
 

 

 

 

 

Čekatelský lesní kurz SEALs 

 
Pedagogika 

(motivace, vztahy v družině, zpětná vazba) 

 

 

 

Mgr. Radka Novotná - Ráďa 



Pedagogika                                 ČLK SEALs 

2 
 

1. Obsah 
1. Motivace .............................................................................................................. 3 

1.1 Odměna......................................................................................................... 4 

1.2 Trest .............................................................................................................. 4 

1.3 Motivace vzorem ostatním............................................................................. 5 

2. Vztahy v družině a oddíle .................................................................................... 7 

2.1 Družina jako tým............................................................................................ 7 

2.2 Šikana ........................................................................................................... 8 

3. Zpětná vazba..................................................................................................... 10 

3.1 K čemu slouží zpětná vazba........................................................................ 10 

3.2 Poskytování zpětné vazby........................................................................... 10 

3.3 Přijímání zpětné vazby ................................................................................ 11 

4. Použitá literatura:............................................................................................... 13 

 

 



Pedagogika                                 ČLK SEALs 

3 
 

1. Motivace 
Co je to motivace a jak můžu motivovat sebe i druhé. Odměna a trest, jak s nimi 

zacházet a nač si dát pozor. Proč být dětem vzorem.  

 

Motivace = souhrn motivů neboli pohnutek, které vedou člověka k tomu, aby něco 
udělal nebo naopak neudělal. 

Motiv = konkrétní pohnutka nebo důvod, aby člověk něco udělal nebo neudělal. 

Motivování = pomoc člověku při hledání motivů a posilování nebo zeslabování již 
existujících motivů vedoucích k nějaké činnosti. Zkrátka proces, jak člověka přimět, 
aby něco dělal nebo aby to naopak nedělal.  

Abychom mohli sv ěřené děti co nejlépe motivovat, je dobré znát je, jejich 
záliby, v ědět co mají a co naopak nemají rády, znát jejich časté pohnutky pro 
různé činnosti. Klí č ke správnému motivování je tedy p ředevším porozum ění 
našim d ětem. Teprve pak je m ůžeme účinně motivovat.  

 

Jaké mohou být motivy pro různé činnosti: 

� Napodobování někoho, koho si vážím a cením 

� Uspokojování základních potřeb (hlad, žízeň, 
odpočinek…) 

� Zisk 

� Sounáležitost, být členem skupiny, patřit 
někam 

� Získání uznání od druhých 

� Učení se něčeho nového, získávání nových 
dovedností 

� Zábava 

� Strach – z neúspěchu, z bolesti, z posměchu, ze ztráty přátel…. 

 

 

 

 

 

 

Jaké jsou moje motivy? Vzpomeň si alespoň na 6 příkladů toho, co tě motivuje k nějaké činnosti, nebo co 
tě naopak motivuje, abys něco nedělal:  
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Při motivování dětí používáme nejčastěji motivy, které se dají rozdělit do kategorie 
odměn a trestů. Kromě nich bychom ale co nejvíce měli používat motivování d ětí 
příkladem, vzorem .  
 

1.1 Odměna 
Odměna = motiv, který vyvolává příjemný pocit. Všichni přeci chceme být 
odměňováni.  

Nezapomeň: když chci motivovat druhé, musím zvolit motiv (odměnu), který vyvolá 
dobrý pocit u nich a ne motiv, který BY vyvolal dobrý pocit u mě.     
Moje motivy nemusejí platit i u druhých a pak by to nemělo efekt! 

 

Možnosti odm ěn: 

� sladkost, dárek, diplom, nějaké privilegium, přednost při vydávání večeře aj.  

� pochvala, uznání – tyto odměny jsou mnohdy mnohem víc, než odměny 
materiální 

Odměňovat a chválit můžeš i veřejně. Leckdy je to obrovská motivace. Dej si ale pozor na to, abys 
veřejnou pochvalou dítě nijak nezostudit před ostatními.  

