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Základní informace o předmětu 
 

Vyučující: Mgr. Jan Sýkora 

 

Kontakt:  jan.sykora@uhk.cz 

 

Hodinová dotace přímé výuky: 8 hodin  

 

Hodinová dotace samostudia: 18 hodin 

 

Zařazení předmětu:  3. a 4. semestr  

 

Prerekvizity: nejsou 

 

Pravidla komunikace s vyučujícím: prostřednictvím e-mailové korespondence,  

dále na základě předem dohodnutých konzultací (pátek, sobota), kontrola indivi-

duálních prací a absolvování zápočtového testu na základě přihlášení na konzultační a 

zápočtové termíny uvedené ve Fakultním informačním systému. 

 

 

Úvod do studia předmětu (anotace): 
 

V rámci inovací učebních předmětů na oboru Pedagogika volného času došlo i 

k inovaci tohoto stěžejního předmětu. V rámci kvalitativních rozhovorů se zástupci 

zařízení dobré praxe byly vytipovány čtyři oblasti, které se nově zpracovaly pro vaši 

lepší uplatnitelnost na trhu práce. Pedagog volného času je specifický tím, že se jako 

profesionál již hned po nástupu stává manažerem malého týmu. Z tohoto důvodu jsou 

v inovaci obsaženy informace, které uvádějí studenta do problematiky managementu a 

personalistiky se specifiky ve vztahu k zařízením volného času. Druhou oblastí, která 

zaznívala v kvalitativně vyhodnocovaných rozhovorech, byla oblast animativní práce 

jako nového směru ovlivňování dětí a mládeže ve volném čase. Třetí oblastí jsou 

technologie, které pomáhají pro řízení a komunikaci uvnitř zařízení pro trávení volného 

času. Jako doplňkový text je vřazen úvod do inkluzivních přístupů v PGVČ, kdy cesta 

k integraci a inkluzi bude více rozpracována v textech předmětu Speciální pedagogika. 

Všechny tyto podněty společně s informacemi ze školení, které se realizační tým 

účastnil, jsou zpracovány v tomto textu. 

 

Cíle předmětu: 
 
Uvést studenta do problematiky pedagogiky volného času jako studijního předmětu oboru 
Pedagogika volného času.  

 

 

Osnova předmětu: 
1. Volný čas - pojem, různé pohledy na volný čas v historii, volný čas a životní styl. 
2. Pedagogika volaného času. Výchova mimo vyučování. Činitelé vývoje jedince. Současné 
pojetí výchovy člověka ve volném čase - tři dimenze VMV (obsah, vztah a prostředí), 
zvláštnosti. 
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3. Činnosti ve volném čase - výchovné, vzdělávací, odpočinkové, zájmové,… Zájmová činnost 
ve VČ (obsah, druhy, funkce), zájmová výchova.  
4. Historický vývoj výchovy, koncepcí a organizací ve volném čase. 
5. Hra (specifická činnost ve volném čase) a hračka, herní systémy, zásady uvádění her. 
6. zařízení pro volný čas v ČR i v zahraničí. 
7. Vliv masmédií ve volném čase na děti, mládež a dospělé. 
8. Současné přístupy v pedagogice volného času - animace, výchova zážitkem, sociální 
asistenti. 
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Požadavky na ukončení předmětu: 
 

Předmět je ukončen zápočtem uděleným na základě docházky a zpracované 

seminární práce v každém semestru (pro první semestr je to evaluace zařízení 

pracujícího s dětmi a mládeží, v druhém semestru pak vypracování grantu a jeho 

hodnocení pro druhé kolegy). 

V druhém semestru pak studenti skládají ústní zkoušku na základě seznamu 

jednotlivých témat a odborné diskuzi o vybraném tématu. 
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Význam ikon v textu 
 

 Cíle 
Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů 

 

 Pojmy k zapamatování 
Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu neměl 

opomenout. 

 

 Poznámka 
V poznámce jsou různé méně důležité nebo upřesňující informace. 

 

 Kontrolní otázky 
Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné 

a důležité informace. 

 

 Souhrn 
Shrnutí tématu. 

 

 Literatura 
Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 
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1 Animativní techniky práce v pedagogice volného 
času 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o tom co je animace a jakým způsobem se liší od ostatních 

výchovně vzdělávacích směrů 

 Budete schopni vytvořit příklad uplatnění animativní práce ve vybraném 

zařízení. 

 Pojmy k zapamatování 
 Animace 

 Divadelní animace 

 Rekreativí aimace 

 

 Sociálně-kulturní 

animace 

 Kulturní animace 

 

 Participace 

  

  

 

1.1 Co je animace a kde je využitelná 

 

Animativní přístupy k výchově a vzdělávání nejsou ničím novým, ale jejich 

základy najdeme v humanisticky pojatých systémech. Animace je výchovný směr, který 

má za cíl skrze nedirektivní metody a přístupy rozvíjet osobnost klienta. Animace staví 

na participativních metodách práce a snaží se tak předávat zodpovědnost a aktivitu 

samotnému účastníkovi. Cílem animátora je tak předat schopnost volit, rozhodovat a 

plánovat volnočasové aktivity přímo samotným klientům. Toto je jeden z hlavních 

rozdílů mezi Zážitkovou pedagogikou a Animací ve volném čase. 

Animativní práce je tak využitelná zejména při dlouhodobém působení na děti a 

mládež (například ve školních družinách), či při práci se skupinou, která má již 

zkušenosti s nedirektivními a respektujícími způsoby práce (například děti ze škol 

pracujících v principech Respektovat a být respektován). 

Animátor je pak člověk, který usměrňuje skupinovou dynamiku a vytváří výzvy 

pro animovanou skupinu. Jeho cílem je postupné předávání zodpovědnosti a aktivity 

klientům. Tato práce je náročná, protože animátor pracuje s připraveným programem, 

který se, ale může velice měnit na základě potřeb a vůle klientů – jeho role je pak být 

spíš mediátorem či facilitátorem těchto jevů. Využívání situační intervence pak 

vyžaduje hodně tvořivosti, tak aby animátor dosáhl svých cílů v rámci výchovného 

působení. 

  

1.2 Historie animace 

 

Anima znamená v latinském významu duše, z tohoto důvodu se někdy nazývá 

animativní práce oduševňováním. V tomto smyslu odkazuje animace i k pastorační 

pedagogice, ale můžeme přejímat i pohled Opaschowskieho jako na techniku oživování 

skupinových dějů. 
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Většina odborníků se shoduje, že animace v nové formě vznikla ve Francii jako způsob 

sociální práce, která měla vést k rozpohybování komunity v dané lokalitě a její zapojení do 

činnosti. Této metodě se říká sociálně-kulturní animace. Toto slovní spojení vychází z 

francouzského pojmu společenská kultura (la socioculture), který označuje společenské a 

kulturní struktury podporované státem.  

Z pohledu pedagogiky volného času jsou zajímavé přístupy související s církevním 

prostředím rozvíjeným zejména v jižních státech. Dále se pak animace rozvinula v Německu 

a autoři jako je Horst W. Opaschowski a Mario Pollo se daným směrem intenzivně zabývají. 

V Německu pak byla kulturní animace rozpracována Opaschowskim do komunikativní 

animace, která měla za cíl podněcovat komunikaci ve skupině a aktivizovat ji. Na pracovním 

pobytu v Portugalsku v městě Coimbra jsme pak ve společných diskuzích s Mariem Montezem 

prošli vývoj práce s dětmi a mládeží, které je velice inspirativní i pro české prostředí a je 

zpracována v samostatné kapitole. 

 

Samotný pojem animace je pak požíván v různých oblastech, které více, či méně 

souvisí s pedagogickou prací: 

 Sociálně kulturní animace 

 Filmová či divadelní animace 

 Kulturní animace 

 Rekreativní animace 

 Muzejní a galerijní animace 

(Kaplánek, Macků, 2012) 

 

1. Sociálně kulturní animace: 

Jde spíše o metodu sociální práce, z které celý systém animativní práce vychází. 

Cílem sociálně kulturní animace je dle Elleny rozšíření participace občanů na životě 

společnosti, a ovlivnění společenské reality v místech, kde se animace realizuje. 

 

 

2. Filmová či divadelní animace: 

Nesouvisí s pedagogickými cíli a jde o formu oživování divadelního, či filmového 

příběhu skrze filmové nástroje. 

