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VĚNOVÁNÍ
Těchto několik kapitol o skautské výchově věnuji
s poděkováním
Františku Kendíkovi, mému strýci,
od kterého jsem se učil být skautem po celý život
Františku Lukešovi, rádci družiny Ostřížů,
který mne učil skautsky myslet
Vladimíru Štěrbovi, vůdci 1. oddílu v Písku,
který mne učil skautsky se chovat
a s vděčnou vzpomínkou
památce Karla Grima, velitele LŠ v Černošicích 1946,
který mne učil vést děti po skautských stezkách,
památce Rudolfa Plajnera, náčelníka Junáka,
který mne učil odpovědnosti za mnohé děti
památce Pavla Křivského,
který byl mým učitelem pro celý život
dále pak
společenství Kruh, ve kterém žiji a přemýšlím více než 40 let
bývalému TOM 50656 a dnešnímu středisku Javor v Praze 6,
ve kterém se 20 let stále učím
v bratrské spolupráci s Luďkem Beránkem
a konečně
známým i neznámým vůdkyním i vůdcům oddílů,
kteří dnes jdou opět po stezkách skautské výchovy.
Nad Černým Dolem, po svátku sv. Jiří,
patrona skautů, 1991

1. Úvod aneb skautská vše výchova
Počtvrté jsme znovu začali. Znovu vstupujeme do služeb dětem, do služeb
všestranné výchovy, do služeb budoucího lidstva. Snad to zní jako fráze – mluvit
o lidstvu, když máme před sebou dvacet chlapců nebo děvčat. Kdo však šel proti
proudu řeky k jejím zdrojům, nacházel malé potůčky, stružky a ze země
vyvěrající pramínky. Z malých činů vznikají velké Činy; z drobných
a každodenních dobrých skutků vzniká velký proud dobra, o kterém snili
i uvažovali mnozí myslitelé minulosti.
Skauting má v naší zemi pohnutou historii. Vznikl před osmdesáti lety, ale více
než polovinu této doby byl násilně potlačen, ale to všichni znáte. Z mnoha stran
slyšíme otázku, jak je to možné, že se vždy znovu obnovuje a znovu k sobě láká
určitý počet dětí? Jak je to možné, že se najdou ženy a muži, kteří nezištně
věnují hodiny svého volného času i své dovolené výchově dětí? Jak je to možné,
že výchovný systém přežívá osmdesát let, když se v životě lidí tolik změnilo
a světem prošlo tolik krátkodechých směrů politických, uměleckých i vědních?
Je to poselství všestranné výchovy – v kruhu vrstevníků a uprostřed přírody –
které jsme přijali od zakladatelů a které máme povinnost rozvíjet a předat
budoucím. To, co jsme prožili ve skautském dětství, je v nás plně vtištěno a vede
k potřebě předat naši zkušenost dalším generacím děvčat a chlapců. A přitom
víme, že výchova je jedním z nejtěžších úkolů, které stojí před člověkem. Musí
se řídit hlavou i srdcem, nesmí být mechanickou nápodobou, aleje tvořivou
činností, do které se promítne celá naše osobnost, naše dovednosti, schopnosti
i poznání.
Po staletí uvažovalo lidstvo o tom, co je to výchova a jak ji uskutečňovat.
Odpovědí bylo mnoho a asi nikdy se nedopracujeme ke konečnému řešení.
Řekněme si předběžně, že cílem skautské výchovy je člověk po všech stránkách
vyzrálý, vzdělaný, tvořivý, schopný spolupráce s jinými lidmi, dobře zakotvený
v řadě malých i velkých skupin, zformovaný v kulturní bytost. To je ideál, ke
kterému se více či méně blížíme, ke kterému vedeme děti, ale také sami sebe,
protože řádná výchova se časem mění v uvědomělou sebevýchovu a provází
člověka od kolébky ke hrobu. Je to ideál, který před více než třemi sty lety
vytyčil J. A. Komenský ve své Pampaedii aneb Vševýchově. Zdůvodňoval v ní
nutnost, aby lidé byli učeni všichni, všemu a všestranně.
Následující kapitoly jsou příspěvkem ke skautské výchově. Nejsou to návody,
spíše jen naznačení cest, po kterých se ubírá skautský vůdce. Nebývají to cesty
rovné, jsou na nich mnohé překážky, často se ztrácejí a my bloudíme, mnohokrát

se na nich zapotíme i promokneme, ale přece jen míří k vytyčeným cílům.
Shrnuji zde zkušenosti své i řady sester a bratří, s kterými jsem se po více než
čtyřicet let setkával na skautských stezkách a uvažoval o výchově, která je
údělem skautského vůdce.
ÚKOLY:
Pátrej ve veřejných knihovnách po Komenského Vševýchově a vypůjč si ji.
Nebude to snadné, mají ji jen málokde.
Jdi někdy s třemi až pěti vůdci na noční vycházku a společně uvažujte o tom, co
je to výchova, v čem na vás skauting působil a co chcete v budoucnosti
v oddílech změnit. Druhý den své úvahy zachyťte písemně.

2. O smyslu výchovného snažení aneb oč dnes
usilujeme
Od skautingu společnost očekává odpovědnou práci ve prospěch dětí. Vstoupili
jsme na scénu, na které se dnes a denně odehrává drama úsilí o výchovu dítěte.
Pokud chceme uspět, musíme si uvážlivě ujasňovat cíle i metody naší práce
a využívat přitom jak nahromaděné skautské zkušenosti, tak současné poznatky
teorie výchovy a vzdělávání. Neměli bychom příliš improvizovat (i když
výchova bez improvizace není možná), neměli bychom být diletanti, ani
řemeslní rutinéři.
O metodice skautské výchovy je třeba opětovně přemýšlet, rozebírat
zkušenosti, otevírat se novým výchovným proudům i myšlenkám a opakovaně se
ptát, zda volíme vhodné výchovné prostředky.
Nejdůležitějším problémem dnešní doby je rozbití mravních hodnot v celé
společnosti. Náprava bude velmi obtížná, skauting ještě nikdy nestál před tak
těžkým úkolem. Není nutné uvažovat, proč a jak k tomu došlo – všichni jsme
prožívali minulá desetiletí – ale musíme se ptát, co můžeme a musíme udělat pro
naše děti, abychom tento stav postupně napravovali. Nejde však jen o děti, jde
i o nás, všichni jsme minulostí zatíženi. Děti za dnešní situaci nemohou, byli
jsme to my, kdo je vychovávali a všichni neseme svůj díl odpovědnosti.
Dětem výrazně chybí kladné vzory – v denním životě, ve školách, na hřištích
i v umění. Z dětské literatury se vytratil kladný hrdina a je nahrazován malým
člověkem, který se potácí na okraji společnosti a jen tápavě hledá své místo.
V televizi vidí děti násilí, krutost a beznaději. Nebojme se stavět jim před oči
vzory – a nezapomeňme, že právě nás budou napodobovat.
Kolem sebe vidíme oslabené rodiny, které mnohdy neplní základní
výchovnou funkci nebo ji plní jen formálně a bez potřebného zaujetí. Mnozí
rodiče ani vychovávat nedovedou, jiní nemohou a mnohdy dokonce ani nechtějí.
Selhává tak nejpřirozenější výchovná metoda – příklad vlastní rodiny. Dítě se
nenaučí základním pravidlům rodinného i sociálního života a přichází do oddílu
bez základních návyků pro život ve skupině.
Pozorujeme zhoršení zdravotního stavu dětí i jejich odolnosti vůči zátěžím.
I to nám ztěžuje skautskou činnost a mnohdy musíme v začátcích oddílové
aktivity i poněkud slevit z náročných požadavků. Děti však nejsou oslabeny jen
tělesně, ale i citově – chybí jim emočně vřelé prostředí rodiny, které je
nahrazováno odcizenými vztahy v jeslích i školních družinách nebo
mechanickým vysedáváním před televizí v prázdném bytě.

Mohli bychom takto pokračovat dále. Psal jsem o dnešních dětech již v nultém
čísle Skautingu 1990. Ze zkušeností prvních táborů a prvního roku obnovené
činnosti jasně vidím, že skautská výchova má své opodstatnění – dnes snad ještě
více než v době svého vzniku. Mladé ženy a mladí muži, kteří mají potřebu
vychovávat a nechybí jim k tomu patřičné schopnosti a dovednosti, budou vždy
vítáni. Jejich práce přispívá ke zdravému vývoji dětské populace a tedy také ke
zdravému vývoji země, ve které jsme se narodili a vyrůstali. Vůdcové a vůdkyně
oddílů musí mít co největší podporu všech činovníků, kteří přímo ve vedení
oddílů nepracují. Mají plné právo na vlastní rozhodování i hledání nových cest.
Co považuji za náš hlavní úkol – zde a dnes? Vrátit dětem ideály, které jsou
vyjádřeny ve slibu a v zákonu, a postupně je naučit, že je možno podle nich žít
i v každodenním životě. Tedy pomáhat dětem hledat jejich místo ve světě i role
ve společnosti, životem v přírodě a v malých skupinách rozšířit jejich dosavadní
zkušenosti a vytvářet kladné vzájemné vztahy, oproštěné od povrchnosti
a odcizení. Ale zároveň chceme vracet děti z táborů a z oddílů zpět do života,
obohacené o řadu prožitků, a schopné se ptát: „Kdo jsem, oč chci usilovat, jaké
je moje místo ve světě a jak se budu chovat?“ Schopnost a ochota vždy znovu se
ptát, hledat sám i ve skupině odpovědi a svou činností sám sebe překonávat, to
vše postupně vytváří z dítěte vyzrálého člověka a naplňuje význam slova skaut –
ten, kdo hledá cestu.
ÚKOLY:
Najdi si v nultém čísle Skautingu 1990 článek Dnešní děti, přečti si jej a uvažuj,
co bys doplnil nebo napsal podle svých zkušeností jinak.
Zaznamenej písemnou formou, co tě na dnešních dětech nejvíc mrzí a v čem vidíš
jejich přednosti. Všimni si, zda máš zapsáno více tvrzení negativních nebo
pozitivních – mělo by to být zhruba v rovnováze. Uvažuj, zda děti nepodceňuješ
či nepřeceňuješ!
Nezůstávej jen u zapsaných tvrzení, ale pokus se uvazovat, jak bys ve skautské
činnosti odstraňoval či alespoň oslaboval to, co se ti na dětech nelíbí a naopak
posiloval to, co považuješ za kladné a potřebné. Může to být i vhodný námět pro
rozpravu vůdců ve středisku či na vůdcovském kursu.

3. Co nám bylo dáno do kolébky aneb
A. B. Svojsík dnes
Při rozboru české otázky dospěl T. G. Masaryk k poznání, že státy se udržují
těmi ideály, které byly vloženy do jejich základů. Ptejme se tedy, jaké byly
myšlenkové zdroje, ze kterých vycházel před osmdesáti lety A. B. Svojsík.
V roce 1911 ve věku 35 let se v Anglii seznamuje se skautingem a již v příštím
roce poprvé táboří nedaleko hradu Lipnice a vydává v tiskárně u Grégra knihu
Základy junáctví – 5. svazek Knihovny Junáků (Českých skautů). V podtitulu
této základní knihy čteme: Návod pro výchovu české mládeže na základě systému
sira R. BadenPowella „Scouting“ a za laskavého přispění četných odborníků.
V předmluvě charakterizuje Svojsík své první dojmy o skautingu takto:
„V BadenPowellově skautingu našel jsem realizovánu mnohou neurčitou
vidinu, jež vznášela se před mýma očima, když přemýšlíval jsem o nutnosti
radikálních reforem ve výchově naší mládeže. Idylicky krásné scény ze života
skautů v lesích, ušlechtilost, bezvadnost vystupování, opravdovost v každé práci
ať duševní, ať tělesné, horlivost v konání dobra, energie a čistá, jasná duše
zírající z jejich očí, nepřipouštějí ani zdání klamu. Toť jsou nepopiratelné skvělé
výsledky silné výchovy v přírodě, jež byla mým dávným ideálem. Krok za krokem
vnikal jsem do tajemství jejich úspěchů a nevycházel jsem z obdivu. Jak mistrně
využitkováno tu chuti mládeže k dobrodružnému životu v přírodě, jak každá hra
a zdánlivě nepatrná, pro zábavu vykonávaná práce mění se ve významnou složku
výchovnou! Jak celý život vytvořený v táboře jest obrazem života skutečného
a vším, co mládež ze zábavy s radostí tam – koná, jak učí se plnění povinností
pro celý život! Jak obratné rozřešena otázka výchovy vůdců, jak hravě výhodným
rozdělením lze ovládati družiny hochů! Ani nechápeš, jakými prostředky
docíleno bylo oné horlivé účasti a spolupráce hochů na zlepšení vlastní výchovy.
Jak rafinovaně promyšlen postup, aby mládež zvykla si pozorovati a milovati
přírodu! Jak konečné vše to svedeno jest k jedinému cíli, vychovati svérázné,
pevné povahy, charaktery, muže, kteří vlastními silami dovedou kráčeti
k vytčenému cíli. A čím více pomocí odborné literatury vnikal jsem do
podrobností, tím více rostl můj obdiv i zájem. Nic na tom nezměnilo cítění, že pro
naše poměry bude třeba celé dílo přepracovati a mnohým doplniti.
S opravdovou láskou a přesvědčením o jejich nezbytnosti pro naši mládež
i s nadějí v nejlepší výsledky ujal jsem se přípravných prací. Kdežto širší
veřejnosti, jak se zdá, zajímavé hnutí v ostrovní říši ušlo, nasel jsem
u jednotlivců, kteří tuto reformu již od počátku se zájmem sledovali, potvrzení

svých pozorování i povzbuzení k další práci. Byli to zejména pp. vl. rada Bílý,
prof. Čáda, insp. Klenka a poslanci Dr. Kramář a Dr. Masaryk.“
Základy junáctví na více než 700 stranách shrnují ucelený systém poznatků jak
v oblasti teorie výchovy v přírodě, tak v různých oborech skautské praxe.
Neméně významné bylo, že se Svojsíkovi podařilo získat kolem třiceti dalších
autorů, mezi nimiž nalézáme řadu tehdejších představitelů české filozofie
(F. Čáda, F. Drtina), vědy (J. Thomayer, K. Velemínský, K. Weigner), umění
(A. Jirásek, J. Holeček, K. Kovařovic, K. Rais, Z. Wirth) i veřejného života
(J. Guth, V. Klofáč, K. Kramář, F. V. Krejčí). Nové hnutí tak získalo mimořádně
solidní odborný základ, což tvořilo i v dalších fázích vývoje jeden ze
specifických rysů českého skautingu. Druhým rysem, který můžeme vystopovat
ve Svojsíkově knize, je snaha o jistou úpravu anglického vzoru tak, aby vytvořil
systém, který by vycházel z potřeb českého prostředí i z charakteru českých dětí.
Snad nebude na škodu, když ocitujeme Svojsíkovu charakteristiku skautingu
jeho vlastními slovy:
„Skautování učí práci, učí jí nenápadně, hravě, ve svěžím pohybu a za veselé
nálady. To jest jeho nejkrásnější předností a kouzlem. To však neznamená, že má
se vyhýbati opravdovosti a praktičnosti. Naopak, čím zřetelnější praktický
výsledek práce, čím životnější cíl zaměstnání, čím větší zásluhu má hoch
o produkt, jejž zrobil, tím trvaleji hocha upoutá. Aniž by toho tušil, přestupuje tu
hoch nepatrnou hranici, jež dělí hru od práce, poznává radost z výsledku svého
konání, pociťuje potíže i slast práce, pozvolna jí zvyká a zamiluje si ji. Tak zvyká
také přesnosti, vytrvalosti a trpělivosti, získá na samostatnosti a tvořivosti.
Každá práce v táboře musí býti ovšem přiměřena věku táborníků, ale bude to
vždy práce opravdová, účelná, aby tábory naše staly se radostnou školou práce,
podnikavosti, samočinnosti, individuality.
V hochovi má se výchovou junáckou probuditi touha, aby stal se platným
členem lidské společnosti prací svého ducha i paží, avšak dávají se mu i základy,
aby pracoval o svém zušlechtění. Proto zavazuje se konati dobré skutky,
pomáhati bližnímu i s nasazením vlastního života proto učíme jej smyslu pro
pravdu a čest, společenským způsobům, upozorňujeme na vše, co tvoří kulturní
život národa, pěstujeme jeho charakter, silnou vůli i odvahu, vedeme jej k železné
sebekázni i dobrovolnému podřízení, čistotě myšlenek, přátelské družnosti
a obětavé lásce k vlasti. Má býti vzorem jinocha – junákem, to jest rytířem bez
bázně a hany.“ (str. 48–49)
Nebyl to však jen racionální výchovný systém, který Svojsík vytvářel. Byly to
i silné citové prožitky z přírody, které dokázal zachytit. Jeho popis pohledu na

hvězdné nebe je stále inspirativní.
„Slunce zapadá… Jak velkolepý to pohled! Plný dosud proud světla dvojím
tónem polévá skalní útesy a hází zlato do vrcholů chmurných lesů, jež se na
obzoru mračí. Na zem střásá samé růže, skály planou ametystem, modravé stíny
kladou se kol; každý strom vychloubá se zlatým i listy a vše je zář, co létne
vzduchem. Jak vulkán bezedný otvírá západ svůj jícen, do něhož valí se
v čarolesku moře rudých vln. Vše plane purpurem a zlatem, však slunce pomalu
se spouští – až zhasíná. Nastává noc… A tu z bezdna tmy vynoří se pojednou
tisíce planoucích světů, jež hoří a míhají se v houstnoucím temnu. Tato jiskřící
světla, ty třpytné hvězdy odvažují se odhaliti své nezměrné kouzlo teprve potom,
až vševládné slunce zhasí svůj oslnivý jas. A tu provozují v tiché, mlčenlivé noci
svou hru věčně se opakující, stále stejnou a stále krásnou, jež upoutati dovede
mysl prostého člověka i vážného učence.
Hvězdnaté nebe působí neodolatelným, magickým kouzlem na ducha lidského.
Již ta představa o nesmírnosti nebeských světů i všehomíra je něčím, co duši
unáší v nadšení a roztoužení nekonečné. Ta krása každé jednotlivé hvězdy, jež
třepotá, míhá a chvěje se tisíce tisíců let v jemných paprscích něžného svitu, ta
přesná zákonitost jejich pohybu kolotavého, jež ani na chvíli nedovede opustiti
svou, před věky již vyměřenou dráhu, to vše upoutá mysl člověka a nutí jej
přemýšleti o tajemném řediteli celé přírody a obezřelém vůdci celého všehomíra.
Pohled na klenbu nebeskou, posetou hvězdnými světy, budí v duši lidské onen cit
sladké úzkosti a odevzdané důvěřivosti, jejž nelze popsati. Pohled na hvězdné
nebe osvobozuje duši z tělesných pout, duch letem nadšeným vznáší se k zuřivým
světům, u nichž není klamu ani mamu.“ (str. 138–139)
A do třetice – další základní kámen naší výchovné metodiky – skautská
družina. Svojsík ji charakterizuje i dnes platnými slovy:
„Pro nás nejdůležitější jest rozřadění junáckých oddílů v družiny, jež má veliký
pedagogický význam pro vzájemnou výchovu a vytvoření přátelských styků mezi
junáky.
Tvoří tedy 6–10 junáků družinu, dvě až pět družin tvořiti bude oddíl pod
vedením vůdce a jeho zástupce. Vůdce stanoví v každé družině staršího,
schopného junáka rádcem a jednoho jeho náhradníkem. Uzná-li to za vhodné,
ponechá volbu pořadatele a jeho náhradníka členům družiny. Také vedení
veškerých účtů za vydání mohou obstarati hoši k tomu ustanovení neb zvolení,
peníze však přechovává vůdce.
Při sestavování družin vyjdeme dle možnosti vstříc přáním jednotlivců,
vezmeme patřičný zřetel k stejnému stáří, přátelským stykům, stejnému povolání

hochů apod. Přecházení z družiny do družiny nelze připustiti, leda z vážných
důvodů a se svolením vůdcovým.“ (str. 679–680)
Stojíme dnes v údivu a v úctě před dílem, které je i po osmdesáti letech živé,
a které prověřil čas i historické zkoušky. Chcete vidět Svojsíkův památník?
Nehledejte ho v kameni náhrobku na Vyšehradě, ale hledejte ho ve svých
srdcích, u táborových ohňů a v rozzářených dětských očích. Tam je uložen –
pevnější kovu.
ÚKOLY:
Pokus se vyhledat ve starší knihovně některé dílo zakladatele českého skautingu
A. B. Svojsíka, možná je najdeš u některého z vůdců. Přečti si je a uvažuj, co
bychom dnes vyjádřili jinak nebo doplnili, ale také co jsme opomněli.
Vyhledej některého z „pamětníků“, člena Svojsíkova oddílu, starou kroniku
oddílu nebo družiny, staré časopisy – a hledej poučení.

4. Myšlenkové základy skautingu aneb náš
výchovný cíl
Skauting považujeme za výchovné hnutí, které usiluje svébytnými metodami,
odpovídajícími věku i potřebám mladých lidí, rozvíjet jejich osobnost a připravit
je na zvládání složitých životních situací i úkolů a na aktivní sociální život
v měnícím se světě. Zároveň je to i jistý životní styl, který se postupně vytváří
a provází jedince po celý život v duchu zásady „jednou skautem – vždy
skautem“. Je to cesta životem, která se vyznačuje předivem zprvu dětských, ale
později i zralých přátelských vztahů.
V mezinárodní skautské organizaci se upozorňuje na tři rizika současného
skautingu:
a)
Skauting jako pouhá rekreační činnost. Jistěže ji pěstujeme, ale nesmí být
základem nebo dokonce jedinou náplní našeho programu.
b)
Skauting jako hnutí dětí. Nesmíme se omezovat jen na dětský věk –
v mezinárodním skautingu se hovoří záměrně o hnutí mladých lidí. Jedním ze
specifických rysů československého skautingu je jeho pojetí jako celoživotního
poslání, ve kterém je hlavní důraz kladen na výchovu dětí, ale uvažujeme
i o dospívajících, dospělých a stárnoucích osobách.
c)
Důraz na všestranný rozvoj jedince je požadavek zcela správný, ale musí být
doplněn o další krok – jedinec, který je ochoten a schopen své síly využívat ve
prospěch svého okolí přírodního i sociálního (rodiny, oddílu, nejbližšího okolí,
školy, obce, země, přírody apod.).
Základní myšlenkový systém skautské výchovy můžeme odvodit z principů,
které jsou obsaženy ve slibu, zákonu, heslu i požadavku dobrého skutku. Člověk
je jediná bytost v nám známém vesmíru, která může dát slib. Zaváže se
k něčemu do budoucnosti a snaží se svému závazku dostát, a to bez ohledu na
situace, do kterých se v životě dostane. K našemu poslání patří i úsilí o nápravu
věcí lidských – ať již výchovou dětí, nebo uvědomělou sebevýchovou starších
členů.
Jestliže rozebíráme a promýšlíme za léta získané zkušenosti nespočetných
oddílů, zjistíme, že v základech skautingu jsou zhruba následující principy (zde
se opírám o úvahy Pavla Křivského i doby před 45 lety):

A. Světové bratrství a sesterství chlapců a děvčat jako jeden ze zdrojů budoucí
spolupráce dospělých a úsilí o mír ve světě. Idea světového bratrství je asi stejně
stará, jako je lidské sociální myšlení. Pohybovala se však převážně na úrovni
neuskutečnitelných utopií. Zakladatelé skautingu se pokusili tento ideál svébytně
realizovat. Chceme-li uskutečňovat velké myšlenky, pak je třeba začít s vhodnou
výchovou již v dětském věku. Vytváření pevných a přátelských vztahů mezi
dětmi je jedním z předpokladů vzniku kladných sociálních vztahů a pevných
sociálních sítí mezi dospělými, a tím také i jistým přiblížením ke spolupráci
velkých sociálních celků a jednou snad i míru na celé zeměkouli.
Na myšlence bratrství mezi dětmi nemění nic ani ta skutečnost, že jsme
nemohli zabránit světovým válkám nebo lokálním konfliktům a střetům. Je třeba
se k tomuto ideálu znovu vracet a promýšlet metody, jak postupovat a jak se
k němu přibližovat i přes nejrůznější zábrany a komplikace.
B. Pozitivní činy jako základ humanity. Požadavek denního dobrého činu je
důležitým výchovným prvkem. Dítěti, které se naučí pomáhat druhým bez
nároku na odměnu a pouze s vědomím řádně splněné povinnosti, se později
stanou pozitivní činy samozřejmostí každodenního života. Pochopení ideálů
humanitních nezůstává jen teorií, ale přeměňuje se v praktické činnosti. Náš
skauting přijal tento ideál od Masaryka a prohlášením A. B. Svojsíka se zavázal
k jeho uskutečňování.
Snad právě v současné době, kdy budeme ještě dlouho usilovat o nápravu
morálních škod v dětech i dospělých, je požadavek pozitivních činů, ale
i pozitivního myšlení a pozitivních vztahů mezi lidmi snad tím nejdůležitějším
úkolem, který vytyčujeme. Do praktické humanity patří i požadavek abstinence
od alkoholu i drog, nekuřáctví, pohlavní kázeň, ale i vzájemná pomoc při
překonávání životních obtíží a svízelných situací v denním životě.
C. Duchovní rozměr skutečnosti. Znakem skautingu je neustálé hledání cest
života. Soudíme, že existují hodnoty, které jsou vyšší než je pomíjivý život
jedince a že existuje duchovní řád, který v minulosti hledala většina myslících
lidí. Patří k němu poselství výchovy, předávané z generace na generaci a usilující
o dobro a lásku, o službu i přátelské setkání. Hledání duchovního rozměru života
má celou řadu forem – prožívání krásy přírody, společné zážitky ve skupině,
překonávání sebe sama (viz např. zkouška tří orlích per), záměrné vytváření
a pěstování kladných vztahů mezi lidmi, schopnost sloužit nezištně druhým
lidem i poznané pravdě, postupné poznávání a chápání co je mravnost a jak ji
uskutečňovat a pochopení, že každý skaut má svůj díl odpovědnosti za sebe, za

druhé i za přírodu. Úkolem výchovné metodiky je vytvářet vhodné postupy,
které postupně přiblíží tuto problematiku dětskému chápání v závislosti na jejich
věku, zkušenostech i schopnostech.
D. Myšlenka skautingu jistě ne náhodou vznikla v zemi s bohatou
demokratickou tradicí a vytvářela vlastní formy výchovy bez tradičních autorit.
Sestavování skautských družin, postavení rádců, dobrovolná kázeň, spolupráce
mezi družinami v oddíle, i mezi oddíly navzájem – to vše tvoří jednu velkou
dílnu reálných demokratických zkušeností. Zároveň však to je škola budoucích
vůdců – a dnes bychom asi řekli i budoucích manažerů, kteří dokáží racionálně,
ale přitom demokraticky řídit nejrůznější skupiny a celky.
Praktický výcvik v demokratickém jednání a myšlení musí být součástí
roverského programu a měl by probíhat i v klubech starších skautů. Ze skautingu
by měly vymizet jakékoliv prvky manipulace, diktování a nerovnoprávného
rozhodování.
E. A konečně je to pozitivní vztah k přírodě, která je dnes u nás mnohde zcela
zdevastovaná. Život dětí v přírodě však není samoúčelný, ale má zhruba tři
funkce:
a)
Uspokojit základní instinktivní potřeby, které jsou v člověku pevně vtištěny
a pokud nejsou v dětství uspokojeny, vedou k deformaci člověka současnou
civilizací.
b)
Život v přírodě je prostředkem k jejímu poznávání v širších souvislostech
a zároveň i k její ochraně (v protikladu k neslavnému boji s přírodou a k jejímu
bezohlednému drancování). Patří sem i schopnost chápat procesy, které
v přírodě probíhají a do kterých člověk mnohdy nešťastně zasahuje,
c)
Pobyt v přírodě umožňuje zvyšovat odolnost dětí a vytvářit řadu užitečných
dovedností. Pro skauty byla příroda vždy druhým domovem. Znakem domova
je jeho důvěrná znalost i vztah vzájemné spolupráce a podpory. Lidstvo stojí
dnes na osudové křižovatce: zničí další bezohlednou činností své životní
prostředí, nebo změní své chování i postoje a začne důsledně napravovat
ekologické škody? Pochopí, že ochrana přírody je základním projevem úcty ke
všemu bytí? Úkol i program skautů je zde jednoznačný.
Z těchto myšlenkových zdrojů se odvíjejí jednotlivé skautské disciplíny, které
nejsou samy o sobě účelem, ale prostředkem k výchově dětí a k jejich

všestrannému rozvoji.
Mnoho ideálů, kterým lidstvo v historii věřilo, se rozplynulo třeba proto, že je
nekriticky přejímalo anebo špatně pochopilo. I naše výchovné ideály je třeba
vystavovat kritickému přezkoumání a opakovaně se ptát, zda jdeme správnou
cestou, zda nepodléháme iluzím či zda neumrtvujeme velké úkoly malicherným
hašteřením nebo nereálnými iluzemi.
ÚKOLY:
Sežeň si nějakou knížku o ekologii a uvažuj, jak budeš uskutečňovat ekologickou
výchovu na výletech i na táboře a jak povedeš děti, aby se chovaly ekologicky
doma, v klubovně i na táboře.
Vyhledej nějakou knihu o demokracii nebo humanitě. Měli bychom znát
Masarykovy Ideály humanitní a také nějakou úvahu o etice (mravnosti).

