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ÚVOD 
 

V dubnu 2015 se jedna z vyučujících Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity zúčastnila 

konference organizace SWAN 1  ve Skotsku. Součástí konference byl příspěvek představitelů 

skupiny Unity, která sdružuje uživatele a poskytovatele sociálních služeb, a působí na univerzitě 

ve skotském Stirlingu. Jejich příspěvek s názvem „Ideální sociální pracovník? Prolomení bariér 

skrze úvodní seminář vedený lidmi se zkušeností ze sociálních služeb“2  představoval úvodní 

impulz pro utvoření podobné skupiny v Ostravě. 
 

Zapojování uživatelů sociálních služeb do akademického prostředí, konkrétně do procesu 

přijímání studentů, formulace obsahu vyučovaných programů a jejich evaluace či přímo do 

výuky, má ve Velké Británii dlouhodobou tradici. Vzdělavatelé jsou navíc zástupce uživatelů 

sociálních služeb povinni zahrnovat do všech aspektů kvalifikační přípravy studentů (Department 

of Health, 2002) a postgraduálních programů sociální práce (General Social Care Council, 2005). 

V tomto ohledu jsou v českém kontextu podmínky pro participaci osob se zkušeností se službami 

sociální práce výrazně odlišné. Pro vznik skupiny bylo proto potřeba souhry několika faktorů: 

 

- podpora inovací ve výuce ze strany vedení fakulty; 

- projekt, který by vznik a pilotní fungování skupiny podpořil finančně; 

- ideálně dva vyučující, kteří mají chuť a čas se skupině věnovat. 

 

Na fakultě v Ostravě se všechny výše zmíněné podmínky podařilo naplnit, díky univerzitnímu 

projektu Jsme Ostravská, podpořenému Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který se 

rozběhl v roce 2017. Aktivita spojená s vytvořením podobné skupiny nesla pracovní název 

„Poradní sbor uživatelů sociálních služeb“ a byla následně změněna na „Platformu konzultantů 

z praxe“3. Skupina měla zahrnovat lidi s různorodými zkušenostmi s využíváním služeb sociální 

práce, kteří jsou ochotni ve výuce předávat svůj životní příběh a zkušenost se sociální prací 

studentům oboru sociální práce. Zamýšleným cílem byla příprava studentů na budoucí setkání s 

uživateli služeb sociální práce v praxi, posílení hlasů lidí se zkušeností se sociální prací ve 

vzdělávacím procesu4 a v neposlední řadě také boření zaběhnutých stereotypů a předsudků u 

studentů sociální práce. 
Zmíněná snaha reagovala také na dřívější dílčí zkušenosti vyučujících se zapojováním uživatelů 

služeb sociální práce do výuky. Z nich vyplývalo, že ne vždy je zapojení uživatelů užitečné. 

Studenti se na setkání systematičtěji nepřipravovali a vyučující ne vždy zvládl daný proces 

účinně facilitovat. Ve výuce pak v krajních případech docházelo k posílení některých stereotypů o 

„cílové skupině“ či morálnímu odsouzení uživatelů bez respektu k jejich sdíleným zkušenostem. 

Celou situaci jsme se proto z těchto důvodů rozhodli uchopit komplexněji. 

 

                                                           
1Neboli „Social Work Action Network“. Více viz http://socialworkfuture.org 
2V AJ originále „The ideal Social Worker? Breaking down the barriers through an induction workshop led by people 

who have used social work services.“ 
3Dále v textu o skupině proto referujeme jako o „konzultantech z praxe“. 
4Uživatele služeb sociální práce do výuky rovněž zapojovaly Magda Frišaufová a Markéta Geregová z Fakulty 

sociálních studií Masarykovy univerzity. V letech 2016-2017 spolupracovaly se třemi konzultanty z praxe (s 

dlouhodobou zkušeností s užíváním nelegálních drog) při výuce předmětu Kritická sociální práce. Výsledky své 

práce publikovaly časopise Sociální práce/Sociálna práca a v časopise Social Work Education (Frišaufová, Geregová, 

2018; Geregová, Frišaufová, 2019). 

http://socialworkfuture.org/
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Tato metodika vznikla po více než roce pilotního fungování skupiny konzultantů z praxe. Za cíle 

si v ní klademe reflexi: 
 

- teoretických východisek naší práce; 

- důvodů, které nás ke spolupráci s konzultanty vedly; 

- a přínosů a výzev dané spolupráce. 

 

V neposlední řadě nám jde o poskytnutí praktického návodu, jak platformu konzultantů z praxe 

sestavit, institucionálně ukotvit a podporovat její činnost. 
 

Doufáme, že tato metodika poslouží fakultám a vzdělávacím institucím, které se systematicky 

věnují vzdělávání v sociální práci, či Asociaci vzdělavatelů v sociální práci, jako inspirace k 

replikaci našeho přístupu nebo při aktualizaci minimálních standardů vzdělávání v oboru. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZAPOJOVÁNÍ KONZULTANTŮ Z 

PRAXE DO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 

1.1 Zdroje vědění v sociální práci 
 

Krizi vědění a s ní spojenou krizi identity sociální práce iniciovalo mnoho vlivů. Zpochybnění 

výhradně expertního přístupu přinesla kniha „The Client Speaks“ (1970), v níž autoři Meyer s 

Timmsem popsali značné neporozumění sociálních pracovníků svým klientům. Kniha podnítila 

zájem o klientskou perspektivu jako o zdroje poznatků v sociální práci a tematizovala otázku 

moci při tvorbě vědění. Koncept vědění jako mocenského nástroje (moc a vědění vnímal jako 

vždy propojené) ve svém díle rozpracoval Foucault (1988, 2000). Upozornil tak na skutečnost, že 

určitá moc dává legitimitu určovat pravdivé a nepravdivé výroky. Společenské instituce, včetně 

služeb sociální práce, podle Foucaultovy teorie moci, konzervují sociální skutečnost a některé 

aktéry z vedeného diskurzu vylučují. V sociální práci jsou k podobnému vylučování využívány 

diskurzy objektivity, vědeckosti a efektivity5. 

 

V kontextu tohoto vývoje si teoretici sociální práce kladou otázky, kdo má právo přispívat k 

vědění oboru a formovat tak diskurz sociální práce. Jako reakce na tuto debatu se objevuje 

myšlenka zapojování uživatelů služeb sociální práce do výzkumu, výuky, tvorby sociálních 

politik a programů. Tento proces je souhrnně označován jako spoluvytváření (co-production) 

vědění.  Myšlenka spoluvytváření je spojena s chápáním kvality v sociální práci. V tomto pojetí 

je kvalita vytvářena v procesu interakcí mezi sociálním pracovníkem a uživatelem a nemůže být 

omezena na pouhý výsledek intervence (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990). 
 

Zdroje vědění v sociální práci by měly být v zásadě minimálně trojí: výzkum, uživatelé služeb a 

sociální pracovníci (Humphreys a kol., 2003). Podle Pawson a kol. (2003) má dokonce pocházet 

z pětice zdrojů: organizace sociální práce (poznatky z inspekcí, průzkumů, auditů atd.), sociální 

pracovníci (jejich individuální praxe, profesní organizace atd.), uživatelé služeb sociální práce 

(reflexe intervencí), výzkum (výzkumné zprávy, odborné články), sociální politika (zprávy atd.). 

Pawson a kol. (2003) zdůrazňují, že žádný ze zdrojů vědění není nadřazený. Driessens, Saurama 

a Fargion (2011) v propojování těchto zdrojů spatřují jednoznačný přínos pro sociální práci, 

přitom znalost uživatelů sociálních služeb je v oboru dlouhodobě marginalizována a podceňována 

(Wilson, Beresford, 2000). Podpora spoluvytváření skrze participaci uživatelů ve výuce a 

výzkumu je snahou tuto nerovnováhu vyrovnat a vykročit k oceňování znalostí uživatelů služeb 

sociální práce při utváření znalostní základny sociální práce. 

 

1.2 Spoluvytváření vědění skrze participaci 

 

Participace a z ní vycházející participativní přístupy jsou klíčovým nástrojem spoluvytváření 

vědění. Je však třeba rozkrýt různé pojetí participace a porozumět důsledkům, které z jejich 

uplatňování vyplývají. Tato potřeba je spojená s mnohoznačností konceptu. Při jeho vymezování 

                                                           
5Diskusí o znalostní základně sociální práce se kriticky zabývá mnoho autorů (Webb, 2001, Sheldon, 2001). Např. 

Webb (2001) předkládá kritiku přístupu sociální práce založeného na důkazech (evidence-based practice), která na 

praxi klade požadavky objektivity jako záruky její efektivity a legitimity. 
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je třeba vzít v úvahu, o jaké cíle participace usiluje a jakou míru moci zapojených připouští jako 

legitimní. 
 

Úrovním participace (v kontextu urbánního plánování a rozvoje) se věnovala již Arnstein v roce 

1969. Žebříček sestavila z osmi příček podle míry participace, které třídí do tří hlavních 

kategorií: neúčast (manipulace, terapie), tokenismus (informování, konzultování, zapojení), 

občanský vliv (partnerství, delegovaná pravomoc, občanská kontrola). Arnstein (2004) vidí 

skutečný zplnomocňující potenciál pouze v participaci realizované jako partnerství, delegovaná 

pravomoc a občanská kontrola. Pouze tento nejvyšší stupeň poskytuje participantům kontrolu a 

tím možnost věci ovlivňovat. Na různé úrovně participace odkazuje také Wilcox (Anderson, 

1996; Winter, Munn-Giddings 2001; Wilcox, 1994). Nejnižší, první úrovní participace je podle 

něj informování. Příkladem je situace, kdy jsou občanům sděleny realizační plány, ti však nemají 

téměř žádnou možnost je ovlivnit. Druhým stupněm participace jsou konzultace, při kterých jsou 

lidé tázáni na názor, zpětnou vazbu. Ta však pro dotazujícího se není závazná. Třetí úrovní je 

zapojení lidí do procesu rozhodování formou konzultací. Čtvrtá úroveň spočívá ve společném 

jednání a společném uskutečňování plánů. Největšího občanského vlivu je dosaženo, když 

poskytovatelé veřejných služeb podporují nezávislé iniciativy občanů, například skrze finanční 

podporu či poradenství. Obdobně z hlediska míry vlivu tematizují Löffler, Parrado, Bovaird, 

Ryzin (2008) úrovně spoluvytváření (co-production) veřejných služeb. Rozlišuje čtyři stupně: 1) 

společné plánování (co-design) veřejných služeb, 2) spolurozhodování o veřejných službách (co-

decision), 3) spolu-poskytování sociálních služeb (co-delivery), 4) společnou evaluaci (co-

evaluation). 
 

Tzv. žebříčky participace, prezentované výše, však nezohledňují skutečnost, že participace je 

mnohodimenzionálním a na interakcích založeným konceptem. Proto je třeba reflektovat cíle, o 

které participace usiluje a zájmy, jimiž je participace vedena. Z hlediska cílů a zájmů se můžeme 

na participaci podívat skrze modely participace podle Johnson (in Adams, 2008). Autor rozlišuje 

čtyři modely participace: vědecký, manažerský, tržní a model vycházející ze sociální 

spravedlnosti. 
  

Tabulka č. 1: Modely participace podle Johnson (cit. dle Adams, 2008: 36) 

Model Charakteristika 

Vědecký Zlepšení výsledků služeb 

Zajištění účinnosti služeb 

Manažerský Zlepšení efektivnosti nákladů 

Zvýšení efektivnosti 

Zlepšení bezpečnosti a kvality služby 

Tržní Zvýšení podílu na trhu 

Poskytování služeb, které naplňují potřeby zákazníků 

Vycházející ze sociální 

Spravedlnosti 

Prosazování lidských práv a demokracie 

Dosahování posunu moci/ zplnomocnění 

Dosahování rovnosti 

Posilování občanství 

Udržování veřejné odpovědnosti 
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S cílem zapojovat uživatele do vzdělávání a výzkumu v sociální práci je spojen občanský model 

participace, který je založen na hodnotách sociální spravedlnosti. Od participace si slibuje 

dosahování rovnosti pro sociálně vyloučené skupiny, posilování občanství a veřejné odpovědnosti 

skrze sdílení moci. Projevuje se rozvojem zplnomocňující praxe a vytvářením příležitostí pro 

zvyšování vlivu uživatelů služeb sociální práce (Beresford, Croft, 2001; McLaughlin, 2011; 

Fargion, 2018). V ostatních modelech participace vliv zůstává v rukou vědců, poskytovatelů a 

manažerů a zapojení lidí se zkušeností sleduje především jejich cíle. Croft a Beresford (2000) 

přitom upozorňují, že participace může být využito i v přímém rozporu s jejími deklarovanými 

cíli, a to například k zapojení jen určité skupiny, k odkládání rozhodnutí nebo k legitimizaci 

dřívějšího rozhodnutí. Příkladem jsou tržní modely participace, které slouží především jako 

nástroj optimalizace nabídky a poptávky služeb a k dosahování vyšší efektivity. Taková praxe 

participace je důsledkem posilování marketizace a ekonomizace sociálních služeb, kdy je uživatel 

vnímám jako zákazník, od nějž je získávána zpětná vazba (Beresford, Croft, 2001). Participace 

pak představuje především prostředkem ke snižování výdajů sociálního státu (Fargion, 2018). 
 

