osobní profil klienta?
• Co je to empowerment?
• Vysvětlete vlastními slovy pojem tranzitní program.
Klíč
K1: Služba podporovaného zaměstnávání je zahrnována pod sociální rehabilitaci, která je
definována v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a také pod pracovní rehabilitaci
ukotvenou v Zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

52

K2: V projektu Equal, který byl zaměřen na další rozvoj podporovaného zaměstnávání v ČR
měl svoje místo také tranzitní program Ze školy do práce. V tomto užším pojetí tranzitního
programu se označením TP míní práce se studenty se speciálními potřebami v době
před ukončením školy. Další fází pro ně může být podporované zaměstnávání. (TP ve světě
a u nás)
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Projekty, projektová činnost
Michael Klisz

Cíle
Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• vymezit základní pojmy projektové činnosti, vysvětlit význam projektu,
• objasnit význam projektového cyklu a jeho fází,
• sestavit logický rámec projektu, vysvětlit výhody tohoto nástroje řízení projektu,
• sestavit rozpočet projektu, objasnit jeho význam a znát úskalí jeho tvorby,
• uvést dotační titul vhodný pro podporu vašeho projektu, mít přehled o struktuře
donátorů.

Průvodce studiem
Tento studijní materiál je rozsahem poněkud náročnější, což pro Vás jistě nebude problém.
Jeho východiskem je, že každá organizace, která připravuje a realizuje projekty, chce být
maximálně úspěšná při předkládání svých záměrů. Může si stanovit několik strategií jak toho
dosáhnout. Buď bude produkovat velké množství projektů s předpokladem, že úspěšný bude
pouze každý druhý, nebo připraví jen pár projektů s předpokladem, že devět z deseti bude
úspěšných. Jaká volba je lepší? Na tuto a další otázky spojené s projektovou činností, budeme
společně hledat odpovědi v následujících kapitolách. V první kapitole si vysvětlíme význam
projektu a definujeme základní pojmy používané při projektové činnosti.

1 Vymezení základních pojmů
Projekt je termín, se kterým se setkáváme v běžném životě poměrně často. Nestátní
neziskové organizace (NNO), podnikatelské subjekty, obce, sdružení, atd. předkládají své
projekty grantovým agenturám, nadacím, krajům, ministerstvům a očekávají, že získají
na jejich realizaci finanční prostředky. Ale co je to vlastně projekt? Projekt je v zásadě
jakýkoliv plánovaný zásah, jehož cílem je přivodit užitečnou změnu stavu na úrovni národa,
komunity, instituce či organizace. Má jasný cíl, který má být jeho realizací splněn, definováno
datum začátku a konce uskutečnění a stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných
pro realizaci. V praxi se změna měří zvýšením nebo snížením počtu, popř. poměrného
zastoupení jednotky, která se měří.
Jak vyplývá z výše uvedeného popisu, projekt potřebuje být dobře naplánovaný a každý
takový proces by měl být pod kontrolou týmu nebo organizace, která projekt připravuje.
Každý projekt vyžaduje řízení, a to jak při stanovování cílů, tak při rozvržení zdrojů, přidělení
odpovědností a sledování jeho realizace za účelem zlepšení některé z prvních tří jmenovaných
činností.
Norma ISO 10006 definuje projekt jako jedinečný proces sestávající z řady
koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení
předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných
časem, náklady a zdroji.
Projekt je sekvence činností mající jeden začátek a jeden konec, přidělené zdroje
a směřující k vytvoření určitých produktů. S vytvořením produktů je vždy spojeno riziko.
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Úkol – k zamyšlení
Projektem není udržování stávajícího stavu. Na údržbu objektů či zařízení vám ve většině
případů žádná donátorská organizace finanční prostředky nedá. Zdroje na pokrytí provozních
nákladů můžete získat jedině v případě, pokud bude vaše zařízení sloužit např. pro účely
školení a vaším cílem bude zvýšit počet kvalifikovaných osob ve vašem regionu. Pak se jedná
o změnu stavu (počet kvalifikovaných osob je na konci projektu vyšší než na jeho počátku),
a pokud k této změně potřebujete využít prostor vašeho školicího zařízení, pak finance na jeho
údržbu mohou být součástí rozpočtu projektu.

Projektový management (PM)
PM je souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování řízení a kontrole zdrojů
s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických záměrů a cílů.
PM je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby splnily
požadavky projektu.
Grant – poskytnutý dar za konkrétním účelem.
Dotace – grant poskytnutý z veřejných dotací.
Poskytovatel grantu / dotace – donátor, který poskytuje finanční příspěvek.
Příjemce grantu / dotace – ten, komu je poskytnut grant.
Výzva – vybídnutí k podání projektů.
Příručka pro žadatele – návod k vyplnění projektové přihlášky.
Příručka pro příjemce – vymezuje pravidla pro nakládání s grantem.
Monitorovací zpráva – informuje poskytovatele dotace o průběhu projektu.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace / grantová smlouva – nastavení smluvního vztahu mezi
poskytovatelem a příjemcem grantu.
Administrace X řízení projektu.
Administrace projektu zpravidla obsahuje následující:
• práce s účetními doklady,
• asistence při vytváření fakturačních podmínek s dodavateli tak, aby byla doložena
účelovost faktur včetně specifikace uznatelných nákladů,
• kontrola správnosti faktur zaslaných dodavateli,
• analýza uznatelných nákladů,
• kontrola dodržování pravidel publicity projektu a poskytování součinnosti při návrhu
propagačních materiálů dle platného tzv. 'grafického manuálu programu,
• vykazování vůči implementačním orgánům,
• interní monitorování projektu a zasílání zpráv příslušné implementační agentuře
při jakékoliv změně v projektu, ke které dojde v průběhu realizace projektu,
• zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu,
• vytváření žádostí o proplacení výdajů projektu příslušné implementační agentuře
(na konci dílčí etapy či po skončení projektu),
• vedení dokumentace o projektech, která umožňuje dostatečnou pomůcku pro audit
se zaměřením na finanční toky,
• zpracování žádostí o proplacení.
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Řízení projektů se zaměřuje především na:
• přípravu zadávací dokumentace projektu a zadávání veřejných zakázek v souladu
s příslušnými předpisy (zejména Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a související legislativa),
• stanovení optimálního časového harmonogramu realizace projektu,
• poradenství v realizační fázi projektu pro dodržení podmínek stanovených dotačním
programem a titulem,
• poradenství v oblasti bankovnictví (zřízení samostatného účtu, konzultace smlouvy
o úvěru, doporučení vhodného typu produktu),
• vyhledání optimálního partnera pro provozní fázi projektu,
• právní poradenství a zprostředkování podpisu smlouvy s provozovatelem,
• poradenství a spolupráce při zahájení provozní fáze.
Průvodce studiem
Každý projekt má svůj začátek i konec. Na začátku většinou stojíme před problémem, který
potřebujeme vyřešit, a na konci máme za sebou spoustu lopotné práce, se kterou jsme někdy
více, někdy méně spokojeni. Zdá se tedy, že život projektu připomíná pomyslnou časovou
přímku, s jednotlivými dílčími fázemi, během kterých se snažíme náš problém vyřešit,
což se nám nakonec i podaří. Při plánování, realizaci a hodnocení projektů mluvíme často
o projektovém cyklu, neboť jednotlivé fáze se u rozdílných projektů často opakují. Pojďme
se v následující kapitole spolu zamyslet nad fázemi projektového cyklu.

2 Projektový cyklus
Projektový cyklus začíná identifikací konkrétního problému (nebo potřeb), který nás
zajímá a který potřebujeme řešit. Tato fáze patří mezi nejdůležitější, neboť se rozhoduje
o zaměření celé naší budoucí práce na projektu. Tato fáze též určuje oblast realizace projektu
(např. rozvoj lidských zdrojů, zdravotní péči, sociální rozvoj apod.), zamýšlené příjemce
výstupu projektu, popř. i zeměpisnou polohu, kde budeme projekt realizovat. Tyto údaje
mohou být již uvedeny v grantových směrnicích či příručce pro žadatele, které stanovuje
vláda, dárci, případně další organizace, které projekt podporují.
Po vymezení problému bychom měli věnovat pozornost vypracování stručného
projektového záměru. Je to obvykle dokument na 1–2 stránky, v němž je nastíněn účel
projektu, příjemci, odhad pravděpodobných nákladů a předběžné zvážení rizik. Tento
dokument slouží financujícímu subjektu k tomu, aby posoudil potřebnost vašeho projektového
záměru a případně poskytl odpovídající prostředky pro vypracování podrobného projektu.
Tuto fázi označujeme jako schválení projektového záměru.
Následně je ustanoven tým (většinou mezioborový), který má za úkol provést pečlivé
analýzy (analýza zainteresovaných skupin, analýza problému, analýza rizik). Výsledky analýz
udají směr další části projektového cyklu, a to vypracování návrhu projektu. Používá
se obvykle metoda logického rámce, kterou se budeme podrobně zabývat v následující
kapitole, sestavuje se rozpočet projektu. Tým by měl prokázat otevřenost myšlení, která
dovolí provést změny v zaměření projektu oproti původní koncepci projektového záměru
v případě, že je to podle provedených analýz prospěšné či nutné.
Tento dokument je poté předložen ke schválení projektu příslušné financující organizaci,
která následně rozhodne, zda projekt v dané podobě podpoří ze svých zdrojů. Poté následuje
určení organizace, která bude řídit a vést práci (často cestou veřejného výběrového řízení).
Dalším krokem je podpis smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem grantu. Tímto krokem
je v podstatě zahájena realizace projektu. Ta je obvykle založena na rozpracování logického
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rámce do pracovních plánů, dále na podrobných rozpočtech a zadání pro určené projektové
pracovníky. Všechny tyto složky tvoří součást projektového návrhu a často jsou definitivně
zpracovány až během počáteční fáze realizace projektu. Během realizace probíhá častý
monitoring vývoje vzhledem ke stanoveným ukazatelům a průběžné revize. Zainteresované
skupiny jsou o vývoji projektu informovány prostřednictvím pravidelných monitorovacích
zpráv.
Ukončení představuje konec aktivit vedoucích k dosažení cílů projektu a je spojeno
se zprávou, která komentuje splnění účelu projektu, jeho dopad. Tato fáze také zahrnuje
konečné vyhodnocení projektu, jeho dosažených výstupů a procesu realizace projektu.
Výsledkem této fáze mohou být návrhy, které následně povedou k identifikaci dalších
projektů.

Průvodce studiem
Doporučuji, abyste během celého projektového cyklu kladli důraz na proces reflexe, neboli
„učení“ v průběhu projektu, což vám umožní upravit aktivity, ukazatele a znovu posoudit
rizika tak, abyste se lépe zaměřili na úspěšné dosažení cílů projektu.

Úkol – k zamyšlení
Nesmíme zapomenout, že proces řízení projektového cyklu spočívá především ve spoluúčasti
dalších lidí na rozhodování, jde o důslednou práci s primárními zainteresovanými skupinami,
a především proces „učení se“ všech zúčastněných v průběhu realizace projektu.

Obrázek 1 – Projektový cyklus
IDENTIFIKACE POTŘEB
(prvotní zaměření projektu)
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
(posouzení potřebnosti projektu budoucím nositelem projektu, popř. financujícím subjektem)
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU
(analýzy  rizika  stanovení obsahu realizace  vypracování logického rámce, rozpočtu 
harmonogram realizace)
SCHVÁLENÍ PROJEKTU
(příslib financující agentury, že projekt podpoří ze svých zdrojů, určení agentury, která řídí a vede
projekt, podpis smlouvy)
REALIZACE PROJEKTU
(v počáteční fázi většinou detailní dopracování aktivit, precizace rozpočtu – identifikace
dodatečných finančních zdrojů, monitoring průběhu projektu vzhledem ke stanoveným ukazatelům,
monitorovací zprávy, ukončení projektu)

VYHODNOCENÍ
(úpravy ve vaší grantové politice, identifikace dalších projektů)
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Průvodce studiem
Problematiku projektového cyklu už máme za sebou. Jak ale úspěšně řídit celý cyklus, jaké
metody nám pomohou zvládnout projektový management? Pokud máte zájem se seznámit
s úspěšným nástrojem řízení a hledat odpovědi na výše položené otázky, pojďte společně
se mnou nahlédnout do kapitoly nazvané Logický rámec.