5. Tři základní otázky aneb od chaosu k řádu
Z ačínáš pracovat s oddílem, předstupuješ před děti, které na tebe hledí
a očekávají, že jim připravíš spoustu nových zážitků a dobrodružství. A ty máš
v hlavě chaos – sem tam blikne světélko a nejasně tušíš, co a jak dělat.
Vzpomínáš na vlastní zkušenosti, na četbu, na kursy, kterými jsi prošel. A pak
se začnou rodit nápady. Ale ještě než se dáš do přípravy programu, postav si
několik otázek a pokus se na ně odpovědět. Odpovědi nebudou definitivní
a provždy platné, proto se k nim čas od času vracej!
A. KDO JSEM?
Každý vůdce, každá vůdkyně musí sami sebe aspoň trochu znát, vědět, co
dovedou dobře a co jim jde hůře, jaké situace zvládají snadno a v jakých
selhávají, s kým si rozumějí a s kým nikoliv.
Žádný vůdce nebude dokonale umět všechny skautské disciplíny. Jsou znalci
přírody, jsou jiní, kteří ovládají rukodělné dovednosti a další patří k všestranným
sportovcům. Jde však o to, abych sám sobě rozuměl a uvědomoval si své
přednosti – a vědomě je pěstoval – i své slabiny – a ty se snažil odstranit
tréninkem, četbou, studiem, vyhledáváním zkušeností apod. Pozor však, abych
v programu nedával přednost tomu, co umím nebo co mne baví – tím bych
porušil první zásadu skautské metodiky, kterou je komplexnost. Vyřadím-li,
třeba nechtěně, některou disciplínu, dopouštím se podstatné chyby.
Ale co dělat s vlastními slabinami? Někdo nemá hudební sluch, další není
manuálně příliš šikovný, jiného netěší dlouhodobé pozorování přírody, dalšího
nebaví vaření apod. Nabízejí se nám tu v podstatě dvě cesty. Buď se pokusím
své slabiny překonat, nebo si najdu pomocníka, který mne v některých věcech
zastoupí. Stará Fanderlíkova zásada vedení oddílu říká: „Buďte tři“ – vůdce
a dva zástupci. Je velmi užitečné, když každý umí něco jiného a můžete se
doplňovat. O tom uvažuj, až budeš vybírat svého zástupce.
Někdy mohou pomoci i členové oddílu, dva až tři dobří zpěváci nebo kytaristé
se mezi chlapci i děvčaty najdou, a vůdce bez hudebního sluchu má po starosti.
Nejde však jen o jednotlivé disciplíny, ale i o zvládání obtížných situací, které
jsou v oddíle velmi časté. Někdo umí improvizovat, jiný má raději pevný
program – někdo zvládá situace kritické, jiný naopak v nich selhává. Někdo umí
vést dobře program v klubovně, jiný naopak venku i za špatného počasí.
Také většinou nejsou univerzální vůdcové pro všechny stupně. Výborný
vůdce vlčat nemusí být stejně vhodným vedoucím starších chlapců. Vůdce

skautského oddílu nemá mnohdy dostatek trpělivosti a hravosti potřebných pro
vedení vlčat. Někdo se dobře vyrovnává s chlapci, kteří v plné pubertě „zlobí“
autority, a jiný s nimi nevyjde, protože se nedokáže zbavit autoritativního
přístupu.
Nejde tedy o to, abychom chtěli být univerzálními vůdci za všech okolností,
ale abychom znali své síly, přednosti i slabiny, dokázali se s nimi vyrovnávat
a najít si to nejlepší místo, na kterém se maximálně uplatníme.
B. CO CHCI?
Druhý blok problémů se týká vlastního výchovného programu. Pro vůdcovu
činnost je nezbytné, aby si ujasnil, čeho chce docílit, a to jak při nejbližší
schůzce či na výletu, tak v dlouhodobé perspektivě – celého skautského roku
nebo celého tábora. Nejde o formální program, ale o rozmyšlení výchovného
plánu, a to jak pro oddíl, tak pro jeho jednotlivé části (třeba program pro rádce,
nováčky, jednotlivé družiny apod.).
Rámcový program na celý rok připravujeme hned po táboře (někdy dokonce
již před ním) a obsahuje většinou úvahu o struktuře oddílu (sestavení družin,
výběr a příprava rádců apod.), i o celkovém programu (odhad počtu
víkendových výletů, co budeme dělat o prázdninách, kam příští rok na tábor,
kolik asi stupňů zdatnosti bude složeno atd.).
Od celkového plánu na rok odvozujeme plány na jednotlivé měsíce, které
obvykle projednáváme na oddílových radách. Měsíční program se pak rozvádí
pro jednotlivé schůzky, vycházky a výlety. Když program připravujeme,
současně uvažujeme o časových možnostech, sledu jednotlivých bodů programu
(nemohu např. začít několika pohybově náročnými hrami a po nich zařadit body,
které předpokládají značné soustředění) i o programu náhradním pro případ
špatného počasí, menší účasti apod.
Podstatné však je, abychom při přípravě programu uvažovali o jednotlivých
bodech z výchovného hlediska.
Můžeme hrát hry, které mají rekreační charakter, hry cvičící paměť, hry
povzbuzující nová řešení a rozvíjející tvůrčí schopnosti – nebo hry vedoucí ke
spolupráci ve skupině. Práce s mapou umožňuje orientaci v terénu, ale zároveň
cvičí prostorovou představivost, případně i plánovitost v přípravě postupu podle
terénu, ve kterém se budeme pohybovat. Rukodělný výrobek má význam sám
o sobě, podporuje manuální zručnost, ale současně na něm zkoušíme i tvůrčí
fantazii, schopnost originálního řešení úkolů, učíme se poznávat své reálné
schopnosti a možnosti, a to vše přispívá k postupnému sebepoznání

a sebeocenění.
Když připravujeme program, jsou úvahy o tom, čeho chceme docílit, nesmírně
důležité a potřebné. Snadno se totiž stane, že sice vytvoříme lákavý program, ale
jeho smysl je nejasný nebo jen zábavný. Tak třeba při etapové hře vytvoříme
složitý systém jednotlivých úseků a ve snaze dodržet logiku herní legendy
a vymyslet zcela původní a neočekávané úkoly zapomeneme na výchovný úkol
a hrajeme pouze pro samotnou hru. Dětem se to sice může líbit, ale výchovný
smysl hry se vytrácí.
Speciální a důkladnou přípravu si vyžaduje letní tábor. Je to hlavní část
našeho výchovného programu a neměla by být ponechána náhodě ani
rutinérskému opakování minulých zkušeností. Někdy se mluví o dramaturgii
programu, ale o tom budeme uvažovat v jiné kapitole.
Shrňme tedy ještě jednou program výchovné činnosti: Chceme dětem předávat
řadu vědomostí, vytvářet v praktických aktivitách nové dovednosti a návyky,
nové postoje k sobě, ostatním, přírodě, společnosti, ale současně víme, že celý
program přizpůsobujeme věku dětí. Navození živých a inspirujících prožitků
motivuje děti k dalším činnostem a přitom se mezi nimi vytvářejí kladné vztahy.
To všechno mějme na paměti, když promýšlíme oddílový program.
C. JAK BUDU POSTUPOVAT?
Tento bod našich úvah je asi nejtěžší, ale zahrnuje v sobě právě to „tajemství“,
které často nedokážeme vyjádřit, o němž však víme, že činí skautskou organizaci
přitažlivou pro část dětské generace. Příliš nám nepomůže teorie ani různé kursy.
Každý vůdce „umí“ děti vést – někdo lépe, jiný hůře, někdo vlčata, jiný
odrůstající chlapce (rovery), někdo vyniká v tábornických a zálesáckých
dovednostech, jiný ve znalostech přírody a další ve hrách.
Někdy víme zcela jasně, „jak“ něco dělat, jindy víme, co chceme, ale tápeme
v prostředcích a někdy dokonce zjistíme, že se nám mnoho podařilo a ani
nevíme, proč (to bývají často velké úspěchy). Někdo je mistrem improvizace,
jiný chce mít jasný plán. Patrně se lišíme i ve výchovném stylu – někdo je přísný
a všímá si mnoha detailů, někdo spoléhá více na iniciativu dětí, někdo se s dětmi
o všem domlouvá a jiný naopak řeší všechno vlastní autoritou.
Nechceme podrobně uvažovat o metodách práce v jednotlivých skautských
disciplínách, ale zmíním se o některých obecných výchovných postupech, které
často užíváme, aniž si je uvědomujeme.
Vlastní příklad. K pravidlům výchovy patří, že příklad učitele, vůdce nebo
rádce je mnohem účinnější než vydávání pokynů, jak co dělat. Tato výchovná

metoda je nesmírně důležitá, protože dětem chybí kladné příklady, které by
mohly napodobovat.
Povzbuzení. Je užitečné pochválit každého, kdo se snažil nebo hledal nové
řešení, i když výsledek nebyl optimální.
Trest. Buďme opatrní! U nás se trestá (hlavně ve škole) příliš často a bývá to
pak neúčinné. Kromě toho se u nezkušených rádců a starších chlapců nedá
vyloučit ani jistá tendence k šikanování – tady pozor!
Obecně platí, že pochvala a povzbuzení jsou výchovně účinnější než trest.
Poučení z výsledků. Při některých programech (hlavně u her) můžeme po
skončení činnosti rozebrat postupy a ukázat, co se dařilo (např. začali jste dobře
a také jste si vhodně rozdělili úkoly), a co se naopak nedařilo (nápad byl dobrý,
ale špatně jste si zorganizovali činnost, ke konci jste přestali uvažovat
a soustředili jste se na jediný postup, který nikam nevedl). Tuto metodu však
není vhodné příliš často užívat, protože se snadno změní v pouhé povídání nebo
teoretizování.
Vtažení do děje. Často můžeme určit někoho z oddílu, aby připravil část
programu, sám předváděl některou dovednost a do jisté míry tak zastoupil
vůdce. Motivačně to bývá velmi vhodný postup, nesmíme však povolávat stále
stejné děti, kterým pak narůstá nepřiměřené sebevědomí.
Motivace činnosti napínavým příběhem, který vůdce vypráví. Uvedeme jím
hru nebo navodíme určitou činnost, která třeba není příliš lákavá. Příběh často
vyvolá příjemné napětí a povzbuzuje fantazii.
Sám proti sobě. Při závodu nebo soutěži hodnotíme, jak se kdo zlepšil
v porovnání s minulým výsledkem. Vítězí, kdo se zlepšil nejvíce.
Oddálená akce. Děti se pustí obvykle do činnosti ukvapeně. Bývá proto
vhodné, když je přinutíme k přemýšlení tím, že nemohou začít hned (máte deset
minut na přípravu a pak můžete vyrazit; nebo večer vyhlásíme pravidla zítřejší
hry, aby se družiny mohly připravit).
„Ohromení“. V nejméně očekávané chvíli přerušíme program a vyhlásíme hru
nebo závod – je to metoda účinná, ale nesmí se často užívat.
Tajemnost, kterou probudíme zájem (zítra budete hrát hru, o které jste nikdy
neslyšeli) a nejasné očekávání „dobrodružství“.
Podobných metod existuje celá řada. Každý vůdce si časem vytvoří své
postupy, které se mu osvědčily. Zlaté pravidlo však říká „Ničeho příliš“ – každá
metoda ztrácí častým užíváním na účinku.
A na závěr si znovu zopakujeme tři otázky:
• Kdo jsem aneb co umím a co neumím čili sebepoznání.

• Co chci, aneb jaký bude program na příští schůzku, měsíc, tábor a co tím chci
docílit.
• Jak budu postupovat aneb metoda práce.
ÚKOLY:
Ukaž svůj měsíční program jinému vůdci a společně jej prodebatujte (může to
být i program tábora).
Zkus odpovědět na otázku, proč máme ve skautském programu například
stopování zvěře, šifrování nebo výstupy k táborovému ohni. Můžeš uvažovat
podobně i o jiných bodech programu.
Napiš úvahu na téma „Kdo jsem, co je pro mne příznačné a čím se liším od
jiných lidí“.
Zkus také napsat úvahu na téma: „Můj úspěch ve skautské výchově (co se mi
podařilo, za jakých okolností a proč?)“.

6. Osobnost vůdce aneb jací vlastně jsme
Každý člověk je velice složitá bytost s velkým množstvím vzájemně
propojených vlastností. Některé jsou nápadné a vytvářejí náš více či méně jasný
obraz. Abychom se ve složitém předivu různých vlastností a forem chování
vyznali, je třeba skutečnost zjednodušit.
Pro náš účel budeme uvažovat o třech základních rozměrech, které člověka
charakterizují po duševní stránce:
• Struktura osobnosti.
• Motivace čili dynamika osobnosti.
• Zrání neboli historie jedince, včetně přítomnosti i budoucích životních plánů
a cílů.
Všem třem dimenzím věnujeme postupně trochu pozornosti.
A. STRUKTURA OSOBNOSTI
Do struktury osobnosti řadíme velké množství vlastností, které ve větší nebo
menší míře má každý člověk. Dělíme je na několik podskupin.
a) Schopnosti
Zachycují poznávací a rozumovou oblast našeho života. Někdo má ostrý
zrak, dobrou paměť na jména i na cizí jazyky, prostorovou představivost, slabé
vyjadřovací schopnosti atd. S některými schopnostmi se již rodíme – jsou to
vlohy neboli dispozice a vytvářejí předpoklady k zvládání různých činností
a výkonů. Jiné schopnosti vznikají a rozvíjejí se v průběhu života – patří sem
i různé dovednosti a návyky.
Některé schopnosti jsou velmi široké (někomu to „pálí“), jiné specifické
(paměť pro čísla). Některé schopnosti mohou být u jisté osoby značně rozvinuté
(„mluví jako kniha“), jiné nikoliv („nemá buňky pro matematiku“). Struktura
našich schopností tvoří určitý celek, který se během života rozvíjí. Skautský
vůdce by měl své schopnosti nejen znát, ale i záměrně rozvíjet. Právě tak
bychom měli vědět aspoň něco o schopnostech jednotlivých dětí v oddíle.
b) Temperament
Tímto pojmem poukazujeme na citové projevy jedince, na jeho převládající
nálady, sílu i rychlost citových reakcí. Někdo je kliďas, jiný zbojník, další
tichošlápek, vztekloun, škarohlíd nebo nadšenec. Všichni asi tušíme, co míníme
těmito charakteristikami, i když přesný popis by byl leckdy obtížný.
Temperament má ovšem i vůdce – některý musí sám sebe neustále krotit, jiný

naopak musí sám sebe k činnosti povzbuzovat. Stejně tak můžeme mluvit
obrazně o „temperamentní družině“ nebo naopak o „družině chladné“ atd. Pro
dobrou činnost oddílu je užitečné, aby v družinách byli členové s různým
temperamentem. Sejde-li se v družině několik vzteklounů, pak od nich stěží
můžeme očekávat klidnou práci. Naopak několik kliďasů potřebuje značnou
motivaci, aby začali něco dělat, ale obvykle pak v činnosti vydrží.
Na temperamentové vlastnosti musíme brát zřetel při výchovném působení.
Jestliže třeba někomu něco ostře vytkneme, u jednoho chlapce to může znamenat
silnou prohru nebo pohanu, druhý to za chvíli zapomene a třetí zcela přeslechne.
c) Charakter
Za tímto slovem se skrývá celý soubor vlastností vymezujících morální profil
jedince. Jsou to vlastnosti, které vyjadřují vztah k sobě samému
(např. ctižádostivost, sebepodcenění, sebedůvěra aj.), k druhým lidem
(spolehlivost, tolerance, čestnost) a k hodnotám nebo idejím (smyslem vlastního
úsilí je blaho bližních, dětí, rodiny, národa; volba cílů přízemních a osobních
nebo naopak cílů nadosobních; pocit smysluprázdného nebo smysluplného
života aj.).
Poznání charakteru člověka není jednoduché a vycházet jen z náhodného
pozorování bývá velmi nespolehlivé. Dítě v zápalu hry poruší pravidla a už se na
ně nešťastně „přilepí“ označení podvodníka. Vždy je třeba přihlížet k situaci
a všímat si, zda se určité chování opakuje často i za různých podmínek; teprve
pak má význam.
Charakterové vlastnosti se projeví výrazně v situacích svízelných
a konfliktních, jejichž řešení není snadné. Právě proto se o charakteru
jednotlivých dětí dovídáme nejvíce na táborech, kde o obtížné situace nebývá
nouze a kde jsme s dětmi v úzkém kontaktu po řadu dnů za různých situací.
d) Psychické ladění jedince
Duševní život člověka mívá většinou jistý trvalý ráz – někdo je samotář, jiný
je agresívní, další má věčně „dobrou náladu“ apod. Takových vlastností je velmi
mnoho a jejich utřídění dělá značné potíže. Přece však existují jisté trsy
vlastností a způsobů chování, které spolu těsně souvisejí a vytvářejí jakési
univerzální vlastnosti. Příkladem takového rozlišování je dělení lidí na introverty
a extroverty.
Introvertní člověk je ponořen sám do sebe, žije svým světem, zamýšlí se nad
sebou, často překvapí neočekávaným nápadem, ale zároveň bývá tichý,
nenápadný, zamlklý, obtížně se zapojuje do her nebo těžko navazuje přátelství.

Většinou mu chybí odvaha k prosazení sebe sama. Potřebuje často pomoc nebo
pochvalu. Vůdce by měl jeho nápady pečlivě zvažovat a dát najevo, že o nich
přemýšlí.
Extrovert je jeho opakem. Cítí se dobře uprostřed skupiny, rychle se spřátelí
i přizpůsobí, zájmy má široké, i když často povrchní, detaily ho nezajímají, práci
odvede většinou rychle, ale nepříliš důkladně, je ochoten cokoliv organizovat
nebo řídit. Potřebuje spíše tlumit, vést k důslednosti a často kontrolovat. Jako
rádce se většinou osvědčí, družina ho následuje, ale může mít neočekávané
výkyvy v činnosti.
Z jiného hlediska můžeme hovořit o jedincích dominantních, kteří se snaží
prosadit, považují sami sebe za důležité a schopné vést ostatní, dávat jim rady
a zasahovat do jejich osudů. Zpravidla mají dojem, že řídí svůj vlastní osud.
Jedinci podřizující se (submisivní) se spíše stahují do pozadí, vykonávají, co
je jim uloženo, ustupují a mají-li něco řídit, ztrácejí sebedůvěru i rozhodnost.
Chtějí být spíše vedeni než vést jiné. Jako rádci se zpravidla neosvědčí, ale
bývají výbornými podrádci.
e) Shrnutí
Vlastností, kterými se od sebe lišíme, je velmi mnoho. Pedagogický problém je
v tom, že velice často charakterizujeme jeden druhého pouze jednou nebo dvěma
vlastnostmi („je strašpytel, ale spolehlivý a důkladný“) a tím se jeho portrét
zjednodušuje. Nejsme lidé jedné vlastnosti, ale struktura osobních rysů tvoří
složit í předivo, které jen zvolna rozplétáme.
O cestách sebepoznání i poznávání druhých budeme uvažovat později; v této
chvíli stačí, uvědomíme-li si, že lidská osobnost je mnohem složitější, než bývá
naše obvyklé vyjadřování.
B. MOTIVACE
V každodenním životě – v oddíle, ve škole, ve volném čase děláme každý něco
jiného i jiným způsobem. Jestliže se ptáme, proč tomu tak je, ptáme se po
motivaci čili po zdrojích a příčinách lidského jednání. Motivy jsou tedy
hybnými silami našeho jednání.
Obvykle se rozlišují motivy primární, které podněcují činnosti vedoucí
k uspokojování základních životních potřeb, a motivy sekundární. K životu
nezbytně potřebujeme vzduch, jídlo, pití, jistý stupeň tepla, spánek apod. Pokud
bychom tyto potřeby nemohli uspokojit (mluví se pak o frustraci potřeb), ustal
by i život. Dobře to všichni známe – když máme žízeň, ustanou nebo výrazně
poleví ostatní činnosti a hledáme zdroj pití. Ztrácíme při tom pocit dobré nálady,

cítíme se ohroženi a naše činnost je výrazně zaměřena jedním směrem. Když
žízeň uhasíme, vracíme se k původním činnostem.
Pro člověka jsou však příznačné potřeby sekundární (někdy též motivy
psychické a sociální). Primární potřeby uspokojujeme každý poněkud jinak –
máme jiný režim odpočinku a spánku, jiný výběr potravin, ale rozdíly mezi námi
nejsou příliš veliké. Existují však další motivy – třeba snaha být první, něco
pozoruhodného udělat, být ostatními uznáván, odlišovat se od jiných nebo
spolupracovat apod. Tyto motivy se v hojné míře objevují již u dětí a jejich
poznání i využití patří k základnímu vůdcovskému umění. Dětským potřebám
a pocitu identity věnujeme dále ještě samostatné kapitoly.
C. ZRÁNÍ OSOBNOSTI
Pro každého člověka je příznačný jeho vývoj, tedy osobní historie. Na svět
přicházíme bezmocní a musí nám být věnována velká péče. Postupně se však
vyvíjíme a časem se většinou stáváme zralými a vyhraněnými osobnostmi.
Skautský vůdce má svou skautskou historii, která ho určitým způsobem
poznamenala. Před léty vstoupil do oddílu, patřil do některé družiny, na prvním
táboře si jako nováček užil své, později byl již zkušeným skautem a rádcem. Má
mnoho zážitků, vzpomíná na úspěchy i prohry, do paměti se mu hluboko vryl
slibový táborový oheň, ví o řadě her, které se mu líbily, ale i o řadě činností,
které ho nezaujaly. Na některé kamarády má pěkné vzpomínky, jiní se mu
z paměti vytrácejí. To vše je v nás uloženo a ovlivňuje styl práce s oddílem.
Proto k důležitým podmínkám vůdcovy přípravy patří i poznání vlastní
minulosti, uvažování o ní, a tedy jakési skautské sebepoznání: co na mne
působilo kladně, co záporně, čeho se musím podle vlastních zkušeností
vyvarovat, čeho využít apod.
Ale vraťme se ke klopotnému procesu zrání. Psychologie zná různé modely
zrání osobnosti. Zmíníme se o jednom z nich, který může být vůdci užitečný.
Rozeznává celkem čtyři fáze:
• Stadium receptivní, kdy přijímáme podněty od druhých.
• Stadium autonomní, kdy se postupně osamostatňujeme.
• Stadium asertivní, kdy se samostatně prosazujeme.
• Stadium integrativní, kdy se završuje vývoj jedince.
Jednotlivá stadia se mohou prolínat a různě kombinovat. Tak třeba mladý
vůdce, který se plně prosadil v oddíle (3. stadium), může být zároveň jako
student ve stadiu receptivním z hlediska poznávání svého studijního oboru (1.

stadium) a také se osamostatňuje od své původní rodiny (třeba odchodem
z domova do místa školy).
Snad hlavním znakem zralého člověka je vytvoření mezilidských vztahů: „Já
jsem člověk – ty jsi člověk; usilujeme společně o dosažení pozitivních cílů.“
Platí to i o výchově. Zralý skautský vůdce chápe děti v oddíle jako své partnery,
které sice vede, ale od kterých se také mnoho naučí.
Zrání člověka je urychleno úspěšným zvládáním těžkých situací, ale naopak
životní prohry a omyly mohou způsobit zpomalení vývoje a někdy dokonce
vedou i k návratu k méně zralým formám chování.
ÚKOLY:
Do seznamu členů oddílu ke každému jménu zaznamenej jeho základní
vlastnosti, a to dvě až tři schopnosti, dvě až tři vlastnosti temperamentu, čtyři až
pět vlastností charakteru. Pokus se uvážit, zda je spíše introvert nebo extrovert.
Pak podobně charakterizuj sám sebe.
Také doporučuji, abys zkusil sám pro sebe napsat vlastní skautský životopis
(anebo popsat své vzory), pak ho založ a vrať se k němu za dva až tři měsíce
a uvažuj, co bys změnil a co zůstává v platnosti.
Schéma skautského životopisu:
a)
Fakta: kdy jsem vstoupil, v které jsem byl družině, oddílu, jaké jsem prožil
tábory, složené stupně zdatnosti a odborky, kursy, od kdy rádcem,
vůdcem apod.
b)
Zkušenosti positivní: co se mi líbilo, co se mi zdařilo, co mne ovlivnilo, na
které programy si rád vzpomínám, na které hry apod. Podobně zaznamenej
i zkušenosti záporné.
c)
Mé skautské vzory: kdo a proč.
d)
Skautská přátelství: s kým, jak dlouho, případně i proč došlo k přerušení.
e)
Současný stav: v jaké jsem posici, o co usiluji, s kým a jak spolupracuji, co se
mi daří či nedaří.

f)
Plány do budoucna
Navržené schéma je jen příkladem, můžeš si jistě vytvořit své vlastní!
V této kapitole a v několika dalších kapitolách uvádíme několik metod,
kterými je možno zjišťovat o jedinci různé skutečnosti. Jsou to příklady velmi
zjednodušené a mají jen orientační charakter. Proto se na výsledky dívej s jistým
odstupem, chápej je jen jako jistý odhad a podnět k zamyšlení.
Jsou to v podstatě dotazníky. Nejprve najdeš stručný úvod, pak zadání zkoušky,
záznamový arch a konečně návod na vyhodnocení výsledků. Tento návod najdeš
až na konci knížky.
Jestliže dotazník vyplňuje několik osob, porovnejte výsledky mezi sebou
a společně o nich uvažujte.
Radu podobných zkoušek najdete v knihách E. Bakaláře I dospělí si mohou
hrát a Psychohrátky.
Jaký/jaká

jsem?
Již jednou jsme uvažovali na téma: Kdo jsem? Můžeme se také ptát: „Jaký
jsem? Jaká jsem?“ Zjišťujeme tak některé vlastní charakteristiky. V další části
najdeš seznam různých tvrzení, která tě mohou charakterizovat. (Tento seznam
není ani zdaleka úplný a mohli bychom jej rozšířit na několik stránek!)
Nyní budeme uvažovat o tom, zda nás uvedené výroky vystihují. Uděláme
křížek buď ve sloupci souhlasím, nebo ve sloupci nesouhlasím. V dalších třech
sloupcích vyjádříme, zda uvedená skutečnost mi vadí, nevadí, nebo zda je mi to
lhostejné. V podstatě tedy spokojenost či nespokojenost sama se sebou.
Uvedeme příklad.
Máme před sebou tvrzení: Jsem důvěřivý/důvěřivá. Mohu souhlasit a uvedu-li,
že mi to vadí, pak asi mě často napálili. Jestliže uvedu, že mi to nevadí, pak jsem
se svou charakteristikou spokojen/a. Uvedu-li, že je mi to jedno, pak to je asi
charakteristika, která je pro mne nedůležitá nebo lhostejná. Jestliže však uvedu,
že nejsem důvěřivý/důvěřivá a vadí mi to, mám se asi změnit. Nevadí-li mi to,
pak jsem asi se sebou spokojen/spokojena – je to však správné?
Podobně můžeš po vyplnění celého seznamu uvažovat o kterékoliv jeho
položce.
O vyhodnocení následujícího testu je psáno v kapitole 19. Vyhodnocení testů.

