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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdravotní gramotnosti

PROCES UVĚDOMOVÁNÍ JAKO PREVENCE 
RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ V DOPRAVĚ: 

PRÁCE S PŘÍBĚHEM V DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ

Jitka HEINRICHOVÁ, Milan TĚLUPIL

Abstrakt: Uvědomování je předpokladem ke kvalitnímu kontaktu s prostředím. 
Pokud je dítěti umožněno být plně a uvědomovaně v kontaktu s tím, co v dané chvíli 
prožívá, naučí se vnímat své potřeby, hodnoty, city a emoce. Sebepoznání je pro dítě 
důležitým činitelem při rozhodování se, jak se zachová v rizikové nebo stresové situa-
ci v dopravním prostředí. Zodpovědná a kvalitní dopravní výchova, která využívá při 
práci s příběhem prvky Gestalt přístupu, vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. 
Příběhy pomáhají žákům prostřednictvím projekce plně prožívat sebe samé v různých 
konfl iktních situacích. Navozená situace sice není autentický zážitek, ale proces uvědo-
mování již autentický je. 

Klíčová slova: rizikové chování, dopravní výchova, kontakt s dopravním prostře-
dím, pedagogické využití příběhu

1.  Úvod – Projekt „Inovace výuky na příkladu dopravní 
výchovy“

Didaktická metoda, která využívá proces uvědomování a práci s příběhem, je za-
měřená na výchovu žáků k zodpovědnějšímu přístupu k životu. Metoda byla navržena 
v projektu ESF v Libereckém kraji. Projekt „Inovace výuky na příkladu dopravní výcho-
vy“ je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pedagogů základních a středních škol 
Libereckého kraje v oblasti implementace ICT do výuky, používání alternativních výuko-
vých metod a projektových a modulových systémů. Na příkladu dopravní výchovy (DV) 
je ukázána možnost, jak lze vybrané téma začlenit do vzdělávacích oblastí RVP, vzájemně 
propojit a vytvořit projekt s mezipředmětovou vazbou. Téma DV je implementováno do 
všech části RVP – klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a učiva vybraných vzdě-
lávacích oborů. Stěžejním pilířem materiálu je didaktická metoda, která rozvíjí osobnostní 
a sociální kompetence žáků. Didaktická metoda vychází z principů Gestalt psychoterapie. 
Nejedná se však o aplikaci psychoterapie do školní praxe, ale využití základních principů 
Gestalt přístupu (GP), které u žáka rozvíjí prostřednictvím procesu uvědomování sebe-
podporu v rozhodovacím procesu a zodpovědnost za svůj život. 
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2.  Klíčové kompetence dle RVP a jejich vazba na kompe-
tence dopravní výchovy

Základním klíčem při výchově žáka k zodpovědnému chování je rozvíjení feno-
menologického vnímání a podpora procesu uvědomování si souvislostí. Významným 
prvkem při výuce žáků je implementace učiva DV do vzdělávacích oborů a provázanost 
učiva. Výsledkem je pochopení fyzikálních i sociálních jevů v dopravním prostředí. 
Uvědomění si souvislostí mezi jednotlivými jevy a uvědomění si časové linie, tj. pocho-
pení vztahů mezi dějem „před“, „tady a teď“ a „po“, vnímání sebe v tomto ději a vlivu 
„Já“ na okolí. 

Všechny kompetence dle RVP [RVP ZV, 2007] mají vazbu na kompetence do-
pravní výchovy. Uvádíme jen příklady: 

KOMPETENCE K UČENÍ 
• „vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení“ 
 DV – plánuje self-management, time-management, osobní portfolio, strategii 

sebevýchovy 
• „… posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, na-

plánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí 
výsledky svého učení …“

 DV – chápe smysl ochrany zdraví a života, plánuje svůj systém zkvalitňování 
a zlepšování se, plánuje a organizuje svůj přepravní plán – plán cesty, časový 
rozvrh trasy 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
• „vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a po-

chopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí
a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku
a zkušeností“ 

 DV – rozpozná a pochopí problém, rizika a nebezpečí, přemýšlí, jak lze rizi-
kům předejít a jaké jsou jejich reálné následky

