
 
Respektující přístup 

- respektující přístup je takový přístup, kde jsou si lidé rovni, dospělý není dítěti 
nadřízen, ale je na stejné úrovni, oba si naslouchají navzájem, sdělují si své potřeby a 
domlouvají se spolu 

- hranice a pravidla se tvoří společně (děti si rozhodně nedělají, co chtějí) 
- respektující přístup znamená vzdát se všech mocenských prostředků v komunikaci a 

ve výchově jako vyhrožování, poučování, moralizování, zakazování a přikazování, 
křiku, urážení, varování, zesměšňování, trestání, odměňování, vyžadování poslušnosti, 
atp. 

- základním prvkem takové přístupu jsou pozitivní vztahy mezi lidmi a komunikace 
- v respektujícím přístupu je třeba si uvědomovat, že každý člověk má své individuální 

specifické/speciální potřeby, právě ty je třeba respektovat (není nutně třeba jim 
rozumět, ale komunikovat o nich a pojmenovávat je) 

- s respektujícím přístupem se silně pojí otázky motivace, odměn a trestů 
- viz myšlenková mapa na konci materiálu 

Hra 

Hra je vedle učení a práce nejdůležitější lidskou činností, práce může být hra. 

Peter Gray charakterizuje bezpečné prostředí jako místo, kde děti: 
• mají mnoho volného času a prostoru, ve kterém si mohou hrát a 

prozkoumávat 
• mohou se volně stýkat s ostatními z nejrůznějších věkových skupin 
• mají přístup ke kulturně relevantním nástrojům a vybavení a mají volnost 

si s nimi hrát a zkoumat je 



• mají volnost vyjádřit jakékoliv myšlenky a následně o nich debatovat 
• nikdo je nešikanuje (což zahrnuje i arbitrární rozkazy od dospělých) 
• mají hlas ve skupinovém rozhodovacím procesu 

Vývojová psychologie 

Vlčata a světlušky (mladší školní věk, 6 – 11 let) 

„Jsem to, co dovedu.“ 

- škola je nejvýraznějším činitelem, vzniká trojúhelník dítě – rodič – učitel (a často i 
rádce/vedoucí) 

- čilá, dlouho nevydrží v klidu, neustále se něčím zabývají 
- přirozeně kratší doba soustředěnÍ, postupně dochází k rozšiřování kapacity 

a k zlepšování koordinace pohybů, lákají je hry s míčem 
- kolem 10. roku mají rádi kolektivní sportovní hry s pevnými pravidly – vzpomeňte si 

na hodiny TV na 1. stupni, kdy jste pořád hráli vybíjenou (při hrách se dobře projevují 
jejich vlastnosti) 

- rozvoj rozumových schopností a paměti (mechanická i logická) 
- myšlení je vázáno na konkrétní realitu (vše s čím pracujeme, musí mít jednoznačný a 

konkrétní obsah), 
- nezvládá abstraktní pojmy (Pravda a Láska) 
- význam mají slova jako brzy, později, zítra, daleko („a kdy už tam budeme?“) 
- učí se učit - začínají posuzovat své schopnosti 
- přijímá autority, ale neuvažuje o nich a není příliš kritické 
- mají rádi četbu (potřeba ji podporovat), výtvarné činnosti 
- vztahy mezi dětmi – silná potřeba být s ostatními, děvčata a chlapci bývají oddělení 
- objevuje se strach ze tmy, bolesti, směšnosti před ostatními 
- áklady morálky, sílí smysl pro čest a přátelství 
- je důležité, aby rozuměli normám chování a pravidlům 
- hra je stále důležitým činitelem 
- důležité je učit je pracovat hravou formou, zadávat jim úkoly a oceňovat snahu 

Dle Ericksona: SNAŽIVOST × MÉNĚCENNOST 

- účinná síla je kompenzace 
- ve škole se poprvé začne poměřovat se spolužáky (ve školce má dítě ještě nereálný 

sebeobran a nejsou tam výkonové testy) a setkávají se tam s novou autoritou, ne nutně 
přátelskou → začíná se dívat, jak na tom je v porovnání s ostatními 