3 Logický rámec projektu
Logický rámec je metoda, která nám pomáhá při plánování, realizaci a vyhodnocení
projektu. Jedná se o velmi účinný nástroj, který nám pomůže zvládnout řízení celého
projektového cyklu. Logický rámec je nástroj, který vám pomáhá:
• uspořádat si myšlenky a stanovit cíle realizace projektu,
• uvědomit si vztah mezi aktivitami a investicemi na straně jedné a očekávanými
výsledky na straně druhé,
• stanovit ukazatele úspěšnosti realizace projektu,
• rozdělit zodpovědnosti,
• výstižně a jednoznačně komunikovat informaci o projektu.
Základem metody logického rámce je jednoznačně definované tabulka (rámec), která
se zabývá čtyřmi úrovněmi cílů. Forma tabulky je vhodná z důvodu přehlednosti a uspořádání
obsahu projektu. Z logického rámce by mělo být na první pohled patrné, proč projekt
realizujeme, co pro to musíme udělat a jak to budeme dělat. Proč se logickému rámci říká
„logický“? Uspořádání jednotlivých úrovní by na sebe mělo logicky navazovat a jednotlivé
činnosti, výstupy a cíle by měly být v přímé příčinné souvislosti.

Úkol – k zamyšlení
Logický rámec není formulář. Častou chybou při sestavování logického rámce
je bezmyšlenkovité vyplňování kolonek a okének v tabulce podle daného vzoru. Správně
vytvořený logický rámec musí komplexně obsáhnout problematiku projektu a jeho vnitřní
návaznosti. Věnujte proto jeho přípravě dostatečnou pozornost a dostatek času. Vaše zvýšené
úsilí v této fázi projektu se vám jistě vyplatí.

Pamatujte, že logický rámec je zpravidla povinnou přílohou žádostí o grant,
ať už u tuzemských nebo mezinárodních organizací. Skutečnost, že se jedná o přílohu, může
vést k tomu, že žadatel nevěnuje dostatečnou pozornost jejímu sestavování. Faktem však je,
že první krok, který udělá hodnotitel vašeho projektu při zkoumání vaší žádosti, bude
seznámení se s logickým rámcem. Až v dalších krocích se bude zabývat podrobným textem
a popisem obsahové části projektu.
Hlavní výhody logického rámce:
• Na jednom místě shromáždí všechny stanovené klíčové součásti projektu či programu.
• Pokud máte všechny klíčové součásti projektu či programu systematicky, zhuštěně
a souvisle uspořádány, pomůže vám logický rámec k vyjasnění a znázornění logiky
očekávaného vývoje daných projektů či programů. Může vám také pomoci oddělit
různé úrovně v hierarchii cílů a zajistit tak, aby bylo jasno v tom, které vstupy
a aktivity směřují k jednotlivým výstupům, aby nebyly vzájemně pomíchány (a aby
každý v týmu věděl, co se dělá, k čemu to směřuje a proč). To může být obzvláště
užitečné v situaci, kdy se mění zaměstnanci pracující na realizaci projektu.
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Odpovídá požadavkům kvalitního zpracování projektu a umožňuje nám reagovat
na případné slabiny v předchozích plánech.
Pomůže vám zajistit, aby byly položeny základní otázky a provedena analýza slabých
míst, aby ti, kteří rozhodují, měli k dispozici lepší a relevantnější informace. Může
vám také sloužit jako průvodce při systematické a logické analýze vzájemně
propojených klíčových součástí, které tvoří dobře naplánovaný projekt. Tento přístup
vám pomůže zlepšit plánování tím, že zdůrazní vazby mezi součástmi projektu
a důležitými vnějšími faktory.
Je lehké se této metodě naučit a používat ji.
Základy metody logického rámce můžete díky efektivnímu školení zvládnout
za krátkou dobu. Zejména pokud po něm navíc následuje navazující školení a je
vytvořena možnost problémy průběžně konzultovat se zkušeným pracovníkem. Takto
může být klíčová skupina pracovníků účinně vyškolena v krátkém časovém úseku.
Pro řízení projektu znamená úsporu času a úsilí.
Abyste metodiku logického rámce uměli efektivně využívat, musíte si ji nejprve
osvojit (stejně jako jiné nástroje řízení). Jeho správným využitím však můžete ušetřit
spoustu času – a tento přínos jistě uvítáte i vy.
Je využitelná jak interně (pro plánovací a hodnotící proces), tak externě (konzultanty,
kteří pracují na rozvoji organizací).
Logický rámec může pomoci interně při plánování i hodnocení projektů. Stejně tak
ho mohou využít externí konzultanti, kteří jsou zapojeni například do plánovacího
a hodnotícího procesu. Logický rámec navíc podporuje multidisciplinární přístup
k plánování a supervizi projektu.
Předjímá samotnou realizaci.
Logický rámec pomáhá stanovit aktivity projektu s jasným účelem. Tato metoda
usnadňuje vzájemné porozumění a lepší komunikaci mezi rozhodovacími orgány,
manažery a ostatními stranami zapojenými do projektu. Použití logického rámce spolu
se systematickým monitorováním také zaručuje kontinuitu přístupu v případě
personálních změn v projektu.
Usnadňuje komunikaci mezi dárci a realizátory projektu
Čím více institucí přijme koncept logického rámce, tím snadnější bude komunikace
mezi realizátory a dárci projektu. To přinese velké výhody především organizacím,
které své projekty prezentují dárcům, aby získaly finanční podporu.
Vytváří rámec pro monitorování a hodnocení, v němž mohou být porovnány
plánované a skutečné výsledky.
Jelikož jsou cíle a ukazatele úspěšnosti stanoveny ještě před začátkem projektu,
umožní vám tato metoda stanovit rámec pro hodnocení. Je obtížné hodnotit projekty
zpětně, pokud nejsou jasně stanoveny původní cíle – logický rámec vám pomáhá
objasnit vztahy, které tvoří základ posuzování pravděpodobné účinnosti
a hospodárnosti projektů a stejně tak může pomoci identifikovat hlavní činitele
spojené s úspěšností projektu.

Při sestavování logického rámce budeme:
1. Definovat cíl, který má projekt splnit.
2. Definovat účel, k jehož naplnění projekt přispěje.
3. Definovat výstupy sloužící k dosažení účelu.
4. Definovat aktivity vedoucí k dosažení výstupů.
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Jelikož jsou tyto úrovně vzájemně logicky propojeny, měli bychom se přesvědčit,
zda logické vazby opravdu fungují i u plánovaného projektu. K tomu účelu je potřeba:
• Ověřit logiku příčinné souvislosti pomocí spojení „jestliže ⇒ pak“.
• Vzhledem k rizikům, které nelze zcela eliminovat a které mohou projekt negativně
ovlivnit, je potřeba stanovit předpoklady, za kterých bude náš projekt realizovatelný.
Budeme tedy:
• Definovat předpoklady pro jednotlivé úrovně logického rámce.
• Pro sledování úspěšnosti projektu je bezpodmínečně nutné určit indikátory, které
budou monitorovat, zda se projekt neodchyluje od původního účelu:
• Definujeme objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) pro úrovně obecného cíle, účelu,
výstupů a aktivit.
• Vytvořili jsme ukazatele. K jejich ověření a sledování budeme potřebovat zdroje
informací (analýzy, statistiky, apod.). Proto si:
• Definujeme prostředky ověření (PO), občas také označované jako zdroje objektivního
ověření (ZOO).
• Po vytvoření popisu projektu zpracujeme:
• Rozpočet projektu, v úrovni aktivit nám pomůže odhadnout náklady na jejich
uskutečnění OOU, součtem všech položek dospějeme k celkovým nákladům projektu.
(Významu a tvorbě rozpočtu projektu se budeme věnovat v další kapitole)
• Na závěr posuďte stavbu logického rámce na základě svých předchozích zkušeností
z předchozích projektů, popř. požádejte o kontrolu zkušeného kolegu.
Strukturu a metodiku tvorby logického rámce přibližují následující dva obrázky.

Pro zájemce
Tvorbou logického rámce se podrobněji zabývají autoři T. Kažmierski a P. Pelcl v publikaci
Projektové a strategické plánovaní pro neziskové organizace (REC ČR a CpKP, 2003,
s. 16-22).
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Obrázek 2 – Schéma logického rámce

Začněte pracovat na obsahovém
shrnutí projektu a předpokladech
(sloupce 1 & 4). Později se vrátíte
ke sloupcům 2 & 3.
Krok 1 Definujte obecný cíl
Jaký je širší sektorový či programový
cíl? Jakou všeobecnou potřebu
či problém se pokoušíte určit? Cíl
se nemění. Ovlivňují ho jiné faktory,
které jsou mimo projekt. Skupina
projektů může mít tentýž cíl.
Krok 2 Definujte účel
Jaké je zdůvodnění toho, co se
plánuje? Jaký je Vámi očekávaný
dopad projektu? Jaký z něj bude mít
klient/uživatel prospěch? Účel často
souvisí s tím, jak budou využity
či implementovány výstupy. Účel
mohou ovlivňovat faktory, které jsou
mimo projekt.
Krok 3 Definujte výstupy
Jaké budou měřitelné konečné
výsledky plánovaných aktivit? Za jaké
výsledky
bude
projekt
přímo
zodpovědný?
Pokud
dostane
projektový tým potřebné zdroje, bude
přímo zodpovědný za výstupy.
Krok 4 Definujte aktivity
Co se vlastně udělá pro to, aby
se dosáhlo výstupů? Toto je souhrnný
výklad, který naznačuje, co je potřeba
udělat pro dosažení jednotlivých
výstupů.

Krok 5 Ověřte vertikální logiku
Použijte Test když/tak a zkontrolujte
příčinu a důsledek. Pokud budou dané
aktivity realizovány, bude výsledkem
stanovený výstup? Pokračujte směrem
vzhůru ke sloupci 1.

Sl. 1
Obsahové shrnutí
–
Hierarchie cílů
Obecný cíl

Účel

Výstupy

Aktivity

Sl. 2
Objektivně
ověřitelné
ukazatele

Sl. 3
Zdroje
objektivního
ověření

Sl. 4
Předpoklady
& Rizika
Hypotéza
všeobecného
cíle

Předpoklady
účelu

Předpoklady
výstupů

Předpoklady
aktivit

Kritické
podmínky

V průběhu zpracování a realizace projektu
se k logickému rámci vracejte a aktualizujte ho.
Jistě nastanou změny v předpokladech, aktivitách
a výstupech.
Krok 6e Definujte předpoklady
Jaké vnější faktory jsou zapotřebí k zajištění nebo
mohou zabránit dlouhodobé udržitelnosti projektu?

Krok 6d Definujte předpoklady.
Pokud bude dosaženo účelu projektu, přispěje to
ve
skutečnosti
k vyřešení
prvotního
problému/potřeby, tj. obecného cíle? Pokud ne,
naplánujte projekt znovu. Pokud ano, jasně
zformulujte předpoklady, které jste pro dosažení
tohoto názoru stanovili.

Krok 6c Definujte předpoklady
Pokud budou vytvořeny výstupy, bude dosaženo
účelu? Jaké předpoklady, které jsou mimo kontrolu
projektu, byly definovány v souvislosti s dosažením
výstupů? Pokud jsou rizika či předpoklady příliš
velká, naplánujte projekt znovu.
Krok 6b Definujte předpoklady
Ověřte svou logiku. Povedou uskutečněné aktivity
k dosažení výstupů? Jsou všechny zdroje nezbytné
pro dosažení výstupů? Jaké byly stanoveny
předpoklady, které jsou mimo kontrolu projektu?
Pokud jsou rizika či předpoklady příliš velká,
naplánujte projekt znovu.

