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Kapitola 1: Úvod k příručce 
 

1.1 Co je příručka Škola přátelské k dětské hře?   

 

Příručka s názvem Škola přátelská k dětské hře byla vytvořena v rámci evropského projektu 

„Dostupnost hry pro děti ve škole“ (CAPS - ‘Children’s Access to Play in School’).  CAPS je 

tříletý projekt (2017-2020) financovaný programem Erasmus plus, který je realizován ve 

Velké Británii, Maďarsku, Slovensku, České Republice, Polsku a Rakousku. Projekt má za cíl 

podpořit školy, které se chtějí stát místem přátelštějším k dětské hře. Smyslem tohoto 

projektu je přenos znalostí dvou britských konceptů: 

 Volná hra, což je metoda zaměřená na vytváření a udržování prostoru, kde si děti 

mohou přirozeně hrát
1
, a   

 OPAL (Outdoor Play And Learning - Venkovní hra a učení)
2
, mentorského programu 

zaměřeného  na zlepšení podmínek ke hře ve školách. 

V rámci projektu CAPS byl vytvořen dokument Kritérium kvality, který mají školám pomoci 

při práci na dosažení certifikátu Škola přátelská k dětské hře.  Dále byl navržen systém 

školení pro zaměstnance škol s doprovodnými výukovými materiály, včetně této příručky. 

Informace zde uvedené se vztahují především na základní školy, mohou však být užitečné i 

pro mateřské školy, jesle a pro trávení volného času starších dětí.  

Hlavním záměrem této příručky je podpořit školy, které chtějí projít procesem proměny ve 

Školu přátelskou k dětské hře. Text představuje jednotlivá Kritéria kvality a nabízí doplňující 

informace, poznatky z výzkumů, koncepční a praktické nástroje pro využití ve školách. 

Příručka by měla být používána společně s dokumentem Kritérium kvality
3
, který se 

podrobněji zabývá ukazateli kvality a navrhuje možné důkazy plnění kritérií.   

Předpokládá se, že příručka pro Školy přátelské k dětské hře se stane užitečným referenčním 

dokumentem pro ty, kteří již hru na svých školách podporují, a zároveň nabídne inspiraci a 

praktické informace těm, kdo chtějí s procesem začít a zlepšit současnou praxi. Můžeme už 

nyní slavit a ocenit řadu dosažených pokroků v rozmanitosti a kvalitě nabídky herních 

příležitostí pro děti ve školách. Nelze však popřít, že dnes děti čelí větším překážkám ve 

                                                 

1 http://www.playengland.org.uk/playwork-2/  

2 https://outdoorplayandlearning.org.uk/  

3 CAPS Quality Criteria: A Play-friendly School Label - http://www.playfriendlyschools.eu/copy-of-the-

quality-criteria 



Škola přátelská k dětské hře – Příručka pro školy  

 

10 

 

svobodně zvolené hře a školy mají dobrou pozici k tomu, aby do jejich života vnesly více 

herních příležitostí. Čas strávený ve škole tak dětem může přinést více radosti a naplnění.  

Tato příručka může posloužit také jako informační zdroj při realizaci výukového kurzu Škola 

přátelské k dětské hře.  Kapitola 8 zahrnuje odkazy na rozšiřující zdroje. Obsahuje informace 

reflektující nejnovější výzkumy a vývoj a řadu informací o nových a probíhajících školních 

projektech a iniciativách, včetně práce OPALu. Informace v této příručce byly čerpány z 

široké škály zdrojů nejen v rámci evropské sítě projektu CAPS;  veškeré identifikovatelné 

zdroje jsou uvedeny v textu. Příručka nabízí informace a nápady pro odborníky z celé Evropy 

i mimo ni. Více informací je možné nalézt na webové stránce www.playfriendlyschools.eu.  

 

1.2 Proč je důležité stát se Školou přátelskou k dětské hře   

 

Hra je jádrem života dětí. Výzkumníci v oblasti hry uvádějí, že hra je výchozím nastavením 

dětí, způsobem, jak se zapojují do světa. Může přispívat k rozvoji odolnosti, díky hře se děti 

například učí regulovat své emoce a vyrovnávat se se stresem. Zároveň hra dětem umožňuje 

budovat pevné vztahy s vrstevníky a dospělými a otevřít se učení. Peter Blatchford, profesor 

psychologie a vzdělávání na University College London Institute of Education ve Velké 

Británii, se od roku 1995 zabývá studiem aktivity dětí během přestávek. Říká:   

„Interakce a vztahy mezi dětmi jsou důležité. K tomu, aby byly schopné se ve 

třídě efektivně učit a týmově spolupracovat, se potřebují naučit udržet pozornost k 

dané aktivitě, rozvíjet přátelství, loajalitu, důvěru a vyrovnávat se s konflikty. Na 

to potřebují nestrukturovaný herní čas, kdy přestávky nabízí příležitost ke 

spontánnímu sociálnímu chování během hry“.
4
 

 

Vedle výše uvedených benefitů hra do života přináší vitalitu a potěšení. A to je více než luxus, 

hra nám všem pomáhá pocítit větší uspokojení z toho, že jsme na živu. Děti, které si najdou 

čas a prostor na hraní, budou s větší pravděpodobností šťastnější, usazenější a více zapojené 

do dalších oblastí školního života.  Z pohledu školy má hra vedle zlepšení duševní pohody, 

kterou žáci získají z kvalitních herních příležitostí během školního dne, také další přínosy. 

Víme, že ve školách, které mají dobré podmínky k podpoře hry, dochází k výraznému snížení 

problémů s chováním a hlášenými úrazy. Šetří se tak čas učitelů i finance vynaložené na 

řešení těchto nežádoucích jevů. 

Naši přátelé z OPALu nám sdělili, že ve Velké Británii zabírá čas věnovaný nevýukovým 

aktivitám (potencionální herní čas) průměrně 20 % z celkové doby, kterou děti stráví ve škole 

(to odpovídá 1,4 roku z jejich života na prvním stupni nebo celému dni v týdnu). Tato 

                                                 

4 Rozhovor s Peterem Blatchfordem v TES, červenec 2018: 

https://england.magazine.tes.com/editions/edition_edition_edition_5310.england/data/383715/index.html  
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skutečnost zajisté nabádá k hlubokému zamyšlení, jak je tento čas využit. Jejich zkušenosti z 

práce se školami zahrnující celkově přes 500 000 dětí a ukazují, že na školách, které prošly 

procesem OPALu:  

 děti si více užívají čas hry;   

 snadněji se navrací se k učení – učitelé uvádí až o 20 minut delší čas soustředění se na 

výuku po přestávce;  

 lépe se zapojují do učení;  

 dochází ke zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky;  

 objevuje se méně problémů s chováním;  

 děti vyhledávají méně často pomoc s incidenty a nehodami;  

 zaznamenali snížení počtu nehod díky poklesu bezcílného pobíhání;  

 děti jsou fyzicky aktivnější;  

 dohází ke zlepšení pohybové gramotnosti;  

 děti se společně zapojují do řady her, často i s těmi vrstevníky, se kterými dříve 

kontakt nevyhledávaly;  

 škola se stala celkově veselejším místem.  

Obecně řečeno, děti jsou šťastné, usazené, těší se dobrému duševnímu a fyzickému zdraví a 

jsou otevřené k učení. Jinými slovy, vytvoření času a přizpůsobení prostoru na hru během 

školního dne vzdělávání dětí nebrzdí, ale naopak mu napomáhá.  

Dobré herní příležitosti podporují celkový pocit štěstí a životní pohody dětí a škol; vedle toho 

je také dobré brát je vážně z hlediska práv dětí.  Článek 31 Úmluvy Organizace spojených 

národů o právech dítěte (UNCRC) říká, že děti a mladí lidé mají právo na odpočinek a volný 

čas, mají právo zapojovat se do hry a rekreačních aktivit a svobodně se účastnit kulturního 

života a umění. V roce 2013 zveřejnil Výbor OSN pro práva dítěte Obecný komentář 17 ke 

článku 31. Oficiální prohlášení rozebírající význam tohoto článku, které je směřované k 

vládám zemí zdůrazňuje jeho význam a poskytuje pokyny ohledně odpovědnosti vlád při jeho 

implementaci.  Obecný komentář uvádí, že práva podle článku 31 jsou:  

„zásadní pro kvalitu dětství, nárok dětí na optimální vývoj, podporu odolnosti a pro 

realizaci jiných práv … Hra a rekreace jsou nezbytné pro zdraví a životní pohodu dětí a 

podporují rozvoj kreativity, představivosti, sebevědomí, soběstačnosti a fyzické, sociálně 

kognitivní a emocionální síly a dovedností. Přispívají všem aspektům učení. Jsou 

způsobem účasti v každodenním životě a představují pro dítě vnitřní hodnotu, čistě z 

hlediska požitku a potěšení, jež poskytují.“
5
 

Při koncipování odpovědnosti vlád za uznávání, respektování a prosazování práv podle 

článku 31, Obecný komentář specificky uvádí, že školy mají hrát v této oblasti hlavní roli, 

mimo jiné poskytováním venkovních a vnitřních prostorů pro veškeré formy hraní a všechny 

děti. Struktura školního dne by pak měla ponechávat dostatek času a prostoru pro hru.
5
    

                                                 

5 Obecný komentář 17 je podrobněji probrán v Kapitole 5 této příručky.  
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1.3  Povaha volné hry  

 

Ve Velké Británii existuje profese nazvaná Playworker, jejím základem je tvorba a udržování 

prostředí pro hru dětí. Podstatou Playworku je také podpora, kterou nenápadným způsobem 

poskytují dospělí dětem při hraní.  Playworkeři dětem v případě potřeby asistují, snaží se 

však být co nejvíce nenápadní, aby umožnili dětem řídit si svou hru. Zkušený playworker 

dokáže dětem obohatit zážitek ze hry pomocí navrhování úpravy prostředí a poskytování 

vhodných materiálů pro hru, stejně jako zprostředkováním postojů a kultury v rámci daného 

prostředí.  

Teorie Playwork má svůj původ v Evropě. Během druhé světové války a po jejím ukončení 

byly pozorovány děti hrající si v troskách bombardovaných oblastí, prolézající sutěmi a 

stavící si doupata na zbořeništích. Lady Allen z Hurtwood byla ovlivněna dánských 

krajinným architektem C. Th. Sorensonem, který si uvědomil, že děti více baví hrát si s 

nalezenými různorodými předměty, jako jsou tyče, kameny, krabice, lana a dalšími 

přírodními materiály, než hrát si na tradičních hřištích, které dříve postavil. V roce 1943 

vybudoval v dánském městě Emdrup nové hřiště, které sám označil jako „skládkové hřiště,” 

kde si děti mohly vytvářet a budovat cokoliv jim jejich představivost dovolila. Lady Allen 

tento koncept hřišť přinesla do Anglie a přejmenovala je na „dobrodružná hřiště“. Působili 

zde také dospělí supervizoři, jejichž úkolem bylo získávat vhodné předměty a materiály pro 

hru a obecně podporovat aktivity dětí, aniž by je však řídili. Toto hnutí dobrodružných hřišť 

ve Velké Británii je dnes považováno za základ étosu playworku.  

Dnes ve Velké Británii playwork probíhá na řadě míst, včetně prázdninových programů, 

dobrodružných hřišť, nemocničních heren, mimoškolních klubů a terénních herních projektů, 

kdy playworkeři pracují v parcích a mobilních herních autobusech.  Společným prvkem v 

těchto velmi různorodých prostředích je výrazný odkaz na étos britského playworku, který je 

obsažen v osmi Zásadách playworku.  

Tyto zásady ustanovují profesionální a etický rámec playworku a jsou uvedeny níže.  Školám, 

které se chtějí stát přátelskými ke hře, pomohou porozumět étosu playworku. Zásady 

playworku jsou základem Kritérií kvality pro školy přátelské k dětské hře, Příručky pro 

školitele a také této příručky.  

1.3.1 Principy volné hry  

 

Celkem 8 zásad playworku tvoří etický rámec pro celý obor playwork. Byly napsány v roce 

2005 skupinou zkušených odborníků, školitelů a pedagogů a rozsáhle konzultovány s těmi, 

kteří v oblasti hry pracují.  Tyto zásady velkou měrou ovlivňují celé odvětví playworku.  

                                                                                                                                                        

Jeho shrnutí v angličtině naleznete zde: http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-UN-

GC-article-31_FINAL1.pdf a úplný text zde: http://ipaworld.org/childs-right-to-play/article-31/general-

comment-17/ 
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Stanovují samotný význam pojmu hra, stejně jako klíčové kvality zaměstnanců odpovědných 

za vytváření podmínek pro dětskou hru. Zásady playworku jsou základním pilířem 

kvalifikačních a školících kurzů a klíčových dokumentů. Podle zásad je nezbytné, aby herní 

profesionálové hru obhajovali při konfrontaci s jinými zájmy dospělých. Zároveň by měli 

rozvíjet dovednost reflexe, jež při práci s dětmi a mládeží zaručí, že dospělí poskytnou dětem 

náležité svolení a podporu, a tak jim umožní svobodně si hrát. Podstatou zásad je vyjádřit to, 

co je jedinečné a co je třeba ctít při podporování dětské hry. 

 

Zásady playwork 

1. Všechny děti si potřebují hrát. Potřeba hrát si je vrozená. Hra je biologickou a 

psychologickou potřebou, která má zásadní význam pro zdravý vývoj a osobní 

pohodu jedince. 

2. Hra je svobodně zvolená, osobně řízená a vnitřně motivovaná činnost. To 

znamená, že děti si samy určují a kontrolují obsah a záměr hry pomocí vnímání 

vlastních instinktů, myšlenek a zájmů. Hrají si svým vlastním způsobem a z 

vlastních důvodů. 

3. Hlavním záměrem a podstatou playwork je podpora a usnadnění herního 

procesu. 

4. Pro playwork specialistu je hra prioritou a proto šíří povědomí o významu 

svobodně zvolené hry. 

5. Úlohou playwork specialisty je podporovat děti při vytváření herního prostoru. 

6. Reakce playwork specialisty na hru dětí a mládeže musí být založena na 

výborných znalostech celého herního procesu a reflektivní praxi. 

7. Playwork specialisté si musí být vědomi svého vlastního vlivu na herní proces a 

také vlivu hry dětí na herního specialistu. 

8. Playwork specialista musí vybrat takový způsob intervence, který umožní 

rozšířit hru. Veškeré zásahy playwork specialisty musí vyvažovat možná rizika 

hry a jejich přínosy pro vývoj a osobní pohodu dětí. 

 

 

Video nazvané Zásady playworku -  “proč děláme to, co děláme” je dostupné ke zhlédnutí na tomto 

odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=-VGq83lPPn8
6   

 

 

                                                 

6 VIPER – projekt „Dobrovolníci v Playwork – cesta do zaměstnání“ (2013-2015) 
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1.4 Co najdete v příručce   

 

Kapitola 2, Hra ve školách  

Tato kapitola poskytuje informace o zásadách a praxi v oblasti hry ve školách v každé z 

našich partnerských zemí, které jsou podle nás užitečné pro školy, které mají zájem stát se 

školou přátelskou ke hře.  Nabízí také stručný přehled mezinárodních organizací zabývajících 

se podporou hry ve školách.   

Kapitola 3, Kritérium kvality 1: Vedení školy podporuje hru dětí 

 Tato kapitola zdůrazňuje, proč je důležité mít na vedoucích pozicích jedince, kteří mohou 

podpořit strategické i provozní aspekty procesu, díky kterému se škola stává a zůstává školou 

přátelskou ke hře. Rovněž zdůrazňuje význam celoškolského přístupu k tomuto procesu.  

Kapitola 4, Kritérium kvality 2: Škola má písemné prohlášení, ve kterém uvádí, jak 

podporuje hru 

  Tato kapitola se podrobně zabývá procesem vypracování a obsahem písemného prohlášení, 

které by měla Škola přátelská k dětské hře vytvořit. Dále představuje některé teorie dětské 

hry a objasňuje význam dostupnosti času a prostoru pro hru a téma rizika ve hře.  

Kapitola 5, Kritérium kvality 3: Děti mají dostatek času na hraní 

Tato kapitola začíná pohledem na doporučení Obecný komentář Úmluvy Organizace 

spojených národů o právech dítěte (UNCRC) ke článku 31, aby školy vyhrazovaly dostatek 

času na hru během školního dne. Pokračuje diskuzí o důležitosti rozšířeného času na hru a 

jeho respektování. Následně se zabývá hravou pedagogikou a hodnotou okamžiků hravosti v 

průběhu školního dne.   

Kapitola 6, Kritérium kvality 4: Děti mají dostatek prostoru na hraní   

Tato kapitola představuje některé teorie prostoru, které jsou základem přístupů k auditu 

herních prostorů a způsobů dokumentace fungování prostoru. Uvádí myšlenku, že prostory 

jsou vytvářeny a nejsou tedy pouhou neutrální nádobou. Zabývá se dále konceptem afordance 

a teorií stimulujících materiálů. Jsou nabídnuty dva přístupy k realizaci auditu a mapování 

prostoru, jež budou nápomocné při tvorbě důkazů naplňování Kritérií kvality. Nakonec 

kapitola předkládá poznatky o tom, co již víme o navrhování bohatého herního prostředí.   

Kapitola 7, Kritérium kvality 5: Školní kultura podporuje hru  

 Tato kapitola reviduje význam celoškolského přístupu a celkové hravé atmosféry. Podrobně 

pak zvažuje možné způsoby práce s dětmi během hracích dob. Detailněji se zaměřuje na téma 

intervencí a adulterace a také upozorňuje na napětí, které mohou intervence založené na 

principech playworku vyvolat.   
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Kapitola 8: Užitečné zdroje 

 Tato kapitola nabízí seznam zdrojů uvedených napříč celou příručkou, stejně jako úplný 

seznam použitých odkazů.  

Ačkoliv mohou školy v rámci své proměny na Školu přátelskou ke hře použít tuto příručku 

jako samostatný zdroj, není náhradou za účast zaměstnanců zapojených do podpory hry na 

škole na profesionálním školení – další informace o školení ve vaší zemi naleznete na našich 

webových stránkách. Rovněž je třeba mít na paměti, že prostředí každé školy je odlišné a 

stejně tak příležitosti a problémy jsou specifické pro dané místo a jedince.  Aktivity, zdroje, 

zásady a vodítka musí být převedeny do kontextu celkové vize a praxe vaší konkrétní školy. 

Použijte a upravte to, co je pro vás užitečné, sledujte odkazy na další zdroje, ale dělejte věci 

svým jedinečným způsobem…  
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Kapitola 2: Hra ve školách  
 

Tato kapitola poskytuje informace o přístupu k tématu hry ve školách v zemích zapojených 

do projektu CAPS, které jsou podle nás pro školy uvažující o proměně ve Školu přátelskou ke 

hře užitečné. Na mezinárodní úrovni roste zájem o podporu hry ve školách a také se začíná 

zdůrazňovat význam úprav venkovního okolí škol. Zde uvádíme dva příklady:   

 The International School Grounds Alliance (ISGA) je globální síť organizací a 

odborníků zaměřená na obohacení učení a hry dětí pomocí zlepšování způsobů, jak 

jsou navrhována a využívána školní hřiště.
7
 

 Global Outdoor Classroom Day: globální kampaň na ocenění inspirativního učení a 

hry odehrávající se ve venkovním prostředí. V tento den tisíce škol na celém světě 

vyučují venku a věnují více času a pozornosti hrám. V roce 2018 se kampaně 

zúčastnilo přes 3,5 miliónů dětí ve více než 100 zemích.
8
  

 

2.1 Rakousko 

V rakouském školním dni je na hru dostatek prostoru. Na základních školách například tvoří 

doba na hru pevnou součást osnovy. Zejména v „celodenních školách“ je nezbytné volný čas 

plánovat. Výše uvedené skutečnosti se týkají především základních škol, ale platí také pro 

nižší stupně středních škol.   

V učebních osnovách základních škol je učení hrou prvním doporučovaným způsobem 

výuky. Hra má velký význam v propojování vzdělávacích procesů během přechodu z 

mateřských škol na systém výuky v základních školách. Pomocí hravě orientovaných forem 

učení využívaných ve školkách jsou děti vedeny k vědomému, nezávislému a cílenému učení. 

V rámci ročního plánovacího období by měl být ponechán dostatečný časový rámec pro 

volné učení a hru během lekcí.  

V kontextu vzdělávání většina škol disponuje příležitostmi k podpoře svobodně zvolené 

volné hry. V privátním sektoru může být zaměření školy a rámcové podmínky definovány 

samostatně jednotlivými školními institucemi, za předpokladu zabezpečení dosažení 

vzdělávacích cílů pro danou školní úroveň. Pokud jde o autonomii škol, ředitelé škol ve 

veřejném sektoru mají dobré možnosti pro vytvoření příznivých podmínek pro hru.   

Hlavní otázky týkající se hry v každodenním školním životě mohou být formulovány 

následovně: Proč je pro dospělé tak obtížné umožnit dětem svobodně si hrát? Zapomněli jsme 

                                                 

7 http://www.internationalschoolgrounds.org/  

8 https://outdoorclassroomday.com/ 
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na své vlastní dětství a radost, kterou jsme při hraní zažívali? A otázka propojující obě 

předešlé: Jak se děti připravují na život?   

Pedagožka Rebeca Wild říká:  

Pokud se podíváme na děti, na jejich vývoj, potřebu vztahů, potřebu času, volně 

plynoucího času, ritualizovaného času, potřebu smyslového vnímání, 

jednoduchých bezprostředních zážitků – pak je nám jasné, že jsme vytvořili svět, 

který je lepší pro velké bytosti, než pro ty malé.   

Běžným argumentem ambiciózních rodičů je předpoklad, že by si „děti hrály až 

moc“. Bezesporu hra umožňuje, aby byly kreativní, šťastné, iniciativní a měly 

výborné sociální dovednosti, ale v určitém okamžiku si musí přestat hrát. 

Koneckonců se musí naučit v klidu sedět, poslouchat a také dělat to, co je 

nezajímá. Jak jinak mají najít místo ve společnosti?
9
 

Donaldson, který je intenzivně zapojen do projektu „Originální hra“,
10

 svou cestu popisuje 

následovně:  

Po čase jsem vzdal snahu věnovat se vážně a produktivně akademické práci. 

Během mnoha školních let jsem se naučil vidět svět z velmi specifické 

perspektivy a mentálně ho chápat. A aniž bych si to uvědomil, ztratil jsem kontakt 

se svým smyslem pro zázrak a sounáležitost se světem. Můj život je neustále 

obohacován dětmi a zvířaty, které mi připomínají, že pozitivní kvality dětství jsou 

pro život zásadní. Je naší zodpovědností zajistit, aby byly tyto kvality plně 

rozvíjeny.
11

  

Donaldson je stále více přesvědčen o tom, že ve hře dětí je přítomná prapůvodní divokost. 

Pokud máme přežít a cítit se jako doma ve světě, kde opravdu stojí za to žít, musíme obnovit 

přirozený pocit sounáležitosti, nevinnosti a vnímavosti. Zprostředkovává nám tak svou vizi a 

stimuly k akci pro život v bezpečí, sounáležitosti a soucítění. Což jsou kvality umožňující 

lidem žít v míru.   