- klíčový moment, aby neztratili chuť učit se je, aby ve škole nezažívali jen 
méněcennost (každé z dětí ve třídě potřebuje zažít, že je v něčem dobré) 

- nesmí být moc ambiciózní rodiče 

Skauti a skautky (starší školní věk a dospívání, 11-15/16 let) 

Život na sopce 
„Jsem to, čemu věřím.“ 

- prepuberta a puberta (změny ve stavbě těla) 
- ztráta starých hodnot, období obav, nejistot a emoční nestability 
- velký význam je přikládán budoucnosti 
- hledání a vytváření vlastní identity 
- abstraktní myšlení, systematické uvažování, kombinace různých myšlenek 
- rozvíjí se schopnost trvale sportovat, stoupá soutěživost → přednost pohybové hry 
- silná vůle (při dobré motivaci) 
- myšlení dostává dospělý charakter, ale pro nedostatek zkušeností je jednostranné 
- řeč je zcela vyvinuta (zařazení her na cvičení vyjadřovacích schopností) 
- objevují se impulsivní a prudké reakce, vzpurnost, kritičnost 
- starší SaS se cítí dospělí a chtějí, aby tak s nimi bylo zacházeno (nedůtkliví k radám) 
-  silácké slovní projevy, nápadné chování i oblékání - roste vliv a význam vrstevnické 

skupiny, postupně vznikají smíšené skupiny, potřeba důvěrného přátelského vztahu 
- doba prvních lásek, prosazují se sexuální zájmy (dříve u dívek) 
- výrazný smysl pro čest a spravedlnost, kritičnost, bouření se proti autoritám  

Dle Ericksona: IDENTITA × NEJISTOTA 

- hledání vlastní identity a nejistota ze své pozice mezi lidmi 
- Erikson vystihl citovou nejistotu dospívajících 
- chtějí být netypičtí, jedineční, chtějí se odlišit od ostatních 
- nejistota jaký skutečně je, kam směřuje, jestli je oblíbený, jak ho vnímají ostatní, 

nejistí sami sebou 
- ale vrstevnická skupina najednou poskytuje i útočiště, místo, kde splyne s davem 

(stejně se oblíkají, 
- všichni mají pupínky na obličeji) → ambivalence (chce být jedinečný × splynout) 
- vrstevnická skupina zde hraje obrovskou a nezastupitelnou roli 
- dospělý se má dospívajícímu poskytnou jako někdo, vůči komu se mohou vymezovat 

(i když je to nepopulární role) 
- dospívající se od rodičů potřebuje sociálně a emocionálně odpoutat (pak se zase do 

rodiny jako její člen vrátí, ale už v kvalitativně jiné roli) 



- musí pochopit smysluplnost života, vytváří si měřítka hodnot, vidí svou roli v 
budoucnosti 

Roveři a rangers (adolescence, 15/16 - 25 let) 

„Jsem to, co miluji“ 

- převládají tři potřeby: hledání místa ve světě (identity, sebepoznání), touha po velkých 
výkonech, vytváření názoru na sebe i svět 

- končí tělesný růst 
- preference jednoznačných a efektivních řešení, flexibilita v myšlení 
- touha být dospělým partnerem, odmítání světa dospělých (konflikty s rodiči – končí 

kolem 20 let) 
- rizika: drogy, sexuální nezdrženlivost, party, extrémní hnutí a sekty… 
- vysoké sebevědomí, snaha vše reformovat (v práci) 
- mladý člověk hledá poučení a touží po učiteli (může jím být i zkušený vůdce) 
- hledá poučení v knihách, v médiích, u starších kamarádů 
- potřeba najít odpovědi na existenciální otázky 
- má potřebu debatovat (krystalizuje pohled na svět, postoje a názory) 
- snaha o fyzicky náročné turistické výkony, pobyt v přírodě (v sehrané skupině) → 

společné zážitky, krása vztahů 
- klade na sebe i na druhé nejvyšší (až utopické) požadavky, snaží se být dokonalý, 

důsledný v jednání, přehnaná kritika, zvolna se propracovává k toleranci 
- pevné vztahy ve skupinách, vytvářejí životní jistoty (často vydrží až do stáří) 