Autoři napříč typologiemi a stupni participace upozorňují na nežádoucí tzv. falešnou participaci. 

Tzv. tokenismus, jak ji Arnstein (2004) nazývá, označuje situaci, kdy se zástupce určité skupiny 

stává jen jakýmsi jejím symbolem (tokenem), přičemž je k němu obrácena větší pozornost a 

stereotypní uvažování. Pozorovatelé mohou mít tendenci nadhodnocovat rozdíly mezi zástupci 

většiny a tokeny, kteří se mohou stávat předmětem generalizace a stereotypizace. Sociální izolace 

tokenů může být následkem snahy se těmto stereotypům přizpůsobovat (Janebová, 2008).  
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2. VÝHODY SPOLUPRÁCE S PLATFORMOU KONZULTANTŮ Z PRAXE 
 

Základním vkladem, se kterým konzultanti z praxe do procesu učení vstupují, je jejich osobní 

zkušenost. Je třeba mít na paměti, že škála těchto zkušeností může být velmi různorodá a 

přesahuje rámec kontaktu se sociální prací. Zároveň nemůže obsáhnout veškerou praxi sociální 

práce (Bornarova, 2009). Od sociálních pracovníků se očekává, že budou schopni intervenovat v 

množství různých životních situací, ve kterých se jejich klienti nachází. Tuto schopnost 

podporuje setkávání se s různými životními zkušenostmi lidí. V této souvislosti je rovněž podle 

některých autorů (Beresford, Boxall, 2012; McLaughlin, 2009) třeba mít na paměti, že uživatelé 

nejsou homogenní skupinou a někteří z nich se ani jako „uživatelé“ neidentifikují. 

 

2.1 Přínosy pro proces učení 
 

Zkušenosti a perspektivy konzultantů z praxe jsou významným zdrojem znalosti o sociální realitě 

v procesu učení (Schön, 2015). Zapojení osob se zkušeností do výuky může mít významné 

dopady pro vzdělavatele, studující i pro ně samotné. Umožňuje rozvíjet inovativní pedagogické 

přístupy, které mohou vést k nové podobě vědění, jež narušuje zavedené mocenské struktury 

(Beresford, Boxall, 2012). Podle Baldwin a Sadd (2006) jsou přínosy pro proces učení významné, 

pokud jsou uživatelé služeb do výuky zapojováni hned od počátku. Aby bylo zapojení uživatelů 

do výuky efektivní, měli by si podle Farrow (2014) vzdělavatelé ujasnit, jaké cíle tím v procesu 

učení sledují a všechny strany na vzájemnou spolupráci připravit. 

 

2.2. Přínosy pro studující 

 

Dialog, hlubší porozumění perspektivě klientů a také jiné rozložení moci mezi všemi aktéry 

(vyučujícími, konzultanty z praxe, studujícími) má potenciál u studujících v individuální rovině 

rozvíjet respektující postoj (Beresford, Boxall, 2012), zvýšit profesní identitu, proměnit postoje 

studentů, zlepšit jejich kompetence v rozvíjení vztahů v praxi sociální práce (Askheim, 2012) a 

prohloubit schopnost empatie (Anghel, Ramon, 2009). Zapojení konzultantů se zkušeností 

přineslo rovněž porozumění důležitosti a variabilitě perspektiv klientů, tedy důležitosti klienta 

jako zdroje poznání (Frišaufová, Geregová, 2018.) U studujících dále dochází k uvědomování a 

narušování stereotypů (Cooper, Spencer-Dawe, 2006). 
 

Podle Driessens a De Clerck (2014) mohli studenti vidět uživatele sdílející svůj životní příběh v 

nové perspektivě, jako osoby se silnými stránkami, jako „bojovníky“. Zkušenost se zapojením 

konzultantů z praxe do výuky rovněž rozvíjela komunikační dovednosti studentů, zejména 

schopnost vést respektující dialog s lidmi se zkušeností sociálního vyloučení. Hlouběji mohli 

porozumět možným reakcím uživatelů v kontaktu se sociálními pracovníky.  

 

Studující oceňovali autentičnost reálných životních příběhů, které jim pomáhaly prohloubit 

porozumění teoretickým konceptům (Cooper, Spencer-Dawe, 2006; Driessens, De Clerck, 2014).  

Příběhy uživatelů sociální práce umožnili studujícím na úrovni systémové porozumět dopadům 

sociálně politických opatření a intervencí sociální práce (Duffy, 2012). Ve výzkumu Frišaufové a 

Geregové (2018) studující referovali o zisku kritického náhledu na systém sociální pomoci, který 
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lze považovat za vhodný výchozí bod k úvahám o jeho revizi či rozvoji, což by mělo být jednou z 

rolí budoucích sociálních pracovníků. Docházelo také k uvědomění, že změny sociálního systému 

nelze plánovat tzv. „od stolu“, bez pochopení perspektivy uživatelů. Do budoucna je tak podle 

autorek větší šance, že tito studenti budou zapojovat uživatele do tvorby programů a služeb. 

 

2.3 Přínosy pro vyučující 
 

Práce s konzultanty ve výuce klade na vyučující nové nároky a je příležitostí pro rozvoj jejich 

kompetencí. Někteří vyučující referovali o tom, že je výpovědi konzultantů inspirovaly k reflexi 

jejich vlastní praxe či formulaci nových výzkumných záměrů a podporovalo jejich schopnost 

syntézy, tudíž zefektivňovalo dosahování cílů učení (Cooper, Spencer-Dawe, 2006). Vyučující 

oceňovali skutečnost, že díky zapojení uživatelů mohli ve výuce pracovat s reálnými a 

autentickými životními příběhy (Matka a kol., 2010). 

 

2.4 Přínosy pro konzultanty z praxe 
 

Konzultanti z praxe oceňovali, že mohou studujícím zprostředkovávat nové informace a 

inspirovat je k jiným náhledům na práci s klienty, a tím přispívat ke změnám v sociální práci 

(Frišaufová, Geregová, 2018, Cooper, Spencer-Dawe,2006).  

 

Frišaufová a Geregová (2018) dále popsaly podporu zplnomocnění konzultantů v procesu 

zapojení do výuky. Projevovala se přebíráním iniciativy konzultantů a jejich aktivizací. Pro 

konzultanty byla významná rovněž skutečnost, že se dostali do prostředí vysoké školy. Docházelo 

k přerámování jejich klientské role. Pokud byla dosud něčím, co je diskvalifikovalo, stávala se 

naopak příležitostí pro budování nové identity.6  

 

Humphreys (2005) popisuje zvyšování sebevědomí a sebeúcty jako výsledek zapojení uživatelů 

do výuky. Práce ve skupině konzultantů z praxe přinesla uživatelům také nová přátelství 

(Stevens, Tanner, 2006). 
 

Konzultanti z praxe zapojení do výuky na Fakultě sociálních studií v Ostravě v ročním hodnocení 

svého zapojení do projektu uváděli přínosy v několika oblastech: 

 

- Rozvoj sociálních kontaktů (konkrétně poznání nových lidí a utváření kamarádství). 

- Zvýšení sociálního statutu a rozšíření zdrojů (pocit, že jsou součástí univerzity, získání 

nových kontaktů, zážitků a možností, účast na výjezdu v zahraničí). 

- Seberozvoj a individuální zplnomocnění (pocit užitečnosti, učení se mluvit o své minulé 

zkušenosti, pocit, že mohou něco změnit, vlastní práce s předsudky a stereotypy skrze 

poznávání nových příběhů). 

- Získání pocitu smysluplnosti vlastní činnosti (pomáhání studentům v přípravě na profesi, 

propojování „reálného života“ a „akademické bubliny“, rozmanitost v práci). 

- Změna pohledu na univerzitní prostředí. 

                                                           
6Zároveň Frišaufová a Geregová (2018) upozorňují na riziko „přehnaného sebevědomí“ konzultantů v důsledku 

projevů zájmu a respektu, se kterým je třeba pracovat. Při nedostatečném zvládnutí hrozí riziko „poučování“ 

studentů namísto sdílení vlastní zkušenosti či názoru. 
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3. VYTVOŘENÍ SKUPINY A PŘÍPRAVA KONZULTANTŮ Z PRAXE NA 

VÝUKU 

 

Různí autoři nahlížejí rozdílně na možné role, v nichž mohou konzultanti z praxe v akademickém 

prostředí vystupovat. Na tomto místě proto uvádíme jejich stručný přehled: 

- Osobní svědectví, sdílení osobních zkušeností (Agnew, Duffy, 2010; Džombic, Urbanc, 

2009). 

- Facilitátoři seminářů a spolu-lektoři (Brown, Young, 2008; Duffy, Das, Davidson, 2013). 

- Hodnocení připravenosti studujících na jejich působení v praxi (Duffy, Das, Davidson, 

2013). 

- Konzultace při přípravě nových studijních programů či jejich inovaci (Agnew, Duffy, 

2010; Brown, Young, 2008). 

- Konzultace v procesu výběru uchazečů o studium (Agnew, Duffy, 2010; Brown, Young, 

2008). 

- Zapojení do hraní rolí při nácviků typizovaných situací (např. v roli klientů) a 

poskytování zpětné vazby studujícím (Duffy, Das, Davidson, 2013). 

 

Na Fakultě sociálních studií v Ostravě jsme s konzultanty spolupracovali především jako 

s vypravěči jejich osobní zkušenosti ve výuce a se spolu-lektory, při hraní rolí v rámci nácviku 

typizovaných situací a při poskytování zpětné vazby studujícím. 

 

Driessens, McLaughlin a Van Dorn (2016) obecně jako předpoklad zapojení uživatelů doporučují 

stabilitu v jejich životní situaci. Podle naší zkušenosti s ostravskou skupinou konzultantů z praxe 

však nejde o podmínku nutnou. Platnými členy skupiny byli dva lidé, kteří jsou bez stálého 

přístřeší a jeden aktivní uživatel pervitinu. 

 

Frišaufová a Geregová (2018) doporučují při tvorbě platformy konzultantů klást důraz na 

variabilitu jejich příběhů a zkušeností. Variabilita napomáhala studujícím porozumět, že 

neexistuje jediná perspektiva, či jedno řešení problému. Za přínos autorky považují interakci 

těchto perspektiv přímo ve výuce. Doporučují tedy na hodinu zvát více konzultantů najednou. 

Tato praxe prospívá také rozvoji podpory mezi konzultanty samotnými, kteří se cítili jistější a 

otevírali i obtížnější témata. 

 

3.1 Formování skupiny 

 

Při úvahách nad spoluprací s konzultanty z praxe jsme na Fakultě sociálních studií Ostravské 

Univerzity vycházeli z předběžné představy skupiny čítající okolo deseti členů, kteří by 

reprezentovali co možná nejširší spektrum životních zkušeností, s nimiž se sociální pracovníci 

obvykle ve své praxi setkávají. 
 

Při formování skupiny jsme postupovali do značné míry intuitivně. Využívali jsme doporučení a 

tipů od spolupracujících sociálních pracovníků a pracovnic, kteří se při své práci setkávají s 

komunikativními lidmi ochotnými se podělit o svůj životní příběh. Takto jsme si zpočátku 

vytipovali více než deset lidí, jimž jsme stručně představili náš plán vytvořit skupinu konzultantů. 

S těmi, kteří projevili zájem, jsme se během jara 2018 osobně setkali, abychom zjistili, zda jsou 

naše očekávání od možné vzájemné spolupráce slučitelná. 
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Samotný rozhovor trval obvykle přibližně jednu hodinu, ve formátu jeden na jednoho. Po 

úvodním představení člen týmu přiblížil strukturu univerzity a fungování fakulty a stručně 

nastínil studované obory. Vyjasnil také, proč jsme se jej rozhodli oslovit a odkud jsme získali 

referenci7. Po úvodním nástinu projektu byl případný konzultant z praxe požádán, aby pohovořil 

o sobě a o jakou životní zkušenost by se mohl se studenty podělit.  