Neurobiolog Gerhard Hüther
12

 poznamenává, že ve světě nadměrně regulovaném rodiči a 

pěstouny je snadné zapomenout na rozvoj vlastností spojených s úspěšnými lidmi. Tyto 

kvality by měly být vyjádřením zralosti na konci rodičovské výchovy. Zahrnují autonomii, 

                                                 

9 Wild, R. (2003) Freiheit und Grenzen – Liebe und Respekt, Weinheim, Basel: Beltz Verlag (our own 

translation). 

10 https://originalplay.eu/  

11 Donaldson, F. (2012) Von Herzen spielen: Die Grundlagen des ursprünglichen Spiels, Freiamt: Arbor Verlag 

(our own translation). 

12 Hüther, G. und Renz-Polster, H. (2016) Wie Kinder heute wachsen, Natur als Entdeckungsraum, Weinheim, 

Basel: Beltz Verlag. 
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sebeurčení, zodpovědnost za sebe sama, zvládnutí rizika, představivost a kreativitu, kreativní 

myšlení a spontánní vztah k lidem a životu. Je pozoruhodné, že děti vyhledávají přesně tyto 

kvality a dovednosti. Máme v sobě instinkt pro správné věci a intuici pro výběr správné 

potravy. Měli bychom tyto vlastnosti oceňovat, a přesto stále více blokujeme schopnost dětí 

samostatně se rozvíjet: přirozenost, která ožívá sama o sobě, svobodnou hru v divočině, 

neplánovaný, nekontrolovaný čas.    

Dánský rodinný terapeut Jesper Juul
13

 zdůrazňuje, že naše vnímání kvality života a kvality 

vztahů s druhými lidmi závisí na tom, zda aktivně převezmeme osobní odpovědnost nebo se 

necháme zcela řídit očekáváními druhých lidí nebo sociálními a kulturními konvencemi. 

Potřeby a očekávání druhých ze své podstaty naši osobní odpovědnost ohrožují. Rozvoj 

osobní zodpovědnosti je úspěšnou alternativou útlaku a ponížení. Představuje základní 

kvalitu ve vztazích a v odpovědných komunitách.    

Hra a související rozvoj individuální odpovědnosti jsou také ochranným faktorem při 

prevenci šikany ve školách. Rakouská odbornice v oblasti šikany uvádí, že Včasná intervence 

je důležitá pro předcházení šikany.   

 

2.2 Česká Republika  

2.2.1 Pozadí:  

Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Fakultou tělesné kultury, se od září 2017 

účastnila tříletého mezinárodního CAPS programu.  CAPS navazuje na evropský (Erasmus+) 

projekt „Dobrovolníci v Playwork – Cesta do zaměstnánípovolání (VIPER)“ 2013-2015, 

jehož partnerem byla i Univerzita Palackého v Olomouci.  

 Jelikož myšlenka herní práce v České Republice není příliš známá, rozhodli jsme se 

pracovat se základní a mateřskou školou Svatoplukova 11 v Olomouci jako s pilotní 

školou, která by se měla stát příkladem dobré praxe. Výchozí ideou bylo, že Fakulta 

tělesné kultury UPOL
14

 poskytne teoretické pozadí a informace o možnostech školení;   

 Česká pilotní škola ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc,
15

 pak poslouží jako příklad 

dobré praxe.  

2.2.2 Česká specifická aplikace:  

 Neexistují žádné legální bariéry pro zavedení CAPS programu na českých 

základních školách.  

                                                 

13 Juul, J., Jensen, H. (2009) Vom Gehorsam zur Verantwortung. Für eine neue Erziehungskultur, Weinheim, 

Basel: Beltz Verlag. 

14 https://ftk.upol.cz/  

15 http://www.zssvatoplukova.cz/  
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 Aplikace programu je cílená zejména na školní družiny, do kterých pravidelně 

dochází okolo 80 % dětí (zřejmě jde o specifikum českého vzdělávacího systému). 

Školní družiny jsou povinnou součástí každé základní školy a jejich vedení spadá pod 

ředitele dané školy. Obvykle mají družiny možnost sdílet upravený prostor pro hru s 

mateřskými školami. V České Republice je propojení základních a mateřských škol 

běžnou praxí.  

 Vzhledem ke klimatickým podmínkám v České Republice je nezbytné pro volnou 

hru dětí adaptovat nejen venkovní, ale také vnitřní prostor (nicméně v kapitole se 

4.4 se zmiňujeme o možnostech přístupu k venkovnímu prostoru za každého počasí).  

 Škola musí provést změny ve školních osnovách a osnovách školní dužiny. Tyto 

změny spadají do pravomoci jednotlivých škol a ředitelů.   

 Všichni zaměstnanci školy musí být obeznámeni s konceptem svobodně zvolené 

hry a vědět, jak ji podporovat. Informováni by měli být taktéž rodiče. Před 

zahájením procesu proměny ve Školu přátelskou ke hře by měla být proškolena 

minimálně polovina zaměstnanců školy. Pro dosažení udržitelnosti projektu je 

nezbytná dlouhodobá práce s učiteli a rodiči. Podívejte se například na příležitosti 

nabízené Fakultou tělesné kultury UPOL.  

 Škola potřebuje poradenství při vyhledávání vhodných zdrojů nebo stimulujících 

materiálů – inspiraci naleznete na stránkách www.zssvatoplukova.cz.  

 

2.2.3 Studijní materiály  

Uvádíme zde některé studijní zdroje v českém jazyce. V Kapitole 8 naleznete další zdroje 

(zejména v anglickém jazyce).  

Klimešová, I., Hoffmannová, J., Šebek, L., & Wittmannová, J. (2019). Perspektiva svobodně 

zvolené hry dítěte ve školním prostředí. Recenzovaná kolektivní monografie (Ed. M. 

Švamberk Šauerová) Prožitek a zkušenost – edukační fenomén i pro 21. století. Praha, Česká 

republika: VŠTVS Palestra. 

Klimešová, I., & Wittmannová, J. (2016). Play-Way: Podpora dětské hry. Sborník abstraktů 

z 3. mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika „Sport a zážitková pedagogika 

2016“. 18, Praha, Česká republika: VŠTVS Palestra. 

Wittmannová, J., & Klimešová, I. (2016). Play-Way: Nechte mě si hrát! Sborník abstraktů 

z 3. mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika „Sport a zážitková pedagogika 

2016“. 37, Praha, Česká republika: VŠTVS Palestra. 

Wittmannová, J., & Klimešová, I. (2016). Playway: Nechte mě si hrát. In M. Švamberk 

Šauerová (Ed.) Benefity sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech (pp. 

287–289). Praha, Česká republika: VŠTVS Palestra. ISBN 978-80-87723-30-2 (print, ISBN 

978-80-87723-31-9 (online) 
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Wittmannová, J., Klimešová, I., Xaverová, Z. (2015). Playway. Přístup k porozumění a 

podpoře dětské hry. Sešit účastníka. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-4012-4. 

Wittmannová, J., Klimešová, I., Xaverová, Z. (2015). Playway. Přístup k porozumění a 

podpoře dětské hry. Sešit lektora. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-4012-5. 

 

2.3  Maďarsko  

V Maďarsku na státní/vládní úrovni neexistuje žádná „herní strategie”. Veřejné vzdělávání je 

regulováno Zákonem CXC z roku 2011 o Národním veřejném vzdělávání
16

 a Národní 

základní učební osnova poskytuje pokyny, kterými se mají školy řídit. Učební osnova hru 

zmiňuje několikrát, ale spíše v kontextu rozvojových cílů bez zohlednění radosti z herních 

aktivit. Svobodná hra/playwork zde není zmiňována vůbec.  

Svobodná hra je v mnoha případech zdůrazňována v mateřských školách, ale většinou je 

považována pouze za sekundární aktivitu. Herní aktivity jsou obvykle využívány učitelem s 

určitým výukovým cílem. Z tohoto důvodu tvoří herní pedagogika běžnou součást školení 

učitelů mateřských škol, nikoliv však učitelů všeobecně. Jedním pozitivním příkladem je 

Fakulta primárního a předškolního vzdělávání ELTE Univerzity, která nabízí kurz dalšího 

vzdělávání pro herní pedagogy nejen učitelům mateřských škol, ale také obecným učitelům, 

manažerům a psychologům. Cílem tohoto kurzu je rozvoj znalostí a metodické zkušenosti v 

oblasti hry a podpora jejich zavádění do praxe při práci s dětmi ve věku 6-18 let. Svobodná 

hra není v programu zatím specificky zmiňována.  

V Maďarsku existuje také koncept takzvané volnočasové pedagogiky. Některé školy 

vynakládají značné úsilí na nalezení způsobů, jak smysluplně využít volný čas svých 

studentů. Tento přístup však většinou nezahrnuje svobodnou hru a spontaneitu. Volný čas je 

obvykle organizovaný a programy jsou předem naplánované (školní výlety, kulturní akce, 

komplexní programy) nebo jsou naplněné aktivitami s konkrétními rozvojovými cíli.   

Vedle toho se učení založené na hře a hravý způsob vzdělávání stávají stále více 

populární/známé u škol s progresivnějším přístupem.  

K zavedení volné hry do škol zde vidíme řadů dobrých příležitostí. Na úrovni základních škol 

funguje takzvané „celodenní vzdělávání“, což znamená, že děti mají povinnost zůstat ve 

škole od 8 do 16 hodin. V odpoledním čase po výuce se školy mohou samy rozhodnout, jak 

tento čas využít. To je teorie, avšak v praxi jsou děti v tomto čase většinou vedeny k 

vypracování domácích úkolů a účasti na aktivitách nad rámec osnovy, v zásadě tedy 

pokračují ve studiu. Po rozhovoru s několika učiteli na toto téma jsme zjistili, že kromě 

školní kultury zde nejsou žádné bariéry pro zavedení herních aktivit v této době.  

                                                 

16 Act CXC of 2011 on National Public Education - 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV  
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Někteří učitelé také vidí možnosti zařazení her do hodin tělocviku. Zákon o veřejném 

vzdělávání vyžaduje každodenní hodiny tělocviku, což mnohdy školám způsobuje logistické 

problémy, pokud nemají dostatek prostoru pro paralelní hodiny tělocviku pro více tříd 

najednou. Tato situace někdy vede k ne zcela ideálním řešením, jako například využití 

školního schodiště pro celou hodinu tělocviku nebo výuku teorie sportu, kdy děti zůstávají 

sedět ve třídě. Zavedení pravidelných herních aktivit by s tímto problémem mohlo školám 

pomoci, protože ve stejnou dobu si na stejném místě může hrát několik tříd dohromady.   

 

2.4 Polsko  

Polský vzdělávací systém nemá speciální zaměření nebo strategii v oblasti hry, to ovšem 

neznamená, že se zde hra nebo hravé aktivity vůbec neexistují. Mnoho škol se snaží o využití 

určitých herních prvků jako vzdělávacího nástroje. Většinou jsou součástí běžných 

vyučovacích hodin, hra není školami podporována ve volném čase, který děti tráví ve škole. 

Mnoho polských škol dobu přestávek neorganizuje a herní aktivity v rámci vyučování nejsou 

pravidelné. Za zmínku však stojí, že na mnoha univerzitách pro budoucí pedagogy jsou 

představovány prvky "herní pedagogiky" nebo "vzdělávací pedagogiky". Studenti jsou 

obeznámeni s moderními metodami přípravy výuky a vedení tříd, se zaměřením na 

neformální učební model, který cílí na rozvoj zájmů dětí. Mladí učitelé tato zajímavá řešení 

využívají, nicméně pedagogický personál, který pracuje ve veřejných školách již mnoho let, 

je spíše skeptický. Je to dáno především výrazným přetížením školních programů, které 

nejsou přizpůsobeny požadavkům moderního světa a požadavkem na studenty, aby se učili 

povětšinou teoretické informace. Učitelé jsou navíc zavaleni ohromným množstvím 

papírování, díky čemuž mnoho z nich ztratí motivaci a nechce dále rozvíjet své dovednosti. 

Je vhodné zmínit také přístup vlády k učitelům, kdy na jejich snahy o zlepšení situace a 

opětovné získání respektu ve společnosti odpověděla arogantně, což vedlo ke stávce v roce 

2019, do které se zapojily desítky tisíc škol v celém Polsku.  

Hru a využití jejich prvků jako způsobu aktivace můžeme pozorovat v nižších třídách 

základních škol, s postupným poklesem na vyšších úrovních vzdělávání. Také je nutné 

poznamenat, že ačkoliv je mnoho kreativních přístupů k vyučování součástí univerzitního 

vzdělávání učitelů, míra jejich skutečného využití v praxi závisí na osobnosti učitele, stylu 

jeho práce a přístupu celé instituce. Pokud panuje v rámci instituce podpůrné prostředí a 

samotní učitelé jsou osobně motivovaní, hra je považovaná za důležitou metodu, ale na 

jiných místech je využívána mnohem méně. 

Školní prostředí a styl práce mají velký vliv na využití metod se zábavnými prvky. Školy, 

které považují hru za součást dětského rozvoje, častěji zařazují inovativní metody a 

alternativní přístup ke vzdělávání. 

Doba přestávek během školního vyučování a aktivity po výuce jsou důležité z hlediska 

prožitku zábavy. Přístupy k jejich využití se odlišují, od striktních konzervativních přístupů, 

které vnímají přestávky primárně jako období přípravy na další hodinu, ke kreativnějším 

přístupům, aktivně vytvářejícím podmínky pro odpočinek, zábavu a sociální aktivity žáků. 



Škola přátelská k dětské hře – Příručka pro školy  

 

22 

 

Některé školy otevřely pro žáky relaxační prostory. Jiné školy mají delší obědové přestávky, 

během kterých mohou studenti zůstat venku na školním pozemku nebo hřišti. Během této 

doby mohou žáci relaxovat nebo využívat sportovní vybavení. Školy také organizují 

doplňkové sportovní aktivity po vyučování – které musí rodiče platit zvlášť.  

Polsko nemá historii v oblasti podpory hry a neuznává její značný vliv na rozvoj dětí. Ve 

společnosti stále panuje přesvědčení, že hra je ztrátou času a funguje jako odměna po splnění 

školní práce. Tento přístup je bohužel špatný, protože vědecký výzkum jasně prokazuje, že 

hra významně zvyšuje kompetence žáků, učí je řešit problémy, rozvíjet mezilidské 

dovednosti a umožňuje relaxaci. Také působí jako spouštěč stresu a je klíčovou součástí 

života dětí od útlého věku.  

Je tedy nezbytné přístup ke hře změnit – na straně rodičů, ale také učitelů a vzdělávacích 

autorit, aby se zábava dostala do škol a byla brána vážně. Někteří rodiče mají ke hře velmi 

negativní přístup a považují ji za ztrátu času. Věří, že děti by se namísto toho měly učit. 

Pokud však rodiče obeznámíme s šíří rozvojových příležitostí, jaké hra nabízí, mohlo by dojít 

ke změně jejich postoje.  

 

2.5 Slovensko  

Ačkoliv bychom mohli snadno konstatovat, že v polském vzdělávacím systému neexistuje 

speciální prostor pro hru, toto tvrzení by bylo příliš zjednodušené. Setkali jsme se ve 

slovenském školském systému se snahami zahrnout do vyučování určité interaktivní a 

experimentální metody a využít hru jako vzdělávacího nástroje. Některé školu podporují hru 

dětí během přestávek a po výuce, navíc je formální vzdělávací systém tradičně doplněn 

bohatým systémem volnočasového vzdělávání. To je charakterizované svou neformální 

povahou, rozvojem zájmů dětí a mládeže a různými organizovanými i nestrukturovanými 

volnočasovými aktivitami. Vidíme na slovenských školách místo pro hru, tento prostor však 

nemá formální tvar, zejména z perspektivy volné nestrukturované hry. Nejsilnější zastánci 

tohoto systému pochází z Velké Británie.  

Hraní a herní přístup jako zážitkové metody jsou běžnější v nižších třídách základních škol a 

jejich využití postupně klesá na vyšších úrovních vzdělávání. Přestože jsou hravé, kreativní a 

zážitkové přístupy ke vzdělávání součástí univerzitního vzdělávání pro budoucí učitele, ne 

všichni je pak v praxi uplatňují, nebo jen v malé míře. Záleží to na osobnosti učitele, jeho 

pracovním stylu, uvědomění si významu tohoto přístupu a pedagogických schopnostech. 

Velký vliv má také samotné prostředí a styl práce v rámci školy – školy, které zastávají 

takzvaný „hravý“ přístup mají větší tendenci využívat hravé metody, jelikož jim umožňují 

uplatnit inovativní a alternativní postupy při vzdělávání a školení.   

Důležitými časovými úseky v rozvrhu školního dne (které nabízí prostor pro hru) jsou 

přestávky a doba po výuce. Přístupy k jejich využití se liší – od striktních konzervativních 

přístupů, které považují přestávky zejména za dobu přípravy na další hodinu, k přístupu, jež 

aktivně vytváří podmínky pro odpočinek, hru a socializaci žáků a studentů. V některých 

školách jsou dostupné relaxační koutky nebo relaxační zóny a třídy. Některé školy mají 
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systém nazvaný aktivní přestávky, během kterých si žáci a studenti mohou hrát – mohou si 

vypůjčit hry jako stolní fotbal, přenosné basketbalové koše, stolní tenis nebo skákací gumu. 

Za dobrého počasí můžou děti trávit čas i venku na školním hřišti, relaxovat nebo sportovat. 

Také na školách existují klubovny, které představují bezpečnou zónu pro trávení času po 

výuce, hraní a účast v aktivitách, které si děti samy organizují. Některé školy žákům dovolují 

využívat po výuce školní hřiště pro hraní, sportování a další volnočasové aktivity.  

Slovensko má bohatou historii volnočasového vzdělávání, které je realizováno především 

školami, jinými zařízeními v rámci vzdělávacího systému (například volnočasová a zájmová 

centra, školní centra pro volnočasové aktivity, základní umělecké školy, atd.) a občanskými 

společenskými organizacemi (nevládní neziskové organizace). Největším prostorem pro 

volnou a nestrukturovanou hru po výuce je doba, kterou někteří žáci prvního stupně tráví ve 

školních klubech. Hlavní náplní jejich mise a aktivit je relaxace, obnova energie, hry a 

zájmové aktivity. Tyto činnosti probíhají v klubovnách a školních zahradách. Navíc školy 

nabízí starším žákům a studentům různé kluby a volnočasové aktivity založené na principu 

hravého přístupu.  

I když vnímáme pozitivní posun v oblasti podpory hry dětí na slovenských školách, aktuální 

systém je stále založen na předpokladu, že škola je místem vzdělávání a učení, s relativně 

striktním rozvrhem, řádem a hierarchií, kam volná, nestrukturovaná a svobodně zvolená hra 

nepatří a nezapadá. Nicméně situace se postupně zlepšuje a mění díky aktivnímu nasazení 

osvícených a aktivních ředitelů, učitelů a zakladatelů škol/obcí, rodičů nebo samotných dětí a 

mládeže – zejména prostřednictvím školních rad reprezentujících zájmy žáků.  

V neposlední řadě tuto situaci pozitivně ovlivňuje rozvoj inovativními nebo alternativních 

přístupů k výuce, vzdělávání, učení a řízení školy. V poslední době jsou hybatelem 

pozitivních změn vědecké pokroky v neurobiologii – lepší porozumění způsobu, jak se 

mozek dětí a mladých lidí učí, jejich přirozeným rozvojovým potřebám a možnostem, jak jim 

pomoci naplnit jejich potřeby.  Hra, pohyb a příroda jsou účinnou podporou rozvoje a 

pokroku dětí a mládeže v tomto ohledu, věříme tedy, že pozitivních příkladů bude postupně 

stále více.   

 

2.6 Velká Británie  

V roce 2019, zpráva „Playtime Matters (Na herním čase záleží)“
17

  zdůraznila, že ve Velké 

Británii pouze v o něco málo více než polovině (51 %) z dotazovaných základních tříd tvoří 

doba přestávek nebo venkovní hry doporučených 60 nebo více minut denně. Znepokojujících 

16 % (1 z 6) tříd udává méně než 30 minut. Je jasné, že Velkou Británii ještě čeká cesta k 

vypořádání se s poklesem doby strávené hraním během školního dne. Pokud jde o kvalitu 

                                                 

17 Prisk, C. (2019) Playtime Matters, London: Semble, https://outdoorclassroomday.org.uk/resource/playtime-

matters-report/  
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tohoto času stráveného hraním ve školách, proběhla ve Velké Británii v posledních 12 letech 

řada iniciativ, jež přinesly pozitivní změny. Některé iniciativy zde představujeme.  

2.6.1 Hra se stimulujícími materiály  

V Anglii byl v roce 2006 spuštěn BIG Lottery Playful Ideas Programme (Program Velká 

loterie hravých nápadů) s rozpočtem 16 miliónů GPB. Tento program umožnil oboru 

playworku významněji se zapojit do dění a ovlivnit další obory, včetně škol. Například díky 

projektu Scrapstore Play Pod
18

 se stimulující materiály začaly dostávat na školní hřiště na 

pravidelné bázi. Stimulující materiály jsou předměty jako kartonové trubky, pneumatiky, 

kusy materiálů, sítě, lana, koše a bedny, které rozšiřují výběr a možnosti hry všech dětí. 

Nepředepsaná povaha těchto materiálů znamená, že děti mohou předměty používat 

nekonečným množstvím způsobů. To umožňuje dětem jakéhokoliv věku, pohlaví a 

schopností nalézt cestu, jak si společně hrát a socializovat se.
19

  Stimulující materiály jsou 

uchovávány v přepravních kontejnerech nebo halách a školy jsou podporovány v rozvoji 

herních příležitostí pomocí školení a poradenství. Práce se od roku 2007 rozšířila do 307 

základních škol a předškolních zařízení od Cornwallu až k Orkneyským ostrovům a umožnila 

73 536 dětem získat přístup ke hře se stimulujícími materiály a ke kvalitním herním 

prožitkům. Projekt inspiroval rozvoj dalších podobných modelů. Jedním příkladem je projekt 

Hra se stimulujícími materiály v oblasti East Lothian ve Skotsku.
20

 

2.6.2 Venkovní hra a učení   

Program Venkovní hra a učení (OPAL) pracoval s více než 300 školami ve Velké Británii a 

zahraničí. Jedná se o program  s podporou mentora pro zlepšení škol, který probíhá po dobu 

18 měsíců s cílem podpořit celkovou transformaci způsobu (kultury i praxe), jak se o hře 

přemýšlí, jak je plánována, jak jsou pro ni poskytovány zdroje a školeni zaměstnanci.  Vývoj 

Kritérií kvality pro Škol přátelské ke hře byl založen na práci OPALu a jeho zakladatel 

Michael Follett se stal poradcem projektu CAPS.
21

 

2.6.3 Seriózní přístup k venkovní hře (TOPS)  

Play Board Northern Ireland, nezisková organizace podporující hru dětí v Severním Irsku, 

zavedla ocenění TOPS pro školy. TOPS je systematický proces kontroly a zlepšování kvality 

prožitků dětí ze hry. Záměrem je podpořit základní školy pokračovat v procesu prohlubování 

znalostí a odbornosti zaměstnanců s cílem vytvořit dobrou praxi a prostředí, ve kterém si děti 

mohou svobodně hrát a rozvíjet se’.
22

 

                                                 

18 https://www.playpods.co.uk  

19 Myšlenka ‘stimulujících materiálů’, založená na práci umělce Simona Nicholsona, je podrobněji představena 

v Kapitole 6 

20 http://elpa.org.uk/loose-parts-play/  

21 https://outdoorplayandlearning.org.uk/  

22 https://www.playboard.org/tops-award-2018-limavady-central-primary-school/ 
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2.6.4 Využití školních pozemků a hřišť pro hru mimo výuku                

V roce 2010 zavedla vláda Walesu Play Sufficiency Duty (Povinnost dostatečné hry) jako 

součást Opatření pro děti a rodiny 2010. To ukládá místním orgánům zákonnou povinnost 

zajistit (v reálně možné míře) dětem dostatečné herní příležitosti. Nezisková organizace Play 

Wales podporující hru dětí ve Walesu vypracovala jako součást své práce na podpoře Play 

Sufficiency Duty
23

 soubor nástrojů pro ředitele, guvernéry a lokální organizace, které jim 

mají pomoci zlepšovat dostupnost školních hřišť pro místní děti mimo dobu výuky
24

.  