Odměňuj vždy za konkrétní věci, aby dítě vždy vědělo, za co je odměňováno a že si odměnu 
zasloužilo.  Tak si budou odměn víc vážit a nebudou je mít jako samozřejmou věc.  

 

1.2 Trest  
Trest = motiv, který vyvolává nepříjemný pocit. Nikdo nechceme být trestán.  

Trest odrazuje od nežádoucího chování a měl by přimět trestaného, aby „to“ už 
nedělal. S tresty musíme opatrn ě. Cílem je, aby si dítě uvědomilo následky svých 
činů a do budoucna se jim vyvarovalo. A to nejen proto, aby nepřišel trest, ale i 
pochopením toho, proč je to chování špatné a co jím způsobuje. Když dítě pochopí 
souvislost trestu se svým chováním a jeho důsledky, tím spíše bude vnímat trest jako 
spravedlivý.  

 

Udělování trest ů musí mít ale jasná pravidla: 

� trestat spravedlivě a bez výjimek (někoho potrestám za jeho jednání, druhému to 
odpustím?) 

� trestat v soukromí 

� trestat přiměřeně (věku a míře provinění – např. za drobný prohřešek nelze trestat 
prací „za trest“ po celý zbytek tábora) 

� trestat bezprostředně po provinění (dítě musí jasně pochopit, zač je trestáno, co 
bylo špatně; odložený trest si dítě spojí se svým chováním v době trestu a ne 
s předchozím prohřeškem) 
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Co nikdy nepoužívej: 

� Fyzické tresty a jakékoliv jiné ubližování – jsou zakázané, nikomu neubližuj!! 

� Ponižování druhých - nikdy nikoho neponižuj!!! 

� Omezování základních lidských potřeb – jídlo, pití, spánek aj. nikdy 
neupíráme!!! 

� Práce za trest – dávej si na to pozor, když to přeženeš, dítě si vybuduje špatný 
vztah k práci!!! 

S tresty je potřeba být opatrní a nepoužívat je zbytečně a moc. Odměna má mít přednost před 
trestem. Ne vždycky to ale jde – pokud člověk svým chováním ubližuje někomu dalšímu, je potřeba 
vhodným trestem zamezit tomuto chování a přimět člověka pochopit, že jeho chování je špatné a proč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Motivace vzorem ostatním 
Jeden z nejlepších možných motivů je vzor – vedoucí/rádce je vzorem, má 
přirozenou autoritu a ostatní chtějí být a chovat se jako on 

Jako vedoucí působíme na děti jako jejich vzory a podle toho bychom se měli chovat. 
Svým chováním máme na svěřené děti velký vliv. Budeme-li se chovat jako pitomci, 
vychováme pitomce i z dětí.         

Mysli na to, že nás děti pozorují i tehdy, když si myslíme, že nás nevidí. Chovejme se 
podle toho!!!  

 „Autorita “, kterou máme, může být jednak formální  = daná funkcí, převahou (děti 
mě poslouchají, protože jsem vedoucí). Hlavně bychom ale měli pracovat na své 
přirozené autorit ě. Ta vyplývá z toho, jak se chováme, co říkáme, jak vypadáme, co 
umíme, co jsme dokázali a jací jsme. Přirozenou autoritu si musíme budovat a 
pracovat na ní – je mnohem lepší, vytváří lepší vztah s dětmi a má na ně větší vliv. 
Děti nás budou poslouchat ne, protože musejí, ale protože chtějí ☺ 

 

Vzpomeň si, jaké tresty ti přišly nepřiměřené a nespravedlivé. A jaký trest tě naopak přivedl k tomu 
zamyslet se nad svým chováním a změnit jej:  
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Jak posilovat svou p řirozenou autoritu : 

- chovat se férově 

- chovat se vždy ke všem stejně 

- neměnit své názory a postoje podle situace, „být stále svůj“ 

- naslouchat dětem a mít k nim respekt, zajímat se o ně 

- ukázat dětem, že jste v něčem dobří 

- působit jistě a rozhodně 

 

Rada na závěr: 

Chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chovali k tobě, a jak se chovají 
lidé, kterých si vážíš a které respektuješ ty.  