 

Při rozhovoru nás dále zajímalo, zda má potenciální člen skupiny osobní zkušenost se sociálními 

službami, zda má chuť reflektovat své hodnoty a postoje, a jestli si dovede představit společnou 

práci ve skupině. V neposlední řadě jsme rovněž chtěli znát odpověď na otázku, zda by si dokázal 

představit spolupráci s fakultou i po ukončení financování projektu.8  

 

Zároveň však nešlo o výběrová kritéria v pravém slova smyslu, neboť stěžejní pro nás byl už 

samotný předvýběr lidí na základě doporučení nebo naší dobré zkušenosti v minulosti. Rozhovor 

měl sloužit především k vyjasnění vzájemných očekávání a snížení rizika nedorozumění. 

 

Na závěr jsme diskutovali o případných nejasnostech. Finální rozhodnutí, zda se daný člověk ke 

skupině připojí, probíhalo konsensuálně v týmu tří podpůrných pracovníků, na základě resumé z 

rozhovoru a doporučení člena týmu, který rozhovor vedl.9 Nakonec jsme tímto způsobem vybrali 

13 lidí. 
 

Samotný proces utváření funkční skupiny byl pozvolný. Z finančních důvodů a také na základě 

rozdílných předchozích zkušeností se sdílením svého životního příběhu jsme jej rozdělili do tří 

fází.  

 

V té první (červen 2018) odjela skupina sedmi méně „zkušených“ konzultantů na intenzivní 

šestidenní vzdělávací soustředění do Beskyd, kde pod dohledem dvou zkušených lektorek 

trénovala techniky tzv. storytellingu (více viz kapitola 4.1.1). Zároveň šlo o prostor, který úspěšně 

sloužil k tomu, aby se členové skupiny i podpůrného týmu blíže seznámili. V tomto složení 

skupina existovala až do listopadu 2018, kdy ji ve druhé fázi rozšířilo dalších šest konzultantů, 

tentokrát prostřednictvím zkráceného jednodenního výcviku v technikách storytellingu. Ten se již 

odehrával v prostorách fakulty. Ukázalo se nicméně, že role konzultanta, který v hodinách se 

studenty sdílí svůj životní příběh, je poměrně specifická a z jiných rolí, jakkoli v něčem 

podobných10, je ne snadno přenositelná. Dvě různé délky přípravy na vstup do výuky u obou částí 

skupiny nakonec vyústily v jejich jistou nevyváženost, jak co do objektivního pocitu 

připravenosti, srozumitelnosti výkladu i témat, která se v hodinách objevovala.  

                                                           
7S potenciálním členem skupiny se vždy setkával člen podpůrného týmu, který jej osobně neznal, aby do rozhovoru 

nevstupovala jeho předchozí osobní zkušenost s daným člověkem a aby mohl potenciálního kolegu blíže poznat. 
8Financování projektu bylo ukončeno v srpnu 2019, přičemž finanční zdroje k zajištění udržitelnosti skupiny i po 

tomto datu nebyly v době psaní textu této metodiky známé. 
9Poznamenejme na tomto místě, že jsme nakonec začali spolupracovat se všemi dříve vytipovanými lidmi. Pouze v 

jednom případě, až o několik měsíců později v jiné fázi projektu (více viz kapitola 3.2), právě z důvodů jistých 

pochybností, zda by daný člověk s tehdejším složením skupiny dostatečně „ladil“. 
10Například u konzultantů se zkušeností bytové nouze, kteří se aktivně zapojují do advokacie při prosazování zákona 

o sociálním bydlení, se ukázalo, že je důležité tuto jejich dovednost doplnit právě o schopnost podělit se se studenty 

také o svůj osobní životní příběh, která není zdaleka automatická ani u lidí, kteří jsou navyklí veřejnému 

vystupování. Sdílení jejich životního příběhu může u studentů vyvolat lepší pochopení důležitosti prosazování 

funkčního systému sociálního bydlení. 
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I proto jsme se ve třetí fázi rozhodli uspořádat další komplexnější běh výcviku ve storytellingu 

(mimo jiné), který by obě části skupiny spojil. Tento čtyřdenní výcvik probíhal opět v Beskydech 

za účasti osmi konzultantů. Některé aktivity výcviku byly dělené, podle míry zkušeností s 

vyprávěním příběhu a s předchozím zapojením do výuky. 

 

3.2 Příprava konzultantů 

 

Konzultanti by měli být především připraveni na práci se studujícími. Měli by být otevření sdílet 

svoji životní situaci (Cooper, Spencer-Dawe, 2006), reagovat na možné urážlivé výroky či 

konfrontaci (Driessens, De Clerck, 2014) a na resistenci ze strany studujících (Farrow, 2014). 

Konzultanti potřebují získat dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu (Bornarova, 2009). 

Konzultanti by také měli získat informace o tom, jaké znalosti a dovednosti studující již mají, 

tedy s jakou úrovní znalostí a dovedností mají při poskytování zpětné vazby počítat (Frišaufová, 

Geregová, 2018). 
 

Cooper a Spencer-Dawe (2006) referují o obavách některých konzultantů z generačního rozdílu 

mezi nimi a studujícími a také obavách z vlastní nedostatečnosti ve srovnání s nadanými 

studenty. Upozorňují na zkušenost, že ne každému z konzultantů zapojení do výuky vyhovuje, 

přináší mu předpokládané uspokojení či je schopen rozvíjet požadované dovednosti. S 

konzultanty by mělo být od začátku zacházeno takovým způsobem, aby případné odstoupení od 

spolupráce nevnímali jako osobní selhání. 

 

V rámci přípravy konzultantů z praxe na Ostravské univerzitě jsme se rozhodli pilotovat metodu 

storytellingu. Oslovili jsme profesionální lektorky, které pro konzultanty z praxe připravili na 

míru šitý výcvik, jak co nejlépe předat svou životní zkušenost prostřednictvím vyprávění příběhu. 

Školení ve storytellingu bylo doprovázeno také individuálními setkáními s členy podpůrného 

týmu, kteří s konzultanty probírali „ambivalentní“ místa v příběhu a připravovali je na možnou 

konfrontaci s možnými stereotypními představami studentů. 

 

3.2.1 Storytelling jako metoda 
 

Vyprávět a poslouchat příběhy je jedna ze základních lidských vlastností a potřeb, díky kterým 

můžeme sdílet zkušenost, poznání, dávat smysl našim životům, zpětně konstruovat jejich význa-

my i pocítit provázanost s druhými. Ong (2006) označuje vyprávění za jednu z hlavních podob 

slovesného umění, protože je často základem ostatních, mnohdy i velice abstraktních, umělec-

kých forem. V každé společnosti existují příběhy, ať už v podobě velkých mýtů a příběhů dávají-

cí smysl našim životům a světu jako takovému, či v běžné každodenní realitě jako součást naší 

komunikace. Vyprávění se objevuje od primárně orálních kultur až po současnost. Dítě je zhruba 

od věku tří let schopno rozlišit narativní strukturu v toku řeči a vyžadovat ji, protože se v ní cítí 

dobře a bezpečně (Trávníček, 2007). Orální vyprávění tak vytváří archetypální situaci setkání a 

sdílení, se kterou lze pracovat na více rovinách – performativní, vzdělávací, výchovné, terapeu-

tické, seberozvojové, aktivistické atd.  
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Z uměleckého hlediska chápeme storytelling jako podobu performativního umění. Performer v 

roli vypravěče naživo, tady a teď, sám za sebe vypráví příběh publiku. Ve Velké Británii11 se v 

takové podobě (tzv. stage storytelling) objevil masivně okolo 70. let 20. století a v posledních 

dekádách zažívá oblibu v aplikované podobě v různých kontextech (rozvoj čtenářské gramotnos-

ti, významná část dramatické výchovy, improvizace, duševní zdraví, výuka cizích jazyků, muzej-

ní práce, sociální inkluze, interpretace historie, rehabilitace vězňů, zábava, „business training“, 

komunitní práce).  

 

Zájem o příběh a vyprávění jistě vzrostl i díky oblibě konceptu narativní konstrukce reality ve 

společenských vědách. Právě příběh je v takovém přístupu chápán jako prostředek narativní kon-

strukce reality - autobiografické vyprávění získalo i díky výzkumům určitý kredit. 

 

Formální podoba vyprávění se může značně lišit, nicméně základem je vždy strukturovaný pří-

běh, ať už osobní, vymyšlený, nebo adaptovaný z literatury (pohádky, legendy, mýty, eposy), 

který vypravěč vypráví publiku. Pro živé vyprávění lze adaptovat předlohy vždy do lineárního 

vyprávění s pevnou strukturou. To, co je pro vyprávění podstatné je rytmus, frázování, hlas, řeč 

těla, schopnost napojit se na diváky a jeho autentičnost. Pomyslná bariéra oddělující světy publi-

ka a herců při vyprávění absentuje, podstatou zážitku je naopak propojení vypravěče s diváky, 

improvizace, reakce na aktuální dění, bytí tady a teď. Vypravěč není v roli postavy, ale může se 

stylizovat do někoho, kdo přináší příběh, kdo ho někdy zaslechl, kdo ho prožil. Do role postav, 

které se v příběhu objeví, vstupuje a zase z nich vystupuje, může vést dialog mezi více postavami 

a jen znakově pracovat s náčrty charakterů v jednoduchém jevištním znaku, např. při dialogu 

postav. Formálně se vyprávění může blížit stand-upu, ve kterém však nejde o sdělení příběhu, ale 

nanejvýš anekdoty s jednoznačným cílem pobavit diváky.  

 

Autor příběhu je při vyprávění maximálně obsažen. Volí si příběh (tvoří jej, nebo adaptuje příběh 

jiného člověka), upravuje si jej pro vyprávění, hledá v něm svá témata, volí způsob, jak jej bude 

vyprávět, vypráví jej a někdy se i sám doprovází na hudební nástroj. I proto lze velice dobře při 

vyprávění pracovat na posilování kompetencí a dovedností v oblasti komunikace, prezentace, 

empatie, kreativity, vizualizace, terapie, ale také napojení se na skupinu, práci s emocemi atd. 

Tyto kompetence a dovednosti lze využít i mimo samotné vyprávění v jiných životních situacích. 

 

3.2.2 Možnosti využití storytellingu ve vzdělávání v sociální práci 
 

Využití storytellingu jako formy sdílení osobního příběhu za účelem zapojování konzultantů z 

praxe do vzdělávání v sociální práci vyžaduje dlouhodobou a konzistentní práci se skupinou. Dí-

ky soustavné tvořivé práci lze postupně rozvíjet nejen vypravěčské (tedy i prezentační, komuni-

kační a další) dovednosti členů skupiny, ale i kvalitně budovat identitu skupiny a pracovat na 

jejím rozvoji. Storytelling se využívá cíleně i pro budování komunity (Zipes, 1995). 

 

Z hlediska práce se skupinou konzultantů z praxe lze chápat storytelling nejen jako osvojitelný 

způsob sdílení příběhu atraktivní formou, ale jako jednu ze základních linií práce se skupinou 

vůbec. To v praxi znamená, že se členové neučí jen na nárazovém kurzu technikám storytellingu, 

                                                           
11V Británii lze dokonce mluvit o vypravěčském hnutí, které z velké části povstalo z kulturní politiky 60. let, ale 

navazuje také na kořeny sahající minimálně do začátku 20. století, kdy osvětová činnost profesionálních knihovníků 

pojmenovala obrovský vzdělávací a výchovný potenciál vyprávění příběhů (Wilson, 2006). 
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ale že sdílení příběhů, vyprávění a myšlení v příbězích je podstatou setkávání skupiny. Členové 

se pak mohou velmi dobře se skupinou identifikovat, aktivně se zapojovat do jejího rozvoje a 

rozvíjet v ní sociální vazby což může pozitivně ovlivnit kvalitu jejich života i mimo skupinu. 

 

Využití storytellingu může být současně velkou výzvou, nebo dokonce i bariérou pro zapojení se. 

Každý vypravěč vystupuje při vyprávění sám za sebe, což může způsobovat obavy a stres z ve-

řejného vystoupení. Ty se ovšem dají postupným tréninkem překonat.  

 

Zásadní důležitost má fakt, že se vyprávění učí ve skupině – nejde tedy o individuální přípravu. 