Na webových stránkách Play England
25

, Play Wales, Play Scotland
26

 a Play Board Northern 

Ireland
27

 naleznete velké množství publikací a zdrojů k tématu dětské hry. 

2.6.5 Možnost budoucího vývoje ve Velké Británii   

Ofsted (Úřad pro standardy ve vzdělávání, službách pro děti a vzdělávacích dovednosti) 

představil nový inspekční rámec, který byl zaveden v září 2019. Hlavní školní inspektorka 

Amanda Spielman prohlásila, že školy, pro které jsou „děti na prvním místě“ by se měly cítit 

povzbuzované a budou oceňovány za to, že „jejich žáci dělají správnou věc“. To je vítaný 

posun od zaměření na školní prospěch na úkor rozvoje celistvé osobnosti žáka. Nový rámec 

má pět kategorií: kvalita vzdělávání, chování a postoje, osobní rozvoj, vedení a řízení. 

OPAL
28

 ukázal, jak může zlepšení herní doby školám pomoci splnit tři z těchto kategorií:   

 

                                                 

23 http://www.playwales.org.uk/eng/sufficiency  

24 http://www.playwales.org.uk/eng/schoolstoolkit  

25 http://www.playengland.org.uk/  

26 https://www.playscotland.org/ 

27 https://www.playboard.org/ 

28 https://outdoorplayandlearning.org.uk/the-opal-primary-programme/  
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2.6.6 Hra a riziko           

Velká Británie začala podnikat kroky k tomu, aby přestala být společností s velkou obavou 

z rizikové hry, ale stále má před sebou dlouhou cestu. Amanda Spielman z Ofstedu 

zdůraznila, co ona sama ve školách vnímala jako přehnanou averzi k riziku. Popisovala 

„jednoduše praštěná“
29

 opatření, například vysílání dětí na exkurze do města v reflexních 

vestách. V roce 2018 oznámila, že inspektoři Ofstedu absolvují školení, které bude zahrnovat 

pozitivní i negativní stránku rizika. 

Inspektoři budou mít tendenci k odporu vůči riziku, pokud je výslovně 

nevyškolíme, aby získali sofistikovanější porozumění rovnováhy mezi přínosy a 

riziky. Aby se mohli zastavit a říci „Je v pořádku, že zde existuje riziko, že děti 

upadnou a do něčeho narazí“… Není to stejné jako být bezohledný a poslat 

dvouleté dítě bez doprovodu na procházku na okraj 60 metrů vysokého útesu.  

Amanda Spielman ve svém komentáři uznává, že se Velká Británie připojuje k rostoucímu 

počtu zemí, kde si pedagogové stejně jako některé vládní agentury myslí, že averze k riziku a 

soudní spory zašly příliš daleko. Výkonný ředitel pro bezpečnost a ochranu zdraví sestavil 

užitečnou příručku
30

 s pokyny (2012), kde objasňuje téma hry a rizika. „Řízení rizika při 

poskytování hry“
31

 (2012) je cenným dokumentem, který doporučuje osobám a institucím 

odpovědným za poskytování hry přijmout: 

přístup k řízení rizika, který zohledňuje přínosy i rizika poskytování hry dětem a 

mládeži. Záměrem je pomoci odpovědným osobám dosáhnout dvou cílů, které 

jsou základem jakéhokoliv poskytování hry: Nabídnout dětem a mladým lidem 

podnětné, vzrušující, poutavé herní příležitosti, při současném zabezpečení, že 

nejsou vystaveni nepřijatelnému riziku nebo ublížení.  

                                                 

29 https://www.gov.uk/government/speeches/ofsteds-chief-inspector-writes-about-safety-culture-in-schools 

30 http://www.hse.gov.uk/entertainment/childs-play-statement.htm  

31 http://www.playengland.org.uk/media/172644/managing-risk-in-play-provision.pdf  
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Kapitola 3: Kritérium kvality 1 - Vedení školy podporuje 

hru dětí  
 

Kritérium kvality 1 - Vedení školy podporuje hru dětí   

1.1 Máme v naší škole člověka odpovědného za vedení strategických změn pro 

zlepšování a udržování kvality hry dětí ve škole  

1.2 Máme v naší škole člověka odpovědného za vedení akcí zaměřených na zlepšování a 

udržování kvality hry dětí ve škole  

 

Zkušenost z práce se školami ve Velké Británii zaměřené na zlepšování herního času ukázala, 

že nejdůležitějším faktorem pro zavedení a udržení požadované změny je efektivní vedení 

napříč organizací i praxí. Změna směrem ke škole přátelské ke hře nebude vždy snadná a 

může zabrat značný čas; potřebuje pevné vedení, které změnu podporuje a pracuje s dětmi, 

rodiči a širšími zainteresovanými stranami. Škola potřebuje jasně odpovědnou osobu, která 

dokáže vést a udržet strategickou změnu a někoho, kdo dokáže vést provozní stránku věcí.  

 

3.1 Proč je důležité mít strategické i provozní vedení   

Zatímco struktura školy se může lišit napříč školami a zeměmi, vždy zde budou lidé 

zabývající se strategií a provozem. V některých školách je ředitel zodpovědný za obojí, ale 

často mu v těchto rolích pomáhá zástupce ředitele nebo vedoucí učitel.   

V první řadě je důležité mít někoho, kdo je odpovědný za vedení strategických změn ke 

zlepšení a udržení kvality hry dětí ve škole. Ideálně tuto roli vykonává vedoucí učitel, ale 

pokud ne, měl by to být jiný člen vedoucího týmu. Potřebuje mít porozumění dětské hře a 

jejího významu ve školním životě. Bude také muset zajistit, že škola při vývoji strategických 

a politických změn spolupracovala s dětmi, veškerým personálem (učitelé i ostatní, včetně 

zaměstnanců jídelen, školníků, administrátorů a dalších), rodiči/pěstouny, komunitou a 

ostatními zainteresovanými stranami. Byl zodpovědný za průběžné hodnocení strategie a 

politiky.   

Pokud zde není žádná taková osoba z vedení školy, playworkeři brzy zjistí, že musí 

opakovaně bojovat za herní čas. Bez podpory vedení bude hra v pozadí oproti zdánlivě 

důležitějším tématům, jako je zaměření na školní prospěch a testování kompetencí, schůzky 

na konci školního roku anebo zabezpečení dalších úkolů v hodině matematiky. Zkušenost 

osob zodpovědných za zavádění přístupu playwork ve školách ukázala, že výše uvedené je 

častým důvodem pro selhání navzdory nejlepším úmyslům.   
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Kromě toho je vyžadováno úsilí o začlenění herní doby do étosu, prostoru, rozvrhu a diáře 

školy. Podpora hry ve škole musí být podporována jednak strategicky, ale také by se měla stát 

součástí každodenního strategického řízení školy, včetně plánování týdenního rozvrhu, což je 

obvykle úkolem vedení.   

Nicméně zároveň zde také musí být někdo odpovědný za vedení akcí směřujících ke zlepšení 

a udržení kvality hry dětí ve školách. Tento člověk bude odpovědný za provozní řízení: 

tvorbu a realizaci rozhodnutí v oblasti navrhování a zajišťování zdrojů pro herní prostory, 

podporu zaměstnanců (včetně jejich zaškolení a profesionálního rozvoje) pracujících s dětmi 

během hry, dokumentování akcí školy a hodnocení proměny ve školu přátelskou ke hře a tak 

dále. Bude potřebovat mít vedoucí pozici, aby byl schopný činit rozhodnutí a implementovat 

je. Navíc jde o osobu, která by měla být nadšeným obhájcem volně organizované hry, dobře 

vyškolená a informovaná o tématu podpory hry dětí ve školách. 

V některých malých školách může mít strategii i provoz na starosti jeden člověk. V tomto 

případě je školám doporučeno, aby určily další osobu, která působí jako spolupracovník, v 

zájmu zajištění kvality, kontinuity a udržitelnosti. Poměrně běžným důvodem selhání 

udržitelnosti projektu je situace, kdy existuje jediný obhájce herního přístupu, který úspěšně 

zavede změny, poté odejde a zájem se vytratí.  

 

3.2 Význam celoškolského přístupu   

Zatímco podpora vedení školy je nezbytným základem pro transformaci ve školu přátelskou 

ke hře, stejně tak důležitý je celoškolský přístup k celému procesu. To znamená, že význam 

hry by měl být chápán na všech úrovních provozu školy (včetně učitelů i podpůrného 

personálu). Díky tomu všichni uznávají hodnotu herního času a dostupnosti hry a panuje 

podpůrná atmosféra pro hru napříč celým školním životem. 

Jak uvádí Cohen a jeho kolegové:  

klima školy je založené na vzorcích vycházejících ze zkušenosti zaměstnanců se 

školním životem a odráží normy, cíle, hodnoty, mezilidské vztahy, vzdělávací a 

učební postupy a organizační struktury … Klima zahrnuje normy, hodnoty a 

očekávání, které v lidech podporují pocit sociálního, emocionálního a fyzického 

bezpečí. Lidé se zapojují do života školy a jsou respektováni.
32

  

Tvrdí také, že školní klima přímo souvisí se školním prospěchem žáků.  

To znamená, že pokud chceme vytvořit klima nebo atmosféru příznivou ke hře, měl být 

význam hry vestavěn do norem, hodnot a také praxe všech členů školní komunity – a to je 

zároveň oblast, kde vše může snadno selhat. V tomto ohledu existují velké rozdíly mezi 

zeměmi a školami, ale není příliš odvážné konstatovat, že na většině škol se na hru stále 

                                                 

32 Cohen, J.; McCabe, L.; Michelli, N. M.; Pickeral, T. (2009): School Climate: Research, Policy, Practice, and 

Teacher Education, Teachers College Record, 111(1), p. 182 
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pohlíží jako na něco, co přichází „po práci”, jako odměna. Odepření hry je pak využíváno 

jako forma trestu.   

Nejlepší snaha vedení školy mohou selhat, pokud zde pracují zaměstnanci přemýšlející tímto 

způsobem. Ztratí se také aktivita u dětí – určitě si všimnou a vycítí, pokud učitel jejich hru 

vnímá negativně.   

Hodnotu hry by rovněž měly uznávat školní postupy a dokumenty, což by mělo být jasně 

komunikováno všem zapojeným do života školy: učitelům, personálu, žákům a rodičům. 

Zkušenost ukazuje, že bez podobného výslovného a jasného vyjádření hodnot se stává 

nejhlasitější rodič tím, kdo „píše” postupy, jsou to osoby s největším vlivem. Například 

někteří učitelé zabraňují dětem v aktivitách, při kterých se mohou ušpinit, protože se bojí 

stížností některých rodičů. Pokud je ve školních stanovách a postupech napsáno, že se děti 

během hry mohou ušpinit a rodiče jim musí zajistit vhodný oděv nebo tuto skutečnost 

přijmout, tlak těchto rodičů se sníží. Školy by však měly chápat, že děti z chudších rodin a 

pracovně vytíženějšími rodiči nemusí mít možnost vlastnit více školního oblečení nebo ho 

vyprat před dalším školním dnem. Měly by zvážit začlenění nabídky venkovního oděvu 

poskytnutého školou do sekce „dostupnosti“ v rámci písemného prohlášení, které rozebíráme 

v kapitole 4.4.  

Akce školy by měly podporovat hodnotu hry na různých úrovních. Herní přístupy mohou být 

včleněny do vyučovacích hodin (zahrnuto v kapitole 5.4) a do celého školního dne (více v 

kapitole 5.5), může nacházet způsoby oceňování a podporování zaměstnanců vstřícných ke 

hře, poskytovat materiály a nástroje pro hru a celkově oceňovat radost a smích.   
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Kapitola 4: Kritérium kvality  2 - Škola má písemné 

prohlášení, ve kterém uvádí, jak podporuje hru 
 

Kritérium kvality 2:  Škola má písemné prohlášení, ve kterém uvádí, jak podporuje hru   

2.1. Máme písemné prohlášení, které zahrnuje naše chápání přirozenosti a hodnoty hry, 

vyjadřuje uznání důležitosti hry organizované samotnými dětmi.  

2.2. Do tvorby a posouzení tohoto prohlášení jsme zapojili celou školní komunitu. 

2.3. Prohlášení vyjadřuje závazek školy podporovat hru dětí a vytvářet dostatek času, 

prostoru a povolení.  

2.4. Prohlášení uvádí, jakým způsobem budeme vytvářet prostory a čas na hru dostupné 

všem dětem (dívky a chlapci, znevýhodněné děti, děti z různých prostředí, rodin, kultur, 

atd.) za každého počasí.   

2.5. Prohlášení jasně nastiňuje přístup školy k rizikovým situacím při hře, a jakými 

způsoby hodnotíme její rizika a benefity.   

2.6. Prohlášení ukazuje, jak budeme rozvíjet naše znalosti v oblasti hry a její podpory, 

prostřednictvím náboru, školení a profesionálních rozvojových programů pro 

zaměstnance a rodiče.  

2.7. Prohlášení identifikuje osoby zodpovědné za strategické a provozní řízení při 

zlepšování herních příležitostí ve škole.  

 

4.1 Rámcové principy PARK pro tvorbu písemného prohlášení  

Rámcové principy PARK jsou do značné míry vypůjčené z cenné publikace zakladatele 

britského projektu OPAL (Venkovní hra a učení) Michaela Folletta
33

. Follett čerpal ze svých 

zkušeností, kdy školám pomáhal při proměně ve školu přátelskou ke hře. Michael je také 

externím poradcem CAPS projektu. Říká, že školy by měly začít nápravou své kultury s 

využitím čtyř principů: zásady, dostupnosti, rizika a znalostí. V angličtině jsou tyto principy 

vyjádřeny zapamatovatelnou zkratkou: PARK. Zde se jimi zabýváme v mírně odlišném 

pořadí: zásady, znalosti, dostupnost a riziko.  

Zásady se týkají rozvoje a publikování jasného, odsouhlaseného prohlášení, které zahrnuje 

hodnoty a principy vaší školy v souvislosti dětskou hrou a akce, které podniknete k podpoře 

tohoto kritéria. Princip Znalosti se vztahuje k významu školení a profesionálního rozvoje 

zaměstnanců, aby porozuměli hře a roli dospělých při podpoře hry. Dostupnost pak zahrnuje 

vše, co vaše škola zavádí pro zajištění přístupu všech dětí ke všem herním zdrojům v průběhu 

celého roku. Princip Riziko pojednává o uznání, že neexistuje výzva bez rizika a škola by 

                                                 

33 Follett, M. (2016) Making Playtime a Key Part of the School Day!: https://outdoorclassroomday.org.uk/wp-

content/uploads/sites/2/2016/06/ECD-Making-Playtime-a-Key-Part-of-the-School-Day.pdf  
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měla objasnit, jak posuzuje přiměřenou hranici mezi rizikem a bezpečností při hře. Veškeré 

principy PARK přispívají k rozvoji a hodnocení písemného prohlášení.  

4.2 Zásady 

Ve Velké Británii si školy vyvinuly své vlastní zásady pro řadu oblastí. Víme, že v jiných 

zemích to není nezbytně nutné, proto Kritérium kvality 2 hovoří o písemném prohlášení, 

které objasňuje, jak škola hru podporuje. Prohlášení funguje z interního pohledu jako 

vodítko pro děti, zaměstnance a rodiny a také z externího pohledu jako prohlášení školy o 

zásadách, závazku a praxi. Mělo by zahrnovat hodnoty, zásady a přesvědčení školy týkající 

se poskytnutí času, prostoru a povolení pro hru dětí v průběhu školního dne.   

Písemné prohlášení je živým dokumentem, může tedy obsahovat strategii školy (dlouhodobý 

plán dosažitelných cílů) a akční plán (detailní kroky k naplňování strategie). Hodnoty, zásady 

a přesvědčení budou vodítkem pro veškerá rozhodnutí o akcích zaměřených na zlepšení 

kvality hry ve škole. Tyto sekce mohou být aktualizovány v průběhu posunu školy ke statusu 

školy přátelské k dětské hře.   

Proces rozvoje prohlášení je důležitý sám o sobě. Zkušenost kolegů z projektu OPAL 

ukazuje, že školy mohou uspět při realizaci a udržování změn pouze pokud přijmou 

celoškolský přístup. Musí se zamyslet nad tím, jaké mohou být zainteresované strany a jak je 

zapojit do procesu přechodu na školu přátelskou ke hře. Tomu napomáhá široká účast všech 

stran (vedení školy, učitelů, rodičů, dětí…) na tvorbě písemného prohlášení.  

4.2.1 Jaké mohou být zainteresované strany?   

Je zřejmé, že se jedná o tým vedení školy a učitele, stejně jako asistenty učitelů a všechny 

ostatní, kteří přímo pracují s dětmi. Zahrnují také klíčové nepedagogické pracovníky, jako 

jsou školníci, uklízeči, zaměstnanci správních rad. Patří sem rovněž rodiny a pečovatelé a 

samozřejmě děti samotné.   

4.2.2 Účast dětí   

Mnoho škol má dětské rady nebo jiné mechanismy, které umožňují dětem zapojit se do 

rozhodnutí, která se jich dotýkají, v souladu s článkem 12 Úmluvy OSN o právech dítěte
34

. 

Jedná se o účinný způsob, jak získat pohled dětí na to, jak by podle nich škola přátelská ke 

hře mohla vypadat. Je zde však určité riziko, ačkoliv se nám může zdát demokratické ptát se 

dětí na jejich názor, tento přistup má své limity. Za prvé, formální struktura kontrolovaná 

dospělými přitahuje pouze určitý typ dětí a formální demokratický proces je stále ovládán a 

veden dospělými. Za druhé, pokud se dětí zeptáme přímo na hru, mohou dávat návrhy 

založené pouze na své vlastní zkušenosti. Za třetí, děti se tak vlastně stanou se odpovědné za 

rozhodování („no, vy jste si vybrali tuto skluzavku…“), ačkoliv zodpovědnost by měla ležet 

na dospělých. Za čtvrté, ptát se dětí na hru předpokládá, že ví, jak si budou chtít hrát; 

pozornost je většinou věnovaná vybavení a designu (možná s určitými aspekty kultury). 

Nedává prostor pro vynořující se, náhodnou a svobodnou hru. Nakonec, ne všechno z naší 

                                                 

34 https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention 
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životní zkušenosti může být zachyceno slovy: spontánnost, bezúčelnost, očekávání, motivace, 

potěšení a někdy tragédie v rámci hraní nejsou zážitky, které mohou být vhodně 

reprezentovány omezeným jazykem a formálními demokratickými procedurami. To 

neznamená, že by školy neměly využívat mechanismus školních rad k povzbuzení účasti dětí 

na formálním procesu rozhodování. Naznačujeme však, že je zapotřebí více.  

Tato příručka představuje několik kreativních přístupů založených na prostoru určených pro 

dospělé. Pomohou nám pochopit, jak prostory fungují s ohledem na podporu nebo omezování 

hry. Tyto přístupy jsou užitečné při posunu za hranici snahy zachytit hravost pouhými slovy 

(více v části 6.6). Uvedené přístupy mohou být upraveny pro práci s dětmi. Smyslem je 

shromáždit takzvanou „kolektivní moudrost“ v oblasti faktorů, které podporují nebo omezují 

vynořování hravosti. Kolektivní moudrost uznává, že existuje mnoho způsobů prožívání 

tvorby prostorů a všechny by měly být brány v úvahu napříč celoškolským přístupem. 

Uvádíme několik příkladů, jak můžeme získat pohled dětí na jejich schopnost naleznout čas, 

prostor a svolení ke hře ve škole. Jejich cílem je získat více podrobností a příkladů od dětí a 

měly by tvořit základ další debaty. Účelem však není dětem vnucovat názory dospělých:  

 Kreslení map: děti mohou kreslit mapy jakýchkoliv prostorů ve škole, pro tento účel 

je zřejmě nejlepší začít s venkovními herními prostory. Podstatný bude způsob, jakým 

mapy budou kreslit (co je zahrnuto/vyloučeno). Můžete to dále rozvinout a zeptat se, 

co teď děti v daném prostoru rády dělají a co by rády dělaly v jakémkoliv změněném 

prostoru – ale vyvarujte se tendence soustředit se na vybavení, zkuste a podpořte 

odpovědi jako běhat, schovávat se, být s kamarády (podívejte se v kapitole 6.5 na více 

podnětů k této aktivitě: je zaměřená spíše na dospělé než na děti, ale podrobněji 

vysvětlí pozadí myšlenky).  

 Fotky/videa: požádejte děti, aby vyfotily nebo natočily prostory ve škole, které jsou 

pro ně nějakým způsobem významné. Mohou to být místa pocitu radosti nebo úzkosti, 

objevů nebo strachu, sounáležitosti nebo osamocení, atd.  

 Kresby: podobné mapám a fotografiím, můžete děti vyzvat, aby nakreslily prostory, 

které pro ně mají význam.  

 Příběhy: prostřednictvím příběhů se děti snáze odpoutají od přímého pozorování, 

mohou být v odstupu, jelikož hlavní postava nemusí být ony samotné.   

 Použijte dramatické situace: stejně jako u příběhů, drama může podnítit širší 

dotazování, jak děti vnímají své možnosti nalézt čas, prostor, svolení ke hře. 

Publikace z našeho předešlého projektu Erasmus+ ARTPAD nabízí několik nápadů k 

této aktivitě.
35

 

                                                 

35 ARTPAD (2017) Best Practice Guide Achieving Resilience Through Play and Drama představuje teorii, na 

které je tento přístup založený a  ARTPAD (2018) a Training Guide nabízí praktické způsoby využití 

dramatu, her a hraní. Obojí je dostupné na http://artpadproject.eu/publications  
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4.2.3 Na co by se mělo prohlášení zaměřit?   

Prohlášení hodnot, zásad a přesvědčení školy by mělo vyjadřovat, jak škola rozumí povaze a 

významu hry, uznat význam řízení hry samotnými dětmi. Je důležité odlišit hru řízenou dětmi 

od hravých aktivit řízených dospělými. Obojí má svůj význam, ale v herních dobách 

(programované časové úseky během školního dne, kdy na děti nejsou kladeny žádné jiné 

požadavky), by pozornost měla spočívat na „volné“ hře, která není vedená dospělými.  

Prohlášení by mělo také jasně ukázat, jak škola vytváří čas, prostor a svolení pro hru dětí. 

Mělo by udávat, jaké programované časové úseky jsou určené dětem a jejich hře, kdy na ně 

nejsou kladeny žádné jiné požadavky. Stejně tak by mělo popisovat kroky podniknuté k 

zlepšení dostupnosti prostoru, a jaký přístup k podpoře dítětem-řízené hry zastávají dospělí. 