 

3. Kulturní animace: 

Tento systém animace je výchovně vzdělávacím systémem vzniklým v církevním 

prostředí a dále rozpracovaným do Komunikativní animace v Německu. Jde o výchovný 

systém postaveným na respektujícím výchovném stylu, pro studenty doporučuji knihu 

Respektovat a být respektován od autorů Nováčková, Kopřiva. Na základě 

pedocentricky zaměřené práce je pak možná využívat metodu animace, která umožňuje 

vychovávaným aktivně přebírat spoluzodpovědnost za průběh, ale i cíle svého 

vzdělávání. Za čtyři výchovné principy, které se realizují v rámci kulturní animace se 

pouvažuje: 

- Zralé přijetí světa mládeže (vyrovnaní a osobnostně silný vychovatel je 

základem animativního principu práce) 

- Utváření výchovného vztahu mezi vychovatelem a skupinou (jde o partnerský 

přístup k vychovávaným, který vychází z pozitivistického přístupu k dětem) 

- Rozvoj skupiny jako výchovného prostředí (práce se skupinovou dynamikou, tak 

aby se sama o sobě stala výchovným prostředím) 

- Empiricko – kritický model plánování (výchova je plánovaný proces a proto jsou 

zde aplikovány prvky strategického plánování) 
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4. Rekreativní animace: 

Rekreativní animace je využívaná zejména v rekreačních komplexech, hotelech, 

zábavních centrech. Primárním cílem animátora není pedagogizovat, či vychovávat, ale 

podnítit dobrou náladu a silné zážitky prostřednictvím komunikativních a zážitkových 

aktivit, případně k navázání nových vztahů. Jako taková se tedy více podřizuje 

zážitkovosti na úkor pedagogična. Turistický animátor je spíše bavič, logistik, než 

pedagog.  

 

5. Muzejní a galerijní animace: 

V rámci pedagogizace výstavních expozicí v muzeích, či galeriích se využívá 

metoda animace. Jejím cílem je umožnit návštěvníkům zajímavým a většinou 

interaktivním způsobem proniknout do podstaty dané expozice. Jako taková využívá 

často galerijní animace metody konstruktivistické pedagogiky a zejména metody 

zážitkové pedagogiky. 

 

 

Z tohoto souhrnu je zřejmé, že pro práci v oblasti pedagogizace volného času je 

kulturní animace cenným zdrojem inspirace. Ostatní směry jsou pak pouze doplňkovým 

zdrojem poznání. 

 

 

1.3 Využívání animativních způsobů práce v ČR 

 

Animace je v ČR pořád nejvíce spojována s turismem, je tu mnoho agentur, které se 

specializují na vzdělávání rekreativních animátorů – tj. lidí pracujících v oblasti 

cestovního ruchu. V posledních letech, ale přibývá škol s alternativně zaměřeným 

výchovně vzdělávacím programem. Rodiče a děti, které využívají těchto škol, pak 

hledají jiné systémy práce s dětmi ve volném čase. Metoda kulturní animace, pak dává 

do rukou a hlav pracovníků školních družin či SVČ nástroj, který stojí na jejich 

vlastních humanistických postojích a umožňuje nedirektivně a partnersky pracovat 

s dětmi a mládeží. 

V Praze je jedno Montessori středisko volného času, je několik nyní možná i desítek 

školních družin, které využívají animativní principy práce (někdy i neuvědoměle). Tato 

oblast je nyní velice dynamicky se rozvíjející. V praxi se pak nesetkáváme s deklarací 

příklonu k animativním metodám, ale k vyjmenovávání konkrétních metod 

alternativního školství (Waldorf, Montessori, Otevřené vyčovánía atd.). 

Bude na dalším zkoumání dát do kontextu animativní techniky práce s vývojem 

alternativního školství. Jde o cestu, kterým prošlo formální vzdělávání (školy) a 

neformální vzdělávání (zařízení pedagogizace volného času). 

 

1.4 Zkušenost s vývojem animace v Portugalsku 

 

V rámci realizace projetu se tým realizátorů do stan a ESEC v Coimbře (výukově 

zaměřená vysoká škola v Portugalsku esec.pt). Na místě jsme se pak setkali s Lucilia 

Salgádo (vedoucí katedry) a Mario Montez (specialista na animaci). Jejich systém 

vzdělávání pedagogů volného času je jiný než v ČR. Zhruba před deseti lety se změnil 
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systém organizování práce v zařízeních pro pedagogizaci volného času. Z původní 

nabídky od státu, která byla velice podobná té v ČR. Například školní družiny, střediska 

volného času se postupně uzavřely (i důvod ekonomické krize) a místo toho se začala 

aktivizovat daná komunita, které profesionální animátor pomáhal nalézt a specifikovat 

jejich objednávku. V té době došlo i přerušení konferencí o pedagogizaci volného času, 

které do té doby zastřešovali existující instituce. Na ESECu nyní vzdělávají 

profesionály, kteří jsou schopni aktivizovat danou komunitu (například rodiče a děti 

základní školy) a skrze vytváření platforem pro diskuzi (například setkání na škole, 

webové servery atd.) zjistit jejich objednávku (doučování, zájmové kroužky atd.). Tuto 

diskuzi pak facilitují (usměrňují ji k daným cílům, pro proniknutí do facilitace 

doporučuji publikaci Aleše Bednaříka – Facilitace), aby zjistili očekávání rodičů a dětí 

od odpoledních aktivit na škole. Na závěr se animátor snaží, aby daná skupina začala 

realizovat svoji objednávku a co nejvíce se spoluúčastnila jejího naplnění. 

Stát v Portugalsku pak zajišťuje vzdělávání těchto profesionálů a zároveň skrze lokální 

správu zajišťuje spolufinancování těchto aktivit. 

 

Kontrolní otázky: 

O jaký typ animace jde v uvedeném příkladu z Portugalska? 

Je podobný princip uplatňován i v nějaké oblasti v ČR, případně v jaké? 

 

 
 

 Poznámka 
 Oblast animace je velice rychle se rozvíjející a měnící se. Proto doporučuji sledovat 

aktuální poznání zejména v textech z konferencí O výchově a volném čase. 

 

 

 Kontrolní otázky 
Jaký je rozdíl mezi animací a zážitkovou pedagogikou. 

Podívejte se do Moodlu a vypracujte úkol na vytvoření zájmové aktivity animativním 

způsobem. 

Zkuste připravit animativně pojatý týden ve školní družině zaměřený na rozvoj dětí 

v oblasti environmentální výchovy. 

 

 Souhrn 
 

Animace je nedirektivní výchovně vzdělávací směr, který stále více a více zaujímá 

širokou odbornou veřejnost. Jeho uplatnění je zejména při dlouhodobém působení, u 

kterého se předpokládá intenzivní setkávání účastníků s vedoucím a je možné postupně 

vytvářet v účastnících spoluzodpovědnost za průběh aktivit. V tuto chvíli rozlišuje pět 

základních směrů animace, kdy pro nás jako pedagogy volného času je důležitá kulturní 

animace a rekreativní animace. 
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2 IT technologie využívané v zařízeních pedagogizace 
volného času dětí a mládeže 

 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Informace jaké systémy jsou nyní využívané  

 Jakou znalost technologií chtějí zaměstnavatelé po svých zaměstnancích 

 Budete umět některou z technologií aktivně využívat 

 Pojmy k zapamatování 
 Cloud 

 Školské zařízení 

 Microsoft 365 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

2.1 Typologie zařízení ve vztahu k používaným IT 
technologiím   

Jedna z nejvíce požívaných typologií zařízení pracujících ve volném čase je dle způsobu 

zřízení a financování.  

Jsou zařízení zřizovaná a financovaná státem (školská zařízení pro zájmové vzdělávání), 

jde o systém, který stát podporuje a chce, aby v ČR plošně fungoval (jde zejména o ŠD 

a ŠK, dále pak SVČ a která další zařízení, jejichž popis naleznete ve vyhlášce o 

zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb.). Další oblastí jsou zařízení, která vznikají na 

popud lidí a jsou formalizována dle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. – jde 

zejména o občanská sdružení. Dále pak známe zařízení pedagogizace volného času, 

která vznikají na základě obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.. 

Tyto organizace se dále liší svým cílem. Cílem školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání je naplňovat vyhlášku o zájmovém vzdělávání, cílem o.s. je naplňovat 

poslání s kterým byly zřizovány. Cílem komerčních organizací je dosahovat zisku.  

IT technologie používané v těchto zařízeních se pak částečně odvíjejí právě od této 

typologie. 

 

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání musí reportovat data na krajské úřady či na 

matriku MŠMT. Z toho důvodu je nezbytné vést takovou evidenci, která umožňuje tyto 

data evidovat a posléze je v daných formátech odesílat na správní úřady. Z toho důvodu 

využívají všechny organizace specializované softwary.  

Neziskové organizace většinou stojí na práci dobrovolníků a případně grantech pro 

danou oblast, hodně tedy využívají technologie, které umožňují efektivně spravovat a 

řídit tým lidí, spravovat datovou bázi a efektivně se rozhodovat. 

Komerční organizace pak musí generovat zisk, a proto jsou většinou řízeny 

nejefektivněji a s maximalizací přínosu všech účastníků. 

 

V současnosti se organizace v této sféře hodně přesouvají do tzv. cloudů. Cloudové 

technologie jsou služby, které využívají vzdálených serverů a lokální počítač je pak 
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pouze vstupní bránou do těchto systémů. Tato jedinečnost pak umožňuje snadnou 

obnovu dat, jejich sdílení a zveřejňování. Trochu problematické je to se správou 

jedinečných údajů jako jsou RČ a další utajované údaje, ale úroveň zabezpečení se stále 

zvyšuje a stále více organizací do tohoto systému přistupuje. Mezi nejznámější služby 

patří jakékoli emailové služby (seznam.cz, gmai.com atd.), dále systémy na sdílení 

dokumentů (Dropbox, Google Drive atd.). 