Členové skupiny se před sebou navzájem učí něco si vyzkoušet, bez záruky toho, že to vyjde. 

Budování bezpečného a důvěrného prostředí pro „tvůrčí experiment”12 pozitivně ovlivňuje sebe-

důvěru vypravěče a kvalitu vztahů směrem k podpůrnosti skupiny. Trénink vyprávění před sku-

pinou napomáhá vypravěči v přijetí samotné vypravěčské/sebe-prezentační situace („stojím před 

lidmi sám a oni mě poslouchají, dívají se na mě“) a také v přijetí svého příběhu, přeneseně i sebe 

samotného, čímž beze sporu posilujeme odolnost při konfrontaci s vnějším světem („zde stojím se 

svým příběhem a mám sílu, odvahu a chuť vám ho sdělit“). 

 

3.2.3 Rozvoj individuálních dovedností a skupinové koheze z hlediska storytellingu 
 

Při práci s konzultanty z praxe jsme identifikovali okruhy možného rozvoje jejich dovedností, na 

něž je vhodné se při přípravě vyprávění osobního příběhu zaměřit. Jejich přehled podáváme níže 

(více viz Příloha 1). 

 

Práce s tělem: 

- Uvědomovat si své tělo a vnímat jej jako oporu. 

- Vědomě používat gesta a mimiku. 

- Provázat vyprávění s tělesnou akcí. 

 

Hlasová průprava: 

- Vědomě pracovat s dechem. 

- Objevovat svůj hlas a hledat si svou hlasovou polohu. 

- Rozšiřovat své hlasové možnosti. 

 

Struktura a dramaturgie příběhu: 

- Vytvořit si strukturu svého příběhu. 

- Rozumět kauzalitě situací. 

- Orientovat se ve svém příběhu a rozumět jeho dramaturgii. 

- Rozumět sdělením a významům, které příběh v sobě nese. 

 

Rozvoj vypravěčských dovedností: 

- Myslet při vyprávění v obrazech, rozvíjet vizualitu. 

- Vědomě pracovat s publikem. 

- Rozvíjet slovesnou kvalitu vyprávění. 

                                                           
12V případě konzultantů z praxe může zpočátku jít i o malé výzvy, například zkusit se nadechnout a prohlédnout si 

publikum při vstupu na „scénu” a napojit se na diváky. 

 



16 
 

- Nebát se improvizovat a experimentovat. 

- Hledat a rozvíjet svůj vypravěčský styl. 

- Umět příběh přizpůsobovat situaci, v níž je vyprávěn. 

 

Stereotypy: 

- Porozumění tomu, jak stereotypní myšlení ovlivňuje komunikaci. 

- Identifikace stereotypů a předsudků u sebe i ostatních. 

 

Komunikační dovednosti: 

- Vyhýbání se hodnotícímu jazyku. 

- Trénink naslouchání. 

- Přijímání zpětné vazby. 

 

Neméně důležité bylo rozvíjet skupinovou kohezi a kvalitu vztahů ve skupině. 

 

Kvalita vztahů ve skupině: 

- Vytváření bezpečného prostředí pro členy skupiny. 

- Vytváření příležitostí pro vzájemné poznávání se a přijetí členů skupiny. 

- Vytváření prostoru pro vyjadřování emocí a jejich zpracování. 

- Budování podporujícího a oceňujícího prostředí skupiny. 

- Budování důvěry ve skupině. 

- Budování pocitu sounáležitosti a identifikace se skupinou. 

 

Vzhledem k tomu, že skupinu konzultantů z praxe tvoří většinou lidé bez zkušeností s veřejným 

vystupováním nebo divadelní průpravy, je velmi důležité, aby lektoři volili srozumitelný jazyk při 

zadávání aktivit a her a při formulaci jejich cílů. Žádoucí je se k hlavním rozvojovým oblastem 

vztahovat a otevřeně s nimi pracovat, např. mít je napsané ve velkém formátu na viditelném mís-

tě a zmiňovat, v jaké oblasti se teď budeme pohybovat, na co se teď budeme soustředit, co bude-

me dělat a proč.  

 

Důležitá je také volba technik. Pro začátek je určitě vhodné volit jednodušší techniky a postupně 

zvyšovat náročnost (např. v zadání, komplikovanosti provedení, ve variacích). Při práci s osob-

ními příběhy, ve kterých se objevují velmi složité životní situace, je určitě na místě myslet na 

prostor pro zpracování emocí, které přináší i to, že tyto příběhy posloucháme. Také je vhodné 

dopřát skupině čas pro “vydechnutí” a volit skladbu programu tak, aby po emočně náročné akti-

vitě následovalo uvolnění. Podstatné je rovněž vytvářet souvislosti mezi jednotlivými aktivitami.13 

 

3.2.4 Vzdělávací výcviky ve storytellingu14 
 

Na vícedenních výjezdech v Beskydech (viz podkapitola 3.1) jsme vždy pracovali tak, že jsme se 

ve většině aktivit svým zaměřením dotýkali více oblastí (kvalita vztahů ve skupině, vědomá práce 

                                                           
13 Propojovat je např. významově a vysvětlit, proč fázi, v níž si členové skupiny převyprávěli své příběhy, 

předcházely evokační aktivity, v nichž se hravou formou pracuje s budováním důvěry. To umožňuje vytvořit rámec, 

který napomáhá pojmout obrovské množství podnětů, informací a zážitků. 

 
14 Přehled nejdůležitějších technik je obsahem Přílohy 1. 
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s tělem, hlasová průprava, struktura a dramaturgie příběhu, vypravěčské dovednosti, stereotypy, 

komunikační dovednosti) a sledovali souběžně více cílů. Znamenalo to například, že pro evokač-

ní aktivity (více viz Příloha 1) zaměřené na seznamování jsme rovnou volili techniky využívající 

vyprávění nebo pohyb v prostoru, rozvoj kreativního myšlení apod.  

 

V rámci prvního výcviku ve storytellingu jsme se snažili upevnit několik hlavních principů. Za 

prvé, že podstatou vyprávění je vizualizace vyprávěných situací. Nejprve je potřeba situaci vidět, 

umět si ji představit, rozumět jí, cítit ji tělem, umět do ní fyzicky „vplout” např. skrze gesto po-

stavy, a díky tomu ji přesvědčivě odvyprávět. Proto bylo potřeba trénovat vizualizaci. A to jak ve 

cvičeních zaměřených na vnímání obrazu a toho, co za ním je, tak vlastní vizualizace postav, 

prostředí. Tyto aktivity lze používat od začátku práce se skupinou a postupně je rozvíjet dál v 

samotném autobiografickém vyprávění. Druhým principem, kterým jsme rozvíjeli, bylo mapová-

ní svého příběhu. Tímto přístupem jsme zjednodušeně pojmenovávali situace, které se objevily v 

životní ose, dávali je do kontextu životní situace a hledali kauzalitu. Budovali jsme metaforu, ve 

které vypravěč vystupuje jako průvodce po krajině svého příběhu. Třetí princip tady a teď jsme 

trénovali pomocí improvizačních technik. Rozvíjeli jsme je jak ve slovní pohotovosti, uvolněnos-

ti, „odhození” konceptů a představ, tak v pohybu a hře. Tyto aktivity přinášely také potřebné od-

reagování a uvolnění. Posledním uplatňovaným principem bylo zvědomování toho, že vyprávění 

se děje mezi diváky a vypravěčem. Bez diváků není vyprávění, proto je potřeba jim svůj příběh 

doručit v takové podobě, aby ho byli schopni pojmout i unést. Napojení se na diváka přitom vy-

žaduje odvahu a je potřeba si ho zažít a vyzkoušet v přijímajícím prostředí.  
  

Při druhém výjezdu do Beskyd jsme si stanovili motto hledání společného v rozdílném. Ve sku-

pině byli totiž konzultanti s různou mírou zpracování příběhu, vypravěčských dovedností a lišila 

se i jejich zkušenost se zapojením do výuky. Také bylo důležité zaměřit se na téma identity sku-

piny. Prostor jsme věnovali formulování toho, kým skupina je, co chce, jakým směrem by se 

konzultanti chtěli rozvíjet a jak toho dosáhnout. Využili jsme při tom metody appreciative inqui-

ry/oceňujícího dotazování. Tento přístup umožňuje skupinám i jednotlivcům systematicky hledat 

„pozitivní jádro“ činnosti a rozvíjet ho. Přemýšlení o kvalitě skupiny jsme tedy začali hledáním a 

pojmenováním toho, co je v ní hodnotné, co členům dobře funguje. Vznikl tak základ pro formu-

laci toho, jak se skupina vnímá a čeho chce dosáhnout. Dalším krokem by mohlo být vytvoření 

společného příběhu skupiny, v němž by skupina konzultantů z praxe například prezentovala, co je 

„zač“ a co je pro ni důležité. 
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4. PODPORA ZAPOJENÍ KONZULTANTŮ Z PRAXE V PRŮBĚHU 

AKADEMICKÉHO ROKU 
 
 

Konzultanti by měli mít po každé výuce možnost sdílet svoje zkušenosti a prožívání (Farrow, 

2014; Frišaufová, Geregová, 2018). Za významné autoři považují také předání zpětné vazby od 

studujících a vyučujících na závěr předmětu. Konzultanti tak mohou získat informaci o významu 

jejich spolupráce pro naplnění cílů předmětu. 
 

Podporu při zapojování konzultantů z praxe je možné rozdělit do dvou oblastí. Prví je oblast 

poskytování podpory konzultantům samotným. Druhou je oblast podpory vyučujícím, kteří se 

rozhodli s konzultanty ve výuce spolupracovat. Tento typ podpory se odehrává na individuální 

úrovni. Proto, aby skupina konzultantů z praxe mohla fungovat ve vzdělávací instituci udržitelně 

je však zapotřebí také podpory institucionální.  
 

4.1 Pravidelná setkávání skupiny konzultantů z praxe 
 

Důležitou součástí chodu skupiny konzultantů z praxe jsou bezesporu pravidelná společná 

setkávání tváří v tvář. Ta poskytují možnost jednak probrat jakoukoli agendu (organizační, 

skupinovou, finanční, společnou reflexi jednotlivých vstupů konzultantů do výuky atd.), která je 

pro chod skupiny důležitá, jednak pomáhají udržovat skupinou kohezi a navazování přátelských 

vazeb mezi jejími členy. 
 
S ostravskou platformou konzultantů z praxe jsme nastavili periodicitu setkávání na 6 až 8 týdnů, 

podle časových možností členů skupiny. Na konkrétním datu se skupina domlouvala na základě 

hlasování ve společné skupině na sociální síti. Program setkání sestavoval člen podpůrného týmu 

na základě aktuální situace, přičemž do jeho podoby mohli promlouvat všichni členové skupiny, 

kteří chtěli přidat nějaký důležitý bod. Důležité pro nás bylo udržovat co největší míru 

nehierarchičnosti mezi konzultanty z praxe a členy podpůrného týmu, proto platila zásada, že v 

roli moderátora se členové skupiny mohou střídat a jeden ze členů podpůrného týmu 

moderátorovi poskytuje případnou podporu před (společné setkání nad programem před schůzí 

skupiny) i při samotném jednání (v případě potřeby). 

 

4.2 Podpora vyučujícím při spolupráci s konzultanty z praxe 
 

Podle Duffy, Das, Davidson (2013), kteří zkoumali proces zapojování uživatelů do výuky, 

představuje sdílení vlivu s uživateli služeb pro akademiky určitou výzvou. V této souvislosti 

popisují Anghel a Ramon (2009) potřebu vyučujících být na zapojení uživatelů připraveni. 

Driessens a De Clerck (2014) považují roli vyučujícího při zapojování konzultantů do výuky za 

klíčovou. Role vyučujícího by měla být především ve facilitaci, která předpokládá tyto kroky a 

schopnosti: 
 

- představit konzultanta; 

- specifikovat jeho roli a vztáhnout ji k očekáváním/cílům jednotlivých stran; 

- nastavit pravidla interakce mezi všemi aktéry výuky; 

- zasadit příběh konzultanta z praxe do adekvátního teoretického rámce; 
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- facilitovat dialog mezi konzultantem a studujícími; 

- umožnit konzultantovi ukázat své silné stránky; 
 

Během pilotní fáze, kdy na ostravské Fakultě sociálních studií skupina fungovala, doprovázel 

konzultanty do výuky téměř vždy člen podpůrného týmu, aby zvýšil jejich sebejistotu a dal jim 

později v rámci „debriefingu“ strukturovanější zpětnou vazbu. Následující akademický rok již 

vyučující s konzultanty spolupracovali samostatně. Členové podpůrného týmu řešili spíše 

logistiku výuky a předání kontaktů na konzultanty z praxe vyučujícím. S vyučujícími členové 

podpůrného týmu řešili podněty pro další práci s příběhem konzultantů a zajišťovali dostatečnou 

zpětnou vazbu pro konzultanta z praxe.  
 