Navíc musí zahrnovat, jak bude hra podporována v jiných časech během školního dne 

(například použití herní pedagogiky, otevřenost k hravým okamžikům, které se mohou 

příležitostně objevit). Mělo by zahrnout také témata dostupnosti a rizika, která jsou probírána 

níže. 

4.3 Znalosti: přemýšlení o hře   

Tato část příručky se zabývá různými (a někdy protichůdnými) způsoby uvažování nad tím, 

co hra je, jak se děje a jaká je její hodnota. Role dospělých v podporování dětské hry dětí je 

rozebrána v jiných částech příručky. Písemné prohlášení školy o hře by mělo zahrnovat 

hodnotové a zásadové prohlášení o tom, jak škola hru chápe a také jak bude podporovat 

školení a profesionální rozvoj všech zapojených zaměstnanců.   

4.3.1 Co máme na mysli pod pojmem „hra“?  

Velký odborník v oblasti hry Brian Sutton-Smith jednou prohlásil:  

Všichni si příležitostně hrajeme a všichni víme, jaký je to pocit hrát si. Ale když 

dojde na snahu teoreticky vyjádřit, co je to hra, upadneme do rozpolcenosti. Je 

mezi námi malá shoda a mnoho nejasností.
36

  

Částečnou příčinou je neschopnost shodnout se na tom, kde leží hranice mezi „hrou“ a „ne-

hrou“. Je například sledování filmu hrou? Nebo hraní na hudební nástroj (pro potěšení, jako 

profese, při zkoušce)? Nebo profesionální sport?   

Podle některých odborníků problém leží v rozdílných názorech na to, jaký druh fenoménu hra 

je. Filozof Randolf Feezell
37

 naznačuje, že o „hře“ můžeme přemýšlet nejméně pěti různými 

způsoby:   

 Hra jako chování nebo aktivita: nejběžnější konceptualizace a možná důvod, proč 

máme tendenci přemýšlet o hře jako o něčem, co má začátek a konec a co probíhá v 

určených prostorech.   

                                                 

36 Sutton-Smith, B. (199) The Ambiguity of Play, str. 1 

37 Feezell, R. (2010) ‘A Pluralist Conception of Play’, Journal of the Philosophy of Sport, 37, str. 147-165. 
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 Hra jako postoj, motiv, stav mysli: myšlenka hravosti je mnohem více spojena s 

motivem a postojem než s aktivitou. Z této perspektivy můžeme hru vidět jako něco, 

co vypukne za vhodných podmínek a později opadne, někdy během několika 

okamžiků, jindy může přetrvávat po dlouhou dobu.   

 Hra jako forma nebo struktura: někteří odborníci v oblasti hry se zaměřují na „jak“, 

například na typy hry nebo herní cykly uvedené v části 4.3.2 níže, nebo zkoumají 

pravidla hry – jak hráči poznají, že to, co se děje, je hravé (příkladem může být 

soupeření nebo žertování v rámci hry).  

 Hra jako smysluplný prožitek: tento způsob se týká hodnoty hry, ve smyslu okamžité 

vnitřní hodnoty pro hráče a také ve smyslu užitečnějších přínosů hraní. Tradičně 

dospělí připisují dětské hře své vlastní významy, často hledají hodnotu přesahující hru 

jako takovou. Jiní tvrdí, že hra má vnitřní hodnotu sama o sobě. Může být užitečné 

pokusit se posunout za tuto jednoduchou binární perspektivu.  

 Hra jako ontologicky samostatný fenomén: někteří filozofové naznačují, že spíše než 

hráči hrají hru, hra hraje hráči; jinými slovy, hra je fenomén, který vyvstává jako něco 

odlišného od každého jednotlivce a jedinečných sdílených zážitků hráčů.  

Může vám být jasné, jak je díky těmto pěti odlišným způsobům uvažování o hře obtížné přijít 

s definicí hry. Tři definice zde představujeme – v literatuře jich existuje mnohem více, ale 

obsahují společné prvky.  

První pochází od vývojové psycholožky Catherine Garvey. Vyjmenovává následující 

charakteristiky a tvrdí, že všech pět musí být přítomno, aby bylo chování možné považovat za 

hru.  

 Hra je příjemná a zábavná (ale ne vždy nutně „zábava“);  

 Hra nemá žádné vnější cíle (motivace ke hře je vnitřní, jde více o proces než o 

produkt, o prostředky spíše než o cíle);  

 Hra je spontánní a dobrovolná (ačkoliv zde vždy budou existovat omezení a 

kompromisy, jak je dále probíráno níže);  

 Hra zahrnuje aktivní zapojení na straně hráče (toto je často sporné – může být 

sledování filmu hrou?);  

 Hra má systematické vztahy k tomu, co hrou není.
38

  

Tato poslední charakteristika, pravděpodobně nejzajímavější, zaslouží trochu více pozornosti. 

Garvey zde má na mysli, že oddělování hry a „ne-hry“ je nepravdivé. Herní akce se jednak 

podobají činnostem „skutečného života“, navíc přínosy hry přesahují „pouhé“ hraní.   

                                                 

38 Garvey, C. (1977) Play, Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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Druhá teorie pochází od Gordona Burghardta, biologa studujícího hru zvířat. Uvádí pět 

charakteristik hry:   

 Hra má omezenou bezprostřední funkci, je to chování „jako by“, neslouží k 

okamžitému přežití;  

 Hra je spontánní, dobrovolná a realizovaná pro sebe samotnou;  

 Hra je strukturálně nebo dočasně odlišná od činností, které napodobuje (například 

bojování v rámci hry není stejné jako skutečný boj; do hry mohou vstupovat 

nesmyslné prvky, není omezená realitou, je „jako by“);  

 Hra je prováděná opakovaně během období mládí (děti a mláďata zvířat si často hrají 

stejným způsobem, ale věci jsou vždy mírně odlišné);  

 Hra probíhá pouze v „uvolněném prostředí“ (pokud jsou mláďata chronicky 

stresovaná nebo ohrožená, je nepravděpodobné, že si budou hrát).
39

 

Poslední seznam charakteristik pochází z britských Zásad herní práce. Zde je hra definovaná 

jako: 

svobodně zvolený, osobně řízený a vnitřně motivovaný proces. To znamená, že 

děti a mladí lidé sami určují a řídí obsah své hry, následováním svých vlastních 

instinktů, nápadů a zájmů, svým vlastním způsobem pro své vlastní důvody.
40

 

Mnoho z těchto charakteristik je uvedených v literatuře. Nicméně pojetí hry jako svobodně 

zvolené je zřejmě spíše idealizované, a proto problematické, pokud jde o to, jak se děti 

chovají ve škole. Každý, kdo někdy sledoval skupinu dětí při hře, ví, že k tomu, aby byla hra 

úspěšná, musí být přijaty různé role. V procesu rozdělování rolí jsou jasně patrné mocenské 

vztahy v rámci skupiny: často pokud chtějí být děti součástí společné hry, musí akceptovat, že 

jim jiný člen skupiny řekne, jakou roli mají hrát. Princip vlastní organizace je však užitečný, 

napomáhá omezit přílišné organizování nebo narušování hry ze strany dospělých, kteří se 

snaží kontrolovat nebo řídit hru dětí. Klíčovou zásadou pro školu vstřícnou ke hře je, že 

hra odehrávající se v herním prostoru by měla být organizovaná dětmi samotnými v 

maximální možné míře; využití herní pedagogiky však bude vyžadovat trochu 

direktivnější a strukturovanější přístup.   

Podobně myšlenka „volby“ naznačuje, že se jedná o záležitost racionálního zvažování 

možností, ale to nemusí být přesně to, co se děje v samotném víru hry. Hra se vynořuje ze 

seskupení všeho v daném čase a na daném místě, což může zahrnovat dostupné zdroje, prvky 

krajiny, emoce, pocity, přání být součástí skupiny, strach z bolesti nebo pokárání, 

oportunistické a spontánní jednání a tak dále. Spontánnost vede k nepředvídatelnosti. Cokoliv 

                                                 

39 Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press. 

40 Více podrobností o Zásadách playworku naleznete v Kapitole 7. 
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může vyvolat změnu směru hry nebo zahájit novou hru. Pokud je spontánnost, a tedy 

nepředvídatelnost, klíčovou kvalitou hry, vyvstávají zajímavé otázky ohledně volby. Princip 

podporování samostatně organizované hry (kde je to pravděpodobně hra sama, která je sebou 

samou organizovaná) během herních dob však stále platí.   

Tato myšlenka pohledu na hru samotnou jako organizovanou sebou samotnou oproti úvaze, 

že samotné děti si svobodně vybírají, jak si hrají, zaslouží trochu více pozornosti. Děti (a 

dospělí) jsou motivováni k vyhledávání příležitostí, kdy se v životě cítí lépe, obvykle 

prostřednictvím hledání příležitostí ke hře, ať jsou kdekoliv. To ovšem neprochází odděleným 

a individuálním výběrem – už dříve jsme viděli, jak může být tento způsob popisu hry 

problematický. Spíše je patrné, že touha vyhledávat chvíle, kdy je život lepší, je přítomna v 

každém okamžiku. Setkání dětí s čímkoliv, co je po ruce (krajina, materiální objekty, lidé 

nebo zvířata, stejně jako abstraktnější aspekty jako kultura školy, znalost symbolů a následků 

chování a tak dále) dynamicky posouvá a proměňuje to, co můžeme rozpoznat jako chvíli 

hry. Hra vypukne kdykoliv ji to podmínky umožní; dětské preference, touhy a schopnost 

jednat jsou jednou částí podhoubí, ze kterého hra vyrůstá. V jistém smyslu se jedná o 

Feezellův pátý způsob teoretizování hry. Znamená, že dospělí usilující o podporu dětské 

hry se musí naučit, jak věnovat pozornost podmínkám, které ji stimulují nebo naopak 

utlumují.   

Hra byla také popsána jako úmyslná tvorba nejistoty,
41

 a také jako kontrola stavu mimo 

kontrolu.
42

 Často je spontánní, oportunistická a prchavá, hraná jen pro potěšení, jež přináší v 

danou chvíli.  

Zkuste bedlivě sledovat okamžiky hravosti, které mohou vyvstat kdekoliv a všude - například 

v supermarketu nebo v autobuse. Věnujte co nejvíce pozornosti drobným detailům scénáře 

hry. Tyto momenty nám pomáhají dostat se za hranici vnímání hry jako časově a prostorově 

vázané aktivity a spatřit podmínky, které podporují vynoření hravosti. Většinou jsou zcela 

obyčejné: hra je vetkaná do každodenního života značně všedními způsoby. A přesto právě 

tyto okamžiky významně přispívají k celkové pohodě dětí a radosti ze života.   

 

 

 

 

                                                 

41 Spinka, M., Newberry, R., and Bekoff, M. (2001) ‘Mammalian Play: Training for the unexpected’, The 

Quarterly Review of Biology, 76 (2), pp. 141-168. 

42 Gordon, G., and Esbjorn-Hargens, S. (2007) ‘Are we having fun yet? An Exploration of the Transformative 

Power of Play’, Journal of Humanistic Psychology, 47, pp. 198-222. 
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4.3.2 Co se děje při hře: typy hry, herní cyklus  

Typy hry: Hra má mnoho podob. Odborníci na hru zvířat ji často rozdělují do tří kategorií: hra 

s předměty, pohybová hra a válení - překulování. Jiní uvádí množství rozmanitých herních 

forem, mnohem více než tři, podle některých jich mohou být stovky. Bob Hughes po 

prozkoumání literatury v oblasti herní práce přišel se seznamem 16 druhů hry:
43

 

 Komunikace (hraní se slovy) 

 Kreativní (experimentování s 

materiály) 

 Dramatická (performance) 

 Fantazijní (prožívání toho, co by se 

nikdy stát nemohlo) 

 Průzkumná (zkoumání, jak věci 

fungují) 

 Hloubková (podstupování rizika, 

více v části 4.5) 

 Imaginativní (představování si 

skutečného světa) 

 Pohybová (fyzický pohyb) 

 Ovládací (kontrolování přirozeného 

prostředí) 

 Objektová (prozkoumávání 

vlastností objektu) 

 Rekapitulující (prožívání dřívějších 

stádií lidské evoluce)  

 Rolová (hraní známých rolí) 

 Drsná a bojovná (herní souboje) 

 Sociální (hra s pravidly) 

 Sociálně-dramatická (přehrávání 

scén ze života) 

 Symbolická (kde určitý předmět 

zastupuje něco jiného). 

 

Organizace Play Scotland v rámci své snahy obohatit skotské školní osnovy vytvořila soubor 

nástrojů pro práci s jednotlivými herními typy. Budou užitečné i pro školy využívající metody 

hravé pedagogiky.
44

 

Herní cyklus: Dva další autoři v oblasti herní práce Gordon Sturrock a Perry Else vyvinuli 

model pro porozumění herního procesu, čerpající z myšlenek hloubkové psychologie.
45

 Hra 

je podle nich vyjádřením latentního materiálu a naznačují, že schopnost hrát si skrze tento 

latentní materiál je základem dobrého duševního zdraví a prevence neuróz. Všimli si, že hra 

probíhá ve formě cyklů složených z šesti částí.
46

 Cyklus se odehrává ve vnitřním (v mysli) i 

vnějším světě dítěte. Výchozím bodem je takzvaná metahra (metalude), což je chvíle 

představování si nebo denního snění v mysli dítěte. Z metahry pak vyplyne „herní pobídka“. 

Tato pobídka může být verbální nebo neverbální a je pozváním jiného dítěte, dospělého, 

předmětu nebo prostředí ke hře. Herní pobídky jsou vysílány s očekáváním nějakého druhu 

odpovědi: pokud je učiněna pozitivní odpověď (ve smyslu zapojení druhé osoby do hry nebo 

dostatečné flexibility či zájmu ze strany objektu nebo prostředí), pak je vytvořen „herní 

rámec“. Herní rámce vymezují hranici, která odděluje dění uvnitř (hry) od toho, co je venku.  

Tento rámec mohou představovat fyzické hranice, pravidla, rituály a příběhy, stejně jako 

herní výrazy obličeje a řeč těla (metakomunikace), které hráči sdělí, že se jedná o hru a 

                                                 

43 Shrnutí v angličtině je dostupné zde: https://www.playscotland.org/playful-learning/play-types/  

44 The Play Types Toolkit for schools (Play Scotland, 2019): https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-

content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf   

45 Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press. 

46 Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press. 
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nikoliv skutečnost. Po pobídce a odpovědi v rámci herního rámce následuje „plynutí hry“ 

(herní flow), při něm se hráči ponoří do obsahu, příběhů, témat nebo výměn herního rámce. 

Šestou a poslední částí herního cyklu je „ukončení hry“, označuje moment, kdy se hráči 

rozhodnou cyklus ukončit. Často je tato chvíle dospělými nepochopena, mohou považovat 

jednání za destruktivní a snažit se hru udržet. 

Herní pobídky nemusí být vždy vnímány jako pozitivní chování a mohou být nepochopeny, 

zejména pokud jsou překryty úzkostí nebo agresí. U některých dětí může totiž chybějící 

odpověď na jejich pobídku vyvolat úzkost, což pak vede k tomu, že vysílají stejnou pobídku 

znovu a znovu.  Sturrock a Else tento fenomén nazývají porucha hry (dys-hra). Často je 

dospělými označována jako problémové chování. 

 

4.3.3 Pohled na hodnotu hry 

Stejně jako existuje mnoho nesouladu ohledně definice a forem hry, nepanuje shoda ani u její 

hodnoty a funkce. Gordon Burghardt
47

 nabízí následující výběr definicí hry, které demonstrují 

širokou škálu současných i historických myšlenek o povaze lidské hry, na které můžeme 

narazit i při základním průzkumu literatury:   

Hra je proces nejvíce napomáhající zlepšení pohybových dovedností, schopností 

učení, představivosti a vzdělávacích úspěchů v raném věku a dětství.   

Hra je základem veškeré kreativity a inovací, včetně umění a vědy produkovaných 

dospělými.  

Hra, stejně jako nečinnost, není pouhou ztrátou času, je procesem vedoucím k 

zanedbávání studia a práce.  

Hra je pouhé blbnutí; začátek kluzkého svahu vedoucího k delikvenci, hazardním 

hrám a dokonce zločinu.  

Hra je svoboda.  

Hra je šťastné a nadšené zapojení se do života.  

Hra je krutý sport, škádlení a soutěžení.  

Hra je nezbytnou úlevou od vážných životních starostí.  

Hra je seriózním chováním, při kterém se lidé učí válečné umění (vzpomeňte na 

poznámku vévody z Wellingtonu o bitvě u Waterloo, která byla vyhraná na 

hřištích Etonu).  

                                                 

47 Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press. 
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Hra je prosazována mocnými jedinci ve společnosti, aby rozptýlili masy od jejich 

útlaku, nebo laskavěji řečeno, od nedostatku kontroly nad rozhodnutími, která se 

jich dotýkají.   

Hra musí být organizovaná a kontrolovaná vládou nebo jinou institucí, aby 

kontrolovala mládež a směřovala ji k zodpovědnému chování v dospělosti.  

Hra je idealizována hračkářským průmyslem se záměrem prodat drahé hračky 

nervózním rodičům. 

Herní chování bylo využito výrobci, aby mohli vyrábět a prodávat antisociální 

nebo genderově stereotypní hračky a násilné hry, které přitahují děti, ale nemají 

žádnou společenskou hodnotu.  

Hra je podvratná a podkopává stát.  

Hra je buržoazním produktem industrializace a byla tak označena až poté, co se 

práce odcizila od každodenních činností.  

Hra je zdrojem rituálů a mýtů, kterými strukturujeme naše životy. Celý život je 

pouhá hra nebo jeviště, na kterém se předvádíme během nám přiděleného času.  

Snaha dospělých teoreticky rozebrat dětskou hru často vypovídá více o přáních dospělých, 

než o prožitcích samotných dětí ze hry. Po celoživotním studiu hry Brian Sutton-Smith 

naznačil, že ideologie odborníků na hru mohou být rozděleny do sedmi „rétorik“:
48

  

 Hra jako pokrok: Z této perspektivy je hra vnímána a oceňována jako klíčový 

mechanismus pro rozvoj dětí a mládeže. Nabízí možná nejuznávanější perspektivu 

dnešní doby v západní společnosti, ale jak tvrdí Sutton-Smith, můžeme předložit málo 

empirických důkazů, které by ji podpořily.  

 Hra jako imaginace: Jak název naznačuje, tato rétorika vidí hru jako transformační 

činnost, schopnou vytvářet situace předstíráním, improvizací a fantazií.   

 Hra vlastního já: Vysvětlení a zdůvodnění hry, které se zaměřuje na „vrcholný 

zážitek“ spojený s ponořením, plynutím, potěšením – vnitřní hodnotou hry pro hráče.  

 Hra jako předurčenost: Zde je hra vnímána jako existenciální optimismus, s vírou v 

osud, náhodu a štěstí.  

 Hra jako moc: Rétorika hry jako moci představuje způsoby, kterými může být hra 

využita k udržení a posílení statusu těch, kdo hru kontrolují.  

 Hra jako identita: Identita je zde myšlena jako kolektivní, spíše než individuální 

identita. Hra je viděna v sociálním kontextu a reprezentuje náležitost ke komunitě 

hráčů, která může mít svou vlastní jedinečnou kulturu, identitu a způsoby 

vyjadřování.  

                                                 

48 Sutton-Smith, B. (199) The Ambiguity of Play 
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 Hra jako lehkomyslnost: Hra obrací svět vzhůru nohama; převrací klasickou pracovní 

etiku a je živena nesmysly a bláznovstvím.  

Sutton-Smith naznačuje, že rétoriky předurčenosti, moci, lehkomyslnosti a identity 

představují starší pohled na hru. Naopak rétoriky pokroku, imaginace a vlastního já mohou 

být považovány za moderní teorie, ve kterých je hra racionalizována, a je jí připsána nějaká 

užitečná funkce. Jak bylo řečeno, výrazně dominantní rétorikou v oblasti studia dětské hry je 

rétorika pokroku. Hra je zde ceněna pro svou roli v poznávání a vývoji dítěte. Je pro školy 

mocným argumentem při obhajování pozitivních přínosů hry; zároveň však také zakrývá jiné 

způsoby chápání hodnoty hry. Jde o perspektivu zaměřenou na budoucnost, přikládá význam 

tomu, čím se dítě stane nebo čím by se mělo stát; jiné perspektivy mohou brát v úvahu 

okamžité přínosy hraní pro zdraví a pohodu dětí. 

Do hry děti často zapojují prvky ze svého každodenního života, může to tedy vypadat, že si 

trénují dovednosti pro budoucnost. Při bližším zkoumání a v souladu s uvažováním 

Burghardta, o kterém se zmiňujeme v části 4.3.1, děti tyto prvky reality často deformují, 

zavádí nesmysly nebo přehánění, obrací každodenní svět vzhůru nohama, aby jej tak učinily 

méně děsivým nebo méně nudným. Sutton-Smith tvrdí, že hra je motivovaná primárně pocity 

a ne pouze obrazy skutečnosti.
49

 Děti mohou během hry prožívat surové primární emoce jako 

strach, vztek, šok, nelibost, štěstí a smutek, bez následků, které mohou tyto emoce přinášet v 

reálném světe. Jsou zprostředkovány sociálními, sekundárními emocemi, které pomáhají 

vytvářet pravidla a rituály dávající hráčům na vědomí, že se jedná o hru. To je to, co dodává 

hraní vitalitu a motivuje děti k vyhledávání další hry. 

Lester a Russell
50

 ve svém přehledu herní literatury naznačili, že bezprostředním přínosem 

hry může být prožitek emocionální vitality a potěšení, které jsou základem dobrého 

duševního zdraví a pohody. Hra také aktivuje systémy odpovědi na stres a systémy 

emocionální regulace, napomáhající dětem vypořádávat se s nečekanými situacemi. Rovněž 

hraje klíčovou roli v budování přimknutí k vrstevníkům a také místům, podporuje kreativitu a 

otevřenost k učení. Tyto bezprostřední přínosy budou mít pro dítě hodnotu i v pozdějším 

životě, ale spíše ve smyslu rozvinutí architektury životní pohody, než ve smyslu naučení se 

specifickým dovednostem.  

4.3.4 Hodnotový trojúhelník   

Podle převažujícího názoru má hra především instrumentální hodnotu. Z tohoto pohledu je 

hra oceňována pro něco jiného, než hru samotnou, oceňuje se zde učení ke specifickým 

dovednostem, zapojení do fyzické aktivity a tak dále. Problémem uvedeného přístupu je, že 

pokud bereme v úvahu pouze tuto instrumentální hodnotu, můžeme opominout některé více 

bezprostřední přínosy hry, například ty pocházející z pouhé nesmyslnosti hraní nebo ze 

spontánní, oportunistické a iracionální povahy hry. Užitečnou pomůckou pro zvážení 

konfliktu mezi instrumentální a vnitřní hodnotou hry je nástroj původně vyvinutý k určení 

                                                 

49 Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press. 

50 Play for a Change 
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hodnoty veřejného financování umění a kultury. John Holden
51

 navrhuje hodnotový 

trojúhelník, který ukazuje vzájemné vztahy mezi třemi hodnotami, zde jej adaptujeme na 

dětskou hru:  

 vnitřní hodnota hry: prosté potěšení ze hry jako takové, což je obtížné měřit z 

hlediska výsledků; 

 instrumentální hodnota: jak může hra pomoci naplnit přání dospělých z hlediska 

zisků pro děti, jako jsou učební dovednosti, fyzická aktivita, atd.;  

 institucionální hodnota: jak může škola profitovat z toho, že obohatí svoje portfolio a 

se stane se školou, která je přátelská ke hře. 