• „kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí“ 

 DV – rozumí vztahu mezi svým rozhodnutím a vlivem rozhodnutí na okolí, 
odvozuje možné následky svých rozhodnutí 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
• „naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, 

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje“ 
 DV – i při neshodě názorů (při řešení dopravních a bezpečnostních témat) 

umí obhájit svůj názor vhodnou argumentací, respektuje práva při komunika-
ci, jedná ohleduplně 

• „využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi“ 
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 DV – uvědomuje si význam komunikace pro vytváření kvalitních vztahů; 
spolupracuje s ostatními lidmi v dopravním prostředí a vnímá je jako své 
partnery v dopravě 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
• „účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 

pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce“ 

 DV – vnímá potřeby skupiny a jedince a respektuje je; je tolerantní k hodno-
tám druhých; respektuje všechny účastníky silničního provozu a respektuje 
jejich práva

• „vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebe-
důvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 
dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty“ 

 DV – vytváří si pozitivní vztah ke svému životu a ke svým hodnotám; při 
nátlaku okolí a ataku jeho hodnot jedná asertivně

KOMPETENCE OBČANSKÉ
• „respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen 

vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje 
si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí“

 DV – vnímá agresivitu za volantem jako společensky nepřijatelnou a nebez-
pečnou

• „rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností 
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka“ 

 DV – v dopravním prostředí se chová zodpovědně; neohrožuje svým chová-
ním ostatní účastníky silničního provozu; dle svých možností poskytne po-
moc nebo dle svých znalostí předá správné informace ostatním účastníkům 
nehody a IZS 

KOMPETENCE PRACOVNÍ
• „přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnos-

ti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého 
zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních
a společenských hodnot“ 

 DV – uvědomuje si následky špatné, nekvalitní, zanedbávající péče o dopravní 
prostředky, přistupuje k péči zodpovědně a je si vědom rizika zanedbání péče 
– rizika vzniku nehody, úrazu, vlivu na ostatní účastníky silničního provozu

• „orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatel-
ského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, roz-
víjí své podnikatelské myšlení“

 DV – orientuje se ve struktuře místních úřadů a organizací zodpovědných 
za bezpečné uspořádání dopravního prostředí; ví, kam se obrátit při řešení 
rizikové situace v dopravním prostředí 
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3.  Implementace témat dopravní výchovy do vzdělávacích 
programů

V projektu „ Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy“ byla témata dopravní 
výchovy podrobně začleněna do vzdělávacích oblastí: 

Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Člo-
věk a jeho svět, Výchova k občanství, Fyzika, Výchova ke zdraví, Tělesná výchovy, 
Další cizí jazyk a Dramatický výchova. 

Jako příklad zde uvádíme ukázky ze vzdělávací oblasti Dramatická výchova. 
Metody dramatické výchovy je možné využít i v jiných vzdělávacích oblastech, při 
práci s Tematickými listy i při nahodilých, konfl iktních situacích. 

Příklad implementace prvků dopravní výchovy do vzdělávací oblasti Dramatic-
ká výchova:

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ DV VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 
Vzdělávání v oblasti vede žáka např. k: 

• poznávání a pochopení motivů, postojů a vztahů prostřednictvím vnitřního pro-
žívání

• hledání a poznávání vlastních i cizích postojů v herních situacích a přenášení 
těchto zkušeností do reálného života

• vytváření a charakterizování typových postav v jednoduchých i konfl iktních si-
tuacích

• dodržování pravidel při hře v roli
• ovládání emocí a pochopení vlastních emocí
• rozvíjení smyslového vnímání
• procvičování pozornosti a soustředění
• rozvíjení psychické sebekontroly
• poznávání sebe sama, objevování vlastní identity a vlastních schopností
• orientování se v prostoru a rozvíjení prostorového vnímání

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP – 1. OBDOBÍ
např.

• „Rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednodu-
chých rolí a přirozeně v nich jedná“

 DV – pozná a pochopí rozdíl mezi reálnou a hranou situací; zkušenosti s emoce-
mi z herní situace aplikuje v reálném životě; poznává základní emoce dle hlasu
a pohybu účastníků silničního provozu; respektuje pravidla hry a uznává nutnost 
a funkci pravidel v reálném životě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP – 2. OBDOBÍ
např.