Baldwin a Sadd (2006) zdůrazňují nutnost vyladění se mezi konzultantem a vyučujícím. 

Osvědčilo se jim jejich vzájemné poznávání, které předpokládá znalost a důvěru. Jako podpůrné 

shledávají sdílení s dalšími vyučujícími a konzultanty, kteří mají zkušenost s participativní 

výukou. Dill a kol. (2016) doporučují vytvářet podmínky pro vzájemné poznávání se konzultantů 

a vyučujících. Porozumění může prohloubit sdílení příběhů během výuky. Nápomocné je rovněž 

zpracování anotací příběhů konzultantů. Autoři doporučují rozsah 100 slov. 15  Frišaufová a 

Geregová (2018) doporučují do výuky zapojovat stejné konzultanty opakovaně. Vzájemné 

seznámení konzultantů a studujících usnadňovalo a prohlubovalo jejich vzájemnou komunikaci. 

 

Pedagogům Humpreys (2005) doporučuje po prezentaci příběhu zadat studujícím následné úkoly 

(pro skupinovou práci ve výuce nebo pro domácí přípravu). Uvádí příklady otázek/zadání pro 

další práci: 
 

- Jaké strategie (individuální nebo kolektivní) konzultanti uplatnili, aby zvládli svoji životní 

situaci? 

- Jaké zkušenosti měli se sociálními pracovníky a službami sociální práce? 

- Jaké jsou na základě analýz jejich strategií řešení a zkušeností se sociální prací příležitosti 

pro rozvoj systému sociální pomoci? 

- Odpovídají zkušenostem konzultantů nějaké teoretické koncepty? 

 

Významný vliv na úspěšnost zapojení konzultantů do výuky má velikost studijní skupiny (o 

velikosti 15 studujících) (Driessens, De Clerck, 2014) a aranžmá výuky (umístění židlí do kruhu) 

(Driessens, De Clerck, 2014; Frišaufová, Geregová, 2018) umožňující vedení dialogu, oční 

kontakt a dostatek prostoru pro poskytnutí zpětné vazby. Podle zpětných vazeb studujících 

posilovalo kruhové umístění židlí rovnocenný vztah mezi zúčastněnými. Někteří studující měli 

potíže s akceptováním této formy výuky a ve větších skupinách byl problém vytvořit bezpečné 

prostředí.  
 

4.3 Institucionální podpora 

 

Z hlediska institucionální podpory je potřeba dbát na to, aby práce konzultantů byla řádně 

smluvně ošetřena a odměna za činnost byla v souladu s dohodou vyplacena, a to nejlépe co 

nejrychleji po odvedené aktivitě. Podpora instituce, dodržování dohodnutých podmínek 

                                                           
15 Zpracované anotace pak mohou být využitelné při samotné výuce. Studující mohou na jejich základě vytvářet 

hypotézy o příběhu, který uslyší. 
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spolupráce, vzájemné informování, dobré vztahy mezi zaměstnanci a konzultanty a podpora 

konzultantů jsou několika autory (Gupta, Blewett, 2008; Robinson, Webber, 2013) vyjmenovány 

jako faktory úspěchu vzájemné spolupráce. 
 

Rozvíjet skupinu konzultantů je nicméně možné i bez finančního plnění, jak ukazují příklady z 

Velké Británie, kde podobná uskupení fungují i na dobrovolné bázi. V případě naší ostravské 

skupiny konzultantů z praxe jsme tuto možnost připouštěli za předpokladu, že by se nám nedařilo 

zajistit návazné financování po konci projektu v srpnu 2019. Většina konzultantů byla s touto 

situací předem srozuměna a s blížícím koncem projektu dávala najevo svou chuť pokračovat ve 

spolupráci i bez nároku na finanční odměnu. V této souvislosti se nabízejí i alternativní možnosti, 

jak skupinu konzultantů z praxe odměňovat, které vycházejí z možností a zázemí velké 

univerzity. Jednou z variant je nabídka nejrůznějších vzdělávacích aktivit, které jsou obvykle 

dostupné jen studentům, dále pak možnost navštěvovat společenské akce pořádané univerzitou či 

přístup do knihovny, menzy či na univerzitní sportoviště. 
 

Na Fakultě sociálních studií v Ostravě jsme byli během pilotní fáze fungování skupiny 

konzultantů z praxe schopni institucionální podporu zajistit po dobu dvou let (2018-2019) 

prostřednictvím evropského projektu CUP – Jsme Ostravská 16 . Forma smluvního vztahu 

probíhala skrze dohody o provedení práce. Krom samotné účasti v hodinách byla konzultantům 

proplácena také příprava na výuku, účast na výcvicích ve storytellingu a společná setkání 

skupiny. Obecně je finanční ohodnocení konzultantů z praxe možné nastavit podle tarifu platného 

pro externí vyučující. 
 

Pro úplné začlenění konzultantů z praxe jako plnohodnotných členů akademického prostředí se 

nám jeví jako vhodné realizovat pravidelná setkávání konzultantů s vedením fakulty a s 

vyučujícími. Setkání s vyučujícím by mělo proběhnout vždy před začátkem a na konci 

akademického roku. Na počátku akademického roku by mělo jít o představení konzultantů a 

vyučujících, kteří jsou ochotni spolupracovat, na konci by mělo jít o společnou reflexi a 

slavnostní ukončení akademického roku. 

 

4.4 Výzvy při spolupráci s konzultanty z praxe 
 

Výběr pracovníků do podpůrného týmu 
Práce s konzultanty z praxe je založená na konceptu participace, proto je důležité složit tým 

podpůrných pracovníků z lidí, kteří jsou otevřeni podobnému typu spolupráce. Konkrétně je 

důležité nalézt kolegy či kolegyně, kteří volí partnerský přístup při komunikaci s konzultanty z 

praxe spíše než tradičnější "klientský", jsou otevřeni situačnímu přístupu v řešení životních 

situací, jsou schopni vést dialog a jsou týmově orientováni. Vzhledem k takto nastaveným 

požadavkům a vzhledem k časové vytíženosti akademiků, nebylo jednoduchým úkolem tým 

sestavit. Proto jsme přistoupili k zapojení studentek doktorského studia jako členek týmu a 

externího kolegy se zkušenostmi z praxe.  

 

 

                                                           
16 Další finanční zdroje podpory konzultantů plánujeme zajistit například z individuálních rozvojových projektů 

univerzity (IRP projekty) či z evropských fondů. 
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Prostory 
Pro setkávání konzultantů z praxe je potřeba zajistit prostory, které konzultantům umožňují cítit 

se příjemně a neformálně. Vzhledem k učebnám fakulty, které jsou primárně určeny k frontální 

výuce, bylo zajištění vhodných prostor další výzvou. Konzultantům z praxe jsme dále zařídili 

společnou kancelář, kterou mají možnost využít v době přípravy na výuku či po výuce. 

Genderová vyváženost platformy 
V platformě konzultantů z praxe jsme se snažili nastavit jistou genderovou vyváženost s cílem 

zprostředkovat odlišnosti mužské a ženské perspektivy ve složitých životních situacích. Přesto je 

poměr mužů a žen v platformě pouze devět ku čtyřem. Nižší dostupnost platformy konzultantů z 

praxe pro ženy vnímáme například kvůli péči o děti. Proto by se nám jevilo užitečné nabízet 

společně se zapojením do platformy také možnost hlídání dětí. 

 

Další rovinou je větší stigmatizace konzultantek z praxe spojená s určitými životními situacemi, 

například s prací v sexbyznysu či s užíváním drog a tím větší zranitelnost a zároveň možná nižší 

míra ochota ke sdílení svého životního příběhu. Těmto úskalím je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost také v zapojení přímo ve výuce.  

 

Konzultanti s „podobnými“ životními zkušenostmi 
V platformě jsme se domluvili také na spolupráci s konzultanty, jejichž životní zkušenost je v 

hrubších obrysech podobná. Tři konzultanti například ve svém životním příběhu akcentují své 

zkušenosti s užíváním nelegálních návykových látek, další tři s bezdomovectvím, přestože jsme 

měli zpočátku ambici mít skupinu co nejrozmanitější.  Životní situace je však možné diferencovat 

(například z hlediska zkušeností s určitým typem léčby, z hlediska aktuálního aktivního užívání 

návykových látek či abstinence, z hlediska mužské či ženské perspektivy a podobně). Ve výuce je 

pak možné volit také jiné než storytellingové formáty (viz kapitola 5). 
 

Krom toho, zapojení konzultantů z praxe do výuky na ně klade velké nároky stran jejich časové 

flexibility, neboť se řídí harmonogramem akademického roku. Časy setkání se studenty jsou tak 

do značné míry dané a spadají nejčastěji do obvyklé pracovní doby, takže mít k dispozici více lidí 

s podobnou zkušeností je pro organizaci výuky výhodné. 

 

Skupinová dynamika 
Při práci se středně velkou sociální skupinou čítající okolo 15 členů je třeba počítat s 

nejrůznějšími okolnostmi, které mohou nastat a její chod negativně ovlivnit. V prvé řadě je třeba 

myslet na to, že skupinu tvoří lidé, kteří se mezi sebou obvykle příliš neznají a krom přátelství u 

nich mohou postupem času vznikat i vztahové tenze zasahující do chodu skupiny, které v horším 

případě mohou vyústit k odchodu ze skupiny. Proto je vhodné případné doutnající či otevřené 

konflikty mezi konzultanty registrovat a včas zasáhnout, pokud je potřeba je facilitovat. Podobné 

situace nemusí být ani tak výsledkem antipatií, často mohou vznikat pouhým nedorozuměním či 

jistou počáteční necitlivostí k tomu, jak ve skupině správně komunikovat s ohledem na emoce 

druhých. 
 
Ne všichni konzultanti mají k dispozici stejné množství času a chuti, které mohou či chtějí 

platformě věnovat, stejně jako nadání pro vyprávění příběhu a schopnost kooperovat ve skupině. 

V důsledku může být obtížnější některé členy skupiny k participaci motivovat. Třeba z důvodu 
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existence určitého jádra aktivních konzultantů, které se mezi sebou lépe poznalo, proti němuž 

může být pro ostatní obtížnější se „prosadit“. I v tom pak může spočívat role podpůrného týmu, 

který by měl zajistit, aby se ve skupině její členové cítili dobře a všichni měli možnost být 

vyslyšeni. 
 

Výzvu rovněž představuje přijímání nových členů do skupiny. Z našich zkušeností může na 

intenzivním vícedenním vzdělávacím workshopu trvat adaptace na ostatní a na specifický formát 

skupiny i několik dní, a je proto potřeba určitá trpělivost a zvýšená emocionální podpora novému 

členu skupiny. 
 

Formální podoba pracovního úvazku 
V pilotní fázi projektu měli konzultanti z praxe uzavřené dohody o provedení práce. V případě 

uzavírání dohod je však potřeba zohlednit životní situaci konzultanta. Zejména pokud konzultant 

pobírá dávky hmotné nouze, nepovažujeme uzavření dohody přímo s konzultantem za vhodné. 

Celková složitost nahlášení pracovního poměru (de facto minimálního rozsahu) na Úřadu práce a 

následné ovlivnění výplaty dávek, by mohlo působit spíše demotivačně. V těchto případech 

doporučujeme hledat alternativní formy ohodnocení práce konzultantů či alternativní způsoby 

vyplacení finančního ohodnocení danému konzultantovi z praxe. 
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5. DALŠÍ FORMY ZAPOJENÍ KONZULTANTŮ Z PRAXE DO VÝUKY 
 

Storytelling, kdy se konzultant z praxe ocitá ve výuce v roli vypravěče, však není jediným 

formátem, jaký lze při spolupráci s konzultanty z praxe využít. V této kapitole se věnujeme 

dalším výukovým formátům, konkrétně tržiště příběhů, živé knihovně, workshopovému formátu 

a hraní rolí. 
 

5.1 Tržiště příběhů 
 

Dalším formátem sdílení osobního příběhu je tržiště příběhů. Jde o způsob, kdy se několik 

vypravěčů (cca 3-8) rozmístí po učebně na svá stanoviště a vytváří tak pomyslné tržiště. 