 

4.3.5 Zahrnutí hry do vašeho písemného prohlášení  

První indikátor Kritéria kvality stanoví, že písemné prohlášení školy by mělo obsahovat její 

chápání povahy a hodnoty hry a vyjadřovat uznání významu samostatně organizované hry. 

Dodává: 

Je důležité odlišit hru organizovanou samotnými dětmi od hravých aktivit 

řízených dospělými. Obojí má svůj význam, ale v herních dobách (programované 

časové úseky během školního dne, kdy na děti nejsou kladeny žádné jiné 

požadavky), by pozornost měla spočívat na „volné“ hře, která není vedená 

dospělými. Vzhledem k výše uvedenému mohou školy vypracovat instrukce pro 

určení hranic v oblasti klíčových témat týkajících se hry dětí: riziko, nepořádek a 

svoboda hrát si, jak sami chtějí. 

Prohlášení by mělo zahrnovat soubor hodnot, zásad a přesvědčení a plán akce pro 

praktické zlepšení a hodnocení. Hodnoty, principy a přesvědčení povedou veškerá 

rozhodnutí o akcích zaměřených na zlepšení kvality hry. U konkrétních akcí by 

mělo být uvedeno, kdy budou zavedeny, kdo bude za ně zodpovědný a zahrnovat 

proces revize. 

Tato část knihy představila několik různých způsobů uvažování nad tím, co hra je, jak 

funguje a jaká je její hodnota. Všechny jsou zároveň součástí školení. Zkuste zahájit debatu 

se zainteresovanými stranami na téma, jak chápete hru; toto chápání se pravděpodobně bude 

lišit v závislosti na tom, zda mluvíte o hraní si v herních dobách nebo o hravé pedagogice.  

Klíčovou zásadou kritéria školy vstřícné ke hře však je, že škola by měla být v co největší 

možné míře otevřená hře řízené dětmi samotnými. To je v souladu s definicí hry uvedené 

v Obecném komentáři 17 Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte, podle 

kterého je hra:  

                                                 

51 Holden, J. (2006) Cultural Value and the Crisis of Legitimacy: Why culture needs a democratic mandate, 

London: Demos.  
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nepovinná, poháněná vnitřní motivací a realizovaná pro hru samotnou, nikoliv jako 

prostředek k dosažení cíle. Může nabírat nekonečně podob, kdy klíčovou 

charakteristikou hry je zábava, nejistota, výzva, flexibilita a neproduktivnost.  

Nakonec nezapomeňte zahrnout do svého písemného prohlášení informaci o tom, jak školíte 

své zaměstnance a podporujete jejich profesionální rozvoj.  

 

4.4 Dostupnost 

 

Všechny děti bez ohledu na věk, pohlaví, kulturu, sociální zázemí, ekonomické podmínky a 

fyzické a duševní schopnosti si potřebují hrát. Když začínáte pracovat na přetváření vaší 

školy ve školu přátelskou ke hře, je důležité, abyste do úvahy zahrnuli potřeby všech dětí ve 

vaší škole (i možných budoucích dětí) a oprostili se od domněnek a předpokladů. Mnoho lidí 

čelí diskriminaci na základě své rasy, národnosti, barvy pleti, vyznání, náboženství, pohlaví, 

tělesného znevýhodnění, věku a osobních podmínek. Diskriminace znamená, že některým 

dětem je odepřeno nebo ztíženo zapojení se do herních příležitostí za rovných podmínek. 

Diskriminace může mít za následek rozvinutí nízkého sebevědomí, nízké sebedůvěry a pocitů 

odcizení a méněcennosti u dětí. Tento text nabízí řadu nástrojů, které školám pomohou 

věnovat pozornost předsudkům, zvykům a rutinám v rámci fungování školy a podrobovat je 

kritickému zkoumání (více například v části 4.2.2 o dětské účasti a v části 6.6 o kritické 

kartografii). Účelem těchto nástrojů je vybudovat kritickou moudrost zahrnující různé 

způsoby poznání, jak prostory a kultura napomáhají nebo omezují hru, která by měla být 

dostupná pro všechny děti. 

Jako výchozí bod je důležité do vašeho písemného prohlášení zahrnout něco, co prokazuje, že 

příležitosti pro hru nabízené vaší školou jsou inkluzivní a také podporují praxi zaměřenou 

proti diskriminaci. To znamená, že všechny děti by měly být schopné se her účastnit a je na 

dospělých, aby přizpůsobili a pozměnili prostory, zdroje, systémy a kulturu způsobem, který 

podpoří účast všech dětí. Překážky inkluze mohou být environmentální, institucionální nebo 

postojové.  

Je dále důležité ujistit se, že všechny děti mají přístup ke všem zdrojům v průběhu celého 

roku. V zemích, kde se běžně potýkají se špatným počasím, by se měly školy zamýšlet nad 

možnostmi, jak se s těmito podmínkami vypořádat. Často se jedná o jednoduchá opatření, 

jako zajištění vhodného oděvu a obuvi nebo instalace stojanu na venkovní obuv.  
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4.5 Riziko 

 

Riziko je nedílnou součástí dětské hry. Je pochopitelné, že dospělí chtějí, aby byly děti v 

bezpečí. Existuje však stále více důkazů, že nadměrná ochrana může být kontraproduktivní a 

že zdravá hra zahrnuje i podstupování přiměřeného rizika z vlastní vůle dětí.  

V článku Odvrácení dystopické budoucnosti dětské hry,
52

 autoři diskutují o kultuře strachu 

pronikající v současné době do společnosti, jež ústí ve všeobecnou obavu vůči riziku a 

pokusy odstranit jakékoliv nebezpečí ze života dětí.  

Stále sílící snaha, aby dětská hra byla maximálně bezpečná, může způsobit 

nastolení generační amnézie, kdy se dříve pociťovaná svoboda a zažívané riziko 

během hry propadají do hlubokých vzpomínek. Navíc je díky globalizaci tento 

problém všeobecně rozšířený. 

 

Ball a kolektiv dále pokračují poukázáním na množství důkazů, jak venkovní hra, zejména v 

přírodě, prospívá vzdělávání dětí, jejich zdraví a pohodě, včetně duševního a tělesného 

zdraví, fyzické aktivitě, vývoji, a dokonce střevní mikroflóře nebo zlepšení zraku. Jedním z 

významných přínosů je „překročení toho, co je již známé a snadno proveditelné“.
53

 

Neexistuje výzva bez rizika. Vzpomeňte si, jak se malé děti učí chodit – pokud bychom je 

chtěli ochránit před pádem, naučily by se vůbec někdy chodit?  

Existuje značné množství výzkumů na téma přístupu dětí k riziku během hry. Ačkoliv některé 

děti mají větší touhu podstupovat riziko než jiné, zdá se, že se jedná o univerzální aspekt hry. 

Děti záměrně vyhledávají nejistotu, ať už to znamená provádění stojky na rukách, otáčení se 

dokola, až dostanou závrať, zapojení se do drsnějších her nebo puzení k rizikovému chování, 

kterým je například šplhání do výšek. Samotná povaha hry zahrnuje nepředvídatelnost, 

novost, nejistotu a tak dále.   

Ellen Sandseter identifikuje 6 kategorií rizikové hry:  

1) hra s velkými výškami,  

2) hra s velkou rychlostí,  

3) hra s nebezpečnými předměty,  

4) hra v blízkosti nebezpečných prvků,  

5) hra hra, a  

                                                 

52 Ball, D., Brussoni, M., Gill, T.R., Harbottle, H. and Spiegal, B. (2019) Avoiding a Dystopian Future for 

Children’s Play, International Journal of Play, 8(1), str. 3-10. 

53 Follett, M. (2016) Making Play-time a Key Part of the School Day! 
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6) hra, při které děti mohou “zmizet” / ztratit se.
54

  

 

K tomu můžeme přidat řadu emocionálních a sociálních rizik, která děti ve své hře také 

podstupují. Řada výzkumu poukazuje na skutečnost, že všeobecně jsou děti kompetentní 

rozhodovat, při kterých rizikových pokusech se cítí pohodlně.  

 

4.5.1 Hodnocení rizika 

Koncept hodnocení rizika v posledních desetiletích roste na popularitě. Je založený na 

myšlence, že riziko existuje „tam venku“ a že máme povinnost riziko vyhodnocovat v zájmu 

zamezení škod, ke kterým může vést.  

Školy jsou zodpovědné za bezpečnost dětí, proto se od zaměstnanců očekává, že budou mít 

dobré dovednosti v hodnocení rizik. Literatura v oblasti rizika v dětské hře se snažila 

vyvažovat obavy dospělých a riziko zranění s přínosy rizika (viz. 4.5.2 níže). Užitečným 

výchozím bodem je pochopit rozdíl mezi rizikem a nebezpečím. Nebezpečí může být 

chápáno jako potencionální zdroj škody nebo zranění, zatímco riziko lze považovat za 

pravděpodobnost nebezpečí, jež působí skutečnou škodu nebo zranění. Některé druhy 

nebezpečí, jako je rozbité sklo nebo rezavé hřebíky, herním prožitkům nic nenabízí a je nutné 

je odstranit. Jiná nebezpečí, jako například ostré nástroje, herní vybavení nebo stromy, 

vyžadují detailnější přístup.  

Je třeba posoudit, zda je riziko akceptovatelné, nebo nikoliv. Pokud by veškerá rizika byla 

považovaná za nepřijatelná, možnosti dětí si hrát by byly silně omezené. Podstupování rizika 

je přirozenou součástí života a dospívání – bez něj bychom se nenaučili, jak si poradit v 

různých situacích, objevit své schopnosti nebo rozvinout nové dovednosti. Děti proto 

potřebují dostatek příležitostí k testování svého úsudku, rozšíření svých dovedností a 

přijímání zodpovědnosti za sebe samotné. Samotné vzrušení z riskování je navíc prospěšné z 

hlediska potěšení a zábavy (nejde o prázdné požitky, jedná se o základy dobrého duševního 

zdraví). Pedagogové budou muset rozhodnout, která rizika jsou přijatelná a která nikoliv, 

pokud potencionální nebezpečí je už příliš velké. 

Brussoni a kolegové ve svém přehledu literatury v oblasti podstupování rizika a svobodné 

hry
55

  dospěli k závěru, že děti obvykle vnímají „institucionalizovaná“ místa, například hřiště, 

jako nudná, a proto hledají jiné příležitosti k podstupování rizika. Výzkumy však také 

ukazují, že děti se učí řídit riziko pro sebe a své vrstevníky prostřednictvím rizikové hry. 

Dokonce při hře vykazují jasné strategie prevence zranění a v průběhu hry své strategie 

                                                 

54 Sandseter, E.B.H. (2007) Categorizing Risky Play – how can we identify risk-taking in children’s play? 

European Early Childhood Education Research Journal, 15(2), str. 237-252. 

55 Brussoni, M., Olsen, L. L., Pike, I., & Sleet, D. A. (2012) Risky Play and Children’s Safety: Balancing 

priorities for optimal child development, International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 9(9), str. 3134–3148. 
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sdílejí s vrstevníky. Nabídnutí míst, kde si mohou rizikovou hru vyzkoušet (s vyhodnocením 

přínosů rizika a vhodnou prevencí) může být dobrou alternativou k nebezpečným místům, ke 

kterým nemáme přístup a která nemůžeme kontrolovat. 

 

5.5.2 Hodnocení přínosů rizika  

Hodnocení přínosů rizika zahrnuje identifikaci nebezpečí a možných rizik a také identifikaci 

přínosů plynoucích pro děti z podstupování a zvládání těchto rizik, z prožívání napětí, které 

nabízejí. Například venkovní hra ve sněhu může být velmi riskantní – děti mohou uklouznout 

a upadnout a způsobit si zranění, sníh jako takový nemusí být zledovatělý, ale například půda 

pod ním může být nebezpečná. Ale pokud bychom pohlíželi pouze na rizika, nikdy bychom 

tuto hru nedovolili! Přínosy nabízené hrou ve sněhu jsou však početné  - důvěra, kompetence, 

koordinace, prozkoumávání, dovednosti zvládání, radost, pospolitost, vyzkoušení něčeho 

jiného, napětí… Pokud jsme zkontrolovali (a nadále kontrolujeme) podmínky a jsme 

obeznámeni s individuálními a všeobecnými dovednostmi dětí, náladou a chováním, pak co 

je na hře ve sněhu špatného? 

Ocenění přínosu rizika je doporučeno v dokumentu britského Fóra pro bezpečnost hry dětí 

(Children’s Play Safety Forum) nazvaném Řízení rizika při poskytování hry: Průvodce 

implementac.
56

 Fórum pro bezpečnost hry vzniklo jako spolupráce mezi herními 

organizacemi Asociací herního oboru (Association of Play Industries), Fondem pro prevenci 

nehod dětí (The Child Accident Prevention Trust) a Královské společnosti pro prevenci nehod 

(Royal Society for the Prevention of Accidents) a tento průvodce je schválený britským 

Výkonným ředitelem pro zdraví a bezpečnost. Díky tomu má dokument jistou autoritu a 

ovlivnil také standardy ve svém oboru. Poslední verze Evropských standardů pro 

pevná herní vybavení výslovně uvádí, že je nezbytné vyvažovat rizika a přínosy. 

Tato změna by měla zlepšit rozhodování inspektorů, soudů a dalších.  

Obecně řečeno, prosazuje přínosy jako je hodnota hry (sociální, fyzická, psychologická), 

učení (jak se vypořádat se skutečnými riziky) a snížení vystavení dětí většímu riziku 

(přesunutí dětí z jiných nebezpečnějších míst). 

Průvodce implementací rozhodně stojí za přečtení. Zahrnuje právní a předpisový rámec 

(ačkoliv je zaměřený na Velkou Británii, uvádí také evropskou perspektivu), argumenty 

prosazující výhody podstupování rizika při hře a hodnotu poskytování hry a přístupy k 

realizaci vyhodnocování přínosů rizika. 

Navrhování vaší vlastní formy vyhodnocení přínosů rizika bude záviset na podmínkách ve 

vaší konkrétní škole. Zaměstnanci by měli provádět, zaznamenávat a uchovávat hodnocení 

rizik u všech prostor, ve kterých si děti hrají a opět, kdy budou realizovány významné změny. 

                                                 

56 Ball, D., Gill, T and Spiegal, B. (2012) Managing Risk in Play Provision: An implementation guide, 

dostupný na: http://www.playengland.org.uk/media/172644/managing-risk-in-play-provision.pdf.  
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Navíc dospělí v těchto prostorách pravidelně dohlíží (což umožňuje o něco více volnosti z 

hlediska rizik než hřiště bez dohledu), hodnocení přínosů rizik tedy může být dynamické. 

Vyškolení, zkušení a důvěryhodní zaměstnanci, kteří znají děti a prostor, mohou tvořit 

profesionální úsudky v každém daném okamžiku podle zapojení dětí v prostoru.   

Příklad Formuláře pro hodnocení přínosů rizika je ke stažení na tomto odkazu 

http://www.playengland.org.uk/resource/risk-benefit-assessment-form/. 
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Kapitola 5: Kritérium kvality 3 – Děti mají dostatek 

času na hru 
 

Kritérium kvality 3: Děti mají dostatek času na hru   

3.1. V rozvrhu ponecháváme dostatek času pro hru dětí řízenou jimi samotnými, kdy na ně 

nejsou kladeny žádné jiné požadavky. 

3.2. Doba určená ke hraní je oceňována a nedochází k jejímu krácení.  

3.3. Ve vyučování využíváme prvky hravé pedagogiky. 

3.4. Během školního dne pracujeme s okamžiky hravosti a věnujeme jim pozornost.  

 

První dvě kritéria se zaměřují na strukturu a procesy vedení školy během procesu proměny na 

školu přátelskou ke hře. Poslední tři kritéria se soustředí na perspektivu dětí, všímají si času, 

prostoru a svolení ke hře (kultura školy) a navrhují změny, které školy mohou potřebovat 

učinit. Tyto tři oblasti neexistují izolovaně, jsou navzájem závislé a propojené. Kritérium 3 se 

zabývá časem na hraní, Kritérium 4 prostorem a Kritérium 5 školní kulturou.  

 

5.1 Obecný komentář 17 ke článku 31 Úmluvy Organizace spojených národů o 

právech dítěte (UNCRC)  

V roce 2013 Komise OSN pro práva dítěte zveřejnila Obecný komentář (číslo 17) ke článku 

31 Úmluvy OSN o právech dítěte, v návaznosti na kampaň několika mezinárodních 

neziskových organizací vedených Mezinárodní herní asociací. Tento dokument uvádí: 

Na základě přezkoumání implementace práv dítěte podle Úmluvy je Komise 

znepokojena nedostatečným uznáváním práv uvedených ve článku 31 ze strany 

států. Nedostatečné uznání jejich významu v životě dětí má za následek chybějící 

investice do příslušných opatření, slabou nebo neexistující protektivní legislativu 

a neviditelnost dětí při plánování na národní a lokální úrovni. Případné investice 

směřují všeobecně do poskytování strukturovaných a organizovaných aktivit, ale 

stejně důležité je nabídnout dětem čas a prostor na spontánní hraní, rekreaci a 

kreativitu a podporovat společenské postoje podporující a povzbuzující tyto 

aktivity. 

Komentář nabízí interpretaci článku 31 a stanoví kontext pro jeho realizaci, zdůrazňuje, jaké 

výzvy je třeba řešit a které děti vyžadují speciální pozornost. Potvrzuje povinnost vlád a 

nabízí doporučení, co mohou vlády udělat, aby napomohly respektování, ochraně a 

naplňování práv podle článku 31, včetně práva na hru. Zde výslovně povzbuzuje vlády k 

vytvoření legislativy pro naplňování práv dětí podle článku 31. Udává, že vlády by se měly 

zabývat zásadou dostatečnosti – všem dětem by měl být poskytnut dostatečný čas a prostor k 

realizaci těchto práv. Komise představuje rovněž specifická doporučení pro školy, včetně 
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poskytování vhodného vnitřního a venkovního prostoru pro umožnění hry (a realizaci dalších 

práv podle článku 31) během vyučovacích hodin, před výukou nebo po ní. Navrhuje, že 

školy by měly zvážit, jak mohou být jejich pozemky a hřiště využity mimo vyučovací 

hodiny; že školy by měly strukturovat den způsobem, který poskytuje dostatek času na 

odpočinek a hru; dále doporučuje upravit školní osnovy tak, aby zahrnovaly kulturní a 

umělecké aktivity; aby využívaly pedagogické metody nabízející aktivní, hravé a zapojující 

aktivity do výuky. 

 

5.2 Význam prodloužených časových úseků pro hru   

Myšlenku, že hra je základním adaptivním a učebním mechanizmem, už považují odborníci v 

oblasti učení za samozřejmou. Jak tvrdí Chan a Siegel: „Z evolučního hlediska je na 

genetické a kulturní úrovni hra aktivitou, jež umožňuje jednotlivcům kreativně se zapojit do 

nových situací, vytvářet nové adaptivní reakce v potencionálních budoucích interakcích a 

prostředích”.
57

 

 

 

                                                 

57Chan, A. & Siegel, D.J. (2018) ‘Play and the Default Mode Network: Interpersonal neurobiology, self and 

creativity’, in Marks-Tarlow, T., Solomon, M ( Siegel, D.J. (eds)  Play and Creativity in Psychotherapy, New 

York & London: W.W. Norton and Company, p. 39-63. 

TRANSIENT SPACE 

Imaginative, 

subjective internal 

world 

Reality, a world of 

consequences 

TRANSIENT  

SPACE 



 

49 

 

To znamená, že hra je aktivitou, skrze kterou se učíme adaptovat na nové situace. Známý 

psycholog Winnicott analyzuje hru jako akci v přechodném prostoru: není uvnitř 

„já“ člověka, ale není ani v „reálném životě”. 
58

 Jde o meziprostor, splynutí těla, mysli a 

prostředí. Jedná se o speciální učební prostor pro nevědomí, který je velmi-velmi efektivní, je 

to forma učení, kdy si vše lze vyzkoušet a dokonce bez následků pokazit. 

Aby však k tomuto nevědomému učení mohlo dojít, je zapotřebí čas. Zatímco není pochyb, 

že hravé momenty mají prchavou hodnotu, jsou záležitostí vteřin (viz část 5.5), pro sklizení 

všech plodů hry je potřeba dostatek času na: 

 přechod do fyzického stavu, kdy dojde k úlevě od stresu a aktivaci 

parasympatického nervového systému; přínosy jsou podobné efektu meditace 

všímavosti a hlubokého dýchání;  

 „přehrání” traumatických událostí, konfliktů, pocitů slabosti, osamění, bezmoci; 

 dostatek pohybu k posílení a rozvoji těla;  

 dostatečně dlouhý pobyt s ostatními dětmi, aby se navzájem synchronizovaly, 

povídaly, měly se rády, bojovaly a naučily se vše k tomu potřebné;  

 zkoušení a selhávání, a zkoušení a selhávání…;  

 rozvinutí pocitu štěstí a svobody, což je ostatně konečným cílem osobního života. 

 

Je těžké říci, jaké množství času na hru ve škole je dostatečné. Děti by se dožadovaly 

nekonečných hodin, zatímco školní osnova klade mnoho strukturálních omezení. Členové 

projektu CAPS doporučují jako minimum alespoň jednu hodinu (60 minut) nerušeného času 

každý den. Tato doba by neměla být určená k něčemu jinému, jako například oběd. Hrát si 20 

minut, poobědvat v dobře regulovaném prostoru jídelny a pak se vrátit ke hře proto není 

ideální. Hra vyžaduje speciální nastavení mysli u všech zapojených dětí, není to stejné jako 

čtení knihy, kdy můžeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Uznáváme však, že může být 

obtížné provést tak radikální změnu, školy by se tedy měly zavázat k vytvoření co nejdelšího 

časového období pro hru, jak je jen možné. Dva úseky o délce 20 minut jsou stále mnohem 

lepší, než nemít na hru čas žádný.  

Kritéria kvality uznávají, že pro školy může být obtížné naplnit požadavek 60 minut jednoho 

nepřerušeného úseku, a proto uvádíme:  

Minimálním standardem by mělo být 12,5 % školního dne vyhrazeného jako doba 

na hraní, kdy na ně nejsou kladeny jiné požadavky, s minimálně jedním 

nepřerušeným blokem, kdy si děti mohou hrát. Cílem by pak bylo 20 %. Pro 

                                                 

58Winnicott, D.W (1971) Playing and Reality, London: Tavistock Publications Ltd. 
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6hodinový školní den by to znamenalo vyhradit jako minimum 45 minut a 

stanovit si cíl dosáhnout alespoň 72 minut. Jinými požadavky je myšlen například 

čas určený pro svačinu nebo oběd, čekání ve frontě na oběd a rutinní hygienická 

péče u dětí se zvláštními potřebami. 