Akce
Přetvořte
plán
Vyhodnoťte
své
předpoklady
Akce
Přetvořte
plán
Vyhodnoťte
své
předpoklady

Akce
Přetvořte
plán
Vyhodnoťte
své
předpoklady
Akce
Přetvořte
plán
Vyhodnoťte
své
předpoklady

Krok 6a Definujte předpoklady.
Sem zahrňte vše, co se musí stát před tím, než
projekt může začít.
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Ukazatele projektu, monitoring, vyhodnocení & zprávy (Sloupce 2 a 3)
Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU)
OOU jsou standard, na základě kterého můžeme měřit změny. Stanovte si úkoly
kvantity, kvality a času. Ukazatele by měly být přesné, použitelné, měřitelné, citlivé,
hospodárné z hlediska nákladů a dosažitelné. Začněte u cílů vyššího řádu a prověřte
je pomocí testu nezbytné-dostačující.

Sl. 1
Obsahové
shrnutí Hierarchie
cílů
Obecné cíle

Zdroje objektivního ověření (ZOO)
Jaké jsou zdroje dat, které použijete k ověření ukazatelů? Např. zprávy,
zápisy, výzkumy, účetní výkazy, vládní statistiky, záznamy o sklizních. Pokud
je zapotřebí výzkumu, jsou s ním spojené aktivity zahrnuty ve sloupci 1? Pokud to
bude něco stát, přidali jste náklady do rozpočtu?

Sl. 2
Objektivně
ověřitelné
ukazatele

Sl. 3
Prostředky prověření

Krok 7a
Co nám ukáže, zda bylo dosaženo
obecného cíle?

Krok 8a

Jak ověříte OOU
obecného cíle?

Sl 4
Předpoklady &
Rizika

Hypotéza
všeobecného Cíle

Předpoklady Účelu

Účel(y)

Krok 7b
Co nám ukáže, zda byl splněn účel?

Krok 8b
Jak ověříte OOU účelu?

Výstupy

Krok 7c
Co nám ukáže, zda bylo dosaženo
výstupů? Tyto ukazatele popisují
zadání projektu, předměty plnění.

Krok 8c
Jak ověříte OOU výstupů?

Předpoklady
Výstupu

Aktivity

Krok 7d
Co nám ukáže, že byly realizovány
aktivity? Položkou zde také budou
vstupy a rozpočet projektu. Jaké
vstupy
jsou
zapotřebí
pro
uskutečnění aktivit? Lidské zdroje,
doprava,
materiální
náklady,
finance.

Krok 8d
Jak ověříte OOU aktivit? Jedním ze
ZOO zde budou účetní výkazy
k projektu.

Předpoklady
Aktivit
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Úkol
Ověřte si, zdali jste pochopili výše popsanou problematiku a pokuste se vytvořit logický rámec
pro projekt, který by mohl být realizován vaší organizací. Najít vhodný problém, jehož řešení
bude cílem projektu, pro vás určitě nebude těžké.
Logické kroky

Objektivně
verifikovatelné
ukazatele úspěchu

Zdroje
a prostředky
verifikace

•

•

•

Účel projektu •

•

•

Očekávané
výsledky

•

•

•

•

Aktivity

•

•

•

•

Celkové cíle

Předpoklady

Průvodce studiem
Jak jsme si naznačili v kroku 9. tvorby logického rámce, je také rozpočet projektu stěžejním
dokumentem, který jednoznačně definuje a plánuje projekt, jeho rozsah a dopady. Pojďme
se společně zabývat jeho významem, procesem sestavování a možnými úskalími, jejichž
znalost vám usnadní vytváření vašich projektů.

4 Rozpočet projektu
Už víme, že OOU na rovině aktivit nám pomohou určit náklady projektu. V dalším kroku
je potřeba pečlivě promyslet a sestavit celkový rozpočet projektu. Jednou z metod, která
se nabízí v souvislosti s již vytvořeným logickým rámcem, je přiřazení nákladů přímo
k aktivitám a jejich následné rozdělení na jednotlivé rozpočtové položky.
Rozpočet projektu není součástí logického rámce, ale je stěžejní přílohou projektu.
V některých případech je dokonce rozpočet jedinou (a mnohdy první) částí projektu,
na kterou se hodnotitelé dívají. Nezapomeňte, že náklady definované v rozpočtu projektu
budou použity k analýze efektivity nákladů projektu vzhledem k jeho výsledkům, a to tak,
že se celkové náklady projektu porovnají s OOU na rovině účelu.
Pro stanovení míry konkrétnosti rozpočtu neexistují jednoznačná pravidla. Příliš konkrétní
rozpočet se dobře hodnotí, vaše aktivity jsou více transparentní, ale svazuje vám to ruce.
U rozpočtu obecného je riziko, že nebude schválen, ale v případě schválení je pro vás více
výhodný. Snažte se využít flexibilitu rozpočtu u jednotlivých dárců – závisí to na podmínkách
konkrétní výzvy. Ta zpravidla definuje, co jsou uznatelné náklady (jak přímé, tak nepřímě
náklady) na realizaci projektu. Jejich struktura se liší v závislosti na typu programu
a „cenotvorbě aktivit“.
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Praktické rady:
• Definice uznatelných nákladů ve výzvě vypovídá o hodnotiteli více než textová část.
• Pokud má hodnotitel pochybnosti o rozpočtu – nedůvěřuje projektu obecně.
• Rozpočet musí být jasný, efektivní a přehledný.
• Někdo požaduje pouze rozpočet požadované částky, někdo chce rozpočet celého
projektu.
• Navrhovaný rozpočet se před podpisem smlouvy může změnit a finální rozpočet je
téměř vždy jiný.
• Před tvorbou rozpočtu pečlivě nastudujte uznatelnost nákladů, finanční limity, apod.
• Pracujte s reálnými náklady + vytvořte si rezervu na nepředvídané výdaje.
• Náklady musí být přiměřené cílům a velikosti projektu.
• Rozpočet se sestavuje vždy na konci procesu tvorby projektu.
Pro zájemce
Rozdělením nákladů na přímé, nepřímé a ostatní, dále tvorbou finančních rezerv v rozpočtu
na krytí rizik projektu, podobně i metodikami tvorby rozpočtů se zabývá publikace Projektový
management autorky Aleny Svozilové (Praha: Grada, 2006, s. 155-165).

Úkol
V návaznosti na váš výstup z prvního úkolu sestavte návrh rozpočtu pro váš projekt. Aplikujte
vědomosti nabyté v této kapitole.

Průvodce studiem
Už jsme se seznámili s problematikou projektové činnosti, projektovým cyklem, tvorbou
logického rámce a rozpočtu projektu. Kdo nám ale poskytne prostředky na realizaci našeho
záměru? Které organizace nabízejí granty či dotace? Některé tipy, které vám pomohou
odpovědět na tyto otázky, naleznete v této kapitole.

5 Dotační tituly
Finance na realizaci projektů jsou nabízeny celou řadou organizací, ať na úrovni
mezinárodní, jednotlivých států (skrze grantové agentury, ministerstva apod.), jejich krajů
a měst. Významné jsou také soukromé nadace a nadační fondy. Jejich neúplný výčet
vám nabízím k úvaze:
• Fondy Evropské unie (Strukturální fondy: Evropský fond regionálního rozvoje,
Evropský sociální fond; Fond soudržnosti; Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova; Evropský rybářský fond; Komunitární programy, Fondy předvstupní
pomoci; Fond solidarity, apod.).
• Fondy mezinárodní spolupráce (Visegrádský fond, Vlámská spolupráce, fondy
UNICEF, fondy EHP/ Norska II, apod.).
• Dotace ze státního rozpočtu ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj: Program obnovy
venkova, Státní program podpory cestovního ruchu, Podpora rozvoje bydlení;
Ministerstvo práce a sociálních věcí: Program rovné příležitosti, dotace pro NNO
na podporu integrace cizinců; apod.).
• Dotace z krajských zdrojů (viz webové stránky krajských úřadů, podpora se týká
například: Cestovního ruchu, Sociálních oblastí, Kultury a památkové péče, Školství
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•
•

a mládeže, Sportu, Podpory podnikání, Podpory vypracování projektů, Podpory
občanského života, Životního prostředí, apod.).
Dotace měst (viz webové stránky měst).
Nadace a nadační fondy (Nadace ČEZ, Dobročinný fond Philip Morris, Nadace
Auxilia, Nadace O2, apod.).

Shrnutí
Tématem kapitoly byla problematika tvorby projektů a projektová činnost obecně.
Projektový cyklus je popis jednotlivých dílčích kroků projektu od fáze plánování, přes
realizaci až po vyhodnocení. V závěru fáze hodnocení úspěšnosti projektu ve většině případů
dochází k identifikaci nových problémů, které považujeme za nutné řešit. Tak se kruh uzavírá
a my jsme na začátku nového projektu. Osvojili jsme si základní pojmy, se kterými se
při psaní projektů můžeme setkat a zamysleli jsme se podrobněji nad pojmem projekt. Dále
jsme se zabývali projektovým cyklem a jeho jednotlivými fázemi. Logický rámec jako nástroj
plánování a řízení projektu byl důležitou součástí tématu. Seznámili jsme se s jeho výhodami
a postupem tvorby. Nedílnou součástí psaní projektu je jeho rozpočet, který navazuje
na logický rámec. Zamysleli jsme se nad jeho důležitostí a možnými úskalími při jeho
sestavování. V neposlední řadě byl prezentován výběr dotačních titulů, které mohou pomoci
při zajišťování financí pro naše projektové záměry.
Pojmy k zapamatování
Projekt, projektový management, grant, dotace, donátor, fáze projektového cyklu, logický
rámec projektu, dotační tituly.

Kontrolní otázky
• Co je to projekt a jaké jsou jeho hlavní charakteristiky?
• Jak byste vysvětlili pojem projektový management?
• Co je to projektový cyklus?
• Jaké jsou hlavní fáze projektového cyklu?
• K čemu je dobrý logický rámec při projektové činnosti?
• Jaké jsou hlavní výhody projektového rámce?
• Umíte popsat v bodech hlavní kroky při sestavování logického rámce?
• Jaký je význam rozpočtu při projektové činnosti?
• Znáte hlavní kategorie donátorů, kteří podporují realizaci projektů?
Literatura a prameny
KAŽMIERSKI, T., PELCL, P. Projektové a strategické plánovaní pro neziskové organizace.
Praha: Regionální environmentální centrum a Centrum pro komunitní práci, 2003.
SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada, 2006.
www.iriscrr.cz
www.risy.cz
www.neziskovky.cz
www.mmr.cz
www.mpsv.cz
www.strukturalni-fondy.cz

www.mfcr.cz
www.mzp.cz
www.auxilia.cz
www.nadaceO2.cz
www.cez.cz
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www.dobrocinnyfond.cz
www.eeagrants.org
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Fundraising pro sociální pracovníky
Alena Opletalová

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete schopni:
• vysvětlit a pochopit pojem fundraising,
• vyjmenovat základní pravidla fundraisingu,
• vymezit cílovou skupinu účastníků fundraisingu a rizika fundraisingových akcí,
• identifikovat použité techniky fundraisingu a vysvětlit jejich význam.
Průvodce studiem
V předchozí kapitole jste se seznámili s tím, jak dobře vytvořit projekt a získat tím další
finanční zdroje pro určitou organizaci. V té, která bude nyní následovat, se dozvíte více
o možnostech, jakými lze podpořit získávání financí.