 

V rámci fungování organizace se pak využívají i další softwarové řešení, některá jsou 

zaměřena na administraci organizace (účetní softwary, personalistické softwary), či na 

propagaci a komunikaci s klienty (redakční www systémy,  Facebook, Google+, 

Instagram atd.). V neposlední řadě jsou to Instant messaging systémy, které umožňují 

komunikovat pracovníkům navzájem (Skype, ICQ, atd.)  v poslední době, jsou ale tyto 

systémy integrovány do komunikačních softwarů. 

 

2.1.1 Cloudové technologie 

 

Zařízení ať již školská či nestátní neziskové organizace čím dál častěji využívají 

komplexi cloudové technologie určené ke správě dat a komunikaci. Jde zejména o dvě 

řešení Microsoft 365 a Google Apps. Pro školská zařízení jsou tyto aplikace zdarma pro 

ostatní organizace v základní verzi také, ale za pokročilejší funkce se připlácí. Jde o 

služby, které využívají běh systémů na vzdálených serverech a počítače v organizaci 

jsou pak pouhými terminály. Tyto řešení přinášejí úsporu peněz za specializované 

softwary, nutnost zálohování a úpravy systémů. Nevýhodou je nutnost připojení 

k internetu v určité kvalitě a zároveň určitá ztráta kontrola nad daty (vyvracená všemi 

poskytovateli těchto služeb) 

 

Organizace často používají tyto aplikace v rámci technologických řešení Googlu či 

Microsoftu: 

- Emaily (klasický emailový klient s možností vytváření skupin a komunikace 

nejednou k určitému množství členů skupin) 

- Kalendáře (individuální, ale hlavně sdílené kalendáře, v kterých se sdílejí 

společné akce) 

- Správa dokumentů (popsáno níže) 

- Webové prezenace s uzavřenou částí pro členy organizace (jednoduché vytváření 

www stránek, na kterých se dají přidat uzavřené sekce pro členy organizace) 

- Textové a grafické editory (úspora peněz za specializované produkty Microsoft 

Office atd.) 

V rámci sdílení dokumentů je ještě mnoho dalších poskytovatelů těchto služeb. Liší se 

cenou, rozšířením a způsobem zabezpečení. Mezi další poskytovatele, kteří jsou velice 

rozšíření je služba systému Dropbox.  Tyto služby pak umožňují sdílení dokumentů – 

něco jako virtuální flash disk, ke kterému mají přístup všichni přidělení uživatelé. To je 

výhodné pro práci na projektech, sdílení metodických materiálů atd. 
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2.1.2 Specifické aplikace pro školská zařízení 

V rámci řízení školského zařízení má ředitel povinnost vykazovat svoji činnost ve 

výkonech. Je tedy výhodné využívat specifické softwary, které umožňují tyto data 

evidovat a sumarizovat. Z nejvyužívanějších je dobré zmínit software Domeček 

http://domecek.itspecialist.cz , který je specificky vyvíjen pro střediska volného času. 

Selesiáni jako církevní organizace, která také zřizuje další střediska volného času 

vyžívají on-line systém www.selesianivali.cz , který umožňuje evidovat potřebná data. 

Tyto softwary pak obsahují nejen evidenci, kterou potřebují zaměstnanci a ředitel 

zařízení, ale i část pro klienty (evidenci plateb, přihlášených kroužků atd.) a často i další 

služby (www prezentace, kalendáře, systémy odesílání hromadných emailů atd.. 

Školní družiny pak využívají spíše softwary pro školy, v kterých jsou obsaženy moduly 

pro činnost školní družiny. Z nejrozšířenějších systémů je dobré jmenovat software 

Bakaláři, DM Evidence, či Škola on-line. Tyto řešení slouží zejména pro učitele, ale 

některé data tam vkládají i pracovníci školních družin a klubů. 

Při práci ve školském zařízení je nezbytné se s těmito softwary seznámit a naučit se 

v nich pracovat. Je to jedna ze základních dovedností nepedagogické práce pracovníka 

ve školském zařízení. 

2.1.3 Další IT technologie používané v zařízeních pro trávení 
volného času 

 

V rámci činnosti zařízení pro trávení volného času se využívají i další služby, které 

mohou umožňovat určité specifické činnosti s vyšší efektivitou. Jde zejména o systémy 

zaměřené na komunikaci organizace jak s klienty, zaměstnanci, ale i širokou veřejností, 

softwary na správu ekonomických dat, či systémy k vzdělávání pacovníků i klientů.     

 

V oblasti komunikace se všemi cílovými skupinami se používají jak specializované 

sociální sítě Facebook, Google+ a další, tak i klasické cesty PR, které se využívali i 

v minulosti. Cílenost těchto služeb a návaznost na subkulturu mládeže jsou pak důvody, 

proč se většina organizací do systému sociálních sítí zapojují. 

 

V oblasti softwaru na ekonomickou evidenci se využívají specializované softwary jako 

je Money S3, Pohoda a mnoho dalších. Většina těchto systémů je pro nekomerční 

použití zdarma a v případě využívání v nestátních neziskových organizacích tato licence 

stačí. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání pak využívají buď subdodavatelsky 

specializovaných firem, případně mají speciálního pracovníka, který řeší ekonomickou 

evidenci školského zařízení. 

 

Vzdělávací softwary jsou pak využívány v omezené míře pro jejich dosavadní složitost 

jak v oblasti instalace, tak i co do systému vkládání dat. Některé jsou nabízeny jako 

doplňky služeb Google Apps či Microsoft 365. Jiné jsou pak distribuovány v systému 

open source (tj. licencí, které se mohou využívat zdarma v případě splnění zadaných 

podmínek). V oblasti vzdělávání využívá například Pionýr ČR systému Moodle, který je 

zdarma. Tento systém je možné nainstalovat 

 

 

 

  

http://domecek.itspecialist.cz/
http://www.selesianivali.cz/
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 Poznámka 

  

 

 

 Kontrolní otázky 
Zkuste si zřídit některý z nabízených systémů – například Google apps a využít alespoň 

tři služby.  

Napište, jaké výhody má tento systém pro řízení malého týmu pracovníků. 

 

 Souhrn 
 

 Literatura 
 

 

 

 



3 Pedagog volného času jako vedoucí malého týmu 
externistů 

 
 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o tom, jaké personalistické činnosti by měl umět a dělat PGVČ, 

vedoucí malého týmu externistů. 

 Budete schopni orientovat se v kompetencích pedagogů volného času. 

 

 

 

 Pojmy k zapamatování 
 

 SOFT SKILLS 

 HARD SKILLS 

 ZÁKON O PED. 

PRACOVNÍCÍCH 

 

 POVOLÁNÍ 

 PROFESE 

 AKTIVACE 

 

 TVOŘIVOST 

 SEBEREALIZACE 

 FUNDRAISING 

 

3.1 Pedagog volného času 

 

Studenti oboru sociální pedagogika na katedře sociální pedagogiky Pedagogické 

fakulty Univerzity Hradec Králově podle Žumárové mohou v resortu školství, mládeže 

a tělovýchovy najít uplatnění v těchto zařízeních: 

 „školní družiny, kluby, domovy mládeže 

 dětské domovy, dětské domovy se školou 

 domy dětí a mládeže, střediska volného času 

 instituce ochranné výchovy 

 instituce výchovného poradenství 

 instituce preventivně výchovné péče“ (Žumárová in Sýkora, 2008) 

Na rozdíl od této situace, kdy máme vystudovanou školu určitého zaměření  

a jasně víme, které profese můžeme vykonávat, musíme postupovat opačným směrem. 

Tedy vyhledat takový studijní program, který nás opravňuje tuto profesi vykonávat. 

V takovém případě se musíme řídit legislativou, konkrétně novelizací zákona 198/2012 

- Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
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 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně § 17 říká jak 

pedagog volného času může získat svou kvalifikaci. 

 

3.1.1 Pracovníci v SVČ 

 

Ředitel, kmenový pracovník i externista je podle zákona č.198/12 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, který nabyl účinnost 1. 9. 2012, považován za 

pedagogického pracovníka. Rozdíl mezi skupinou externích pracovníků a kmenových 

pracovníků s ředitelem je v tom, že externí pracovníci vykonávají pedagogickou činnost 

dílčí, kdežto kmenoví pracovníci zpravidla pedagogickou činnost komplexní. Kraus 

(1999) rozlišuje pojem povolání a profese. Profesi chápe jako užší a specifičtější pojem 

než povolání. Povolání chápe jako činnost vedoucí k získávání obživy či vedoucí  

k seberealizaci, na kterou jsou potřeba určité kompetence. Profesi pak chápe jako 

specifický druh povolání, na niž je potřeba dlouhá teoretická příprava, tedy vyšší 

kvalifikace nežli pro výkon povolání. Podle Krause (1999) a zákona č.198/12 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, je tedy pozice ředitele a kmenového pracovníka profesí 

a pozice externího pracovníka profesí.  

 

3.1.2 Typologie pracovníků 

 

Na těchto pozicích může samozřejmě být různý typ pracovníků. Kopřiva (1997) 

rozlišuje dva typy pracovníků v pomáhajících profesích, které jsou aplikovatelné i pro 

typologii pracovníků středisek volné času. Jde o typ angažovaného pracovníka a  typ 

neangažovaného pracovníka, oba typy vždy ve vztahu ke klientovi.  