 

5.3 Význam respektování herního času   

Ve škole je čas dětí silně regulovaný. Skládá se z výukové doby a studijních hodin, které 

zabírají většinu školního dne. Doba odpočinku / přestávek je krátkou periodou mezi 

studijními bloky a musí být rozdělena mezi hru, jídlo, toaletu, možná přechod do jiné třídy, 

převlékání na hodinu tělocviku, atd. Přestávka trvá maximálně 10-20 minut, často tedy zbývá 

pouhých pár minut na hraní mezi vyučovacími hodinami. I tak jsou ale přestávky stěžejní pro 

úlevu od stresu a soustředěné pozornosti; tedy odpočinkem. Také jsou to chvíle, kdy dětem 

nikdo neříká, co mají dělat a mají určitou nezávislost. Odpočinek je biologickou a sociální 

potřebou dětí (a také dospělých). 

Sále je běžnou zkušeností, že učitelé (samozřejmě ne všichni) vnímají období odpočinku jako 

určitý dárek dětem, který může být odebrán bez dalšího ospravedlnění: 

 prodloužením výuky do doby odpočinku / přestávky;  

 dřívějším začátkem výuky;  

 nebo potrestáním dětí odepřením jejich odpočinku / přestávky kvůli vnímanému 

špatnému chování, nebo protože škola považuje za obtížné zvládat chování dětí 

během přestávek.  

Tento přístup je nejen špatný z hlediska hry, ale také velmi kontraproduktivní. Děti bez 

možnosti přestávky, hry a pohybu budou méně soustředěné a pozorné, více nervózní a 

celkově se budou chovat hůře. Pokud jde o nevhodné chování během přestávek a herních 

dob, naši kolegové z OPALu zjistili, že provedení změn v herních dobách pomocí proměny 

prostoru a kultury, má významný vliv na výskyt problémového chování. Jádrem těchto změn 

je využití metodologie herní práce a detailněji se tomuto tématu věnujeme v Kapitole 7. 

 

5.4 Hravá pedagogika a co zahrnuje  

Výzkum zaměřený na proces učení prokázal to, co Platón už dobře věděl: učení konáním je 

nejefektivnější způsob učení. Náš vzdělávací systém se stále soustředí na přenos znalostí, což 

je zakotveno i v národních osnovách. Moderní pedagogika je už ale vystavěna na 

zkušenostním učení, příklady mohou být kooperativní učení, projektové učení, učení 

založené na dotazování. Tyto přístupy jsou jen na krůček vzdálené od hravé pedagogiky.  

Je těžké definovat, jakou pedagogickou metodu můžeme nazvat hravou – definice by ale 

mohla znít, že jde o přístup navozující u dětí pocit, že si hrají a vstoupí tak do speciálního 

„přechodného prostoru“ pro hru. 
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V oblasti hry a učení už existuje několik pojmů / přístupů / metod, jako: 

 Seriózní hra: hravá metoda pro inovaci, navrhování a kreativní řešení problémů. Může 

se jednat o simulace, hraní rolí, improvizaci nebo řešení problémů.  

 Pedagogika založená na dramatu: socio-dramatická a imaginativní hra.  

 Vzdělávací hry: hry s danými pravidly k dosažení vzdělávacího cíle.  

 Stolní hry: hry s danými pravidly a daným vyhodnocením (reálné nebo online)  

 Gamifikace: kdy celý učební proces je proměněn v hru, například sbíráním bodů, 

budováním postav, atd.   

Tyto kategorie se v mnohém překrývají. Například socio-ekonomická improvizace spadá do 

kategorie seriózní hry i dramatu. Určitá hra může být součástí simulační hry, ale ve své 

podstatě může být vzdělávací hrou. Simulační hry a (kooperativní) stolní hry jsou si také 

velmi podobné, s méně otevřeným výsledkem u stolních her. Gamigikace může obsahovat 

prvky všech ostatních technik. Společným faktorem u těchto přístupů a metod je větší 

emocionální zapojení žáků a tato přidaná emoce (a tedy motivace) zefektivňuje učení.  

Dále je důležité zdůraznit, že všechny uvedené metody berou děti do 

„přechodného“ prostoru, který je více, než jejich imaginace, ale méně, než realita. Umístění 

mimo realitu vytváří bezpečný prostor pro pokusy a omyly, stejně jako místo k vyzkoušení 

nového chování.  

Proto je nezbytné podtrhnout, že hodnocení dětí prováděné v tomto přechodného 

prostoru nemůže být proměněno ve známky nebo klasifikaci. Pokud jsou ohroženy 

skutečné sázky, nejedná se už o přechodný prostor a tedy ani o hru. 

 

5.5 Hravé okamžiky v průběhu školního dne  

Jak je uvedeno v Kapitole 4, hra není pouhou časově a prostorově vázanou aktivitou, může se 

vynořit kdykoliv pokud k tomu jsou vhodné podmínky. Děti vždy rychle využijí příležitost k 

oživení času stráveného ve třídě, ve frontě na oběd, na chodbách. Někdy jsou tyto hravé 

momenty vnímány jako rušivé nebo drzé chování. Škola přátelská ke hře uznává potenciál 

těchto okamžiků k prožití radosti a pospolitosti. To neznamená, že rozpustilé chování dětem 

vždy může projít, existují situace, kdy škádlení a žertování nejsou vhodné. Škola přátelská ke 

hře však tyto případy považuje za výjimku, nikoliv pravidlo a není jimi ohrožena. Příklad 

můžeme nalézt v následujícím úryvku z článku, který vypráví příběh „Kruhového času“, 

který se odehrává ve finské školce. Během příběhu jsou běžné vzorce chování a mocenských 
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vztahů na okamžik narušeny vnesením nesmyslu a odpověď učitelky pomůže vytvořit pocit 

sounáležitosti bez většího ohrožení její kontroly nad prostorem.
59

 

Sára, učitelka mateřské školy, zahajuje roli: Magnus? 

Magnus odpoví: Ano [tady]. 

Sára: Petře? 

Petr: Ne, [nejsem tady], jsem uvnitř Magnus. 

Petr, Magnus, Tine, Natálie a několik dalších dětí vybuchlo smíchem. 

Petr se také směje ze svého úspěchu.  

Sára se zeptá s jiskrou v hlase: Jsi uvnitř Magnus? 

Petr se zeptá: Ano, není hloupé říct něco takového?   

Sára: Upřímně, ano.  

Když se vyvolání role dostane ke Katrin, řekne, že je také uvnitř 

Magnus. Děti se smějí.  

Sára upozorní překvapeným hlasem: Nyní jsou dvě děti uvnitř Magnus.  

Naďa:  Pak on musí porodit.  

Tine: Dva v jeho břiše, ne, dva v jeho uších (ostatní děti se smějí)… no, dva v 

jeho nose (všechny děti se chichotají a smějí) … ne, dva v jeho malém Petrovi.  

Petr pokračuje: Ne, dva v jeho zadku.  

Petr a Magnus se smějí tak moc, že téměř spadli z židle. 

                                                 

59 Hannikainen, M. (2001) ‘Playful Actions as a Sign of Togetherness in Day Care Centres.’ International 

Journal of Early Years Education, 9(2), p. 127. 
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Kapitola 6: Kritérium kvality 4 - Děti mají dostatek 

prostoru na hru   
 

Kritérium kvality 4: Děti mají dostatek prostoru na hru   

4.1. Uvolňujeme maximum možného venkovního prostoru pro hru za jakéhokoliv počasí 

pomocí jeho uspořádání a dostupnosti venkovních oděvů a obuvi.   

4.2. Fyzické prostředí podporuje širokou škálu forem hry, včetně podstupování rizika.   

4.3. Fyzický prostor je co nejrozmanitější, s různými úrovněmi výšek, materiály, předměty, 

prvky, svahy, atd.  

4.4. Děti mohou budovat a upravovat prostory pro hraní, odpočinek, schovávání se, 

pozorování a socializaci.   

4.5. Děti mohou být fyzicky aktivní různými způsoby.  

4.6. Pro hru je dostupná široká škála velkého množství rozmanitých a hru podporujících 

materiálů.  

4.7. Věnujeme pozornost momentům hravosti a pracujeme s nimi.  

 

Obecný komentář 17 Úmluvy OSN o právech dítěte k tématu fyzického prostředí ve školách 

říká: 

Státy, které jsou stranami úmluvy, by se měly zaměřit na zajištění dostupnosti 

adekvátního vnitřního a venkovního prostoru pro hru, sporty, hry a divadlo, 

v průběhu i mimo vyučovacích hodin; na aktivní podporu rovných příležitostí 

dívek a chlapců ke hře; adekvátní hygienická zařízení pro chlapce a dívky; 

bezpečné a pravidelně kontrolované herní prostory a vybavení; hřiště s 

odpovídajícími hranicemi; vybavení a prostory navržené jako dostupné pro 

všechny děti včetně znevýhodněných; herní prostory umožňující veškeré formy 

hry; umístění a design herních prostor s vhodnou ochranou a zapojení dětí do 

jejich navrhování a vývoje.        

Při vytváření podmínek pro podporu hry je nutné věnovat pozornost kultuře a atmosféře 

prostor, stejně jako fyzických prvků. Tyto dva faktory jsou navzájem závislé, ale zde se jim 

věnujeme odděleně, abychom je mohli probrat více do detailu. Fyzické prvky prostoru a 

zdroje dostupné pro hru je nutné plánovat a udržovat; stejně tak musí být vytvořena správná 

atmosféra, kdy se děti cítí bezpečně a mohou si hrát a dozorující personál je podporuje, 

nikoliv řídí. I když se tato kapitola zabývá hlavně fyzickými aspekty, je nevyhnutelné, že 

vyvstanou také sociální a kulturní aspekty. Text se věnuje především plánování a 

modifikování prostoru, zatímco následující a poslední kapitola je zaměřená na atmosféru a 

kulturu během využití prostoru dětmi. Představuje řadu konceptuálních nástrojů, jež mohou 

být užitečné při řešení dilematu plánování hry, která je organizovaná dětmi samotnými.  
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6.1 Uvažování o prostoru   

Obvykle o prostoru uvažujeme jako o uspořádání prvků prostředí a hmotných předmětů. 

Prostory jsou navržené k naplňování funkcí: školní třídy, železniční stanice, ulice, hřiště, 

parky… Alternativním způsobem jak přistupovat k prostoru je vnímat jej jako relační, 

neoddělený od lidské existence. Z této perspektivy jsou prostory v neustálém procesu 

proměny - prostřednictvím vztahů mezi lidmi, touhami, náladou, materiálem, symbolickými 

objekty a tak dále. Může to znít trochu abstraktně, přiblížíme tedy tuto myšlenku pomocí 

příběhu: 

Projíždím vlakem centrem Londýna. Jde o typ vlaku s posuvnými dveřmi, které se 

otevírají do velkého kupé s tyčí uprostřed. Je brzké odpoledne, ve vlaku tedy 

nejsou davy lidí pravidelně dojíždějících ve špičce. Přistoupí mladá dívka. Má 

okolo 6 nebo 7 let, na sobě má širokou sukni a zářivé boty. Tyč uprostřed kupé je 

neodolatelná. Popadne ji a lehce se okolo ní otočí, pak ji pustí a udělá plnou 

otočku, její sukně se zavlní.
60

 

To je každodenní okamžik vtělené radosti, nakažlivé pro ty, kteří ji zaznamenali: mezi 

cestujícími bylo možné spatřit několik úsměvů pochopení. Pouze na malou chvíli se kupé 

stalo kouzelným herním prostorem, vytvořeným vztahy mezi mnoha věcmi, včetně samotné 

vtělené touhy dívky po pocitu točení, prázdného prostoru, tyče, vědomí, že její sukně se bude 

vlnit a boty při otočce zazáří a očekávaného potěšení.  

Příběh nám ukazuje, že prostor představuje mnohem více, než pouhé fyzické prvky. 

Samozřejmě, vztah dětí a prostoru je takový, že budou hledat způsoby bytí, které mohou 

narušovat uspořádání času a prostoru dospělých. Zřídka však tyto způsoby daný pořádek 

nadobro zničí, rychle se zase obnoví, jakmile hravá chvíle přejde. Například kupé vlaku není 

zamýšleno jako taneční pódium. 

Vyvstává tak otázka plánování a navrhování prostoru pro hru. Pokud chápeme hru jako 

vynořující se oportunisticky a spontánně z čehokoliv je zrovna po ruce, často způsoby 

využívajícími prostor jinak, než k čemu byl navržen, co to znamená pro jeho plánování, 

navrhování a upravování? 

 

 

 

 

                                                 

60 Tento příběh je převzat z Russell, W. (2018) Thinking a little differently about resilience and play, v W. 

Russell and K. Schuur (eds) The Strength of European Diversity for Building Children’s Resilience through 

Play and Drama: A collection of articles from the EU Erasmus Plus ARTPAD project 2015-2018 
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6.2  Tvorba prostoru   

 

První představený konceptuální nástroj pochází od francouzského filozofa Henriho Lefebvre 

a z jeho díla v oblasti tvorby prostoru. Lefebvre přišel s myšlenkou, že prostor je vytvářen 

prostřednictvím vztahů mezi třemi aspekty prostoru: pojímaný prostor (co je v hlavě osob, 

které plánují, navrhují a tvoří mapy), vnímaný prostor (někdy nazývaný jako prostorová 

praxe: skutečnost, jak prostor funguje, obvykle hodnoceno zda je v souladu se záměry tvůrce) 

a žitý prostor (chvíle, kdy se v prostoru skutečně žije, prostor lásky, umění a samozřejmě hry 

– často narušuje záměry tvůrců prostoru).  

Tento koncept je užitečný pro úvahu nad fungováním prostoru ze dvou hlavních důvodů. 

Prvním je uznání autorit při tvorbě prostoru. Například cesty jsou hlavním aspektem 

urbanistického plánování a to ukazuje, že města jsou navrhována a plánována s ohledem na 

udržení chodu ekonomiky a nikoliv způsobem, který by podporoval venkovní hru dětí. 

Podobně design škol je zaměřený na podporu vzdělávání velkého počtu dětí; většinou tato 

podoba funguje, příležitostně je prostorový řád na okamžik narušen chvílemi žitého prostoru.  

Druhým přínosem konceptu je skutečnost, že nám pomáhá kriticky přemýšlet nad způsobem, 

jak prostor plánujeme. Michael Follett uvádí ve své knize o zlepšování hry v kapitole o 

herním čau na základních školách příklad dobrodružných prefabrikovaných stezek.
61

 Školy je 

podle něj často kupují, protože si myslí, že tak nabídnou dětem příležitost k výzvě a fyzické 

aktivitě. Předpokládají, že musí být hodnotné, jelikož jsou certifikovány a mnoho škol je 

vlastní; nicméně herní průmysl bude nabízet cokoliv, co se dobře prodává. Pozorování 

ukazují, že stezky jsou velmi populární, když jsou nové a často je zapotřebí dospělých k 

dozoru na bezpečnost dětí. Velmi brzy se však novost okouká a nakonec se zde pohybuje 

pouze kolem 5-8 % dětí po dobu 5-10 % z času určeného pro hru. Jakákoliv výzva je brzy 

překonána a vybavení se pak stane nudným, pokud pro něj děti nenajdou alternativní využití, 

jež by pravděpodobně vyvolalo nesoulad dospělých supervizorů. Často jsou pak opuštěné 

nebo využité jako místo na sezení. Podporují pouze omezené druhy fyzického pohybu, jež 

mohou být navíc nabídnuty mnohem levněji s pomocí dostupných materiálů. To ukazuje, jak 

jsou prefabrikované stezky dodávané průmyslem s odznakem hodnoty (certifikát) v 

pojímaném prostoru vnímány jako něco, co nabídne riziko a fyzickou aktivitu; ve vnímaném 

prostoru tak možná na chvíli a pod dohledem pedagogů fungují; později jsou děti v žitém 

prostoru, pokud zamýšlejí stezky využít svým vlastním způsobem kárány za to, že je 

nepoužívají „správně“. 

 

 

                                                 

61 Follett, M. (2017) Creating Excellence in Primary School Playtimes: How to make 20% of the school day 

100% better, London: Jessica Kingsley. 



 

56 

 

6.3 Affordance  

 

Michael Follett dále rozvíjí úvahu nad tendencí dospělých nakupovat vybavení, které podle 

nich bude sloužit nějakému účelu (fyzická aktivita, imaginativní hra, atd.):  

Děti vstupují do herního prostředí jako průzkumníci bez mapy. Chtějí prozkoumat 

každou stránku terénu a objevit veškerý jeho potenciál k obohacení hry. Každý 

prvek obsahuje … potenciál pro hru, jež velmi málo souvisí se vzhledem daného 

prvku nebo záměrem dospělého, protože podstata hry je zakořeněná v záměru 

dítěte a jeho touze být tvůrcem aktivity. Tento potenciál je někdy nazýván 

affordance, protože se vztahuje k možnostem, jež prostředí nabízí, spíše než k 

jeho vzhledu nebo zamýšlené funkci.
62

 

Pojem affordance byl použit ekologickým psychologem J. J. Gibsonem a odkazuje na to, co 

prostředí nabízí jednotlivcům. Týká se individuálních percepčních reakcí na prvky prostředí a 

liší se od člověka k člověku. Koncept je založen na velmi konkrétním pochopení vztahu mezi 

jednotlivcem a prostředím: podle Gibsona je tento vztah reciproční, propojený v pochopení 

vnímání, jež je relační a dynamické. Jednotlivec přistupuje k prostoru hledajíc odpověď na 

otázku „co mi tento prostor nabízí?“ Affordance jsou proto jedinečné, relační a reciproční. 

Například kopec může dovolit válení nebo seběhnutí, ale ne každé dítě zde chce tyto aktivity 

provádět. Nízká stěna může dovolit balancování na okraji, praskliny v chodníku mohou 

vybízet k hraní hry na nešlapat-na-praskliny. 

Koncept byl v díle Marketty Kyttä
63

 dále rozšířen o zohlednění sociálních (a mocenských) 

affordancí prostorů. Hovoří o aktualizaci affordancí a dává je do sociálně-kulturního 

kontextu. Naznačuje, že v rámci celkového potenciálu affordancí nabízených prostředím 

existují tři „akční pole“ definující pravidla, jež určují, zda budou affordance aktualizovány 

prostřednictvím aktivity: 

 První je Pole propagované akce, kde jsou činnosti sociálně schváleny v závislosti na 

místě, času a způsobu;   

 pak je zde Pole omezené akce, kde jsou činnosti zakázány nebo považovány za 

sociálně nepřijatelné nebo prostředí určité činnosti omezuje;   

 Pole volné akce překrývá předchozí dvě pole a leží v prostoru mezi nimi, zahrnuje 

aktivity sociálně propagované i sociálně omezené. Děti mohou aktualizovat omezené 

affordance náhodou (pomocí nezávislého objevení) i úmyslně. To je občas některými 

dospělými vnímáno jako špatné chování.   

 

 

                                                 

62 Viz. výše, str. 108 

63 Kyttä, M. (2004) ‘The Extent of Children’s Independent Mobility and the Number of Actualised Affordances 

as Criteria for Child-friendly Environments’, Journal of Environmental Psychology, 24, pp. 179-198 
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Během své hry se děti často přesouvají z jednoho akčního pole do druhého a pravděpodobně 

také vyzkouší a rozšíří pole volné akce. Můžeme pozorovat, jak tento koncept affordancí 

propojuje fyzické i kulturní prostředí, jelikož akční pole bude souviset se způsobem hry nebo 

chováním, které je omezováno nebo propagováno v rámci herního prostoru. Uvedený 

koncept nám rovněž pomáhá pochopit myšlenku hry jako dispozice nebo jak mohou hravé 

momenty vyvstat kdykoliv za příznivých podmínek, často způsobem, jež narušuje uspořádání 

času a prostoru nastaveného dospělými. Je důležité si uvědomit, že herní pedagogové sami 

nemohou nabídnout pole volné akce – to by z něj pak udělalo pole propagované akce. 

  

6.4 Teorie stimulujících materiálů  

Klíčem k současnému uvažování o kvalitě herních prostředí je koncept ze 70. let, jmenovitě 

Nicholsonova teorie stimulujících materiálů. Jako všechny dobré teorie, i tato je jednoduchá, 

ale zásadní. Prostředí podle ní musí být dynamické a děti musí mít možnost jej upravovat. 

Dále uznává a podporuje spontánnost a nepředvídatelnost hry. „Stimulujícími materiály“ pro 

hru je myšleno cokoliv, co může být přesunuto nebo pozměněno; v herním prostoru to mohou 

být pneumatiky, palety, dřevo, kartonové krabice, provázky, písek, voda, listy a větvičky, 

půda, papír, látka – seznam je nekonečný. Dvě klíčové charakteristiky stimulujících materiálů 

jsou: mohou být použity nekonečným množstvím způsobů a jsou snadno dostupné v hojném 

množství. Nicolson svou teorii popisuje: 

V každém prostředí jsou jak míra vynalézavosti a kreativity, tak i možnost objevu, 

přímo úměrné množství a druhům proměnných v daném prostředí … 

Nepotřebujeme tolik představivosti, abychom si uvědomili, že nejčastějším 

důvodem nefunkčnosti prostředí (tj. nefungují z hlediska lidské interakce a 

zapojení…) je nesplnění požadavku dostatečné nabídky „stimulujících materiálů”; 

naopak jsou čisté, statické a nelze si s nimi hrát.
64

 

Modifikace prostředí může být prováděná dětmi nebo dospělými. Děti ji budou realizovat 

jako součást herního procesu; úpravy dospělých mohou být často promyšlenější a založené na 

pochopení toho, jak herní prostor funguje v daném okamžiku. Úpravy mohou probíhat ve 

smyslu změny rozložení herního prostoru (uvnitř nebo venku) nebo vytvořením nových částí, 

ať už jde o vybavení, nástroje nebo materiály nebo vnesení momentu překvapení, něčeho 

neočekávaného. Úpravy mohou být přímou odpovědí na určité herní rámce; nebo proaktivní a 

experimentální, přístup: co kdyby?... Musí existovat rovnováha mezi podporou přitažlivosti 

dětí k novému a neznámému (neofilie) a potřebou známosti, opakování nebo respektu k 

dlouhodobému hernímu rámci, který vyžaduje stabilitu dané části prostředí. 

                                                 

64 Nicholson, S. (1972) The Theory of Loose Parts: An important principle for design methodology, Studies in 

Design Education and Craft, 4(2), str. 5-14 
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Výňatek ze záznamu pozorování v herním centru v Nottinghamu uvedený níže ukazuje 

herního pracovníka nenápadně zavádějícího nové materiály do herního rámce, kde si děti 

hrály s velkou kaluží: 

Děti vykopaly příkop okolo hřiště a poté vybudovaly odkláněcí mechanismus (se 

šikovným kouskem hadičky) ze záchodových poklopů, nasměrovaly vodu směrem 

k příkopu a naplnily jej. V den mé návštěvy zde byla vykopaná velká kaluž a voda 

vedla provizorními přehradami z příkopu do kaluže. Řekl bych, že měla zhruba 

jeden metr v průměru a místy byla poměrně hluboká – určitě víc, než po kotník.  

Hra spočívala ve snaze přeskočit kaluž bez namočení se. Kaluž byla příliš široká 

na to, aby se dala přeskočit najednou, bylo tedy zapotřebí různých 

„mezipřistávacích“ bodů. Herní pedagogové si toho byli vědomi a v různých 

intervalech okolo kaluže pokládali nové rekvizity, někdy blízko, jindy trochu dále 

od kaluže, ale vždy viditelně, nic neřekli a odešli. Těmito rekvizitami byla prkna 

(zbytky z pokládání laminátové podlahy), staré polštáře a dokonce rozbitá kánoe.  