• „Propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádřeních vnitř-
ních stavů a emocí vlastních i určité postavy“

 DV – dokáže hlasem i pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznává je 
v chování druhých lidí v různých situacích v dopravním prostředí 
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• „Rozpoznává témata a konfl ikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic 
různých postav; zabývá se důsledky jednání postav“

 DV – orientuje se v konfl iktních situacích a vnímá postoje různých účastníků 
konfl iktu; zabývá se příčinou a následkem jednání všech účastníků konfl iktní 
situace; vyvozuje poučení z inscenačních konfl iktů a jejich řešení do reálných 
situací

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – 2. STUPEŇ
např.

• „Rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně, s partnerem, ve skupině), 
přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí“ 

 DV – respektuje a přijímá daná herní pravidla; chápe význam dodržování pravi-
del skupiny; respektuje pravidla, která chrání bezpečí ostatních

• „Přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu pro-
cesu, ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvor-
bu a prezentaci jejího výsledku“ 

 DV – spolupracuje s ostatními aktéry; přijímá zodpovědnost a uvědomuje si svůj 
podíl na společném výsledku; uvědomuje si svůj vliv na průběh děje a případné 
následky; respektuje názory a individualitu druhých

Základní předpoklady dramatického jednání

Učivo [RVP ZV, 2007] Náměty

Psychosomatické dovednosti – 
práce s dechem, správné tvoření 
hlasu, držení těla, verbální
a neverbální komunikace 

Ovládání dechu a hlasu ve stresové situaci• 
 Vyjádření nálady tónem hlasu – stejné slovo vyslovit vždy jinak, jiná • 
intenzita, barva, intonace a nasazení hlasu (vyjádření názoru, prosby, 
naléhavosti ve scénkách s tematikou z dopravního prostředí)
 Vyjadřování postoje verbálními i neverbálními prostředky – • 
rozehrání postojů v roli (dle typu postavy, charakteru, rizikové 
charakterové rysy v dopravním prostředí)

Herní dovednosti – 
vstup do role, jevištní postava

 Respektování druhých v roli, upevňování mezilidské vztahů, • 
udržování dobrých vztahů při společné práci, vnímání každého 
spoluhráče jako partnera v roli stejně jako všechny účastníky 
v dopravním prostředí vnímat jako své partnery

Sociálně komunikační 
dovednosti – 
spolupráce, komunikace
v běžných životních situacích,
v herních situacích a v situacích 
skupinové inscenační tvorby a 
její prezentace, refl exe
a hodnocení

Ovládání emocí• 
 Využívání emočně náročných situací (divadelní představení; výstup • 
před spolužáky; časový stres; nečekané komplikace) ke zvládání 
náročných situací v dopravním prostředí a k následnému hledání 
řešení, k posilování psychohygieny – zdravého a vyrovnaného 
sebepojetí, (uvědomování si reakcí, postojů, chování – moje tělo 
a moje psychika)

 Zvládání situace při • 
improvizované situaci 

 Hledání řešení při vzniku náhlé a nečekané situace. Navození • 
nečekaného konfl iktu v příběhu z dopravního prostředí – do předem 
nachystaného scénáře vložit nečekaný prvek, který vyžaduje 
okamžité řešení
Rozlišování herní a reálné situace• 
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Proces dramatické a inscenační tvorby

Učivo [RVP ZV, 2007] Náměty

Náměty a témata v dramatických 
situacích – 
jejich nalézání a vyjadřování 

 Využít prostředků dramatického umění ke ztvárnění zážitku • 
z dopravního prostředí, návrhy her, pohádek a osvětových programů 
určených k výchově kamarádů, rodičů apod.
 Zpracování témat z vlastních zážitků z dopravního prostředí, • 
zdůvodnění a obhájení důležitosti zvoleného tématu

Dramatická situace, příběh – 
řazení situací v časové 
následnosti

Řazení zážitků v časové ose • 
 Práce s příčinou a následky situací – pochopení významu příčin ve • 
vazbě na následky
 Návrh scénáře podle časové osy skutečného nebo smyšleného • 
zážitku 
 Varianty k situaci „tady a teď“ - „tady a dřív“, „jinde a dřív“, „tady • 
a potom“ a „jinde a potom“ – dějové souvislosti (co předcházelo, co 
se děje, co bude následovat)