Jaký/jaká jsem
souhlas nesouhlas nevadí mi to je mi to jedno vadí mi to
Všechno mi v oddíle vychází
Jsem nešikovný/á
Jsem lítostivý/á
Jsem smolař/ka
Jsem svědomitý/á
Neumím držet slovo
Přemýšlím často o dětech
Jsem snílek
Jsem optimista/ka
Jsem náladový/á
Nerad prohrávám
Mám pečlivě připravený program
Jsem důvěřivý/á
Děti mi „jdou na nervy“ stálým vyptáváním
Jsem nerozvážný/á
Mám slabou vůli
Přeháním své potíže
Děti mi „jdou na nervy“ zlobením
Těžko snáším jakékoli nesnáze
Jsem k dětem spravedlivý/á
Jsem důsledný/á
Někdy oddíl zanedbávám
Někdy mám vztek na sebe
Někdy mám vztek na děti
Bojím se budoucnosti
Oddíl mi nepřináší potěšení

7. Osobnost vůdce podruhé aneb etické pohledy
na vztah vůdce a členů oddílu
V předcházející kapitole jsme uvažovali o základních rysech vůdcovy osobnosti.
Nyní si řekneme ještě o několika speciálních vlastnostech, které považuji za
nesmírně důležité. Bez nich by asi naše výchovné působení bylo neúčinné.
Zároveň se nám tyto vlastnosti promítnou do výchovného stylu, jakým pracuje
vůdce skautského oddílu.
Základem účinného působení je osobní vztah mezi vůdcem a dětmi. Bez jeho
vytvoření nemáme naději na úspěch. Je to jistě vztah komplikovaný, který má
mnoho rozměrů. Bývá složitě strukturovaný a ani zdaleka nevystačíme s pouhou
charakteristikou, jako např. „těší ho práce s oddílem“ nebo „má rád své
děti“ apod. Pokusme se stručně zachytit několik základních prvků vztahu mezi
skautským vůdcem a jeho dětmi. (Užiji vědomě některé cizí termíny, abych se
vyhnul obsahovým nepřesnostem, které jsou obsaženy ve slovech běžného
jazyka.)
A. AFILIACE, kterou bychom mohli charakterizovat jako citový příklon
k druhému, radost z jeho existence, ochota se mu plně věnovat a potěšení, že se
setkáváme a můžeme společně tábořit, chodit na výlety i schůzky a vzájemně na
sebe působit.
V jisté fázi vývoje dětí – ještě v době předškolní – je tato vlastnost přirozená
a samozřejmá (hlavně tehdy, když dítě vyrůstá v harmonickém prostředí), ale
později se bohužel v důsledku negativních zkušeností ztrácí nebo oslabuje.
Skautský vůdce by ji měl záměrně a uvědoměle pěstovat. Při dostatečných
životních i výchovných zkušenostech může jednou přerůst v životní moudrost.
Afiliační vztah nevzniká sám od sebe a není nám automaticky dán. Začínající
vůdce by ho měl mít před sebou jako ideál, ke kterému směřuje a o jehož
dosažení se snaží. Teprve delší zkušenost a schopnost učit se ze zkušenosti spolu
s citovým zráním nás mohou přibližovat k tomuto významnému znaku
vychovatelského umění.
Na stezce k afiliaci je řada překážek, které nás blokují:
a)
Hostilita aneb jistý negativní až nepřátelský postoj, který vzniká při
výchovném neúspěchu nebo určitém zklamání (které může být objektivní, ale
mnohdy je zveličujeme).

b)
Rutina – skutečný vztah je nahrazován naučeným gestem, improvizovanou
frází nebo povrchním slovem.
c)
Chybný postoj – vůdce si v oddíle vynahrazuje nedostatek afiliace v osobním
životě.
d)
Jistým rizikem může být i příliš intenzivní vztah dětí k vůdci (jaký někdy
vzniká v době před pubertou). Vůdce by měl umět blokovat nepřiměřeně se
vyvíjející citovou vazbu. To je ovšem věc taktu a velké zkušenosti.
B. RESPEKT, tj. schopnost přijímat a ctít svébytnost každého dítěte. Mohli
bychom také hovořit o úctě k dítěti. Vychází ze samozřejmé důvěry, že děti se
budou v oddíle dobře cítit, mnohému se naučí a dokáží časem získané zkušenosti
využít pro sebe, pro druhé i pro společnost. Respektem se posiluje sebedůvěra
dětí, že zvládnou různé obtíže nebo najdou kamarády, s nimiž si porozumějí.
Zároveň však vůdce respektuje zájmy, schopnosti i vlastnosti dětí a dokáže se od
nich sám poučit, mnohé pochopit, přiznat vlastní chybu a učit se vychovatelské
pokoře.
Protikladem respektu je pohrdání – ať již pro menší schopnosti dětí, pro
jejich různé chyby, nebo jako důsledek přeceňování vlastních schopností, které
může přerůstat v nekriticky spasitelské pocity. Nebezpečné bývá i prázdné
povídání o dětech mezi činovníky (ale někdy i na oddílové radě), při němž jsou
věcné rozbory různých událostí zaměňovány nepodloženým pomlouváním.
C. EMPATICKÝ ZÁJEM. Empatií rozumíme schopnost vcítit se do druhých
lidí a pochopit jejich problémy, radosti i strasti. Předpokladem je jistá všímavost,
schopnost reagovat na ne zcela zjevné signály, které naznačují obtížné
rozhodování, obavy, začínající selhání, ale i radosti a naděje. Pro vůdce oddílu to
však znamená i jistou zátěž, která je spojena s přejímáním cizích problémů,
a jisté odhlédnutí od starostí osobních. Mnohdy stačí, když si vůdce vypěstuje
dovednost naslouchat druhým, všímat si jich a pochopit chvíli, kdy mu některé
dítě potřebuje něco sdělit, s něčím se svěřit nebo na něco se zeptat. Stejně tak
empatický zájem se vztahuje i na skupinu, ať je to družina nebo oddíl. Sledováni
vztahů, které vznikají a rozvíjejí se mezi dětmi, bývá někdy obtížné, obvykle to
není jednoduchý proces a vůdce jej bez empatie nepochopí.
Opakem empatického zájmu je nepřiměřená (často i zcela povrchní)
zvědavost. Vůdce v domnění, že sbírá cenné informace, „vytahuje“ z dětí jejich

dojmy ostatních, o jiných družinách, ale třeba i o škole a rodině. Pod vlivem
dílčích, zkreslených informací vznikají chybné názory, nepřiměřené posuzování
druhých, i chybné mezilidské vztahy, které se jen obtížně napravují.
D. SOCIÁLNÍ OPORA. Jedním z důležitých znaků zdravého života je možnost
opřít se v obtížných situacích o pomoc někoho jiného. Skutečnost, že máme
kolem sebe přátele, kteří jsou ochotni a schopni nám poradit nebo reálně
pomáhat, patří k vytváření životní jistoty a pohody. Právě od skautského vůdce
děti podobnou oporu očekávají. Přicházejí se svými starostmi školními,
rodinnými nebo oddílovými a očekávají emoční pochopení i reálnou pomoc.
Dobře fungující družina a oddíl jsou sice samy o sobě již velkou citovou jistotou
pro děti, ale vůdcova role je rozhodující.
Poskytování sociální opory dětem nebývá jednoduché. Důležité pro vůdce je,
aby ji uměl nejen dávat, ale i přijímat. Sám má dva zdroje skautské sociální
opory:
a)
Vlastní zázemí, kde sám může najít pro sebe oporu. Měla by to být středisková
rada, skupina starších skautů nebo vůdcové jiných oddílů, s kterými
spolupracuje.
b)
Fungující oddíl, který sám o sobě dává vůdci pocit jistoty, že se jeho práce
daří. U vyzrálého jedince bývá v rovnováze schopnost sociální podporu dávat
jiným, se schopností od jiných ji též přijímat.
Opakem sociální opory bývá jistá bezohlednost a plochost v mezilidských
vztazích. Jedinec zahleděný sám do sebe nedokáže postřehnout, že od něho
někdo očekává pomoc.
Obecně řečeno, čím bohatší má jedinec síť sociálních opor, o které se může
opřít, tím více životních jistot získává. Ovšem platí též, že selhání nebo zklamání
opory vede často k výraznému zhoršení nebo oslabení životní pohody jedince.
O to větší odpovědnost má vůdce, který nesmí žádné dítě zklamat.
E. PŘIMĚŘENÉ SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ. Jedním z nejtěžších vůdcovských
úkolů je naučit se nezaujatě pozorovat a hodnotit své okolí. Každý z nás má řadu
předsudků k různým lidem nebo k nositelům určitých charakteristik („malí jsou
vzteklí“, „tlustí jsou pohodlní v pohybu i myšlení“…) Stejně podléháme iluzi
prvního dojmu, který může být zcela chybný. Proto pozor na dojmy z prvních
setkání, výletů nebo z tábora, kdy nováček bývá často zmaten a reaguje

nepřirozeně nebo neobratně. Míváme tendenci přisoudit někomu určitou
vlastnost na základě jediné zkušenosti („je to bázlivec, popleta, agresor“) a podle
toho se k němu chováme. Naše chování pak nebývá přiměřené a vzniká bludný
kruh falešných vztahů a vazeb, které hrubě narušují vztahy mezi dětmi a vůdcem
(ale stejně tak i mezi dospělými).
Překonávat řadu předsudků a omylů v sociálním vnímání a posuzování dětí
je sice mnohdy obtížné, ale pro zdárnou činnost vůdce nezbytné. Prvním
předpokladem je, aby vůdce sám své předsudky řádně poznal, snáze se pak
s nimi vyrovná.
F. UMĚNÍ POZOROVAT DĚTI. Všichni jsme se učili pozorovat přírodu,
všímat si znaků, podle kterých můžeme předvídat počasí i sledovat terén, kterým
procházíme. Pro vůdce je však nezbytné ještě další pozorovatelské umění –
všímat si dětí v oddíle. Je to umění zdánlivě jednoduché, ale ve skutečnosti
velmi obtížné. Nemůžeme současně pozorovat 20–30 dětí. Stane se snadno, že si
všímáme jen dětí nápadně živých, hlasitých nebo jinak odlišných od průměru
a ostatní nám unikají. Sledujeme převážně ty, kteří v bodování vedou nebojsou
pozadu, ale průměrné pomíjíme. Zaměříme se na družinu, která dobíhá při
pokladovce jako první; poslední družinu, mající velké zpoždění, nesledujeme,
protože už chystáme další program a myslíme na jiné věci.
Co tedy máme činit? V podstatě jsou dvě možnosti,
a)
Všímat si při výletě nebo jiné příležitosti záměrně jen několika dětí
a soustředit na ně pozornost (třeba na jednu družinu nebo jenom na
rádce apod.). Příště zvolit jiné.
b)
Pozorovat děti, které se dostanou do obtížné situace i do drobných nesnází,
ale také si všímat radostí, které se mohou objevit stejně neočekávaně. Příklady:
někdo něco nevhodného řekne a ostatní se mu vysmívají, prohra v závodě, na
někoho se zapomene s obědem, úspěch ve hře, pochvala apod. Pro poznávání
dětí jsou právě jejich reakce jak při úspěchu, tak i při neúspěchu příznačné
a pro vůdce poučné. Ale stále pozor: poznatky z jediného pozorování nemusí
být směrodatné. A dále: i zde působí řada předsudků. Poznatek, který zapadá
do našeho obrazu o druhém, bývá přeceňován (také ho spíše postřehneme),
a naopak poznatek protikladný unikne pozornosti, považujeme ho za náhodný
nebo nedůležitý. Jestliže některé dítě považujeme za agresivní, snadno u něho
přehlédneme řadu pomocných nebo kooperativních aktivit, ale naproti tomu

zachytíme i zcela mírný střet. Tak se upevňují naše chybné představy
a poznávání dětí vede k omylům.
Pro umění pozorovat děti je důležité, abychom své postřehy systematicky
zaznamenávali do vůdcovského zápisníku. Jinak je zapomeneme a z paměti
nám rychle vymizí.
Pozorování dětí v oddíle není pro vůdce samoúčelnou hrou. Je jedním
z předpokladů výchovného působení, může přispět i k sebepoznání dětí, a stát se
důležitou součástí etického vztahu vůdce a dětí.
G. POVINNOST – ODPOVĚDNOST – KÁZEŇ. Na závěr úvahy
o vlastnostech vůdce, stylu jeho práce i etické odpovědnosti k dětem a jejich
rodičům nelze opominout staré heslo skautských činovníků. Vymezuje výrazně
tři požadavky na základní postoje i na každodenní činnost.
Jsou to hodnoty, které dnes bohužel téměř vymizely z povědomí a ztratily na
významu. Jejich návrat do vědomí i jednání nás všech, a to bez ohledu na věk, si
vyžádá značné úsilí. Rozhlédneme-li se po činnosti školy minulých let, zjistíme
ihned, jak se z ní tyto hodnoty vytratily. Podíváme-li se do rodin, vidíme bohužel
příliš často malou odpovědnost za život vlastních dětí, nedokonalé plnění
rodičovských povinností i malou kázeň v partnerských vztazích. Rozpad téměř
poloviny všech uzavíraných manželství a množství výchovně i sociálně
zanedbaných dětí je toho více než zřejmým dokladem. A pohled na pracoviště je
dalším smutným svědectvím ztráty základních etických postojů ve světě
každodenní práce, ať již v rolích nadřízených nebo podřízených. Ukázněné
i odpovědné plnění povinností nebylo většinou vyžadováno ani oceňováno. Dnes
začínáme pracovat nejen s novými oddíly, ale i se staronovými požadavky na
ovládání sama sebe i na vytváření důsledného stylu vedení.
Povinnost. Vedení oddílu je zákonitě spojeno s převzetím mnoha povinností.
Povinnost pečovat o děti, povinnost připravovat program jak nejlépe umím,
povinnost starat se o pohodu, zdraví a bezpečnost všech, povinnost dohlížet na
plnění výchovných cílů atd. atd. Povinnosti skautského vůdce mají několik
rozměrů: povinnost k sobě, svému zdraví, vzdělání; povinnost k dětem, pro které
jsme se rozhodli pracovat; povinnost ke skautské organizaci, jejíž zákony
i pravidla výchovy plníme; povinnost k vlastní zemi, v níž jsme se narodili
a žijeme; a konečně i povinnost plnit své úkoly pro obecné dobro.
Odpovědnost. Jestliže jsme dobrovolně převzali řadu povinností, pak je
nemůžeme plnit formálně, jak jsme to viděli a prožívali v minulých desetiletích.
Musíme v sobě pěstovat pocit odpovědnosti za každý čin, za každou myšlenku.

Odpovědnost máme za děti, které s očekáváním krásných zážitků přicházejí do
našich oddílů, za výchovu rádců i našich zástupců ve vedení oddílů, za tradice
i současnost skautského hnutí, za duchovní odkaz naší země i za její budoucnost.
Může se zdát, že na sebe bereme velký a obtížný úkol. Jistě to tak je, ale nejsme
osamoceni. V historii nacházíme stovky příkladů hodných následování. Naši
předchůdci pracovali na obnově národního jazyka, kultury i národního
uvědomění, odpovědně budovali tento stát v prvních letech jeho existence,
riskovali své životy za obou světových válek a s vědomím odpovědnosti stáli
v odporu proti totalitní diktatuře – i jim jsme odpovědni. Poselství ideálů
humanitních a ideálů všestranné výchovy jsme povinni předávat dalším
generacím. Kdybychom tuto odpovědnost ztratili, neobstojíme před dějinami.
Kázeň. Úkoly, které jsme na sebe vzali dobrovolně, povinnost a odpovědnost
za budoucí generace, nemůžeme splnit bez ukázněného úsilí. V každodenní
činnosti se odehrává velké drama výchovy dětí i dospělých. Bez kázně vnější
a vnitřní – v jednání i myšlení – nebude naše úsilí úspěšné. Kázeň
v maličkostech, ve vystupování, ve vztazích mezi sebou i k celému hnutí, kázeň
v osobním životě, v odložení nevhodných návyků (kouření, alkohol, přelétavé
vztahy, pomluvy, nedostatek tolerance i pochopení pro druhé, vůdcovské
komplexy atd.), kázeň v dodržování skautských zákonů i programových zásad –
to vše je pro vůdce nezbytnou součástí života.
Je toho hodně, co musí vůdce zvládat a plnit. Jistě nebude nikdy dokonalý,
neustále se musí učit ze zkušeností vlastních, svých přátel i z literatury. Cesta
sebezdokonalování bude plněním činovnického slibu i malým příspěvkem
k duchovním dějinám naší země.
ÚKOLY:
Zaveď si sešit pro pozorování dětí a zaznamenávej systematicky své postřehy. Po
krátkém čase asi zjistíš, že o řadě dětí mnoho víš, a o jiných nevíš téměř nic!
Na táboře máš velkou příležitost k poznávání dětí. Připrav si předem zápisník
a své zkušenosti i pozorování hned zaznamenávej. Budeš-li hodnotit den
i jednotlivé děti až pozdě večer, mnohé zapomeneš.
Pokus se popsat svou vlastní sociální síť – ke komu jdeš na radu ve věcech
výchovy, komu se svěříš se svými osobními problémy, od koho si půjčíš
peníze atd.
Zapisuj si, kdy se na tebe děti obracejí se žádostí o radu a o pomoc. Oč se

nejčastěji jedná?
Nyní si ještě jednou zopakuj pojmy, které se objevily v této kapitole (afiliace –
hostilita – respekt – empatie – sociální opora – sociální vnímání). Uvažuj o tom,
jak bys je vysvětlil někomu, kdo je nezná.

8. Vývoj v oddíle aneb co se to vlastně děje
V každém oddíle, bez ohledu na to, zda funguje dobře či špatně, se odehrává
velké drama skautské výchovy dětí (ale i vůdců). I když k mnoha událostem
a klíčovým okamžikům při výchově dochází náhodně, přece jen tu lze
vystopovat pravidelnosti, které jsou pro vývoj dětí ve skautských oddílech
typické. Je třeba jim rozumět a chápat, co se vlastně odehrává, a to většinou
nezávisle na záměrech vůdce i na programu. Jsou to vlastně jakési zákony
úspěšné skautské výchovy, které se projevují ve všech dobře pracujících
smečkách, oddílech i kmenech.
A. KOREKTIVNÍ (NÁPRAVNÁ) ZKUŠENOST
Ve skautských oddílech záměrně pěstujeme činnosti pro děti přitažlivé
a snažíme se, aby vznikaly pozitivní vztahy mezi dětmi navzájem, ale i mezi
družinami, oddíly, středisky apod. Víme, že dnešní děti jsou oslabené právě ve
vývoji emočním a sociálním. Oddíl by měl přinášet řadu korektivních
zkušeností, které mnohdy napravují to, co v nedostatečné míře poskytují
rodiny i školy. Děti se při skautské činnosti dostávají často do obtížných situací,
ale učí se je překonávat – ať již samy, v družině nebo s celým oddílem. Získávají
řadu citově velmi silných zážitků (pobyt v noční přírodě, táborové ohně,
překonávání strachu, lákavé hry, nová přátelství, vzájemná spolupráce atd.),
postupně vznikají nové formy chování, vytvářejí si správnější obraz o sobě,
o svých vlastnostech i skrytých schopnostech. Rozbíjí se stereotypy v životním
stylu, v sebehodnocení, vztazích k jiným lidem i k různým autoritám.
Korektivní zkušeností rozumíme vytváření nového pohledu na sebe, který má
podepřít vlastní sebedůvěru i důvěru v sílu dobrých skutků a mezilidských
vztahů. Zkušenost, že dítě zvládne řadu obtížných úkolů (často i zdánlivě velmi
přízemních, jako je práce v kuchyni, štípání dřeva aj.), které do té doby
nezkoušelo a při jejichž plnění musí překonávat svou lenost, neobratnost nebo
sobectví, má nesmírnou výchovnou cenu. Stejně tak skauti získávají korektivní
zkušenost i z chování jiných dětí – starší jsou ochotni mladším pomoci, poradit,
neposmívají se jim, dovedou dobře spolupracovat. Zkušenost úzkostného dítěte,
které dokáže na táboře překonat strach z noční hlídky, zkušenost jedináčka, který
zapadne do širší skupiny, zkušenost dítěte, které samo sebe (nebo jeho rodina)
považuje za hvězdu a v oddíle zjistí, co vše na rozdíl od jiných ještě neumí –
podobných příkladů bychom mohli uvést celou řadu. Jejich společným
jmenovatelem je nová zkušenost, která pomáhá rozvoji osobnosti dítěte.

Korektivní zkušeností však procházejí i vůdcové – každý z nás teprve při
vedení oddílu zjišťuje, co neumí, co se mu nevede nebo naopak vede, a kde jsou
jeho silné stránky. Po řadě podobných zkušeností dojdeme k poznání, že
k výchově musíme přistupovat s velkou pokorou a s vědomím, že vedením dětí
vychováváme i sami sebe.
B. PŘENOS
Jedním z nápadných procesů, které se v oddíle neustále opakují, je přenos.
Rozumíme tím pozitivní, citově zabarvený vztah dětí k vůdci, jeho zástupci,
rádci nebo některému staršímu členu oddílu. Děti na ně přenášejí svoji důvěru,
obavy i úzkosti, ale také naděje a sympatie. Podřizují se ochotně jejich vedení,
snaží se plnit jejich pokyny (i když často nedůsledně) a získat si jejich
náklonnost. Často vidíme mezi dětmi i jistou řevnivost ve vztazích k rádci nebo
vůdci; mnozí chtějí být „nejlepším synem“. Vůdce se stává vzorem a často
nahrazuje roli otce, učitele nebo staršího sourozence. Podobný vztah je
užitečnou, pozitivní zkušeností, ale má i své meze.
Může dojít k velkému zvratu, jestliže vůdce nebo rádce zklamou – ať již ve
skutečnost, nebo jen ve fantazii dítěte, které si ve vůdci vysní příliš velký ideál.
Pak se někdy objeví výrazný odpor, pozitivní vztah se prudce zvrátí v negativní
a dítě si vytvoří nový vztah k „někomu lepšímu“ v oddíle, nebo oddíl opustí.
Přenosový mechanismus je naprosto přirozený a není typický jen pro dětství.
Provází nás v nejrůznějších podobách po celý život. Vyžaduje vůdcovu velkou
skromnost. Každý snadno přecení obdiv, který si získává, může mu to značně
lichotit a vést k neoprávněnému sebepřeceňování.
Extrémním a nevhodným příkladem přenosu je fixace, kterou se rozumí
neúměrná vazba jednoho člověka na druhého. Ztrácí se při ní vlastní aktivita,
vše se přesouvá na druhého, vyžaduje se od něho neustálá pozornost, péče nebo
rozhodování. Vznikne-li podobný vztah, je třeba jej co možná nejdříve taktně,
ale i s jistou tvrdostí řešit – jinak by děti nedozrály.
Na vůdce číhá ještě další nebezpečí, a to opačný vztah, kterému se odborně
říká protipřenos. Vůdce nebo rádce někdy promítá do dětí svá přání a své
problémy a očekává, že oddíl nebo družina mu je pomohou splnit nebo řešit.
Tato situace snadno vzniká ve dvou případech: buď vůdce není vyrovnanou
osobností, anebo se dostane sám do svízelné situace – osobní, pracovní či jiné –
a neumí ji zvládnout.
Přenosové mechanismy jsou naprosto zákonité a jejich vhodné využívání
zdokonaluje činnost oddílu. Vůdce si musí být vědom možností, ale i úskalí

tohoto procesu. Jak sám postupně získává zkušenosti, učí se jej regulovat
i využívat. Osobní vyrovnanost a vyzrálost jsou k tomu nezbytným
předpokladem.
C. DIREKTIVNÍ A NEPŘÍMÉ VEDENÍ
Většina výchovných postupů, které v oddíle užíváme, má direktivní (přímý,
zaměřený) charakter. „Dělejte to a to, tak a tak“. Je jisté, že v mnoha případech
je to jediný možný postup. Hra má svá pravidla, která jsou dána, úklid ve
stanech má jistý systém; nůž se brousí určitým způsobem, a ani při vaření
knedlíků není na místě přílišná tvořivost. Denní řád má svá pravidla a řadu
pokynů je třeba přesně dodržovat. Direktivní vedení je poměrně jednoduché
a mnoha vůdcům vyhovuje.
Jsou však situace, kdy naše výchovné působení by mělo být nepřímé.
Snažíme se jen naznačit možnosti, ponechat družinám jistou volnost v postupu,
spíše vyslechnout názory než vydávat přesné pokyny. Předpokládáme, že děti
mají schopnost řadu problémů vyřešit samy. Měli bychom je respektovat
a zasáhnout teprve při zřejmé chybě nebo selhání.
Často se na nás děti obracejí s přímými otázkami, co mají dělat – může se
jednat o oddílovou činnost (třeba jak si upravit křeslo k táboráku) nebo o nějaký
problém osobní (nesoulad v rodině, neúspěch ve škole). Bývá to mnohdy pro
vůdce prubířský kámen. Někdy můžeme poradit přímo (třeba jak se učit
racionálně dějepisu, jak opravit podsadu aj.), jindy je situace složitější. Neznáme
souvislosti ani skutečný stav věcí (třeba v rodině) a pak snadno uděláme chybu.
Měli bychom spíše pomáhat při vyhledávání různých cest, uvažovat a snášet
argumenty „pro a proti“, snažit se o pochopení širších souvislostí vzniklého
problému a rozšiřování pohledů. Ani rada, jak vyrobit sedátko nemusí být
jednoznačná. Lze ukázat několik typů a spíše si povídat o jejich výhodách,
pracnosti atd. Právě v širším pohledu má vůdce převahu nad dítětem, které
obvykle postupuje jednostranně a ukvapeně.
Obecně platí, že čím jsou děti starší (ale i skautsky zkušenější), tím více se
uplatňují metody nepřímého vedení. Chlapci i děvčata potřebují mít možnost
hledat vlastní řešení a detailní pokyny je spíše odrazují. Typické je to u roverů,
kde nepřímé formy vedení by měly převládat.
Pro vůdce bývá jednodušší direktivní vedení. Nepřímé metody kladou větší
nároky na uvažování, na čas i na odhad budoucího vývoje. Výchovně jsou však
užitečnější – vedou k samostatnosti, tvořivosti, učíme se vidět a chápat všechno
v širších souvislostech.

V oddílové praxi je třeba obě formy vedení kombinovat, tím se také program
značně zpestří.
Školou nedirektivního působení mohou být málo strukturované hry, ve kterých
nejsou pravidla zcela přesná, je možno vymýšlet různé postupy, srovnávat je
mezi sebou, rozšiřovat pohledy na celou situaci a často objevit i řešení zcela
netradiční. I zde platí, že čím jsou děti starší, tím je potřeba podobných her větší.
D. FRUSTRACE A KONFLIKTY
Život v oddíle není jen procházkou kvetoucími loukami. Každý prožívá
i mnoho neúspěchů, nezdarů, porážek ve hrách, konfliktů v družině a mezi
družinami, ale také s vůdcem. Řekneme si jen základní informace; o důsledcích
neúspěchu budeme uvažovat podrobněji.
Jestliže motivovaný jedinec, směřující k určitému cíli, narazí na překážky,
které znesnadňují nebo přímo znemožňují jeho dosažení, dochází k frustraci.
Vyhovující český překlad pro slovo frustrace zatím nikdo nevymyslel (nejvíc se
tomu blíží pojmy „marnost“, „zmarnění“). Známe to všichni: při budíčku se nám
nechce vstávat, jindy by se děti rády koupaly, ale vůdce má jiný program,
všechny družiny již vyluštily šifrovaný dopis a vyrazily kamsi z tábora, a jen my
s tím nemůžeme hnout – podobných příkladů můžeme uvést stovky.
Dlouhodobá a prodlužovaná frustrace se většinou nazývá strádání (nováček na
táboře!). V oddíle by k němu nemělo nikdy dojít. Nevyřešená frustrace většinou
nezmizí, ale promítá se do fantazie či do denního snění – představujeme si, jak
bychom se pomstili, jak bychom vše správně vyřešili, slavně vyhráli apod.
Frustrován může být ovšem i vůdce – jednou mu nevyjde připravovaná hra,
pak se zase zpozdí oběd, není dodržen polední klid atd. atd. To vše klade značné
nároky na jeho odolnost. Neúspěchy mohou vést k deprimování, ztrátě motivace
a celkové otrávenosti. Občas to přijde na každého, ale nesmíme podlehnout.
Jedinec se může také octnout v situacích konfliktních. Jsou dvojího druhu.
Buď máme několik možností, jak postupovat a můžeme volit jen jedinou, anebo
se střetnou naše zájmy se zájmy někoho jiného. Jeden z nás musí ustoupit nebo
se musíme domluvit na nějakém – většinou kompromisním – řešení. Konflikty
mohou vznikat i mezi skupinami (družinami, družstvy ve hře apod.).
Konflikty, nesrovnalosti, rozdílná mínění – to všechno patří k životu a nelze je
z něho vymazat. Neměly by být za každou cenu tlumeny a uhlazovány, ale
musíme je včas, taktně a rozumně řešit. Ve chvíli, kdy dojde ke konfliktu,
vzplanou často silné emoce a rozumná řešení bývají většinou odmítnuta. Zde má
vůdce volnou ruku, aby rozhodl, kdy konflikt nechá vyhrotit, a kdy naopak

rychle zasáhne. Nejhorší situace vzniká, když se konflikt stává prestižní
záležitostí. Žádná strana pak nechce ustoupit a racionální řešení je v nedohlednu.
V takovém případě je lépe spornou záležitost „dát na čas k ledu“. S odstupem se
obvykle vše řeší snáze. Jindy vznikne konflikt chronický, který se neustále
opakuje a bývá to pro obě strany zkáza. Pak je lépe se rozejít, „nejít si na oči“,
nebo předložit konflikt k řešení nějaké autoritě, smírčí radě apod.
Naštěstí dětské konflikty nemívají dlouhé trvání a za chvíli se na vše
zapomene. I družiny, které spolu tvrdě soupeří ve hře, po jejím skončení opět
spolupracují. Chronické konflikty bývají většinou mezi dospělými – dávejme
pozor, aby jimi nebyly děti naočkovány, to by práci vedoucího značně
komplikovalo. Proto při každém konfliktu dospělých bychom se měli ptát: „A co
z toho děti mají? Jak jim to prospěje?“ Většinou se ukáže, že z hlediska výchovy
se jedná o věci nevýznamné nebo dokonce malicherné.
E. SKUPINOVÉ SOUŽITÍ
V novém oddíle se obvykle setkávají děti, které se dříve neznaly. Pro nováčka
je oddíl zprvu nepřehlednou skupinou jedinců. Probíhá pestrý program, který
vůdce připravuje, ale snad ještě důležitější je vytvořit co nejdříve dobrou
atmosféru, která vzniká při společných činnostech a ve společných prožitcích.
Pocit společenství s druhými umožňuje překonávat mnohé potíže a utvářet dobré
vztahy mezi dětmi.
Pozitivní atmosféra v oddíle je předpokladem vzájemné důvěry, otevřenosti
a upřímnosti, které se přenášejí i mimo oddíl a později i do životního stylu po
odchodu z oddílu. Znakem dobře fungující skupiny je, že každého přijímá s jeho
klady i zápory, že se jeden od druhého učí, vzájemně si poskytují pomoc –
a z toho všeho plyne životní jistota. Vědomí vzájemné soudržnosti, pocit, že
jsme na jedné lodi a směřujeme stejným směrem, zvyšuje sílu družiny i oddílu
a tím také každého jedince. Děti si zprvu uvědomují jen cíle krátkodobé (vyhrát
dnes hru, připravit ohniště, projít podle mapy terén), později začnou přijímat cíle
dlouhodobější (připravit a zabalit nádobí na tábor, uchystat něco pro oddíl na
vánoce, sledovat etapovou hru) a časem se naučí uvažovat o budoucnosti oddílu
i sebe sama.
Skupinové soužití má však i druhou stránku. Projevují se různé rivalitní
vztahy (konec konců podobně jako v rodině mezi sourozenci), snaha o vyniknutí
i různě složité vztahy emoční. Jsou to jevy zákonité, neměly by být zastírány, ale
včas a s nadhledem řešeny.
Druhé nebezpečí pro skupinu je zvyk. Jakmile se scházíme jen ze zvyku, pak je

to znakem, že vztahy začínají „vyhasínat“, ztrácejí dynamiku a přestávají být
inspirací. Proto i dobře fungující skupiny musí neustále uvažovat o novém
programu a nespokojovat se s dosaženým stavem.
ÚKOLY:
Vzpomeň si nu některé konflikty z vlastního života a dodatečně je rozeber – jak
a proč vznikly, co jsi dělal, jak se celá záležitost řešila (nebo neřešila), jak bys
postupovat dnes atd.
Uvažuj, jaké konkrétní zkušenosti s poznáním sebe samého jsi v minulosti měl.
Co bránilo ve vašem oddílu nebo družině ve vytvoření dobrého ovzduší a co
naopak podporovalo jeho vznik?
Ještě jednou si zopakuj obsah pojmů korektivní zkušenost – přenos – přímé
a nepřímé vedení – frustrace – konflikt – pozitivní atmosféra. Uvažuj o nich
a hledej z vlastní zkušenosti, zda a jak se uplatnily v tvém osobním životě, ale
i v oddíle, který vedeš.