Neangažovaný pracovník plní pouze svěřené úkoly jakožto svou povinnost a do 

práce nepromítá jakýkoliv zájem o klienta. Nestará se, zda klienty nadchnul pro činnost, 

ale předá jim nejnutnější informace či s nimi stráví přesně určený čas. Takový typ 

pracovníka jistě není vhodným do střediska volného času. Naproti tomu angažovaný typ 

pracovníka je schopen klienty nadchnout, jeho práce ho baví a naplňuje. S takovým 

typem pracovníka se ve středisku volného času setkáme především. (Kopřiva, 1997) 

 

Struktura zaměstnanců středisek volného času je dána především jeho velikostí. 
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Mohou mít jednostupňové až dvoustupňové řízení. Podle Vítkové se jedná o strukturu 

funkcionální, která patří mezi nejčastější organizační struktury. Vedení organizace je na 

řediteli, tomu jsou podřízeni nepedagogičtí pracovníci, např. účetní a kmenoví 

pracovníci, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost, dále vedou svou skupinu 

externích pracovníků. U menších organizací dochází ke kumulaci funkcí. Dále uvádí, že 

tato struktura je náročná na vnitřní komunikaci a vyžaduje vysokou odbornost. 

(Vítková, 2004) 

 

3.2 Kompetence - obecně 

 

Tato kapitola představí pojem „kompetence“ jako soubor předpokladů  

a dovedností pro výkon zaměstnání či profese. Kompetence dělíme na měkké a tvrdé-

odborné. Odborné kompetence, jinak také „hard skills“, jsou takové kompetence, které 

se musíme studiem či praxí naučit. Výkon těchto dovedností můžeme snadno změřit, 

kvantifikovat různým testováním. Především získávání těchto kompetencí probíhá 

v rámci studia na škole a vrozené vlohy nehrají velikou roli v jejich ovládnutí. Měkké 

dovednosti, tedy „soft skills“,  jsou oproti tomu pro svůj charakter velmi obtížně 

změřitelné či jinak kvantifikovatelné, na druhé straně vysoce oceňované schopnosti. 

Měkké kompetence vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností 

každého z nás. Do určité míry jsou nám tak tyto schopnosti naděleny do vínku. Na 

jejich osvojení a prohloubení člověk může pracovat, dají se tedy rozvíjet. Obecně sem 

patří schopnost komunikace, analytické a komplexní myšlení, schopnost řešit problémy 

a konflikty či schopnost sebereflexe a organizace. (Mühleisen, 2008) 

Kompetenční model popisuje konkrétní kombinaci „vrozených a získaných 

osobních charakteristik, postojů, znalostí a dovedností zabezpečujících vysoký pracovní 

výkon“. (Balcar, Homolová, Karásek et al., 2011, s. 20)  
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3.3 Kompetence pedagoga volného času 

 

Podle Semráda, Juráčkové a Šímy jsou důležité kompetence-způsobilosti pro 

pedagogického pracovníka následující:  

 Odborná způsobilost - sem řadíme kompetence znalostní a dovednostní. 

 Výkonová způsobilost - jedná se o kompetence spojené s fyzickou i psychickou 

odolností vůči zátěži, schopnost relaxovat a tím předcházet stresu. 

 Osobnostní způsobilost – jde především o charakter osobnosti, inteligenci  

a emocionální inteligenci. 

 Společenská způsobilost – je souborem kompetencí komunikačních a rozvinuté 

osobnosti. Zmiňují výhodu extroverze a předchozího plnohodnotného rodinného 

i společenského života. 

 Motivační způsobilost – umět motivovat žáky, klienty. (Semrád, Juráčková, 

Šíma, 2007) 

Výše uvedené kompetence jsou sice směřovány převážně pro osobnost učitele, tedy do 

prostředí školní výchovy, lze je však brát obecné způsobilosti-kompetence pracovníků 

ve střediscích volného času.  
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3.3.1 Osobnostní předpoklady – měkké dovednosti 

 
Podle Nakonečného je extrovertní člověk zaměřený navenek, na realitu a na 

objekty. Je společenský, otevřený, přístupný a činorodý. Na druhou stranu je závislý na 

mínění ostatních lidí. Je zaměřený na praxi a velice dobře se adaptuje na různé situace. 

Introvert je oproti extrovertovi zaměřený sám na sebe, žije si ve svém vlastním světě  

a působí uzavřeně k okolnímu světu, vnější svět mu je spíše na obtíž. Prožívá bohatší 

vnitřní život a má pestrou fantazii. Je málo aktivní, nepřístupný, zdrženlivý  

a nespolečenský. Svému okolí nedůvěřuje, dlouho se rozhoduje a v životě vidí mnoho 

banálních překážek. (Nakonečný, 2009) 

Z výše uvedeného schématu temperamentové typologie lze vyvodit, že pro práci 

s lidmi a především pak s dětmi a mládeží v jejich volném čase nejlépe vyhovuje 

osobnost člověka, která je emočně stabilní a u které zásadně nepřevažuje introverze. 

Můžeme říci, že jedinec s takovým temperamentem je vhodným kandidátem na určitou 

profesi. Ovšem tyto predispozice mu samozřejmě bez jejich kultivace úspěch 

nezaručují. Do značné míry jsou ale na temperamentu člověka závislé také klíčové 

kompetence, jako kooperace, flexibilita či zvládání zátěže.  

Výkonnost každého člověka má různý charakter. Někdo je výkonnější fyzicky, 

jiný psychicky. Každý má své optimum výkonu v jinou denní dobu a jinak dlouhou. 

Přesto určité zákonitosti existují. Obrázek uvádí výkonovou a výkonnostní pohotovost 
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člověka v danou denní dobu. Křivka ukazuje pouze výkonnost pro duševní práci, která 

je hlavní náplní pracovníků středisek volného času. Výkonnost člověka úzce souvisí 

s aktivací, jež je podle Provazníka „uvedení organismu do vnitřní nebo vnější činnosti“. 

(Provazník, 1997, s. 55) 

 

 

Obrázek  - Výkonnostní křivka pro duševní práci (Provazník a kol., 1997, s. 56) 

 

Aktivaci člověka může též ovlivnit nějaká aktuální událost, situace  

či vliv prostředí. Především situace obzvláště závažné mohou pozitivně  

i negativně ovlivnit aktivaci, tedy i výslednou výkonnost. Práce ve střediscích volného 

času je mnohdy velice flexibilní.  Je vhodné, aby si pracovníci dokázali najít optimální 

dobu, která jim bude vyhovovat, ve které budou podávat nejlepší výkony, kdy budou 

nejaktivnější. 

Další z měkkých kompetencí je kreativita neboli tvořivost. O tvořivosti mluví už 

Komenský. Považuje ji z části za vrozenou vlastnost a z části za schopnost, kterou lze 

rozvíjet a cvičit. Podle Nakonečného je kreativita částečně svázána s inteligencí. Platí 

pravidlo, že tvořiví jedinci jsou inteligentní. Na druhou stranu ovšem neplatí, že by 

inteligentní jedinci byli vždy tvořiví. Každopádně je kreativita velice přínosná 

kompetence pro jakoukoliv pozici ve středisku volného času. Tvořivý člověk také 

snadno najde nový způsob řešení problému či překážky, přizpůsobí se a je tedy 

flexibilní.  
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3.3.2 Potřeby klientů 

 

Nesmíme opomenout ani respektování základních potřeb každého člověka. 

Nejznámější je hierarchický klinickopsychologicky založený model Američana 

Maslowa. Potřeby každého člověka řadí podle naléhavosti do pyramidy potřeb. Vyšší 

potřebu v pyramidě můžeme prožívat vždy jen tehdy, jsou-li alespoň částečně 

uspokojeny potřeby nižší.  Více viz obrázek. (Nakonečný, 2009)  

 

 

 

Očekávání klientů středisek volného času stojí právě na vrcholu Maslowovy 

pyramidy potřeb. Celé řady výtvarných, hudebních, tělovýchovných i vzdělávacích 

aktivit, které střediska volné času nabízí, zcela jistě směřují k seberealizaci každého 

člověka. Pestrost těchto aktivit oslovuje široké spektrum populace jak z hlediska zájmů, 

tak věku.  