Dle Ericksona: INTIMITA × IZOLACE 

- mladá dospělost (poté, co jsme našli svou identitu) 
- účinná síla je láska 
- už není důležitá identita, ale to, že dokáže splynout s jiným člověkem v pravou 

intimitu → harmonické soužití s někým (nemusí to být sexuálně, ale třeba 
kamarádsky) 

- už člověk neuvažuje jako Já, ale jako My a je schopen pro to něco obětovat 
- izolace = nepodařilo se zvládnout předchozí etapu, je plně koncentrován na sebe → 

aby ho ostatní nerušili, zůstane v izolaci (klidně může žít v partnerském vztahu, ale 
nepřipustí si nikoho k tělu) 



Srovnání účastníků akcí podle věku  

Vývojové úkoly dle Roberta Havighurtsa 

- Havighurstova teorie je založena na předpokladu, že vývoj jedince se odehrává skrz 
plnění určitých úkolů, existuje jich několik druhů: úkoly související s fyzickým 
zráním, s osobními hodnotami a nakonec se společenskými tlaky 

- některé z úloh jsou specifické pro určité vývojové období, jiné jsou kontinuální, pro 
jejich splnění nám společnost nabízí své osvědčené vzorce a pokud si jedinec volí 
jinou, nevyšlapanou cestu, je za to nezřídka sankcionován 

- okamžik nejvhodnější pro splnění úkolu či naučení se dovednosti se jmenuje 
teachable moment a jeho promeškání zvládnutí úkolu znesnadňuje, stejně tak je s 
problémy spojeno i jeho předběhnutí 

- vývojovými úkoly raného dětství jsou naučit se chodit, lézt, mluvit, jíst pevnou stravu, 
kontrolovat vylučování, naučit se rozdílům mezi pohlavími a zdrženlivosti, připravit 
se na čtení a naučit se používat k popisu sociální a fyzické reality jazyk 

- k úkolům středního dětství patří nabytí komplexnějších vztahů s vrstevníky obou 
pohlaví, naučit se vycházet s nimi, naučit se efektivně užívat vlastní tělo a vytvořit si 
k vlastnímu tělu postoj, rozpoznat dívčí a chlapecké sociální role, rozvinout vlastní 
svědomí a vytvořit si základní strukturu hodnot, dosáhnout osobní nezávislosti a 
vytvořit si postoje k sociálním skupinám a institucím v našem okolí 

- v období adolescence si jedinec vytváří opět kvalitativně nové vztahy k vrstevníků 
obou pohlaví, sžívá se se svou mužskou či ženskou rolí, učí se přijímat své tělo, stává 
se emočně nezávislým na rodičích a jiných dospělých, připravuje se na život ve 
vlastní rodině a partnerství, sestavuje si jako měřítko svých činů žebříček hodnot a učí 
se odpovědnému chování 