Recepce a refl exe dramatického umění

Učivo [RVP ZV, 2007] Náměty

Základní stavební prvky 
dramatu – situace, postava, 
konfl ikt, téma, vrchol, gradace 

 Konfl ikt – jak vzniká v reálném prostředí, na silnici, ulici atd., • 
scénky jak konfl ikt vyřešit nebo mu předejít
 Rozbor příběhu z Tematických listů dle základních stavebních • 
prvků dramatu – popis a rozehrání situace, jaké postavy vystupují 
v příběhu, jaké postavy jsou pravděpodobně na místě příběhu, ale 
v příběhu se o nich nepíše; charakteristiky postav; popis a analýza 
dějové linky konfl iktu…

Základní dramatické žánry – 
komedie, tragedie, drama 

 Rozehrání komických, tragických nebo dramatických situací • 
z prostředí silnice a ulice
 Úprava jednoho tématu do různých dramatických žánrů – rozdělení • 
žáků na skupiny, každá skupina zpracuje stejné téma, ale každá 
v jiném žánru

4. Proces uvědomování – využití Gestalt přístupu ve výuce
„Gestalt terapie klade důraz na uvědomování a dialogický vztah. Člověk roste 

tím, že přijímá to, co ho rozvíjí, ale odmítá to, co mu škodí. Hranice mezi já a prostředím 
musí být propustná (otevřená), ale i pevná (autonomie). Uvědomování omezují obrany 
(splynutí, izolace, retrofl exe, introspekce, introjekce, projekce, refl exe). V dialogickém 
vztahu musí mít klient prostor pro rozlišování uvědomování (kontakt) vlastního prožívá-
ní, pro přebírání odpovědnosti za svoje prožívání a experimentování s ním.“ [Timuľák, 
L., 2006]

Předpokladem pro snížení nehod v dopravním prostředí je vychovat z žáků se-
bepodpořené, zodpovědné osobnosti, které si budou plně uvědomovat význam a hod-
notu života. Sebepodpora je významným aspektem v rozhodovacím procesu. Zahrnuje 
sebepoznání a sebepřijetí. Zahrnuje postoj, který se dá vyjádřit slovy „jsem takový, 
jaký jsem a je to tak v pořádku, mohu se i změnit, pokud budu chtít a vynaložím na to 
energii“. 
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„Sebepodpora je vše, čím dokážeme podepřít sami sebe – patří sem všechny as-
pekty já, které jsou nám v podstatě dány, a o ktrerých nemusíme přemýšlet…. Mezi důle-
žité navyklé metody sebepodpory patří způsoby, jimiž o sobě lidé smýšlejí a vedou vnitřní 
dialog; způsoby, kterými se prosazují a brání; způsoby, jimiž o sebe duševně a tělesně pe-
čují; způsoby, jimiž sami sebe chlácholí v náročných situacích; způsoby, jimiž organizují 
své pole a způsoby, jimiž navazují vztah k přírodnímu prostředí.“ [Mackewn, 2004]

Pedagog, který využívá ve své pedagogické praxi Gestalt přístup, rozvíjí u žáka 
sebeuvědomování a nechá žáka prožívat sebe samé i okolní prostředí. Pedagog inspiro-
vaný GP ve své práci používá následující techniky:

