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1. Úvod	a přehled	
hlavních	témat

Suma sdílených poznatků a porozumění v soudržné skupině funguje 
jako společné bankovní konto, na němž je uloženo skupinou sdílené 
jmění... Jelikož je to duševní nebo psychologické jmění, používáním 
se nezmenšuje. Spíše platí, že o co štědřeji se s ním nakládá, o to 
intenzivnější pocit vnitřního bohatství a bezpečí prožívají všichni 
členové skupiny. 

Ted Hughes – Zimní pyl (Winter Pollen) 1994

O čem	je	tato	kniha?

Tento pracovní sešit popisuje metodický postup, pomocí něhož lze posílit začle-
nění do běžného prostředí u  jakéhokoli mladého člověka (označovaného tady 
jako „dítě v centru zájmu“), který má potíže ve škole z důvodu postižení, osobní 
krize nebo poruch chování a to bez ohledu na jeho věk. Metoda Kruh přátel se 
zakládá na mobilizaci vrstevníků, kteří mladému člověku v nesnázích poskytují 
podporu a zapojují se do řešení jeho problémů. Kruh přátel není totéž, co „po-
sezení v kruhu“ (Mosely, 1990), ovšem mnohé z dovedností a technik, jež učite-
lé používají při „posezení v kruhu“ lze použít při podpoře Kruhu přátel. Během 
uplynulých deseti let1 podporovali autoři této knihy využití Kruhu přátel v  řadě 
různých prostředí, od školek přes základní školy až po střední školy, často s ve-
lice úspěšnými výsledky, z nichž některé jsou popsány v Kapitolách 5 a 6. Hlav-
ní výhodou tohoto metodického postupu je to, že nevyžaduje od učitelů velký 
časový závazek. Je tomu tak proto, že všechnu podstatnou práci dělají samotní 
vrstevníci, ne dospělí. Role dospělého spočívá v setkávání se s Kruhem a dítě-
tem v centru zájmu každý týden na přibližně 20–30 minut a vést proces řešení 
problémů.

1 Originál pracovního sešitu vyšel ve Velké Británii v roce 2003. (pozn. překl.)
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Pro	koho	je	tato	kniha	určena?

Tato kniha je pro každého, protože je to kniha o vztazích a o jejich významu pro 
životy nás všech. Její autoři se ovšem specializují na psychologii vzdělávání 
a spolupracují se školami a s komunitami, jimž školy slouží. Zaměřujeme se tedy 
na lidi, se kterými pracujeme, tedy na děti a mladé lidi, kteří jsou různými způ-
soby zaškatulkováni a marginalizováni a na lidi, jejichž zaměstnáním je tyto lidi 
učit a  naplňovat jejich potřeby. Pokud jste koordinátor inkluze, mentor, učitel 
základní školy, pracovník s mládeží, pomocný nebo pedagogický asistent a trápí 
vás izolace mladých lidí s postižením nebo jinou odlišností – tato kniha je pro 
vás. Pokud jste rodič žáka s nálepkou „znevýhodněný“, je pravděpodobné, že 
již znáte těžkosti, s nimiž se váš syn nebo dcera potýká při navazování přátelství 
a vztahů v tom rozsahu, který jiní považují za lehce zvládnutelný – tato kniha je 
pro vás. Možná jste si jako každý dospělý člověk také vědomi své vlastní potřeby 
podpory a možná také máte kruh přátel, o nějž se můžete opřít. Pracovní postu-
py tady popsané vám pomohou hlouběji uvažovat o těchto potřebách a přemýš-
let nad způsoby, jak tyto vztahy posílit. 

Tato kniha se netýká žádné konkrétní „škatulky“ nebo postižení; obrací se 
na kohokoli, kdo je v nebezpečí vyloučení proto, že se jeho potřeby neshodují 
s typickými potřebami většiny. Ostatně tato kniha je pro každého, jelikož v urči-
té fázi našich životů – a čím jsme starší, tím spíše a častěji – se všichni ocitáme 
v situaci, kdy máme atypické potřeby.

Cíle	této	knihy

•  Poskytnout co možná nejpřístupnější návod, který je zároveň praktický 
a smysluplný

•  Vytvořit materiál, na jehož základě budou uživatelé schopni zakládat 
Kruhy přátel s pocitem, že mají dostatek informací a vedení

•  Vzbudit a  podpořit zájem o  kreativní přístupy k  zapojování dětí při 
začleňování zranitelných a znevýhodněných vrstevníků

•  Poskytnout nástroj, který dokáže zvrátit tlaky směřující k  segregaci 
a vyloučení jednotlivce z komunity školy



VYTVÁŘENÍ KRUHU PŘÁTEL 7

•  Posílit procesy, jež pomáhají tvořit a  udržovat ve škole společenství 
vzájemného přijetí, do nichž mohou doopravdy patřit všechny děti

Jaký	to	bude	mít	dopad?

•  Žáci s postižením nebo poruchami chování budou úspěšně začleněni 
v běžných školách

•  Ředitelé, učitelé, koordinátoři speciálních vzdělávacích potřeb, rodiče 
a asistenti budou mít pocit, že jejich přístup skutečně funguje – roz ši-
řuje příležitosti navazovat přátelství, pomáhá jednotlivcům prožívat 
pocit sounáležitosti, zmenšuje problémy s chováním

•  Žáci se budou cítit ceněni a zapojeni do podpory jiných žáků, o nichž ví, 
že mají ve škole potíže. Stanou se spojenci při podpoře svých vrs tev níků 
a  sami se v  důsledku toho budou cítit bezpečněji díky vědomí, že oni 
sami mohou jednoho dne potřebovat ve svém životě takovou podporu.

•  Rozvoj dalších kreativních metod v  oblasti vrstevnické podpory jako 
poradenství, mentoring, mediace a posezení v kruhu

•  Hlubší vhled a porozumění otázkám souvisejícím s postižením, emo cio -
nálními a behaviorálními potřebami a také s možností změny

•  Větší porozumění potřebě vrstevnické podpory a týmové práce pro uči-
tele a ostatní odborné pracovníky

•  Reflexe a diskuse nad tématy inkluze, Kruh přátel pro dospělé, zapojení 
vrstevníků a jejich přátelství

Základní	hodnoty

Tato kniha není jen „návodem“ – i když se tu dočtete všechno, co potřebujete vě-
dět pro to, abyste mohli zahájit proces vzniku Kruhu přátel kolem žáka vaší školy 
nebo kolem člena vaší rodiny. Tato kniha vás chce pobídnout k tomu, abyste pro-
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mýšleli hodnoty, které leží v základech vaší práce s mladými lidmi, abyste se za-
mysleli nad tím, proč děláme to, co děláme a kam naše práce ve školách směřuje. 
Tato podkapitola objasňuje hodnoty, na nichž práce s Kruhem přátel stojí. Zastá-
váme hodnoty úplného začlenění pro všechny; jsme přesvědčeni, že společnost 
nemůže dosáhnout spravedlnosti, dokud každý nebude mít svoje rovnocenné, 
plnohodnotné místo v našich školách a komunitách. Když toto říkáme, musíme 
ovšem dodat: Zatím nevíme, jak onoho stavu spravedlnosti dosáhnout. 

Tuto skutečnost jasně formuloval Herb Lovett, americký klinický psycholog 
a autor knih o inkluzivním a na člověka zaměřeném plánování, ve své vlivné kni-
ze Učit se naslouchat („Learning to listen“, 1996):

„... idea úplně inkluzivního společenství, do něhož patří každý, je 
mnohem radikálnější, než se na první pohled zdá. Na teoretické 
rovině se mnoho lidí hlásí k představě inkluzivního společenství, 
jehož kritériem členství je to, že člověk dýchá. V praxi ovšem 
většina lidí někde cítí hranici... Například i v rámci společenství 
těch, kteří dýchají. Osobně bych vyloučil takové lidi, kteří páchají 
mnohonásobné vraždy. Nevím, jak takové lidi začlenit a zachovat si 
přitom pocit bezpečí. Kdybychom ale věděli, jak člověku pomoct, aby 
svému vražednému nutkání nikdy nepodlehl, přítomnost těchto lidí 
by vyvolávala méně vášní, protože bychom měli důvěru, že můžeme 
bezpečně přesunout pozornost od chování k osobě samotné.“ 

(Lovett 1996, s. 8)

Všimněte si také toho, že hranice, jež byla původně jasně vyznačena, se 
může za krátký čas stát neobhajitelnou a  nespravedlivou. Lehko se zapomíná, 
že ještě v roce 1973 byli mladí lidé a děti, jimž bylo naměřeno IQ menší než 50 
bodů, považováni za nevzdělavatelné, a byli proto ve Velké Británii vyloučeni ze 
vzdělávacího systému. Jen málokdo by dnes tuto praxi obhajoval. I přesto jsme 
se ovšem příliš nepoučili a každé vítězství si lidé vyloučení na okraj museli tvrdě 
vybojovat. Inkluzivní myšlení není jednoduché. Dnešní výzva pro nás nezní, zda 
by mělo být dítě přítomné, nýbrž: „Musíme nalézt způsob, jak je začlenit“. 
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nezávislost,	vzájemná	závislost		
a rozmanitost

„Když slyšíte slovo „nevyhnutelné“ – mějte se na pozoru – 
nepřítel lidstva se ukázal“

Stehpen Vizinczey – Pravidla chaosu (The Rules of Chaos) 1970

Většina z nás vyrostla v kultuře, která nás učila, že soutěživost je dobrá vlastnost 
a že nezávislost je ctností hodnou úsilí. Učili nás, že ti, kteří nedovedou vyhrá-
vat nebo být samostatní, nejsou tak docela v pořádku a potřebují spravit u spe-
cialistů. Toto myšlení, které na společnost hledí „svrchu dolů“, dalo vzniknout 
hierarchii, v níž nalezneme ty, kteří „vědí nejlépe“, a ty, kteří snad nevědí vůbec 
nic. Není divu, že je pro nás těžké představit si, jak asi vypadá opravdová spolu-
práce. A také jsme si vědomi toho, že je takovéto tvrzení paradoxní – tuto knihu 
koneckonců napsali lidé, kteří jsou – jakožto psychologové vzdělání –klíčovými 
hráči v hierarchii vylíčené jako součást samotného problému. Plyne z toho to, že 
zřejmě právě my se máme nejvíce co učit.

Citát od Teda Hughese, jímž tato kapitola začíná, připomíná rozdíl mezi „du-
ševním nebo psychologickým jměním“ a  peněžitým nebo materiálním bohat-
stvím. Hodnota materiálního bohatství spočívá v tom, že si z něj člověk co nejví-
ce ponechává pro sebe, kdežto duševní bohatství se zvětšuje jen do té míry, jak 
je sdíleno s ostatními. Povšimněme si Hughsova opatrného zpřesnění: může se 
tak stát jen v  „soudržné skupině“. Pod tímto souslovím si představujeme sku-
pinu, z níž nebyl nikdo vyloučen. V současné západní společnosti takovéto sou-
držné skupiny takřka neexistují. Naše běžné školy vzdělávají jen ty, pro něž se 
toto prostředí považuje za „vhodné“, zbytek je poslán jinam. Na opačném konci 
životního koloběhu žijí mnozí nejstarší členové našich rodin podobně odlouče-
nou existenci v zařízeních s ošetřovatelskou službou a domovech důchodců. Tyto 
formy vyloučení omezují naši schopnost vytvářet a rozdělovat duševní bohatství 
a naši zkušenost vzájemné závislosti. 