věk školní dospívání mladá dospělost

hledají kamarády, zábavu skupinu, srovnání, 
dovednosti

partnera, odpovědi, 
sebepoznání

mají rádi akce, boj, noc, 
dobrodružství, bodování

akce, sport, recese, emoce rozmanitost, náročné úkoly, 
smysluplnost

nemají rádi náročné úkoly, přemýšlení příliš filozofování, příliš 
náročné úkoly

samoúčelnou činnost, 
bodování

náměty pohádky, dobrodružné 
příběhy, indiáni, fantazie, 
dálky

fantasy světy, historie, akční 
prvky, tajemno

lidi, vztahy, historie, 
filozofické prvky, 
současnost

soutěžení soutěží rádi, spolupráce jim 
nejde

radši soutěží, nutnost 
spolupráce si uvědomují

občas si zasoutěží, ale rádi 
spolupracují

únava malá výdrž, rychlá 
regenerace

střední výdrž i regenerace velká výdrž, pomalá 
regenerace

metafory nechápou nechce se jim nad nimi 
přemýšlet

chápou a mají rádi



- v rané dospělosti pak dochází k výběru partnera, učení se životu v partnerství, 
založení rodiny, vychovávání dětí, starání se o domácnost, započetí kariéry, převzetí 
občanské odpovědnosti a nalezení společenství blízkých lidí 

Profil na jednu stránku 

 

- zachycuje důležité informace, které umožňují učitelům přizpůsobit vyučování 
potřebám každého jednotlivého člověka, díky těmto informacím si učitelé můžou být 
vědomi silných stránek a zájmů svých žáků, stejně jako oblastí, v nichž žáci potřebují 
speciální podporu, lze jej použít například ke stanování cílů tak, aby odpovídali tomu, 
co je pro konkrétního člověka důležité a jak je možné jej co nejlépe podpořit 

- pro dítě je to také možnost, jak ovlivnit podporu, která je mu ve škole poskytována, a 
jak upozornit na své silné stránky a priority 

-
Doporučení při sestavování 

- pište pozitivně a s úctou, podrobné informace, aby měl i čtenář po přečtení profilu 
pocit, že popisovanou osobu zná a ví, jak ji podpořit 

- vyhněte se zevšeobecňování – pište tak konkrétně, jak jen to jde (kdo, kdy, kde) 
- používejte jednoduchou, každodenní řeč 



Specifické potřeby 

- specifické potřeby dítěte jsou ovlivněny  
• zdravotním znevýhodněním (zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní, lehčí 

zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování) 
• zdravotním postižením (tělesné, zrakové, sluchové, mentální postižení, 

autismus, vady řeči, souběžné postižení více vadami a specifické poruchy učení 
a chování 

• sociální znevýhodnění – děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním 
postavením, žáci ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní 
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a 
účastníků řízení o udělení azylu 

- specifické potřeby dítě limitují v jeho zapojení do společnosti, vyřazují ho z kolektivu, 
znesnadňují mu individuální rozvoj či rozvoj v rámci skupiny, snižují jeho další šance 
na úspěšné zapojení a rozvoj ve společnosti 

- o čem přemýšlet? 
• říct dětem, v čem je dítě znevýhodněné, ale najít hranici, aby nedošlo 

k vyloučení z kolektivu  
• upravovat běžný chod oddílu, i pravidla her 
• všichni mají mít příležitost zažít úspěch 

Na koho se obrátit? 

- nikdy to neřešit sám! – obrátit se na vedoucího oddílu, který by to měl v první řadě 
řešit s rodiči, případně se obrátit na někoho, kdo mu s tím může pomoct – třeba 
výchovného zpravodaje střediska, odborníka, Krizovou linku Junáka nebo poradnu 
odboru Skauting pro všechny (poradna@skaut.cz) 

Úkol a zkouška 

- úkol: vytvoření Profilu na jednu stránku 
• lze ručně (vyfotit) i na počítači 
• poslat Motle (motlade@seznam.cz) do 25.3.2017 
• přinést vytištěné na zkoušku 

- zkouška 
• zpětná vazba k Profilu na jednu stránku 
• otázka na vývojovou psychologii - zejména na věkovou kategorii, se 

kterou pracujete 
• otázka na jeden z prvků respektujího přístupu (př. odměny, tresty, 

přirozený důsledek) 

mailto:poradna@skaut.cz
mailto:motlade@seznam.cz


• podle potřeby se můžu zeptat na cokoliv dalšího, co se pojí s oblastí 
psychologie a pedagogiky (př. zpětná vazba, specifické potřeby) 
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