Například k adolescentům, kteří jsou početnou skupinou klientů středisek 

volného času, Klapánek uvádí, že úzce souvisí s utvářením vlastní identity. Doslova 

uvádí: „Identita mladého člověka se vytváří na základě seberealizace v několika 

obastech.“ (Klapánek in Sýkora, 2008, s. 43) Podle Helmuta Fenda je právě volný čas 

jednou z oněch oblastí utváření vlastní identity. Dalšími oblastmi jsou povolání, osobní 

vztahy, politika a náboženství. (Fend in Sýkora, 2008) 

Aby pracovníci těchto zařízení byli schopni docílit vrcholu pyramidy potřeb 

svých klientů, je zajisté třeba kvalitní vzdělání či praxe. Právě vzděláním se budeme 

zabývat v další podkapitole. 
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3.4 Specifické kompetentce pro vedoucího pracovníka 
malého týmu externistů – tvrdé dovednosti 

 

3.4.1 Náplň práce vedoucího pracovníka PGVČ 

 

Kmenoví pracovníci jsou podřízeni řediteli střediska a vykonávají přímou 

pedagogickou činnost, věnují se administrativě, plánování spontánních aktivit, vedení 

zájmových útvarů a vedení svěřených externích pracovníků. Nad nimi dohlíží  

a pomáhají jim s jejich zájmovými útvary. Mnohdy jsou prostředníky mezi externími 

pracovníky a ředitelem. Snaží se  hledat kompromisy a ideální cesty z problémů tak, 

aby neztratili důvěru svého ředitele a zároveň aby poskytli plnou podporu jim svěřeným 

externím pracovníkům. Jak uvádí Malik, každá organizace potřebuje na klíčových 

pozicích pracovníky, kteří si umí položit nejen otázku: „Co mám udělat?“, ale také 

otázku: „Co by bylo správné?“.  Neptají se tak po nejsnazší cestě k vyřešení problému, 

ale hledají, co je správné. (Malik, 2011) 

 

3.4.2 Komunikace 

 

Dovednost komunikovat je bezpochyby další ze základních klíčových 

kompetencí, kterou by měl být vybaven pracovník střediska volného času v pozici řídící 

i jakožto externí pracovník. Podle Semráda, Juráčkové, Šímy (2007) řadíme komunikaci 

mezi kompetence společenské způsobilosti. Berka definuje komunikaci jako: 

„Společenský styk založený na výměně zpráv mezi lidmi. Výměna informací, jejichž 

nositelem jsou akustické, případně optické signály.“ (Berka in Svatoš, 2006) Podle 

Mareše a Křivohlavého je „komunikaci tedy nutné chápat jako základní prostředek 

uskutečňování výchovy a vzdělávání.“ (Křivohlavý in Svatoš, 2006)  

Tyto znalosti a dovednosti by měly bezpochyby patřit k základním 

předpokladům u každého člověka pracujícího s lidmi, obzvlášť s dětmi a mládeží. 

V dnešním světě plném krátkých textových zpráv a vzkazů na sociálních sítích je 

důležitost správných vzorů komunikace o to větší. Kdy jindy než ve volném čase ji pak 

děti a mládež mohou vidět, když ve škole se setkávají mnohdy jen s monology učitelů, 

které mají za cíl předat informace, nikoliv učit komunikovat. Pracovníci středisek 

volného času by takové vzory komunikace dětem a mládeži měli poskytovat. 
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Komunikace samozřejmě nemusí probíhat jen přímo, ale také písemnou formou, 

pomocí delších sdělení. Tam mluvíme spíše o odborných kompetencích, především  

o jazykové způsobilosti. Tyto dovednosti jsou významnější především pro osoby ve 

vedoucích pozicích ve střediscích volného času. Jsou potřebné hlavně na těch místech, 

kde je potřeba komunikovat za celou organizaci a kde se komunikuje se zákazníky, 

nikoliv s klienty. Komunikaci můžeme tedy zařadit na pomezí měkkých a tvrdých 

dovedností.  

 

3.4.3 Motivace 

 

Specifickým druhem komunikace můžeme dosáhnout motivace  

u  klientů. Motivační způsobilost je také podle Semráda, Juráčkové, Šímy jednou ze 

základních kompetencí každého pedagogického pracovníka. Provazník definuje 

motivaci takto: „Motivací přitom rozumíme soubor činitelů představujících vnitřní 

hnací síly činnosti člověka, které usměrňují jeho poznávání, prožívání a jednání.“ 

(Provazník, 1997, s. 88) Ono usměrňování probíhá pomocí stimulů člověka. Stimuly 

mohou mít pozitivní charakter v podobě odměny, nebo negativní charakter v podobě 

hrozby či trestu. Motivace musí být též přiměřená. Pokud motivace chybí, člověk 

nepovažuje cíl za dostatečně atraktivní a uspokojivý. Nadměrná motivace naopak vede 

ke kladení vysokých cílů a jejich následné nesplnění může vézt k opuštění činnosti, 

která má nesplnitelně vysoké cíle. (Provazník, 1997) 

Mezi faktory, které mohou motivovat člověka k činnosti nebo jeho činnost 

ovlivnit, patří podle Krauze, Poláčkové a kol. také vlivy prostředí. Konkrétně pak třemi 

způsoby: 

 „Jednání člověka věcně podpořit, nebo být překážkou (např. velký prostor, 

hlučný prostor apod.). 

 Jednání přímo formovat (úzce účelový prostor). 

 Mít signální funkci (anticipačně vyvolávat určité jednání).“ (Kraus, Poláškova a 

kol., 2001,  s. 104) 
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3.4.4 Vedení lidí 

 

Vedoucí malého týmu externistů, krom přímé pedagogické činnosti řídí a vede 

skupinu svěřených externistů. Jednou z jeho kompetencí je tedy řízení lidských zdrojů  

a personalistika. Být správným vedoucím skupině lidí jistě není jednoduchá záležitost. 

Podle Hayesové (1998) existují tři styly vedení lidí. Odkazuje se na výzkum Lewina, 

Lippitta a Whita z roku 1939, kteří srovnali tři různé styly vedení chlapeckých družin: 

„Jedna chlapecká družina měla vedoucího, jehož styl vedení badatelé označili jako 

autokratický. Tento vedoucí byl silně zaměřený na úkoly, k hochům se choval přísně  

a stále je kontroloval. Druhá skupina měla demokratického vedoucího, který se  

o chlapce zajímal a často s nimi diskutoval o tom, co dělají. Třetí skupina měla 

vedoucího, jehož styl vedení by se dal označit jako „ponechat volný průběh.“ 

(Hayesová, 1998, s. 66)  

Chlapci z družiny s autoritářským vůdcem pracovali jen za přítomnosti 

vedoucího, bez kontroly nepracovali a navzájem si nepomáhali. Chlapci s vůdcem 

demokratickým pracovali s radostí a vzájemnou pomocí i bez přítomnosti vedoucího. 

Skupina, jíž se nechal volný průběh, nepracovala vůbec a značně se nudila. (Hayesová, 

1998) 

Je tedy vidět, že bez vedení nelze fungovat, v pozici ředitele by měl tedy působit 

člověk, který má znalosti a dovednosti jak pracovat s lidmi, který ví, jak je řídit. Měl by 

znát profil svých podřízených pracovníků. I když příklad výše ukazuje nejvyšší 

pracovní výkonnost u demokratického řízení, jiné teorie (například MCGregorova teorie 

X a Y pracovníka) říkají, že každý z těchto typů potřebuje motivovat k výkonu jiným 

způsobem a nelze aplikovat stejné způsoby řízení na každého. (Provazník, 1997) 

Drucker (1994) dokonce uvádí, že efektivní vedení je jen návyk, který je 

souhrnem praktických metod. Takové metody může každý vedoucí ovládnout, tím se 

naučí využívat své silné stránky. Jednotlivé návyky, které charakterizují efektivního 

ředitele, jsou:  

 „Poznat svůj čas. 

 Zaměřit se na přínos směrem ven. 

 Využívat osobních předností. 

 Soustředit se na několik málo důležitých oblastí. 

 Činit efektivní rozhodnutí.“ (Šakalová, Šimková, 2009, s. 142) 
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3.4.5 Další odborné kompetence 

 

Především u menších středisek volného času, kdy mnohdy nejsou k dispozici 

finance na zaplacení odborníků jsou vhodné kompetence z oblasti fundraisingu. Dále 

kompetence ke vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, protože jejich pracovní náplní je 

do značné míry právě přímá pedagogická činnost. Velkou váhu také musíme přiložit 

souboru odborných kompetencí jako jsou následující. Počítačová způsobilost je dnes 

téměř pro jakoukoliv profesi samozřejmostí. Způsobilost k řízení osobního automobilu 

využijí především při logistice spontánních akcí, jako jsou například dny dětí a mládeže. 

Numerickou a ekonomickou způsobilost potřebují například při kalkulaci ceny nabízené 

služby. Kdy je potřeba, aby služby byly co nejlevnější, tedy nejpřístupnější všem lidem 

a zároveň nebyly ztrátové. Veškerá činnost, kterou lidé vykonávají, má oporu 

v zákonech, kompetence právního povědomí je tedy bezpochyby nutná a často, mnohdy 

i nevědomky, využívaná.  

 

3.5 Shrnující tabulka kompetencí externího pracovníka 

 

Měkké kompetence Odborné kompetence 

 

 Vedení lidí 

 Kooperace, flexibilita a tvořivost 

 Řešení problémů a samostatnost  

 Plánování a organizování práce 

 Uspokojování potřeb klientů 

 Komunikativní dovednosti 

 Motivační způsobilost 

 Zvládání zátěže a výkonnost 

 Osobnostní způsobilost 

 Společenská způsobilost  

 Orientace v informacích  

 Celoživotní učení 

 

 Kompetence v oblasti komunikace 

(odborné) 

 Vzdělávání dětí, mládeže i dospělých 

 Jazyková způsobilost v českém jazyce 

 Kompetence v oblasti získávání peněz  

(fundrising) 

 Počítačová způsobilost 

 Řízení automobilu 

 Numerická a ekonomická způsobilost 

 Vedení lidí (personalistika) 

 Kompetence v oblasti motivace 
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 Poznámka 

Program na seminář:  

  

1. Na papír velikosti A4 vytvořte kartu ideálního vedoucího malého týmu 

externistů. Nahoru nakreslete podobiznu. Do dolní poloviny vypište deset 

kompetencí, které jsou podle vás nejdůležitější - sestupně. Ke každé také 

napište S – pokud se jedná o Soft Skill, nebo H -  pokud se jedná o Hard 

Skill. Můžete vybírat z tabulky uvedené výše, popřípadě doplnit dovednosti i 

o vlastní nápady.  