Rozvíjí uvědomování1.  – Schopnost uvědomovat si to, co je – co se aktuálně děje 
v člověku samotném i jeho okolí je základním předpokladem pro růst a rozvoj 
člověka. Žák se učí uvědomovat si své kvality, vlastní emoce, myšlenkové po-
chody a potřeby. Uvědomění mu umožňuje řídit svoji současnost a tvořit vlastní 
budoucnost.
Učí spíše zprostředkováním zážitku než předáváním informací2.  – Prožitek 
umožňuje žákovi vyvodit ze zkušenosti závěr, který je významný pro jeho další 
život. 
Rozvíjí kontaktové funkce3.  – Kontaktové funkce jsou ty, kterými se člověk dostá-
vá do kontaktu se svým prostředím, kterými člověk přijímá okolí a vyjadřuje se. 
Respektuje a podporuje individualitu žáků4.  – Každý jinak vnímá a prožívá 
svět, přisuzuje význam jednotlivým událostem. Podporou individuality vlastně 
sdělujeme žákům, že je sousta možností, jak se uplatnit ve světě a že i jejich 
způsob má hodnotu a je možný.
V dialogu si je roven se svými žáky5.  – Učitel nevystupuje jako majitel pravdy, 
ale jako partner v komunikaci. Hodnota jeho názoru je stejná jako hodnota názo-
ru jeho žáků, a učitel žákům tento postoj předává svým jednáním.
Podporuje žáky v tom, aby vyjadřovali svůj názor, aby se projevili6.  – Oceňuje 
vyjádření názoru nebo provedení nějakého úkolu, i když nejsou zcela správné 
(může pak ocenit odvahu nebo snahu s jakou byl názor vyjádřen nebo úkol vy-
pracován). Každý postoj a názor, i když nesprávný je vhodným podnětem pro 
diskusi. 
Učí žáky komunikovat navzájem7.  – Zdůrazňuje, že každý může mít svůj názor 
a že názory se mohou také lišit. Důležité je umět se o rozdílných názorech bavit, 
není tak důležité soupeřit o to, čí pravda je nejplatnější.
Učí žáky vidět hodnotu v odlišnostech8.  – Pomáhá žákům poznat, že většina pro-
blémů má více řešení, a často je to i tak, že je velmi obtížné posoudit, které řešení 
je lepší a které horší. Učí žáky, že různí lidé mají různý přístup ke stejné situaci, 
mohou se chovat odlišně. Tato odlišnost ale má svou hodnotu.
Dodává žákům nové perspektivy, úhly pohledu 9. – V debatách o nejrůznějších 
tématech dodává učitel další pohledy na probíranou problematiku, které žáky 
samotné nenapadly.
Je sám za sebe, říká své názory10.  – „Neschovává“ se za svou roli učitele, ale 
je osobní. Svá sdělení říká jako názory, stojí si za nimi, ale ví, že nemusí mít 
pravdu. Umí říct „Nevím“, umí připustit chybu, omluvit se, umí si sám ze sebe 
udělat legraci. 
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Je přítomný11.  – Popisuje, co se děje teď, co vidí, slyší, eventuálně zažívá, místo 
toho, aby hodnotil a interpretoval. Přijímá a oceňuje děti takové, jaké jsou teď. 
Ne až za budoucí výkon a výsledek, ale už za současnou motivaci, snahu nebo 
odvahu. 
Posiluje zastoupení dialogu jako setkání v rámci výuky12.  – Dialog jako setkání 
zahrnuje úctu a respekt k sobě (mám právo a mohu sdělit to, co sdělit chci) i ke 
komunikačnímu partnerovi (ten má stejná práva).
Aktivně pomáhá tomu, aby si každý žák našel místo ve skupině13.  – Pomáhá 
objevit silné stránky každého žáka, které by žák mohl uplatňovat ve skupině tak, 
aby sám měl zážitek úspěchu a aby to bylo současně ostatními přijímáno jako 
důležitý příspěvek pro fungování třídy
Podněcuje motivaci žáků a snaží se je zapojit do výuky14.  – Výuka v jeho po-
dání je více o dialogu, společné práci učitele a žáků a méně o přednáškách. Dále 
k tomu využívá zážitkovou výuku, která žáky většinou více baví. Používá expe-