 

 

 

 

 Kdo je pro tebe vzorem a v čem? 
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2. Vztahy v družin ě a oddíle 
Jak budovat vztahy v družině a oddíle, i obecně mezi lidmi. Co je to tým a čím jej 
posilovat. Jak poznat šikanu a jak se zachovat.  

 

2.1 Družina jako tým 
Jedna ze základních lidských potřeb je sounáležitost, potřeba a touha někam patřit, 
být součástí nějaké skupiny lidí, udržovat mezilidské vztahy. 

Důležitou partou pro děti je jejich skautská 
družina a oddíl.  

Úkolem vedoucího/rádce je starat se o to, aby 
družina byla skutečně dobrým fungujícím týmem 
a ne jen náhodou skupinou dětí. 

Jak vypadá tým 

členové týmu:   - mají společné cíle 

- vzájemně si pomáhají a důvěřují 

- vzájemně se respektují 

- otevřeně komunikují 

- mají společné zážitky a zkušenosti 

- členství v týmu je pro jeho členy uspokojující 

- mají týmové rituály 

 

Jak posílit tým a vzájemné vztahy 

Vedoucí by měl volit takové aktivity, které posílí vzájemné vztahy v týmu. 

- Zažít společný úspěch (soutěže, závody, turnaje, sporty, plnění společného 
úkolu při programu nebo na táboře). 

- Rozdělit družinové funkce, aby každý věděl, že má v družině své místo 
(kronikář, zdravotník, nástěnka, pokladník, fotograf, kuchař…). 

- Připravit „poznávací“ programy -  vzájemné poznávání do hloubky. Aby o sobě 
děti věděly co nejvíce, znaly chování v krizových situacích. Aby si důvěřovaly 
a sdílely spolu své radosti, ale i problémy. Aby vzájemně poznaly své hodnoty 
a postoje a mohly o nich spolu diskutovat.  

- Společné zážitky, které si budou děti spojovat s družinou. O to raději se budou 
dál vídat a bavit se spolu. 
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- Společné družinové či oddílové předměty, které mohou děti využívat i mimo 
skautské akce (oddílové tričko, nůž...). 

- Družinové rituály – to je něco, co odlišuje členy od nečlenů. 

- V programu více spolupráce než soutěžení. 

- Aktivní a rychlé řešení konfliktů. Konflikty nesmějí „vyhnívat“. Klidně si řekni o 
pomoc, když si nevíš rady. Od toho tu pro tebe je vedoucí 
oddílu/střediska/výchovný zpravodaj nebo kdokoliv další.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Šikana 
Šikana = jednostranné opakované a cílené jednání, které psychicky či fyzicky 
ubližuje slabšímu/odlišujícímu se jedinci.  

Může mít podobu velkých/malých fyzických útoků a ubližování, 
pomlouvání za zády, vysmívání se, dávání směšných přezdívek, 
vystrkování z kolektivu, nucení dětí k věcem, které dělat nechtějí, 
časté schovávání věcí, opakované nadávání, donucování 
k svlékání. Dnes je stále častější a velmi nebezpečná i tzv. 
kyberšikana, tzn. šikana prostřednictvím sociálních sítí a internetu 
obecně. 

Jak ji poznat : 

- Obětí je opakovaně stejné dítě, aktivita je jednostranná vůči tomuto dítěti. 

- Šikanované dítě je často nemluvné, smutné, nezačleněné do kolektivu, 
vyhledává dospělého.  

- Šikana sama většinou nezmizí, postupně se stupňuje. 

- Ostatní šikanu často přehlíží. Vedoucí si často nechce přiznat, že by v jeho 
družině došlo k šikaně; ostatní děti se pro změnu bojí, aby se nestaly samy 
obětí.  