Umístěním stimulujících materiálů do zorného úhlu dětí vytvořili herní pedagogové ve 

skutečnosti pole propagované akce. Pole volného pohybu dětí by se překrývala - tyto 

materiály mohou použít pro svou hru nebo jiným způsobem. Jde o to, aby se spoluvytvořil 

prostor, který je co nejotevřenější všemu, co by se mohlo objevit. To je snazší podporovat, 

pokud existuje dostatek stimulujících materiálů, které lze použít různými způsoby a které lze 

snadno nahradit, pokud jsou již opotřebované nebo nejsou použitelné. 

 

6.5 Intuice, paměť, zkušenost, důkazy (IPZD) a audit prostoru  

Představili jsme tři konceptuální nástroje, které nám pomáhají pochopit, jak prostory fungují 

a jak je můžeme ponechat co nejotevřenější pro vynoření spontánních a rozmanitých forem 

hry.  

Nyní se přesuneme ke konkrétnímu nástroji pro realizaci auditu a plánování, jež nám může 

být užitečný. Jsme velmi vděční autorovi Bobovi Hughesovi, že nám umožnit použít tento 

přístup, poprvé publikovaný v roce 1996.
65

 Východiskem Hughese je předpoklad, že dospělí 

jsou zodpovědní za navrhování, udržování a upravování prostorů pro dětskou hru. Ačkoliv 

můžeme konzultaci s dětmi vnímat jako demokratickou a inkluzivní, podle Hughese je 

problematická ze čtyř důvodů:  

 Stejně jako u většiny z nás, pokud děti vyzveme, aby se vyjádřily k 

něčemu, co neznají nebo nezažily, jejich názory mohou být ovlivněny 

dospělými nebo médii.  

 I když nám může přijít správné zapojit děti do procesu tvorby prostředí, ve 

skutečnosti tak podkopáváme samotnou hru; narušíme soukromí dětí a 

                                                 

65 Hughes, B. (1996) Play Environments: A question of quality, London: PlayLink. 
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přerušíme jejich intimní a plnou fyzickou a psychologickou interakci s 

prostředím.  

 Vědomé přemýšlení o hraní a herním prostředí znemožňuje spontánní, 

instinktivní a imaginativní radost spojenou s hrou.  

 Zapojením dětí do návrhu a vývoje herního prostředí na ně přesuneme 

břemeno zajištění nebo udržení kvality, které ve skutečnosti mají nést 

dospělí.    

 

Hughes navrhuje při posuzování použít kombinaci čtyř zdrojů informací:  

 Intuice: Intuice je dobrým vodítkem, umožňuje nám vidět věci z perspektivy vhledu a 

instinktu a ne pouze na základě zkušenosti. Intuice doplňuje znalosti a pochopení; 

vyjadřuje to, co cítíme jako správné. Využití intuice jako zdroje a vodítka je 

příkladem meta-kognitivní schopnosti při posuzování. Všeobecně ji lze obtížně 

vyslovit a vyjádřit.  

 Paměť: Měli bychom využít naše vlastní vzpomínky, díky kterým si připomeneme 

pocity z hraní si (ne pouze obsah hry). Zde je důležité si uvědomit, že jsme všichni 

byli dětmi a prožili jsme jedinečné dětství se svými vlastními radostmi, obtížemi a 

výzvami. Také bychom si měli být vědomi, že na naše dětství pohlížíme dospělou 

optikou, často zabarvenou nostalgií: každá generace si myslí, že doba jejího dětství 

byla lepší, než zažívá současná generace. Toto paměťové cvičení není snahou o 

znovuvytvoření hry z našeho vlastního dětství, slouží k oživení našich pocitů, které 

máme spojené se hrou. 

 Zkušenost: Jako doplněk intuice a paměti složí využití naší zkušenosti s tím, co 

funguje a co ne v rámci práce s hrajícími si dětmi. Cílené pozorování dětské hry bude 

tvořit součást vaší zkušenosti. Časem povede k lepšímu porozumění vztahů mezi 

dětmi, k dospělým a k hernímu prostředí.  

 Důkazy: Hughes odkazuje na literaturu z různých oborů, která poskytuje teoretický 

základ pro podporování dětské hry. Jak jsme uvedli v Kapitole 3, existuje mnoho 

konkurenčních teorií o povaze a hodnotě dětské hry, potřebujeme tedy kritickou 

perspektivu. Máme však k dispozici dostatečné množství užitečných zdrojů v oblasti 

navrhování, udržování a úpravy herního prostředí a v oblasti playwork. Ačkoliv 

Hughes hovoří o důkazech z literatury, můžeme čerpat také z konceptuálních nástrojů 

uvedených výše: prostorové trojice, akčních polí a teorie stimulujících materiálů.  

Hughes doporučuje, aby si dospělí vytvořili seznamy, které jim pomohou pochopit, jak 

prostor funguje a jak ho mohou proměňovat v zájmu různorodé hry. Níže uvádíme seznamy 

navržené Hughesem: 
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Seznam 1: Kvalitní herní prostředí: perspektiva dítěte  

Díky IPZD můžeme čerpat z rozsáhlých zdrojů, které nám pomohou získat 

představu o tom, co děti očekávají od herního prostředí. Co by zde rády dělaly a 

také jakou očekávají atmosféru. Pak můžeme vytvořit sadu výroků o hře, které 

jsou orámované perspektivou dítěte.  

Začněte výrokem CHTĚL/A BYCH HERNÍ PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM BYCH 

MOHL/A …, použijte vaše vlastní IPZD, pracujte individuálně a vyjádřete zhruba 20 

podmínek pro vaše preferované herní prostředí. Věnujte této aktivitě dostatek času – alespoň 

20-30 minut. Příklady doplnění výroků mohou být: schovávat se, šplhat, zpívat, převlékat se, 

být s kamarády, cítit se bezpečně, být sám/sama …   

Sdílejte svůj seznam s ostatními ze skupiny. Lektor by měl doplněné položky zapsat na tabuli 

a seskupit opakované a podobné výroky. 

Seznam 2: Kvalitní herní prostředí: perspektiva dospělého  

Skupina pracuje se Seznamem 1 a snaží se identifikovat propojující koncepčních témata 

s perspektivou dospělého. Například: rozmanitost, vztahy, bezpečnost, vzrušení, pohyb, 

kontrola, proměny. Je zřejmé, že vypozorovaná témata mohou být také protichůdná.   

Seznamy 3 a 4: Kvalitní herní prostředí: dotazování založené na perspektivě dítěte  

Použijte seznamy 1 a 2 jako vodítka a vypracujte další dva seznamy: PODNĚTY KE HŘE a 

OMEZENÍ HRY. Otázky v seznamu 3 by se měly soustředit na příležitosti ke hře, které 

dětem prostředí nabízí. Příklady mohou být „Můžu tady šplhat po stromech?“ nebo „Jsou tu 

nějaká klidná místa?“ Seznam 4 by se měl zaměřovat na faktory, které omezují nebo narušují 

hraní, i navzdory estetické atraktivitě prostorů. Například „Můžu tady být šikanován?“ nebo 

„Dostanu vynadáno, když půjdu na trávu v dešti?“. Vypracujte tyto seznamy co 

nejkomplexněji, jak v dostupném čase dokážete.  

Seznamy 5 a 6: Ukazatele obsahu a atmosféry  

Po dokončení práce na seznamech 3 a 4 skupina pokračuje redukováním každé otázky až na 

její samotné jádro. Například otázka „Můžu tady šplhat po stromech?“ může být redukována 

na obsahový ukazatel, řekněme na výšku, fyzickou výzvu, přírodní prvky. Jde o 

UKAZATELE OBSAHU pro seznam 5. Podobně otázku „Můžu tady být 

šikanován?“ můžeme redukovat na bezpečí jako UKAZATEL ATMOSFÉRY. Nebo z otázky 

„Dostanu vynadáno, když půjdu na trávu v dešti?“ můžeme vytvořit ukazatel atmosféry 

nazvaný otevřenost nebo povolení. 

Ukazatele obsahu jsou fyzickými součástmi kvalitního herního prostředí. Díky dotazování 

vytvoříme užitečný seznam skutečně funkčních prvků. Můžeme čerpat také z literatury v 

oblasti designu; více se jí věnujeme v části 6.6 níže. Ukazatele atmosféry mohou škole 

pomoci při naplňování Kritéria kvality 5, kterým se zabýváme v následující kapitole.  

Seznamy 5 a 6 společně se sdílenou znalostí, jak jste k nim dospěli, mohou být využity při 

auditu školních prostorů. Měly by se také stát základem seznamu konkrétních akcí, díky 

kterým prostory více zpřístupníte dětské hře.  
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6.6 Kritická kartografie   

Dotazování IPZD může být použito pro audit prostoru a ke kontrole jeho funkčnosti. Kritická 

kartografie je přístupem k zaznamenávání, jak prostor funguje v průběhu času. Tato 

dokumentace slouží k udržování a oživení prostoru, pro reflexi a rozvoj organizace. Může 

rovněž posloužit jako důkaz naplňování Kritérií kvality. Pracuje se dvěma základními 

myšlenkami – schopností zaznamenávat a schopností reagovat.  

• Schopnost zaznamenávat: Týká se zaznamenávání – všímání si pohybů, navigace a 

rytmů, které podporují podmínky pro hraní. Vzhledem k relační povaze prostorů se 

nejedná o dokonalý záznam, spíše jde o práci s neuspořádaností světa a věnování 

pozornosti všednosti a každodennosti.  

• Schopnost reagovat: Odkazuje na schopnost reagovat na probíhající děj způsobem, 

kterým dokážeme udržet hravou atmosféru. Realizujeme ji pomocí diskuze nad 

shromážděnou dokumentací a kritického zkoumání zvyků a rutiny v rámci prostoru. 

Klíčovými otázkami, které bychom si měli pokládat, jsou „co kdyby?“ a „co 

dalšího?“. Otázka „co kdyby“ zahrnuje experimentování, vložení nějakého narušení 

do prostoru, se záměrem vyzkoušet něco trochu jiného, bez předem daných 

očekávání, co se stane.  Cílem otázky „co dalšího?“ je zamyslet se nad jinými 

způsoby udržení hravosti prostoru.   

Tyto dva postupy nejsou oddělené; během formálních setkání je možné dokumentaci 

revidovat a dohodnout se na změnách. Pravděpodobně však změny budou vyvstávat v 

průběhu samotné praxe, spontánně, na základě zkušenosti rozvinuté v průběhu času skrze 

kartografické metody.  

Kritická kartografie pracuje s myšlenkou mapování, jednak se záměrem vytvořit reprezentaci 

prostoru, ale také ve smyslu mapování jeho možností. Klíčovým principem je přesunout 

pozornost od definování, co hra vlastně je a proč je důležitá, k tomu, jak vzniká a jak se děje 

(viz Kapitola 4). Nesoustředí se tolik na přínos hry pro konkrétní dítě, spíše se zaměřuje na 

rozvoj schopnosti věnovat pozornost podmínkám, jež podporují vynoření hry.  

6.6.1 Způsoby dokumentace  

Dokumentaci by měly provádět osoby pracující s dětmi během herní doby. Také by měl být 

vyhrazen čas, například jednou za měsíc, k diskuzi nad shromážděnými materiály.  

• Začněte mapou: Výchozím bodem k vývoji dokumentace je vytvoření mapy 

prostoru. Nejlepší příležitostí k této aktivitě je setkání týmu, například v rámci kurzu. 

Nejprve každý člen týmu samostatně vytvoří mapu aktuálního herního prostoru. Poté 

se všichni sejdou a sdílí své mapy a vytvoří jednu velkou společnou mapu. Zde se 

mimo jiné ukáže, co někteří lidé mohou opomenout nebo co má v některých mapách 

větší význam než v jiných. Tento proces je důležitý, protože během něj začne 

vycházet na povrch vztah lidí k prostoru. Zkuste najít místo, kde mapu umístíte, 

například ji přilepte na kus kartonu nebo na stěnu. Mapu vyfoťte a vytiskněte ve 

formátech A4 a A3. Mapy budou vyplněny formami dokumentace.   
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• Významné prostory: Dalším krokem je požádat členy týmu, aby vyfotili tři oblasti z 

celého prostoru, které jsou pro ně nějakým způsobem významné. Může to být místo, 

kde rádi na děti dohlíží nebo kde si s nimi povídají. Může to být oblast obavy nebo 

častých konfliktů. Existuje řada důvodů, proč může být prostor pro člověka 

významný, a všechny jsou důležité. Tato místa budou velmi osobní a budou odrážet 

prostorové preference každého dospělého. Například sportovně založený učitel může 

vybrat místa, kde děti hrávají fotbal nebo jiné hry, stejné oblasti však mohou 

představovat prostor úzkosti pro někoho, kdo se bojí, aby se děti při sportu nezranily. 

Jedno místo může být pro někoho prostorem klidu, pro jiné může představovat 

nudnou oblast. Člověk, který toho chce vidět co nejvíce, bude preferovat místa s 

dobrým výhledem a vybere je jako své významné prostory. Lidé často vybírají 

hraniční prostory – přechody mezi různými typy prostorů, například dveře nebo 

brány. Každý člen pak umístí své fotky na mapu a povykládá, proč si vybral právě 

tyto oblasti. Během konverzace vyvstanou příběhy, které se v daných místech 

odehrály a vytvoří tak působivý obraz funkce prostoru. Někdy z hovoru mohou 

vyplynout i návrhy ke změnám v daném místě a zjistit tak, co se stane. 

• Sdílení příběhů o událostech v prostoru: Příběhy mapu oživují. Mohou být napsané 

na papírových kartičkách a umístěné na mapě. Když se mapa zaplní, můžete ji vyfotit 

a začít znovu. Každý příběh je jednou ukázkou prostoru a detailně popisuje, jak místo 

funguje. Mohou zde být příběhy údivu a okouzlení dětskou hrou; smutné příběhy 

nebo příběhy o konfliktech. Práce s příběhy buduje kolektivní moudrost o daném 

prostoru: existuje mnoho pohledů na jeho funkci, řada příkladů, každý jedinečný, ale 

jako celek mohou vytvářet určitý vzorec.  

• Mapa toků a pohybů:  Pomocí menších vytištěných map můžete zaznamenat pohyby 

některého dítěte nebo školního zaměstnance, nebo dokonce nějakého předmětu, jak je 

pozorujete. Detailně vyznačte linie – každou zákrutu, každou překážku, každé 

zastavení, můžete je opatřit i komentářem. Tyto linie vám pomohou mapu oživit. 

Ukazují toky, síly a rytmy prostoru a jeho relační povahu.   

• Využijte všechny smysly: Dění můžete samozřejmě sledovat očima. Zrak je 

dominantním smyslem člověka, ale někdy je dobré dostat se za něj. Co třeba zvuky? 

Jaké jsou některé oblasti na dotek? Jak voní? Můžete pořídit zvukový záznam 

(předem však zohledněte možnou nutnost povolení) a požádat kolegy, aby zkusili 

určit, kde jste se nacházeli. Někdy pouhým poslechem nahrávky z prostoru bez 

vizuálního doprovodu uslyšíte zvuky, které jste předtím nezaznamenali – rovněž 

přispívají k vnímání rytmu a atmosféry daného místa.  

• Použijte video:  Opět se ujistěte, že máte pro nahrávání potřebná povolení a zvažte, 

jak a kde video nahrávky můžete sdílet. Zajímavou technikou je natočit prostor v 

průběhu určitého časového úseku a nahrávku sledovat ve zrychleném módu. Uvidíte, 

jak se děti, školní zaměstnanci a předměty v prostoru pohybují. Go-Pro nebo jiné 

kamery umístěné na hlavě mohou nabídnout zajímavé perspektivy.  Někdy budou děti 
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zaujaté natáčením a to pak ovlivní, jak si hrají, někdy mohou samy o natáčení 

požádat.  

• Buďte kreativní: Existuje řada dalších způsobů, jak mapu doplnit. Na jedné škole 

například členové týmu vytvořili komiks, pro každý den jeden hravý moment. Jinde 

se zase vžili do role Davida Attenborougha (známý britský dokumentarista) a v 

nahrávkách komentovali chování dětí, jakoby pozorovali vzácné ohrožené druhy a 

zejména zvláštní fenomén nazývaný „hra“.  

Někdy je těžké provádět záznamy v průběhu hry a na některých školách zaměstnanci nemají 

dostatek času na následnou dokumentaci. Některé týmy zjistily, že s pomocí aplikací v 

telefonech, jako například WhatsApp, mohou příběhy ihned a snadno sdílet. Tento způsob 

dokumentace funguje dobře v případě, že je zde jedna osoba, která proces zabezpečuje, 

povzbuzuje ostatní k zaznamenávání a organizuje diskuze.  

 

6.7 Navrhování prostoru: bohaté herní prostředí   

Ukazatele Kritéria 4 založené na sdílené moudrosti vedou školy k navrhování takových prvků 

prostředí, které s vysokou pravděpodobností úspěšně vytvoří podmínky podporující hru 

(ukazatele obsahu i atmosféry). Můžeme je shrnout následovně:   

 bohatství materiálů a rozmanitost prostředí,  

 stimulující materiály a upravitelný prostor,  

 místa ke schovávání se a prozkoumávání,  

 prostory v rámci prostorů; síť prostorů, 

 flexibilita, 

 zohlednění ročních období a dostupnost přírody,  

 příležitost hrát si se smysly (zrak, sluch, čich, dotek a chuť); s vlastní identitou 

(dívka/chlapec, vůdce/následovník, atd.); s koncepty (jako je smrt, válka nebo 

manželství) a s elementy (země, voda, vzduch a oheň)
66

, 

 celkový hravý pocit.  

K tématu reakce dětí na celkový prostor můžeme doplnit také čtyři druhy preference 

krajiny, které uvádí environmentální psychologové Rachel a Stephen Kaplan: komplexita 

(je zde dostatek prvků k udržení zájmu, zároveň však nezahlcují), soudržnost (prostory 

drží pohromadě), čitelnost (prostor může být načten, je možné se v něm zorientovat) a 

                                                 

66 Na to odkazuje Bob Hughes jako na osnovu plauworku 
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tajemství (příslib něčeho, co přijde, ale co je zatím neznámé).
67

 Michael Follett 

zdůrazňuje nutnost uvědomit si, že děti ke hře využívají celý prostor a ne pouze izolované 

oblasti nebo předměty. Je dobré vzít v úvahu, jak mohou děti přecházet z jedné části 

prostoru do druhé. Například tunely nebo tunely z větví, kopce a jiné prvky můžou 

představovat místa zájmu a zároveň propojovat různé prostory. Dále doporučuje zohlednit 

potřebu různorodých sociálních prostorů, kde mohou být děti pospolu anebo samy.  

Organizace Play Wales
68

 vytvořila následující soupis ingrediencí bohatého herního 

prostředí:  

 další děti a mladí lidé - s možností hrát si sám nebo s ostatními, vyjednávat, 

spolupracovat, vyčlenit se a vyřešit konflikt;  

 svět přírody - počasí, roční období, vegetace, stromy, rostliny, hmyz, zvířata, bláto; 

 stimulující materiály - přírodní a člověkem vytvořené materiály, se kterými je možné 

manipulovat, přesouvat je a upravovat, stavět a bourat;  

 přírodní elementy - země, vzduch, oheň a voda; 

 výzva a riskování - obojí na fyzické a emocionální úrovni ; 

 hra s identitou - hraní rolí a převlékání;  

 pohyb - běhání, skákání, šplhání, balancování, válení;   

 šarvátky - hraný souboj;  

 smysly - zvuky, chutě, povrchy, vůně a pohledy;  

 pocity - bolest, radost, důvěra, strach, vztek, spokojenost, znuděnost, fascinace, štěstí, 

zármutek, odmítnutí, přijetí, smutek, pýcha, frustrace.  

                                                 

67 Kaplan, R. and Kaplan, S. (1989) The Experience of Nature: A psychological perspective. 

68 http://www.playwales.org.uk/eng/richplayenvironment  

http://www.playwales.org.uk/eng/richplayenvironment
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Kapitola 7: Kritérium kvality 5 – Školní kultura 

podporuje hru  
 

Kritérium kvality 5: Školní kultura podporuje hru  

5.1. Během herní doby panuje celková hravá atmosféra.  

5.2. Zaměstnanci a rodiče/pečovatelé jsou povzbuzováni v rozvoji znalostí a postupů, které 

podporují hravou pedagogiku a hru řízenou samotnými dětmi.   

5.3. Zaměstnanci citlivě podporují hru, zbytečně ji neomezují.  

 

Stojí za zmínku, že Kritéria kvality 3, 4 a 5 (dostatek času a prostoru na hraní a školní kultura 

podporující hru) spolu navzájem souvisí. Kapitola 5 se zabývala významem dostatečného 

času na hraní, kdy na děti nejsou kladeny jiné požadavky a Kapitola 6 se zaměřila na to, jak 

prostory fungují. Je zřejmé, že obojí musí být zohledněno a začleněno do školní kultury a 

étosu, který respektuje právo dětí na hru. Vyhrazení dostatečného času a prostoru na hru je 

zároveň nezbytností při transformaci ve Školu přátelskou k dětské hře a pro některé školy to 

znamená změnu celkové školní kultury. Z naší zkušenosti školy často pozorují, jak po 

proměně herní kultury začínají tyto změny prostupovat i dalšími aspekty školního života. 

Tato kapitola připomíná některé dříve uvedené koncepty a detailněji se zabývá tématem, jak 

může metodologie playwork podporovat hru během herních dob. 

 

7.1 Celoškolský přístup: trvalý proces  

Kapitola 3 se zabývala možnostmi, jak zapojit veškeré zainteresované strany do procesu 

transformace ve Školu přátelskou k dětské hře. Tento proces musí být kontinuální, aby byly 

provedené změny dlouhodobě udržitelné.  

Jedním z nejlepších způsobů je nalézt cesty, jak do práce školy na podpoře hry dětí zapojit 

zaměstnance, rodiny a komunitu. Je možné například požádat rodiče a pečovatele nebo 

lokální podniky o darování stimulujících materiálů pro hru: předměty jako je kuchyňské 

potřeby, počítačové klávesnice, kufry s kolečky (které jsou velmi oblíbenou hračkou!), 

pneumatiky, kartonové krabice, palety a další. Jiné školy uspořádaly shromáždění nebo 

celoškolní setkání, kde účastníci, včetně dětí, debatovali o herních dobách. Vyučující si díky 

tomu udrží propojení s ostatními stranami a získají lepší povědomí o tom, jak věci během 

herní doby fungují. Oblíbenou metodou je také věnovat hře speciální prostor na webových 

stránkách školy nebo využít sociální média – rodiče, pečovatele, komunity, lokální 

podnikatelé a učitelé, ti všichni mohou sledovat, co se děje, pokládat otázky nebo dění 

komentovat, zároveň mají lepší představu, jak mohou projekt podpořit.  

Vedle toho je důležité vyhledávat příležitosti k profesnímu rozvoji zaměstnanců a poskytovat 

i širším zainteresovaným stranám potřebné informace nebo školení. Můžete pro tyto účely 
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využít materiál z Příručky pro školitele a například vyhradit čas v oficiálním kalendáři akcí 

profesního rozvoje, pořádat podvečerní lekce nebo dny otevřených dveří. 