1 Definice fundraisingu
„Fundraising je…
… jemný způsob, jak naučit ostatní lidi radosti z rozdávání;
… způsob žádání, opětovného žádání a žádání o stále více.“
(Kim Klein)

Slovo „fundraising“ se skládá ze dvou významových částí. Anglický výraz „funds“
znamená peníze, kapitál či peněžní fondy. Druhá část slova „raising“ odvozená od slovesa
„to raise“ znamená v češtině „vybrat, získat, dát dohromady (peníze)“. O fundraisingu lze
tedy mluvit jako o způsobu obstarávání kapitálu.
Fundraising je profesionální, cílená, organizačně i časově promyšlená aktivita zaměřená
na vyhledávání sponzorů a získávání finančních prostředků na podporu veřejně prospěšné
či dobročinné činnosti.
Tato strategie získávání finančních prostředků je spojena s pozitivním a kreativním
způsobem myšlení. Bez kreativity, chuti experimentovat a nezlomné vůle uspět je fundraising
mrtvým pojmem.
Fundraising je založen na principech marketingu a zásadní roli při něm hraje navazování
a udržování kontaktů. Základem komunikační strategie fundraisingu je obracet
se na co největší množství potencionálních dárců, sponzorů, a to zvláště v případech, kdy
se jedná o soukromé prostředky, jejichž rozdělování neprobíhá podle přesně stanovených
pravidel.
Zorganizování akce, která přinese finanční efekt, není jednoduché a vyžaduje mnoho času
a energie. Na druhé straně není ani tak složité, jak by se mohlo zdát. Při organizování
je možné požádat o spolupráci profesionální tým odborníků, ale třeba i skupinu nadšených
dobrovolníků. Případně se organizátor může rozhodnout akci uspořádat způsobem, který
je v našich podmínkách nejběžnější, tedy připravit vše svépomocí. Každé z navrhovaných
řešení personálního zabezpečení projektu přináší jisté výhody, ale také ohrožení a omezení.
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Téměř každý typ činnosti, která je pořádána, může sloužit jako prostředek, který dokáže
přinést finanční přínos pro organizaci a její aktivity. Bez ohledu na to, půjde-li o koncert,
fotbalový zápas celebrit, o oslavu stého výročí organizace ukončenou velkým ohňostrojem,
anebo cokoli jiného, je nutné myslet na jejich finanční potenciál. Pořádané akce, od níž
se očekává finanční profit, mohou být rozmanitě a téměř jakkoli rozsáhlé. Co mají však
všechny podniky tohoto typu společné je fakt, že očekávají od cílové skupiny aktivní účast
a ochotu finančně podpořit cíle organizace. Není ovšem ideální od zúčastněných jen
jednoduše vybrat peníze (přesněji řečeno co nejvíce peněz), očekává se, že jim jako
protislužbu za jejich velkorysost bude něco nabídnuto. Může to být zážitek, zboží nebo
zkušenost, ale zejména pocit jedinečnosti a důležitosti, pocit vděku za jejich peníze
a podporu, které jsou pro plnění cílů organizace významné.
Od začátku akce by měl být organizátorům jasně definovaný cíl, kterého chtějí dosáhnout.
Upřesnění cílů může pomoci vytvořit charakter a dynamiku celého podniku.

Příklad
Které různé cíle může určitá akce mít?
• Chcete aktivitou upozornit na jméno organizace?
• Chcete akcí získat co nejvíce peněz?
• Je to příležitost pobavit dobrovolníky organizace a zároveň jim poděkovat?
• Chcete jen zaměstnat členy fundraisingové skupiny, aby se cítili využití?
• Chcete zaujmout skupinu vlivných lidí města?
2 Účastníci fundraisingových akcí
Bez ohledu, o jakou akci jde, bývá zapojeno pět základních skupin, jimiž jsou
fundraisingová organizace popř. skupina, publikum, účinkující, sponzoři a média. Podaří-li
všechny tyto skupiny spojit, aby pracovaly společně a ve vzájemné harmonii, je to dobrá cesta
k úspěchu celé akce.
Pro uskutečnění akce je nejdůležitější samotná organizace a její poslání. Fakt, že činnost
je pořádána právě neziskovou organizací, charitou nebo že výtěžek z ní je věnován veřejně
prospěšnému cíli, jí dává jiný rozměr. Část publika přijde – nebo se zapojí – určitě jen proto,
že si váží práce a aktivity organizace a považuje ji za významnou.
Účinkující, i navzdory tomu, že mohou mít nesrovnatelně atraktivnější nabídky, pozvání
často přijmou rovněž proto, že jim poslání organizace je sympatické. Se sponzory a médii
je to podobné.
Veřejnost: někteří lidé navštíví dobročinnou akci proto, že se jim zdá zajímavý program.
Jiní proto, že jsou sympatizanty či členové samotné organizace a chtějí vyjádřit svou podporu.
Všichni však přijdou na akci, jež je prezentována jako „charitativní“ neboli „fundraisingová“.
Všichni tedy očekávají, že kromě toho, že zaplatili vstupné, se od nich bude očekávat i další
finanční příspěvek. Fakt, že se lidé na akci cítí dobře, je významný. Stejně důležité je ale najít
i vhodný způsob, jak je požádat o finanční příspěvek pro organizaci.
Účinkující: i na správném výběru účinkujících záleží úspěch akce. Bez ohledu na to,
jedná-li se o hudební skupinu, známého licitátora či fotbalové mužstvo, právě oni přitáhnou
široké publikum.
Příspěvek sponzorů může organizátory ochránit před nevyhnutelný rizikem, které
je organizováním fundraisingových aktivit podstupováno. Sponzora zajímá cílová skupina,
kterou chce organizátor na akci přitáhnout. Je třeba spojit potřebu sponzora oslovit publikum
s potřebou publika využívat produkty sponzora. Je dobré se snažit spojit sponzora, který
se snaží oslovit určité skupiny obyvatel, a skupiny, které produkty sponzora využívají. Je-li
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organizována akce, kde se očekává účast převážně důchodců, je téměř zbytečné kontaktovat
potenciálního sponzora, který vyrábí oblečení pro mládež (i když úspěch vyloučen
samozřejmě není). Každého sponzora zajímá, co je mu za jeho peníze nabízeno (reklama,
služby, dobrý pocit).
Úlohou médií je představit akci a udělat ji atraktivnější pro publikum, sponzory
a účinkující. Je samozřejmé, že všechny akce jsou ve větším či menším měřítku událostí,
ne každá je však zajímavá pro média každé velikosti.
3 Techniky fundraisingu
V praxi existuje velmi dlouhý seznam akcí, které mohou přinést organizacím nejen
finanční zisk, ale zejména podporu místní komunity. Jsou to nejrůznější turnaje, plesy,
večírky, společenské podniky, sportovní a kulturní podniky, módní přehlídky, diskotéky,
výstavy apod.
Ve výčtu se dá pokračovat, a i kdyby byl jakkoli dlouhý, nikdy by nevyčerpal všechny
možnosti. Každá z nich nabízí prostor k představení aktivit dané organizace, k získání
dobrovolník nebo určité finanční částky. A v rámci téměř každé lze uspořádat například
některou z fundraisingových her.
Kromě prodeje lístků na akci a zmíněných her je možné využít i několik dalších technik,
jak lze získat peníze v místní komunitě. Seznam samozřejmě není vyčerpávající a stejně jako
v případě her jde především o inspiraci, kterou je nutné upravit podle potřeb konkrétní
situace. Nyní si některé z nich stručně charakterizujeme.
3.1 Veřejná sbírka
Veřejná sbírka je poměrně častý způsob získávání finančních prostředků v místní
komunitě. S dostatečným počtem dobrovolníků a s dobrým naplánováním bývá považována
za velmi efektivní techniku.
Veřejná sbírka má v zásadě tři základní formy:
• dobrovolníci navštěvují konkrétní domácnosti a tam vysvětlují účel sbírky,
• dobrovolníci oslovují lidi na ulici,
• na veřejných místech jsou umístěny pokladničky, do nichž lidé vhazují peníze.
Veřejná sbírka kromě možného finančního přínosu může navíc přes zapojené dobrovolníky
šířit osvětu s cíli, na něž je výtěžek určen. V případě, že dobrovolníci chodí do domácnosti,
je důležité vybrat správnou lokalitu. Výběr ovlivňuje struktura obyvatel, přístup
do jednotlivých domácností, intenzita činností organizace a existence jiných organizací
v daném místě. Dalším klíčem k úspěchu jsou dobrovolníci. Poslání organizace v prvním
okamžiku osloví jen málo potenciálních dárců. Daleko spíše na ně zapůsobí lidé, kteří ji
zastupují, tedy dobrovolníci. Ti musí být připraveni odpovědět na každou otázku ohledně
poslání, cílů, aktivit, managementu organizace či sbírky. Dobrovolníci musí být vyškoleni
a připraveni reagovat.
Běžně při domovních sbírkách navštíví dobrovolníci domácnost dvakrát. Poprvé doručí
propagační brožuru, leták, resp. obálku, která obsahuje všechny potřebné informace
o organizaci a účelu sbírky. Podruhé se pro materiály vrátí a případně přijmou finanční dar.
Tato alternativa je sice dražší, protože potřebuje počáteční investici k tisku propagačních
materiálů, je však efektivnější, než když dobrovolníci jednoduše zazvoní u dveří a požádají
o finanční příspěvek. Potenciálnímu dárci umožňuje v klidu se rozhodnout, zda organizaci
chce, anebo nechce podpořit. Dobrovolníci při první návštěvě oznámí, kdy se pro informační
materiály vrátí a kdy bude mít potenciální dárce možnost organizaci podpořit, případně vrátí
zapůjčené materiály. Samozřejmě lze uspořádat i sbírku, kdy dobrovolníci o podporu žádají
hned při první návštěvě.
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Typ sbírky, kdy dobrovolníci oslovují lidi na ulici, vyžaduje nesrovnatelně větší skupinu
dobrovolníků než v prvním případě. Důležitý je i výběr lokalit, ulic a míst, kde dobrovolníci
budou působit, stejně jako načasování sbírky. Zásadně je vhodné vybírat místa,
kde se obvykle pohybuje velké množství lidí (vchod do obchodního centra, hlavní ulice,
kulturní a sportovní areály v okamžiku, kdy se zde pořádá velká akce apod.).
Sbírka prostřednictvím pokladniček, do nichž lidé vhazují peníze, je nejanonymnější
způsob veřejné sbírky a její výtěžek bývá v porovnání s předchozími dvěma typy nejnižší.
V průzkumu, který se ptal lidí, zda přispívají – a když ne, tak proč nepřispívají - do veřejných
sbírek, jednou z nejčastějších odpovědí bylo: „Nepřispívám, protože mě o to nikdo nikdy
nepožádal.“ Sbírka, která využívá pokladničky, urny apod. umístěné na veřejných místech,
lidé nepovažují za prostředek, který by je doopravdy a osobně oslovoval, tím však úspěch této
alternativy není vyloučen. Současně je vhodné u tohoto typu sbírky realizovat nějakou
marketingovou propagaci prostřednictvím médií nebo tisku. Jakmile bude totiž tato sbírka
resp. její účel a forma realizace dostatečně v povědomí případných dárců, je daleko větší
šance na úspěch.
3.2 Přímé oslovování poštou
Napsání a odeslání dopisu představují jedny z nejsilnějších a nejběžnějších nástrojů
komunikace. Přímé oslovování potenciálních dárců psaním adresovaným na konkrétní jméno
je jedna ze základních marketingových technik, které zdomácněly i ve fundraisingu.
Tato technika sice patří k nejdražším, avšak v případě dobrého managementu,
programového budování adresáře a jeho dlouhodobého rozvíjení může zabezpečit pravidelný
příjem organizace, který v celkovém rozpočtu může představovat významnou částku.
Technika přímého oslovování určitě není rychlým zdrojem zisku a její výhody jsou určeny jen
pro vytrvalé organizátory.
Základním znakem techniky je schopnost doručit určité poselství vybranému okruhu lidí
v rozsahu a čase, jež je k dispozici. Tři hlavní prvky, které je nutné pro efektivní výsledek
spojit, jsou: příjemci, obsah dopisu a načasování.
Procento úspěšnosti této techniky je podmíněno četnými faktory a pohybuje
se v mimořádném rozsahu 7–30 % při oslovování lidí, kteří už přišli s organizací do kontaktu.
Při práci s příjemci, kteří jsou oslovováni náhodně (např. z telefonního seznamu), je procento
úspěšnosti podmíněno aktuálností výzvy. V situacích, kdy je výtěžek určen např. pro oblast
postiženou zemětřesením a výzva proběhne bezprostředně po této události, se pohybuje mezi
4–5 %. Obvykle se však úspěšnost takovéto výzvy pohybuje mezi 0,5–2 %. Při oslovování
lidí, kteří do kontaktu s organizací sice dříve nepřišli, ale jsou sympatizanty nebo
přispěvovateli jiných, zaměřením podobných organizací, se úspěšnost pohybuje v širokém
rozpětí 2,5–10 %.
Síla techniky přímého oslovování spočívá v možnosti oslovit poměrně velkou skupinu
příjemců, což ji posouvá do roviny masového média. V jiném kontextu tato výhoda oslabuje
účinnost techniky, protože spolu se zvyšujícím se počtem oslovených lidí se snižuje možnost
být co nejosobnější. Správný obsah a forma dopisu jsou polovinu úspěchu.
3.3 Inzerce
Inzerce může být použita jako samostatný způsob získávání finančních prostředků resp.
finančních zdrojů nebo jako prostředek, který umocní efektivitu jiných technik fundraisingu.
Inzerát se často využívá v krizových situacích, jakými jsou např. živelná pohroma nebo velké
neštěstí. V těchto případech je nutné dbát na správné načasování. Inzerát musí být uveřejněn
v době, kdy téma a účel sbírky jsou publikovány na prvních stránkách novin a veřejnost
o ně projevuje velký zájem. Je zapotřebí, aby inzerát oslovil veřejnost ve chvíli, kdy lidé
pociťují sounáležitost s oběťmi a chtějí jim nějakým způsobem pomoci.
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Další podmínkou úspěchu je výběr vhodného média, v němž bude inzerát publikován.
Technika inzerce poskytuje široké možnosti výběru a tím i relativně vysokou přesnost
definovat cílovou skupinu, která bude mít příležitost inzerát zaregistrovat. Je samozřejmě
téměř zbytečné, aby inzerát na kosmetické firmy byl umístěn např. v časopise pro muže.
Charakteristikou inzerátu je jeho stručnost a výstižnost. Většina inzerátů je velmi krátká
a tvůrce nutí vyjadřovat se stručně a co nejjasněji.
Prostřednictvím inzerátu lze veřejnost požádat o finanční příspěvek třemi způsoby:
• přímo – v textu je jasně definována žádost o finanční příspěvek, je zde uvedeno číslo
účtu a poté je očekáván případný finanční dar od anonymních dárců,
• nepřímo – inzerátem se získávají dobrovolníci a lidi, jimž jsou cíle a poslání
organizace sympatické a mohou dále poskytnout kontakty, na které se lze obrátit se
žádostí o případnou finanční pomoc,
• s dlouhodobou perspektivou – využívá se v případě, že organizace není ještě
dostatečně známá, aby měla všeobecnou důvěru široké veřejnosti, soustředění se
odehrává na budování jména organizace (tedy zveřejnění cílů a poslání organizace)
a ne na přímou žádost o finanční příspěvky.
3.4 Členské příspěvky
Systém členství považuje mnoho organizací za efektivní prostředek zapojování veřejnosti
do činnosti organizace a podpory cílů organizace. Databáze členů organizace se většinou
nebuduje s prvořadým účelem získat od členů peněžní obnos. Počet členů organizace je pro ni
další vizitkou, která budí u veřejnosti a sponzorů důvěru.
Existují tři základní důvody, proč je důležité získávat členy do organizace:
• závazek – členství v organizaci je dobrý způsob, jak u lidí (příznivců, sponzorů atd.
vytvořit pocit spoluodpovědnosti za organizaci,
• zapojení – členství nabízí také mechanismus, díky kterému má člen právo a možnost
ovlivnit chod organizace,
• peníze – členské příspěvky v neposlední řadě představují pravidelný příjem
organizace.
3.5 Dotovaná akce
Tato technika se také označuje „akce dotovaných výkonů“. Jedná se v podstatě o pořádání
různých sportovních, kulturních, společenských akcí, s tím rozdílem, že účastník za nějaký
úkon v rámci těchto akcí získává od svých fanoušků finanční příspěvek, který následně věnuje
na předem určené veřejně prospěšné aktivity.
V zahraniční je pořádání těchto dotovaných akcí jednou z nejběžnějších a nejoblíbenějších
fundraisingových aktivit.
Při organizování dotované akce je důležité vybrat aktivitu, která je pro účastníky atraktivní
nebo netypická, čímž se automaticky zvyšuje počet lidí, kteří ho budou dotovat. Výhoda této
techniky spočívá také v tom, že tyto aktivity podpoří najednou větší množství lidí, kteří
by to jinak sami neudělali. Tím, že hlavní aktér osloví okruh lidí ze svého okolí a nabídne jim,
aby ho sledovali a přispěli k jeho výkonu, mají pocit že nepodporují ani tak nějakou
organizaci jako především svého přítele, kolegu, člena rodiny atd.
Další výhodou dotované akce je možnost prezentovat poslání organizace, na jejíž účely
je věnován finanční přínos. Organizace zabývající se např. ochranou přírody může uspořádat
dotovanou akci na sběr odpadků nebo dotované vysázení stromků apod.
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3.6 Prodej
Další z nejběžnějších způsobů, jak veřejně prospěšné organizace získávají peníze od členů
místní komunity, je prodej různých předmětů a služeb. Tato jejich aktivita se praxi soustředí
zejména na tyto formy:
• second hand (bazary) – prodej zboží, které se získá od dárců,
• katalogový prodej – organizace vytvoří katalog výrobků, které je schopna zabezpečit
(trička, pohlednice, kalendáře a jiné výrobky),
• prodej vlastních produktů, publikací i jiných aktivit – publikace, které vznikají v rámci
dalších aktivit fundraisingové organizace,
• dražby – prodej různých produktů vytvořených klienty nebo sponzorských darů,
• příležitostné akce – vánoční trhy, bazary, burzy.
Fundraisingové aktivity spojené s prodejem rozmanitého zboží nebo produktů mohou
působit jako jednoduchá cesta k získání velkého finančního obnosu. Ve skutečnosti se však
jedná o náročnou aktivitu s nezaručeným ziskem a investováním spousty času, energie
a peněz. Je proto zapotřebí být mimořádně realistický, aby očekávání organizátorů nepřinesla
víc zklamání než radosti a uspokojení.
3.7 Závěť
Název této fundraisingové techniky zní v prvním okamžiku dost morbidně, ale po chvilce
uvažování je zřejmé, že závěť je další z regulérních technik získávání finančních zdrojů.
V určitém okamžiku života se každý z nás rozhoduje, co se stane s jeho majetkem po smrti.
Většina lidí zanechává svůj majetek své nebližší rodině. Jsou ovšem jedinci, kteří chtějí
kromě rodiny zanechat majetek i ve prospěch nějakých ušlechtilých cílů, příp. lidé, kteří
rodinu nemají. V takovémto případě není výjimečné, že se rozhodnou svůj majetek věnovat
charitě či jiné veřejně prospěšné organizaci.
V našich podmínkách není běžné zahrnout veřejně prospěšnou organizaci do své poslední
vůle. Jsou však země např. USA, kde řada nadací existuje právě jen díky poslední vůli svých
sponzorů a obdarovávání veřejně prospěšných organizací je každodenní realitou.