9. Charakteristika dětí aneb jak se vyvíjíme
Dítě se během vývoje ustavičně a po všech stránkách mění. Postupně se
zdokonaluje, až dospěje do věku biologické duševní i sociální zralosti. Dětský
vývoj od početí, přes porod, dobu novorozeneckou, kojeneckou a batolecí zde
pomineme a začneme uvažovat až o věku zhruba kolem čtyř let. Výklad
o dětském vývoji však bude nutně zjednodušený a platný jen v průměrném
pohledu. Každé dítě je svébytný organismus, liší se od ostatních a má celou řadu
individuálních zvláštností, které musíme poznávat a respektovat.
9.1 VĚK PŘEDŠKOLNÍ
Rozumíme jím období mezi 4.–7. rokem. Zmiňujeme se o něm, protože řada
oddílů se pokouší o jakousi přípravku před věkem světlušek a vlčat. Některá
střediska pořádají zajímavé tábory rodičů s předškolními dětmi. Tyto nové formy
skautské činnosti jsou prospěšné a zaslouží si naši pozornost i rozbor.
V této etapě dětského vývoje dochází k velké změně. Z hravého dítěte vyrůstá
školák, schopný systematické výuky. Všestranně se zdokonaluje a mění. Rychle
se vyvíjejí pohybové dovednosti a kolem 6. roku se objevuje až překvapivá
pohyblivost. Dítě je neustále v činnosti, neposedí ani při jídle a rychle přechází
z jedné aktivity do druhé. Ovládne jednoduché nástroje (kartáček na zuby,
nůžky, knoflíky u televizoru) a snaží se zmocnit i těch, s kterými zacházejí
dospělí (pozor proto na pily, sekyry, dláta apod.). Dobře udrží rovnováhu,
vyhraňuje se pravorukost, nebo levorukost a stálá činnost přináší dítěti nové
zkušenosti.
Dítě vnímá své okolí zatím celkově a nedovede je ještě popsat (pozná psa, ale
všimne si jen nějakého nápadného znaku, třeba tlamy nebo uší). Ovládá barvy,
zajímá se o barevné knížky s realistickými obrázky. Má již slušnou slovní
zásobu, pozdraví, poděkuje, většinou dobře vyslovuje, ale někdy si vymýšlí
i nová slova. Dovede zjednodušeně vypravovat pohádky a různé příběhy, ale
hlavně se ptá na vše možné (i nemožné).
Dětské myšlení je spjaté s konkrétními zkušenostmi. Snaží se přijít věcem na
kloub, rozebírá, co se dá, staví, bourá, prohlíží a zkoumá. Častě jsou hry
konstruktivní s nejrůznějšími stavebnicemi. Děti rády kreslí, mnohdy i složité
obrázky, které pak ostatním vysvětlují. Je to klasický věk pohádek, ve kterých se
mohou vyskytovat různé zázraky i nesrovnalosti – fantazie dítěte pracuje naplno.
Zároveň však vidíme jistou stereotypnost. Dítě zná pohádky téměř zpaměti, ale
přesto je chce slyšet znovu a znovu, a běda, když se vypravěč splete či něco

vynechá.
Naprosto převládající činností je hra. Zprvu ještě bývá individuální, ale rychle
se objevují hry skupinové – děti si hrají společně, skotačí a je jim viditelně dobře
v kolektivu. Skupiny jsou ovšem velmi volné, rychle se mění jejich složení
a stejně rychle se mění náměty her. Kvete hra úkolová, děti si hrají na něco –
většinou na dospělé. Objevují se již i prvky dělby rolí (pan doktor, pacienti). Dítě
při hře objevuje, že může svou obratností získat uznání ostatních.
Citový život předškoláka bývá intenzívní, ale nestálý (chvíli smích, pak pláč,
v jednom okamžiku se zlobí a pak zase spolupracuje s druhými). Objevují se
i city vyšší a složitější, jako je soucit, radost z radosti druhých, zahanbení,
žárlivost a vznikají různé strachy. Dětem se rozšiřuje sociální obzor – objevují
nové kamarády, v mateřské školce se učí spolupráci, jisté kázni (počkat, až přijde
na řadu), přijímají i jednoduchá pravidla chování. Rády dělají něco „jako velcí“
a touží po uznání. Začínají poznávat, co je dobré, co zlé a objevují se zárodky
morálního chování, které by měly být výchovně podporovány co nejvíce
a pokud možno soustavně.
9.2 VLČE A SVĚTLUŠKA
Do života dítěte vstoupila škola jako výrazný činitel, který ovlivňuje jeho život
a často je poznamenává natrvalo. I v rodině se mění situace, dítě má svoje úkoly
a povinnosti mimo domov ve škole, ale rodiče jsou často nuceni s učením mu
pomáhat. Vzniká tak nová, často složitá a proměnlivá situace v trojúhelníku
dítě – rodič – učitelka. K tomu pak přistoupí ještě vůdce smečky jako další
autorita, která působí na dítě mimo školu.
Po stránce pohybové jsou vlčata velmi čilá, nevydrží dlouho v klidu, stále se
něčím zabývají, a to mnohdy něčím jiným, než by vůdce potřeboval. Dovedou se
sice soustředit po nepříliš dlouhou dobu na jednu činnost, ale pak potřebují
uvolnění, které se projevuje rychlým pohybem. Ušpiněné ruce i rukávy, prodřené
kalhoty i rozbitá kolena jsou důsledkem nezvládnuté pohyblivosti.
Teprve po 9. roce dochází k jistému zklidnění. Pohyby dětí jsou již
koordinované (především u děvčat). Děti jezdí na kole, lyžují, bruslí, plavou, ale
mnohdy přecení svoje síly. U chlapců se často projevuje záliba v rychlém
pohybu (kolo!).
Přibývají pohybové hry s míčem, u děvčat se švihadlem. Oblíbené jsou různé
„školky“. Lákají hry, kde lze zjišťovat „kdo dál“, „kdo rychleji“, „kdo
výš“ apod. U chlapců pozorujeme důraz na výkon, u děvčat spíše na ladnost
pohybu.

Kolem 10. roku se prosazují kolektivní sportovní hry s pevnými pravidly
(vybíjená, kopaná), které si děti však mohou upravovat („tři rohy znamenají
desítku!“). Pravidla tvoří pevný rámec, ale i přesto se mohou uplatňovat
individuální dovednosti. Při hrách lze pozorovat nápadné vlastnosti jednotlivých
dětí.
V tomto věkovém údobí dochází k velkému rozvoji rozumových schopností.
Dítě se ve škole i ve svém okolí dovídá mnoho nových věcí. Čím víc toho ví, tím
více je některé věci zajímají. Všímá si jich, věnuje se jim a tím se jeho
vědomosti i dovednosti prohlubují a zároveň se vytvářejí a rozvíjejí nejrůznější
zájmy.
Vlče se postupně učí soustřeďovat a prohlubovat pozornost. Kolem 7. roku
se dokáže soustředit na dobu 10–15 minut. Kolem 10. roku vydrží u činností,
které je zajímají, i hodinu a více (čtenáři, kutilové, dnes u počítačů – ale bohužel
často i pasivní vysedávání u televizoru). Jde o to, abychom pestrostí našeho
programu zájmy dětí podchytili – pak máme se světluškami i vlčaty vyhráno.
Rozvíjí se dětská paměť – zprvu převažuje paměť mechanická (dítě odříkává
básničku a třeba ani nerozumí obsahu), ale postupně se začíná rozvíjet paměť
logická. Děti se učí pamatovat si „to důležité“. I zde má vlčácký program mnoho
možností, jak cvičit paměť. V myšlení bývá vlče zprvu ještě ovlivňováno svými
přáními i fantazií, ale postupně se z něj stává „realista“, který se zajímá o svět
kolem sebe, snaží se ho pochopit a hodnotit. Kolem 9. roku dítě začíná
posuzovat i své schopnosti. Některé děti třeba přestávají kreslit a zpívat s tím, že
to „neumí“ a bojí se vystavit svůj výkon kritice. Také začínají chápat, na jaké
výkony jim stačí síly. Vlče v 7. roce se hlásí, že přitáhne z lesa padlý strom. V 9.
roce je mu již jasné, že to je nad jeho individuální síly. Děti postupně myslí
v pojmech, učí se usuzovat. Velký význam mají hry, ve kterých se řeší úsudkové
příklady. Často se setkáváme s tím, že vlče pochopí, jak postupovat, ale ve
vlastní činnosti „zmatkuje“ a mnoho tím pokazí. Řeč dítěte je většinou správná.
Je to však i údobí, kdy se děti učí prvnímu cizímu jazyku. Zde můžeme motivaci
dětí podporovat hrou; dobře víme, kolik bylo v jazykové výuce zanedbáno.
Vstupem do školy se sociální život dítěte značně rozšířil. Noví kamarádi, nová
autorita, nové úkoly a povinnosti – s tím se musí postupně vyrovnávat. K tomu
přistoupí oddíl jako další nové prostředí s novými nároky, značně odlišnými od
školních. Autority vlče přijímá, mnoho o nich neuvažuje a není ještě kritické.
Kolem 9. roku se většinou zájmy ustalují – některé chlapce to táhne k technice
nebo k přírodě, jiní jsou sportovními fanoušky. Děvčata si libují v dramatických
výstupech, kde hlavní roli hraje kostým, často pomáhají v domácnosti. Při hře

s panenkou nebo v péči o malé děti (někdy u sousedů nebo známých) se
prosazuje i pozoruhodně vyspělé chování „mateřské“. Objevují se zájmy
sběratelské, u dívek pozorujeme vlnu záznamů do památníků a někdy i první
deníky.
Prosazuje se také četba, kterou bychom měli co nejvíc podporovat. Od
pohádek se přechází ke knížkám o zvířatech, jednoduchým povídkám z historie
(i prehistorie). Kolem 10. roku začíná četba dobrodružná. Výběr četby bývá
nahodilý a vůdce smečky ji může vhodně regulovat. Dnes sice pozorujeme, že
malých čtenářů ubývá, ale k vůdcovým snahám patří podněcovat čtenářské
zájmy a vytvářet pevné čtenářské návyky, které pak dítě provázejí až do
dospělosti.
Nejvýraznější vývojová dynamika se objevuje ve vztazích mezi dětmi
navzájem. Nadchází doba kolektivního života, potřeba být s ostatními je velmi
silná, stejně tak jako potřeba vytvářet různé party a spolky. Právě tuto potřebu
vystihli zakladatelé skautingu, výchovně ji využili a domysleli v družinovém
systému. Společný život v táboře, ve volné přírodě, pod dobrým vedením se
může stát významným a mnohdy i rozhodujícím činitelem v dalším vývoji dítěte.
Dětské skupiny jsou zprvu volné a tvoří se příležitostně k určité hře nebo
činnosti (staví se bunkr a hrad, hraje se určitá hra, hledá se tajné místo schůzek),
postupně se však vytvářejí pevná pravidla, často zcela tajná. Skupiny chlapecké
a dívčí bývají oddělené a odlišují se ve hrách i v obsahu různých činností.
Dětské skupiny již nebývají rovnostářské. U mladších dětí se dostane do
popředí spíše ten, kdo má míč, některé hračky nebo poskytuje možnost ke hře
v bytě nebo na zahradě. S postupem času nabývají na váze osobní vlastnosti –
síla, obratnost, tělesná zdatnost, důvtip, spolehlivost aj. Ve skupinách roste
soudržnost, dítě se bojí, aby si „nezadalo“ a je uspokojováno uznáním druhých.
Normy skupiny se však často dostávají do rozporu s požadavky rodiny, a tak pro
dítě vzniká konfliktní situace, kterou nedovede rozřešit. Může se to stát i ve
smečce vlčat – pak je třeba včas promluvit s rodiči a hledat řešení.
U školáka se nápadně rozvíjí citový život – jeho city začínají být stálejší
a trvalejší. Mladší školák bývá převážně radostný a veselý, má smysl pro
jednoduchý humor a nejvíce pro situační komiku (grotesky, klauni atd.). Ve
skupině dokážou do nekonečna opakovat jistou situaci (padání do vody,
zakopávání aj.), kterou se srdečně baví (obvykle na rozdíl od vůdce).
Dětský strach je v této době přirozený. Vymizel sice strach z pohádkových
bytostí a z cizích lidí, ale dítě má strach ze tmy, samoty, neznámých zvuků, ale
i z bolesti (zkušenost ze zákroků při nemoci). Objevují se i strachy sociální – aby

si nezadalo před ostatními, aby nebylo směšné, častý bývá i strach ze zkoušek ve
škole.
V této fázi vývoje se vytvářejí základy morálky. Sílí city přátelství a objevuje
se smysl pro čest (význam slavnostního slibu vlčat!) Jestliže se dítě dopustí
nějakého přestupku proti stanovené normě (pokud ovšem celou situaci chápe –
někdy se dopustí chyby, aniž si ji uvědomuje), prožívá to s pocitem tísně nebo
napětí. Jedná-li ve shodě s pravidly (řekne pravdu, pomůže slabšímu, zachová se
statečně), je naplněno příjemným pocitem. Vytváří se tak vlastně citlivé
svědomí. Podstatné je, aby dítě rozumělo pravidlům a normám a chápalo je.
Pokud bychom měli morální nároky příliš složité, pak je vlče nepochopí
a nemůže je ani dodržovat. Také norma platná u dospělého nemusí být vhodná
pro dítě ve věku 7 let; na to mnohdy zapomínáme.
I když škola klade značné nároky na činnost dětí, přece jen hra zůstává
důležitým činitelem v rozvoji osobnosti dítěte. Vlčata si zprvu hrají „na něco“
nebo „na někoho“ – na Mauglího, na vojáky, na různá zaměstnání. Světlušky si
hrají na rodinu (často s panenkami), na různé sociální náměty (na doktorku,
učitelku, hlasatelky apod.). Provozují se honičky, schovávačky, vybíjená
a postupně se prosazuje závodivý charakter hry. Pro složitější hry (sportovní,
polní) s pevnými pravidly vlčata ještě většinou nedorostla. Pochopí pravidla, ale
v zápalu hry je snadno poruší (většinou to není úmyslné klamání), nebo si je
vyloží ve svůj prospěch. Proto mnohé hry končí konfliktem a hádkou. Pro řadu
vlčat jsou lákavé i deskové hry, jejichž pravidla se postupně mohou stále více
komplikovat.
Od hry přecházejí děti k jednoduchým pracovním činnostem. Jedním
z nejtěžších úkolů pro vůdce vlčat je učit děti hravou formou pracovat. Chlapci
si mohou v klubovně vyrábět jednoduché hračky, rádi vyřezávají, vystřihují,
děvčata se učí šít. A letní tábory jsou pro vlče i světlušku velkou dílnou.
Důležité je, zda si dítě přináší jednoduché pracovní návyky z rodiny – utírá
nádobí, chodí na nákup a vykonává i jiné drobné úkoly. Měli bychom vlčata učit,
aby viděla „ pracovní příležitost“ – to jest, všimla si, že je třeba něco uklidit,
opravit, zamést v okolí klubovny, zhasnout světlo apod. Můžeme jim svěřit
pravidelný úkol a dokáží jej splnit (pokud nezapomenou, což bývá v tomto věku
časté a není to znakem nechuti nebo odporu). Velmi důležitá je pochvala za
dobrou snahu. Vůdce smečky si musí všímat výkonů dětí a ocenit je. Nechá-li
úsilí vlčete bez povšimnutí, dítě se příště nebude snažit.
Rozhodující však je, abychom vlčatům a světluškám zadávali úkoly, na které
stačí – a v tom mohou být mezi nimi velké rozdíly. Technicky nadané dítě

dokáže ledacos opravit, naopak dítě fyzicky zdatné může dělat přiměřené práce
náročné na sílu. Pro dítě slabé musíme najít jiné vhodné úkoly (zhasínat,
zamykat klubovnu apod.).
9.3 SKAUT A SKAUTKA
Přecházíme nyní k úvaze o charakteristikách dětí ve věku přibližně 11–14 let.
Dítě dorůstá na práh dospívání a ke konci tohoto období, ale mnohdy i dříve,
nastupuje puberta a pohlavní dospívání. Dochází k nápadným změnám ve
stavbě těla („samá ruka, samá noha“), k přechodné disharmonii, která bývá
spojena i s dočasným snížením tělesné výkonnosti. U chlapců bývají pohyby
silové a postrádají často plynulost a eleganci.
Rozvíjejí se pohybové hry, které mívají divoký ráz, ale rychle se dostavuje
únava. U děvčat vidíme hry s tanečními prvky. V oblibě bývají – především na
venkově – kola, na nichž se dají předvádět různé efektní kousky. Děti jsou v této
době schopny soustavného sportovního tréninku a podřizují se pravidlům
jednotlivých sportů. Soutěživost silně stoupá, u chlapců hlavně ve sportu,
u dívek spíše ve vzhledu a ladnosti pohybu.
Pozornost je ve skautském věku již vytrvalá a také volní úsilí při dobré
motivaci bývá velmi silné. Děti se zpravidla již umějí učit, vytvoří si své metody
a dobře užívají logickou paměť. Myšlení mívá dospělý charakter, ale pro
nedostatek životních zkušeností bývá jednostranné a objevují se chyby, plynoucí
z překotnosti a ukvapenosti. Právě v tomto věku bychom měli opakovaně
zdůrazňovat zásadu: „Dvakrát měř, jednou řež!“
Pro skautský věk bývá nápadný i návrat fantazie, a to v podobě denního
snění. Mívá dobrodružný, v pozdější době i erotický charakter. Zabírá mnohdy
část volného času, a to hlavně u dětí, které nemají dostatek zajímavého
programu.
Řeč je již zcela vyvinuta, ale mnohdy chybějí termíny v řečnických projevech.
Do programu by mělo být nenásilně zařazováno cvičení ve vyjadřovací
pohotovosti. Všímejme si třeba, zda rádce vydává družině jasné pokyny,
vysvětluje přesně pravidla hry apod.
Tak jako dochází s nástupem puberty k rozkolísání tělesné výkonnosti, platí
totéž i o výkonnosti duševní. Ve škole se objevují výkyvy, které však nelze
hodnotit jako lenost nebo nezájem. Projeví se to i v oddíle. Nadchází doba, kdy
dívka i chlapec mívají výkyvy v docházce, v chování, bývají vzpurní a kritičtí.
Chtít podobné projevy trestat nebo morálně odsuzovat je velkým výchovným
omylem. Je to zákonitá etapa, a pokud si to vůdce neuvědomí, zažene dívky

a chlapce do opozice a rychle je ztratí. Jindy se objevují v tomto věku impulzívní
a prudké reakce. Musíme s nimi počítat a reagovat na ně s nadhledem i jistým
odstupem. Mnohdy se stává, že vůdce dorůstajícím chlapcům „přibouchne
vrátka do oddílu“ a vyloučí je. To je běžná chyba. Dítě v pubertě hledá nové
cesty, otvírají se před ním nové obzory, které ještě nemá zmapovány, staré
zábavy a programy je již nelákají, a to vše vede k negativním reakcím. Někdy je
užitečné tyto členy oddílu na čas uvolnit, případně je zařadit do „jejich“ družiny
nebo do roverského kmene a připravit pro ně nový program, ve kterém vůdcova
role již zdaleka není tak výrazná jako u dětí mladších.
Starší skautky a skauti se cítí do jisté míry již dospělí (po biologické stránce
to platí) a touží po tom, aby se s nimi tak zacházelo. Bývají nedůtkliví k radám,
nechtějí se nechat vést za ruku a být pod dohledem. Ve skutečnosti jim však
chybí zkušenosti, ve světě kolem sebe se nevyznají a v podstatě jsou velmi
nejistí. Zastírají to siláckými a halasnými projevy slovními, i nápadným
chováním, oblékáním (většinou s okázalou nedbalostí), úpravou vlasů aj. Dívky
bývají silně afektované, vychovatele dráždí negativním postojem k jejich
autoritě a vyzývavým chováním. S tím vším musí vůdce počítat. Nesmí být
překvapen ani dotčen. Musí přijmout jako skutečnost, že dítě přestává být
dítětem, chce se prosadit a být bráno jako rovnocenný partner.
Nelze přehlížet ani to, že se prosazují zájmy sexuální. Skupiny chlapecké
a dívčí se začínají sbližovat a projevují zájem o společnou činnost. U dívek
k tomu dochází dříve, což souvisí s dřívějším nástupem puberty a pohlavního
dospívání. Pro dívky jejich vrstevníci nebývají ještě partnery a chlapci v tomto
věku děvčata ještě „neberou“. Chování chlapců a dívek navzájem mívá
upozorňovací charakter, někdy i za cenu přehnaných kousků, různých
zlomyslností, obhroublostí a vyzývavého posměchu. Současně se objevují
i první projevy „zamilovaných“, psaníčka, tajné schůzky apod. Jsou to přirozené
tendence, které by však měl vůdce svést do vhodných kolejí. V žádném případě
bychom se neměli uchýlit k zesměšňování nebo násilnému potlačování. Klidný
rozhovor, pochopení pro otázky i obtíže, sexuální osvěta, volba vhodné četby,
i dobře volené programy jsou cestami, kterými si zachováme důvěru – a děti od
skautingu předčasně neodcházejí.
Je třeba mít na zřeteli i poznatky o citovém vývoji v tomto životním období.
V první fázi skautského věku ještě převládá radostná nálada, děti se přestávají
bát, ale zhruba kolem 12. roku se objevují city jako lítost a smutek. Děti
prožívají s hrdinou románu a filmu jejich tragédie. Někdy se to projeví i pláčem.
Nálady se začínají rychle měnit, přibývá zájem o citový život druhých – je to

období svěřování se s vlastními prožitky, myšlenkami a cíli, ale i údobí deníků,
ve kterých se dívka či chlapec svěřuje sám sobě a formuluje bez zábran své
pocity.
Starší skaut se více zabývá sám sebou, svým postavením v rodině, v oddíle, ve
škole. Bývá nedůtklivý a různé žerty na svou adresu přijímá urážlivě a často
reaguje nevhodnou agresí. Při úspěchu mu narůstá sebevědomí, naopak
neúspěch sebedůvěru podvrací. Při opakovaných prohrách se stahuje do
samoty – to by vůdce neměl ponechávat bez povšimnutí.
Mravní cítění se ve skautském věku značně vyhrocuje. Objevuje se výrazný
smysl pro čest a spravedlnost. Dospívající hájí sebe i napadeného. Překročení
pravidel hry chápe jako morální přestupek. City přátelství se prohlubují, ale na
kamarády jsou kladeny velké nároky – nestačí již jen společné zájmy, ale
vyžaduje se spolehlivost, upřímnost a dodržení daného slova. Chce se podílet na
vedení oddílu, bývá kritický a často se bouří proti autoritám. Běda vůdci, který si
tyto projevy vykládá jako nevděk nebo odcizení a chce je překonat buď
nátlakem a tresty, nebo doprošováním a jakýmsi uplácením – tím se konflikty jen
prohloubí.
Ve skautském věku význam her neustále stoupá, ale mění se jejich charakter.
Úkolové hry mizí a stoupá popularita velkých her v přírodě, ve kterých je možno
uplatnit tělesnou zdatnost, odvahu, postřeh, znalosti a organizační talent. Na
výletech a hlavně na táborech je k tomu mnoho příležitostí a měly by být plně
využity. Zvláště vyhledávání a podpora organizačních talentů je žádoucí. Je to
oblast, která byla po léta ve výchově zanedbávána. Kde jinde je možno lépe
připravovat budoucí manažery, než právě při organizování skupiny při hře
a v práci!
Hry jsou brány velmi vážně, platí při nich mnohem více požadavek přísného
dodržování pravidel. Není to jen zábava, ale důležitá činnost, na jejímž výsledku
velmi záleží. U stolních her ztrácejí přitažlivost takové, ve kterých rozhoduje
náhoda, ale stoupá obliba těch, ve kterých se může uplatnit důvtip, postřeh,
úvaha nebo motorická obratnost.
Do spontánních her pronikají prvky pracovní a v družinovém i oddílovém
programu se prosadí řada užitečných pracovních činností. Skauti udržují
klubovny, starají se o okolí, vyrábějí řadu předmětů, připravují tábor, sami si jej
budují a vymýšlejí různá zlepšení, pomáhají pečovat o přírodu – to vše je pro
mnohé dětí velmi lákavé. Je to nenásilná příprava na vstup do světa práce.
Vytvářejí se nejen určité dovednosti (zacházení s nástroji, vaření, stavby aj.), ale
i styl práce – činnosti si předem rozmyslet, naplánovat, připravit, teprve pak se

do nich pustit a po skončení zvážit, co by se dalo udělat jinak, třeba obratněji
nebo účelněji. Zároveň si však skauti ověřují, co dovedou, k čemu se hodí, co je
baví, a tak se vytvářejí i předpoklady pro volbu povolání nebo budoucí školy.
I zde může být vůdce děvčatům a chlapcům (mnohdy i jejich rodičům) dobrým
rádcem.
9.4 ROVEŘI
Přichází věk, kdy už nemluvíme o dětech, ale o dospívajících (adolescenti)
nebo o mladých lidech. I pro ně je skauting užitečný a lákavý, musíme však
připravit vhodný program. S výchovným stylem pro 4. pětiletí života však
nemáme tolik zkušeností. Neměli jsme v minulosti dost času, abychom jej
promysleli a vyzkoušeli. Dnes se však můžeme opřít o zkušenosti řady
turistických oddílů mládeže, kde se výchova adolescentů dařila. Mezinárodní
skautská organizace i většina organizaci národních s rovery počítají a také
v definici dnešního skautingu nacházíme formulaci, že je to hnutí mladých lidí
(tedy nejen dětí). Obvykle se uvádí hranice 21 let, ale to je jen přibližné
vymezení. V mnoha zemích jsou dva věkové stupně roverů, 14–17 let a 18–
21 let.
I o tom bude třeba uvažovat, ale v této kapitole pojednáme o roverském věku
jako nedílném celku.
V tomto věku definitivně končí tělesný růst. Mladá žena a mladý muž často
přerůstají své rodiče a dívají se na ně shora, což je také vnějším znakem
výrazných změn v poměru k autoritám.
Životní cesty mládeže se v tomto období nápadně rozcházejí.
V předcházejících etapách vývoje všechny děti navštěvovaly každý rok po
deset měsíců přibližně stejnou školu, nyní se rozejdou na různé druhy středních
škol nebo učňovských zařízení. Někdy v polovině roverského věku přichází
maturita, která je formální „zkouškou dospělosti“ a tvoří výrazný životní předěl.
V době dospívání můžeme sledovat tři velké oblasti potřeb a zájmů mládeže:
• Hledání svého místa ve světě, spojené s hledáním nových zkušeností
a poznatků.
• Touha po „velkých výkonech“, kterými se dokazuje zdatnost a odvaha.
• Vytváření názoru na sebe i na svět a životního stylu, počítaje v to i vážné
vztahy partnerské.
A. Hledání místa ve světě
V předcházející vývojové etapě byl nápadný rozpor mezi biologickým
dozráním a sociální nevyzrálostí. Je zde příznačná touha být chápán jako již

dospělý partner. Svět dospělých však většinou odmítá adolescenta přijmout
jako rovnocenného. Tento rozpor se dále prohlubuje v etapě rané dospělosti.
Dochází k uvolňování rodinných svazků, což bývá spojeno se silným
generačním konfliktem. Mladý člověk, zpravidla v období do 18 let, se snaží
velmi výrazně uplatnit vlastní individualitu a upozornit na sebe. Odtud nápadné
vlasy, nápadné oblékání, nápadné chování, nápadný slovník s častými prvky
slangu i různé provokace, které starší generace špatně snáší.
Konflikt s generací rodičů má nejčastěji jeden společný kořen. Rodiče si
neuvědomují, že před nimi již není dítě, které musí být opatrováno, kontrolováno
a poučováno. Nedokáží změnit své postoje a tím vyvolávají negativní reakce
mladých, kteří naopak chtějí mít právo na vlastní názory, samostatnost
a svobodu. Spory se točí kolem věcí nepodstatných (džíny, věšení ručníku
v koupelně, opakované vyptávání na školu apod.), ze kterých se časem stane věc
prestiže a nepřekonatelných rozporů. Cosi podobného může vzniknout
i v roverském kmeni, pokud je veden starším vůdcem, který si neuvědomí
podstatný rozdíl mezi stylem vedení skautů a stylem vedení roverů.
Narůstající konflikty v rodině si mladý člověk vykládá jako nepochopení,
zkostnatělost, nemodernost „starých“ nebo jako jejich zlou vůli. Rodiče mají
pocit výchovného neúspěchu, záměrného provokování nebo nevděku dětí. Oba
postoje jsou chybné, ale mnohdy bohužel nezvládnutelné. Dívky někdy tuto
situaci řeší předčasným sňatkem, podmíněným často nechtěným těhotenstvím.
Mladí muži vyhledávají zaměstnání „s bytem nebo svobodárnou“. Je jistým
paradoxem, že relativně nejsnazší situace bývá tam, kde mladý člověk poměrně
brzy odchází mimo rodinu (do učebního poměru nebo do školy mimo bydliště);
tím pomine riziko každodenních střetů a poměry v rodině se stabilizuji.
Podobné konflikty mohou vznikat i ve školách mezi žákem a některým
z učitelů (nebo mezi celou třídou a učitelem), v učebním poměru s mistry
a staršími zaměstnanci. Často dochází ke střetu v každodenním životě
(v dopravních prostředcích, v obchodech, ve frontách apod.). Kořeny jsou
v podstatě stejné, i když formy a projevy mohou být velmi rozdílné.
Dospívající člověk je ohrožen různými riziky: alkohol, drogy, kouření,
sexuální nezdrženlivost (dnes s nebezpečím AIDS), podivné party, extrémní
hnutí politická a sektářská. Kriminalita v této věkové skupině silně narůstá
a nejsou vyloučena ani různá sebepoškození, až po sebevraždy. Vznik těchto
negativních jevů má své kořeny již v předcházejících vývojových obdobích, kdy
byla výchova zanedbávána nebo špatně vedena. Skautská populace ve své
většině bývá proti těmto jevům imunní, zejména tehdy, když se podaří převést

děvčata a chlapce ze skautských oddílů do fungujících roverských kmenů.
Kritický okamžik nastává, když skupina pubertálních chlapců a děvčat se
rozejde s oddílem ve zlém. Pak mohou z protestu přejít na sporný životní styl,
někdy zcela nepřijatelný, a to mnohdy pod vlivem nevhodné party, do které
zapadnou.
Uvedené generační rozpory se většinou tlumí v druhé fázi roverského věku.
Přibližně v době, kdy je mladým lidem asi dvacet let, obě generace „dostanou
rozum“ a bývá nastolen rodinný mír (byť někdy velmi labilní). Konflikty se však
přenášejí na pracoviště, kde mají mladí lidé tendenci navrhovat různé změny
podle toho, co se naučili ve škole, nebo chtějí reformovat to, co považují za
špatné a nerozumné. Mívají vysoké sebevědomí, narážejí však na strnulý systém,
který je nepřijme jako partnery – a vše je připraveno ke srážce. I tato rizika
známe ve skautingu. Mladí činovníci nebo vůdci oddílu se dostávají do konfliktu
se staršími, a třebaže obě strany usilují o to nejlepší pro děti, zapomenou někdy
na skautské bratrství i na základní požadavky vzájemné tolerance a svými spory
poškozují celé hnutí.
Roverský věk je též údobím, kdy mladý člověk začíná chápat širší souvislosti
v dění kolem sebe. Je to dáno postupným vzděláváním. Při rychlém růstu
poznatků bývá mladší generace vzdělanější než starší. Myslí netradičně, dovede
rychle reagovat a její inteligenční výkony jsou na vrcholu možností. Je zcela
pochopitelné, že je kritická, někdy až příliš kritická, ke všemu a ke všem. Ani
tento postoj však nebývá trvalý a časem mladí začnou chápat nutnost tolerance.
I při značné kritičnosti hledá mladý člověk poučení a touží po učiteli. Najde-li
ho, může to usměrnit celý další život. Takovým učitelem se může stát zkušený
skautský vůdce nebo vůdkyně, pokud jsou ochotni a schopni se roverům
věnovat. Je to však mnohem složitější a náročnější než vedení skautského
oddílu. Rover hledá poučení i v knihách. Vhodný výběr četby má velký
význam.
Mladí lidé hledají vlastní místo ve světě i sami mezi sebou. Kolik večerů
prochodí po ulicích při nekonečných debatách, kolik rozhovorů – ve dvou,
čtyřech i větším počtu – proběhne při putování přírodou! Je to nezbytná potřeba,
mluvit spolu a trochu se i hádat, která musí být uspokojena. V těchto hovorech,
často až vášnivých, krystalizují pohledy na svět, na lidské vztahy, na místo
člověka ve světě a vznikají postoje i názory, kterých se mladí lidé drží třeba po
celý život.
B. Touha po velkých výkonech