Soudržné skupiny zákonitě zahrnují rozmanité hlasy a budou v nich i takoví 
lidé, kteří jazyk k vyjadřování svého vnímání světa nepoužívají. Následující pří-
běh ukazuje, že jejich přínos může být pro jiné velmi podstatný. 
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Pohádky	o inkluzi
„Sám nedokážu rozpoutat vítr, který by nás odnesl do lepšího světa. 
Můžu však alespoň natáhnout plachtu, aby, když ten vítr přijde, jsem 
jej mohl zachytit.“

E. F. Schumacher, autor „Malé je krásné“ (Small is Beautiful)

I když otevřeně přiznáváme, že nevíme, k čemu to směřujeme a jak bychom tam 
měli dojít, můžeme vám nabídnout několik „pohádek o inkluzi“ jako směrovky na 
cestu, a několik náhledů z ptačí perspektivy. Dokážeme říct něco o vzájemné závis-
losti a povídat příběhy o tom, že užitek mají všichni, pokud se snažíme o začlenění. 

Pokud se nedokážete s  těmito hodnotami do nějaké míry ztotožnit, Kruh 
přátel bude jen slovem označujícím další z nástrojů vnucovaného sociálního in-

Znakováním	k inkluzi
Tento příklad významu různorodosti v každodenním životě uvedla 
jednomu z autorů této knihy nedávno učitelka školky, která ve své třídě 
úspěšně začleňuje žáka s Downovým syndromem.  
Tento žák komunikuje za pomoci znakového jazyka Makaton a třída 
jako celek se učí tyto znaky používat. Děti aktivně a nadšeně povzbuzují 
svého spolužáka, aby je také používal. Přínos pro tohoto žáka 
s postižením je zjevný.  
Je tu ovšem ještě někdo, kdo má z každodenního používání znaků ve 
skupině užitek. Je to dívka, jejíž matka je neslyšící a která je bilingvní 
v anglickém znakovém jazyce a mluvené angličtině. Před příchodem 
žáka s Downovým syndromem se za svoji neobvyklou znalost znakování 
styděla a nerada se k této schopnosti přiznávala nebo se o ni dělila 
s ostatními. Od té doby, co do třídy přišlo jiné dítě používající znaky 
(což je v jejích očích nejdůležitější vlastnost spolužáka s Downovým 
syndromem), svůj původní ostych ztratila a ráda se o svoji schopnost 
dělí – stala se jakýmsi slovníkem znakování. Ve velmi konkrétním 
smyslu tak zakusila vzájemnou závislost.
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ženýrství, pomocí něhož ti, kdož jsou u moci, určují, co je pro lidi vytěsněné na 
okraj nejlepší. 

Lekce,	jež	dostáváme

Kruh přátel pracuje s širším pohledem na to, jaké má člověk ve svém životě vzta-
hy. V procesu uplatňování této širší perspektivy nám došlo, že náš obvyklý profe-
sionální přístup k těmto vztahům byl až doposud jednorozměrný. Soustřeďovali 
jsme se na dítě nebo mladého člověka výlučně jako na někoho, kdo má speciál-
ní potřeby v přístupu ke vzdělání. Jenže toto dítě je zároveň synem nebo dcerou 
a také vnukem, pravděpodobně též něčím bratrem nebo sestrou, bratrancem, se-
střenicí, sousedem od vedle a tak dále. Pokud tuto sít rozšíříme o lidi, kteří s ním 
potenciálně sdílí stejné zájmy (ti, kdo mají rádi stejnou hudební skupinu, fandí 
stejnému fotbalovému týmu, milují stejná zvířata apod.), pak uvidíme, že na dítě 
lze nazírat z mnohých úhlů, stačí se jen pořádně rozhlédnout.

Kruhy	vztahů
Schéma č. 1 nabízí tento širší pohled na vztahy. Znázorňuje vztahy na čtyřech 
úrovních blízkosti k člověku stojícím jakoby uprostřed soustředných kruhů. (Toto 
podání je založeno na práci Jacka Pearpointa, Marshi Forest a Judith Snow.)

První kruh – Kruh intimity: skládá se z  těch, kteří jsou naše „KOTVY“. Jsou to 
lidé, kteří jsou nám nejblíže a bez nichž si svůj život neumíme představit. Ob-
vykle to budou členové naší nejbližší rodiny, ale není tomu tak vždy. Menší děti 
mohou do prvního kruhu zařadit také svá domácí zvířata, zvláště když s  nimi 
rozmlouvají a říkají jim svá tajemství.

moji nejbližší
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Druhý kruh – kamarádi, přátelé: tvoří ho ti, kdo jsou našimi „SPOJENCI“. Druhý 
kruh zahrnuje lidi, kteří jsou přátelé nebo blízcí příbuzní a nedostali se do první-
ho kruhu. Jsou to lidé, jimž důvěřujeme a od nichž očekáváme, že budou na naší 
straně a že se v  těžké chvíli za nás postaví. Tito lidé mají zásadní význam pro 
stabilitu našeho vnitřního systému – pokud je náš druhý kruh jen řídce osídlen, 
budeme náchylní cítit se osamoceně, sklíčeně a podrážděně.

Třetí kruh – Lidé se společnými zájmy: skládá se z těch, kteří jsou naši „SPOLEČ-
NÍCI“. Třetí kruh obývají lidé, s nimiž pravidelně přicházíme do styku ve škole, klu-
bech, různých organizacích, církvi a podobně. Jsou to lidé, s nimiž člověk tráví svůj 
určitý čas: přicházejí a odcházejí, často jsou to lidé, s nimiž se moc často nevídá-
me. Je typické, že ve třetím kruhu je ze všech kruhů nejvíce lidí. Některé z těch, jež 
se později objeví v prvním nebo druhém kruhu, jsme často potkali poprvé právě 
v kruhu třetím. „Potkali jsme se v tanečních a šest měsíců poté jsme se vzali“ – 
tak vypadá častý vývoj vztahů v západní společnosti dvacátého století. Třetí kruh 
je semeniště budoucích blízkých vztahů a jak v následujících kapitolách ještě uká-
žeme, že klíčové kandidáty na členy Kruhu přátel nalezneme právě ve třetím kruhu.

moji nejbližšíka

marádi, přátelé
moji nejbližšíka

marádi, přátelélid
é s

e společnými zájm
y
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Čtvrtý kruh – Lidé, které si platím: složený je z lidí, kteří jsou „PLACENI“ za to, 
že vstupují do našich životů. Doktoři, zubaři, učitelé, sociální pracovníci, terape-
uti, kadeřníci, automechanici a jim podobní se nacházejí právě tady. Jsou place-
ni námi samotnými nebo našimi opatrovníky, aby nám poskytovali služby. Děti 
s postižením a lidé v pečovatelských zařízeních budou mít ve čtvrtém kruhu ne-
obvykle vysoký počet lidí a toto vychýlení v oblasti vztahů je vážnou překážkou 
v jejich zapojování se do běžných společenských aktivit (pro celkový pohled na 
to, co „ztrácíme, když lidé s vývojovým postižením vyrůstají v odloučení od sítě 
členství a kontaktů utvářejících komunitní život, v sociálním univerzu omezeném 
na oběžnou dráhu svých rodin a  sféru specializovaných služeb“ viz knihu Joh-
na a Connie Lyle O’Brien z roku 1997 „Členy jeden druhého“ (Members of Each 
other), strana 1). Všimněte si, že v západní společnosti platí doporučení, jež zra-
zuje lidi tvořící tento kruh od toho, aby se ve vztahu jakkoli přiblížili osobě ve 
středě kruhu. Výsledkem toho, čemu se někdy říká zachovávání si „profesionál-
ního odstupu“, je nízká pravděpodobnost, že se osoby v  tomto kruhu stanou 
přáteli nebo spojenci osoby ve středu zájmu. Lidé v tomto kruhu mají vzhledem 
k osobě ve středu kruhu také své vlastní priority a ne vždy jsou to tytéž priority, 
jež by si osoba ve středu kruhu sama vybrala. Termíny schůzek, organizace péče 
o klienty, vnitřní agenturní předpisy, dostupnost zdrojů či vyhlídky na povýšení 
jsou to, co určuje podmínky vztahu s osobou ve středu zájmu.

Ve třetí kapitole popíšeme, jak lze schéma vztahových kruhů využít ve škole 
při zahajování procesu tvorby Kruhu přátel.

moji nejbližšíka

marádi, přátelélid
é s

e společnými zájm
y

lid
é, které si platím
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Kruhy	podpory	jsou	na	celý	život	
Přátelé a rodina: minulost, přítomnost a budoucnost... Někteří z těch nejdůleži-
tějších lidí v našich životech již nejsou denně s námi. Někteří žijí příliš daleko, 
jiné zkrátka již nepotkáváme tak často a  jsou i  tací, kteří již zemřeli. Přítomní 
nebo nepřítomní přátelé a  členové rodiny nadále hrají rozhodující podpůrnou 
roli v našich životech a slouží nám jako kotvy uprostřed rizik a nebezpečí, která 
podstupujeme každý den. Mají zásadní podíl na tom, kým jsme, protože jejich 
hlasy a tváře formují naše vnímání sebe sama. Jsou zdrojem našeho sebevědo-
mí, našeho sebehodnocení a jsou pro nás konstantními vnitřními referenčními 
body. Tyto referenční body nás mohou vést a obohacovat nebo také omezovat, 
rušit či deformovat naše zakoušení světa. Zkušenost zneužití, ztráty, odlouče-
ní nebo odmítnutí může pronásledovat naše bdělé vědomí i naše podvědomé 
strachy. Můžeme si vždy znovu přehrávat staré filmy minulých vztahů, v nichž se 
nám klíčoví lidé procházejí před vnitřníma očima a v nichž se odvíjejí silné emo-
ce. Zažloutlá zátiší a zrnité ikony minulosti mohou být každodenními referenční-
mi body našeho kruhu živých a mrtvých podporovatelů a přátel. 

Naše podpůrné kruhy se mění v ča-
se. Zatímco dnes se mohou zdát pl  né 
k  prask nutí, zítra se můžeme cítit straš-
ně osamělí a nechránění, prožívat ztrátu, 
izo laci, úzkost nebo depresi.

Jakkoli je tato perspektiva zaměře-
na primárně na děti, můžeme si z ní vzít 
ponaučení všichni. Všichni potřebuje-
me přátele, spojence a společníky, kteří 
by nás obklopovali a podporovali v prů-
běhu našich životů. Naše rodiny  – ač 
dů ležité  – nebudou nikdy dostačovat, 
po kud máme růst a  rozvíjet náš lidský 
potenciál a zkušenost.
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2. Pozadí	a souvislosti	
Kruhu	přátel	

„Neexistuje takové postižení, které by znemožňovalo vztah.“
Al Etmanski – „Dobrý život“ (A Good Life)

Proč	Kruhy	přátel?
Kruh přátel představuje inovativní přístup k naplňování komplexních individuál-
ních potřeb v běžném prostředí, například v místních školách. Tento metodický 
nástroj napomáhá začlenění těch jednotlivců, kteří jsou kvůli svému postižení, 
chování nebo jiné odlišnosti vystaveni největšímu riziku odmítnutí nebo izolace 
od komunity, v níž žijí. 