 

 Jak funguje tvoje družina? Co se ti na ní líbí? Jaké máte rituály? Co tě motivuje být jejím 
členem? A co by naopak šlo zlepšit? 
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Šikanu nelze zlehčovat. Když se ti svěří dítě, že mu někdo ubližuje, neshazuj a 
nezlehčuj to. Pokud by šlo opravdu o šikanu a ty bys to odbyl, dítě ti už nikdy nebude 
věřit a nenechá si od tebe pomoci!!!        
Šikanované dítě si většinou odnese trvalé psychické následky a oddíl opouští 
s negativní vzpomínkou na skauting.  

Co proti šikan ě dělat preventivn ě: 

- Zajímej se o dění v družině. Věnuj se dětem i mimo program. Všímej si, co se 
děje po schůzce, o poledním klidu, během výpravy… 

- Vysvětluj dětem při každém projevu agrese, proč je takové chování špatné.  

- Nikdy nenechávej posměšky a agresi mezi dětmi bez povšimnutí.  

- Bav se s dětmi o vztazích mezi sebou.  

- Podporuj spolupráci týmu. 

- Vysvětli dětem, co je šikana, proč je špatná, jak může vypadat a jaké má 
důsledky. Řekni dětem, že za tebou mohou kdykoliv přijít a svěřit se ti, aniž 
bys je prozradil 

Máš-li podezření na šikanu, co nejrychleji to řekni vůdci oddílu! Šikana se musí začít 
řešit co nejdříve! 

 

 

 

 

 

  

 

 Setkal ses někdy s šikanou nebo podezřením na šikanu? Jak to vypadalo? Jak bys dnes 
podobnou situaci řešil?  
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3. Zpětná vazba 
Co je to zpětná vazba a k čemu slouží. Pravidla pro poskytování zpětné vazby. 
Přijímání zpětné vazby.  

 

Zpětná vazba je proces v komunikaci. Jedna strana vyhodnocuje informace o 
průběhu a výsledcích činnosti druhé strany, a tyto informace pak této druhé straně 
sděluje.  Informace většinou musíme dostat od někoho jiného, kdo situaci nestranně 
zhodnotí.  I já sám si ale můžu říct, co se mi povedlo, jsem-li sám k sobě objektivní a 
nezaujatý.  

Takhle to zní strašně vědecky a složitě, ale není to tak. Zpětná 
vazba je něco, s čím se setkáváme každý den.  

„Ta tvoje bramboračka byla moc dobrá, dáš mi recept?.“ … „Do stanu ti teče, 
protože jsi uvnitř stříkal repelentem.“ …  „Mrzí mě, žes nám lhal o tom, že jsi na 
hlídce usnul a proto nám ukradli vlajku. Usnout přeci může každý, ale snad si 
nebudeme lhát.“ … „Když jsi vysvětloval tuhle hru, neuvedl jsi žádné příklady a já 
jsem špatně pochopila pravidla. Příště by možná bylo dobré uvést pár příkladů“ … 
„Super, moc děkuji za pomoc s časopisem. Tenhle postup mě nenapadl, ale je to 
vážně fajn, budeme to takhle dělat i příště“  

 

3.1 K čemu slouží zpětná vazba  
Zpětná vazba jsou informace o nějaké naší činnosti. Ze zpětné vazby se dozvíme, 
jak jsme tu činnost zvládli, jestli dobře, nebo špatně, kde jsme udělali chyby a jak to 
můžeme pro příště zlepšit. Když člověku zprostředkujete zpětnou vazbu, získá tím 
informace, které mu pomohou zvládnout podobnou situaci v budoucnu buď stejně 
dobře, nebo lépe. Cílem tedy je, abychom zp ětnou vazbu (kritiku) pochopili, 
přijali a pou čili se z ní pro p říště.  