4 Základní pravidla fundraisingu
• „Lidé dávají dary lidem, ne organizacím!“ Osobní žádosti jsou nejúspěšnější.
• Na prvním místě stojí kontakty, přátelství, až pak fundraising. Přitom je osvědčenou
strategií neorientovat se při navazování kontaktů pouze na vrcholový management
institucí, ale věnovat pozornost i referentům a sekretářkám!
• Přátelství znamená brát a zároveň dávat!
• „Otevři srdce lidí, pak otevři jejich mysl. Poté otevři jejich peněženky.“
• Informujte o Vašich aktivitách a úspěších. Tím podnítíte ostatní ke spolupráci.
• Vůči Vašim sponzorům buďte vždy pravdiví, upřímní a otevření!
• Nejdůležitější slovo je „děkuji“. Může mít různé formy počínaje děkovným dopisem,
hromadným e-mailem přes osobní rozhovor, pozvánku na akci vlastní organizace,
uspořádání večírku pro sponzory až po čestné sponzorské tabule.
• Při podávání žádostí o finanční příspěvek se často setkáte s odpovědí „ne“. Nenechte
se odradit. Pět úspěšných žádostí ze sta znamená úspěch!
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5 Potenciální dárci
Potenciální dárci se vyskytují všude. Jejich identifikace je důležitou součástí fundraisingu
a výrazně zefektivňuje celou činnost získávání finančních prostředků. Často slýchám
argumenty typu "Nemá to cenu, ten nám nic nedá, ten nás nemá rád, ten fandí někomu
jinému."
Obraťme svoji pozornost na ty, kteří by nám něco mohli dát. V hantýrce fundraisingu
se jim říká „potenciální dárci“. Před tím, než se do toho pustíme, rozdělíme si je podle
několika kategorií. Tato dělení jsou důležitá především proto, abychom později zvolili
správnou metodu "jak na ně".
Okruhy dárců, čistě technicky dělíme na:
• nadace,
• občanská sdružení, církve a další nevýdělečné organizace,
• podnikatele, podniky a obchodní společnosti,
• stát a státní správu,
• individuální dárce, členy, příznivce, veřejnost…
Neměli bychom se omezovat na „lov“ dárců pouze v jednom "revíru". Naše šance
na přežití jsou tím větší, čím pestřejší je náš výčet dárců. Selhání nebo ztrátu zájmu dárců
z jednoho okruhu potom máme šanci nahradit jinde.
Užitečné je si dárce rozdělit podle toho jestli:
• Mají vyhrazené nějaké prostředky na bohulibou činnost a poskytují je nevládním
nevýdělečným organizacím (většinou to bývají nadace a státní fondy, ale ve světě
má takové prostředky i většina velkých soukromých společností).
• Prostředky na dané cíle vymezené nemají, ale v případě, že je zaujmou, mohou
je poskytnout. (Sem patří vlastně všichni ostatní. Jejich společným jmenovatelem je,
že mají určitou sumu peněz, kterou nám, v případě, že je přesvědčíme, mohou
darovat).
Obě skupiny mají své výhody a nevýhody. U první z nich se často setkáváme s větší
„byrokracií“ přidělování finančních prostředků. Proces dávání může být zdlouhavý. Ne vždy
se naše zaměření musí plně shodovat s jejich a jsme nuceni, v případě, že od nich chceme
peníze, dělat větší kompromisy. Na druhou stranu, oproti první skupině, zde již existuje
konkrétní finanční obnos na bohulibou činnost.
Druhá skupina bývá pružnější a operativnější, je však obtížnější ji přesvědčit, že právě
my jsme ti praví a že se vyplatí do naší činnosti investovat nějaké finanční prostředky. Často
za "svůj dar" něco požaduje (ať přímo nebo nepřímo) a vybírá si organizace, které jí to mohou
poskytnout. Bohulibost celé akce nemusí vždy být tou první prioritou.
Poslední, neméně užitečné členění je na dárce, kteří:
• Jsou potenciální – tedy ty, o kterých se domníváme, že by nám něco mohli dát.
• Nám dávají poprvé.
• Nám dali již v minulosti.
Toto členění je klíčové pro stanovení strategie, jak s kterým dárcem pracovat. Jestliže
potenciálního dárce nebudu děsit žádostí o okamžitou výpomoc v případě nouze u dárce,
se kterým jsme již v kontaktu, nám to může být ku prospěchu.
Z různých důvodů se často zdráháme oslovit a požádat o pomoc ty, kteří jsou nám nejblíže.
Snažíme se hledat stále další a další pomocníky, oslovovat další dárce. Přitom možná ti, kteří
nám již pomohli či pomáhají, čekají na další oslovení a rádi svoji osobní pomoc či dar rozšíří.
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Energie a prostředky, které vydáváme na získávání stále nových příznivců a přispěvatelů
je mnohonásobně vyšší, než energie potřebná na udržení „starých známých“.
Získávání finančních prostředků je proces směny, který vyžaduje důkladnou znalost
celého potenciálního trhu (okruhu dárců) a sil, které v něm působí (prostředí). Jen tak
může organizace přinést své poslání úspěšně na trh i s vysvětlením, proč je dobré právě do
jejího programu investovat. Trh je ve vztahu ke každé organizaci kritický. Je však zdrojem
finančních prostředků, dobrovolných podporovatelů a příznivců. Síly prostředí, které působí
na trh, tedy ovlivňují i náš úspěch a naši schopnost dobře a účinně vysvětlit naše poslání
a cíle.