Proč	právě	teď?	

Všichni si můžeme být jisti, že v určitém období života zažijeme ztrátu, osamění 
a odmítnutí, a to bez ohledu na to, jak plné se nám naše životy mohou teď zdát. 
V dnešní době, kdy mnoho společností a kultur povýšilo soběstačnost a ctižádost 
na ctnosti, roste pro lidi všech věkových skupin nebezpečí, že budou odřezáni od 
lásky a pomoci nejbližší rodiny i skupiny vrstevníků. V konečném důsledku čelí 
každý z nás – bez ohledu na věk – možnosti, že budeme v určité fázi života izolo-
váni od rodiny a přátel. 

„Osamělost je jediné skutečné postižení.“ 
(David Pitonyak, 2002)

Školy ve Velké Británii se v posledních deseti letech vypořádávaly s bezpre-
cedentními změnami a tlaky a jejich komunitní prostředí, jindy plné přijetí, se tu 
a tam stalo místem odmítnutí a izolace. Přetížení inovacemi, výrazné zásahy do 
tradičního způsobu práce, posílení samosprávy jednotlivých škol a nové přístu-
py k řízení se spojily s dramatickými změnami financování škol, jejich hodnocení 
a způsobu posuzování jejich odpovědnosti za naplňování stanovených standar-
dů. Tento vývoj byl posílen novou kulturou soutěživosti mezi školami. Všechny 
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tyto faktory společně oslabily sebedůvěru a toleranci mnohých běžných škol a je-
jich zaměstnanců.

Dle našeho mínění je potřeba revidovat metody a přístupy, jejichž cílem je 
podpora a začlenění těch nejzranitelnějších dětí do našich škol, větší než kdyko-
li předtím. Skutečnost, že exkluze dosahující rekordních hodnot přetrvává a že 
roste tlak segregovat děti s obtížným chováním nebo s postižením, je evidentní. 

Učitelé po celém světě se pídí po nových nápadech, které by jim pomohly 
vyrovnávat se se stále většími nároky na jejich práci. Přesto nám pořád schází 
praktické nástroje, které by učitelům pomáhaly podporovat začlenění dětí s po-
stižením a smysluplně se vyrovnávat s obtížným chováním žáků, kteří vyrušují 
nebo se nechají vyrušovat. 

Kruh přátel nabízí účinný způsob, jak se vypořádat s těžkými emocionálními 
a behaviorálními problémy. Přístupy, které vedou ke skutečné změně – navíc efek-
tivně a s relativně malými nároky na zapojení dospělého – si učitelé osvojují rádi.

Inkluze

všichni	znamená	všichni

Ve světě sílí hnutí obhajující základní lidské právo být začleněn do běžných, 
každodenních komunitních aktivit včetně vzdělávání. Většina, pokud ne všechny 
obvodní školní úřady ve Velké Británii již přijaly „zvyšování míry inkluze“ jako 
klíčový strategický cíl v rámci svých rozvojových plánů, čemuž odpovídá také ne-
dávné hromadné přejmenovávání názvů pracovních pozic a  oddělení tak, aby 
obsahovali slovo „inkluze“. Po celém světě roste počet příkladů plné inkluze 
v hlavním vzdělávacím proudu. Zvláště některé části kanadského státu Ontario 
(viz Shaw 1992), severoamerického státu New Hampshire (viz Nisbet a Hagner 
2000) nebo londýnské čtvrti Newham (viz Jordan a Goodey 1996), ale také jinde 
pracují na plné inkluzi celého spektra postižení a chování do prostředí běžných 
škol za současného přesměřování zdrojů z bývalých speciálních škol a zařízení. 
Rodiče žáků s postižením se stále častěji dožadují umístění svých synů a dcer 
do běžné školy. Inkluze je vnímána jako legitimní cíl pro všechny děti a to zejmé-
na z následujících důvodů:
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Lidské	právo

Všichni žáci a děti sdílí základní lidské právo vzdělávat se v běžné škole. V dneš-
ní době již děti nejsou segregovány na základě rasy nebo etnického původu, se-
gregace kvůli postižení přesto přetrvává. Je slyšet stále více hlasů poukazujících 
na to, že tento stav již není přijatelný. Koncept povinné segregace ve vzdělává-
ní je soustavně zpochybňován ze strany lidí s  postižením, rodičů a  profesioná-
lů. Děti nepotřebují být chráněny jedno před druhým a neměly by být ponižovány 
a diskriminovány z důvodu postižení nebo svého chování. Děti mají právo učit se 
společně. 

výsledky	výzkumů

Vzniká stále více výzkumů, které ukazují, že žáci s různými potížemi dokážou roz-
vinout širší paletu schopností v klíčových oblastech kognitivního, akademického, 
jazykového a  sociálního vývoje, pokud jsou vzdělávány v  inkluzivních školách 
hlavního vzdělávacího proudu. Navíc jsou k dispozici důkazy o přínosech inkluze 
pro všechny žáky vzdělávané v  inkluzivní škole. Inkluzivní škola je dobrá škola 
a dobrá škola je inkluzivní škola schopná poskytnout kvalitní vzdělávání všem. 
Ve speciálních školách koneckonců neexistuje jediná učební metoda nebo druh 
péče, který by nebylo možné poskytnout v prostředí běžné školy. (Pro užitečné 
shrnutí výzkumů o inkluzivním vzdělávání viz Bunch (1999) a McGregor a Vogel-
sberg (2000).

Smysluplný	život

Při rozhodování o nejlepší formě vzdělávání pro děti a mladé lidi s postižením 
je naprosto klíčové volit dlouhodobou perspektivu. Děti s postižením budou jed-
nou dospělými lidmi s postižením a budou muset žít ve stejném světě jako my 
ostatní. Pravděpodobnost, že se děti v budoucnu setkají s přijetím a že navážou 
smysluplné vztahy a přátelství, je mnohem vyšší v případě, že budou od začátku 
vzdělávány v běžném komunitním prostředí. Pokračování segregace učí děti bez 
postižení jen strachu a vzbuzuje v nich předsudky plynoucí z nevědomosti. Inklu-
ze naopak vytváří přijetí a porozumění, které zmenšuje strach a buduje přátelství, 
kontakty a vzájemný respekt. (Viz „Dobrý život“ (A Good Life) od Al Etmanskiho 
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(2000), hloubkový vhled do toho, co to znamená zvolit dlouhodobou perspektivu 
a co je zapotřebí dělat pro vytváření komunitního členství a dlouhodobě smyslu-
plných životů pro mladé lidi s postižením.)

Většina z  výše uvedeného je jasně vysvětleno Centrem pro studium inklu-
zivního vzdělávání (1998):

Inkluzivní vzdělávání je lidské právo, je to dobré vzdělání a ze 
společenského hlediska je velice smysluplné. 

(CSIE, 1998)

A přece, i když jsou důvody mluvící ve prospěch rozvoje inkluze v principu 
všeobecně přijímány, zásadní změny praxe potřebné pro její uskutečňování se 
objevují jen velice pomalu. Inkluze není událost, která se prostě „stane“  – po-
kud nám na těchto hodnotách opravdu záleží, budeme muset začít dělat některé 
věci jinak, budeme si muset osvojovat nové nástroje a přístupy a pracovat na tom, 
aby se tyto hodnoty naplňovaly. 

Tato vize inkluze vedla k  potřebě realistických a  smysluplných přístupů 
a nástrojů. Kruhy přátel se již léta používají v některých částech severní Ameriky 
a Kanady na podporu přijetí žáků s postižením v prostředí škol hlavního vzdělá-
vacího proudu. (Pearpoint a Forest 1992)

V  Severní Americe se Kruh přátel používá jako jeden ze způsobů, jak žá-
kům s postižením ohroženým izolací od pletiva každodenních přátelství a vzta-
hů, zprostředkovat normální lidskou zkušenost. Tato izolace vychází ze systému 
segregovaného vzdělávání, v němž jsou možnosti žáků poznávat a být poznán 
širším okruhem vrstevníků žijících ve stejném místě omezeny jejich institucio-
nálním a často také geografickým odloučením na základě postižení. 

Zásady a důsledky inkluzivního myšlení jsou dalekosáhlé a je tomu tak 
zvláště v textech Judith Snow. Judith je kanadská filosofka a obhájkyně 
inkluze a byla první osobou, pro niž byl záměrně zřízen podpůrný kruh. 
V následujícím úryvku vysvětluje jednu z nejvíce opomíjených ztrát 
plynoucích z vylučování těch, kteří „žijí na okraji“. 
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Základní	informace	o Kruhu	přátel
Tato část vysvětluje, co je a co není Kruh přátel. Popíšeme jeho počátky a jeho 
souvislosti s  ostatními způsoby naplňování potřeb těch, jež jsou v  nesnázích 
v důsledku svého postižení nebo své odlišnosti. Také budeme mluvit o důsled-
cích Kruhu přátel pro nás jakožto školní psychology.

Co	je	Kruh	přátel
Kruh přátel (někdy nazývaný také „kruh podpory“) je nástrojem začlenění. Jeho 
podstatou je záměrné vytváření vztahů kolem určité osoby, která je ohrožená 
vyloučením kvůli svému postižení, odlišnosti nebo proto, že se ve svém živo-
tě potýká s krizí. Kruh přátel vytváří společenství, které si uvědomuje ústřední 
význam vztahů a komunitních vazeb pro životy NÁS VŠECH – pro naši duševní 
pohodu i pro naše fyzické zdraví a odolnost (viz vložená karta). Toto je výchozí 
bod pro veškerou práci. Nepotřebujeme žádné komplexní psychologické teorie. 
Poselství je jednoduché – vztahy jsou tím, na čem nejvíce záleží – jakkoli oše-
metné jsou naše potřeby a  jména, která jim lidé dávají. Neexistuje hranice, za 
níž člověk již nemá nárok na to, aby byl začleněn, a proto také není člověka, pro 
něhož by nebylo možné vytvořit Kruh přátel. To neznamená, že společenství umí 
začlenit každého – tak tomu zjevně není. Až příliš často se přijetí jednotlivých 
žáků a studentů podmiňuje změnou jejich chování. Když se při začleňování sna-

„Život na okraji vás buď úplně vyčerpá a následně zabije, nebo 
z vás udělá snílka – člověka, který skutečně ví, jaká změna pomůže, 
člověka, který ji už cítí v povětří a který je pro její uskutečnění 
připraven udělat cokoli. Pokud jsou tito snílci osvobozeni, pokud 
jsou navráceni do náruče společnosti, stanou se architekty nového 
společenství – společenství, které má novou schopnost naplňovat 
potřeby a podporovat vztahy všech svých členů.“ 

(Judith Snow na Frontier College, 1988)
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žíme využívat Kruh, první, co se změní, je chování těch, kteří stojí okolo cílové 
osoby – osoby stojící uprostřed kruhu. 

Kruh přátel samozřejmě není jediným nástrojem, který využíváme při po-
skytování podpory vrstevníky. V průběhu posledního desetiletí jsme svědky ra-
pidního rozvoje literatury o  vrstevnické podpoře týkající se doučování a  vede-
ní při učení, mediace vedené vrstevníky, posezení v kruhu, mechanismů řešení 
konfliktů, a také poradenství mezi vrstevníky, především při obraně proti šikaně 
ve školách. Tyto přístupy spojuje myšlenka sdílení odpovědnosti za řešení pro-
blémů, s nimiž se škola potýká, mezi dospělými a mladými členy komunity školy. 