Druhým nápadným znakem života v roverském věku je velké úsilí o dosažení
výrazných výkonů. Projevuje se v mnoha směrech. U části generace se tato
snaha prosazuje ve sportu, a to jak v tradičním, tak i v nových odvětvích. Nejde
jen o vrcholové výkony, které může docílit jen nepatrné množství profesionálů,
ale spíše o výhry a zápolení menších skupin. Je možno soutěžit s velkým úsilím
na úrovni obce nebo školní třídy. V poslední době vidíme, že řada mladých lidí
vyhledává netradiční hry, které nejsou zatíženy nectnostmi velkých sportů
a zaplněných stadiónů (softbal, lakros)
Pro rovery a roverský program bývá příznačná snaha o fyzicky náročné
turistické výkony. Putování po horách, i ve zcela neznámé cizině (Kavkaz,
rumunské hory nebo dokonce až indickotibetské pomezí), sjíždění neznámých
řek, dlouhé etapové pochody a jízdy na lyžích – to vše patří k lákavým
roverským akcím. Prosazují se sporty spojené s pobytem v přírodě, jako je
orientační běh, horolezectví, triatlon atd. Jde o akce, které jsou často
zvládnutelné jen v sehrané a spolupracující skupině. Společné prožitky, jak
z krásné přírody, tak z krásy lidských vztahů, roverský kmen stmelují a upevňují.
Touha po velkých výkonech má však i mnohá rizika. Mladý člověk snadno
přecení své síly, neodhadne výkonnost svou ani ostatních. Při hrách je značné
nebezpečí úrazu a leckterý roverský podnik končí s komplikacemi. Nemusí jít
jen o úraz, ale i o extrémní vyčerpání fyzických i duševních sil. Některé
zkušenosti se tak získávají za velmi vysokou cenu. Teprve v starším roverském
věku si mladí lidé uvědomují možná nebezpečí a dokáží jim preventivně čelit.
Rover si dá od starších a zkušených vůdců sice poradit, ale nesmírně záleží na
taktním postupu. Starší vedoucí zpravidla nestačí již fyzicky na „tempo“
mladých lidí a mohou poradit spíš s plánem cesty, výstrojí apod. Příprava
potřebného vybavení bývá častým tématem programu. Patří sem třeba šití
spacáků, větrovek, týpí, opravy i úpravy lyží a lodí, shánění nejrůznější výstroje
pro putování po horách a řekách. Tyto činnosti zlepšují všestrannou zdatnost
i schopnost předvídat i postarat se sám o sebe i o druhé – a to se každému vyplatí
i v dalším životě.
Dnes jsou u nás dvě oblasti života, ve kterých mladý člověk může vyniknout –
vrcholový sport a hudba. Vznikají (i zanikají) desítky kapel různého druhu
a zaměření, složené převážně z mladých hudebníků. I posluchači bývají stejného
věku. Na hudebních festivalech a soutěžích se setkávají tisíce mladých lidí
(Porta aj.). Některé sporty se dnes staly záležitostí dětí – například gymnastika,
plavání, krasobruslení. Prakticky všechna sportovní odvětví však mají soutěže
dorostenecké a juniorské, ve kterých lze měřit síly 8 vrstevníky – pro některé

rovery to je lákavá příležitost k intenzivnímu tréninku.
Snaha po výkonu se však neuplatňuje jen pozitivními činy a aktivitami.
Zákonitě se tu setkáváme i s řadou negativních jevů. Party pijáků, kteří
„oslňují“ svou odolností vůči alkoholu, party násilníků, veksláků i mladistvých
zločinců nejsou ani zdaleka zanedbatelné. Někteří jedinci se předhánějí v oblasti
sexuálních zkušeností – výsledkem bývá promiskuita, prostituce i různé
odchylky od běžných sexuálních vztahů – a to vše s rizikem pohlavně
přenášených nemocí, z nichž dnes je světové společenství reálně ohrožováno
epidemií AIDS.
Snaha o výkon může mít u mladých lidí i řadu jiných forem a podob.
Intenzivní studium zvoleného oboru, řemeslné kutilství, práce s počítači, výroba
různých technických zařízení pro vlastní potřebu i pro druhé. Dnes lze očekávat
i aktivity podnikatelské, někdy zcela netradiční, aktivitu v politickém životě,
která bývá často spojena s prosazováním extrémních postojů, a také zapojování
do činností charitativních, sociálně prospěšných. Reálnou hrozbou se stala
nezaměstnanost mládeže. Musíme s ní počítat a být si vědomi, že může vést
k těžké demoralizaci části mladé generace. Z literatury je opakovaně známo, že
mladý člověk, který po ukončení školy nenajde ihned práci, rychle se dostává na
šikmou plochu a ani později se většinou nedokáže vhodně zapojit do běžných
pracovních aktivit, nevyhledává pracovní příležitosti a žije z „podpory“.
C. Vytváření životního názoru a stylu
Roverský věk je obdobím, kdy se vytvářejí základní postoje ke světu,
společnosti i k sobě samému. Mladý jedinec se začíná ve světě orientovat, ale
zároveň se před ním vynořují nové otázky. Jsou to „věčné otázky“ lidstva
o smyslu života, jeho původu a budoucnosti, o mravnosti a spravedlnosti,
i o tom, jak vůbec žít. Pro mladého člověka je to snad nejtěžší úkol – vytvořit si
vlastní etický základ, který by mu umožnil, aby i v nesnadných situacích se
choval vhodně a správně. Ale co je to správně? Hledání odpovědi bývá složité.
Hledá se pomoc u vrstevníků, v debatách se staršími lidmi, v literatuře
i v praktickém životě. Mravní ideál bývá zosobněný v některé postavě (Jan Hus,
Jan Palach), jindy ve vlastním svědomí, obyčejně velmi citlivém, toužícím se
vyzpovídat z omylů, přestupků a chyb – příteli, knězi, vůdci nebo aspoň
vlastnímu deníku.
V tomto životním období člověk často uznává přísné mravní normy, klade na
sebe i na druhé nejvyšší, až utopické požadavky, snaží se o naprostou dokonalost
a důslednost jednání. K těm, kteří jeho zásady nepřijímají, zaujímá přehnaně

kritický, až nesmiřitelný postoj. Jen zvolna se mladý člověk propracovává
k toleranci. Není ještě zralý k nadhledu nad děním a k chápání cizích stanovisek,
lidských chyb a slabostí.
Kritickým bodem je přechod od výchovy k sebevýchově. Ten se projeví
v úsilí o vzdělání, poznání i o mravné chování na základě vlastních názorů
a vlastní vůle. Docházívá k rozporu, kdy rover přijme jistý ideál, chce se podle
něho chovat, ale každodenní život mu klade desítky překážek a nástrah.
S ochotou přijme heslo „sloužím“, ale neví jak je uplatňovat konkrétními činy
v běžném životě.
V této životní fázi se u mnohých vynořuje intenzívní potřeba poznávat svět.
Končí školní vzdělávání a člověk hledá další prameny již sám. Touha cestovat je
jednou z forem snahy o poznání cizích krajů, národů, zvyklostí i myšlenek.
U roverů bychom ji měli neustále podněcovat a podporovat, využít ji
i k motivaci pro studium cizích jazyků.
Objevuje se touha po vlastní tvořivosti. Nezapomínejme, že je to životní etapa,
v níž nejeden velký umělec vytvořil pozoruhodná díla. A jiní mladí lidé se je
pokoušejí napodobit, i když třeba nemají takový talent a vytrvalost. V roverském
věku pronikáme do světa umění, rádi chodíme do divadel, na koncerty, do
výstavních síní, čteme světové autory současné i minulé, často bez výběru. To
vše svědčí o hledání cest životem. Významnou roli zde může sehrát taktní
vedení. Prozíravý vůdce se snaží tyto dravé touhy po poznání a pochopení
životních hodnot usměrnit. Pro tento účel budeme muset vytvořit zcela nové
metodické příručky – a to nebude snadný úkol.
Vytváření sítě sociálních vztahů je dalším nápadným znakem roverského
věku. Ve skupině vznikají pevné vztahy, které při dobré motivaci a vhodném
programu přežívají desítky let a vytvářejí životní jistoty i pro období dospělosti
až do stáří. Máme mezi sebou mnoho oddílů, kterými prošlo již několik
generací. Všichni tvoří jedno společenství bez ohledu na věk, pohlaví, profesi
nebo zkušenosti. Právě vědomí sounáležitosti a přátelství je jednou z forem,
jak se zmocnit světa a žít produktivní život. Nejdu sám, ale ve skupině,
vzájemně se podporujeme a naše síly se zmnožují. Společně snáze porozumíme
světu a zvládneme životní nástrahy, obtíže i krize.
K vytváření životního stylu patří nutně i vyhledávání sexuálních partnerů.
Organismus je již plně biologicky vyzrálý a připravený k reprodukci rodu. Mladí
dospělí lidé intenzívně vyhledávají partnerky nebo partnery, s kterými by si
všestranně rozuměli. Jsou to desítky a snad stovky cest, jak vznikají a rozvíjejí
se partnerské vztahy. U někoho převládají nejasné pocity a tápavé hledání,

u jiného se objevují rychlá vzplanutí, která však nemají dlouhé trvání, někde
jsme svědky velké přelétavosti ve vztazích s rychlým prosazením intimních
styků, jinde se ustálí pevné vztahy před osmnáctým rokem věku a přetrvávají po
desetiletí. Vídáme raná a nezralá manželství, zpravidla vynucená nechtěným
těhotenstvím, i jedince, kteří utíkají před odpovědností a zanechají svobodnou
matku. Mnoho mladých děvčat stejně nezodpovědně podstupuje opakovaně
interrupci. Jsme svědky tragických rozchodů, ale i fungujících mladých
manželství, která dokáží překonat řadu překážek bytových, finančních
i pracovních a udržet cit lásky k sobě navzájem i ke svým dětem. Hledání
a vytváření partnerských vztahů se promítá i do života roverů, nesmí být
podceňováno nebo bagatelizováno, ale potřebuje taktní vedení. Pro vůdce to je
úkol nesmírně obtížný, předpokládá životní zkušenosti, citlivost k emočním
prožitkům a velký takt.
Neméně důležitý je v roverském věku vstup do světa práce a s ním spojená
finanční nezávislost na původní rodině. Většina mladých lidí do 21. roku již
pracuje a vysokoškolští studenti mají zkušenosti s praxí, prázdninovými
brigádami nebo jinými výdělečnými akcemi. Začátek pracovní aktivity bývá
často rozpačitý. Mladý člověk nastupuje do práce buď s očekáváním nových
zkušeností, nebo s přesvědčením, že jeho poznatky se uplatní a schopnosti budou
plně využity. Mnohé plány se však nesplní, což vede k nebezpečné demoralizaci
a ztrátě pracovní motivace. Rovering se může stát jistou náhradou a pracovní
neuspokojení lze odreagovávat velkou aktivitou v kmeni. Tato motivace pro
roverskou činnost však není vhodná a nemívá dlouhé trvání.
V dnešní době je třeba uvažovat o novém riziku aktivního života, s kterým
jsme se nesetkávali. Je to hrozba nezaměstnanosti mládeže. Může se stát, že
někdo z kmene roverů není přijat do školy nebo nenajde vhodné zaměstnání.
Celý kmen by měl hledat pomoc a přispět k tomu, aby tato zkušenost se
neprojevila negativně v dalších životních osudech postiženého jedince. Bude asi
též potřebné, abychom se zamýšleli nad tím, zda jsme schopni pomáhat
v podobné tísnivé situaci nejen našim členům, ale i jejich vrstevníkům
a kamarádům. Nezaměstnanost je vysoce rizikovým faktorem, který ohrožuje
vývoj mladého člověka nejen po stránce ekonomické, ale snad ještě výrazněji po
stránce morální. Ve svých dlouhodobých důsledcích ohrožuje i celou společnost;
svědčí o tom řada studií sociologických, psychologických i lékařských. Zkušení
vůdcové i starší skauti by měli uvažovat, zda jsme schopni nabídnout pomoc
a jakými metodami ji poskytovat.
Na závěr varování. Dobře fungující roverský kmen s pestrým programem se

může snadno stát náhradou za neúspěchy pracovní, studijní nebo partnerské a je
pak jakýmsi únikem od reálného života do světa oddílu. Tím se ztrácí poslání
skautingu jako přípravy na život ve společnosti. Hra na život se nepřemění ve
skutečný život.
ÚKOLY:
Prostuduj si některou psychologickou knížku o vývoji dětí. Třeba:
MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad, 2017;
MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J. Výpravy za člověkem. Praha: Odeon, 1981;
MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J. Počátky našeho duševního života, Praha:
Panorama, 1986;
KURIC, J. Ontogenetická psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM,
2001;
ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2014.
Zkus si vzpomenout na svůj věk vlčácký, skautský i roverský a pak si zapiš, co se
ti v té době dařilo, v čem jsi byl neúspěšný, jaké jsi měl radosti a jaké obtíže.

10. Potřeby dítěte aneb co nás žene k činnosti
Pojmem potřeba se většinou rozumí stav jistého nedostatku v organismu, který
by měl být včas odstraněn. Pokud k tomu nedojde, může být organismus trvale
poškozen. I když se potřeby dítěte v průběhu vývoje mění, přece jen můžeme
některé považovat za základní a trvalé.
První potřebou dítěte je „dobře se narodit“ (Komenský). Má se narodit zdravé
a se všemi předpoklady pro další všestranný vývoj. Má se narodit do prostředí,
ve kterém bude přijímáno a milováno. K základním potřebám dítěte dále patří
náležitá výživa, dostatek tepla, čistoty a ochrany proti škodlivým vlivům
každodenního prostředí, ve kterém žije. Tyto biologické potřeby musí být
respektovány i ve skautské výchově, byť i jejich občasné a krátkodobé blokování
může mít význam pro celkové zvyšování odolnosti dětí.
Vůdce oddílu však musí znát a respektovat i psychologické potřeby dětí, které
stručně naznačím:
Na prvním místě je to smysluplnost světa a vlastní činnosti. Během života
působí na děti nesmírné množství podnětů, které jsou zachycovány
a zpracovány. Jestliže jim dítě nerozumí – někdy je třeba za určitou činnost
trestáno a jindy nikoliv – pak ztrácí orientaci a přestává rozumět světu i svému
okolí. Nevytvářejí se pevná pravidla jednání a děti tápou. Časem si vytvoří
pravidla svá, která nebývají vhodná. Při skautském programu je nezbytné, aby
děti chápaly smysl jednotlivých činností, byť i jen zjednodušeně. Nejdůležitější
to bývá u světlušek a vlčat, které někdy nepochopí, co se děje, a vzbuzuje to
v nich pocity nejistoty až zmatenosti. Zároveň je potřebný pravidelný styl vedení
oddílu, což je náročné na vůdce, na jeho sebevýchovu i důslednost.
Na druhém místě můžeme uvést potřebu náležitého přívodu podnětů –
v pravý čas, v dostatečné míře a v patřičné kvalitě. Uspokojuje se tak zvídavost
dětí, rozvíjejí se jejich zájmy a oddíl je stále více přitahuje. Pokud bychom
neměli dostatečně pestrý program, přiměřený věku, pak se dítě bude nudit, ztratí
o oddíl zájem a naše úsilí se míjí účinkem. Rizikový bývá věk kolem 13.–14.
roku, kdy děvče nebo chlapec již „celý program znají“ a není uspokojována
potřeba nových podnětů. I příliš mnoho podnětů však může dítě rušit. Program
zaměřený na starší skauty je třeba pro nováčky obtížný, nestačí vše sledovat
a chápat a to je odradí.
Další potřebou je nutnost životní jistoty, a to především v citových vztazích
dítěte k okolí. Uspokojování této potřeby umožňuje dítěti orientaci i ve složitých
sociálních situacích. Životní a emoční jistoty mohou být snadno otřeseny – při

rozvodu rodičů ztrácí dítě tatínka nebo maminku, při onemocnění se mění
životní styl, při náhlé změně prostředí zmizí staří kamarádi. To vše může narušit
a negativně poznamenat život dětí. Jistým rizikem bývá první tábor, kdy je
nováček náhle vytržen z běžného prostředí a prožívá mnohé svízele. Skautskou
jistotou někdy otřese rozchod s družinou, náhlý odchod oblíbeného vůdce nebo
rozpad oddílu. Naopak systematické posilování vztahů mezi dětmi, byť
i s využíváním celé řady rozmanitých soutěživých prvků, upevňuje pocit
sounáležitosti s oddílem a životní jistoty, které oddíl poskytuje nejen skautům,
ale i vůdci.
Čtvrtou základní potřebou je vědomí vlastní identity, vlastního já a vlastní
hodnoty. Budeme o tom uvažovat v následující kapitole, protože dobře
vytvořené vlastní sebevědomí umožňuje přiměřený vývoj dítěte i v dalších
fázích života, dospělost v to počítaje.
Za další potřebu považuji existenci výchovných vzorů, které skautky a skauti
mohou napodobovat, s nimiž se mohou ztotožnit anebo k nim vzhlížet jako
k ideálu. Tím je zdůrazněna odpovědnost vůdců i všech ostatních činovníků, a to
nikoliv jen za používané výchovné postupy a metody, ale i za svou vlastní
osobnost a za vlastní životní styl, který budou děti napodobovat. Před oddílem
nemá vůdce skryté soukromí, je neustále sledován a jeho příklad působí mnohdy
více než vlastní program.
A konečně je zde i potřeba všestranného rozvoje. Mám tím na mysli
výchovné podmínky, které připravujeme komplexním skautským programem.
Jakékoli vytrhávání a přeceňování jednotlivých prvků skautské výchovy vede ve
svých důsledcích k jednostrannosti, a tím i k nevhodnému uspokojování této
potřeby.
Potřeby každého dítěte se v čase mění, a to v závislosti na vývoji i výchově
(ale ovšem i nevýchově). Respektování specifičnosti dětských potřeb
v jednotlivých etapách života se stává další potřebou. Je výtečně uspokojována
v dobře fungujícím družinovém systému. Různě staří a různě zkušení členové
družiny na sebe vzájemně působí, povzbuzují se a vlastně nevědomě uspokojují
mnohé základní psychické potřeby – u někoho je to potřeba vést, u jiného
potřeba být veden.
V posledních letech se hovoří ještě o dalším druhu potřeb, které bývají
souhrnně označovány jako potřeby vývojové. Podněcují a vyvolávají činnosti,
kterými dítě samo sebe rozvíjí. Motivují k aktivitám, které postupně rozvíjejí
vnitřní, často na první pohled nerozpoznané možnosti jedince a umožňují
překračovat již dosaženou vývojovou úroveň. Mají význam pro vývoj člověka

nejen v dětství, ale i v dospělosti. Jen si vzpomeňte, kolikrát se vám stane, že
některá část programu zaujme několik dětí natolik, že se k ní opakovaně vracejí
a napodobují ji ve volné chvíli i mimo oddíl. Sami pak vyhledávají nové cesty
a vymýšlejí další podobné činnosti. Tak se automaticky rozvíjejí jejich
dovednosti a schopnosti. Stačí pak, aby vůdce tyto činnosti povzbuzoval, a vývoj
dětí je zřejmý. Naproti tomu uniknou-li vývojové potřeby naší pozornosti,
můžeme se dopustit mnoha výchovných chyb. Odchod dorůstajících skautů
z oddílu bývá často motivován nepochopením, že potřebují jistou změnu
programu a navození nových činností, s kterými se zatím nesetkali.
A jsme znovu u roverského programu. Právě kolem puberty narůstá význam
vývojových potřeb. Nutnost zkoušet nové činnosti, hledat nové cesty, poznávat
neznámé kraje i neznámé kultury, netradiční sporty, ale i dobrodružství lidského
poznání – současného i minulého – to vše jsou lákavé náměty pro činnost roverů,
kterou již skautský oddíl nemůže uspokojovat. K tomu pak přistoupí i smysl pro
sociální službu těm, kteří ji potřebují. A tak se nám vynořují zdroje motivace
roverského programu, které jsme obtížně hledali.
V období mladé dospělosti se vývojové potřeby opět nápadně mění. Vzniká
potřeba zaměřeného seberozvíjení, vědomé sebevýchovy a vzdělávání. Jedinec
si vytyčuje osobní plány, snaží se svůj život řídit ve shodě se svými možnostmi
a schopnostmi, které mnohdy přeceňuje, podceňuje nebo i jinak nesprávně
hodnotí. Prosazují se činnosti dlouhodobě motivované (studium, stavba bytu aj.).
Mnohé probíhají v přátelských skupinách. Dříve nebo později jsou zakládány
rodiny a tvoří se nový životní styl i nové role manželské a rodičovské. Zcela
spontánní snaha o vytváření kmene dospělých je signálem, že působí vývojová
potřeba realizovat skautské ideály i v dospělém společenství s využitím nových
metod práce.
A tak úvaha o potřebách dítěte se zákonitě rozšiřuje i na úvahu o potřebách
jako motivačních silách pro celoživotní úsilí o výchovu a sebevýchovu. I v něm
se mohou prosadit pozměněné formy skautské výchovy, které na nás v dětství
tak silně působily.
ÚKOLY:
V činnosti oddílu i v táborové praxi existuje celá řada aktivit, které považujeme
za samozřejmé a nepotřebujeme je zdůvodňovat ani vykládat. Ale zkusme někdy
nováčkům vysvětlit, proč jsou nutné noční hlídky, proč stavíme táborovou bránu
nebo hrabeme na jaře listí v parku u klubovny.

Četl jsi o potřebě všestranného vývoje dětí pomocí komplexního skautského
programu. Zkus napsat, co všechno do něj můžeme zahrnout. Jestliže budete
tento úkol plnit společně ve skupině, vyměňte si své úvahy a věnujte aspoň jeden
večer rozpravě na toto téma.
Sepiš někdy své vzory: jaké jsi měl, když jsi vstupoval do oddílu (a odkud se
vzaly), když ti bylo asi 15 let, a jaké vzory máš dnes. Možná že některé vzory byly
jen dočasné, jiné tě však provázejí neustále – ty jsou pro tebe asi nejdůležitější.
Přemýšlej, co pro tebe znamenají, proč si jich vážíš, zda (a jak) je napodobuješ,
zda je také ukazuješ dětem v oddílu, nebo zda jsou jen tvoje osobní.