rimenty.
Podporuje samostatnost a iniciativu15.  – Nechává žáky tak, jak je to možné
a bezpečné, objevovat svá vlastní řešení, shromažďovat vlastní nápady, dělat 
vlastní volby a nést za tyto volby důsledky. Rozvíjí samostatnost a iniciativu 
žáků i tím, že svou pomoc a podporu dávkuje. Pomáhá jen do té míry, jak je to 
nutné, a tak málo, jak je to možné.
Podporuje tvořivost žáků16.  – Učitel dává dostatek prostoru pro spontaneitu. Ne-
chává prostor žákům, aby sami hledali, jakým způsobem chtějí uchopovat svět 
(např. probírané téma – zda si to podstatné chtějí nakreslit, přehrát nebo zapsat), 
jakým způsobem se chtějí k tématu vyjádřit (obdobné).
Ve výuce využívá experimenty17.  – Experiment je zde míněn v širokém slova 
smyslu jako jakákoliv pokusná situace, která napodobuje skutečnou situaci nebo 
nějaké její aspekty a ve které si žák může uvědomit něco nového o sobě nebo 
něco nového o situaci. Smyslem experimentování je prohloubit uvědomování
a (nebo) připravit se na akci (v reálném životě). 
Rozvíjí odpovědnost žáků za své chování 18. – Celý Gestalt přístup směřuje 
k tomu, aby si žáci uvědomovali, že vlastní svět, své chování a prožívání nejvíce 
ovlivňují oni sami, a aby díky tomuto uvědomění byli schopni přijmout odpo-
vědnost za své emoce, rozhodování i výsledné jednání.
Vede žáky k environmentálnímu vnímání a jednání19.  – Učitel podporuje žáky 
v jejich samostatnosti a iniciativě, vede je k tomu, aby byli schopni si uvědomo-
vat své potřeby, zformulovali je a snažili se je prosadit. Nejde však o výchovu 
k egocentrismu, je zdůrazňováno také to, že svoboda a iniciativa každého končí 
tam, kde začíná svoboda druhého člověka. Jde také o rozvoj empatie a výchovu 
k zodpovědnosti – za sebe, bezprostřední i vzdálenější okolí, sociální i životní 
prostředí.
Určuje hranice20.  – Výchova a výuka inspirovaná Gestalt přístupem je založena na 
respektu vůči osobnosti žáků, na partnerském přístupu v dialogu s nimi. Zároveň 
učitel vyžaduje to samé od svých žáků. Učitel určuje hranice chování, ve kterých 
se žáci mohou pohybovat. 
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Gestalt přístup v pedagogické praxi využívá všechny základní principy Gestalt 
terapie. Jedná se o principy: tady a teď (prožívání v přítomném okamžiku), existen-
ciální princip (být autentický a odpovědný sám za sebe), fenomenologický princip 
(oproštění se od jediné pravdy, být otevřený a respektující, vnímat souvislosti), teorie 
pole (uvědomování si fi gury v poli a koexistence fi gury se všemi prvky v poli, vnímá-
ní sítě vztahů) a princip jednoty protikladů (uvědomování si všech stránek vlastní 
osobnosti). Všechny principy lze shrnout do stejné charakteristiky – jedná se o princip 
sebepoznání. Žák prostřednictvím GP poznává vlastní mechanizmy prožívání, své pre-
ferované hodnoty, vlastní vnímání sebe a okolí v poli, porovnává svůj názor s ostatními, 
ostatní vnímá jako rovnocenné partnery (já jsem „já“ a ty jsi „ty“, přesto spolu můžeme 
existovat), uvědomuje si svoji hodnotu, učí se být se všemi stránkami své osobnosti a učí 
se s nimi zacházet. Sebepoznáním, uvědoměním si vlastního „já“ dochází u žáka k tzv. 
„paradoxní teorii změny“. Tím, že žák poznává jednotlivé stránky své osobnosti, že je 
pochopí, akceptuje je a integruje, posílí si vztah k sobě samému, naučí se orientovat se 
v sobě, tím paradoxně dochází ke změně vzorců jednání a k rozvoji zodpovědnosti za 
svůj život – tím se paradoxně mění.