 

7.2 Celková hravá atmosféra  

Jak uvádí Kritéria kvality:  

Může se zdát zvláštní považovat za ukazatel něco, co nelze měřit, ale v jistém smyslu o to 

právě jde. Jestliže nějaký prostor podporuje hru, je to cítit v jeho celkové atmosféře. Tento 

pocit se rozvíjí z vědomí, že je zde povoleno a v pořádku si hrát. Naladění se na celkovou 

atmosféru je možné rozvíjet s pomocí některých kartografických metod představených v 

Kapitole 6. Vyžaduje to ochotu otevřít se vnímání prostoru bez touhy vjemy zdůvodňovat a 

převádět do slov. Mnoho vyučujících a supervizorů hřišť už dobře zná ten pocit, že se v 

atmosféře něco změnilo a je zapotřebí pozornosti dospělého. Obecně se jedná o situace, kdy 

vycítí, že se něco může vymknout z rukou. Stejně tak důležité je rozvinout schopnost vycítit, 

že daný prostor funguje dobře, zažít radost a uspokojení z okamžiků, kdy se navzájem propojí 

těla a touhy dětí, prvky krajiny, předměty, kultura, vztahy a další aspekty a vytvoří chvíle 

hravosti. Je jasné, že tento koktejl zahrnuje i odpovědné dospělé a jejich přístup (vyjádřený 

navenek i vnitřní) k podporování hry. Zde může být užitečné lépe porozumět přístupu 

playwork. 

 

7.3  Přístup playwork   

Jak jsme uvedli v Kapitole 1, cílem projektu CAPS je přenos znalostí z britském modelu 

playwork, který můžeme chápat jako způsob práce při podporování hry dětí.  Nabídli jsme 

všeobecný úvod k étosu této práce společně se Zásadami playwork, jež představují sadu 

principů oficiálně přijatou v rámci celé Velké Británie a nastiňují etický rámec metodologie 

playwork.   

V Kapitole 4 jsme pak představili dva klíčové aspekty teorie playwork, ze kterých se 

vycházelo při tvorbě Zásad Playwork. Rovněž jsme představili teorii Herních typů od Boba 

Hughese a herních cyklů od Gordona Sturrocka a Perryho Else.  

Základní myšlenkou přístupu playwork je snaha o podporu hry organizované samotnými 

dětmi a přináší do praxe způsob práce založený na ‘nízké intervenci – vysoké odezvě’
69

. 

Dětem by mělo být v co největší možné míře umožněno spontánně komunikovat se sebou 

navzájem a s prostorem. Tato zásada může v některých kontextech vytvářet určité napětí v 

praxi playwork, zejména ve školním prostředí. Do jaké míry si mohou děti dělat, co se jim 

zlíbí? Co rizika, konflikty, zašpinění, poranění sebe, druhých nebo poškození školního 

majetku? Jak se postavit k formám hry, které vyvolávají v dospělých úzkost nebo je uráží? Co 

když si děti chtějí hrát s dospělými? Uvedenými otázkami se zabýváme v této kapitole a 

                                                 

69 NPFA, PLAYLINK, Children’s Play Council (2000) Best Play: What play provision should do for children, 

http://www.playengland.net/wp-content/uploads/2015/09/best-play.pdf  

http://www.playengland.net/wp-content/uploads/2015/09/best-play.pdf
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opíráme se o práci Gordona Sturrocka a Perryho Else v oblasti konceptů intervence a 

adulterace hry.   

 

7.4 Intervence a adulterace hry  

Podpora svobodně vybrané, vnitřně motivované a osobně řízené hry často představuje výzvu 

pro ty, kteří se teprve seznamují s konceptem playwork (ale i pro zkušenější playworkery). Již 

dříve jsme zmiňovali význam dostatečného času pro hru, a jak může prostředí podporovat 

nebo omezovat dětskou hru. Role dospělého však nekončí vytvořením dočasných a 

prostorových podmínek pro hru (Kritérium kvality 3 a 4), vyžaduje také průběžnou 

sebereflexi jeho akcí během aktuální herní doby. 

Adulterace
70

  (adult = dospělý) je pojem označující tendenci dospělých zasahovat do volné 

hry dětí, „kontaminovat“ herní prostor svými vlastními plány a představami. Může se jednat 

mimo jiné o nutkání děti vzdělávat nebo něco učit, chránit je před nebezpečím nebo je 

jednoduše ovládat. I když intervence často vychází z dobrého záměru, měli bychom si být 

vědomi, jak naše akce dětskou hru ovlivňují a zamýšlet se, zda jsou opravdu nezbytné. Sarah 

Thomson během studia školních hřišť 
71

 zjistila, že dospělí se snaží kontrolovat hru dětí z 

řady různých důvodů:  

 Slušná hra (Hrajte si prosím pěkně): Dospělí mnohdy očekávají, že by se děti během 

hraní měly chovat vhodně a pokud uznají chování studentů za nevhodné, začnou je 

napomínat. Samozřejmě nechceme, aby byly děti zlé. Nicméně to, co se někdy zvenčí 

může jevit jako hrubost, může být ve skutečnosti přátelským a hravým žertováním.   

 Riskantní hra (Buďte opatrní a neubližte si): Některé druhy her jsou často 

považované za příliš nebezpečné, dospělí tedy následují svůj přirozený instinkt a 

aktivitu zarazí, než se přihodí něco zlého. Problém nastane v případě, kdy jsou 

zakázané téměř všechny typy her, protože by mohlo dojít k nehodě – žádné šplhání na 

větve (mohly by spadnout), žádné pobíhání (mohly by uklouznout), žádné rvačky 

(mohly by si ublížit), atd. Pokud všechny tyto aktivity zakážeme, jak se pak mají děti 

naučit rozpoznat své schopnosti a kontrolovat riziko?  

 Nehygienická hra (Nezašpiňte se): Při zapojení své imaginace a prostředí do hry se 

děti někdy zašpiní. Hrát si s větvičkami, bobulemi, v písku a „péct koláč“ děti velmi 

baví, ale dospělí je často od těchto forem hry odrazují, protože by se mohly ušpinit. 

Pokud dětem zakážeme používat věci, které v prostoru nacházejí, výrazně tak 

omezujeme spontánnost hry. V části 3.2 nabízíme možnosti, jak mohou školy 

                                                 

70 Převzato z Sturrock, G. and Else, P. (1998) The playground as therapeutic space: playwork as healing. (‘The 

Colorado Paper’). 

71 Thomson, S. (2014) Adulterated Play: An empirical discussion surrounding adults’ involvement with 

children’s play in the primary school playground, Journal of Playwork Practice, 1(1), pp.5-21. 
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podporovat hru dětí beze strachu o čistotu jejich školního oděvu, poskytnutím 

vhodného oblečení, obuvi a úložných prostorů.  

 Hra, která je „užitečná”: Dalším způsobem, jak dospělí manipulují se svobodnou 

hrou dětí, je jejich snaha, aby děti dělaly něco, co je smysluplné nebo užitečné – ať už 

v zájmu duševního nebo fyzického zdraví. Hrát si čistě s účelem si hrát je považované 

za promarněnou příležitost, děti jsou tedy povzbuzovány, aby si hrály s cílem něco se 

naučit. Někdy také dochází k zásadnímu rozporu mezi záměrem a skutečnou 

intervencí: dospělí odrazují děti od pobíhání (je chaotické a nebezpečné), ale pak po 

nich během tělocviku chtějí, aby běhaly dokolečka.  

 Hra jako „potíž”: Některé formy hry mohou z pohledu dospělého působit 

komplikace. Nelíbí se jim například konflikty ohledně vlastnictví hraček, raději tedy 

dětem zakážou přinést si vlastní hračky, protože mohou podněcovat tyto druhy 

konfliktů.  

 Hra jako „posedlost”: Když mají dospělí pocit, že některé druhy her jsou opakované 

stále dokola, mohou se snažit zasáhnout, aby si děti hrály různoroději. Nicméně děti 

jsou velmi vynalézavé při nacházení způsobů, jak pokračovat ve své hře: Thomson 

uvádí situaci, kdy supervizor odebral chlapcům fotbalový míč, aby si hráli s něčím 

jiným. Chlapci však pokračovali ve fotbalu dál a namísto míče použili peněženku a 

poté kámen. Když jim pak supervizor zakázal hrát fotbal s kamenem, byli velmi 

rozmrzelí a dokonce nepřátelští.  

 Násilná/agresivní hra (Žádné rvačky): Samozřejmě že nechceme, aby si děti 

navzájem ublížily. Někdy je ale pro dospělé obtížné rozlišit hravou rvačku, hravé 

postrkování a skutečný souboj. Tyto fyzické druhy hry jsou důležité z řady důvodů. 

Děti mají tendenci se v rámci hry prát s kamarády a ne s nepřáteli, celkový záměr je 

udržet hru a nikoliv vyhrát. Údery jsou tedy tlumené a silnější děti se samy 

znevýhodňují. Ukazuje se, že rvačky v rámci hry jsou základem rozvoje vrstevnické 

vzájemnosti a díky hraní si se silnými emocemi strachu a vzteku podporují regulaci 

emocí. Dospělí někdy nedokáží rozlišit souboj v rámci hry od toho skutečného, děti v 

tom však mají mnohem více jasno. 

 Dobrá hra (Neví, jak si hrát): Dospělí mohou být někdy ovlivněni i určitým druhem 

nostalgie. Všichni máme vlastní vzpomínky na hraní a ty často vedou k pocitu, že 

způsob, jakým jsme si hráli, je ten nejlepší. Navrhujeme hry, které jsme měli tak v 

oblibě a očekáváme od dětí stejné nadšení – a pokud ho neprojeví, můžeme dojít k 

závěru, že už si neumí hrát.  

 Regulace a odpor: Navzdory těmto projevům moci a kontroly ze strany dospělých, 

Thomson zjistil, že děti nejsou pouze pasivními oběťmi. Někdy přejdou do boje a 

snaží se situaci kontrolovat jakýmkoliv možným způsobem. Například se schovat do 

keřů a dělat něco zakázaného. Dospělí mají občas pravdu, když se jim zdá, že děti 

úmyslně porušují pravidla.  
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Veškeré uvedené vědomé nebo podvědomé představy dospělých ovlivňují svobodnou hru 

dětí. Je přirozené, že chtějí děti ochránit před nebezpečím a vzdělávat je. Měli by si však 

uvědomovat, jak vliv mají jejich zásahy na děti a být schopni rozpoznat, kdy jednají na 

základě nějaké vlastní představy. Při podporování hry řízené dětmi samotnými je zásadní 

neustálá sebereflexe.   

Pro porozumění tématu intervencí bude užitečné vrátit se ke konceptu psycholudic (Kapitola 

4, oddíl 4.3.2.), díky kterému můžeme pochopit, jak naše akce podporují každý prvek cyklu. 

Sturrock a Else popisují čtyři úrovně intervencí zaměřených na podporování herního cyklu, 

bez záměru jej ukončit nebo pozměnit: 

 Udržování hry: úroveň intervence, kdy dospělý pozoruje dění při hře a zapojuje se do 

ní pouze minimálně nebo nepřímo. Playworker zde má roli ochránce, předchází 

nechtěnému narušení hry ze strany ostatních. V nejlepším případě si hrající dítě nebo 

děti jeho intervence vůbec nevšimnou. Dobrým příkladem je chování playworkera v 

jednom školním klubu. Playworker hrál se staršími dětmi po domácku vyrobený 

kulečník a pod kulečníkovým stolem si hrály dvě pětileté děti na „domeček“. 

Playworker se příležitostně jemně dotknul paže hráčů kulečníku jako varování, aby 

nešlápli na končetiny dolních hráčů, které se občas vynořily pod stolem.  

 Jednoduché zapojení: v tomto případě playworker jedná jako poskytovatel zdrojů 

pro hru. Playworker si je vědom herního rámce a odpovídá na přímé nebo nepřímé 

herní pobídky. Může například poskytovat materiály, hračky nebo jiný předmět 

potřebný k udržení herního rámce a plynutí herních cyklů. Po vydání potřebných 

zdrojů se playworker stáhne do pozadí. Nezapojuje do obsahu nebo příběhu herního 

rámce jinak, než dodáváním materiálu. 

 Střední zapojení: zde je playworker dítětem vyzván (přímo nebo nepřímo), aby se do 

hry zapojil. Smyslem zapojení je nastolit nebo znovu-nastolit herní rámec a poté se 

okamžitě stáhnout a vrátit do módu udržování hry. Může se jednat o situaci, kdy vám 

děti nabídnou imaginární sladkosti, které připravili na imaginárním ohništi, nebo se na 

vás najednou vrhne skupina dětí, převleče vás a prohlásí za svého krále, královnu, dítě 

nebo příšeru. Tato intervence je většinou krátkodobá, někdy trvá pouhé sekundy. 

Playworker si musí být vědom toho, že jeho přítomnost v herním rámci zahrnuje jeho 

výšku, status a autoritu a mohl by tak rámci snadno dominovat a ne jej pouze 

(znovu)nastolit.   

 Komplexní zapojení: při této úrovni intervence je playworker do hry zapojený po 

delší dobu a bez jeho přítomnosti by se hra rozpadla. Opět by se mělo jednat o reakci 

na vyslanou pobídku (přímou nebo nepřímou) a playworker si musí dát pozor, aby 

hernímu rámci nedominoval. Forma hry je zde sdílená mezi hrajícím si dospělým a 

dětmi. Stejně jako u střední intervence si playworker musí být vědomý své moci. 

Podle Sturrocka by měl být playworker v pozici „svědka“, kdy herní rámce pozoruje a 

zároveň je jeho součástí. Playworker musí být schopný komplexního posouzení svého 

řízení a zapojení do obsahu herního rámce. Jednoduše řešeno, v této situaci musí 



 

70 

 

playworker vyvažovat své vlastní zapojení do hry s čímkoliv dalším, co se odehrává v 

herním prostředí.  

Vedle zapojení se rovnou do rámce dětské hry existuje nekonečně mnoho dalších méně 

přímých způsobů intervence, kterými mohou dospělí hru dětí podpořit (neomezovat ji).  

Například přeskládání prostoru nebo nabídnutí rozmanitějšího výběru stimulujících 

materiálů. 

 

7.5 Navigování napětí (Kontinuum Brawgs)  

Kontinuum Brawgs
72

  nabízí playworkerům způsob navigování nebo řízení napětí a rozporů, 

které vyvstávají v důsledku étosu nízké intervence – vysoké odezvy. Na jedné straně leží 

doslovné pojetí nulové-intervence (kdy by dospělí měli děti prostě nechat, ať pokračují a 

poradí si samy) a na druhé tlak na dospělé, aby řídili a kontrolovali hru dětí směrem k 

sociálně žádoucím výsledkům nebo omezovali způsob hraní, jež v dospělých samotných 

vyvolává nepohodlí a obavy.  

Tento model je ovlivněný koncepty psycholudics (duševní nastavení před, po a v průběhu 

hry) a teorií komplexity. Jeho název (Brawgs) je anagram iniciál tří hlavních tvůrců (Wendy 

Russell, Gordon Sturrock and Arthur Battram). Představuje dynamické kontinuum vnitřních 

(emocionální, afektivní, motivační) a externích (chování) reakcí na dětskou hru. Předpokládá, 

že: 

playworker bude působit v různých bodech kontinua v závislosti na řadě 

proměnných, včetně kontextu, osobních přesvědčeních a hodnotách, jeho vztahu s 

jednotlivými dětmi, jeho vnímání očekávání druhých,… playworker by se měl 

snažit nacházet co nejčastěji ve středu kontinua s vědomím, že v některých 

situacích bude nutné se posunout k jednomu nebo druhému konci.
73

 

Jednou nejkrajnější pozicí ve vnější dimenzi je didaktická, kdy playworker řídí a kontroluje 

hru s cílem pomoci dětem něco se naučit. Druhým krajním bodem je chaotická intervence, 

kde je úroveň zasahování tak nízká, že v prostoru nejsou dostupné vhodné zdroje a reakce na 

hru dětí jsou nevyrovnané a závislé na náladě. Mezi těmito dvěma extrémy leží ludocentrický 

přístup, jehož cílem je podporovat hraní organizované samotnými dětmi. Krajními polohami 

v rámci vnitřní dimenze jsou ne-ludická a ludická intervence. V té první převládá touha děti 

kontrolovat, učit a chránit a v ludické intervenci playworker upřednostňuje své vlastní 

emocionální touhy. Uprostřed se nachází paraludický emocionální stav, kdy playworker 

rozpoznává symbolický (ne doslovný) podnět vyjádřený dětmi, je si vědom svých vlastních 

limitů a může proto podporovat záměry dětí, aniž by došlo k adulteraci.    
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Tento model je dynamický: dospělí se budou cítit postrkováni k jednomu nebo druhému 

konci a musí provádět vědomou reflexi (během samotné činnosti a poté zpětně), aby se opět 

navrátili do středu. Samozřejmě jsou chvíle, kdy je vhodné použít didaktický přístup. 

Celkovým cílem by však mělo být jednání ve vyrovnané, ale zároveň dynamické poloze 

ludocentrické a paraludické intervence. 
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Kapitola 8: Užitečné zdroje  
 

Věříme, že pro vás bude tato příručka užitečná. Uvádíme v ní řadu zdrojů a zde doplňujeme 

další odkazy na on-line zdroje a organizace, které vám mohou pomoci stát se Školou 

přátelskou k dětské hře.  Šťastnou cestu!  

8.1  Užitečné webové stránky a organizace  

BaSiS (Přestávky a sociální život ve školách): dlouhodobý výzkumný projekt v Anglii: 

http://www.breaktime.org.uk/index.html  

Bristol Scrapstore Playpods: https://www.playpods.co.uk/ 

Canadian Public Health Association Unstructured Play Project (mnoho užitečných zdrojů): 

https://www.cpha.ca/unstructured-play 

Conceptual PlayWorld (zdroje pro hravý přístup k výuce věděckých, technologických 

předmětů a matematiky): https://www.monash.edu/conceptual-playworld/about#  

Obecný komentář 17 ke článku 31 Úmluvy OSN o právech dítěte: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2f

C%2fGC%2f17&Lang=en  

Global Outdoor Classroom Day: https://outdoorclassroomday.com/ 

International Play Association (včetně odkazů na pobočky v jednotlivých zemích): 

http://ipaworld.org/ 

International School Grounds Association: http://www.internationalschoolgrounds.org/ 

Outdoor Play and Learning (OPAL): https://outdoorplayandlearning.org.uk/ 

Play Board Northern Ireland: https://www.playboard.org/  

Play England: http://www.playengland.org.uk/  

Play-friendly Schools: http://www.playfriendlyschools.eu/  

Play Scotland: https://www.playscotland.org/ 

Play types: https://playeverything.wordpress.com/play-and-playwork/play-types/  

Play Types Toolkit for schools (Play Scotland, 2019): 

https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-

2019-web.pdf  

Play Wales (mnoho užitečných informačních letáků): http://www.playwales.org.uk/eng/ 

Unicef Rights Respecting Schools Award: https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-

schools/ 

http://www.breaktime.org.uk/index.html
https://www.playpods.co.uk/
https://www.cpha.ca/unstructured-play
https://www.monash.edu/conceptual-playworld/about
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F17&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F17&Lang=en
https://outdoorclassroomday.com/
http://ipaworld.org/
http://www.internationalschoolgrounds.org/
https://outdoorplayandlearning.org.uk/
https://www.playboard.org/
http://www.playengland.org.uk/
http://www.playfriendlyschools.eu/
https://www.playscotland.org/
https://playeverything.wordpress.com/play-and-playwork/play-types/
https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf
https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf
http://www.playwales.org.uk/eng/
https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/
https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/
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8.3 Mapování obsahu Příručky školy přátelské k dětské hře pro požití s 

Příručkou pro školitele   

Příručka pro školitele je dostupná na webové stránce Školy přátelské k dětské hře
74

. Školení o 

délce 30 hodin je rozdělené na dvě části. První je určená pro širší publikum (subjekty 

zapojené do strategického i provozního rozvoje), druhá část určená osobám pracujícím s 

dětmi při hře se věnuje provozním aspektům Kritérií kvality. Tabulka uvedená níže ukazuje, 

jaké části pracovního sešitu obsahují doplňující informace a/nebo teoretické prvky k 

aktivitám během školení. Vzhledem ke struktuře školení se některá témata v mapování 

opakují. Druhá část obsahuje detailnější informace k jednotlivým oblastem, pro školitele však 

může být užitečné se s nimi seznámit už před realizací první části kurzu, i když během něj 

materiál přímo nevyužití.   

 

Modul/aktivita školení  Odpovídající kapitoly v Příručce 

Modul 1: Co je to Škola 

přátelská ke hře  

1.2: Proč je důležité stát se Školou přátelskou k 

dětské hře  
2: Informace specifické pro jednotlivé země 

3.2: Význam celoškolského přístupu   

4.2.2: Účast dětí  

6.3:  Affordance 

7.1: Celoškolský přístup: trvalý proces  

Modul 2: Vyhrazení času a 

budování kultury, která 

podporuje hru (1) – 

strategické/regulační otázky  

1.2: Proč je důležité stát se Školou přátelskou k 

dětské hře   
2: Informace specifické pro jednotlivé země  

3.1: Proč je důležité mít strategické i provozní 

vedení  

4.1: Rámcové principy PARK pro tvorbu písemného 

prohlášení 

4.2: Zásady (včetně podkapitol) 

4.3: Znalosti: přemýšlení o hře (včetně podkapitol, 

ačkoliv mnoho informací se vztahuje k modulu 

6) 

4.4: Dostupnost 

4.5: Riziko 

5.2: Význam prodloužených časových úseků pro hru  

5.3: Význam respektování herního času 

5.4: Hravá pedagogika a co tento přístup zahrnuje 

5.5: Hravé okamžiky v průběhu školního dne 

Modul 3: Vyhrazení času a 

budování kultury, která 

podporuje hru (1) – praktické 

otázky  

1.2: Proč je důležité stát se Školou přátelskou k 

dětské hře  
1.3: Étos playworku (včetně Zásad playworku)   

4.2.1: Jaké mohou být zainteresované strany?  

5.1: Obecný komentář 17 ke článku 31 Úmluvy 

Organizace spojených národů o právech dítěte 
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Modul/aktivita školení  Odpovídající kapitoly v Příručce 

(UNCRC)  

6.4: Teorie stimulujících materiálů  

7: Části této kapitoly mohou být užitečné 

(zaměřené zejména na modul 8)  

 

Modul/aktivita školení   Odpovídající oddíly v Příručce  

Modul 4: Prostor pro hru  6.1: Uvažování o prostoru  

6.3: Affordance 

6.5:  IPZD a audit prostoru 

6.6: Kritická kartografie (více pro modul 9) 

6.7: Navrhování prostoru: bohaté herní prostředí   

Modul 5: Školní strategie a 

akční plán  

Jde o opakovací modul, využívá materiály probírané 

dříve pro zahájení procesu plánování činností. Mohou 

zde být užitečné různé kapitoly příručky v závislosti na 

skupině.  

Modul 6: Více o hře – pohled 

na její povahu a hodnotu  

4.3: Znalost: přemýšlení o hře (včetně podkapitol) 

Modul 7: Já – osobní aspekty 

podporování hry ve školách  

7.4: Intervence a adulterace hry  

Modul 8: Teorie a praxe 

playwork 

1.3: Étos playworku (včetně Zásad playworku)  

4.3.2: Co se děje při hře: typy hry, herní cyklus  

Modul 9: Více o hře a prostoru  Celá kapitola 6  

4.2.2: Účast dětí  

Modul 10: Hra mimo herní 

dobu / plánování činností 

5.4: Hravá pedagogika a co tento přístup zahrnuje  

5.5: Hravé okamžiky v průběhu školního dne  
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