Co	Kruh	přátel	není
•  Kruh přátel není novým přístupem k  léčení nějakého typu postižení, 

emočních problémů nebo poruch chování. Není dalším pokusem na-
hlédnout do dítěte a stanovit, co tam chybí nebo co nefunguje, jak má. 
Omezení medicínského přístupu ke komplexním lidským problémům 
již bylo důkladně zdokumentováno (pro kritiku „medicínského modelu 
myšlení“ vycházející z pozic práv osob s postižením – viz Rieser a Ma-
son 1992); stačí podotknout, že nahlížet na lidské trápení a obtíže a na 
sociální kontext, v němž se projevují z výlučně medicínské perspektivy 
bude z hlediska navrhovaných řešení jen málokdy tím nejefektivnějším 
přístupem. Pokud si klademe za cíl budovat společenství a  podporo-
vat vztahy, není otázka „Co na tom dítěti funguje špatně?“ dobrým vý-
chodiskem. Obvykle nás takováto otázka dovede k seznamu hypotetic-
kých nedostatků, k  shluku možných „diagnóz“, k  pocitům beznaděje 
a absen ce jasné cesty vpřed. 

•  Kruh přátel není behavioristický nástroj změny druhého člověka. V po-
rovnání s přístupy jako třeba „Asertivní disciplína“ leží na úplně opač-
ném konci spektra možných intervencí (pro popis tohoto behavioristic-
kého přístupu k zvládání vyrušování viz Canter a Canter 1993).

•  Kruh přátel neslouží k  odměňování nebo trestání jakéhokoli chová-
ní. Kruh nás vede k tomu, abychom šli hlouběji, abychom pohlédli pod 
slupku chování a našli člověka samotného. Při používání Kruhu přátel 
se nezaměřujeme na lidské nedostatky a na jejich odstranění. Také nám 
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nejde o klinické značkování lidí diagnózami – lidi, jimž se diagnostic-
ké „nálepky“ přiřazují, je velice často vnímají jako obvinění, což redu-
kuje jejich možnosti změny. Pokud chceme změnu k lepšímu, je velice 
neefektivní říci dané osobě, že se chová špatně, nepřijatelně a že po-
kud chce být přijatý, musí se změnit. Adresát takovéto rady si s největší 
pravděpodobností nalezne ještě více důvodů, proč zůstat takový jaký je. 
Skutečná změna přichází jedině skrze přijetí bez podmínek; Kruh přátel 
představuje pokus vytvořit takovouto kulturu přijetí. 

•  O  odmítání vrstevníky, o  jeho příčinách, typických symptomech a  „lé-
čení“ již bylo z  klinické perspektivy napsáno mnoho stran (viz Asher 
a  Cole, 1990). Také platí, že všichni učitelé znají „začarované kruhy“ 
vrstevnické interakce, jaké mohou povstat kolem těch, jejichž chová-
ní je pro druhé těžko snesitelné. Každá epizoda, v  níž žák s  potížemi 
jedná na základě vzteku nebo pocitu ohrožení, vede v těchto případech 
jen k dalšímu vzdálení se vrstevníků. Toto vzdálení následně vzbuzuje 
u daného žáka pocity méněcennosti, jež vedou k dalšímu předvádění 
se a  tak dále. Není ovšem pochyb, že také samotná skupina vrstevní-
ků se může chovat způsobem, který udržuje tento koloběh negativní in-
terakce v chodu. Provokace a popuzování dětí, které se snadno rozčílí 
a které spolehlivě opětují cokoli, co lze považovat za urážku, předsta-
vují pro skupinu nástroj, jak společně odvést pozornost učitele od své-
ho vlastního chování nebo práce. Pointou je, že vrstevnická skupina má 
zájem na špatném chování jednoho ze svých členů a že by bylo mylné 
považovat nevhodné chování jednoduše za projev individuální poruchy. 
Jistota, že nejsem ten nejhorší, přináší s sebou jakési „zvrácené uspo-
kojení“, jednotlivci se proto budou snažit postarat o  to, aby tento pří-
vlastek připadl někomu jinému. Z tohoto pohledu na nevhodné chová-
ní vyplývá, že jednotlivec si může dovolit jen to, co mu dovolí skupina. 
A důvodem, proč tolik na této negativní posloupnosti lpíme, je úvaha, 
že pokud existují „začarované“, destruktivní kruhy, existují také kruhy 
„vlídné“ a prospěšné. Lze vytvořit kulturu, v níž skupina dítěti pomůže 
zůstat v  přijatelných mezích. Práce s  touto kulturou také nabízí všem 
členům skupiny i širší komunitě školy hlubší poselství: je normální mít 
potřeby a čas od času „to nezvládat“. Neboť když na to dojde, jsou tu 
ti druzí, kteří mohou být nablízku. Bylo by snadné podcenit, jak moc je 
tato jistota pro děti i dospělé důležitá – kdybyste měli vážné problémy, 
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komu byste zavolali? Kdo by přišel? Náš vnitřní pocit bezpečí závisí na 
tom, jestli známe na tyto otázky odpovědi. 

•  Kruh přátel tudíž není něčím, co pro potřebnou osobu ustanovili 
odborníci. Dotýká se životů nás všech. Všichni si dovedeme vybavit doby, 
kdy naše vlastní kruhy přátel z různých příčin prořídly i to, jak jsme se 
tehdy cítili. Všichni už máme zkušenost s tím, jaké je být „outsiderem“, 
jaké je někam nepatřit nebo být vyloučen, a to nám připomíná, že máme 
mnohem více společného než odlišného – bez ohledu na naše potíže 
a naši rozdílnost. 

Uvědomit	si	roli	žákovské	kultury
„... Žáci označovali vztahy s vrstevníky za důvod pro záškoláctví 
a stejně tak pro vyrušování a to mnohem častěji, než jakýkoli jiný 
faktor...“ 

Z: „Odmlouvání – pohledy žáků na odcizení“  
(„Talking Back – pupil views on disaffection“ – NFER 1996)

Skutečnost, že mezi žáky každé školy existuje svébytný systém hodnot a  no-
rem odlišný od toho, co personál školy podporuje jako oficiální kulturu školy, 
je sice všeobecně přijímána, ale do procesů plánování a  tvorby školních pravi-
del se promítá jen minimálně. Identita žákovské kultury spočívá částečně v tom, 
že žáci a studenti jako skupina jsou ve vzdělávacích institucích v podstatě bez-
mocní a při rozhodování o klíčových věcech mají jen malý vliv. Co do komplexi-
ty a vlivu se žákovská kultura pochopitelně rozvíjí tím víc, čím jsou mladí lidé 
v systému déle. Patrná je již před koncem páté třídy a na začátku druhého stup-
ně školy je již dominantním zdrojem vlivu. V této fázi se žákovská kultura stále 
více vzdaluje kultuře oficiální. Současně s  tímto vzdalováním se stává silnější 
a  roste pravděpodobnost, že bude mít vliv na to, zda „řešení“ problémů školy 
navrhovaná oficiální kulturou mají šanci na úspěch. Podívejte se na následující 
příklad: 

Žák páté třídy, označovaný jako žák s  autismem a  navštěvující běžnou zá-
kladní školu, se pravidelně účastní bitek s kamarády. Personálu školy je jasné, že 
je pro něj obtížné rozlišit „hru na rvačku“ a skutečně agresivní chování ostatních 
a  že na každý podnět reaguje skutečným násilím. Jeho zmatení je také zřejmé 
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Kruhu přátel, který škola kolem něj vytvořila. Kruh iniciativně rozhodne, že jediná 
cesta vpřed je celoškolní zákaz hravých bitek. Vystoupí tedy před shromážděním 
žáků s důvody, které je vedly k takovémuto závěru, a prozíravě zdůrazní, že dítě 
ve středu zájmu není jediné, které hry na rvačku nezvládá. Jejich žádost je úspěš-
ná a hry na rvačku o přestávkách postupně mizí. Tento příklad ukazuje, že někte-
rá rozhodnutí jsou dostupná jen v rámci vrstevnické skupiny. Pokud by byl zákaz 
zápasení zavedený shora a stal se dodatkem oficiálního školního řádu, pravdě-
podobnost, že by byl takto poslušně následován, by byla mnohem nižší. 

Toto je autentický hlas žákovské kultury a  její význam spočívá v  tom, že má 
také svůj pohled na jednotlivé dítě s postižením. Jedna z nejvíce povzbudivých věcí 
na práci s Kruhy přátel je to, že obraz konkrétního dítěte, který se nám zjeví, když 
se zeptáme jeho vrstevníků, je vždy bohatší a vyváženější než ten, který obvykle 
nabízí dospělí, placení za to, že se o ono dítě zajímají. Stačilo se jen zeptat.

Posvítit	si	na	„další	zdroje“
Klíčovými zdroji potřebnými k vytvoření Kruhu přátel jsou ostatní žáci a studenti. 
Pokud je dítě, na něž se zaměřujeme, žákem běžné školy, jsou nám tyto „zdro-
je“ již k dispozici. Toto konstatování může znít banálně, ale faktem je, že když 
se školy a externí organizace snažily naplňovat speciální potřeby individuálních 

Žákovská	kultura	si	školní	„řád“		
interpretuje	po	svém

Derekovi byla tato skutečnost vysvětlena během jednoho Večera pro 
rodiče pořádaného střední školou, již v tom čase navštěvovala jedna 
z jeho dcer. Jako je v britských školách zvykem, i tady byl školní řád 
ve formě plakátu vyvěšený v každé třídě. Kromě jiného se v něm 
žákům připomíná, že „Vždy pracujeme tak usilovně, jak to jen jde“. 
Když se Derek své dcery ptal, zda se toto pravidlo opravdu dodržuje, 
odpověděla: „Ne, děláš akorát přesně tolik, aby to vypadalo, že se 
snažíš, jak jen to jde.“
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žáků, tento zdroj byl až doposud téměř úplně přehlížený. Když se ve skupině vy-
skytl žák, který se předváděl nebo se choval způsobem, který nešlo vysvětlit, byli 
jeho spolužáci obyčejně poučeni: „Nevšímejte si toho – vás se to netýká...“ Celé 
kapitoly učitelských Příruček zvládání chování žáků byly věnovány schopnosti 
ignorovat a  tomu, jak k  té schopnosti vést i  třídu. To už se vyzkoušelo. Ostatní 
žáci samozřejmě nic neignorují. Vytvářejí si své vlastní teorie o tom, co to asi je, 
co ono ignorované dítě trápí a v průběhu toho si dost možná zafixují představu, 
že když jsi v nesnázích a nevíš, co se sebou – ostatní tě budou ignorovat. Kruh 
přátel je založen na opačné tendenci. Všímá si. Ostatní děti jsou povzbuzovány 
k tomu, aby se podělily o svůj názor a aby ověřovaly své teorie. Vrstevníci jsou 
často schopni dojít k úspěšným řešením problémových situací nebo k způsobům 
naplňování nenaplněných potřeb, jen když je k tomu vyzveme a na cestě k řešení 
jim pomůžeme. Je jasné, že děti a mladí lidé neznají řešení na všechno (kdo je 
zná?), ale znají jich spoustu – pokud jsou přizváni ke spolupráci. 