Stanoviště je možné vyzdobit (např. názvem příběhu). „Návštěvníci trhu” v malých skupinách po 

cca deset minut rotují v jednom směru a navštíví tak více stanovišť s příběhy. Při vyšším počtu 

účastníků se doporučuje nerotovat více než třikrát, aby vypravěči nemuseli příběh opakovat stále 

dokola.    
 
V tomto modelu je výhodné, že vypravěči mají malé publikum, nejsou tak vystaveni stresu z 

velké skupiny a situace vyprávění je obecně intimnější. Návštěvníci tržiště také slyší větší 

množství příběhů a mohou si tak vytvořit širší představu o tématu (např. když se objeví více 

příběhů s motivem bezdomovectví v různých kontextech). 

 

5.2 Živá knihovna 

 

Dobře fungující formou sdílení osobního příběhu malé skupince posluchačů je živá knihovna. Jde 

o koncept z roku 2000, který se rozšířil z Dánska a má svůj původ v prevenci útoků z nenávisti. 

Lidé s příběhem představují knihy, které si návštěvníci knihovny vypůjčují. Jde opět o setkání s 

příběhem v malé bezpečné skupině. Oproti výše popsaným přístupům se zde navzdory předem 

dané struktuře (několik minut mluví jen kniha, několik minut mají posluchači na dotazy) více 

akcentuje setkání s člověkem jako takovým.17  
 

5.3 Interaktivní workshopový formát18 
 

Workshop je formou vzdělávací aktivity, při které vyučující připraví program takovým 

způsobem, aby jeho účastníci došli k výsledným poznatkům na základě vlastních zkušeností a 

vzájemného sdílení. Vyučující je v roli facilitátora. Zkušenosti konzultanta z praxe představují 

další zdroj poznání, na jejichž základě mohou studenti tématu porozumět komplexněji. 

Interaktivní workshopový formát se zapojením konzultantky z praxe momentálně pilotuje 

nezisková organizace Rozkoš bez rizika. Workshop se věnuje tématu sociální práce s osobami 

poskytujícími placené sexuální služby. Jeho cílem je zvýšení informovanosti o potřebách 

sexuálních pracovnic a pracovníků, snížení předsudků, destigmatizace a diskuse o možných 

intervencích sociální práce (s akcentem na multidisciplinaritu). V rámci workshopu jsou studenti 

zapojováni do tvorby „person", tedy do modelování životní situace sexuální pracovnice v 

                                                           
17Metodiku využití živé knihovny ve výuce zpracovala například organizace Aspok, o.p.s. (ed. Plachká, 2017) a 

dlouholeté zkušenosti s živými knihami má také Amnesty International (https://www.amnesty.cz/zive knihovny). 
18Text k interaktivnímu workshopovému formátu zpracovala Petra Feller (na základě využití zkušeností s touto 

vzdělávací formou v organizaci Rozkoš bez rizika). 

https://www.amnesty.cz/zive
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různých sektorech prostituční scény (v nočním klubu, na trase, na privátu). Téma potřeb 

sexuálních pracovnic a pracovníků a rizikových a preventivních faktorů působení v sexbyznysu 

je představeno prostřednictvím facilitované diskuse, prezentace faktických údajů z oblasti 

sexbyznysu v Česku a předání zkušenosti konzultantky z praxe. 
 

5.4 Hraní rolí 

 

Hraní rolí je jednou z metod aktivního učení, která pomocí navození modelových situací u 

studujících sociální práce rozvíjí jejich komunikační dovednosti. Obvykle hraní rolí během výuky 

probíhá mezi samotnými studujícími, kteří se ocitají jak v rolích sociálních pracovníků, tak 

klientů. Ačkoliv se jedná o efektivní způsob výuky, má v této podobě realizace své limity 

především vzhledem k určité míře nerealističnosti a nepřirozenosti scénářů a reakcí studujících v 

rolích klientů (Wilson, Kelly, 2010). Jedním z rizik hraní rolí pouze studujícími je i skutečnost, že 

si při reflexi navzájem poskytují převážně pozitivní zpětnou vazbu (Hitchin, 2016).  
 

Uvedené limity můžeme překonat zapojením osob se zkušeností s užíváním sociálních služeb 

(Hitchin, 2016; Duffy, Das, Davidson, 2013; Skilton, 2011). Tento způsob zapojení do výuky 

klade na konzultanty z praxe jiné nároky, než sdílení vlastního příběhu (storytelling). Autoři 

nejsou za jedno v názoru, zda by konzultanti měli během hraní rolí pracovat se svojí vlastní 

životní zkušeností, která je přivedla k využívání služeb sociální práce. Hitchin (2016) a Skilton 

(2011) se spíše kloní k názoru využití vlastního příběhu. Hitchin (2016) však upozorňuje, že v 

této variantě dochází k oslabení role konzultanta jako experta se zkušeností (což je, jak bylo 

popsáno výše, zdrojem mnoha přínosů pro všechny aktéry učení) a staví ho spíše do role člověka 

závislého na podpoře sociálního pracovníka (tedy do situace, kdy potřeboval pomoc a mohl se 

cítit bezmocně, zranitelně apod.). Práce s osobním příběhem při hraní rolí může přinášet či 

reprodukovat mocenskou nerovnost rolí (oproti jiným způsobům zapojení do výuky), 

problematizovat zásady partnerství a reciprocity mezi aktéry učení a zvyšovat riziko negativních 

dopadů na konzultanty z praxe. I z těchto důvodů doporučuje Duffy, Das, Davidson (2013) 

scénáře hraní rolí jen volně provázat s osobní zkušeností konzultantů a nepracovat věrně s 

autentickými osobními příběhy. Toto doporučení může být vhodné zejména při prvním zapojení 

do hraní rolí, kdy konzultant zjišťuje, jak situaci zvládá a která varianta tvorby scénáře hraní rolí 

mu vyhovuje. Vzhledem k náročnosti aktivity Hitchin (2016) doporučuje tento způsob práce 

rozvíjet návazně na předchozí (pro konzultanty méně rizikové) formy zapojení do výuky.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
19Během projektu realizovaného na FSS OU k využívání aktivity nedošlo, její pilotování je připravováno na základě 

inspirace Hitchin (2016). Plánovaný průběh zapojení konzultantů do výuky technikou hraní rolí je předmětem 

Přílohy 2. 
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ZÁVĚR 
 

Metodika spolupráce se skupinou konzultantů z praxe se věnovala několika oblastem. V kapitole 

první představila teoretická východiska zapojování konzultantů z praxe do vzdělávání v sociální 

práci, především koncept participace. V kapitole druhé jsme shrnuli přínosy zapojování 

konzultantů z praxe do výuky, a to pro samotný proces učení, dále pro vyučující, studující a 

v neposlední řadě pro konzultanty z praxe. Ve třetí kapitole jsme rozpracovali téma vytvoření 

skupiny konzultantů z praxe a její přípravy na vstup do výuky. Specificky jsme popsali metodu 

storytellingu a její využití pro vzdělávání v sociální práci, výcviky ve storytellingu a oblasti 

rozvoje dovedností konzultantů, na které je možné se zaměřit. V kapitole čtvrté jsme rozvíjeli 

téma podpory skupině v průběhu akademického roku. Jako stěžejní vnímáme pravidelná 

setkávání skupiny, nabídku podpory vyučujícím, kteří se rozhodli s konzultanty spolupracovat a 

institucionální podporu. Představili jsme také výzvy, se kterými jsme se v průběhu spolupráce 

s konzultanty z praxe potkávali. V kapitole páté jsme poukázali na další výukové formáty při 

spolupráci s konzultanty z praxe, a to tržiště příběhů, živé knihy, interaktivní workshopový 

formát a hraní rolí.  

 

Závěrem přikládáme přání členů ostravské skupiny konzultantů z praxe případným dalším 

pedagogům, kteří by se rozhodli podpořit vznik podobné skupiny také ve své vzdělávací instituci. 
 

Určitě hodně trpělivosti, protože si myslím, že síla konzultantů z praxe je běh na dlouhou 

trať…Když jsme byli ve Skotsku na univerzitě ve Stirlingu, bylo nám řečeno, že se jejich skupina 

schází už 12 let a o tom si myslím, že to především je... (Robin) 
 

Konzultanti z praxe vnáší smysl mezi reálný život a učivo ze školy. Vyučujícím přeji odvahu, 

trpělivost s vytrvalostí, a aby si za všech okolnosti zachovali lidskost a důstojnost. (Lucie) 
 

Jsme důležití, protože chceme otevřít oči a bourat předsudky příštím generacím sociálních 

pracovníků. Hodně sil a trpělivosti s výukou našich „budoucností". (Dávid) 
 

Vyučujícím bych popřál hodně štěstí v tom, co budou připravovat. A pokud byste potřebovali po-

moc, tak se na nás kdykoliv můžete obrátit. Jsme vám vždy k ruce. (Julek) 

 

Sboru profesorů přeju hodně trpělivosti jak s námi, tak i se studenty. V případě potřeby jsme 

k dispozici. (Miloš) 
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PŘÍLOHA 1 – TECHNIKY ROZVOJE DOVEDNOSTÍ KONZULTANTŮ 
 

Při metodické přípravě programu jsme vycházeli zejména ze tří přístupů: pedagogického 

konstruktivismu, zážitkové pedagogiky a metod dramatické výchovy. Obecně jsme při tvorbě 

programu uvažovali v kontextu pedagogického konstruktivismu, při němž dochází k provázání 

dosavadního poznání s novými podněty a poznatky. Proces učení se dělí do třech fází: evokace, 

uvědomění a reflexe. V úvodní evokační aktivitě tedy zjišťujeme, co o tématu členové skupiny 

vědí, jaké mají o něm představy, jak o něm uvažují. V hlavní aktivitě se s tématem pracuje na 

základě podnětů a proces se uzavírá v reflexi, pro kterou je nutné si nechat čas a počítat s ní jako 

s plnohodnotnou součástí programu. Protože právě v tuto chvíli si účastníci mají možnost 

pojmenovat, co se naučili, jak aktivitu vnímali a prožívali. V rámci principů zážitkové 

pedagogiky jsme také postupovali cestou zvyšování citlivosti na určitá témata intenzivním 

učením z prožitků a podporou aktivního jednání s následnou interpretací. Metody dramatické 

výchovy nám umožnily účastníky vtahovat do tvůrčího procesu jako celé osobnosti. Umožňují 

totiž prožívat, tvořit, sdílet a reflektovat tvůrčí proces. Inspirací nám také byly aktivity 

vycházející z metody Divadla utlačovaných. 

 

Následující popis vybraných aktivit má ilustrativní povahu, nejde o úplný výčet námi 

používaných technik. Byly vybrány tak, aby pokrývaly všechny rozvíjené oblasti (viz podkapitola 

3.2.3). Liší se náročností vedení od 1 (jednoduché) až po 5 (náročné). 
 

 
TŘI OBRÁZKY 

 

Rozvíjená oblast: rozvoj vypravěčských dovedností; kvalita vztahů ve skupině 

Cíle aktivity: představit se; naslouchat druhým; uvědomit si propojení vzpomínky/emoce a obrazu 

Typ: evokace / reflexe 

Počet účastníků: 3 - 20 

Čas: 15 min (dle počtu účastníků) 

Náročnost: 1 

Pomůcky: 20 – 30 ks vystřižených obrázků z různých typů novin a časopisů – konkrétní i abstraktní výjevy 

Postup: Rozložte obrázky tak, aby k nim měli všichni účastníci přístup (např. na zem) a sedněte si do kruhu. 

Řekněte účastníkům, ať si každý vybere dva až tři obrázky, které jim připomínají něco z jejich života – klidně i 

nějaký příběh či vzpomínku. Pak je nechte je navzájem sdílet. Většinou jsou to osobní věci – účastníci mají takto 

možnost o sobě prozradit, co chtějí, a přitom nejde o plytkou informaci. Na každého počítejte cca minutu, někdy i 

méně, jde o rychlou vstupní, seznamovací aktivitu. 

Varianty aktivity: Aktivitu můžete uvést ve fázi reflexe tak, že necháte účastníky po nějaké činnosti, ať si vyberou 

obrázek, který jim nejvíce připomíná to, jak se teď cítí, nebo to, co si uvědomili. 
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Variantou je nechat účastníky obrázky vyfotit telefonem. Řekněte účastníkům, ať se rozhlédnou po krajině, ve které 

jste. Vyzvěte je, ať udělají každý sám za sebe tři fotky krajiny, které s nimi samotnými nějak souvisí, mají s nimi 

něco společného. Ty si pak společně v kruhu ukážete. Tuto variantu lze dělat v menším počtu účastníků. Fotografie 

pak také můžete dál využít - třeba vytisknout je a vložit do deníků (pokud s ním pracujete), sdílet je na webu či FB 

stránce skupiny. 