11. Identita dítěte i vůdce aneb ještě jednou „kdo
jsem?“
Identitou se rozumí vnitřní, subjektivní odpověď každého z nás na otázku „kdo
jsem?“ Tedy co znamenám sám pro sebe, co znamenám pro své blízké i širší
okolí, čím mohu být prospěšný ve složitém předivu sociálních vztahů (v rodině,
mezi přáteli, v družině i oddíle), a zda dokážu v každodenním životě
uskutečňovat své poslání.
Protikladem identity bývá anonymita, ve které se naše „já“ ztrácí. Jsme pak jen
součástí nějakého dění, do kterého nemůžeme zasahovat a kde o nás jako
o jedince vlastně nikdo nestojí. Tak je tomu, když se dítě stane pouhou položkou
ve školním seznamu, když jsme pro televizního dramaturga jen konzumenty
zábavy, zdržujícím zákazníkem pro prodavače. Běda, kdyby tuto roli měly hrát
děti u skautských činovníků. V anonymitě se ztrácejí naše zájmy, přání i potřeby,
a tedy celá naše osobnost. V další fázi života se může ztratit smysl naší činnosti
a zhusta i smysl našeho bytí.
Identita dětí i dospělých má řadu podob a rozměrů. Podoba vnější, naše jméno,
přezdívka, věk, pohlaví, národnost, rodiště apod. Je to i náš občanský průkaz
nebo skautská legitimace. Patří sem náš tělesný zjev – jak vypadáme, ale i jak
svůj vzhled vylepšujeme, případně jak jej měníme ve shodě s módou nebo
naopak v záměrné odchylce od ní, až po výraznou originalitu. Pro skauty je
důležitou složkou identity kroj, odborky na rukávě, odznak na klopě nebo jiné
znaky příslušnosti k naší organizaci.
Další složkou identity je naše fyzická zdatnost (jsem obratnější než druzí,
nestačím ostatním co do síly apod.), duševní výkonnost, životní elán, zdravotní
stav aj. Vytváří se často srovnáváním a soutěžením s ostatními. Rádi je
překonáváme, a když už nemůžeme být první, pak aspoň usilujeme, abychom
nebyli horší než většina, nebo dokonce poslední. Děti mívají snahu své slabiny
před sebou i ostatními vyrovnávat jinými přednostmi (neumím sice matematiku,
ale nikdo neumí tak rychle utíkat jako já!).
Pro děti i dospělé bývá důležité, aby si uvědomili znaky, které nás činí
svéráznými a nápadnými. Zdůrazňujeme naše dovednosti i schopnosti
a přehlížíme ty, které sami nemáme, někdy jimi dokonce pohrdáme. Opakované
neúspěchy ve hrách, v práci a v osobních vztazích mohou identitu silně narušit,
vytvářet pocity méněcennosti nebo odcizení.
Identita každého z nás obsahuje složky reálné (jaký skutečně jsem),
idealizované (jaký bych chtěl být) a složky negativní (čeho bych se chtěl

zbavit). Předivo identifikačních znaků bývá u dětí proměnlivé – po úspěchu nebo
pochvale se vidíme trochu jinak než po opakované prohře. Z výchovného
hlediska je důležité, abychom pomáhali dětem (i sobě) vytvářet správný obraz
sebe sama – bez podceňování i přeceňování, s pochopením kladných i záporných
stránek.
Identita dítěte se začíná vytvářet ve věku 2–3 let. Dítě vrůstá do rodiny,
uvědomuje si svou svébytnost, začíná prosazovat svou vůli i svá přání. Naučilo
se používat své vlastní jméno, poznává, jakou roli získalo v rodině, ve vztahu
k rodičům, sourozencům, prarodičům, tetám a později k vrstevníkům ve školce,
na hřišti, v první třídě i ve smečce vlčat nebo roji světlušek.
Od rodičů často slyší, jaké je (jsi rošťák, mámino zlato, nemocný chudáček,
hloupá holka…), a tím se mu vnucuje jistá představa o sobě, která bývá mnohdy
chybná a jednostranná. V oddíle se může odehrát totéž. Někomu opakovaně
zdůrazňujeme, že je šašek, strašpytel, zmatkař nebo naopak spolehlivý kluk,
všeuměl atp. Většinou tím zdůrazníme jedinou vlastnost a dítě začne vidět samo
sebe jednostranně. Bud’ se přeceňuje, nebo podceňuje, nebo si přisvojuje
vlastnosti, které nemá. Náprava pak bývá obtížná, někdy i bolestná.
Důležitý je věk kolem 8.–12. roku. Dítě si jasně uvědomuje své postavení mezi
vrstevníky, vztahy k dospělým i k mladším (zde se již rýsují budoucí
vychovatelé!) a vytváří se identita ženská nebo mužská. V době dospívání se
formuje identita pracovněstudijní: k čemu se hodím, čím budu, čeho jednou
dosáhnu. Také zkušenosti s první láskou vytvářejí identitu partnerské nebo
sexuální přitažlivosti.
Velmi často se hovoří o krizi identity. Vzniká tehdy, když jedinec zjistí, že jeho
sebepojetí nebylo správné. Může mít různé podoby. Nejčastější naznačíme:
a)
Krize vývojová, která se objevuje v kritických bodech vývoje člověka. Tak
např. při vstupu do školy dítě, které je doma hýčkáno a považováno za hvězdu,
naráží na neúspěchy a těžko se s nimi vyrovnává. V době dospívání, kdy
jedinec není ještě plně dozrálý, ale zároveň již není dítětem, se krize projevuje
nápadným upozorňováním na sebe, ať již ve vzhledu, v chování nebo
v extrémně formulovaných postojích a názorech.
b)
Krize z neúspěchu nebo po těžké životní události. Nezdar v osobních
vztazích, pracovní nebo školní neúspěch, náhlá změna životní situace (třeba
úmrtí v rodině, rozvod rodičů), to vše bývá silně zátěžové. Vynucuje si to
mnohdy změnu vlastní identity, převzetí nových rolí, smíření s osudem nebo

vytvoření nového životního stylu (třeba po úrazu nebo v důsledku nemoci).
Stejně tak může identitu člověka změnit neočekávaný úspěch, na který není
připraven (pracovní povýšení, převzetí oddílu mladým čekatelem).
c)
Krize postupná. V životě dochází k mnoha změnám, které si neuvědomujeme
a zpozorujeme je až po dlouhé době – herec pochopí, že už nemůže hrát role
mladíků, partneři poznají, že se vzájemně odcizili, vůdce zjistí, že se mu
rozpadá oddíl. Jedinec dlouho žije starou identitou, která však přestává
odpovídat realitě, a náhlé poznání této skutečnosti bývá spojeno s řadou
nesnází.
Řešení krize identity nebývá jednoduché. Především bychom si měli
uvědomovat a sledovat vlastní situaci. Pochopit, že naše okolí i životní okolnosti
jsou proměnlivé a že procházíme různými vývojovými fázemi. I při pohledu do
budoucnosti je užitečné uvažovat, co budu jednou dělat – jako vůdce oddílu,
jako otec, dědeček, šéf nebo až určitá životní etapa skončí (ukončení studia,
důchod aj.) Velkou obranou proti krizím identity je dobře fungující síť sociálních
vazeb a vztahů. Skupina přátel někdy včas postřehne nesnáze, do kterých se
jedinec dostává, a svým zásahem může regulovat jeho jednání.
Identita skautského vůdce. Rada skautů i skautek touží po tom, aby se jednou
stali vůdci oddílu, učiteli nebo vychovateli. Jejich identita dostává nový rozměr:
osvědčit se jako výchovně úspěšný jedinec. Je to zřejmě jistá forma potřeby
měnit svět. U někoho se projeví politickou činností, u jiného pracovním úsilím,
u dalšího výchovným snažením. Potřeba vychovávat bývá u některých lidí velmi
silně rozvinuta a projevuje se jako citově podbarvené úsilí o předávání
zkušeností, poznatků a dovedností jiným lidem – ať již malým dětem,
dospívajícím nebo vrstevníkům.
Jak se však vytváří vychovatelská identita? Asi každý skautský vůdce získal
v životě zkušenost, že pomoc druhým se stává součástí jeho životního programu.
Přispěly k tomu v první řadě vlastní pozitivní zážitky z táborů, které prožil,
i z každodenní činnosti oddílu, která ho těšila. Poznává tak lákavou cestu
životem, kterou by chtěl ukazovat dětem.
Každý z nás má svou „pedagogickou galerii“ – tvoří ji osoby, které na nás
působily, imponovaly nám, a které chceme napodobovat i překonávat. Mnohý
rádce nebo rover se snaží proniknout mezi činovníky a prokázat své výchovné
schopnosti. Zkoumá vlastní síly, hledá své cesty a formy vedení, ale přitom je
poplatný svým vzorům a často je i neuvědoměle napodobuje (i když si mnohdy

myslí, že postupuje jinak a lépe).
V této chvíli se začíná vytvářet výchovná identita. Zprvu bývá nejistota:
osvědčím se, bude se mi dařit, budou mne děti respektovat? Nejistota často
přerůstá v jisté napětí. Na čekatelském kursu se setkám s řadou dalších čekatelů
a srovnávám se s nimi. Konečně předstupuji před oddíl. Někdo je zmaten
a pečlivě připravený program se mu z hlavy vykouří. Jiný se dostane do stavu
apatie – víc už toho nemohu udělat, ať už to mám konečně za sebou. U dalšího
vede zvýšené napětí k trysku „nápadů poslední minuty“, začnou se mu v hlavě
líhnout náměty, co by mohl ještě udělat a jak program zlepšit – většinou pak
všechno poplete.
A pak je první schůzka za námi, následují další a přichází čas bilance – co se
povedlo, co se nezdařilo. Chodí všichni na schůzky? Plní úkoly? Jsou v pohodě?
Identita vůdce se postupně vytváří; poznávám, na co stačím, co se mi daří lépe,
co hůře a jak se mohu nejlépe uplatnit.
Někdy až po letech objevím, že identita tvůrčího vůdce není pouze
individuální. Zahrnuje mne samého, mé děti, přátele, celý oddíl. Ti všichni patří
ke mně, snažím se jim něco dát, přijímám je s otevřenou náručí a snahou o jejich
pochopení se všemi klady i zápory. Poznávám své vychovatelské schopnosti i se
všemi nectnostmi. Ze složitých vazeb zkušeností, praktického úsilí, teoretického
hledám, činů drobných i větších se vytváří stále proměnlivé, nikdy neuzavřené
výchovné působení, ve kterém člověk překračuje sám sebe ve prospěch druhých.
ÚKOLY:
Napiš rychle a bez dlouhého rozmýšlení na papír asi deset (ale i více)
charakteristik, kterými odpovíš na otázku „Kdo jsem?“. (Třeba se objeví: muž,
vůdce, trouba, zálesák, špatný matematik, hračička atd.) Pak postupné
vyškrtávej ty charakteristiky, které nejsou tak důležité, až zůstanou nanejvýš
čtyři. Bez nich to nejsi ty! Zde je asi skryta tvá identita.
Podobně můžeš psát odpovědi na otázku: „Kdo nejsem?“, anebo „Kdo bych
chtěl být?“případně: „Kdo nesmím být“ apod.
Také můžeš uvažovat o své identitě – třeba: „Kdo jsem jako zaměstnanec“,
tj. jak se projevuji v práci; „Kdo jsem jako skaut“ atp. Budou tvé charakteristiky
stejné, či (a jak) se budou lišit?
Máš někdy pocit, že se ti nic nedaří, že musíš začít znovu, dělat něco jinak? Asi
ano – každý míváme občas podobné pocity. Zkus uvažovat o tom, kdy to bylo, za

jakých okolností, co ti pomohlo tuto situaci zvládnout a jak jsi postupoval. Bývá
užitečné, když na toto téma hovoříš se svými známými – třeba zjistíte, že máte
stejné zkušenosti, nebo naopak každý postupujete jinak. Můžete se jeden od
druhého poučit, co se osvědčilo a co nebylo vhodné a rozumné.
Posouzení osobní autonomie
Z nakem osobní zralosti je nezávislost a samostatnost názorová, citová,
hodnotová i akční. Jde o to, zda jedinec je schopen řídit svůj život bez pomoci
někoho zkušenějšího či zdatnějšího, nebo zda takovou pomoc potřebuje a také
vyžaduje. Platí to i o vedení oddílu – stačím si sám, nebo potřebuji pomocníka
a poradce?
Rychle se rozhodni, bez velkého přemýšlení, jak silně souhlasíš s následujícími
tvrzeními:
Jestliže nesouhlasíš, zaškrtni číslo 4.
Jestliže souhlasíš, zaškrtni nulu.
Jestliže se nemůžeš rozhodnout, zaškrtni číslo 2.
Jestliže spíše nesouhlasíš, zaškrtni číslo 3.
Jestliže spíše souhlasíš, zaškrtni číslo 1.
1. Řídím se radami, které jsem získal/a na kursech, dává mi to jistotu
43210
2. Mám odvahu hájit své názory na vedení oddílu, i když jsou kritizovány 4 3 2 1 0
3. Přátelím se obvykle s lidmi, kteří mi dodávají sebedůvěru
43210
4. Je to mou zásluhou, že náš oddíl dobře funguje
01234
5. Nepotřebuji se vyptávat ostatních, co mám dělat
01234
6. Okolnosti mne nutí, že někdy vedu oddíl tak, jak nechci
43210
7. V obtížných situacích mívám tendenci spoléhat na rady jiných
43210
8. Oddílové plány připravuji samostatně
01234
9. Dovedu sám dobře posoudit, zda se mi daří vést oddíl
01234
10. Cítím se nejistý, když jsem s oddílem delší dobu sám
43210
11. Mohu v oddíle postupovat tak, jak se rozhodnu, aniž potřebuji něčí oporu 0 1 2 3 4
12. Obhajuji své názory na výchovu před rodiči, i když s nimi nesouhlasí
01234
13. Existují situace, kdy musím dělat něco, s čím nesouhlasím
43210

O vyhodnocení tohoto testu je psáno v kapitole 19. Vyhodnocení testů.

12. Dětská agrese aneb tak zvané zlo
V psychologické literatuře se objevují názory, že ve vývoji dětí existují etapy,
kdy se chovají agresivně, a to v podstatě na základě struktur zděděných od
našich živočišných předků. Nejvýraznější etapa je kladena do údobí přibližně
před pubertou, ve věku 11–13 let. Výrazná bývá u chlapců, u děvčat není ani
zdaleka tak nápadná. Projevuje se nejrůznějšími formami, jako jsou zápasy,
rvačky, stavby bunkrů (nápodoba války), skupinové bitky, ve kterých létají drny
i kameny, přepadání jiných (zejména slabších), různé zkoušky odvahy, hry
s válečnou tematikou, ale i mnohé velmi nebezpečné činnosti (výroba
amatérských výbušnin, hledání zbraní a zhotovování jejich náhražek). V této
době bývají v našich oddílech oblíbené terénní hry, plížení k „nepříteli“,
přepadání tábořiště a naopak hájení vlastního postavení. Mnohé z těchto her mají
agresivní jádro, které se bez rozumné kontroly snadno vymkne z přiměřených
mezí.
Nejprve uvažujme, co rozumíme agresivním (násilným) chováním. Je to
v podstatě záměrné napadení druhé osoby (případně druhé skupiny osob nebo
nějaké věci) s cílem poškodit, oslabit, postrašit nebo zahnat na útěk a prokázat
tak vlastní sílu.
Agrese může mít podobu slovní (nadávky, výhružky, zesměšnění, ironie),
pohybovou (výhružné pohyby, „dělání ramen“) i přímého napadení. Je vždy
provázena silnými emocemi (vztek, zášť) a oslabenou kontrolou rozumu nad
jednáním (často se nedodrží pravidla).
V našem životě bohužel vidíme nápadný růst agresivity – stačí nahlédnout do
novin, do černé kroniky, nebo hovořit s učitelkami ve škole. Ovšem ani „svět
velkých“ neposkytuje mnohdy příjemný pohled – války, útoky na slabší,
teroristické akty, loupeže. Vše bývá patřičně dramatizováno televizními
reportážemi. Násilí vídáme ve filmech, jemnější formy agrese v hádkách,
různých „podrazech“, rozporech mezi sociálními, politickými a kulturními
skupinami, o násilí není nouze v hledištích stadiónů, slýcháme o různých
formách drastického šikanování na vojně a v dětských domovech. To vše děti
kolem sebe vidí a působí to na ně jako jistý příklad nebo dokonce jako návod
k činnosti.
Je řada teorií, jak agresivní chování vzniká. Uvažuje se o zdrojích pudových
(lidstvo odedávna vyrábělo zbraně a bojovalo), o tom, že agrese je zákonitým
důsledkem různých životních obtíží a neúspěchů („každý neúspěch a zklamání
vedou k agresi“), nebo se jedná o naučené formy chování, které se určitým

způsobem „vyplatily“ a vedly k úspěchu (agresivní dítě se snáze zmocní hraček,
prosadí svou vůli, získá obdiv vrstevníků).
Existenci dětské agrese nemůžeme popřít, ani se tvářit, že ji nevidíme.
Z literatury je známo, že agresivita vzniká a stabilizuje se poměrně brzy –
v podstatě již v předškolním věku. Raná dětská agrese přežívá do pozdější doby
a můžeme s velkou pravděpodobností odhadovat, že agresivní dítě vyrůstá
v agresivního člověka. Naproti tomu jsou nálezy, které svědčí o tom, že dětská
agresivita může být výchovou tlumena a převáděna do rozumných forem
soupeření sportovního, pracovního i tvůrčího.
Ve skautském oddíle má řada činností závodivý a soupeřivý charakter. Patří
k vůdcovskému umění, abychom i při závodech a soutěžích udrželi spolupráci
a emočně pozitivní klima. Znamená to děti povzbuzovat, oceňovat nejen vítěze,
ale i poražené, být ke všem přátelský při úspěchu i selhání, vést je k sebeocenění
(pochopit, v čem je kdo úspěšný a co se mu nedaří), učit je, aby zachovávaly
rozvahu, klid a nezklamaly ani v nepříjemných situacích. Zvláště dětem, kterým
se nedaří a bývají neúspěšné, je třeba věnovat pozornost. Reagují často tím, že se
uzavřou do sebe, jeví malou ochotu ke spolupráci, neočekávaně se projevují
agresivně, a to buď proti silnějším, s kterými však znovu prohrávají, nebo proti
slabším, které dokáží různě trápit. Málokdy hledají střetnutí se stejně zdatnými.
Zvláště nebezpečné je, když si skupina najde „obětního beránka“, který pak bývá
nejvíc postižen.
Agresivní chování se objevuje i mezi skupinami, družinami, oddíly aj., a to
nejčastěji tehdy, jsou-li skupiny vedeny autoritativním stylem. Napětí uvnitř
skupiny se pak snadno přeměňuje v útok na jiné.
I když jistý stupeň agresivity je asi v životě nezbytný, přece jen se
systematicky snažíme přispět k vytváření světa bez násilí. Jednou z cest je
analyzování našich her. Velmi často se objevují různé přepady, jejichž cílem je
ukořistit druhé straně vlajku nebo jiný symbol, unést zajatce (zpravidla to bývá
mladší a slabší dítě). Tyto hry mohou přerůst přijatelnou míru a vést
k nepřiměřeným formám chování – třeba i proto, že sám vůdce podlehne náladě
hry a podněcuje násilné jednání.
Výchova proti násilí předpokládá vytváření jiných forem řešení konfliktů, než
je agresivní srážka. Právě ve hře se děti mohou učit sociálně vhodným postojům
i chování k protivníkům: přijímat vlastní i protivníkovy silné a slabé stránky,
schopnost hledat kompromisy nebo jiné formy řešení sporů, nacházet společná
východiska, uzavírat dohody, přijímat pozitivně protivníky, i když jsou „z jiného
tábora“, poskytnout aktivní pomoc slabším nebo potřebným atd. Je to jedna

z cest, jak vychovávat z dětí budoucí demokraty, kteří nehledají v násilí cestu
k řešení konfliktů.
Co z toho plyne pro metodiku skautských her? Principem téměř každé hry je
jistá náhrada reality (někdy se mluví o kvazirealitě), ve které se skutečnost
napodobuje. Každý ji může na vlastní kůži prožít, a tak sám sebe poznávat. Jde
však o to, abychom vyhledávali i takové hry, ve kterých se prosazuje
spolupráce, vzájemná pomoc a případně vytváření něčeho užitečného pro druhé.
Uvedeme několik příkladů.
Tradiční přepadávání táborů může mít i „mírovou“ formu. Pokusme se připlížit
se v noci co nejblíže k „nepříteli“ a překvapit ho koncertem (třeba i s využitím
nástrojů typu ešus – lžíce). Anebo – což se připlížit do tábora a u stožáru
zanechat nějaký dar?
Prospěšné jsou hry, kdy družiny vyrábějí v tajnosti něco užitečného pro oddíl,
pro tábor nebo pro někoho jiného (domov důchodců, dětský domov). Mohou to
být i hry s ekologickým námětem (například každá družina má možnost během
určité doby vymyslet a uskutečnit něco, čím by prospěla přírodě, a teprve po
skončení hry vyloží, co a proč dělala).
Užitečné jsou hry, při nichž každý závodí „sám proti sobě“. Vítězí ten, kdo se
proti minulosti nejvíce zlepšil (třeba dnes jsem proběhl trať v terénu o 20 sekund
rychleji než před týdnem; v Kimovce jsem si zapamatoval o 3 předměty více).
Tady se může stát vítězem i ten nejslabší a nejmenší. Patří sem i různé důkazy,
že se dokážu ovládnout, přemoci strach apod. (nejznámější jsou tři orlí pera, ale
každý oddíl může vytvořit i vlastní tradice).
Podobný charakter mohou mít i hry úkolové. Družinám jsou zadány úkoly,
které nemají závodivý charakter, ale přesto vyžadují jistou sociální obratnost.
Například najít ve vsi nedaleko tábora nejstaršího občana a „přimět“ ho
k vyprávění, jaké bylo jeho dětství nebo jak žil v obci před válkou, zda si
pamatuje, kdo sázel lípy na návsi apod. Podobně se mohou rozejít dvojice po
domech a nechat si něco vyprávět na dané téma (třeba veselou vzpomínku ze
školy nebo „čeho jsem se jako dítě bál“; pokusit se přimět dospělé, aby vám
něco nakreslili nebo zazpívali písničku z dávných dob atd.). Děti se při tom učí
zdvořile jednat s dospělými a současně se mohou dovědět řadu neznámých
skutečností, poznat zajímavé osoby, jejich myšlení či styl života.
Jsou také hry, při kterých celý oddíl usiluje „jako jeden muž“ o určitý výkon.
Například táborový maratón. U tábora vytyčíme okruh 500 metrů dlouhý a na
startovní znamení se dají všichni do běhu, od vůdce až po nejmladší vlče. Pouze
jeden člen oddílu zůstává na místě a počítá oběhnuté okruhy. Každý běží podle

svých sil stále dokola, až celý oddíl dohromady urazí 42 km. Při dvaceti
závodnících připadnou na každého průměrně něco přes dva kilometry. Někdo
oběhne okruh třeba šestkrát, jiný jen čtyřikrát, ale dohromady musí oddíl
naběhat 84 kol. Startér měří, jak dlouho trvalo, než oddíl společně proběhl
maratónovou trať.
Totéž lze uspořádat na jízdních kolech – za jak dlouho najedete 555 km na
pětikilometrovém okruhu po lesních cestách? I tady někdo ujede šest okruhů,
jiný jen pět nebo čtyři, ale všichni dohromady překonáme danou vzdálenost
(vyhlásíme to třeba jako závod Praha – Bratislava – Praha).
Jiným příkladem jsou skoky bez rozběhu do dálky. Další skáče vždy z toho
místa, kam doskočil jeho předchůdce. Náš úkol – dostat se přes celou louku co
nejmenším počtem skoků.
V těchto hrách každý přispěje podle své síly, vzájemně se povzbuzujeme,
silnější „táhnou“ slabší – a to vše je praktickou zkušeností dobré spolupráce.
Čas od času hrajeme i hru „pro všechny skautky a skauty“. Patří sem společné
akce, které probíhají současně v celé republice – na příklad Betlémské světlo,
Den země apod. Nevidíme se sice, ale jsme si vědomi, že děláme cosi
podobného, užitečného a prospěšného. Tak vznikají pocity sounáležitosti s řadou
neznámých sester a bratří – agrese mizí, aniž si to uvědomujeme.
ÚKOLY:
Rychle si vzpomeň asi na 5–10 situací, kdy ses choval agresivně. Bylo to nutné?
Dala se situace řešit jinak?
Všímej si a zaznamenávej projevy agrese u dětí (pozor, může být i slovní, projeví
se posměchem nebo tím, že si jeden druhého přestane všímat, tajně žaluje atp.) –
Snaž se zjistit, kdy vzniká, jak se projevuje, jak dlouho trvá, jak na ni druzí
reagují (třeba odporem, ústupem, nevšímavostí, lítostí apod.)
Uvažuj, jak sám reaguješ, vidíš-li, že děti v oddíle jsou na sebe agresivní. Co
většinou děláš? Máš pocit, že situaci zvládneš?

13. Výchova k altruismu aneb nejsme jen
agresivní bytosti
Altruismem se rozumí jednání, které je zaměřeno ve prospěch druhého a není
motivováno snahou o zisk, prospěch nebo odměnu. Někdy se také mluví
o chování prosociálním nebo pomocném. Altruistické chování může mít
nejrůznější podoby – od pomoci spolužákovi, daru ve prospěch jiných (charita),
až po velké činy, které bývají oceněny vyznamenáním „Za čin junácký“. Někdy
si ani neuvědomujeme, že altruismus je předpokladem života celé společnosti.
Pokud bychom se nestarali o své děti a neposkytovali jim nezištnou péči, lidská
mláďata by nemohla přežít první dobu života. Také kolem sebe vídáme tragédie,
když se rodiče o své děti nemohou nebo nechtějí postarat, i případy lhostejnosti
lidí k utrpení druhých.
U malých dětí ve věku 2–3 let nacházíme řadu projevů citlivosti k nesnázím
druhých, ať již dospělých osob, nebo dětí zhruba stejně starých. Vidíme u nich
pokusy o pomoc, jisté projevy sympatie a starostlivosti, ovšem na úrovni
a v trvání, které odpovídají jejich věku.
U dětí kolem 6 let bývají velké rozdíly. Najdeme děti, u kterých se projevy
sympatie a pomoci ostatním takřka nikdy nevyskytují (americké prameny
uvádějí, že jich je kolem 25 %), a jiné, které jsou velmi citlivé a projevují
přátelství různými formami, jako jsou např. přímá pomoc, varování, přivolání
dospělého, těšení postiženého, dary apod. Stejně tak se však setkáváme
s výsměchem i s tím, že se přihlížející přidá na útočníkovu stranu nebo zůstane
nezúčastněným pozorovatelem. Nápadné rozdíly jsou mezi dívkami a chlapci.
U děvčátek bývá v průměru stejný počet pozitivních (přátelských) činů i činů
negativních. U chlapců na jeden pozitivní čin připadají dva činy negativní. Ani
tento nález neplatí obecně. U dětí, které jsou v dobré pohodě, odpočinuté,
nakrmené a bez jiných potíží, se objeví více pozitivních činů než u dětí
unavených, hladových a zneklidněných.
S věkem dětí se zvětšují rozdíly v altruistickém chování podle různých
situací. Tak chlapci se dělí s ostatními o jídlo až kolem 10. roku; později se
u nich prosazuje jakési rovnostářství. Děvčata se začínají dělit o jídlo dříve, ale
spíše jen o různé pamlsky než o základní potraviny. U většiny dětí s věkem
přibývá spolupráce, zatímco bojovné chování po jistém vyvrcholení
v předpubertální době mírně klesá.
Pojďme ale do našich oddílů. Děti, které k nám vstupují, jsou do jisté míry již
formovány, a to hlavně rodinou. Jedináček bývá spíše sobecký, ale nevýbojný.

Starší sourozenec má tendenci mladší chránit, pomáhat jim, ale občas je obratně
ošidí. Mladší sourozenci naopak očekávají pomoc, snadno přijmou roli
podřízeného, bývají však vzpurnější a rádce často odmítají a kritizují.
Jaké máme výchovné metody k pěstování altruismu? Je zde široká paleta
možností. Většinou postupujeme zcela spontánně. Upozorním jen na základní
možnosti a pravidla.
Nejúčinnějším výchovným prostředkem je příklad. Děti, které vidí kolem sebe
dostatek lidí a kamarádů, ochotných pomoci druhým, velmi rychle se naučí je
napodobovat. Altruistické chování se stane vnitřní normou a prosazuje se jak
v situacích extrémních, tak i každodenních. Čili opět se setkáváme se starým
pravidlem skautské výchovy: vůdce jako příklad, podle kterého se začne
vytvářet altruisticky se chovající oddíl.
Při výchově k altruismu je třeba sledovat u dětí několik věcí. Nestačí jen
povzbuzovat spolupráci – a oceňovat dobré činy. Skautky a skauty je třeba vést
v několika směrech, a to:
Všímat si a pochopit, že někdo potřebuje pomoc. Často při zaměření na
zajímavou činnost, při hře nebo při všeobecné únavě za dlouhého pochodu
unikne naší pozornosti, že se někdo dostává do nesnází. Všichni jsou zaměřeni
určitým směrem, na splnění úkolu a dosažení cíle a ostatní dění jim uniká.
Z nevšímavosti se časem stane lhostejnost k druhým, a tím jsme prohráli.
Umět o pomoc požádat – i to bývá někdy obtížné. S věkem dětí často narůstají
zábrany. Zatímco vlče se rychle ozve, že „už nemůže“, že neunese batoh,
u staršího skauta a hlavně u rovera bývá žádost o pomoc chápána jako jistá
osobní slabost nebo selhání („své břímě nos sám!“). A přece: musíme umět
pomoc poskytnout, ale také o ni požádat.
Zvolit vhodné prostředky. Nestačí jen pochopit, že někdo je v nouzi, ale
důležité je, abychom zvolili vhodné prostředky pomoci.
Někdy stačí slovo povzbuzení, jindy je žádoucí reálná pomoc (přebalit tornu
nebo převzít část nákladu), někdy je důležité pomoc nenápadná, aby ostatní nic
nepostřehli, jindy je nejlepším řešením, když upozorníme družinu, aby sama
pomohla svému členu.
Při výchově k altruismu musíme někdy překonávat jakési „skupinové
sobectví“. Rozumí se tím, že ve skupině přátel a kamarádů (třeba i v oddíle)
jsme ochotni navzájem si pomáhat, ale jinde se tato ochota vytrácí. Toto
nebezpečí hrozí v každé skupině, která se příliš uzavírá do sebe a ztrácí kontakt
s okolím.
Když sledujeme děti, rychle si všimneme, že při altruistickém chování je

nápadná vazba mezi situacemi a typem dětí. Tak například některé dítě nesnese
pohled na krev a při úrazu selhává. Třeba dobře ví, jak obvázat ránu, ale provést
to musí podle jeho návodu někdo jiný. Děti můžeme vycvičit, aby uvolňovaly
v dopravních prostředcích sedadlo starším lidem, ale nevšimnou si, že špatně
vidící osoby potřebují jinou pomoc (při čtení jízdního řádu, který je pro ně
nečitelný, při přecházení křižovatky). Jde tedy v podstatě o pochopení, že dobré
skutky, o kterých se často mluví a píše, jsou pouze příkladem z nepřeberného
množství dalších možnosti.
Altruistické chování bývá blokováno i vlastním programem nebo situací. Ten,
kdo spěchá na vlak, snadno přehlédne obtíže druhého. Jestliže jsem unaven,
zamyšlen, mířím za určitým cílem v živé zábavě s druhými, vytvoří se určité
zaměření, které snižuje schopnost všímat si okolí a přispěchat na pomoc, kde je
třeba.
Platí ještě jedna zkušenost – jsem-li někde sám a uvědomím si něčí obtíže,
většinou rychle zasáhnu. Když je nás víc pohromadě, třeba deset, trvá to déle.
Jeden čeká na druhého, co podnikne, zda vydá pokyn, co dělat atd. Skupina
proto nemusí být lepší než jedinec.
Již v jedné z předcházejících kapitol jsme se zmínili o empatii, to jest
schopnosti pochopit druhého a vcítit se do jeho situace, myšlení nebo cítění.
Někdy to předpokládá podobné zážitky (kdo prožil zánět okostice, dovede
pochopit jiné, kteří trpí bolestí zubů), ale mnohdy je to jakési přímé porozumění
druhému.
Empatie má tři rozměry:
a)
schopnost pochopit emoční stav druhého (je šťastný, otrávený, něčeho se bojí);
b)
schopnost odhadnout, jak nejlépe pomoci;
c)
schopnost vyjádřit své sympatie a porozumění.
Empatii máme každý v rozličné míře, je nutným předpokladem altruistického
a taktního chování. Vede jedince ke snaze pomáhat a volit vhodné prostředky.
Některé děti – častěji děvčata – soucítí s druhými, i když třeba nenajdou tu
nejvhodnější formu pomoci. Empatii však můžeme rozvíjet. Fungující a dobře
spolupracující oddíl je k tomu výbornou školou a vůdce by měl být i zde
příkladem.
ÚKOLY:

Podobně jako v kapitole o agresi si vzpomeň na několik situací, kdy ses choval
altruisticky. Postupoval jsi vhodně? Mohls zasáhnout i jiným způsobem?
Pak pátrej v paměti po situacích, kdy jsi selhal, byl nevšímavý, včas nepochopil,
že máš pomoci.
A ještě uvažuj o tom, zda umíš sám o pomoc požádat. Co ti v tom brání? Existují
situace, ve kterých býváš bezradný, pomoc potřebuješ a nepožádáš o ni?
Podobně jako v předcházející kapitole zachyť i nyní projevy altruistického
chování u dětí v oddíle. V jaké situaci k nim dochází, kdo nejčastěji pomůže, kdo
je všímavější a postřehne, že někomu musíme pomoci.
Uvažuj, zda dovedeš altruistické chování dětí ocenit – a zda si ho vůbec všimneš!