2. Okomentujte před spolužáky podobu vašeho vedoucího, proč tak vypadá, 

proč jste zvolili muže, ženu, starého, mladého, atd… 

3. Okomentujte před spolužáky, jaké jste zvolili dovednosti, proč jsou podle 

vás důležité a zda vám převažují dovedností měkké, či tvrdé.  

4. Nebojte se také vyjádřit k příspěvkům vašich spolužáků.  

5. Na závěr vypište na tabuli dovednosti, které byly nejčastěji zmiňovány a ty 

prodiskutujte.  

6. Tento seznam dovedností může být srovnán s drobným průzkumem mezi 

očekáváním externistů nebo sebehodnocením kmenových pracovníků 

v nějakém SVČ.  

 + Diskuze jak srovnání dopadlo. 

 Kontrolní otázky 
 

1. Na jaké základní kategorie dělíme dovednosti a jak se od sebe tyto kategorie 

liší? 

2. Kde najdeme požadavky na kvalifikaci pracovníka ve středisku volného času, 

tedy vedoucího malého týmu externistů? 

3. Co je to fundraising? 

4. Jaké znáš styly vedení lidí? 

5. Popiš, co si představíš pod pojmy motivace, výkonnost a kreativita. 

 

 

 Souhrn 
 

Kapitola seznámila s kompetencemi, motivací, výkonností a kreativitou pracovníků. 

Kompetence byly rozděleny na měkké a tvrdé a byly popsány, které jsou pro vedoucího 

malého týmu externistů důležité. Následný program v semináři si klade za cíl ukázat, že 

pohled na to, jaké dovednosti jsou důležité, se může subjektivně lišit. Záleží také na 

konkrétní náplni práce, zda u pracovníka převažuje činnost řídící, nebo přímá 

pedagogická činnost.  
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4 Kompetence externistů středisek volného času 

 Cíle 
 

Po prostudování této kapitoly: 

 Získáte přehled o kompetencích, které by měly být zahrnuty v kompetenčním 

modelu externího pracovníka SVČ. 

 Získáte znalosti o náplni práce a významu externích pracovníků středisek 

volného času. 

 

 Pojmy k zapamatování 
 EXTERNÍ PRAC. 

 SVČ 

 SOC. DEVIACE 

 

 PROSTŘEDÍ 

 EDUTAINMENT 

 ZÁŽITKOVÁ P. 

 

 DRAMATICKÁ V. 

 CÍLENÁ ZPĚTNÁ 

VAZBA 

 

 

4.1 Pedagog volného času - externista 

 

Jednou z pozic, která je absolventovi sociální pedagogiky bezpochyby vlastní, je 

mimoškolní vzdělávání a práce v oblasti volného času nejen dětí 

a mládeže, ale i dospělých či seniorů. Stejné nejasnosti a neukotvení, jaké provází 

sociální pedagogy, se objevuje právě ve zmiňované oblasti trávení volného času. 

Pracovat s dětmi a mládeží v jejich volném čase může v podstatě každý dospělý jedinec, 

stačí jen potvrzení od lékaře pro práci s dětmi a mládeží. Není třeba žádné konkrétní 

vzdělání, ba ani trestní bezúhonnost. Je pouze na institucích, jaké zaměstnance přijmou, 

či na rodičích, aby si prověřili kvalitu osob, jimž svěřují své děti. Tato situace se 

postupně začíná měnit a v rámci profesionalizace se začínají pomalu objevovat snahy 

zavádět standardy pro veškeré osoby zabývající se přímou pedagogickou činností. 

Výraznou změnu přináší novelizace zákona o pedagogických pracovnících z roku 2012, 

který za pedagoga volného času považuje nejen osobu vykonávající komplexní přímou 

pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro 

zájmové vzdělávání, ale i osobu, která vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost 

v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání 

(www.epravo.cz, 2012). 

http://www.epravo.cz/
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4.2 Externista a střediska volného času 

 

S pedagogem volného času s dílčí pedagogickou činností (tedy s externím 

pracovníkem) se nejčastěji setkáme ve střediscích volného času. Co střediska volného 

času jsou? „Střediska volného času společně se školními družinami a školními kluby 

řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času existují 

(dle vyhlášky č. 74/ 2005 Sb.) dvojího typu: domy dětí a mládeže (DDM) a stanice 

zájmových činností, které se zaměřují na jednu oblast činnosti (turistika, technika, 

přírodověda). V roce 2011 bylo v Rejstříku škol a školských zařízení zapsáno 290 domů 

dětí a mládeže a 12 stanic zájmových činností. Samostatná stanice (jako samostatný 

právní subjekt) však v této podobě v současné době neexistuje (nejčastěji je součástí 

ZŠ).“ (Strašáková, 2012) Činnost středisek volného času je také ukotvena v zákoně č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání. Jelikož 

se ale jedná především o zařízení zájmového, nikoliv školního vzdělávání větší 

provázanost musíme hledat v již zmiňované vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání. 

Podle Pávkové patří střediska volného času mezi nejvýznamnější zařízení pro 

výchovu a volný čas. Definuje je jako: „Zařízení, která se zaměřují především na 

realizaci specializovaných zájmových činností pod odborným pedagogickým vedením.“ 

(Pávková a kol., 2001, s. 45) 

Dále Pávková o střediscích volného času uvádí: „Organizují zájmovou činnost 

pravidelnou v kroužcích, příležitostnou, soutěže pro talentované jedince, prázdninové 

tábory apod. Významné je, že umožňují účast dětem, mládeži, rodičům s dětmi  

a případně i dalším zájemcům.“ (Pávková a kol., 2001, s. 45) Jiří Němec do značné 

míry přebírá definice středisek volného času od Pávkové, ale poslední věta jeho definice 

je podstatně výstižnější, kdy o nich uvádí: „Významné je, že jsou otevřené všem 

věkovým skupinám.“ (Němec a kol., 2002, s. 22) 

Další podstatnou záležitostí bezpochyby je, pod jakou právní formu střediska 

volného času v současné době v České republice jsou. „Střediska volného času v ČR 

(podle Rejstříku škol a školských zařízení) mají právní formu příspěvkové organizace 

v 278 případech. SVČ zřízená církví mají v 17 případech formu školské právnické 

osoby. Soukromá SVČ mají právní formu obecně prospěšné společnosti ve třech 

případech a formu s.r.o.  ve čtyřech případech.“ (Strašáková, 2012) 
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4.3 Význam výchovy ve volném čase 

 

Volný čas ale nemusí nutně pro každého znamenat něco, na co se těší. Nemusí být 

spojován s aktivitami příjemnými, volný čas může evokovat i zážitky nepříjemného 

charakteru, nudy, stesků, smutku či deprese. Podle Pávkové:  „Tyto negativní pocity se 

dají shrnout do několika bodů:  

 nemám žádný volný čas 

 nám velmi málo volného času 

 nejsem spokojen/a s tím, jak trávím volný čas 

 nudím se a nevím, co s volným časem 

 věděl/a bych, co s volným časem, nemám však dostatek prostředků, jak své 

plány realizovat (příležitostí, peněz) 

 

Vidíme tedy, že volný čas se může stát zdrojem velmi vážného ohrožení. Při 

neorganizovaném trávení volného času dochází k velké části úrazů dětí, mladí lidé 

ohrožují svým jednáním sebe i druhé experimentováním s drogami a z nudy překračují 

zákon: dopouštějí se šikany svých vrstevníků, krádeží aut, zaměřují svou agresivitu na 

příslušníky jiných etnik…“ (Pávková a kol, 2001, s. 12)  

Myšlenky předcházejícího odstavce by šly také vyjádřit slovy, že děti  

a mládež, jež nemají příležitost kvalitně trávit svůj volný čas, mají sklon k sociálně 

patologickým jevům.  

Podle Krause se jedná o jeden ze tří typů souhrnných teorií sociálních deviací. 

Říká, že lidé budou v určitých životních situacích (navozujících sociální deviace) jednat 

deviantně, bez ohledu na jejich predispoze. Tato meta teorie shrnuje přístupy 

sociologické. Na rozdíl od prvního typu, který označuje termínem „Kinds-of-people“, 

kdy říká, že existují lidé, kteří mají sklony jednat deviantně bez ohledu na situaci již ze 

své podstaty, shrnuje tedy teorie biologické. Nejpravděpodobnější je pak třetí pohled, 

který nám nabízí multifaktorový pohled na teorii sociálních deviací. Ten spojuje 

předchozí dva pohledy dohromady a říká, že existují jen určití lidé, kteří se v určitých 

životních situacích budou chovat deviantně. (Kraus, Horncová a kol., 2007) 
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4.4 Externista – náplň práce 

 

Hlavní náplní práce externích pracovníků ve střediscích volného času je 

realizace pravidelné výchovné činnosti. Jsou vedoucími různých zájmových kroužků  

a jsou tedy v přímém kontaktu s klientem. Podle R. Wroczynského, který definuje 

prostředí jako: „Složky struktur obklopující jedince, které účinkují jako systém podnětů 

a vyvolávají určité psychické reakce (zážitky).“(Wroczynski, 1968, s. 72) Můžeme tedy 

říci, že externí pracovník je tím, kdo se nejvýznamněji podílí na prostředí výchovy, tedy 

na zážitcích klientů. 