Původ

Přátelství je každodenní a  přirozenou součástí života všech lidí. Přátelství není 
lidským vynálezem a nemůže být naprojektováno – to je za hranicí možností pro-
gramátorů i  terapeutů. Můžeme tedy bezpečně říct, že Kruh přátel nebyl vyvinut 
jediným autorem nebo výzkumníkem. Nicméně přístupy popsané v této knize byly 
silně ovlivněny prací Jacka Pearpointa a  Marshi Forest z  Centra pro integrované 
vzdělávání a komunitu v kanadském Torontu. Čtenáře proto povzbuzujeme k tomu, 
aby si vyhledali knihy a videomateriály popsané v kapitole „Zdroje“ na konci této 
knihy. Pomocí těchto materiálů jsme získávali informace o částech Severní Ameri-
ky, kde fungují plně inkluzivní vzdělávací systémy bez jakýchkoli oddělených spe-
ciálních institucí a  také o nástrojích, jež byly použity při dosahování tohoto sta-
vu – včetně Kruhů přátel nebo dalších plánovacích nástrojů, jako jsou např. MAPY 
a CESTY (viz Falvey, M.A. et al. 1994). Dozvěděli jsme se o skupině „Communitas“ 
působící ve státě Connecticut a o její sesterské organizaci ve Velké Británii – Síti 
Kruhů přátel se sídlem v Bristolu (viz Wertheimer 1995 a Ludlum 1993). Další de-
taily o práci těchto organizací naleznete v sekci „Zdroje“. Zmíněné dvě organizace 
představují předvoj v používání Kruhů podpory jako nástrojů prosazování začleně-
ní lidí s postiženími, pro sociologickou perspektivu toho, co Kruh přátel znamená 
pro jeho členy a pro život dospělého člověka s postižením, viz Gold (1994).
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Podstoupit	riziko

Pomocí praxe jsme poznali, že budování Kruhů přátel ve školách je počinem na-
pínavým, náročným a nesmírně zajímavým. Také jsme zjistili, že tato práce obná-
ší jistá rizika. V počátcích používání tohoto nástroje jsme pracovali s náročnými 
žáky v obtížných podmínkách. Tato práce vybízí učitele k tomu, aby zaujal určitou 
roli. První riziko, se kterým jsme se potýkali, spočívalo v důvěře, že učitelé budou 
s Kruhem přátel, jehož vznik jsme iniciovali, pracovat efektivně. Role průvodce by 
pro učitele neměla být ničím neznámým, avšak zjistili jsme, že pro některé z nich 
není snadné přejít z  modu učení velké třídy do modu práce s  malou skupinou. 
Těm, kteří byli zběhlejší v aktivitách zaměřených na osobní nebo skupinový roz-
voj, nečinila efektivní práce s Kruhy žádné potíže. 

O  něco více osobní a  místy velice palčivé riziko pro nás spočívalo v  práci 
s celými třídami žáků a s malými kruhy. Psychologové vzdělávání znají sice zákla-
dy učení, avšak dlouhodobá zkušenost vyučování ve třídě nebo práce s malými 
skupinami není běžnou součástí jejich kvalifikace. Situace, kdy jsme se museli 
postavit tváří v tvář velké skupině dětí, jsme tedy vnímali jako stresující a riskant-
ní. Bylo tady nebezpečí, že ve skupině zavládne chaos, následkem něhož utrpí 
újmu naše profesionální reputace a – v konečném důsledku – také dotyčný žák. 

Uvědomovali jsme si však, že pokud na sebe toto riziko vezmeme, pokud 
budeme o svém strachu a vnitřním napětí otevřeně mluvit a především pokud bu-
deme neustále připraveni vyhrnout si rukávy a dát se do práce, může nám tato 
zkušenost profesionálně hodně dát.

Za tuto odvahu jsme byli odměněni mnoha nečekanými způsoby. Jeden 
z těch nejjednodušších, přesto však nejsilnějších bylo to, jakým způsobem nás 
žáci začali zdravit, když jsme přicházeli do školy. Po školní psychology, jejichž 
práce je většinou diskrétní, zaměřuje se na jednotlivého žáka a pozůstává hlavně 
z rozhovorů s učiteli a s rodiči, je to nezvyklá zkušenost. Moc se nám to líbilo!

Riziko, jež jsme podstoupili, abychom zorganizovali Kruhy přátel, nám pak 
dodalo odvahy, abychom o své práci mluvili s ostatními. Odvážili jsme se mluvit 
spíše v první osobě a vyprávět své vlastní příběhy. To, že jsme to udělali, nám 
pomohlo překonat propast zející mezi srdcem a  hlavou. Získali jsme tím mož-
nost odložit profesionální masku anonymity a odstupu a být sami sebou. V tom, 
že jsme to udělali, se odráží něco z podstaty Kruhů přátel.

My sami koneckonců žádáme ty, s nimiž spolupracujeme, aby byli upřímní 
a osobně přítomní, když spolu vytváříme Kruhy přátel – musíme tedy dělat totéž. 
Následující rámeček přibližuje, co to může znamenat.
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Jednoho chladného listopadového večera roku 1996 vyslal Colin do světa níže uve-
dený e-mail.

Byl to příklad pokusu dotknout se na hlubší, osobnější rovině toho, co je na 
vzdělání a na vztazích podstatné. Byl poslán národnímu fóru pro Koordinátory 
speciálních vzdělávacích potřeb v  běžných školách, jiným speciálním pedago-
gům a psychologům. Tento e-mail se pokoušel oslovit lidi skrývající se za profe-
sionálními rolemi:

Krásné okamžiky!

Ve své práci školního psychologa, ve které se stále více orientuji na cíl úplného 
začlenění, si začínám všímat krásných okamžiků v průběhu mé každodenní prá-
ce. Toto konstatování může vyznít poněkud divně a podpořit ty nejhorší podezře-
ní vůči školním psychologům, ale prosím, mějte se mnou trpělivost... Zajímalo by 
mě, zda v této době strašného odmítání, segregace a vylučování prožívá podob-
né zážitky i někdo jiný?

Tyto zážitky jsou častější od doby, kdy jsem začal pracovat s  Kruhy přátel, 
které vytváříme kolem zranitelných a náročných jednotlivců a kdy jsem si stále 
více začal uvědomovat význam přirozené komunity dítěte – jeho vrstevnické sku-
piny. Vezměte si dva nedávné „momenty“...

Teplo rodiny
•  Ian, patnáctiletý kluk, který nemluví a má mozkovou obrnu, zbožňovaný 

svou dvouletou sestrou, si během plánovací schůzky ve speciální škole, 
kdy se pro něj tvoří plán přechodu na střední školu, hraje se svou dru-
hou, pětiměsíční sestřičkou... zářivý úsměv na jeho tváři, když sestřič-
ka přijme plyšovou hračku, kterou ji nabízí. A pak se všichni domluvíme, 
že se sejdeme znovu, abychom vytvořili CESTU (PATH) pro jeho budouc-
nost mimo školu v prostředí běžné komunity... je to poprvé za posled-
ních 8 let, kdy jeho máma přišla do školy...

Skvělé přivítání
•  Ředitel školy, srdečně nabízí možnost docházet na část vyučování pro 

sedmiletou Jenny, která neužívá slova, často křičí a  má velké potíže 
v učení... dal jí školní mikinu, aby jí připomínala, že když ji má na sobě, 
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je den, kdy půjde do místní běžné školy... bavíme se s její starší sestrou 
o tom, co se bude dít... žádné hádky, žádná neurčitá sdělení... radostné 
přivítání a přijetí.

Nepatrné momenty, snad nic speciálního, a přesto svým způsobem krásné 
a silně kontrastující s každodenní rutinou a se zápasy práce ve sféře speciálních 
potřeb. Má někdo něco podobného, s čím by se chtěl podělit... moc by mě to za-
jímalo (je fajn vědět, že nejste jediný cvok na světě)?

Omlouvám se těm, kdo mají pocit, že o to tady nejde, poněvadž já jsem po-
řád více přesvědčen, že právě o tyto okamžiky jde!!!

Záplava odpovědí obsahovala i následovné:
•  „Nejste jediný cvok  – vůbec nejste cvok. Prosím, připomínejte nám 

i nadále, na čem opravdu záleží.“

•  „Můžu říct, že čtení Vaší zprávy poté, co jsem se vrátil domů po těžkém 
týdnu, kdy jsem byl až po uši zavalen byrokracií a kdy jsem měl pocit, 
jako bych stál u běžícího pásu s rodiči, ve mě zanechalo hřejivý pocit 
a obnovilo mou víru v to, co jako nový koordinátor speciálních potřeb 
dělám.“

•  „Pokud otázka zněla „Nejsem cvok?“, odpověď je „Jak se to vezme.“ 
Záleží na tom, jaká uplatníme kritéria. Z hlediska „normálních“ měřítek – 
podle většinově uznávaných zdrojů  – jste zjevně mimo... opustil jste 
svůj profesionální odstup a uchýlil jste se k subjektivní sentimentalitě 
rozplývající se nad milými historkami. Ale pokud jde o pohled některých 
z nás – blahopřeji! Teď všichni posloucháme. Teď jsme otevřeni něčemu 
se naučit. A to je shodou okolností ten lepší přístup k životu. Nepřestá-
vejte s těmi sentimentálními historkami. My je potřebujeme také.“

•  „Učím přípravnou základní školy ( věk 5–6 let) s dvanácti žáky se SVP. 
Většina má emocionální poruchy nebo poruchy chování. Jsou chvíle, 
kdy se cítím přetížena byrokratickými záležitostmi a tehdy bývá těžké 
nezapomínat, co to vlastně dělám.“
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Abychom přidali několik momentů k těm, co již Colin zmínil:

Objetí
•  Kira začala mluvit o zhoubném nádoru svého otce. Kirina matka je alko-

holička a Kira dokáže být jako takové malé šídlo. Když se zmíníla o tom, 
že je pro ni těžké trávit čas se svým otcem, protože má strach, že umře 
právě, když bude s ním, Laura vstala, přešla ke Kiře, objala ji a  řekla: 

„Moje babička zemřela.“ Laura Kiru objímá, zatímco Kira pláče.

Omluva
•  Jason křičel a nadával učiteli, který měl dozor na hřišti. Bylo mu ulože-

no napsat omluvný dopis. Jason se chopil psaní a věnoval mu deset mi-
nut (to zaprvé!). Pod psaním byl v dopisu obrázek Jasona podávajícího 
onomu učiteli kytici.

Umím to
•  Matthew odmítal nakreslit na svou pohlednici Mikuláše. „Já to neu-

mím“, říkal naštvaně. Takhle to za velkého nářku pokračuje 20 minut. 
Povzbuzen a ponechán sám sobě nakonec vytvoří obrázek. „Líbí se mi, 
jak si jej namaloval tlustého a rozjařeného,“ prohodím. Matthew se za-
šklebí od ucha k uchu. Kerri dochází trpělivost: „Já neumím kreslit Mi-
kuláše,“ a Matthew říká „Já ti ho namaluji. Já to umím“. A to týden ještě 
jen začíná... ještě musím dopsat své denní zápisy a promyslet plány pro 
budoucí půlrok... setkat se s několika rodiči... zařídit nějaké kurzy pro 
učitele... (ale vím, co mi dodává sílu :-)

Nepochybně si dovedete vybavit podobné krásné okamžiky ze své vlastní 
práce s dětmi a  také jste si vědomi rizik, které budete muset na sebe vzít, po-
kud chcete ve své škole začít používat Kruhy přátel. Jen vy budete znát všechny 
citlivé okolnosti konkrétní situace ve vaší škole a také své vlastní profesní zku-
šenosti a dovednosti. Pokud tam nacházíte také obavy a zranitelnost tak čtěte 
dál – jsme s vámi.
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3. Co	je	potřeba,	
abyste	mohli	začít?