14. Morální výchova anebo co bývá nejtěžší
Nyní budeme uvažovat o úkolu, který je dnes ve skautské výchově
nejdůležitější, ale i nejobtížnější. Je to úsilí o mravní obrodu národa, rozvíjení
duchovních hodnot v životě dětí i dospělých, šíření přátelství, vytváření
kladných mezilidských vztahů a upevňování vzájemné sociální opory mezi
sebou navzájem. Je to úkol, s jakým se český a slovenský skauting ve své historii
ještě nesetkal.
Důvěra v mravnost, upřímnost i spolupráci utrpěla v našem věku mnohé
trhliny. Viděli jsme, že historické dění nesměřuje ke zdokonalení společnosti
přímo, ale řečištěm s mnoha zákruty, zrádnými balvany i nečekanými mělčinami.
Mnohé hodnoty byly zpochybněny až zdevastovány a jen zvolna je budeme
vracet do každodenního života. Nejvíce byla postižena generace starších
a dospělých, kteří byli po několik desetiletí vystaveni tlaku totalitních sil.
Výchova dětí k mravnosti musí proto být současně i dílem sebevýchovy vůdců
i všech činovníků.
Nejprve se podívejme do odborné literatury. Současná vývojová psychologie
přinesla řadu poznatků o vývoji altruistického, prosociálního jednání, o kterém
jsme uvažovali v předcházející kapitole. Máme k dispozici poznatky
o postupném vývoji jedince k jednání, které je ve shodě s jeho mravními
normami a svědomím.
Jednání ve prospěch druhého je u dětí podmíněno několika předpoklady; také
o nich jsem se již zmiňoval.
• Postřehnout, že někdo potřebuje naši pomoc a nezůstat v této chvíli
lhostejný.
• Rozeznat, jaká pomoc je v dané situaci potřebná.
• Zvážit, jaké jsou naše možnosti.
• Rozlišit, která z možných forem pomoci má největší naději na úspěch.
• Nápad a myšlenku uvést v čin.
Hlavním bodem mravní výchovy je úsilí naučit děti rozlišovat a chápat, co je
správné a co nikoli. Nebývá to snadné, děti mají z domova i ze školy a od
kamarádů vsugerovány mnohé předsudky a chybná pravidla. I v televizi vidí
špatné příklady (jen si někdy spočtěte, kolikrát za týden uvidíte na obrazovce
přepadení, rvačku nebo vraždu!) a zákonitě je napodobují. Proto je potřebné
a důležité nápravné působení každodenních přátelských činů v oddíle i řady
dalších pozitivních zkušeností.

Vůdce systematicky podporuje a učí na reálných příkladech morálnímu
jednání, neboť teprve „podle činů poznáte je“. Pokud by se nám nepodařilo oba
aspekty skloubit, pak vychováváme buď děti, které sice vědí, co je správné, ale
nejednají podle toho, anebo děti aktivní, plné dobré snahy, ale neschopné
pochopit, co je třeba v dané situaci dělat.
Morálka se u dětí nevytvoří najednou. Je to dlouhý proces, který začal již
dávno předtím, než vstoupily do oddílu. Má řadu fází, kterými děti postupně
procházejí. Nemohou je přeskočit, a mnohdy ani všemi neprojdou. Ve věku vlčat
a skautů se setkáváme se šesti etapami morálního vývoje, které se od sebe
odlišují. Neměli bychom je ani přehlížet, ani přeskakovat.
1.
Orientace na poslušnost, spojená často s trestem za neposlušnost. Jsou dána
pravidla, co se může dělat a co nikoliv – kdy vstávat, jak se chovat v klubovně,
jak ve vlaku, jak mluvit apod. Pravidla jsou pevná, pokud možno jasná
a pochopitelná, dána „vyšší mocí“ – vůdcem, zákonem, pravidlem
smečky apod. Dítě si je osvojí, přijme a dodržuje, byť mnohdy jen z obav před
trestem. Také o nich většinou příliš nepřemýšlí. Je to fáze kolem 6. až 8. roku.
2.
Ve druhé fázi světluška a vlče sice stále dodržují stanovená pravidla, ale přece
jen se v jejich jednání prosazují i vlastní potřeby a zájmy, mnohdy bez ohledu
na ostatní. Nevšimnou si třeba, že ještě všichni nebyli u kuchyně a jdou si pro
přídavek. Není to vědomý přestupek, ale ještě nevyvinutý smysl pro pochopení
zájmů ostatních. Věkově to je kolem 9. až 10. roku.
3.
Pak nastává fáze „hodného chlapce“ a „vzorné dívky“. Dítě se chová dobře,
aby bylo chváleno a oceňováno. Váží si pochvaly vůdce, usiluje o ni, záleží mu
na dobré pověsti, na ocenění ostatními členy oddílu. Opak chápe jako prohru
a těžko ji snáší. Bývá to kolem 11. roku. Ve skautském oddílu je tato fáze
někdy méně výrazná proto, že se jedná často o nezkušené nováčky, kteří mají
různé těžkosti, než se „rozkoukají“.
4.
Později se skautka i skaut již orientují na řád a zákon, dodržují pořádek
a pravidla ze svého vlastního pochopení a rozhodnutí. Ve třetí i čtvrté fázi je
účinné bodování, „sbírání“ odborek a různých jiných trofejí. Čtvrtá fáze je
příznačná pro věk kolem 12. a 13. roku.
5.
Teprve pak přichází doba (většinou kolem puberty), kdy se začíná jednat pod

vlivem ideálů, bez ohledu na bezprostřední ocenění a užitek. Velmi silně
působí respekt k ideálům, které přijala celá skupina („my v našem oddíle jsme
se rozhodli, že…“). Pravidla a příkazy celé skupiny jsou závazné pro všechny
členy, selhání je chápáno jako jistý prohřešek i proti ostatním členům.
6.
A konečně nastává poslední fáze, většinou již ve věku roverském, kdy se
rozhodujeme podle vlastní úvahy a vlastního svědomí bez ohledu na výsledek,
odměnu nebo ocenění druhými. Teprve teď začínáme žít „život v pravdě“,
o který usilujeme a pro nějž jsme se po léta připravovali systematickou
výchovou od vlčete přes skauta až po rovera.
Uvedené fáze mravního vývoje ve skautském věku nemají ostré hranice,
různě se překrývají, ve vyšších fázích se mnohdy objevuje i jednání z fází
nižších a ojediněle vidíme i jistý „předstih“ ve vývoji.
Jednotlivé etapy je nutno respektovat. Nelze proto vést světlušku a vlče stejně
jako staršího, zkušeného rádce. Děvčata mívají zpravidla jistý předstih před
chlapci – u chlapců však nacházíme častěji přemýšlivější typy, které s morálkou
více zápasí.
Z nepochopení vývojových pravidel se můžeme dopustit výchovných omylů –
buď jsou naše požadavky příliš vysoké, a děti k nim ještě nedozrály, nebo se
naopak držíme pravidel a postupů, které děti již dávno překonaly. Dále platí, že
morální vývoj neprobíhá u všech dětí stejně rychle a některé nemusí dozrát až
k posledním fázím.
Děti je třeba naučit, že mravnost se neprojevuje jen ve velkých činech,
o kterých se píše v knihách, ale i v každodenním životě, který nám stále dává
příležitost k malým dobrým činům. Laskavé slovo, přátelské chování, drobná
výpomoc, úsměv nebo podání ruky znamenají mnohdy víc než plané horování
o dobrotě srdce a velké morálce.
ÚKOLY:
Vypůjč si nějakou knížku o etice (o mravnosti a mravním jednání), přečti si ji
a uvažuj o tom, jak bys jednoduše a krátce dětem vysvětlil, co je to mravnost.(Už
jsem ti podobnou četbu doporučoval v jedné z prvních kapitol!)
Vyber si některý z bodů skautského zákona a uvažuj, jak ho vyložit nováčkům
a jak o něm debatovat s rovery.

15. Kdo jsem podruhé aneb cesty sebepoznání
Pro skautského vůdce platí požadavek znát sám sebe, rozumět sobě
a uvědomovat si sebe sama jako jedince odlišného od okolí a ostatních lidí. Kdo
chce vést děti, vychovávat je a být jim příkladem, musí být schopen vychovávat
a záměrně přetvářet sám sebe. Poznání sebe sama je proces, který se v životě
člověka nikdy neukončí. V každé etapě života objevujeme na sobě cosi nového,
občas překvapíme sami sebe, mění se naše postoje k světu i k vlastnímu úsilí.
Časem snad trochu zmoudříme a díváme se kolem sebe s větším pochopením
a nadhledem („pod zorným úhlem věčnosti“, jak říkal T. G. Masaryk).
Uvažujme nyní o sebepoznávacích cestách. V kapitole o vůdcově osobnosti
jsme se seznámili s řadou vlastností a rysů osobnosti, i s různými situacemi,
které nás na cestě životem potkávají, i se vztahy, které máme k našemu okolí.
Ted’ nám půjde o objevování příznačných rysů, slabin i silných stránek každého
z nás. Naznačíme základní metody na cestě za sebepoznáním.
15.1 MŮJ ROD A NEB ODKUD PŘICHÁZÍM
Na svět jsme si přinesli poselství svých předků, po kterých jsme zdědili řadu
tělesných i duševních vlastností. Od rodičů a prarodičů jsme se učili životnímu
stylu, napodobovali jejich chování a přejímali nebo upravovali pro sebe jejich
názory. V mnohém se však lišíme, chceme být jiní. Zpravidla si myslíme, že
budeme lepší, nechceme se dopouštět stejných chyb jako oni. Někdy však
vědomě dále neseme poselství svých předků.
K poznání sebe sama patří i porozumění našim rodinným předchůdcům. Jací
byli, odkud pocházeli, co na ně působilo, jak asi byli vychováni, jaké měli živení
cíle, jaké hodnoty uznávali a jak vlastně vůbec žili. To vše na nás v různé míře
působilo. Vyrůstali jsme v prostředí a myšlenkovém světě, který nám vytvořili,
a bez něhož bychom nebyli takoví, jací jsme.
V mnoha rodinách se vytvářejí jakési rodinné mýty (například: dědeček byl
dobrý řemeslník, ale měl smůlu při výběru spolupracovníků; kdyby náš tatínek
mohl studovat, dotáhl by to dál; sestra měla hudební nadání, nemohla je však
uplatnit). Je v nich obvykle něco pravdivého, ale i kus fantazie. Vládne však
pevné přesvědčení, že skutečnost je taková, jak se v rodině vypráví. A tak se
mýtus mísí se skutečností. O každém dítěti vznikne v rodině jistá pověst, kterou
ono samo obvykle přijme a podle ní si vytvoří chybnou představu o sobě.
V úvahách o tom, jaký jsem, musím tedy mít i kapitolu, jací byli moji
předkové, jaké prostředí pro mne vytvořili, jak jsem se s ním vyrovnával, co

jsem od nich převzal a co si oni asi o mně mysleli.
15.2 ŽIVOTOPIS ANEB CO VŠECHNO PŘEDCHÁZELO
Porozumění vlastnímu životnímu běhu hraje klíčovou úlohu, pokud chceme
porozumět sobě samému. Celý náš život je proud každodenních událostí, které
na sebe navazují, probíhají souběžně, různě se kříží, staví nás do zcela nových
situací, ale i do situací běžně se opakujících. Většinu událostí si nemůžeme
pamatovat, ale přece na nás působí a ukládají se do našeho podvědomí.
Uvažujeme-li o našem životním běhu, bývá užitečné ptát se na rané zážitky.
Na co si vzpomenu z nejvzdálenější minulosti, co si pamatuji z doby, kdy jsem
byl „úplně malý“. Jsou to zážitky spíše radostné a příjemné, nebo spíše úzkostné
(něčeho jsem se bál)? Nebo to jsou jen neurčité dojmy (třeba z nemoci) a pocity,
které nedokáži analyzovat? Kolik mi asi bylo let? Vzpomíná si na to moje
matka, a jak se jí to jeví? Co mi mohou říci rodiče o mých prvních dětských
krocích životem? Býval jsem často nemocný? Měli o mne strach? Vyvíjel jsem
se bez potíží? Podobných otázek si můžeme klást celou řadu, všechny mají svůj
význam – již tím, že si je položíme.
Druhý krok, který bychom měli učinit, je úvaha, zda mohu svůj život rozdělit
do etap a jednotlivé etapy charakterizovat. Pro někoho to může být třeba údobí
před školou, pak škola s jinými kamarády, pak fáze, kdy si rodiče pořídili auto
a chatu a výrazně se změnil styl rodinného života, pak vstup na střední školu atd.
Některé etapy se mohou mísit, třeba změny v rodinném životě, ve škole, ve
vztazích s kamarády, vstup do oddílu atp. Na některé etapy mám vzpomínky živé
a jasné, jiné jsou zamlžené a jako by ani nebyly, další jsou smíšené (třeba:
v učilišti se mi vůbec nelíbilo, ale vznikl tam sportovní kroužek, který byl pro
mne důležitý a příjemný). Vyznačme si jakousi „čáru života“ a do ní zakresleme
jednotlivé etapy, zaznamenejme jejich význam, vlivy kladné i záporné, radostné
i smutné, podněcující nebo naopak tlumící naši aktivitu.
Dalším bodem životopisných úvah jsou významné osoby mého života – úvaha
o tom, kdo na mne působil, ať již kladně, nebo záporně. Mohou to být reálné
postavy (rodiče, sourozenci, učitelé, kamarádi, někdo ze sousedství, rádce)
i neskutečné (postavy z četby, filmů, dějin, vysněné vzory). Osoby
z každodenního styku i takové, s kterými jsme se setkali jenom náhodou
(vyslechli jsme přednášku, která na nás silně zapůsobila). Pro skautské vůdce je
užitečná i „pedagogická galerie“, tj. osoby mých vychovatelů (čím na mne
působili, jak postupovali). U nejvýznamnějších osob mého života je třeba uvážit,
v které době jsem se s nimi setkal, zda jejich působení již skončilo (například:

kdysi měl silný vliv některý učitel, ale od skončení školní docházky jsem ho
neviděl), zda bylo kladné, záporné nebo smíšené. Mezi významné momenty
života patří i první vztahy přátelské, partnerské, erotické i vztahy k osobám
mladším (chlapec, který byl mým prvním výchovným úspěchem v době, kdy
jsem vedl družinu).
Čtvrtá úvaha by se měla týkat významných životních událostí, které jsem
prožil – může to být nemoc vlastní nebo někoho z rodiny, konflikt rodičů, vstup
do školy, setkání se skautským oddílem, přátelské vztahy, velké úspěchy
i životní „ostudy“, něco, nač jsem se dlouho těšil (a třeba se to nesplnilo), čeho
jsem se dlouho bál. Všechny tyto situace jsou hodné zaznamenání, umístění
v čase a zvážení, zda jsou to již uzavřené kapitoly, nebo ještě působí a mají na
můj život vliv i dnes.
Jestliže takto projdeme náš životopis a všechno zaznamenáme na čáru života,
začne se nám život jevit plasticky – najdeme etapy nabité událostmi a jiné, které
jsou spíše chudé, uvidíme, zda se objeví více pozitivní prvky našeho vývoje,
nebo negativní (často zaznamenáváme pozitivní osoby a negativní události),
k čemu se myšlenkově vracíme, na co zapomínáme (máme-li některou životní
etapu poměrně „bílou“. Jako jsou bílá místa v historii národa, jsou i bílá místa
v historii individuální a stojí zato se k nim vracet).
Čím více o sobě uvažujeme, tím více se čára našeho minulého života zaplňuje
a sami sebe začínáme vidět plastičtěji. Lépe chápeme minulost, a proto lépe
rozumíme přítomnosti.
15.3 DNEŠEK ANEB JAKÝ VLASTNĚ JSEM PODRUHÉ
Nyní přicházíme k tomu, jací vlastně jsme – dnes a v této životní situaci. Před
námi je několik cest uvažování:
Já a obtížné situace.
V životě se často dostaneme do potíží a nejsme s to vzniklou krizi vhodně řešit,
nebo poznáváme, že je neřešitelná. Porážka ve hře, na jejímž výsledku nám
záleží, nezdařený výlet s oddílem, rozchod s partnerem nebo partnerkou,
pochopení, že jsme třeba ze strachu nebo z nepozornosti neposkytli pomoc tam,
kde jí bylo zapotřebí atd. Právě v podobných chvílích se projevuje člověk ve své
skutečné podstatě. Pokud je vše v pořádku, všechno funguje, nejsou potíže,
chováme se správně a vhodně. Opravdový charakter se odhalí teprve při
obtížích, v riziku, ve stresu. Právě proto může být cenným zdrojem poznání,
když sledujeme sami sebe v nesnázích, i když přitom objevíme ledaco
nepříjemného.

Na nesnáze a konflikty reagujeme různou formou. Ty nejčastější si stručně
naznačíme.
Agrese. Reagujeme útočně; slovem (třeba výsměchem, nadávkou, kritikou,
ironií apod.), nebo činem – přímo (proti tomu, co působí potíže), či nepřímo
(agrese míří jinam, neúspěch ve škole „odnese“ družina, která za nic nemůže).
Můžeme reagovat vztekle, chladně, neuváženě apod. Někdy dochází
i k autoagresi, sám sebe trestám a poškozuji.
Ústup. Člověk se rychle vzdá, přestane se snažit („já se to stejně nenaučím“),
nebo uteče. V extrémním případě se projeví až celková demoralizace („nechrne
to koňovi“).
Racionalizace. Začneme složitě vysvětlovat, proč jsme selhali nebo co nám
bránilo v dosažení cíle (prohrál jsem závod, protože jsem měl špatné tenisky).
Často se vymlouváme na vyšší moc, či objektivní podmínky („když prší, špatně
se rozdělává oheň“).
Potlačení. Na nepříjemnost „zapomenu“, nemluvím o ní, neúspěch „nevidím“.
Projekce. Neúspěch, úzkost nebo špatnou vlastnost připíši někomu jinému ve
svém okolí (menší děti promítají své pocity často do hraček).
Regrese. Znamená jakýsi vývojový návrat k primitivnějším nebo starším a již
překonaným formám chování (plačtivost, hledání ochrany rodičů). Někdy takové
chování vidíme u dětí, když je na táboře navštíví maminka s tatínkem. U vlčat je
to možné a pochopitelné; u skautů to bývá znakem obtíží při zvládání
táborového života. Regrese u vůdce se může projevit i návratem k chování rádce.
Kompenzace. Jedinec si najde náhradní cíl, který je splnitelný („neumím
signalizovat, ale nikdo nehraje tak dobře na kytaru“).
Fantazie. Unik ze situace do snění; představujeme si, jak jsme něco udělali
lépe a to, co se nedaří, „hravě zvládáme“.
Stereotyp. Znovu a znovu se o něco nepřizpůsobivě pokoušíme, ač je zřejmé,
že nemáme naději na úspěch.
Je velmi žádoucí vědět, jaký typ reakce převažuje u mne, případně v jakých
situacích se objevuje (třeba na veřejnosti racionalizuji a sám před sebou utíkám
do fantazie apod.).
Nejsou však jen obtížné životní situace, které nezvládáme, ale jsou i velké
úspěchy. I zde je užitečné, když si všimneme, jak při nich reagujeme.
Vychloubáme se, naparujeme se, vykládáme, jak jsme chytří, nebo připustíme,
že nám pomohla náhoda, že jsme již dříve trénovali apod.?
Já a každodenní nesnáze.

Kromě nápadných obtíží se v životě vyskytují mnohé nepříjemné maličkosti,
zdánlivě nedůležité příhody nebo každodenní nesnáze. Reagujeme na ně
zpravidla automaticky a ani nás nenapadne, že „stokrát nic umořilo osla“.
Všimněme si, co nám prochází hlavou, když nejede tramvaj a já spěchám, když
tramvaj zabrzdí a někdo mi dupne na nohu, když v obchodě nemají právě ty
šroubky, které potřebuji, když ráno vstávám za tmy, když… atd. atd. I v těchto
drobných potížích pracuje moje vědomí i podvědomí, a co většinou převažuje?
Mírný vztek, přesvědčení, že se všechno spiklo proti mně („právě když já
spěchám, tak…“), agrese ve fantazii (co bych jim řekl nebo udělal), mávnu nad
vším rukou, smířím se, že to „takhle chodí na světě“? To vše a celá řada dalších
reakcí se může vyskytnout, a je dobře pozorovat, jak reaguji a co mi prochází
hlavou. Vždyť právě v maličkostech se projevuji bez kontroly a „cenzury“.
Porozumění tomu, jak se chovám v malých nesnázích, je důležitým bodem na
cestě za poznáním a pochopením sebe sama. Mohu pak lépe předvídat svoje
jednání a pokusit seje regulovat, lépe se vyhýbat častým chybám a vyrovnávat
s každodenními životními potížemi.
Vlastnosti.
V kapitole o osobnosti vůdce jsme uvažovali o různých vlastnostech. Ptejme se
nyní, jaké jsou moje charakteristické vlastnosti (případně kde se vzaly a jak
vznikly). Sledujeme záměrně:
Jaké jsou moje schopnosti – co se naučím snadno, co dobře umím a kde
selhávám (zručnost, technická představivost, umělecké sklony, dobré
vyjadřování apod.)?
Jaký je můj temperament – jsem náladový, bývám vzteklý, potřebuji silnou
motivaci, abych se něčemu systematicky věnoval, mění se rychle moje nálady,
jsem optimistický?
Jak je to s charakterem – jsem vytrvalý, přesný, pravdomluvný, dodržím
slovo, jsem rozhodný, skromný, upřímný, věřím sám sobě? Je mnoho různých
vlastností, co mne však napadne, když mám napsat deset svých pozitivních
vlastností a deset negativních? Budu-li sám k sobě upřímný, napíši asi to
podstatné a pro mne charakteristické.
Jaké mám zájmy a sklony? Co mne baví, k čemu se rád vracím, co se rád učím
nebo rád sleduji v televizi – to vše je pro mne příznačné.
Moje vztahy k ostatním a životní role. Jsem spíše uzavřený, rád se poměřuji
s druhými, mám hodně přátel, snadno si rozumím s mnoha lidmi, ve skupině
jsem spíše šašek, nebo kritik či organizátor, usiluji, abych byl šéfem, nebo se

spíše nechám vést?
Nikde nejsou seznamy vlastností, které by vyčerpaly všechny možnosti. Každý
musí pozorováním sebe sama postupně zjišťovat, jaký je, které vlastnosti jsou
pro něj příznačné. Pozor však na dvě věci:
Každá vlastnost má své optimum a v přehnané míře se může změnit v negaci.
Jistě je správné být vytrvalý, ale někdy musím říci „dost – teď už toho nechám!“
Je dobré být dochvilný, ale jestliže to přeženu a honím všechny, abychom byli na
srazu raději o půl hodiny dříve než o minutu později, stanu se nepříjemným nebo
trochu směšným pedantem.
Žádná vlastnost není absolutní a platí většinou jen v určitých situacích.
Nikdo není bázlivý za všech okolností, každý má svůj vlastní strach z něčeho
(někdo z hadů, jiný ze špatného vzduchu, další ze samoty, jiný ze zesměšnění,
někdo z matematické písemky atd.). Některý strach je nápadný, jiný spíše skrytý
tak, že o něm vím jen já sám.
V úvaze o našich vlastnostech bychom se měli jimi zabývat v souvislosti
s různými situacemi. Mohu být dobrý matematik, ale selžu, když se dostanu do
časové tísně. Mohu být výborným vůdcem skautského oddílu, ale s neposednými
vlčaty si nerozumím. Právě vztah mezi vlastnostmi a situacemi tvoří strukturu
mého já, kterou postupně při zaměřeném úsilí odkrývám.
15.4 BILANCE A PERSPEKTIVY ANEB CO BYLO A CO BUDE
Čas od času bych se měl v klidu zamýšlet, co se mi dařilo, a co nikoliv, jak
probíhal můj život – a zároveň uvažovat o svých plánech a cílech. Pro takové
zamyšlení potřebujeme obvykle jisté uvolnění, klidné prostředí a možnost
nerušeného soustředění.
Můžeme bilancovat uplynulý den. Zkusme si večer doma v klidu znovu prožít
a zvážit ve zkratce celý den. Kdy jsme byli úspěšní, kdy nikoliv, na co jsme třeba
vůbec nepomysleli nebo co jsme viděli jednostranně. Nejde však jen
o zhodnocení celého dne, ale také o vyvození důsledků – co bychom měli dělat
zítra, jak napravit omyly. Je třeba, abychom sami sebe povzbuzovali.
Stejně tak můžeme uvažovat o minulém týdnu, měsíci, výletu, táboře. Vždy
však jde nejen o úvahu, co bylo, ale také o vyvození důsledků pro budoucnost.
Delší soustředěné zamyšlení o vlastním běhu života se daří obvykle večer či
v noci v přírodě, na vhodně zvoleném místě v horách, u ohně, na břehu horského
potoka nebo na lesní mýtině pod širým nebem. Obvykle takovým meditativním
chvílím říkáme vigilie. Hledáme při nich vnitřní síly, snažíme se proniknout ke
kořenům vlastní existence, k logice svého vývoje i k budoucím perspektivám.

Úvahy o vlastní budoucnosti patří k nejtěžším úkolům. Čím více známe sami
sebe, tím lépe můžeme odhadnout náš další vývoj, stanovit si postupné cíle
i prostředky k jejich dosahování. I když naše očekávání bývá pozměněno
životními okolnostmi, přece jen jsou jasně formulované plány vodítkem, které
nám pomáhá lépe se orientovat v neočekávaných událostech a situacích, které
nás mohou potkat.
15.5 VZÁJEMNÉ POSUZOVÁNÍ ANEB JÁ A TY
Sebepoznávání může být výrazně prohloubeno vzájemnou spoluprací
v přátelském kruhu. Velmi často potřebujeme konfrontaci našich vlastních
pohledů s názory jiných osob, které nás dobře znají. Mnohé iluze, které máme
o sobě, se rozplynou, uvidíme-li se očima jiných lidí.
Přátelská spolupráce předpokládá:
a)
že se vzájemně dobře známe,
b)
že dokážeme být k sobě upřímní a máme vzájemně plnou důvěru,
c)
že vytvoříme vhodné prostředí a patřičnou pohodu pro debatu.
I zde bývají vhodné malé ohně, noční pochody nebo společné prožitky při
putování po horách.
Začněme však s jednoduššími postupy, které můžeme navodit i v klubovně.
Mohou to být hry „na vlastnosti“. Jeden o druhém zaznamenáme vlastnosti pro
dotyčného člověka příznačné. Buď máme předem připravený seznam vlastností
a jen v něm škrtáme, nebo postupujeme volně a zapisujeme různé vlastnosti, jak
nás napadají. Výsledky se shrnou, každý si je rozebere sám, nebo začne společná
rozprava. Proč mi přisuzuješ vlastnost X, o které si myslím, že ji nemám? Na
základě jakých zkušeností, událostí nebo poznatků jsi došel k názoru, že je pro
mne typická? A jak vidím já tebe, co si o tobě myslím, jak jsem k tomu dospěl.
Jestliže se posudky několika osob shodují, pak to může znamenat, že
odpovídají skutečnosti. Ale někdy jde jen o jistou roli, kterou mám ve skupině
a která vede k tomu, že mne ostatní vidí povrchně a zjednodušeně. Jestliže mne
však vidí každý jinak, pak jsem zřejmě složitá osobnost, nebo se ke každému
chovám trochu jinak, což asi znamená, že nejsem zásadový. Jestliže sám sebe
vidím jinak, než mne vidí ostatní, měl bych se nad výsledky hlouběji zamyslet
(i když je nemusím přijmout). A naopak – shodne-li se můj pohled na sebe sama
s názorem ostatních, jsou výsledky patrně nesporné.

Je celá řada postupů a her, které nám nastavují zrcadlo a pomáhají vytvářet
lepší obraz o sobě samém (zmíním se tu o knihách E. Bakaláře, I dospělí si
mohou hrát a Psychohry i o sborníku Zlatý fond her).
Jakýsi vyšší stupeň spolupráce na stezkách sebepoznání umožňuje společná
noční vigilie, při níž se učíme mluvit o sobě, o skrytých cílech, neúspěších,
potížích a problémech a v rozhovoru se snažíme jeden druhého pochopit, přispět
vlastními zkušenostmi, navrhovat možná řešení, uvažovat o jejich výhodách
i nevýhodách a dospět společně k jistému závěru. Ne každá vigilie se však zdaří.
Úspěch bývá podmíněn těmito předpoklady:
a)
Známe se již delší dobu.
b)
Dokážeme k sobě být zcela otevření.
c)
Rozpory i kritiky umíme přijímat bez pocitu zlého úmyslu a křivdy.
d)
Jsme ochotni vyslechnout i nepříjemná sdělení.
e)
Jsme ochotni jeden druhému naslouchat.
f)
Rozhovor nesmí mít charakter prestižního sporu.
I když nedospějeme ke shodě, neznamená to neúspěch a není to důvod
k rozchodu. Vigilii by měl řídit někdo zkušenější a starší nebo někdo již na
začátku zvolený za vedoucího.
Tématem vigilie nemusí být jen záležitosti osobní, lze se zaměřit na rozpravu
o situaci v oddíle nebo středisku. Může mít charakter debatní, při kterém se
snažíme vyjasnit si některé problémy etické, náboženské nebo filozofické, a to
i tehdy, když nejsme v dané oblasti profesionální odborníci. Vigilie se může
zaměřit na řešení sporů a konfliktů, které vznikly mezi účastníky, chceme si je
vyjasnit a řešit v bratrském duchu.
Jestliže se vigilie nepodaří, není to žádné neštěstí. Jen bychom se neměli
neúspěchem nechat odradit. Vigilie úspěšné, při kterých se dopracujeme
k závěru nebo najdeme řešení osobních i jiných problémů, bývají silným
emočním zážitkem, na který se nezapomíná. Přispějí k upevnění vztahů mezi
účastníky, což se zpětně projeví prohloubením skautské činnosti. Chvíle
vzájemného porozumění bývají spojeny i se silným prožitkem sebepoznávacím

a mohou náhle změnit náš pohled na sebe samé – lépe si porozumíme.
Ještě poznámka technická k cestám za sebepoznáním: Všechny zkušenosti
z pouti za sebepoznáním bychom měli zachycovat písemně, jinak mnohé
zapomeneme a unikne nám řada zkušeností, které mohou být důležité.
Neuvědomujeme si, jak naše chování bývá někdy stereotypní, opakujeme se
a rozhodujeme stále podobným způsobem. Zdánlivé maličkosti přehlížíme
a možná právě v nich se projevují některé z našich podstatných vlastností.
K písemným poznámkám se můžeme vracet i po delší době a sledovat tak vlastní
vývoj. Pro skautského vůdce je důležité, aby si zaznamenával průběh tábora – co
se osvědčilo, co nikoliv, jak děti reagovaly v různých situacích, čemu se bránily,
co zaujalo jen mladší členy atd. Za záznam stojí i zdánlivé maličkosti. Za rok
nebo za delší dobu zjistíme, že máme vlastně v rukou výbornou příručku, kterou
jsme napsali sami pro sebe.
ÚKOLY:
V této kapitole bys měl najít řadu podnětů pro „práci na sobě“. Přečti si ji znovu
asi za měsíc a pusť se po některé z naznačených cest:
Hledej stopy svého rodu.
Uvažuj o etapách svého života, o osobách, které tě ovlivnily, i o životních
událostech, které jsi prožil.
Hledej, jak nejčastěji reaguješ ve svízelných situacích.
Zapiš si, které vlastnosti považuješ pro sebe za příznačné.
Dokázal bys napsat, jaké budou asi etapy tvého budoucího života?
Zkus to s vigilií – sám nebo v malé skupince.
Jistě tě napadnou i jiné náměty pro poznání sebe sama – vyzkoušej je!