 

4.5 Odborné kompetence – externista 

 

Měkké kompetence společné všem pracovníkům středisek volného času  

a obecné odborné kompetence byly okomentovány v předchozí kapitole o kmenových 

pracovnících. Jejich výčet patří jak kmenovým pracovníkům, tak externím pracovníkům 

středisek volného času. Odborné kompetence specifické pro externí pracovníky si 

popíšeme níže. 

Pro přímou a kvalitní práci s klienty je důležité získat od klientů informace, 

jakým směrem se naše práce ubírá, tedy získat zpětnou vazbu. Další specifickou 

kompetenci můžeme nazvat „kompetence v oblasti technik zpětné vazby“. „Cílená 

zpětná vazba je něco, co neprobíhá zcela přirozeně, mimoděk. Jedná se o zpětnou vazbu 

chtěnou, která je zaměřena na nějakou charakteristiku (odtud slovo „cílená“). Je pro ni 

typické, že je vyvolávána záměrně, většinou někým zvenčí, kdo ji iniciuje. Zpětnovazební 

informace se  pak týkají konkrétních situací nebo osob, jsou otevřené a jasně 

srozumitelné.“ (Rietmayerová, 2007, s. 11) Z této definice tedy jasně vidíme, že cílená 

zpětná vazba je odbornou kompetencí, jež musí být podložena studiem a následnou 

praxí. Se zvládnutím této kompetence může každý externista získat potřebné informace, 

vedoucí k aktuálnímu zkvalitnění své činnosti, přímo od svých klientů. Tím i zvýšit 

atraktivitu nabízených aktivit.  

Další možností, jak si rozšířit možnosti cíleného ovlivňování klientů, je podle 

Sýkory (2006) zážitková pedagogika. Zážitkové kurzy dávají vedoucímu zájmového 

útvaru možnost vybudování pevnějších vazeb, vztahů se svými klienty, nebo možnost 

jejich rychlého navázání. Kvalitní vztahy s sebou nesou i důvěru klientů mezi sebou  
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i v externího pracovníka. Důvěra se jinak obtížně a dlouhodobě získává, pedagogika 

zážitku přímo pracuje s prožíváním klientů, je tedy při správném využití rychlá  

a účinná. Pomocí intenzivního prožitku důvěru můžeme silně ovlivňovat. Tyto hluboké 

prožitky musí být následně zpracovány pomocí technik zpětné vazby, jinak hrozí místo 

pozitivního ovlivnění klienta ovlivnění negativní či negativní zážitek a nedůvěra. Další 

kompetenci tedy nazveme „kompetence v oblasti pedagogiky zážitku“, která by měla 

být navázána na kompetenci v oblasti technik zpětné vazby.  

„Kompetence vedení dramatické výchovy“ uvedu jako třetí důležitou 

specifickou odbornou kompetencí externího pracovníka. „Dramatická výchova je učení 

zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů  

a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na 

prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí 

současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání  

a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli.“ (Machková, 1998, s. 

32) Opět je dobré zvládat techniku zpětné vazby pro reflektování těchto aktivit 

založených na dramatické výchově, zejména krátce po opuštění své fiktivní role. 

Poslední odbornou kompetencí je „kompetence propojení zábavy a vzdělávání“. 

Jiří Němec uvádí pojem „Edutainment“ jako specifický druh zábavy a zároveň vzdělání, 

které v takovém případě probíhá tak, že si  dotyčný neuvědomuje, že je vzděláván. 

Myslí si, že si hraje. V této metodě je využíváno nových trendů mediální pedagogiky, 

virtuální reality či informačních technologií. Pojem vznikl propojením anglických slov 

education (vzdělání) a entertainment (zábava), volný překlad do českého jazyka by tak 

mohl být „škola hrou“. (Němec in Sýkora, 2008) 

Tyto čtyři uvedené kompetence považuji za důležité a v kompetenčních 

modelech nezmiňované. Pro přímou práci především s dětmi a mládeží budou jistě 

široce využitelné. Krom těchto specifických odborných kompetencí by měl být 

bezpochyby externí pracovník odborně kompetentní i v oblasti aktivit, které nabízí. 

Například pokud nabízí aktivity výtvarného charakteru, sám by měl být v tomto ohledu 

znalostně i dovednostně vybaven. Pro přehlednost uvádím v tabulce soupis měkkých  

a odborných kompetencí, jež jsou v této práci uvedeny a které považuji za důležité pro 

každého externího pracovníka. 
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4.6 Shrnující tabulka kompetencí externího pracovníka 

 

Měkké kompetence Odborné kompetence 

 

 Vedení lidí 

 Kooperace, flexibilita a tvořivost 

 Řešení problémů a samostatnost  

 Plánování a organizování práce 

 Uspokojování potřeb klientů 

 Komunikativní dovednosti 

 Motivační způsobilost 

 Zvládání zátěže a výkonnost 

 Osobnostní způsobilost 

 Společenská způsobilost  

 Orientace v informacích  

 Celoživotní učení 

 

 Kompetence v oblasti  zájmového 

útvaru externích pracovníků 

 Vzdělávání dětí, mládeže i dospělých 

 Vzdělávání zábavnou formou  

 Kompetence v oblasti technik zpětné 

vazby 

 Kompetence v oblasti zážitkové 

pedagogiky 

 Kompetence v oblasti dramatické 

výchovy 

 Jazyková způsobilost v českém jazyce 
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 Poznámka 
 

Program na seminář:  

 

1. Diskuze, jaké kompetence vnímají studenti jako důležité u externistů SVČ. 

2. Diskuze, jak se liší představy studentů a samotný stav kompetencí externistů 

z již proběhlých průzkumů.   

3. Studenti zavzpomínají a napíší, jaké kompetence vnímali u svých vedoucích 

v SVČ.  

4. Studenti se zamyslí, jaké kompetence by na sobě vyzdvihli a kde mají slabiny, 

kdyby byli externistou v SVČ. 

5. Možné samostatné úkoly či náměty na seminární práci:   

o Vyhledat kde mohou externisté získat potřebné kompetence. 

o Uvést podobnosti a rozdíly mezi kompetencemi externisty SVČ a rovery 

ve skautu, případně i rozdíly v jejich získávání.  

 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Jaká je pracovní náplň externího pracovníka SVČ? 

2. Jaké dva typy SVČ znáš? 

3. Jaký má význam kvalitní výchova ve volném čase? 

4. Co znamená prostředí v pedagogice? 

5. Co je cílená zpětná vazba? 

6. Co je zážitková pedagogika? 

7. Co znamená pojem edutainment? 

8. Jak bys využil dramatickou výchovu? 

 

 

   

 Souhrn 
 

Kapitola seznámila se specifickými kompetencemi externích pracovníků středisek 

volného času, s jejich náplní práce a se středisky samotnými. V souhrnné tabulce na 

konci kapitoly jsou pak uvedeny i měkké kompetence, kterými by externisté měli být 

vybaveni. Také je vyzdvihnut význam výchovy ve volném čase a tedy i význam 

externistů, kteří se klientům věnují. Následný program v semináři si klade za cíl, aby si 

studenti uvědomili jejich silné a slabé stránky, které pro pedagogické činnosti mají, kde 

by své dovednosti mohli rozvíjet a jaké organizace mají rozvinuté výukové programy 

svých pracovníků.  
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5  Volný čas jako prostor inkluze 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 Budete umět definovat pojem integrace a inkluze 

 Budete vědět jaké jsou výhody integrace dětí do aktivit v rámci volnočasových 

institucí 

 

 Pojmy k zapamatování 
 Integrace 

 Inkluze 

 Volný čas 

 Mládež 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

 V současné době je velice často používán termín inkluze. Terminologický posun od 

původního geologického významu k sociální problematice je zřejmý už z počtu odkazů 

v internetových vyhledávacích službách. Pojem inkluze je používaný napříč všemi 

sociálními institucemi a o jeho široké rozšíření se taktéž přičinila EU se svými 

grantovými programy zaměřenými na inkluzi. 

 

 Nastává ovšem otázka co to vlastně inkluze je a zda je všemi institucemi 

vnímána terminologicky totožně. Proto se v první části svého referátu pokusím vymezit 

pojem inkluze a to zejména ve vztahu k pojmu integrace. Dále budu pojednávat o 

možnostech volného času jako prostoru inkluze a v závěru podám přehled o grantovém 

programu EU Mládež, který se v některých svých částech problematikou inkluze ve 

volném času zabývá. 