Základní	kroky

•  Získat pro využití Kruhu přátel podporu školy a přijetí ze strany rodičů 
a dítěte. 

•  Zajistit závazek ředitele školy nebo jeho zástupce a  také jednoho 
člověka, který bude mít na starosti týdenní práci s  Kruhem (nejspíše 
půjde o třídního učitele nebo jiného pracovníka školy). Tento závazek 
je zásadní – bez něj je vytvoření dlouhodobě fungujícího podpůrného 
Kruhu značně nejisté.

•  Pracovat s celou třídou na společné definici „Problému“, vzbudit v žá-
cích empatii, získat pomocníky a  potvrdit jejich angažmá v  práci na 
tom, aby se věci pohnuly dál.

•  Obeznámit s výsledky tohoto shromáždění žáka, jehož se pomoc týká. 

•  Setkat se společně s Kruhem a dítětem, kolem něhož se Kruh soustředí, 
znovu zopakovat, v čem tkví problém, a diskutovat o tom, co dál. 

•  Setkání se opakují v pravidelních intervalech s cílem udržovat a po si lo-
vat Kruh, radovat se z úspěchů a řešit případné problémy. 
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Mezi	cíle	Kruhu	patří:

•  Zvýšit míru přijetí a začlenění jednotlivce. 

•  Zvýšit počet aktivních pokusů ze strany jeho vrstevníků pozitivně 
zasahovat do života spolužáka, který má potíže. 

•  Vytvořit pro daného žáka více příležitostí, aby si našel přátele v rámci 
Kruhu nebo i mimo něj.

•  Posilnit porozumění a vhled daného, konkrétního žáka do jeho vlastních 
pocitů a jeho chování.

•  Zpřístupnit danému jednotlivci větší svobodu volby a  posilnit v  něm 
pocit, že má své chování pod kontrolou a to v celé škále různých situací. 

•  Zřídit podpůrný tým, který by aktivně spolupracoval a navazoval vztahy 
se snadno zranitelným členem školního společenství nebo s tím, kdo 
má nějaké potíže.

Tyto cíle shrnují základní informace pro kohokoli, kdo má zájem o používání 
Kruhu přátel. Ačkoli mluví v podstatě samy za sebe, obsahují také velice obtížné 
úkoly, jako například pomoc při navazování přátelství. Tento bod pronásledoval 
a zároveň odrazoval většinu psychologů a odborníků na vzdělávání po celá léta – 
a přesto je právě toto tím, co obvykle zranitelní mladí lidé nejvíce postrádají.

než	začnete
Přesvědčený	personál

Je zásadní, aby jeden z  klíčových členů pedagogického sboru podstatě Kruhu 
přátel dobře rozuměl a byl odhodlaný použít jej v práci s žákem ve středu zájmu. 
Tento klíčový pracovník musí být schopen věnovat dostatek času podpoře Kruhu 
přátel během týdenních setkání, které budou následovat po prvním setkání žáko-
vy třídy. Bude potřeba asi 30–40 minut týdně. Může se stát, že tento časový zá-
vazek bude vnímán jako problém, když jej ovšem porovnáme s množstvím času 
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obvykle potřebným na řešení incidentů násilí, tišení záchvatů vzteku a  na ná-
sledné porady projednávající možné vyloučení žáka, začne se tento závazek jevit 
mnohem menším. Někteří učitelé říkají, že to jde lépe, když se do práce s Kruhem 
od začátku zapojí dva členové pedagogického sboru (přičemž jedním z  nich je 
často asistent), kteří se mohou vzájemně podporovat. Hlavní učitel možná bude 
muset řešit problémy, které z práce Kruhu vyplývají pro daného mladého člověka, 
pro skupinu jeho spolužáků, pro rodiče nebo ostatní členy personálu školy. Věci 
se budou měnit; karty lidských vztahů byly vrženy do vzduchu a k zemi padnou 
zákonitě v jiném – snad optimističtějším – pořadí.

Souhlas	rodičů

Rodičům nebo pěstounům dítěte musí být Kruh přátel vysvětlen, s jeho použitím 
musí souhlasit a také jej podpořit. V souvislosti s jeho zřízením pro ně mohou vy-
vstat nové otázky – například jim někdo zavolá nebo u nich zaklepou děti, které 
přijdou pro jejich syna nebo dceru, aby si s nimi šli hrát ven nebo aby se přidalo 
k nějaké činnosti. 

Přijetí	metody	žákem	ve	středu	zájmu

Rovněž dítěti musí být přístup práce v  Kruhu adekvátně vysvětlen a  to způso-
bem, jenž mu umožní pochopit, o co jde. Dítě musí přijmout to, co se bude dít. 
Uvažovali jsme, zda je v  tomto metodickém přístupu možné pokračovat, i když 
s tím dítě ne tak docela souhlasí, a dospěli jsme k přesvědčení, že nikoli. Čtenář 
si bude muset na tuto věc udělat názor sám, ale jakýkoli pokus o vnucení Kruhu 
mladému člověku proti jeho vůli, je zjevně proti smyslu všeho, co tu bylo dosud 
řečeno.

Když budete princip Kruhu přátel vysvětlovat dítěti poprvé, jeho reakce může 
ležet kdekoli na škále sahající od „ani náhodou...“ přes nerozhodnost („no, mož-
ná jo, jenže co když...“) až k nadšenému nebo nerealistickému – „vyléčím se!...“ 
S těmito reakcemi se dá pracovat a je nejlepší svěřit tuto diskusi učiteli, který da-
ného mladého člověka dobře zná.
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Začínáme:	1. krok

Úvodní	setkání	se	třídou	žáka
Moderátor	setkání

Obyčejně toto setkání vede pedagog nebo školní psycholog, který již s dítětem 
pracuje. Setkání trvá přibližně hodinu; po celý tento čas je tu přítomen třídní uči-
tel (nebo jiná osoba), který také zapisuje průběh diskuse. Je důležité, aby první 
setkání vedl někdo, koho třída moc dobře nezná. Posiluje to dojem, že se jedná 
o důležité shromáždění a také to zvyšuje zájem žáků o to, co se bude dít. Jsou 
ovšem známy i případy, kdy tuto schůzku úspěšně vedl ředitel školy, jiný učitel 
nebo dokonce sama třídní učitelka. 

Cíle	setkání

Po tom, co jsou všichni představeni, by měl moderátor vytyčit cíle setkání. Ty 
jsou: diskutovat o chování dítěte, na něž se schůzka zaměřuje a zamyslet se nad 
způsoby, jak mu třída může pomoci. Je dobré otevřeně přiznat, že není obvyklé 
mluvit o člověku za jeho (nebo jejími) zády – tak jak se to nyní bude dít – ale že 
dotyčné dítě o tom ví a souhlasilo s tím.

Zdůrazňujeme, že toto shromáždění je mimořádné a velice důležité. I když 
dnes mluvíme o tomto konkrétním žákovi, může se stát, že se příště takhle sejde-
me kvůli někomu jinému.

Ten, kdo shromáždění vede, může dále říct, že jde o důvěrné sekání, že jde 
o soukromou záležitost této třídy... Požádejte je o definici slova „důvěrné“. Děti 
mu obyčejně rozumí ve smyslu „soukromé“, „nevynášet to, co se tu řekne, z míst-
nosti“, „nevykecat to“ a podobně.

Obraz	dítěte	ve	středu	zájmu

Moderátor nyní třídu požádá o načrtnutí jejich obrazu dítěte, na něž se setkání 
zaměřuje. Žádejte je, aby nejdříve uvedli pozitiva – věci, které dotyčné dítě umí 
a které se třídě líbí a také to, jak to vypadá, když se dítěti ve středu zájmu daří. 
Všechno, co zazní, je zaznamenáno tak, aby to všichni měli před očima. Opako-
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vaně jsme byli překvapeni a povzbuzeni tím, jak lehce lze vyvolat podrobný a po-
zitivní popis dítěte ve středu zájmu. Vnímání vrstevníků je zákonitě vyváženější 
a obsahuje mnohem více pozitivních přívlastků, než které nabízí perspektiva do-
spělých, resp. personálu. 

V dalším kroku se zeptáte třídy na to, co jim na dítěti ve středu zájmu připa-
dá těžko snesitelné, na věci, které podle nich připadají těžko zvladatelné jemu 
a na to, jak to vypadá, když se dítěti nedaří. To, co je řečeno, by rovněž mělo být 
zapsáno vedle předešlého seznamu pozitivních věcí. 

Někdy může být těžké docílit plynulý průběh této části setkání a moderátor 
možná bude muset připomínat třídě to, že čím budou upřímnější, tím vyšší je 
pravděpodobnost, že budou schopni svému spolužákovi pomoci. Neochota mlu-
vit může odrážet snahu dítě ve středu zájmu nezradit nebo částečnou nedůvěru 
v to, že dospělí opravdu chtějí ty informace, na něž se doptávají. Také je to zřej-
mě poprvé, co se dětí někdo ptá na jejich názor.

Konspirační mlčení ohledně dítěte a  jeho problémů udržované mezi žáky 
a  personálem se prolamuje. Před touto diskusí obě strany věděly, že je tady 
problém, ale nikdo jej veřejně nepojmenoval, ani nedal svolení k tomu, aby se 
o něm diskutovalo.

Jak	jsem	zorganizovala	svůj	úplně	první	Kruh		
v londýnském	Lambethu

Autorka: Kate – učitelka základní školy – listopad 2011

Napadlo mě, že vám napíši, že jsem dnes zřídila svůj první Kruh!
Navzdory tomu, co jste říkali, jsem si nebyla jistá, jak bude třída 
reagovat a měla jsem strach, aby Anthony po návratu nezjistil, že se 
do jeho týmu není ochoten zapojit nikdo. To se samozřejmě nestalo. 
Dojalo mě, když jsem viděla, kolik dětí se chtělo zapojit.

Nejtěžší to bylo, když Anthony slyšel věci, které děti považovaly za 
problém – z těch pozitiv předtím měl ohromnou radost (Anthony mě 
umí rozesmát, je druhý nejrychlejší běžec, umí dobře malovat obličeje, 
má hezké písmo atd.).

Pak se přešlo k negativům a padly první návrhy (např., že vždy 
předbíhá v řadě... není to podivuhodné, jak je to pro děti důležité?). 
Pak jsme se posunuli dál ke kopání, bití, nadávání a tak dále.



34 VYTVÁŘENÍ KRUHU PŘÁTEL

Kdo	je	v kruzích	tvých	vztahů?