Úkol (K1)
Pokuste se uvést co nejvíce důvodů, proč by neziskové organizaci měl někdo dát finanční
příspěvek.

Shrnutí
Fundraising je profesionální, cílená, organizačně i časově promyšlená aktivita zaměřená
na vyhledávání sponzorů a získávání finančních prostředků na podporu veřejně prospěšné
či dobročinné činnosti. Základem komunikační strategie fundraisingu je obracet
se na co největší množství potencionálních dárců, sponzorů, a to zvláště v případech, kdy
se jedná o soukromé prostředky, jejichž rozdělování neprobíhá podle přesně stanovených
pravidel.
Mezi hlavní techniky fundraisingu patří např. pořádání veřejné sbírky, oslovování
sponzorů poštou, prostřednictvím inzerce, pořádání dotovaných a prodejních akcí, vybírání
členských příspěvků, ale také pořádání fundraisingových her v rámci různých dobročinných
akcí. Volba správné fundraisingové techniky a také její načasování patří mezi nejdůležitější
faktory ovlivňující úspěch každé fundraisingové strategie.

Pojmy k zapamatování
Fundraising, základní pravidla fundraisingu, cílová skupina fundraisingu, rizika
fundraisingových akcí, techniky fundraisingu.

Kontrolní otázky
• Definujte pojem „fundraising“.
• Vyberte si nějakou konkrétní neziskovou organizaci, kterou znáte, a uveďte, které
fundraisingové techniky využívá při své činnosti.
• Opět si vyberte nějakou neziskovou organizaci a pokuste se uvést, které sponzory resp.
potenciální dárce byste v rámci fundraisingových aktivit oslovili. Následně je zařaďte
do čtyř známých skupin dárců.
• Která fundraisingová technika Vás nejvíce zaujala? Pokuste se vyjádřit její výhody
a nevýhody.

Klíč
K1: Důvody, které jsou mezi nevýdělečnými organizacemi nejčastěji uváděny:
• zlepšení postoje veřejnosti k dárci,
• reklama dárce nebo jeho výrobků,
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•
•
•
•
•
•

snížení daňového základu,
osobní prospěch a sláva,
pocit moci,
praní špinavých peněz,
distribuce jinak nevyužitelných výrobků,
splnění plánu a povinnosti dávat (nadace, státní zdroje) apod.
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Trvale udržitelný rozvoj a lidské zdroje
Pavel Neumeister

Cíle
Po nastudování této kapitoly:
• budete schopni popsat kategorii trvale udržitelný rozvoj a vysvětlit její teoretická
východiska a historický vývoj,
• budete schopni popsat problematiku lidských zdrojů a vysvětlit její teoretická
východiska,
• budete schopni vysvětlit rozdíly či přesněji vzájemnou protikladnost dvou výše
uvedených koncepcí,
• budete schopni posoudit závažnost vlastního jednání v globálních souvislostech.
Průvodce studiem
Předpokládám, že všichni jste se již setkali s problematikou trvale udržitelného rozvoje,
s ekologickými otázkami a byli jste konfrontováni s pravděpodobně neradostnou budoucností
lidské civilizace. Víte, že je nutné vůči přírodě postupovat šetrně, už i malé děti se dnes učí
třídit odpad, šetřit s energiemi, ochraňovat přírodu atd. Chápete však, proč to děláte? Jistě,
argumentem je ochrana přírody: každý ví, že recyklací PET lahví přispěje k čistšímu
životnímu prostředí. Ale je toto skutečně správné ekologicky šetrné chování, je to dostačující?
Na odpověď nečekám, ale nabízím v následující kapitole několik impulsů pro Vaše vlastní
přemýšlení. Nechci zde působit jako poslední spravedlivý, který bude apelovat na Vaši
morálku. Nechci ani, abyste nutně přijali postoje, které zde budu tlumočit. Byl bych však rád,
abyste o tom, co zde bude řečeno, přemýšleli.
Kapitola je pojata jako teoretická a motivační, bez obtížných úkolů a cvičení. Potřebujete
se jen trochu soustředit. Přeji Vám i sobě, aby bylo téma pro vás zajímavé.

Motto:
„Musíme ve všech svých úvahách brát ohled na následky našich rozhodnutí
pro následujících sedm generací.“
(Velký zákon irokézské konfederace)

1 Lidské zdroje a trvale udržitelný rozvoj (aneb trocha teorie nikoho nezabije)
Předpokladem fungování jakékoliv pracovní organizace (podniku) jsou nezbytné základní
zdroje: materiálové (stroje, zařízení, materiál, energie), finanční a lidské. Za primární
fungování jsou považovány zdroje lidské, protože uvádějí ostatní dva zdroje do pohybu
a determinují jejich využívání.
Sféra lidských zdrojů je chápána jako především oblast jejich řízení a je to kategorie která
je v současnosti cílem působení personalistiky. (Ta je z obecného hlediska zaměřena
na komplexní pojetí problematiky lidského faktoru v organizaci.) Nejdůležitějším úkolem
podnikového managementu je tzv. řízení lidských zdrojů, čímž rozumíme jejich neustálé
zkvalitňování (především dalším vzděláváním). Rozvoj lidských zdrojů pak znamená
zvyšování znalostí, schopností, dovedností, postojů, morálních a dalších vlastností jednotlivců
tak, aby byli schopni uspokojit potřeby legitimních, konsensuálně podporovaných uživatelů
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lidských zdrojů a současně, aby si jako lidé dokázali udržet svou individuální integritu
a sociální, občanskou a osobnostní suverenitu.
Řízení lidských zdrojů funguje prostřednictvím systémů lidských zdrojů, které logickým
a promyšleným způsobem propojují:
• Filosofie lidských zdrojů – v této oblasti jsou formulovány klíčové a zastřešující
hodnoty a základní principy uplatňované v řízení lidí.
• Strategie lidských zdrojů – v této oblasti je definován směr, jímž chce řízení lidských
zdrojů jít (např. tvrdé a měkké řízení lidských zdrojů).
• Politiku či politiky lidských zdrojů – v této oblasti jsou definovány zásady, které
upravují, jak by měly být výše zmíněné hodnoty, principy a strategie uplatňovány
a realizovány v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů.
• Procesy v oblasti lidských zdrojů – v této oblasti jsou obsaženy postupy a metody
používané k uskutečňování strategických plánů a politik lidských zdrojů.
• Praxi v oblasti lidských zdrojů – tato oblast zahrnuje neformální přístupy používané
při řízení lidí.
• Programy v oblasti lidských zdrojů – v této oblasti jsou obsaženy postupy, umožňující,
aby se strategie a praxe v oblasti lidských zdrojů realizovaly podle plánu.

Pro zájemce
Jak vidíte, vést a řídit lidi je velice komplikovaná oblast. Z výše uvedených definic vyplývá,
že je nutné k němu přistupovat z pozice vysoké odbornosti. Položme si však otázku: Když
uvedené oprostíme od nánosů všech odborných pojmů a definic, co nám zbude jako zásadní
problém? Odpovědi mohou být: Jak získávat vhodné lidské zdroje, jak je udržet a motivovat
v zaměstnání, jak se jich zbavovat (management lidských zdrojů používá výraz uvolňovat).
Jak nejefektivněji (nejekonomičtěji) využít pracovní lidský potenciál?
Nakolik do lidských zdrojů investovat, aby to bylo efektivní a ekonomické?
Jak lidi přimět, aby dělali to, co možná dělat nechtějí?

1.1 Trvale udržitelný rozvoj
Trvale udržitelný rozvoj je teoretická koncepce, jejíž geneze se začala odvíjet v 2. polovině
20. století jako reakce na problém či otázku, zda je neustále se zvyšující životní úroveň lidí
udržitelná i pro budoucí generace. Jestliže je totiž naše civilizace závislá na využívání
přírodních zdrojů, co se stane v okamžiku jejich vyčerpání? V roce 1968 se sešel tzv. římský
klub, který sdružoval významné a uznávané osobnosti z mnoha zemí světa a začal
se systematicky zabývat prognózami a výzkumy vývoje světa jako celku ve vztahu k čerpání
zdrojů. Na základě těchto výzkumů byly v roce 1972 zveřejněny prognózy vývoje lidské
civilizace, které pro 21. století předpokládaly radikální změny spojené s populačním pádem,
vyčerpáním úrodnosti zemědělské půdy, nedostupnosti energetických zdrojů, či výrazným
znečištěním. Mělo dojít k dosažení mezního růstu, nejvyššího možného stupně rozvoje
společnosti a blahobytu, po kterých přijde stagnace a nutný pokles životní úrovně. Proto
se od 70. a 80. let minulého století stále více hovoří o nutnosti ekologicky přijatelného rozvoje
a dopadech ekonomického růstu na stav planety. Začala se prosazovat koncepce trvale
udržitelného rozvoje (např. v tzv. Bruntlandt report – Zpráva komise OSN). Ten znamená
ekonomický růst, jenž uvádí do souladu hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným
zachováním životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě
či zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování
přírodních hodnot, biologické rozmanitosti pro současnost a příští generace.
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Výše uvedený požadavek rozvoje, který by byl udržitelný, by dán zjevnými okolnostmi
života světové civilizace, jako například:
• Lidská společnost dobývá a rozptyluje látky rychleji, než se vracejí zpět do zemské
kůry.
• Lidská společnost produkuje látky rychleji, než mohou být rozloženy přírodními
procesy (pokud mohou být vůbec rozloženy).
• Lidská společnost vyčerpává a degraduje zdroje rychleji, než jsou regenerovány
a progresivně ničí ekosystémy.
• Lidská společnost není schopna zastavit či radikálně omezit exponenciální populační
růst.

Úkol (K1)
Zamyslete se nad výše uvedenými okolnostmi a konkretizujte je prostřednictvím příkladů.
Pro kontrolu svých návrhů můžete použít klíč uvedený za kapitolou.

Lidská společnost není schopna změnit podmínky, které systematicky podemílají kapacitu
člověka uspokojit své základní potřeby do budoucnosti, začal se prosazovat koncept
udržitelnosti, který vychází z přirozené potřeby člověka neustále zvyšovat svou životní
úroveň. Tak jako my usilujeme vyrovnat se svou životní úrovní ekonomicky silnějším státům,
stejně tak se usilují slabší státy o ekonomickou a životní úroveň naší. Protože není možné ani
únosné bránit chudým státům dosáhnout vyšší životní úrovně, což zároveň znamená využívat
vyšší podíl zdrojů, je nutné omezovat dopady fungování lidské populace na životní prostředí
a vypracovat a dodržovat základní zásady udržitelnosti, kterými jsou:
• Obnovitelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, kterou se stačí
obnovovat.
• Neobnovitelné zdroje by měly být čerpány maximálně rychlostí, kterou budou
budovány jejich náhrady, na něž bude možné plynule přejít.
• Část současných technologií by měla být investována na redukci znečištění, snížení
plýtvání a zvýšení efektivity výrobních postupů.

Úkol – k zamyšlení
Je vůbec reálné usilovat o trvale udržitelný rozvoj, jestliže jakýkoliv rozvoj ve smyslu
zvyšování životní úrovně musí nutně znamenat další a další čerpání zdrojů a zatěžování
planety?

Průvodce studiem
Výše uvedené informace byly vstupem do další části textu. Ten bude zaměřen nikoliv
na kognitivní, ale především na postojové kompetence. Chovat se ekologicky totiž znamená
ekologicky především myslet. Z předcházejícího textu vyplývá jasná protikladnost
ekonomických (moderního myšlení) a ekologických konceptů (globálního myšlení). Pro větší
přehlednost a srozumitelnost je budeme uvádět prostřednictvím výroků, které budou v textu
dále vysvětleny, případně doplněny.
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2 Co je ekonomické (moderní) a ekologické (globální) myšlení?
Ekonomické (moderní) myšlení je produktem moderní doby, tedy doby průmyslové
revoluce, doby velkého optimismu, doby civilizačního skoku od závislosti na zemědělské
produkci k masové průmyslové výrobě.
Ekologické (globální) myšlení je kritickou reakcí na modernitu, zpochybněním a pokusem
hledání alternativních způsobů myšlení i života.
Ekonomické (moderní) myšlení
1. Ritualizace pokroku.
2. Růst jako kvantita.
3. Účelově racionální jednání.
4. Vnímání světa v jednoduchých
kauzálních souvislostech.
5. Produkt průmyslové revoluce.