Debriefing: 

„Jak vám šlo vybavit si vzpomínky při pohledu na obrázky?” 

„Co vás zaujalo na tom, co jste slyšeli od ostatních?” 

„Jak to, že se nám propojují obrazy a příběhy?” 

Info: Zdůrazněte informaci o důležitosti obrazu ve vyprávění. Obrazy příběhu si nejprve vizualizujeme v hlavě a 

díky tomu máme jistotu ve slovech. Je to princip, který se ve cvičeních často opakuje. 

 

MŮJ POKLAD 

 

Rozvíjená oblast: rozvoj vypravěčských dovedností 

Cíle aktivity: vizualizovat prostředí; trénovat popis prostředí; naslouchat; rozvíjet slovní zásobu 

Typ: evokace 

Počet účastníků: sudý počet, neomezeně 

Čas: 15 min 

Náročnost: 3 (lektor využívá boční vedení při vizualizaci) 

Postup: Vyzvěte účastníky, aby se rozdělili do dvojic. Nechte každého z nich si představit, co je jeho poklad, ale se o 

to nepodělit s partnerem ve dvojici. Připomeňte, že jde o poklad, který rádi někomu ukážeme. Pak je nechte, ať si 

vizualizují obydlí, v němž přebývají. Nechte účastníky, ať si na nějaké místo ve svém pokoji schovají svůj poklad. 

Pro lidi, kteří jsou v současné chvíli bez domova, navrhněte, že si lze představit dětský pokoj, nebo pokoj, ve kterém 

bydleli. Důležité je mít v hlavě obraz určitého místa. Pak jeden z dvojice vede druhého na cestu za svým pokladem. 

Popisuje cestu se všemi detaily, i když je třeba krátká. Druhý jen poslouchá, nedoptává se. Nevede se dialog! Jde o 

trénink popisu prostředí, nechte účastníky, ať se soustředí na všechny vjemy, čich, hmat, sluch a popisují vše, co vidí, 

slyší, cítí, nahmatají po cestě obydlím k místu, kde je ukrytý poklad. Po ukázání pokladu se ve dvojici prohodí. 

Debriefing: 

„Jaké poklady jste viděli?” 

„Měli jste pocit, že jste cestu k pokladu viděli? Pokud ano, čím to bylo?” 

„Co vás při poslouchání bavilo?” 
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„Jak byl důležitý detail v popisu a proč?” 

Info: Toto cvičení slouží k uvědomění si důležitosti detailu ve vyprávění. Které právě skrze detail může dostat 

„šmrnc”. Popis prostředí pomáhá také rozvíjet slovní zásobu. Cvičení dobře funguje i v oblasti budování 

bezpečného prostředí mezi účastníky, sdílení pokladů je často osobní. 

 

INTERVIEW 

 

Rozvíjená oblast: kvalita vztahů ve skupině; komunikační dovednosti; bourání stereotypů 

Cíle aktivity: rozvíjet empatii; uvědomovat si vlastní stereotypy; hlouběji se seznámit ve skupině; prezentovat 

citlivě a přesně druhého 

Typ: hlavní nebo evokační 

Počet účastníků: maximálně 8 dvojic kvůli času 

Čas: 40 min 

Náročnost: 4 (je důležité spontánně a cíleně reagovat na stereotypy, které se mohou při představování objevit, dbát 

na bezpečné prostředí, nehodnotit účastníky) 

Postup: Dejte účastníkům papíry a psací potřeby, řekněte jim, že se stanou hosty pořadu, který bude o nich a že je 

potřeba napsat si tři otázky, na které chtějí, aby se jich moderátor zeptal (7 min). Pak je nechte, ať vytvoří dvojice –  

ideálně s lidmi, které moc neznají a řekněte jim, že tři otázky využijí k tomu, aby se dozvěděli informace od svého 

partnera ve dvojici. Následně je pak svými slovy (ale přesně) budou prezentovat celé skupině. Aktivita probíhá tak, 

že dáte 7 min na interview vedené prvním ve dvojici, pak se prohodí – po 15 min si společně sesedněte do kruhu a 

každý z účastníků představí svého kolegu ze dvojice. Po představení ve skupině ověřte, zda se představovaný cítil “v 

pohodě”, když o něm kolega takto mluvil a zda chce něco doplnit. Když se objeví stereotypní škatulkování, 

hodnotící jazyk nebo zjednodušující schémata, např.: „Jindra si za to může sám, že skončil na ulici. Jako většina 

bezdomovců. Prostě dělal hrozné blbosti a byla to jeho vina.”, snažte se situaci rozvést dotazy (ne hodnocením toho, 

kdo to řekl) přivést skupinu k reflexi, co takový jazyk způsobuje u posluchačů u toho, kdo o sobě takto mluví. Ptejte 

se: „Co tím sděluji? Mám pocit, že to takto musím říkat? Byla pravda opravdu tak schématická? Jak to může působit 

na posluchače, když to o sobě říkám? Aktivita může být komunikačně náročná, v programu volte pak spíš 

oddechovou či fyzickou činnost. 

Debriefing: 

„Překvapilo vás, jak může jazyk působit?” 

„Je podle vás jazyk silný nástroj?” 

„Přemýšleli jste někdy, jak o sobě mluvíte před ostatními?” 

„Bylo vám příjemněji, když jste se ptali, nebo když jste byli tázán?” 
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ŠKÁLY 

 

Rozvíjená oblast: kvalita vztahů ve skupině 

Cíle aktivity: seznámit se více ve skupině; zjistit, jak se účastníci vnímají ve vypravěčských kategoriích; uvolnit se; 

zvýšit citlivost účastníků vůči otázkám týkajícím se vyprávění 

Typ: evokace - aktivita je vhodná v úvodu kurzu 

Počet účastníků: alespoň 5 (lektor se zapojí také) 

Čas: 15 min 

Prostor: Interiér či exteriér, alespoň 4 metry dlouhý pro vyznačení pomyslné škály, na které se účastníci budou 

pohybovat. 

Náročnost provedení aktivity: 2 

Postup: Vymezte prostor pomyslné škály, tedy úsečky, která má vždy na jedné straně maximální (kladnou) a na 

straně druhé minimální (zápornou). Budete pokládat účastníkům otázky, ti si budou sami za sebe odpovídat a dle své 

odpovědi se postaví na škálu, kde reprezentují svou odpověď. Vyzkoušejte si princip na vstupní otázce týkající se 

věku. Dejte účastníkům minutu pro umístění a pak shrňte, jak se asi skupina cítí. Lektor se postupně všech zeptá na 

odpověď. Můžete v průběhu reflektovat, zda vás odpovědi ostatních překvapily a čím. 

Otázky: 

Kolik let mi je? (vymezte hranice škály 0-100 let) 

Na kolik let se cítím? 

Jak moc mě baví vyprávět příběhy ostatním? 

Jak moc mě lidé poslouchají, když mluvím? 

Jak moc mám rád svůj hlas? 

Jak moc umím naslouchat ostatním? 

Jak moc dokáži improvizovat? 

Jak moc si věřím/cítím se v pohodě, když mluvím před lidmi? 

Řekl/a bych o sobě, že jsem vypravěč/ka? 

Varianty: Využijte princip pro škálování jiných otázek. Tyto jsou nastavené na úvodní seznamování i pro vás jako 

obraz toho, jak se účastníci bez ohledu na své dovednosti vnímají. 

Debriefing: Ptejte se účastníků, co je překvapilo při odpovědích jich samotných i u ostatních. Uveďte, že vyprávění 

je disciplína, kterou se lze naučit. Takže určitě před sebou vidíte skupinu vypravěčů. Úkolem bude najít si svůj styl a 
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způsob vyprávění. Představte, že v programu budete pracovat s improvizací, budete pracovat s hlasem, tělem, budete 

trénovat naslouchání. 

 

ROTUJÍCÍ FLIPY 

 

Rozvíjená oblast: rozvoj vypravěčských dovedností; kvalita vztahů ve skupině 

Cíle aktivity: zformulovat si, co o vyprávění vím; sdílet své představy s ostatními; spolupráce 

Typ: evokace 

Počet účastníků: 6 - 20 

Čas: 40 min 

Náročnost provedení aktivity: 1 

Postup: Nadepište 3 flipy – každý jednou otázkou: Kdo je vypravěč a co umí? Proč si lidé vypráví příběhy? Jaké 

příběhy mě ovlivnily a proč? Rozdělte skupinu na tři menší skupiny – každé z nich dejte jeden flip a fix, dejte jim 7 

minut na zodpovězení otázky a zapsání odpovědi. Po uplynutí času dejte znamení a nechte flipy rotovat. To 

zopakujte ještě jednou, než se ke každé skupině dostane původní flip. Nechte je pak projít si odpovědi i ostatních, 

udělat ze zápisků souhrn, který bude sloužit jako podklad pro prezentování toho, jak skupina vnímá otázky. Pak 

načrtněte, čemu se na kurzu budete věnovat – aktivita je vhodná pro představení programu. Použijte při tom 

formulace a pojmenování dovedností, které se objeví na flipech. Zdůrazněte, že příběhy si neseme všichni, 

formujeme si své zkušenosti do podoby příběhů, tím si taky vysvětlujeme, co se nám děje, vyprávění se lze učit - jde 

o odvahu přijmout výzvu a trénovat. Vyhněte se tomu, abyste utvrzovali, že vyprávět se naučit nedá, že je to otázka 

talentu, pozastavte se nad významem příběhů a odkazujte na to, že i jejich životní příběhy mohou někoho ovlivnit, 

nesou v sobě sílu zkušenosti. Ubezpečte je, že každý vypravěč má svůj styl a že tvůrčí cesta je ho objevit a rozvíjet. 

Varianty aktivity: Volte jiné otázky, které vám pomohou otevřít téma, se kterým chcete pracovat. 

Debriefing: 

„Jak se vám ve vaší skupině spolupracovalo?“ 

„Co vás překvapilo, co jste se dozvěděli?” 

„Myslíte, že i vy se můžete stát vypravěčem?” 

 

ŽIVOTNÍ OSA 

 

Rozvíjená oblast: struktura a dramaturgie příběhu; rozvoj vypravěčských dovedností; kvalita vztahů ve skupině; 

vědomá práce s tělem (v případě živých obrazů) 
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Cíle aktivity: pojmenovat si důležité body příběhu; uvědomit si, jak jsem se cítil; vybrat klíčové momenty z příběhu; 

vytvořit obraz klíčového momentu 

Typ: hlavní 

Počet účastníků: až 20 

Čas: 45 min (s variantou živých obrazů 90 min) 

Náročnost provedení aktivity: 2 

Postup: Rozdejte každému z účastníků velký flip – uprostřed si každý udělá osu, bude to tzv. osa života, ve které si 

zaznamenává důležité události, které se během let odehrály. Osu si rozdělí po cca 5 letech. Nad osou je oblast 

dobrých událostí, pod osou je oblast špatných událostí. Účastníci zaznamenávají události tak, aby odpovídaly 

emocionální hodnotě události. Když je pak propojí, vzniká jakási sinusoida, z níž je patrné, jak se kdy autor příběhu 

cítil, jak událost vnímal. Z osy lze také vyčíst, jaké zvraty se v životě objevily.  Pak řekněte, ať si všichni zakroužkují 

3 klíčové okamžiky jejich života. Dalším krokem je označení období, kdy se setkali se sociálními službami –  zvolte 

jinou barvu. Své osy si účastníci sdílí, při vyšším počtu účastníků vytvořte menší skupiny, ve kterých si osy 

vzájemně prezentují, skupiny pak sdílí své dojmy. V těchto skupinách pak navažte dalším krokem aktivity, kterým 

jsou živé obrazy klíčových momentů. 

Varianta pokračování aktivity: Určitě je vhodné rozvíjet klíčové okamžiky příběhů technikou živých obrazů. Tím 

se dostanete do tělesnosti, která může přinést další významy a zážitky. Pracujte ve skupinkách – cca 4 účastníci. 