Využití

času – malá zkouška
O kousek dál najdeš seznam typických činností, kterým věnujeme dnes a denně
svůj čas. Představ si jeden kalendářní měsíc (ale ne prázdninový!), tedy zhruba
30 dnů. Bylo by to dohromady 720 hodin. Zkus odhadnout, kolik času asi
věnuješ jednotlivým činnostem. Tak třeba: spíš-li denně sedm a půl hodiny,
spánek ti zabere 225 hodin (je to jistě odhad přibližný, ale jinak to nejde, pokud
se nerozhodneme, že si jednou uděláme přesný časový „snímek“ našich dnů
s hodinkami v ruce). Podobně odhadneš čas u všech položek – mohou tam být
i nuly, pokud se některá činnost k tobě nehodí. Naopak někdo si může přidat
další položky, jestliže je v seznamu nenajde a uvědomí si, že mu chybí.
Celkový součet by měl být skutečně 720 hodin. Možná že budeš muset seznam
opravovat, protože ti součet na první pokus nevyjde.
V seznamu činností je i druhá rubrika. Představ si, že máš naprostou svobodu,
jak nakládat se svým časem. Zkus uvážit, jaký by byl tvůj vhodný časový režim.
Zůstávej však na půdě reality. Spánek nemůžeš potlačit, i jídlo vyžaduje jistý
čas – a některé činnosti nelze vyloučit, protože bychom tím třeba poškodili
někoho jiného, či někdo jiný by je musel dělat za nás.
Pak oba sloupce porovnej a uvažuj, zda se dá něco s časem dělat tak, aby
odpovídal tvému přání – čili co omezit, čemu se věnovat více a jak svůj den
organizovat.

Skutečnost Přání
1. Spánek
2. Pracovní doba (vyučování)
3. Doba v dopravních prostředcích a pěší přesuny
4. Jídlo (bez jeho přípravy)
5. Činnost v oddíle nebo jiné skautské jednotce
6. Příprava oddílové činnosti
7. Příprava na zaměstnání nebo do školy
8. Nákupy v různých obchodech
9. Péče o děti, příbuzné, staré osoby
10. Péče o zevnějšek (mytí, oblékání, úprava apod.)
11. Sebeobsluha – domácnost (příprava jídla, úklid bytu, mytí nádobí,
čištění atd.)
12. Styk s druhými (návštěvy, hovory – i telefonické, dopisy aj.)
13. Sebevzdělání (studium)
14. Četba (umělecká literatura, časopisy, noviny)
15. Kultura (divadla, kina, výstavy, muzea aj.)
16. Rozhlas a televize
17. Procházky a výlety
18. Tělovýchova (sport, cvičení)
19. Záliby a koníčky
20. Kutilství, opravy v domácnosti, pletení, šití
21. Tvůrčí činnost (vyřezávání, malování, psaní aj.)
22. Nicnedělání a snění
23. Jiné činnosti (které?)
24. Jiné činnosti
25. Jiné činnosti
Celkem

720

720

Netopýr

(sova) – nebo ranní ptáče?
Během dne se výkonnost každého z nás mění. Zjistilo se, že asi třetina lidí patří
k typu „večernímu“ (netopýr či sova). Největší výkonnost mívají večer nebo až
pozdě v noci, ráno se jim nechce vstávat, dlouho se probírají ze spánku, bývají
nevrlí a nespokojení. Odpolední nebo noční směny jim nevadí a důležitá
rozhodnutí si ponechávají na večer.
Druhou skupinu tvoří lidé „ranní“ (ranní ptáče), kteří se brzy probouzejí,
většinu práce udělají dopoledne, večer jsou unaveni a chodí brzy spát.
Třetí skupina je nevyhraněná a snadno se přizpůsobí různému časovému
režimu.
Rada metod umožňuje zjistit, ke kterému typu patříme. Uvedeme jednoduchý
dotazník, který nalezneme i v populární literatuře.
Ještě bychom si měli uvědomit, že lidé různého typu „bdělosti“ spolu vycházejí
trochu hůře než lidé, kteří jsou si po této stránce podobní. Jeden se musí
druhému přizpůsobovat, což není vždy optimální. Vůdce tábora, který patří
k netopýrům, s oblibou svolává poradu vedení pozdě večer a zatímco sám je
„jako rybička“, ostatní usínají a nemohou se soustředit na jednání. Pro jiného
může být postrachem vůdce, který prohlásí: „Program probereme zítra ráno
hodinu před budíčkem.“ I na manželských třenicích může mít podíl skutečnost,
že oba manželé patří k různému typu „bdělosti“ a jejich denní rytmy se
rozcházejí.

Netopýr

(sova), nebo ranní ptáče?
Ráno vstáváš obtížně, nerad
ano, vždy 3 body
někdy 2 body
výjimečně 1 bod
Kdy chodíš nejraději spát
hodinu po půlnoci 3 body
mezi 23,30 až 1,00 hod 2 body
mezi 22,00 až 23,30 hod 1 bod
před 22,00 hod 0 bod
Dáváš přednost snídani
velmi vydatné 0 bod
méně vydatné 1 bod
velmi lehké 2 body
jen šálku mléka, čaje či kávy 3 body
Neshody v práci, doma a v oddíle míváš spíš
Dopoledne 1 bod
Odpoledne 0 bod
Změny v denním režimu a rytmu stravování (o dovolené, na výletech, na táboře)
snášíš
velmi dobře 0 bod
celkem dobře 1 bod
obtížně 2 body
režim zásadně neměním 3 body
Na táboře mi vadí, když se opozdí
snídaně 2 body
Večeře 0 bod
Máš-li před sebou důležitý úkol, cestu nebo práci, jdeš spát
dříve o více než 2 hodiny 3 body
dříve o 1 – 2 hodiny 2 body
dříve o méně než 1 hodinu 1 bod
jako obvykle 0 bod
Důležitý programový bod se snažíš na táboře zařadit
spíše dopoledne 0 bod
spíše odpoledne 2 body
O vyhodnocení se dovíš v kapitole 19. Vyhodnocení testů

16. Jaké jsou děti aneb cesty poznávání druhých
Tato kapitola by podle vašich představ měla být asi velmi dlouhá, ale nebude,
protože vůdce, který se snaží poznat sám sebe, je na nejlepší cestě k poznávání
druhých a o sebepoznání jsme již pojednali.
Měli bychom znát prostředí, ze kterého děti do oddílu přicházejí, seznámit se
s rodinou, odhadnout, jak asi své ratolesti vychovává, zda si rodiče a děti
rozumějí, jak zasahují do výchovy prarodiče, čeho si rodina cení a jaké jsou
rodinné mýty („náš tatínek nemá na nic čas“, „babička nemá ráda velký hluk“,
„nejraději chodíme všichni společně na procházku“), které bývají jednostranné
a nepřesné.
Hlavním zdrojem poznání dětí je opakované a nezaujaté pozorování. Proč
opakované? Dítěte si všimneme v situaci, kdy selže nebo se mu něco podaří.
Vytvoříme si určitý dojem (třeba že není dost vytrvalé nebo že je vzteklé)
a podle toho se k němu chováme. Jediná zkušenost = téměř žádná zkušenost.
Teprve když podobné chování zjistíme opakovaně, má to opravdovou poznávací
hodnotu. A proč má být pozorování nezaujaté? Některé dítě se nám líbí, je
čistotné, podívá se do očí, usměje se a zanechá v nás dojem, že je to „prima
kluk“. Přisoudíme mu řadu vlastností – je spolehlivý, nadaný, bude z něj jednou
dobrý rádce. A přitom to může být velký omyl. Jiné dítě naopak zapůsobí horším
dojmem a přisoudíme mu vlastnosti spíš negativní. Chováme se pak k němu jako
k méně spolehlivému, méně nadanému apod. – a opět jsme se dopustili vážné
chyby.
Jestliže s námi jde na výlet 25 dětí, nestačíme si všímat všech. Postřehneme
nápadné události, ostatní nám uniká. Všímáme si především dětí, které jsou živé,
aktivní a rychle uskutečňují nápady. Děti tiché, pasivnější, méně se prosazující
uniknou naší pozornosti. Když pak doma celý výlet hodnotíme, zjistíme, že jsme
si jich vůbec nevšimli a nic o nich nevíme. Jedinou cestou, jak se vyhnout
podobným chybám, je předem si rozmyslet, čeho a koho si dnes budu všímat –
třeba jedné družiny nebo jen dětí mladších, případně rádců.
Při sebepoznávání bychom si měli všímat, jak reagujeme na neúspěchy – to
platí i pro poznávání dětí. Někdy se soustředíme na jedince, jindy na celou
družinu – na příklad když se jí nepodaří uvařit oběd, zabloudí, prohraje velkou
hru, přijde na výlet v malém počtu, vylosuje si „špatnou dráhu“ aj. Z těchto
příkladů vidíme různé typy situací. V prvním případě se nepodařilo cosi, co
poškodilo celý tábor, ve druhém nebyl splněn úkol, ve třetím je motivace
závodivá, ve čtvrtém jde o jisté selhání družiny a v pátém sehrála úlohu

„náhoda“. Vůdce by měl sledovat, zda jsou některé z těchto situací pro družinu
obtížnější než jiné – a které to jsou. To platí i při poznávání jednotlivců – někdo
špatně snáší prohru v závodech, jiný projevy vlastní nešikovnosti, další nezvládá
výsměch atd.
Ani zde nepodceňujme maličkosti. I ve zdánlivě drobných nepříjemnostech
a malých obtížích se projeví chlapci i děvčata přirozeně, mnohdy neočekávaně –
a my je náhle vidíme zcela jinak, než jsme se domnívali.
Tady bych rád upozornil na vůdcovský zápisník, do kterého zaznamenáváme
pozorování, zjištění a hodnocení. Někdo ho může považovat za zbytečný. Je to
však důležitá pomůcka při výchově. Každý člen oddílu by v něm měl mít svůj
list, každá družina několik stránek. Zapisujeme všechno, co nás zaujalo a co
jsme pozorovali. Připojíme k tomu datum, poznámku, zda jde o naše vlastní
pozorování nebo o zprávu od někoho jiného, jaké byly okolnosti (například „za
deště“, „v citově vypjaté atmosféře“), co nás při tom napadlo apod. Za čas se
nám pomocí těchto záznamů objeví plastičtější obraz chlapců i družin, všímáme
si i toho, že někdo má málo zápisů, protože si ho zřejmě moc nevšímáme,
u jiného se často opakuje podobné chování, jiný je naopak „proměnlivý“. Když
se k záznamům vracíme po delší době, třeba i za dva až tři roky, vidíme, jak se
kdo změnil, zda dozrává nebo zůstává v podstatě stále stejný.
Tato metoda je zdánlivě trochu školometská a mechanická, ale ve skutečnosti
to je nejlepší cesta, jak si dětí všímat, nepodléhat nahodilým dojmům,
neznačkovat děti jednoduchou nálepkou, vidět každého plasticky v mnoha
rozměrech a různých situacích. Je to cesta, kterou překonáváme slabiny naší
paměti a učíme se chápat složitosti poznávání druhých i sebe sama.
Závěrem ještě poznámka: Cest a metod, jak poznávat děti, je mnoho. Snad
budeme mít jinde příležitost, abychom se s nimi seznámili důkladněji. Časem si
každý vůdce vytvoří na základě osobních zkušeností svůj vlastní systém. Na
soustavné sledování všech dětí bychom v ruchu oddílového života neměli
zapomínat, i když máme neustále spoustu práce s přípravou programu
a s řešením každodenních starostí a svízelů. Je to však v našem výchovném úsilí
asi to nejdůležitější, ale také nejtěžší.
ÚKOL:
Tentokrát je dost jednoduchý. Zaveď si vůdcovský záznamník a důsledně s ním
pracuj. Zpočátku budeš asi zápisy odkládat jako málo potřebné, ale vytrvej.
Časem poznáš, že máš v rukou nejlepší nástroj k poznání dětí. Mimochodem –
něco podobného jsi dostal za úkol již v sedmé kapitole.

17. Příprava programu aneb skautské umění
dramaturgické
Předstupuješ před oddíl a vzpomínáš si, jak se to říkalo na čekatelském kursu,
jak to loni dělal tvůj vlastní vůdce, co jsi četl v příručkách. A míhají se ti hesla –
dračí smyčka, oheň dvěma zápalkami, Kimovka, orientace mapy, jedovaté
rostliny, polní ohniště, Baden-Powell, vymalovat klubovnu, schůzka s rádci,
kytaristé, azimut, závod o Zlatou želvu, sleva na dráhu, lékárnička… Jak to
všechno skloubit, jak z toho vyčarovat podzimní výlet nebo celý projekt letního
tábora?
V této chvíli je čas, abychom se zastavili u slova dramaturgie. Vždyť skauting
je velká, dramatická hra pro život. Dramaturgie znamená řádnou přípravu každé
jednotlivé akce, výběr vhodných bodů programu, jejich sled, vytváření
atmosféry vhodnou motivací – a to všechno s ohledem na děti v oddíle, jejich
zájmy, zkušenosti, touhy i celkový cíl výchovného úsilí. Skautské dramaturgické
umění má několik stránek:
a)
Sestavit z různých programových zdrojů takovou skladbu, která by na jedné
straně respektovala vytyčené cíle, a zároveň na druhé straně respektovala
zájmy, nálady i mentalitu členů oddílu.
b)
Vybrat takové činnosti, které se hodí pro danou situaci, roční dobu i stav
smečky nebo oddílu.
c)
Zvolené programové body předložit ve vhodné chvíli, s vhodnou motivací a ve
vhodné kombinaci.
Aby vůdce toto umění ovládal, potřebuje:
a)
Dobře znát skautský program v jeho jednotlivých disciplinách.
b)
Postupně sbírat a využívat mnohé zkušenosti vlastní i svých předchůdců.
c)
Nepodlehnout rutině, ale vždy znovu uvažovat o vhodných po –
stupech.V případě nutnosti umět improvizovat a reagovat rychle na nově
vzniklé situace.

d)
Naučit se předvídat výsledky své činnosti.
e)
Pochopit, zda plánovaný program děti zaujme, nebo zda jej musí změnit
podle jejich neočekávané reakce.
Dramaturgie se snaží učinit jednotlivé složky skautského programu zajímavé
a dobře sladěné. Měla by vytvářet situace, které jsou lákavé, příjemné i užitečné
jedincům i celému oddílu, poskytnout každému možnost, aby projevil svou
individualitu, vést všechny k lepšímu pochopení sebe sama.
Naznačím tu základní pravidla dramaturgie s vědomím, že mohou být jen
kompasem. Cestu s jeho pomocí však musí projít vůdce sám.
Při každé činnosti, kterou zařadíme do programu, musíme uvažovat, jaký cíl
sledujeme.
Jednotlivé složky programu jsou stavebními cihlami. Měli bychom za nimi
vidět celý dům, který postupně budujeme. Žádný bod programu není dost dobrý,
abychom jej mohli zařadit kdykoliv.
Vždy uvažujme o okolnostech, náladě i o tom co předcházelo a co bude
následovat.
V nejlepším přestat! Jestliže děti žadoní o pokračování hry, máme zajištěnou
motivaci pro její příští uvedení. Jestliže jsou hrou již přesyceny, nebude je
opakování lákat.
Každý program by měl mít jiný rytmus, spád i gradaci. Nemusí být stále
stejný. Někdy lze zařadit rychlou hru hned po zahájení, jindy využijme
překvapení, že vše je náhle jinak.
Programové body je třeba stále střídat. Nelze hrát jednu hru za druhou nebo
dlouze vykládat nejprve o orientaci mapy, pak o stopování a nakonec o přípravě
táborového ohně, aniž bychom program proložili pohybovou činností.
Nezapomínejme na věk. Čím jsou děti mladší, tím proměnlivější musí být
program a v kratších blocích.
Vše má svůj čas, ale také všeho s mírou. Je čas na „řádění“, a stejně tak je čas
na soustředění nebo nácvik nové dovednosti.
Připravený program schůzky a výletu není dogmatem, je to spíše představa
o možném vývoji za optimálních podmínek. Nenastanou-li, musíme někdy
změnit sled bodů, některé vypustit a jiné přidat, někdy dokonce přestavět celý
program.
Čas věnovaný přípravě motivace programu (legenda hry, podklady pro jiné

programy) se bohatě vyplatí.
Nejde jen o to, aby se dětem program líbil, to by bylo málo, ale aby je
podněcoval k dalším samostatným akcím.
Hry i vyzkoušené programy můžeme opakovat, ale nikdy to nebude totéž.
A hlavně stále hledejme nové nápady i metody.
Přestávky jsou nutné, u vlčat by jich mělo být více, třeba kratších. Nemají
však vést k nudě nebo zahálce (dbej, aby děti měly svůj program i v době, kdy
připravuješ další).
Překvapení má vždy silný účinek. Neočekávaně vyhlášená hra vyvolá větší
zájem a vzrušení.
Trocha nejistoty je také dobrým podnětem. („Noční štafeta – NOSTA – asi
tento týden ještě nebude, jděte klidně spát.“ „Zítra bude hra, která se nepodobá
ničemu, co znáte, ale bude to pěkná zabíračka!“)
Jestliže máte pocit, že se tempo programu zpomaluje, že se něco přestává dařit,
je třeba hned zasáhnout. Řešení typu „zítra si na to posvítím“ nebývá vhodné.
I vůdce potřebuje občas nabrat novou sílu, odpočinout si, jen to nesmí trvat
dlouho a nesmí odpočívat celý oddíl.
A ještě jednou – staré zkušenosti jsou potřebné, musíme je však
podrobovat novým zkouškám. Vůdcův spolehlivý konec nastane tehdy, až si
řekne: „Dost – už všechno umím.“
ÚKOLY:
Tentokrát nebudou žádné. Každý si musí program zkoušet sám, být úspěšný
i dělat chyby. Až se budeš v praxi učit skautské dramaturgii, přijde ti vhod
zápisník, ke kterému se můžeš vracet. Budou v něm zachovány tvé zkušenosti.

Něco málo o tvořivosti (orientační zkouška)
O tvořivosti většinou mluvíme tehdy, jestliže dokážeme řešit problémy či
neobvyklé situace nově, originálně, netradičné a vynalézavě. Od inteligence se
tvořivost nápadně liší. Zatímco inteligence směřuje k správnému řešení
problému, tvořivost dospívá k řešení neobvyklému. Tvořivost vyžaduje alespoň
průměrnou inteligenci. Mnoho inteligentních lidí řeší problémy dokonale, ale
pouze tradičními prostředky. Při vedení skautského oddílu se každou chvíli
objeví problémy a situace neočekávané, nemající přesná pravidla řešení, proto
by vůdce měl mít jistou úroveň tvořivosti (i když mnohé může nahradit
zkušenost). Vyzkoušej zcela nezávazně vlastní tvořivost na těchto drobných
testech.
Z následujících vět vyber ty, které tě vystihují (můžeš zaškrtnout nanejvýš pět
vět):
1. S přípravou programu pro oddíl zůstávám často pozadu.
2. Nejlepší nápady mívám těsně před spaním.
3. Často se trápím úvahou, zda bude má práce s oddílem úspěšná.
4. Nebaví mne udržovat pravidelně pořádek.
5. Pamatuju si jména dětí, i když se s nimi setkám jen jednou.
6. Mám rád činnost, při které mohu ovlivňovat ostatní.
7. Často sním.
8. V podstatě jsem s oddílem spokojen/a.
9. Nemám rád neočekávané změny v programu, který jsem si pro oddíl
připravil/a.
Nyní uvedeme řadu charakteristických vlastností člověka. Vyber nejvýše deset
z těch, které tě dobře vystihují.
1. Vynalézavost.
2. Impulsívnost.
3. Schopnost logicky uvažovat.
4. Oblíbenost.
5. Pozornost.
6. Veselost.
7. Smělost.
8. Dobrosrdečnost.
9. Chápavost.
10. Energičnost.

11. Neklidnost.
12. Snášenlivost.
13. Bystrost.
14. Roztržitost.
15. Nezávislost.
16. Zvídavost.
17. Rozhodnost.
18. Nadšenost.
19. Závislost.
20. Obratnost.
Zkus řešit tyto úkoly:
1. Osoba A je synem B, ale B není otcem A. V jakém vztahu jsou tedy osoby
A a B?
2. Sestav ze šesti zápalek čtyři stejně velké rovnostranné trojúhelníky (zápalky
nesmíš lámat, ani jinak upravovat).
3. Máš náhrdelník, na kterém se neustále střídají jeden červený a jeden bílý
korálek. Na jednom místě jsou vedle sebe dva červené a pak dva bílé. Jak chybu
odstraníš, aniž přetrhneš nebo rozvážeš šňůru, na které jsou navlečeny?
4. Co by se asi změnilo na světě, kdybychom se odedávna rodili se šesti prsty
na rukou a na nohou? Hledej různé nápady!
Najdi k trojicím slov nějaké čtvrté slovo, které k nim má vztah:
1. zámek – šifra – nota –
2. kniha – topol – pila –
3. autobus – sešit – telefon –
4. schody – teplota – skautská zdatnost –
Řešení najdeš v kapitole 19. Vyhodnocení testů.

18. Chvála každodenního přátelství aneb poslání
na cestu
Snad jen několik vět nakonec. Asi jsme všichni poznali, že dobru je třeba ve
světě pomáhat, samo se neprosadí. Veďme děti k tomu, aby se naučily něco dělat
pro kladné ideály. Pro přírodu a své okolí. Pro slabší a postižené. Pro kamarády.
Pro pravdu a lásku. Pro ideály humanitní.
Mnohé hodnoty se ztratily, mnozí ztratili víru v lidskost, mnozí se zavřeli za
hradby svého malého já, mnozí se bojí slova ideál. Tím více jsou potřební lidé,
kteří se chtějí věnovat výchově, vytvářet dobré vztahy mezi lidmi, podávat
i přijímat pomocnou ruku.
Nechtějme ve společnosti ani ve výchově zázraky, ale denně se na někoho
usmějme, nenápadně pomozme, šiřme dobrou pohodu. Vytvoříme-li ve
skautských oddílech přátelské vztahy, naučíme-li děti tomu, že silnější chrání
slabšího – kdykoliv a bez ohledu na odměnu – že dobrý skutek je majáčkem
v každodenním životě a služba lidskou samozřejmostí, pak jsme předali skautské
poselství a hra na život se stane skutečným životem.
Československý skauting má jistě různé slabiny, ale má také jednu ohromnou
přednost. Naučili jsme se cenit si přátelství. Po celé zemi jsou roztroušené
skautské skupiny, jejichž členové spolu prožívali obtížná léta, zůstali věrni
ideálům svého mládí a usilovali za všech podmínek o výchovu dětí. Setkávání
přátel za všedních dnů, uprostřed ruchu pracovních povinností i rodinných
starostí je nespornou oporou i podnětem pro vlastní činnost. S věkem se mění
styl života i metody práce, ale poselství dětského přátelství zůstává pevným
majákem nad rozbouřenými vlnami lidské nedokonalosti.
Přál bych nám všem, aby v nových oddílech se opět tvořily zárodky dalších
slavných skupin – nových „Dvojek, Pětek, Třináctek, Kruhů, Javorů“ a mnoha
dalších neméně úspěšných společenství. Jsou nezničitelná, protože v jejich
základech je přátelství, přinášející světla ohňů tam, kde je mnohdy jen polostín,
a poselství výchovy tam, kde je jen málo pochopení pro potřeby dětí.
Úspěch skautské činnosti závisí na mnoha věcech. Byl by to dlouhý výčet.
Kdybychom hráli hru „Řekni tři body, které považuješ při vedení oddílu za
nejdůležitější“, asi by každý z nás volil něco jiného. Já bych řekl:
1. Naučit sebe i děti, že všechny velké ideály se uskutečňují prostřednictvím
malých činů v každodenním životě.
2. Vytvořit síť dětských přátelských vztahů, které přerostou do dospělosti
a umožní navazovat stále nová přátelství.

3. Naučit sebe i děti, že cesta za poznáním racionálním i duchovním, za
mravností a za tvořením nikdy nekončí.
Přeji vám hodně úspěchů a dobré pohody!

19. Vyhodnocení testů
Ke kapitole 6 – Jaký jsem? Jaká jsem? Vyhodnocení
Nyní můžeme uvažovat nad výsledky. Nejprve si prober jednotlivé body asi
tak, jak to bylo naznačeno v instrukcích na začátku. Pak můžeš rozebírat
výsledky jako celek. Mají něco společného ta tvrzení, s kterými souhlasíš? Nebo
se ti zdá, že je tam několik „společných jmenovatelů“? A jak je to s odmítnutými
tvrzeními? Máš častěji odpovědi „vadí mi to“? Znamenalo by to asi, že se chceš
hodně změnit – anebo je to spíše jakési „drásání a trápení“ sama sebe?
V čem se podobají body, které ti vadí? A co je ti lhostejné?
Také si znova všimni těch bodů, které chceš na sobě změnit. Nezůstávej pouze
u tohoto zjištění, ale zkus uvažovat dál – co budeš dělat zítra a pozítří, aby ke
změně skutečně došlo? Bez takové úvahy, pokud možno jasné a konkrétní, se ti
sebe nápravné úsilí nebude příliš dařit. V úvodu bylo řečeno, že uvádíme jen
určitou část pocitů, které mohou charakterizovat vnitřní svět člověka. Doplň
seznam o další pocity, které považuješ pro sebe za podstatné a důležité.
Přemýšlej o nich podobně!
Ke kapitole 11 – Osobní autonomie, vyhodnocení
Sečti nejprve všechny zaškrtnuté body. Maximální hodnota může být 52,
minimální 0. Osobní autonomie je tím vyšší, čím vyšší je součet
zakroužkovaných bodů. Kdo má více než 26 bodů, patří mezi osoby spíše
autonomní a samostatné. Pokud máš více než 40 bodů, jsi velmi samostatný/á,
tím však není řečeno, že vedeš oddíl bezchybně!
Náš dotazník má Však háček. Všimni si znovu posledního bodu. Jestliže máš
označenou hodnotu 4, uvažuj ještě jednou, zda tvé tvrzení odpovídá skutečnosti.
Opravdu neexistují situace, kdy musíš dělat něco, s čím nesouhlasíš? Co třeba
řada hygienických předpisů, které se ti pro tábor nelíbí, ale přece je dodržuješ?
Nebo – navštěvuješ čekatelský kurs, i když se tam někdy probírají témata, která
pro sebe považuješ za zbytečná? Jestliže i po této úvaze trváš na hodnotě 4, pak
je vše v pořádku. Jestliže však slevíš, zkus znovu projít celý dotazník, případně
i některou odpověď oprav!
Ke kapitole 15 – Netopýr (sova), nebo ranní ptáče?
Sečti získané body. Čím více se blížíš k hodnotě 20 bodů, tím spíše patříš
k typickým netopýrům (sovám). Přechodný typ získává kolem 10 bodů a ranní
ptáče se blíží k nule. Uvažuj pak o tom, zda tvůj denní režim je ve shodě s tvým
typem denního rytmu!

Ke kapitole 17 – O tvořivosti
Ještě než se podíváš na výsledky: Neber je příliš vážně! Zjišťování tvořivosti je
velmi obtížné a zde jsou jen malé ukázky, které ani zdaleka nemusí být pro
každého podstatné. A také jsou různé druhy tvořivosti!
A teď řešení:
Lidé s tvůrčími schopnostmi volí nejčastěji věty 1, 2, 3, 4, 7.
Tvůrčí lidé mívají často vlastnosti 1, 2, 5, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20.
Úkoly:
1. B je přece matkou A (ten otec nám to plete!)
2. Zkus si úkol představit v prostoru (jehlan).
3. Rozdrtit nebo rozbít nadbytečné korálky (i když je to trochu agresivní
řešení).
4. Měl bys mít aspoň pět nápadů.
Slova:
1. Klíč – 2. List – 3. Linka – 4. Stupeň.
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