Ekologické (globální) myšlení
1. Udržitelnost.
2. Růst jako kvalita.
3. Hodnotově racionální jednání.
4. Vnímání světa jako složitého globálního
systému.
5. Produkt ekologických krizí.

Ritualizace pokroku
Pojem ritualizace pokroku můžeme vyložit jako stálý, trvalý zájem lidí o neustálou změnu,
která znamená zvyšování jejich životní úrovně. Je to očekávání růstu ve směru k lepším,
větším, modernějším věcem či vlastnostem. Lidé nejsou schopni smířit se stávajícím stavem
a vždy jsou schopni identifikovat další cíle, jichž je možné dosáhnout.

Příklad
Podívejte se všichni na svůj mobilní telefon. Co musí mít správný – moderní mobilní telefon?
Barevný display, polyfonní vyzvánění, WAP, JAWA hry, digitální fotoaparát, kameru, MP3
přehrávač, paměťovou kartu, možnost stahování tapet, melodií a videosekvencí, elektronický
diář atd. Vzpomeňte si, co musel mít kvalitní mobilní telefon před deseti lety? A dokážete
si představit, co bude muset mít kvalitní mobilní telefon za deset let?

Růst jako kvantita
Výše uvedené vysvětlení pojmu ritualizace pokroku je nutné doplnit o to, co vůbec princip
zvyšování životní úrovně znamená. V současné konzumní společnosti je životní úroveň
měřitelná mírou spotřeby. Čím více toho můžeme spotřebovat (nakoupit), tím lépe se máme.
Naše životní úroveň v podstatě znamená: jakou značku oblečení nosíme, kde bydlíme, čím
jezdíme, kde trávíme dovolené.
Heslem konzumní společnosti je: „Vše, co roste, je dobré“. Čím větší dům máme, čím
novějším a výkonnějším autem jezdíme (viz terénní vozy v městském provozu), čím
vzdálenější dovolené (naší metou již není Balaton, Jadran, Řecko či Španělsko, ale
Seychelské ostrovy, Bali, Maledivy), tím lépe se máme. Každý další růst naší životní úrovně,
růst konzumu je však zároveň větším užíváním zdrojů a zatěžováním planety odpady.
Růst jako kvalita
Moderní heslo „Vše, co roste, je dobré“ je nutné nahradit heslem „Růst má jen
to, co je dobré“. Zvyšování kvality našeho života není možné chápat jen prostřednictvím
zvyšování kvantity spotřebovaných věcí. Kvalitu života je nutné přenášet ze sféry hmotných
věcí do sféry duchovní, kvalitu věcí je nutné hodnotit z perspektivy jejich stálosti
a udržitelnosti pro budoucí generace.
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Účelově racionální jednání
Kategorii účelově racionálního jednání vytvořil na konci 19. století německý sociolog Max
Weber jako typický projev kapitalismu. Účelově racionálně jedná člověk, který se orientuje
podle účelu, prostředku a vnějších následků, vzájemně racionálně zvažuje prostředky
s ohledem na účely. Účelová racionalita se nejlépe odráží v ekonomickém myšlení, jehož
základním kategoriemi jsou maximalizace zisků při minimálních nákladech. Účelově
racionální jednání není omezeno hodnotovými orientacemi jedince.

Příklad
Proč nekupovat nápoje v PET lahvích, když jsou levné, lehké a snadno přenosné, snadno
uskladnitelné, není na ně záloha, nemusí se vracet do prodejny. Šetří čas a peníze, které
můžeme investovat do nákupů jiného potřebného zboží. A stačí je jen vyhodit. Ti odpovědnější
je zmačkají a zanesou do kontejneru na tříděný odpad.
Položme si otázku: Kupovali bychom PET lahve i v případě, že by do její ceny byly
kalkulovány náklady na jejich ekologickou likvidaci, náklady spojené se zatížením planety?

Hodnotově racionální jednání
Podle Maxe Webera je hodnotově racionální takové jednání, kdy jednáme bez ohledu
na předvídatelné následky ve službě svého přesvědčení. Je to jednání podle příkazů
či požadavků, o nichž se domníváme, že jsou kladeny sami o sobě. Hodnotově racionální
jednání, přestože se jím Weber dostatečně dále nezabýval, by mělo být závazným typem
ekologického (globálního) myšlení. Mělo by to být jednání úzce provázané s hodnotami
ekologické šetrnosti a odpovědnosti. Takové jednání, kdy každou možnou hodnotu
poměřujeme mírou ekologické zátěže pro budoucí generace.
Vnímání světa v jednoduchých kauzalitách
V tomto pojetí je svět chápán jako celek složený z vzájemně více či méně nezávislých
částí. Problémy světa jsou zkoumány lineárně prostřednictvím jednoduchých kauzalit. To nám
umožňuje vnímat nabýt přesvědčení, že dokážeme odhadovat a kalkulovat důsledky svého
jednání a podle toho také účelově racionálně jednat.
Vnímání světa jako složitého globálního systému
Díky univerzálnímu celosvětovému trhu žijeme dnes ve světě, který je propojen
do jednoho, velice složitého celku. Každodenně jsme vystavování situacím, které vyplývají
z jednání lidí mimo náš přirozený prostor. Svět již není řetězení jednoduchých kauzalit, ale
složitá, vícevrstevná a nepřehledná síť vztahů. V souvislosti s takto koncipovaným světem
se prosadil nový pojem externality, kterým označujeme vnější účinky či dopady nějakého
ekonomického rozhodnutí či činnosti, jež nese někdo jiný než původce. Přestože je možné
hovořit i o pozitivních externalitách ekonomiky (např. vzdělání), je nutné zaměřit svou
pozornost na externality negativní. Jestliže je svět složitým systémem, může jakékoliv naše
jednání mít své negativní důsledky mimo náš prostor a čas. My jako jednající lidé nemůžeme
odhadnout veškeré důsledky svého jednání. To by nás mělo vést k opatrnosti a odpovědnosti.

Příklad
Máte rádi hamburgery? Hamburgery jsou typickým příkladem naší moderní doby. Jsou
zároveň globálním produktem, protože jednotlivé suroviny jsou dováženy z celého světa.
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Představme si zemědělce z chudého jihu (např. ze střední Ameriky). Tento farmář donedávna
pěstoval plodiny určené pro vlastní spotřebu. Nebylo to nijak slavné, ale dalo se z toho vyžít.
Jednoho dne byl konfrontován prostřednictvím médií se životním stylem bohatého severu
a přirozeně zatoužil mít se lépe. Co udělal? Vykácel další část pralesa, přestal pěstovat
potraviny pro vlastní spotřebu a začal produkovat to, co má největší tržní hodnotu –
to znamená – začal chovat hovězí dobytek. Hovězí prodá mezinárodnímu řetězci fast foodů
na výroby hamburgerů, za peníze si pak může koupit vše, co potřebuje – jídlo, auto, televizi
atd. Jaké má jeho jednání globální důsledky?
1. Vykácením deštného pralesa na pastviny pro dobytek snižuje produkce kyslíku
pro celou populaci a vystavuje půdu erozi.
2. Stává se existenčně závislým na globální ekonomice, na poptávce po hamburgerech.
Což znamená například, že pokud lidé na bohatém severu přestanou jíst hovězí
z obavy z BSE (nemoc šílených krav), nebude mít farmář z chudého jihu prostředky
pro svou základní obživu.

Úkol – k zamyšlení
Dokázali byste popsat, jaký dopad má skutečnost, kdy si např. zakoupíte nový mobilní
telefon? A byli byste schopní navrhnout další možné příklady globálních souvislostí lidského
jednání.

Úkol (K2)
Globální myšlení a environmentalistické koncepce mají přirozeně i své kritiky a odpůrce.
Jedním z nejvýznamnějších je současný prezident České republiky Václav Klaus. Prostudujte
si v příloze jeho odpovědi na otázky amerických kongresmanů z výboru pro energetiku
a obchod, kteří ho žádali o stanoviska k problematice klimatických změn. Identifikujte hlavní
argumenty, jimiž zpochybňuje ekologická nebezpečí a napadá koncepci udržitelného rozvoje.
V úvodu bylo rovněž řečeno, že kategorie lidské zdroje a trvale udržitelný rozvoje jsou
ve vzájemně opozitním vztahu. Pokuste se na základě předchozího textu stanovit, proč.
Odpovědi naleznete v klíči.

Průvodce studiem
To, co jsem zde popsal, muže působit dojmem, že naše budoucnost není radostná. Nechci vás
děsit, ale není možné se uklidňovat tím, že vše dobře dopadne. V době, kdy dopisuji tento text,
se ozývají signály o drastickém zvyšování ceny pohonných hmot. Pokud je budeme ignorovat,
můžeme být konfrontováni se značnými problémy. Pokud je ignorovat nebudeme, nebudou
možná tak tíživé pro další generace našich potomků. Místo rozloučení mi dovolte uvést citát
Antoina de Saint-Exupéryho, který je oficiálním mottem zastánců trvale udržitelného rozvoje:
„Nedědíme zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.“

Shrnutí
Text představil problematiku trvale udržitelného rozvoje a lidských zdrojů. Vysvětluje
protikladnost těchto dvou koncepcí a podněcuje k přemýšlení nad jednáním každého z nás
v globálních souvislostech.
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Pojmy k zapamatování
Trvale udržitelný rozvoj, lidské zdroje, ekonomické (moderní) myšlení, ekologické
(globální) myšlení, hodnotové racionální jednání.

Kontrolní otázky
• Co to znamená „trvale udržitelný rozvoj“? Jaká jsou jeho teoretická východiska?
• Vysvětlete vlastními slovy, co se skrývá pod označením „řízení lidských zdrojů“?
• Budete schopni vysvětlit rozdíly či přesněji vzájemnou protikladnost dvou výše
uvedených koncepcí?
• Vyberte si jednu environmentalistickou koncepci – jste jejím zastáncem nebo
odpůrcem? Svou odpověď zdůvodněte.