Teď, když je pohled žáků na dítě v centru zájmu kompletní, moderátor shromáž-
dění postoupí k obecnější diskusi o roli přátelství. Skupina je pobídnuta k tomu, 
aby se zamyslela nad různými typy vztahů, jež je jako jednotlivce obklopují (viz 
Pearpoint a Forest). Kruhy podpory a přijetí mají při dosahování změny pro kaž-
dého jednotlivce zásadní význam – bez nich bude jeho chování velice pravdě-
podobně vzdorovité, izolující a  (sebe)destruktivní. To je potřeba rozkrýt dětem 
stejně tak jako dospělým. Vidět znamená věřit, cítit znamená rozumět. 

Osvědčilo se nám strukturovat tuto část setkání pomocí schématu přátel-
ství uvedeného níže:

Zbytek je otázkou budoucnosti... naplánovali jsme týdenní schůzky.
Pedagogický asistent byl citovým nábojem setkání a reakcemi 

ostatních dětí dojat až k slzám.
Velice dobrý začátek... celý učitelský sbor to s nadšením 

a očekáváním sleduje. 

moji nejbližšíka

marádi, přátelélid
é s

e společnými zájm
y

lid
é, které si platím
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Dětem je řečeno, že první kruh tvoří ti, ke kterým mají nejblíže a kdo je milu-
jí. Druhý kruh tvoří lidé, jež jsou jejich blízcí přátelé, lidé, kterým důvěřují a s ni-
miž sdílejí svá tajemství. Třetí kruh obývá širší skupina kamarádů a  známých, 
lidí, které pravidelně potkávají v klubech, kroužcích a tak dále – lidí, kteří jsou 
součástí jejich života, ale nejsou jim až tak blízcí, jako lidé v druhém kruhu. Čtvr-
tý kruh sestává z  lidí, se kterými se často vídají a  kteří jsou placeni za to, aby 
vstupovali do jejich životů – například učitelé, zubaři, doktoři, sociální pracovní-
ci a terapeuti, pokud je mají.

V průběhu toho, jak jsou žákům kruhy představovány, jsou žáci vybídnuti, 
aby se zamýšleli nad tím, kdo v jejich životě stojí na jednotlivých úrovních a tyto 
osoby jsou zakresleny do zvětšené verze schématu č. 1 tak, aby je všichni viděli. 

Metody,	které	lze	použít

•   Každý žák vyplní schéma vlastních vztahů – může použít obrázky nebo 
slova 

•  Jeden žák je přizván dopředu a  jeho kruh se nakreslí na velký papír 
přilepený na zdi nebo na tabuli

•  Žáci jsou jednoduše pobídnuti k tomu, aby přemýšleli nad kruhy lidí ve 
svém životě, načež jsou schématem provedeni společně jako skupina

•  Dobrovolník seřadí kolem sebe spolužáky v soustředných kruzích a tak 
znázorní lidi ve svém životě

Skupina je tedy vedena k tomu, aby si uvědomovala bohatost a různorodost 
vztahů ve svém vlastním životě. Důraz by měl být spíše na kvalitu, než na kvanti-
tu vztahů. Je potřeba dát pozor na to, aby se jednotlivci, kteří nemají příliš mnoho 
přátel, necítili v důsledku této diskuse méněcenní. S těmi, u kterých tato aktivita 
vyvolala bolestné vzpomínky nebo odhalila problémy jako například nedostatek 
přátel nebo absence blízkého ve středu kruhu, je někdy potřeba dále pracovat.

Další krok je zásadní: vzbudit u skupiny pocity empatie vůči těm, kdo mají 
ve svém životě velmi málo lidí. Členové skupiny jsou vyzváni, aby si představili, 
jak by se cítili, kdyby jejich druhé a  třetí kruhy byly prázdné, kdyby měli pouze 
bezprostřední rodinu a placené lidi. Tato část setkání je intenzivní a vždy během 
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ní vyvstane široké spektrum reakcí. Pokud je potřeba žáky pobízet, měli by se za-
měřit na prázdnotu v druhém a třetím kruhu, nepřítomnost jakýchkoli přátel nebo 
lidí, s nimiž člověk může trávit čas. Následující rámeček shrnuje typické odpově-
di žáků na základních nebo středních školách: 

Jak	by	ses	cítil?

Opravdový soucit, který se zračí v těchto odpovědích, a hloubka porozumě-
ní, o níž odpovědi svědčí, jasně ukazuje, jak velký význam měl tento scénář pro 
žáky, s nimiž jsme pracovali.

Vedoucí skupiny se pak zeptá žáků, jak by se chovali, kdyby se takhle cítili. 
Opět snadno vyvoláme bohatou škálu odpovědí. Pokud je potřebné žáky pobí-
zet, stačí se soustředit na slova vyjadřující pocity: „Jak byste se chovali, kdybys-
te se cítili osamělí, zapomenutí, naštvaní...?“

„Měl bych sebevražedné myšlenky... Cítil bych se osamělý...Nudil 
bych se... Nešťastný... Cítil bych se trapně... Smutný... Naštvaný... 
Jako kdybych neexistoval... Vyvedený z rovnováhy... Zapomenutý... 
Neviditelný... Nechtěný... Bezmocný... Měl bych ostatních plné zuby... 
Deprimovaný... Jako že jsem „jiný“... Byl bych vyděšený...“
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Jak	by	ses	choval

Žáci vědí, jak by se chovali, kdyby neměli přátele. To je zlomový moment ce-
lého setkání. Starším žákům (pátá třída a výš) možná již dochází spojitost mezi 
tím, co dříve řekli o chování daného dítěte a seznamem, který právě vytvořili. Mo-
derátor by měl vyzdvihnout skutečnost, že se oba seznamy do značné míry sho-
dují a třída by měla být navedena k přemýšlení o tom, zda problematické chování 
dítěte, o němž je řeč, nemůže být částečně důsledkem jeho pocitu, že nemá žád-
né přátele. Tenhle moment může být pro přítomné dospělé velice dojemný. 

Ve chvíli, kdy skupina dosáhla určitého stupně porozumění, zeptáme se, 
zda má někdo nějaký nápad, jak by třída mohla dítěti pomoci. Obyčejně pro tří-
du vyvstanou dva jasné úkoly. Zaprvé nabídnout žákovi v nesnázích přátelství. 
Zadruhé rozvinout strategie, jak mu pomoci udržet vlastní chování v přijatelných 
mezích. Návrhy třídy jsou znovu napsány tak, aby je všichni viděli. Mezi typické 
návrhy celé třídy patří například:

Jak	pomoci

„Začal bych s drogami... Zuřil bych... Utekl bych... Byl bych naštvaný 
a mlátil bych lidi... Kradl bych druhým věci... Mluvil bych sprostě... 
Snažil bych se upoutat pozornost... Nadával bych druhým... Snažil 
bych se být vtipný... Házel bych po lidech věci... Plakal bych... Sníval 
bych s otevřenýma očima... Šel bych se schovat... Rozbíjel bych věci. 
Vyhledával bych špatnou společnost... Porušoval bych zákon... Choval 
bych se nevlídně...“

Být kamarádský... Ráno jej přivítat... Zavolat jej, aby si s námi 
hrál... Dostat jej do fotbalového týmu... Říct jí, ať přestane, když... 
Vzpomenout si na jeho narozeniny... Pomoct mu s úkoly... Sedět s ní 
v lavici... Neříkat o ní ošklivé věci, nenadávat jí... Říct mu, že nestojí  
za to rozčilovat se...
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toto	je	začátek	procesu	řešení
Volitelná závěrečná aktivita má za cíl posilnit otevřenost a upřímnost zdůrazňo-
vané v průběhu setkání. Žáky v této fázi požádáme, aby říkali, co dítěti, na něž 
se zaměřujeme, nepomůže. (Žáci se cítí jistěji, pokud smí referovat o tom, co vi-
děli dělat jiné a nemusí se nutně přiznávat k tomu, že to dělali také.) Praxe nám 
ukázala, že toto veřejné pojmenování toho, co může druhému ublížit, je důležitá 
a terapeutická část celého procesu. Zmiňované činnosti často zahrnovaly různé 
způsoby vylučování dítěte v  centru zájmu  – ty subtilní („Můžete se tvářit, jako 
kdyby tu nebyl, předstírat, že jste jej neslyšeli...“) i ty hrubší („Všem říct, že má 
blechy.“).

Teď je scéna připravena na to, aby vedoucí skupiny vybral dobrovolné pod-
porovatele, kteří vytvoří pro dítě Kruh přátel. Naše zkušenost je taková, že se při-
hlásí mnohem víc dětí, než je potřeba na vytvoření funkčního Kruhu (6 až 8 členů 
je optimální), budete tedy muset zvolit způsob, jak do něho žáky vybírat. Může-
te s úspěchem aplikovat řadu různých metod. Někteří vedoucí rádi z žáků, kteří 
vyjádřili svou ochotu podílet se na Kruhu, vybírají náhodně. Jiní rádi volí podle 
toho, jak kdo přispěl k společné diskusi třídy. Často je vhodné nechat si poradit 
třídním učitelem nebo asistentem a vybírat dle jejich doporučení, kdo by byl uži-
tečným členem kruhu. Nebo ještě lépe: moderátor se může zeptat samotné třídy, 
koho by bylo podle ní dobré vybrat. Máme jen jedinou radu: nevybírejte jen žáky, 
které dospělí považují za Slušňáky. Je pravděpodobné, že právě tyto děti budou 
samy mít nějaké problémy a z vlastní praxe víme, že těmi nejužitečnějšími a nej-
více nápomocnými členy Kruhu bývají nezřídka právě žáci, o nichž se říká, že jsou 
sami „problémoví“. Vyvarujte se tedy vybírat jen „slušné žáky“.¨

Jednoho památného dne nám asistent řekl, že jsme náhodným výběrem 
zvolili tři kluky, kteří dívce, které jsme se věnovali, ze života dělali peklo! Z ono-
ho Kruhu se vyklubal jeden z  vůbec nejúspěšnějších Kruhů  – přínos a  vhled 
těchto tří chlapců byl výjimečný a někdy i hluboce dojímavý. Každý z nich si s se-
bou nesl svou vlastní citovou zátěž a díky tomu, že Kruh byl zaměřen na někoho 
jiného, měla na ně jeho činnost zjevný zprostředkovaný terapeutický efekt.
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Teď, když máte vybraný Kruh přátel, stojí za to třídě jako celku připomenout, 
že ačkoli nemůže být každý členem Kruhu, každý může být nápomocný tím, že 
se bude chovat přátelsky, že bude podporovat členy Kruhu a uplatňovat strate-
gie, které byly navrženy před chvílí během společného brainstormingu. Také je 
možné vytvořit seznam náhradníků pro samotný Kruh přátel.

Celý tento proces možná trval pouhou hodinu, ale jeho důsledky mohou být 
dalekosáhlé. Takovéto shromáždění celé třídy má v celém procesu klíčovou úlo-
hu, protože zvyšuje citlivost skupiny k potřebám dítěte. Problém je pojmenován 
a věci se teď mohou začít hýbat vpřed. Teď bude pro jednotlivé žáky mnohem těžší 
provokovat, vylučovat nebo šikanovat ono dítě a to i v případě, že nejsou zrovna 
členy jeho Kruhu. Podpůrní učitelé, kteří pracují pro organizaci pomáhající lidem 
s autismem v oblasti Leicestershire a mají s formováním Kruhů kolem žáků s au-
tismem umístěných do běžných škol dlouhodobou zkušenost, pokládají toto první 
setkání za naprosto zásadní pro podporu začlenění sledovaného žáka (Whitaker 
et al., 1998). Teď je potřeba zorganizovat první setkání Kruhu s žákem, jemuž se 
má pomáhat. Setkání by se mělo odehrát co nejdříve po setkání celé třídy. 