Zpětná vazba je jeden z výchovných nástrojů. Přispívá k rozvoji dítěte. Má většinou 
podobu informace o nějaké činnosti dítěte, ale může mít i formu odměny či trestu. 
Tato informace totiž znamená: „tvé chování se mi líbí“, „tvé chování se mi nelíbí“, 
„udělal jsi to dobře“, „pro příště by to chtělo něco zlepšit“ … 

 

3.2 Poskytování zpětné vazby 
Je mnohem jednodušší poskytovat pozitivní zpětnou vazbu. Tzn. že někdo dělá něco 
dobře a že se mu to povedlo. Negativní (kritická) zpětná vazba je náročnější na 
sdělení – hrozí, že ji dítě nepřijme nebo že si ji vezme příliš osobně a urazí se. A 
nejen dítě, hrozí to i u dospělého. Proto je potřeba dodržovat následující pravidla.  

- Co nejdříve po provedené činnosti (aby si dítě spojilo zpětnou vazbu se 
správnou činností a správně ji vyhodnotilo). 

- V soukromí (veřejná kritika se špatně přijímá). 
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- Pokud možno bez hodnocení. Negativní kritiku pokud možno nesdělujeme 
slovy jako „špatný“, „hloupý“, „mizerný“, ale spíše doporučením, jak to udělat 
jinak a lépe.  

- Konkrétně, popisně a s příklady. 

- Zpětná vazba se sděluje k nějakému výsledku práce, ne k osobnosti dítěte. 

- S pozitivním vyzněním. 

- Obě strany jsou na zpětnou vazbu připraveny. 

 

3.3 Přijímání zpětné vazby  
Zpětnou vazbu potřebujeme i my vedoucí, abychom věděli, jak úspěšní jsme ve své 
práci s dětmi, v přípravě programů a v celé naší činnosti.  

Nejjednodušeji získáme zpětnou vazbu pozorováním a zhodnocením výsledků své 
práce.  

- nadšené děti, které se zapojují do programu = program se povedl 

- zraněné dítě = podcenili jsme bezpečnost 

- několik dětí nepostupovalo podle instrukcí = zřejmě jsme nedostatečně 
vysvětlili pravidla 

- většina dětí nedávala pozor a hrály si na mobilu = asi to nebylo moc zajímavé 

- zbyl plný hrnec polévky = zřejmě to bude chtít vyladit kuchařské dovednosti 

 

Aktivity na získání zpětné vazby od dětí: 

- Na konci schůzky se v kolečku říká, jak se komu jednotlivé aktivity líbily. 

- Neverbálně se odpovídá na jednotlivé otázky. Například rukou jako na stupnici 
děti ukazují, jak moc se jim jednotlivé aktivity líbily. 

- Píší se odpovědi na papír, nebo aktivity se známkují, bodují, kreslí smajlíky… 

- Kreslí se, co se na schůzce líbilo. 

- K jednotlivým aktivitám se vybírá obrázek, který vystihuje, jak se jim to líbilo.  

Je potřeba nebát se zpětné vazby. Nechápat ji jako osobní kritiku a útok na svou 
osobu, ale jako přínosnou informaci, ze které se můžeme (a musíme) poučit. A když 
se jako vedoucí budeme kritice bránit a nebudeme ji umět přijmout, budou se nám 
časem děti bát zpětnou vazbu dávat, přestanou nám důvěřovat a pokud se 
kritizované body (program schůzek, výpravy...) nebudou lepšit, postupně mohou 
zanevřít i na skautské akce.       
 Zpětnou vazbu zařazujeme přiměřeně (věku, času, činnosti…), není třeba po 
každé hře, činnosti sedět  v kruhu a říkat, co se nám líbilo. 
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Jak přijímat zpětnou vazbu: 

- Poděkovat za ni. 

- Vyjádřit zájem, naslouchat, doptávat se. 

- Nebránit se zpětné vazbě, nezlehčovat ji, nezesměšňovat a neútočit. 

- Dát najevo, že informace je pro nás cenná. 

- Pokud možno na zpětnou vazbu zareagovat – ale pozitivně. 
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