 

 Pojem inkluze se v posledních letech velice rozšířil a jeho terminologické 

vymezení se stává nezbytností. Pokud se podíváme do Pedagogického slovníku tak 

zjistíme, že se zde o pojmu inkluze nemluví. Je zde však definována integrace jako 

„přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních 

proudů vzdělávání a do běžných škol.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 1995) o. Využívání 

termínu inkluze se dá mapovat ze dvou pohledů. Tím prvním je používání v odborné 



 

 
 KA9 42 

literatuře, ta je ovšem většinou spojena s konkrétním oborem (například Jesenský se 

speciální pedagogikou) či na využívání termínu v organizacích praktikujících inkluzivní 

či integrační činnost. Začneme krátkým pohledem do materiálů organizací zabývají se 

inkluzí v praxi. Jde zejména o organizace zabívající se činností s mentálně, zdravotně či 

sociálně znevýhodněnými jedinci. Tento náhled nám ukazuje terminologickou 

nepřehlednost ve vymezení pojmů. Existují dva základní pohledy na využívání slova 

inkluze. Tím prvním je srovnání jejich významů a používání obou slov jako synonym. 

Tím druhým pohledem je inkluze jako cíl integrace. Na stránkách hnutí Dobromysl se 

můžeme dočíst „Myšlenka inkluze - začlenění je nejrozvinutější na poli projektů pro 

osoby s postižením. Inkluze,  jinak řečeno integrace je cílem organizací zabývajících 

se prací s postiženými. Je však použitelná zrovna tak pro jiné sociální cílové skupiny.“ 

(Chaloupková, 2005). Z tohoto textu je zřejmý akcent na rovnost pojmů. S touto 

premisou pracují i další organizace a dávají tyto pojmy na jednu úroveň. U některých 

organizací je zřejmý drobný posun, ve kterém si stanovují jako užší pojem integraci 

(ta se zabývá konkrétní skupinou – zejména integrace zdravotně postižených) a 

inkluze je zastřešující pojem pro všeobecné začleňování. Druhým pohledem je 

inkluze jako cíl směřování integrace. Inkluze je v tomto chápání ideál ke kterému 

směřuje integrace, jde o plné začlenění jedince či skupiny do celku v takové podobě, 

že již není chápáno jako odtažité a násilné, ale jako normalita. Pohled z praxe, který 

vyznává tento přístup je například text ze stránek sdružení Tolerance. „Sociální 

inkluze, která předpokládá skutečnou a nejen formální rovnost práv všech členů 

společnosti. Integrace sice hlásá vstřícnost většiny a zachování kulturní identity menšin, 

ale v praxi implicitně předpokládá jednostranné přizpůsobení se většinové, tzv. 

neutrální, společnosti. Proto  je vhodnější integraci používat spíše (pokud vůbec) 

v souvislosti s imigranty  (očekávání jejich aktivního přístupu a snahy přizpůsobit se 

tzv. neutrálním většinovým hodnotám je zde pochopitelnější) než s dlouhodobě 

usazenými menšinami. Inkluze předpokládá orientaci na potřeby a práva menšin, neboť  

dominantní systém nikdy není vůči potřebám menšin neutrální, ale naopak má tendenci 

být nepřímo diskriminující.“ (Laubeová, 2005). Tyto dva základní pohledy na vztah 

pojmů inkluze a integrace charakterizují směry ve kterém se pojmy používají v praxi.  

  

 Pokud se podíváme na odbornou literaturu je přístup k pojmům integrace a 
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inkluze taktéž nejednotný. Z odborné literatury se problematice inkluze věnují zejména 

odborníci z oblasti speciální pedagogiky. Nicméně ani pohled do této sféry nepřináší 

terminologickou jednotu. Jesenský konstatuje „Vzhledem k tomu, že termín integrace je 

velmi frekventovaný a používá se v různých oblastech, začali někteří odborníci místo 

něj používat termín inkluze.“ (Jesenský, 2000). To staví integraci na jednu úroveň 

s inkluzí. Oproti tomu se v publikaci od Graga dozvíme, že „vzdělání dětí se 

speciálními potřebami vedlo od pouhé integrace (zapojení do skupiny), k přijetí těchto 

dětí za rovnoprávné členy komunity (inkluzi).“ (Greg, 1998). To oproti prvému 

odkazuje k tomu, že inkluze je něco vyššího něco k čemu integrace směřuje. Z tohoto 

krátkého pojmového exkurzu do publikací zabírajících se integrací či inkluzí je zřejmé, 

že terminologie není jednotná ani na odborné úrovni.  

  

 Dá se tedy konstatovat, že existují dva proudy v užívání slova inkluze. Ten první 

staví pojmy integrace a inkluze na stejnou úroveň. Druhý pak staví inkluzi nad integraci 

a dělá z inkluze cíl snažení integrace – jistý ideál ke kterému směřujeme. Není cílem 

tohoto referátu vyřešit tyto terminologické nejasnosti, ale upozornit na různé vnímání 

pojmu inkluze a dát prostor k tomu zaobírat se tímto relativně novým, ale často se 

objevujícím pojmem. Ať již inkluze či integrace jde vždy o podobnou věc či snažení 

vedoucí k začlenění, a k tomu dává volný čas široké pole působnosti. 

 

  Z mnohých definic volného času připomeňme jednu „Volný čas je čas ve 

kterém je člověk sám sebou, nejvíce patří sám sobě, kdy koná převážně svobodně a 

dobrovolně činnosti pro sebe, popř. pro druhé, ze svého vnitřního popudu a zájmu.“ 

(Němec, 2002). Volný čas je ideálním prostorem pro realizaci myšlenek inkluze, jako 

prostor ve kterém se lidé cítí svobodně a jsou sami sebou. Jsou otevřeni k přijímání 

nového a akceptování. Pokud chceme vytvořit prostředí které bude podporovat inkluzi 

můžeme vyjít ze zásad stanovených Kominarecovými pro multikulturní prostředí, 

nicméně s obecným přesahem. Stanovili sedm zásad a to 

- projev respektu (všeobecná norma chování) 

- orientaci na poznání (pochopení sebe sama a svého místa ve světě) 

- empatický postoj (nastavení na vnímání a přijímání ostatních) 

- interakční management (schopnost facilitovat diskuze) 

- tvořivý přístup (schopnost řešení problémů) 
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- toleranci pro odlišnosti (schopnost odolávat frustraci a přizpůsobit se změnám) 

- nehodnotící postoj (schopnost komunikovat nehodnotícím způsobem)  

 (Kominarec,Kominarecova, 2004) 

S čím dál větším množstvím institucí působících ve volném čase a s propracovaným 

teoretickým zázemím pro jeho pedagogické ovlivňování, tak jak o něm hovoří Pávková, 

nám vzniká další funkce volného času a to funkce inkluzivní. Tato funkce volného času 

bude nejspíš nabývat na důležitosti s dalším vývojem naší společnosti, která se čím dál 

vstřícněji staví k inkluzi jedinců či skupin zdravotně, mentálně či sociálně 

znevýhodněných. Na závěr by šlo konstatovat: Pokud přijmeme takto vymezený volný 

čas, vyplívá z toho, že pokud všichni budou trávit svůj čas, tak že ho budou subjektivně 

pociťovat jako volný. A  pokud budou s ostatními lidmi (entitami) v jednom prostoru ze 

svobodné vůle a rádi, je takovéto společenství ideál inkluze či integrace.   

 

 V poslední části tohoto příspěvku se zmíním o grantovém programu EU 

zaměřeném na inkluzi ve volném čase dětí a mládeže. Tímto programem, který 

obsahuje dílčí části zaměřené na inkluzi je program YOUTH. V něm se realizují 

různorodé programy, ty se dají rozlišit na čtyři základní typy. Pod bodem jedna jsou 

programy umožňují jednotlivcům či skupinám realizovat výměny mládeže, bod dvě se 

věnuje dobrovolné službě (jak znevýhodněných jedinců jako dobrovolníků tak jako 

příjemců dobrovolnické služby). Dále tento program v bodu tři podporuje lokální 

iniciativy mládeže a pod bodem pět se snaží vytvářet podpůrná opatření pro podporu 

těchto aktivit. Bod čtyři byl pro náročnost zrušen. (YOUTH, 2005). Minulý rok byl 

vyhlášen za rok inkluze a znevýhodnění jedinci mají v těchto programech velkou 

podporu pro realizaci projektů, na kterých participují ať již jako organizátoři či 

účastníci. Tento program je jedním z mnoha, které se snaží podporovat myšlenku 

inkluze a tím podporovat směřování ke kvalitní občanské společnosti. Jeho výhodou je 

relativní snadnost při vyplňování aplikačních formulářů, které jsou vytvořeny specificky 

pro mládež. 

 

 Inkluze jako jeden z relativně nových termínů pedagogiky volného času se 

ustaluje ve slovníku nás pedagogů. Ještě bude nějakou dobu trvat, než se významově 

ustálí, nicméně již nyní je zde mnoho organizací, které kvalitně využívají volný čas pro 

vytvoření občanské společnosti a v tom mají podporu EU v jejích grantových 
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programech. 

 

 Poznámka 
 

 

 Kontrolní otázky 
Zkuste definovat, jak by muselo vypadat prostředí a přístup pedagogů, či jiného 

personálu v organizaci v které pracujete. 
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