Řekněte, ať sdílí své klíčové momenty, pokud se tak nestalo už před tím. Jejich úkolem je vytvořit sérií živých 

obrazů připomínající fotografií, které vyjadřují tři klíčové momenty každého příběhu. Prezentují se vždy postupně 

sérii tří obrazů za každého autora osy. Diváků se ptejte, co vidí, nechte je nahlas popisovat – zatímco živý obraz 

zůstává statický. Autor obrazu pak může doplnit. Je možné také pak živý obraz nechat rozeznít –  ve štronzu se 

někoho dotknete, ten může začít mluvit, pak jej zas dotekem „vypnete“. Vznikne nám tak poměrně silný tělesný 

obraz momentů z každého příběhu. 

Debriefing: 

„Jak se vám zaznamenávaly události?” 

„Podle čeho jste rozlišovali, co je důležité a co už ne?” 

„Jaké emoce ve vaší ose převažují?” 

„Jaké bylo zhmotnit své klíčové momenty” 

 

PŘÍBĚHOVÁ KOSTRA 

 

Rozvíjená oblast: struktura a dramaturgie a příběhu 
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Cíle aktivity: zkusit si zformulovat podle struktury svůj příběh 

Typ: hlavní 

Počet účastníků: neomezeně 

Čas: 60 min 

Náročnost provedení aktivity: 3 

Postup: Řekněte účastníkům, že si zkusí vyprávět svůj příběh podle struktury, jakési příběhové kostry. Díky ní bude 

příběh logicky provázaný. Na viditelné místo rozložte za sebou karty s nadepsanými jednotlivými kroky – to, co se v 

příběhu děje můžete říct, nebo můžete vytvořit tištěný podklad pro každého. 

 

Bylo 

nebylo… 
Začátek 

Uvádíme do příběhu, popisujeme úvodní obrazy vyprávění. 

Každý den... Představujeme běžný den, život postavy 

Ale jednoho 

dne 

Objevuje se důležitá 

událost 

Hlavní postava udělá něco jinak, nebo se něco změní, objeví se událost, 

která rutinu změní. 

A kvůli 

tomu... 

Střed 
Změna spustí řetězec událostí, které zavedou hlavní postavu na cestu, ze 

které, nevíme, zda se vrátí zpět v pořádku. 

A kvůli 

tomu... 

A kvůli 

tomu... 

Až 

nakonec… 
Vyústění krize 

Rozhodující moment pro hlavní postavu, buď ho situace semele, nebo jí 

projde s určitým poznáním. 

A od té 

doby... 
Konec Příběh uzavřeme. 

 

Někteří lidé nemají rádi pevnou strukturu, řekněte jim, že to je jedna z možností, jak o příběhu uvažovat. Pokud máte 

velkou skupinu, rozdělte ji na menší skupinky. 

Debriefing: 

„Jak struktura ovlivnila váš příběh?” 

„Pomohla vám, nebo naopak vás nějak brzdila?” 

„Bylo tvoření příběhu složitější, nebo jednodušší než jste předpokládali? 

„Jaké jsou další důležité elementy kvalitního vyprávění? (detaily, emoce, prezentační dovednosti?) 



36 
 

 

 

MAPA MÉHO PŘÍBĚHU 

 

Rozvíjená oblast: vypravěčské dovednosti 

Cíle aktivity: vizualizace prostoru příběhu; dozvědět se o příběhu více 

Typ: hlavní 

Počet účastníků: neomezeně 

Pomůcky: papír A3 pro každého, pastelky, voskovky, fixy apod. 

Čas: 15 - 20 min 

Náročnost provedení aktivity: 1 

Postup: Tuto aktivitu řadíme poté, co už mají účastníci zformulovaný a zpracovaný příběh. Účastníci si samostatně 

na arch papíru zaznamenají prostor svého příběhu z ptačí perspektivy, věnují pozornost detailu, proporcím, 

vzdálenostem, cestám a krajině, v níž se postava příběhu pohybuje. Povzbuďte i ty, kteří budou tvrdit, že neumí 

kreslit, že jde o záznam pro jejich potřebu. Jakmile mají všichni hotovo, ukažte si mapy vzájemně. Nechte autora 

vždy popsat svou mapu. 

Debriefing: 

„Co jste se dozvěděli nového o vašem příběhu?” 

„Překvapilo vás na mapování něco? Co to bylo?” 

 

AKCE / POPIS / BARVA 

 

Rozvíjená oblast: rozvoj vypravěčských dovedností 

Cíle aktivity: vyzkoušet si, jak se změní vyprávění při akcentu na akci, popis či emoce; improvizovat; naslouchat 

druhému 

Typ: evokace 

Počet účastníků: sudý počet, maximálně 20 

Čas: 20 min 

Náročnost provedení aktivity: 1 

Postup: Rozdělte účastníky do dvojic, jeden z nich začne spontánně vyprávět příběh – např. příběh dnešního rána. 

Druhý do příběhu zasahuje pokyny. Když řekne AKCE –  vypravěč přidá do příběhu nějakou činnost (postava něco 
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udělá). Když řekne POPIS – vypravěč se zaměří na popis (např, okolí, postavy). Když řekne BARVA –  vypravěč se 

zaměří na prožívání postavy, na emoce. Po 4 - 5 min se dvojice prohodí. 

Debriefing: 

„Bylo vám lépe při popisu,akci nebo barvě?” 

„Co je na těch přístupech lehké a co těžké?” 

 

DVOJICE 

 

Rozvíjená oblast: vědomá práce s tělem 

Cíle aktivity: tělesně vystihnout vztah v gestu či výrazu; rychle reagovat na zadání; spolupracovat ve dvojici; 

prozkoumat situace spojené se sociálními službami 

Typ: evokační / hlavní 

Počet účastníků: sudý, maximálně 30 

Čas: 20 min 

Náročnost provedení aktivity: 3 

Postup: Nechte účastníky chodit po prostoru – vhodný je větší exteriér či interiér. Tleskejte jim do rytmu, který 

můžete proměňovat. Účastníci vyvažují zaplněnost prostoru, nechodí v pravidelných trajektoriích. Řeknete jim, že 

když přestanete tleskat, vytvoří okamžitě dvojici s nejbližším člověkem. Pak se zase rozejdou v rytmu. Vyzkoušejte 

si to. Pak přidejte další instrukci. Řeknete, že po vytvoření dvojice řeknete zadání sousoší, které vytvoří – budou na 

to mít 5 sekund. Pak tlesknete a sousoší se ustanoví ve štronzu. Vždy půjde o dvojice ve kterých je explicitně 

pojmenovaný nerovný vztah. Případně může být: zloděj a okradený, lovec a štvaná zvěř, žena a muž, klient a sociální 

pracovník. To, co zazní, můžete použít při zpracovávání situace setkání se se sociálními službami v příběhu každého 

vypravěče. 

Debriefing: 

„Jak se vám vytvářely sochy?” 

„Co vás bavilo, co bylo těžké?” 

„Jaké bylo stavět sousoší klient-sociální pracovník?” 

„Jak byste ten vztah popsali?” 

 

INSTALACE V LESE 

 

Rozvíjená oblast: vypravěčské dovednosti 

Cíle aktivity: najít si další významové roviny ve svém příběhu; rozvíjet metaforické myšlení 



38 
 

Typ: reflexe 

Počet účastníků: maximálně 20 

Čas: 60 min 

Náročnost provedení aktivity: 2 

Postup: Řekněte účastníkům, aby si našli místo v lese, ve kterém vytvoří objekt (instalaci), jenž bude představovat 

jejich příběh. Řekněte jim, ať využijí materiál, který najdou, ať se ničím neomezují. Nechte je cca 20 – 30 min 

pracovat. Pak si udělejte všichni společnou procházku po instalacích. Nechte návštěvníky instalací popisovat, co 

vidí, na konci ať autor popíše, jak pracoval, co zamýšlel. 

Varianty aktivity: Instalaci můžete případně provést z různých věcí v interiéru, pokud ji nerealizujete v blízkosti 

lesa. 

Debriefing: 

„Jak se vám pracovalo?” 

„Objevili jste si něco nového pro svůj příběh? Když ano, tak co?” 

„Jak na vás působily instalace ostatních?” 
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PŘÍLOHA 2 – HRANÍ ROLÍ VE VÝUCE 
 

Fáze využití hraní rolí při spolupráci s konzultanty z praxe jsou zpracovány podle Hitchin (2016). 

 

Přípravná fáze formou workshopů pro konzultanty: 

 

Seznámení konzultantů z praxe s cíli výuky a jejich podpora v přípravě stručného písemného 

scénáře, který by měl obsahovat objasnění situace modelového klienta a problém, se kterým se 

obrací na sociálního pracovníka. V této fázi by měla proběhnout diskuse a rozhodnutí, zda a  do 

jaké míry bude konzultant pracovat s vlastním příběhem. Kritériem pro toho rozhodování je  je 

ochrana konzultanta. Zvolený scénář by měl umožnit „přehrát“ situaci od prvního setkání klienta 

se sociálním pracovníkem. Dalším požadavkem je, aby vytvořená situace klienta byla relativně 

snadno vysvětlitelná (např. nejsou vhodné komplikované případy z hlediska legislativy) a neměla 

by vyvolávat závažné etické otázky (např. zneužívání dětí). Naplnění uvedených kritérií  na 

scénář  má zaručit, aby hraní rolí umožnilo studujícím soustředit se na vytváření vztahu, na 

rozvoj dialogu a porozumění životní situaci bez přílišných nároků na orientaci ve  složitosti 

situace klienta či nutnost reagovat/zasáhnout v rizikové situaci. Při přípravě a výběru scénáře je 

rovněž třeba vzít v úvahu, že studující jsou v procesu učení a některé jejich reakce nemusí být 

vždy citlivé a mohou vystavit konzultanty stresu. 

 

Nácvik hraní rolí ve skupině konzultantů by měl zajistit přípravu na reálnou situaci se 

studujícími, měl by obsahovat expozici situacím a reakcím, které by pro konzultanty mohly být 

obtížné, zraňující či stresující. 

 

Na základě procesu přípravy rolí a jejich nácviku, by konzultanti měli dospět k informovanému 

rozhodnutí, zda mají zájem o tuto formu spolupráce a pokud ano, v jaké formě (např. aktivní role, 

pozorovatel). Souhlas se zapojením je třeba znovu ověřit bezprostředně před samotným 

vyučováním i s ohledem na aktuální životní situaci konzultanta. Změna rozhodnutí (tedy 

rozhodnutí neúčastnit se) nesmí být interpretována jako selhání, ale jako informované rozhodnutí. 

 

Realizační fáze: 

 

Podklady pro studující – studující jsou seznámeni s formátem výuky, cíli učení a připravenými 

scénáři. 

 

První fáze výuky – studenti v malých skupinách (ideálně ve trojicích) pracují se scénářem a 

postupně si každý z nich zkouší roli sociálního pracovníka, uživatele a pozorovatele. Navzájem si 

poskytují zpětnou vazbu. Role vyučujícího spočívá ve facilitaci a poskytování zpětné vazby. 

     

Druhá fáze výuky – do na prvním setkání vytvořených malých skupin jsou přizváni konzultanti z 

praxe. Vyučující sdělí úvodní instrukci k hraní rolí (např. „Setkáváte se poprvé s panem A., který 

vás vyhledal s obavou, že mu nebudou vyplaceny dávky na bydlení.“). Určený studující přebírá 

roli sociálního pracovníka, konzultant roli klienta. Ostatní studující a vyučující jsou v roli 

pozorovatelů. Po dohodnuté době20 konzultant a případně i vyučující a další studující poskytnou 

                                                           
20Hitchin (2016) pracuje s intervalem 10 minut. 
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zpětnou vazbu studujícímu v roli sociálního pracovníka. V této fázi by měli konzultanti mít 

možnost vystoupit z role uživatele služby a obnovit roli experta se zkušeností a to tím, že 

studujícím poskytnou zpětnou vazbu a zahájí diskusi o otázkách vyplývajících z hraní rolí. K 

tomu může docházet i při závěrečné reflexi aktivity. Po poskytnutí zpětné vazby přebírá roli 

sociálního pracovníka další studující, a to buď ve stávající skupině, nebo dojde k přesunu celé 

skupiny k dalšímu konzultantovi. Podstatné je, aby si všichni studující vyzkoušeli roli sociálního 

pracovníka. 

 

Fáze reflexe: 

 

Po každé aktivitě je třeba, aby konzultanti měli možnost s vyučujícím provést reflexi v 

bezpečném prostředí. Součástí reflexe je sdílení pocitů a zkušeností se zapojením do hraní rolí. 

Na jejím základě lze pak formulovat doporučení pro další aktivity. 
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