5. Práce s Tematickými listy
V projektu „Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy“ jsou pedagogům jako 

didaktická opora nabídnuty tzv. Tematické listy. Jedná se o materiál, který obsahuje 
vždy jedno závažné dilema, v němž jsou rozpracovány jednotlivé doporučené kroky, jak 
s příběhem pracovat dle principů Gestalt přístupu. Každý tematický list nabízí i další 
využití příběhu v různých vzdělávacích oblastech.

Hlavním cílem práce s Tematickými listy je zprostředkovat žákům zážitek, při 
kterém si uvědomí vlastní mechanizmy jednání, své priority, hodnoty a své emoce. Vy-
cházíme ze zkušenosti, že zážitek je spolehlivější než interpretace. To, co je vnímáno
a pociťováno přímo, je spolehlivější než vysvětlování a interpretace. 

„Jedinec se reguluje buď návykem (regulace pod prahem Uvědomování), nebo 
vědomou volbou: uvědomování je prostředkem, kterým může jedinec sám sebe regulovat 
volbou.“ [Yontef, 2009]

V Tematických listech jsou žákům předloženy nedokončené příběhy. Příběh je 
ukončen v okamžiku, kdy hlavní aktér příběhu musí řešit složitou, dilematickou situaci. 
Žák se vžije do pozice aktéra a řeší situaci tak, jak podle jeho domněnek, ji bude řešit 
hrdina příběhu. Žák většinou projektuje své názory a svůj přístup k řešení problému. 
Postupnými kroky, kterými ho pedagog provází, si uvědomuje své vzorce chování. Uvě-
domuje si, jak v podobných situacích obvykle jedná sám, jaké prožívá emoce a jaké jsou 
jeho názory na rizika spojená s konkrétním řešením. 

PŘÍBĚH – PES MAX
„Brzdi, Maxi, nežeň tak!“ pokárám svýho labradora, který přede mnou uhání, 

jak kdybychom na kolečkový brusle nevyrazili pět let. A přitom to psisko beru každej ví-
kend se proběhnout. Ještě aby ne, když tu v parku potkávám toho hezkýho kluka se svou 
fenkou, jak cvičí na soutěž. Jenže dneska tu jezdím už hodinu a on nikde. Dokonce jsem 
to vzala stezkou po okraji parku, hned vedle silnice, abych ho náhodou někde neminula. 
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Neměla bych tu jezdit, Max je skoro ještě štěně a pořád mě někam tahá. Na malou chvíli 
jsem mu přestala věnovat pozornost, protože tu byl On. Byl přímo naproti, na druhé 
straně silnice a čekal, až mu blikne zelená, aby s Eliškou, jak se jeho fenka jmenuje, 
mohl přejít. Zamával mi hned, jak mě uviděl. V tom ale ucítím v ruce silný cuknutí a Max 
se okamžitě rozběhl za kamarádkou, div mi vodítko nevytrhl z ruky. 

„Maxi, počkej!“ zakřičím na něj, ale to psisko neposlouchá, žene se přímo do-
prostřed silnice a mě přímo s ním.

„Maxi, ne!“ Najednou uslyším troubení autobusu. Je blízko…
Práce s příběhem má pět fází rozdělených do tří vyučovacích hodin. První fáze 

– analýza strategie (podle čeho se dívka rozhodla), druhá fáze – analýza rizika, třetí 
fáze – analýza emocí, čtvrtá fáze – rizika a emoce ostatních účastníků, pátá fáze – 
identifi kace.

Žáci pracují s příběhem, hledají různé varianty řešení, sdělují si navzájem názory 
na různé varianty a obhajují, proč dívka zvolila konkrétní strategii, komunikují pocity, 
které pravděpodobně prožívala a komunikují své vlastní pocity a emoce (Příklady otá-
zek k diskuzi: Co vedlo dívku k tomuto řešení? Co ji připadalo nejdůležitější? Čemu 
chtěla předejít? Čeho chtěla dosáhnout? Uvědomovala si rizika? Jaké nebezpečí jí hro-
zilo? Jak se cítila? Měla z něčeho radost? Obávala se něčeho? Atd.) 

Žáci postupně vypisují všechny účastníky, které může každé rozhodnutí při řešení 
situace ovlivnit a bude mít vliv na jejich další život. Nejedná se jen o přímé účastníky pří-
běhu, ale i o lidi, kteří mají k účastníkům nějaký vztah (kamarády, rodiče, kolegy v práci 
apod.) Uvědomují si, že každé rozhodnutí může ovlivnit i životy dalších lidí (Příklady 
otázek k diskuzi: Jaké nebezpečí hrozilo ostatním účastníkům příběhu? Co účastníci pro-
žívali? Jak se asi cítili? Co prožívali prarodiče/spolužáci/kamarádi v tvé verzi příběhu?) 