Klíč
K1:
• Lidská společnost dobývá a rozptyluje látky rychleji, než se vracejí zpět do zemské
kůry.
Příklad: Těžba fosilních paliv – proces jejich vzniku trval statisíce či miliony let.
Jejich těžba je rozšířena až posledních 250 let v případě uhlí a 150 let v případě ropy
a zemního plynu.
• Lidská společnost produkuje látky rychleji, než mohou být rozloženy přírodními
procesy (pokud mohou být vůbec rozloženy).
Příklad: Produkce oxidu uhličitého. Přestože jde o látku nutnou k fotosyntéze, jeho
produkce překračuje či kapacitu ekosystému jej odstraňovat.
• Lidská společnost vyčerpává a degraduje zdroje rychleji, než jsou regenerovány
a progresivně ničí ekosystémy.
Příklad: Nadměrné kácení lesů či nadměrný rybolov. Způsobování eroze.
• Lidská společnost není schopna zastavit či radikálně omezit exponenciální populační
růst.
Příklad: Problematika přelidnění. Pokud je současný počet obyvatel planety 6 miliard
lidí a každoročně dochází k růstu 1,4 %, v roce 2728 by na planetě žilo 149 triliónů
lidí, tedy jeden člověk na každý metr čtvereční zemské pevniny.
K2: Základní znaky pojetí lidských zdrojů korespondují s moderním ekonomickým přístupem
k realitě. Lidské zdroje jsou chápány jako jakékoliv jiné zdroje, do jejichž rozvoje je nutné
investovat pouze v případě, že se to vyplatí. Jednání lidí je chápáno z pozice účelově
racionálního jednání s cílem maximálně využít tyto zdroje tak, aby byly co nejziskovější.
Při jejich řízení je využíván mechanistický model, který vytváří prognózy na základě
jednoduchých kauzalit. Hlavní motivací v řízení lidských zdrojů je odměňování – tedy
orientace na vyšší konzum.
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Příloha
Odpovědi prezidenta Václava Klause na otázky amerických kongresmanů z výboru
pro energetiku a obchod, kteří ho žádali o stanoviska k problematice klimatických
změn.
1. Pokud jde o to, zda a jak člověk přispívá ke klimatickým změnám a s vědomím povinností
vůči našim občanům: co by podle Vašeho názoru měli zákonodárci brát v úvahu, když
se zabývají klimatickými změnami?
Takzvané klimatické změny a zejména člověkem způsobené klimatické změny se staly
jedním z nejnebezpečnějších argumentů směřujících k ovlivňování lidského chování a veřejné
politiky na celém světě.
Mým cílem není dalšími argumenty přispět do vědecké klimatologické debaty o těchto
jevech. Jsem však přesvědčen o tom, že vědecká debata na toto téma dosud nebyla dostatečně
hluboká a seriózní, a že proto neposkytla zákonodárcům nesporný základ pro jejich
rozhodování. To, co mě skutečně znepokojuje, je způsob, jakým jsou témata související
s životním prostředím zneužívána různými politickými nátlakovými skupinami k útoku
na principy, které jsou základem svobodné společnosti. Ukazuje se, že v diskusi
o klimatických změnách nejsme svědky střetu různých názorů na životní prostředí, ale střetu
názorů na lidskou svobodu.
Jako někdo, kdo prožil většinu svého života v komunismu, se cítím povinen říci,
že největší hrozbou pro svobodu, demokracii, tržní ekonomiku a prosperitu na počátku
21. století není komunismus nebo jeho různé měkčí varianty. Komunismus byl nahrazen
hrozbou ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie hlásá, že jí jde o ochranu Země
a přírody, a pod tímto sloganem - podobně jako kdysi marxisté - chce nahradit svobodný
a spontánní vývoj lidstva určitým druhem centrálního (nyní globálního) plánování celého
světa.
Environmentalisté považují své myšlenky a argumenty za nepopiratelnou pravdu
a používají sofistikované metody manipulování médií a PR kampaní k tomu, aby vyvinuli
na zákonodárce tlak k dosažení svých cílů. Jejich argumentace je založená na šíření strachu
a paniky tvrzením, že je budoucnost světa vážně ohrožena. V takové atmosféře nutí
zákonodárce přijímat neliberální opatření, zavádět svévolná omezení, regulace, zákazy
a restrikce každodenních lidských aktivit a podřizovat občany všemocnému byrokratickému
rozhodování. Řečeno slovy Friedricha Hayeka, snaží se zamezit svobodnou, spontánní
„lidskou činnost“ a chtějí ji nahradit svým vlastním, velmi sporným „lidským projektem“.
Myšlenkové paradigma environmentalistů je naprosto statické. Opomíjejí skutečnost,
že příroda a společnost jsou v procesu neustálých změn, že neexistuje a nikdy neexistoval
ideální stav světa, pokud jde o přírodní podmínky, klima, rozšíření živočišných druhů
na Zemi, atd. Popírají skutečnost, že se klima výrazně měnilo po celou dobu existence naší
planety a že existují důkazy o podstatných klimatických fluktuacích i v historii, která
je známá a zdokumentovaná. Jejich úvahy jsou založené na historicky krátkých a neúplných
pozorováních a na datech, která nemohou ospravedlnit katastrofické závěry, které dělají.
Opomíjejí komplexitu faktorů, které určují vývoj klimatu, a obviňují současné lidstvo a celou
industriální civilizaci z toho, že jsou těmi rozhodujícími faktory, které mohou za klimatické
změny a další environmentální rizika.
Environmentalisté se soustřeďují na to, že člověk přispívá ke klimatickým změnám
a požadují okamžitá politická opatření založená na omezování ekonomického růstu, spotřeby
a lidského chování, které považují za hazardní. Nevěří v budoucí ekonomický vývoj
společnosti, neberou v úvahu technický pokrok, ze kterého se budou těšit budoucí generace,
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a ignorují dávno prokázanou skutečnost, že čím vyšší je bohatství společnosti, tím vyšší
je kvalita životního prostředí.
Zákonodárci jsou tak nuceni podléhat této mediálně řízené hysterii, která se zakládá
na spekulativních a nezvratné důkazy postrádajících teoriích. Přijímají nesmírně nákladné
programy, které vedou k plýtvání omezenými zdroji proto, aby zastavili pravděpodobně
nezastavitelné změny klimatu, které nejsou způsobeny lidským chováním, ale přirozenými
jevy (jakým je například proměnlivá sluneční aktivita).
Moje odpověď na Vaši první otázku, tj. co by měli zákonodárci brát v úvahu, když
se zabývají klimatickými změnami, je, že by se zákonodárci měli za všech okolností držet
principů, na kterých je založena svobodná společnost. Neměli by právo volby a rozhodování
přenášet od občanů na jakoukoliv nátlakovou skupinu, která tvrdí, že ví lépe než všichni
ostatní, co je pro lidi dobré. Zákonodárci by měli chránit peníze daňových poplatníků
a zabránit tomu, aby se jimi mrhalo na pochybné projekty, které nemohou přinést pozitivní
výsledky.
2. Jak by vládní politika měla řešit výskyt a následky klimatických změn a do jaké míry
by se měla soustředit na regulaci emisí skleníkových plynů?
Jakákoliv politika by měla realisticky zhodnotit potenciál, který naše civilizace
má, v porovnání s působením přírodních sil, ovlivňujících klima. Je evidentním plýtváním
zdrojů společnosti pokoušet se bojovat proti zvýšené sluneční aktivitě nebo pohybu
oceánských proudů. Žádný zásah vlády nemůže zastavit to, aby se svět a příroda měnily.
Proto nesouhlasím s takovými projekty, jakým je Kjótský protokol a podobné iniciativy, které
stanovují arbitrární cíle, vyžadující ohromné náklady, bez realistických vyhlídek na jejich
úspěch.
Jestliže přijmeme globální oteplování jako reálně existující jev, domnívám se, že bychom
se jím měli zabývat úplně jiným způsobem. Místo beznadějných pokusů proti němu bojovat,
bychom se měli připravit na jeho důsledky. Jestliže se atmosféra otepluje, nemá to jen
výlučně negativní dopady. Zatímco některé pouště se mohou rozšiřovat a některé břehy
oceánů mohou být zaplaveny vodou, ohromné části Země - dosud neobydlené kvůli drsnému,
studenému klimatu – by se mohly stát úrodnými oblastmi, kde budou moci žít milióny lidí.
Je také důležité si uvědomit, že žádná planetární změna nenastává přes noc.
Proto varuji před přijímáním opatření, založených na takzvaném principu preventivní
opatrnosti, který environmentalisté používají jako ospravedlnění pro svá doporučení a jehož
zřetelný přínos nejsou schopni prokázat. Zodpovědná politika by měla brát v úvahu
alternativní náklady takovýchto návrhů, s vědomím toho, že nákladné a neúčinné
environmentální politiky jsou přijímány na úkor jiných politik a že vedou k zanedbávání
dalších důležitých potřeb miliónů lidí na celém světě. Každé politické opatření musí být
založeno na analýze nákladů a výnosů.
Lidstvo už zažilo tragickou zkušenost s jedním velmi pyšným intelektuálním proudem,
který tvrdil, že ví, jak řídit společnost lépe než spontánní tržní síly. Byl to komunismus
a selhal, zanechal po sobě miliony obětí. Dnes se vynořil nový ismus, který tvrdí,
že je dokonce schopen řídit přírodu a skrze ni i člověka. Tato nadměrná lidská pýcha - stejně
jako všechny předchozí pokusy - nemůže neselhat. Svět je komplexní a komplikovaný
systém, který nelze organizovat podle environmentálního lidského projektu bez toho, aby
se opakovala tragická zkušenost s plýtváním zdrojů, potlačováním svobody lidí a s ničením
prosperity celé lidské společnosti.
Mým doporučením proto je věnovat pozornost tisícům maličkostí, které negativně
ovlivňují kvalitu životní prostředí. A chránit a podporovat základní systémové faktory,
bez nichž by hospodářství a společnost nemohly účinně fungovat – tj. zajistit lidskou svobodu
a fundamentální ekonomické mechanismy, jakými jsou svobodný trh, fungující systém cen
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a jasně definovaná vlastnická práva. Ty motivují ekonomické subjekty k racionálnímu
chování. Bez nich nemůže žádná vládní politika chránit občany, ale ani životní prostředí.
Zákonodárci by měli odolat volání environmentalistů po nových opatřeních, protože
ve vědeckých debatách o klimatických změnách existuje příliš mnoho nejistot. Není možné
řídit přírodní faktory, které způsobují klimatické změny. Negativní dopad všech
navrhovaných opatření vůči ekonomickému růstu je na úkor všech dalších možných rizik,
včetně těch environmentálních.
3. Jaký budou mít různé scénáře politického řešení této otázky, se kterými jste se setkal, vliv
na národní ekonomiky, na spotřebitele, na vytváření pracovních míst a budoucí inovace?
Jestliže zákonodárci přijmou maximalistické environmentální požadavky, vliv na národní
ekonomiky bude ničivý. Stimulovalo by to snad jednu velmi malou sféru ekonomiky, ale její
větší část by se dusila uměle vytvořenými limity, nařízeními a restrikcemi. Míra růstu
by poklesla a zásadně by byla snížena konkurenceschopnost firem na mezinárodních trzích.
Mělo by to negativní dopad na zaměstnanost a tvorbu pracovních míst. Pouze racionální
politika, která umožní spontánní přizpůsobování, může odůvodnit státní intervence.
4. Jaký dopad a účinnost budou mít politiky založené na principu: „Omez a obchoduj.“
(tzv. „cap-and-trade policies“) na zmírnění hrozeb spojených s klimatickými změnami
a naši schopnost čelit těmto hrozbám v budoucnu?
„Cap-and-trade policies“ jsou technickým nástrojem k dosažení cílů, které mají omezit
znečištění, a to prostředky, které jsou aspoň částečně kompatibilní s tržními mechanismy.
Mohou pomoci, pokud je celá myšlenka boje s globálním oteplováním racionální.
Nedomnívám se však, že je celá idea boje proti klimatickým změnám emisními limity
rozumná, a proto technické detaily její eventuální realizace mají pro mě zcela druhotný
význam.
5. Jaká je morální zodpovědnost vyspělých zemí vůči zemím rozvojového světa? Měly
by se vyspělé země pustit do programů, které významně omezí emise, zatímco rozvojové
země mohou pokračovat v navyšování emisí v nezmenšené míře?
Morální povinností vyspělých zemí vůči rozvojovým zemím je vytvořit ve světě takové
prostředí, které zajistí volnou směnu zboží, služeb a kapitálových toků, které umožní využívat
komparativních výhod jednotlivých zemí a které bude stimulovat ekonomický rozvoj méně
rozvinutých zemí. Umělé administrativní bariéry, limity a regulace zaváděné vyspělými
zeměmi diskriminují rozvojový svět, omezují jejich ekonomický růst a prodlužují jejich
chudobu a zaostalost. Environmentalistické návrhy jsou příkladem takových neliberálních
opatření, která jsou pro rozvojové země škodlivé. Nebudou schopny vypořádat se s limity
a standardy, které ve světě zavádějí iracionální environmentální politiky, nebudou schopny
převzít nové technologické standardy vyžadované antioteplovacím „náboženstvím“, jejich
výrobky budou mít obtížný přístup na vyspělé trhy a v důsledku toho se propast mezi nimi
a vyspělým světem bude dále rozšiřovat.
Je iluzí věřit tomu, že by radikální politiky proti klimatickým změnám mohly být omezeny
pouze na vyspělé země. Jestliže budou politiky environmentalistů přijímány vyspělými
zeměmi, dříve či později jejich ambice kontrolovat a řídit celou planetu přeroste v požadavek
na omezení emisí na celém světě. Rozvojové země budou nuceny přijmout jejich iracionální
cíle a omezení, protože „Země je na prvním místě“ a jejich potřeby jsou druhotné.
Environmentalistická argumentace dává munici protekcionistům všeho možného, kteří chtějí
eliminovat konkurenci přicházející z nově industrializovaných zemí. Proto morální povinností
vyspělých zemí není zavádět programy tohoto typu.
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