Postupnými kroky dochází k identifi kaci. Žák si uvědomuje vlastní reakce ve 
stresu a vlastní rozhodovací schéma (Příklady otázek k diskuzi: Jak se domníváš, že 
by ses ve stejné situaci zachoval ty? Stalo se ti někdy něco podobného? Jak ses cítil? 
Z čeho jsi měl strach nebo radost? Byl si z něčeho smutný nebo nazlobený? Rozhodl by 
ses dnes jinak? Proč? Jak se teď cítíš? Apod.)

V Tematických listech je příběh využit i pro práci ve vzdělávacích oblastech 
RVP. Např.:
Jazyk a jazyková komunikace

Komunikační a slohová výchova – úprava textu do různých literárních forem

Matematika a její aplikace
Číslo a početní operace – statistický průzkum dopravního zatížení v místě prav-

děpodobného děje

Informační a komunikační technologie
Základy práce s počítačem – úprava textu; vyhledávání synonym a nahrazování 

slov s pomocí funkce Tezaurus

Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme – najít (a popsat, nakreslit, vyfotit, apod.) ve své obci místo, 

kde by se podobný příběh mohl odehrávat.
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Umění a kultura
Hudební výchova

Vokální činnosti – melodizace příběhu „Maxi, počkej!“ zakřičím na něj, ale to 
psisko neposlouchá, žene se přímo doprostřed silnice a mě přímo s ním.
Výtvarná výchova

Rozvíjení smyslové citlivosti – rozvržení prvků v ploše, vzájemné vztahy (pes – 
autobus, chlapec – dívka, silnice – park, …) 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – nácvik rychlé reakce a za-
stavení na kolečkových bruslích, zvládání základních technik pohybu na bruslích

Dramatická výchova
Recepce a refl exe dramatického umění – vytvoření základních stavebních prvků 

dramatu (situace, postavy, konfl ikt, vyvrcholení dramatu, gradace, …) 

Etická výchova
Základní komunikační dovednosti – komunikace citů (identifi kace s pocity – 

smutek, strach, radost)

6. Závěr 
Vazba klíčových kompetencí na kompetence dopravní výchovy a propojení 

s Gestalt přístupem podporuje proces uvědomování a rozvíjí vnímání a pochopení 
souvislostí. Organizmus má přirozenou tendenci se sebeaktualizovat. Žák organizuje 
své jednání dle hierarchie svých aktuálních potřeb a mnohdy jen dle primárních im-
pulzů. Využitím principů Gestalt přístupu dochází u žáka prostřednictvím introspekce 
k identifi kování se se svými potřebami, k uvědomování si vlastních vzorců jednání a 
k reorganizaci svého chování v problémové a rizikové situaci. Žák se naučí realisticky 
vnímat sebe v rizikové situaci, své schopnosti, vyhodnocovat své šance, vyhodnocovat 
situaci odpovědněji. Jednání „měl bych“, které je vedeno vnějšími podněty, nahradí 
jednáním „ne/chci“, které vede s podporou svého vědomého „já“. Žák se přesouvá 
z oblasti bezmocnosti, ovládané vnějšími názory, do oblasti tvořivého utváření vlast-
ního života. 

„Uvědomování je doprovázeno pocitem vlastnění, tj. procesem poznávání vlastní 
kontroly nad svým chováním a pocity, volby vlastního chování a pocitů a zodpovědnosti 
za ně“. [Yontef, 2009]
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THE PROCESS OF SELF AWARENESS AS A PREVENTION 
OF CHILDREN RISK BEHAVIOURS IN ROAD TRAFFIC: 
USING A A STORY IN THE ROAD SAFETY EDUCATION

Abstract: Self-awareness is a precondition for a quality contact with the envi-
ronment. If a child is enabled to be fully and consciously in contact with what they are 
experiencing at the given moment, they will learn to become aware of their needs, va-
lues, feelings and emotions. Self-knowledge is an important factor while a child makes
a decision about how to behave in a risky or stressful situation in the traffi c environment. 
Responsible and quality traffi c education which makes use of elements of the Gestalt 
approach, leads pupils to taking responsibility for their decisions. Stories help pupils to 
fully live through themselves, by means of projection, in different confl ict situations. 
Though the created situation is not an authentic experience, the process of developing 
(self) awareness already is. 

Key words: risk behaviour, traffi c education, contact with traffi c environment, 
educational use of a story 