Na závěr stojí za zmínku, že Podpůrné učitelské skupinky, které ve své roz-
šířené knize „Zvyšování kompetence prostřednictvím kolaborativního řešení 
problémů“ („Increasing competence through collaborative problem-solving“, 
Hanko, 1999) popsala Gerda Hanko a naše vlastní publikace o Kruzích dospě-
lých („Circles of Adults“, 2003) se v mnohých bodech překrývají a tato kniha po-
drobněji popisuje, na jakých procesech stojí.

variace	na	téma
Výše popsaná verze scénáře se nám nejlépe osvědčila v případech 
dětí-outsiderů nebo žáků s poruchami chování. S několika malými 
změnami ve scénáři toho, co říká moderátor, může takovéto shromáždění 
proběhnout také při hledání podpory pro žáka, který má nově přijít do 
třídy – například proto, že byl v předešlé škole permanentně vylučován 
z kolektivu. Ústřední otázky pro skupinu by pak zněly: „Jaké to je, když 
jste někde noví a všichni už se tam vzájemně znají?“ „Jak byste se chovali, 
kdybyste se takhle cítili?“ a tak dále. Podobně se může setkání zaměřit na 
potřeby žáka, který má potíže v učení, s výhledem na vytvoření Kruhu na 
podporu učení. Hlavní otázky by pak mohly začít takto: „Jaké to je, když 
nerozumíte, co máte dělat?“ a dále pokračovat v obvyklém pořadí.
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4. Kruh	přátel	v akci
Existuje mnoho způsobů řízení skupinek soustředěných kolem jednoho žáka. 
Přístup, který tady popisujeme, představuje jen jednu z možných cest. Můžete 
si vytvořit svůj vlastní postup tak, aby vyhovoval vám. Buďte tvořiví, ale držte se 
těchto hlavních zásad:

• Kruh je tu pro to, aby podporoval začlenění jednotlivce.

•  Respektujte důstojnost a lidská práva každého jednotlivého žáka 
s potížemi, jakkoli obtížné je jeho chování.

•  Vzájemná podpora, důvěra, otevřenost a upřímnost jsou předpokladem 
úspěchu.

•  Žák ve středu zájmu musí vnímat, že mu ostatní naslouchají, že za ním 
stojí a nesmí mít pocit, že jej celý proces zpochybňuje a ohrožuje.

Úvodní	setkání	kruhu	přátel
Úvodní setkání Kruhu přátel navozuje situaci, a je proto pro všechny zúčastněné 
velice důležité. První setkání by mělo proběhnout co nejdříve po shromáždění 
celé skupiny popsaném v předcházející kapitole. Prodlení jen posilní znepokoje-
ní a úzkost v mysli žáka s potížemi a přehnané vzrušení na straně potenciálního 
Kruhu přátel.

Na prvním setkání se žák ve středu zájmu musí cítit bezpečně, jelikož do-
stane intenzivní pozornost svých vrstevníků, kteří budou otevřeně mluvit nejen 
o tom, co se jim na něm líbí, nýbrž také o těch stránkách jeho chování, s nimiž 
se těžce vyrovnávají.
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návrh,	jak	vést	první	setkání	Kruhu	přátel

• Vzájemně se představit

• Domluvit si základní pravidla a vysvětlit si, co to znamená být diskrétní

•  Stanovit si společné cíle, např. pomoci žákovi nalézt a udržet si přátele 
a pomoci mu dostat své chování do přijatelných mezí

• Vyzvat členy skupiny, aby žákovi řekli, proč se do jeho skupiny přihlásili

•  Vytvořit společně se skupinou seznam pozitiv i věcí, na nichž žák potře-
buje pracovat

• Formou brainstormingu hledat strategie

•  Dohodnout se na tom, které strategie lze vyzkoušet a zajistit, aby se 
členové skupiny na jejich uplatnění podíleli. O  odpovědnosti, hrani-
cích a důvěrnosti mluvte se skupinou otevřeně. Řekněte jim, co se od 
nich očekává a v rámci jakých mezí.
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•  Dát skupině jméno, přičemž se vyhneme použití jména dítěte. Příkla-
dy skutečných názvů skupin: Tygři, Skupina pomocníků, Naslouchající 
skupina, Zatmění..

•  Vysvětlit řád setkávání a následných činností a pobídnout členy skupiny 
k vzájemné podpoře.

Žák ve středu zájmu by měl být na první setkání Kruhu dobře připraven. Je 
nejlépe věnovat se tomu individuálně před tím, než proběhne setkání celé sku-
piny. Vedení této schůzky je nejlepší svěřit třídnímu učiteli. Hlavní zásada je, že 
žák, kolem nějž Kruh tvoříme, by neměl být překvapený tím, co se s ním v Kruhu 
bude probírat. Setkání začínají představením a někdy také zahřívací aktivitou. 

Zahřívací	aktivity

•  Napište na papír, co by vám mohlo bránit v tom, abyste se plně sou stře-
dili na toto setkání. Může to být problém, který máte ve vztahu k žákovi 
ve středu Kruhu, něco, co udělal a co je pro vás těžké přijmout či odpustit 
nebo starosti a  problémy ve vašem vlastním životě, které vám brání 
soustředit se na to, o čem budeme mluvit. Napsaný papír pak zmuchlejte 
a hoďte do koše.

•  Hry, ve kterých jde o  naslouchání jinému členu skupiny  – například 
rozdělení do dvojic a sdílení jedné dobré a jedné špatné věci, která se 
žákům stala během předcházejícího týdne.

•  Minuta „totálního naslouchání“ partnerovi, jak mluví o  sobě nebo 
o jakémkoli zvoleném tématu. 

•  Hry, ve kterých se vyvolávají jména jiných členů Kruhu – např. hra, při 
níž se míček hází člověku naproti a současně se řekne jeho jméno nebo 
hra, kdy všichni drží provaz svázaný do kruhu, tvoří z  něj různé tvary 
a říkají slova vyjádřující emoce, jako například „harmonie“ nebo „mír“.

• J ednoduché dramatické cvičení založené na poslouchání a důvěře.
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Výborným zdrojem praktických námětů aktivit pro třídu a nápadů, jak budo-
vat společenství, je kniha Mary Sapon-Shevin „Protože dokážeme změnit svět“ 
(„Because We Can Change The World“) z roku 1998.

Základní	pravidla

Následně jsou představena základní pravidla, která musí být jednoduchá a musí 
dávat smysl. 

Podobně jako ve shromáždění celé třídy, i tady je diskutována a zdůrazně-
na důvěrnost. Přítomným se vysvětlí, že kterýkoli z členů Kruhu by mohl někdy 
v budoucnu sedět na místě žáka ve středu. To, o čem se tu bude mluvit, je tedy 
přísně důvěrné, s výjimkou případů, kdy je ohrožena bezpečnost žáka ve středu 
zájmu.

Je užitečné požádat skupinu, aby si vytvořila a odsouhlasila seznam svých 
vlastních pravidel. Obvykle dospěje k následujícímu seznamu. 

• Mluví vždy jen jeden člověk.

• Během setkání se chováme rozumně.

•  To, o čem se tu bude mluvit, je důvěrné, s výjimkou případů, 
kdy je velice důležité, aby o dané věci věděli i jiní.

Cíle	kruhu

Teď by měly být ujasněny a zopakovány cíle Kruhu, a to pro všechny žáky v Kruhu 
včetně žáka v jeho středu. Cíle musí být jednoduché a jednoznačné. Cíle obvykle 
obsahují zmínku o zlepšeném chování o nárůstu příležitostí navázat přátelství 
a zdravější vztahy.

Další fáze je nepochybně jedním z nejkrásnějších momentů v celém proce-
su práce s Kruhem přátel a rozhodně nejkrásnějším momentem prvního setkání. 
Každý jednotlivec v Kruhu je požádán, aby vysvětlil, proč se rozhodl přihlásit se 
za člena Kruhu. 
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Jeden z účinných způsobů, jak vytvořit mezi žákem ve středu zájmu a jeho 
vrstevníky upřimný dialog, spočívá v připomenutí otázek, jež byly skupině polo-
ženy na úvodním setkání. 

Otázky :
Co máme na tomto člověku rádi, co jsou jeho pozitiva? 
Jak to vypadá, když se tomuto člověku daří?
Otázky obvykle vyvolají velice plodnou a konstruktivní reakci. Odpovědi by 

se měly viditelně zaznamenávat  – buď slovy nebo ve formě obrázků. Dospělý 
průvodce může pozitivní poznámky dobře zužitkovat, konkrétní pochvalu může 
rozšířit nebo dokonce přispět vlastními poznámkami.

Kruh se pak potřebuje zaměřit na situace, kdy se žákovi ve středu zájmu moc 
nedaří. Usilovali jsme o to, aby z toho nevznikl dlouhý seznam negativ a nálepek, 
které by ulpěly na dotyčném žákovi. Zdá se, že užitečnější a méně zraňující bývá, 
pokud se spíše než na nedostatky a osobní vlastnosti soustředíme na situace . 
Na druhé straně bychom se neměli zdráhat mluvit přímo, upřimně. 

Jasnou a upřímnou zpětnou vazbu od skupiny vrstevníků o vlastním chová-
ní, jež je pro druhé těžko snesitelné, nedokáže nic nahradit. Je nutné, aby se žák 

Když si Colin sedal na schůzce svého druhého Kruhu, byl pořádně 
nervózní! Nepokojně očekával příchod žáka v centru zájmu, kterého 
měl do místnosti přivést jeho třídní učitel. Žáci v Kruhu se již začínali 
neklidně vrtět, když se znenadání ozval za dveřmi strašlivý rámus. Bylo 
slyšet křik a ječení a také zvuk jako když se kope do stěn a do dveří. 
Colin cítil, jak mu srdce kleslo až do žaludku a tento pocit se ještě 
prohloubil, když se náhle rozletěly dveře a žák Richard byl vržen dovnitř 
rozlíceným učitelem.

Tak tady ho máte. Přijdu si po něj ve dvanáct!
Colin zápasil s dilematem, jestli nemá celé setkání Kruhu okamžitě 

odvolat. Rozhodl se pokračovat. Richard se schoulil na své židli 
v kruhu ostatních, vypadal napjatě a rozčileně. Bylo pro něj těžké jen 
zvednout zrak a podívat se někomu do očí.

Když při vysvětlování motivace pro přihlášení se do Richardova Kruhu 
přišlo na řadu čtvrté dítě, Richard se otevřel jako malé, ale velice vzácný 
květ. Colinovi přeběhl mráz po zádech. To se nedalo srovnat s ničím, 
co v posledné době jako psycholog vzdělávání zažil. Vlastně si neuměl 
vzpomenout ani na jediný podobný zážitek v celé svojí kariéře.
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i během této diskuse pořád cítil bezpečně a aby se necítil ohrožen touto zpět-
nou vazbou. Mezi metody, jak v této situaci zajistit bezpečí, patří následující:

• Postarejte se o to, aby byl seznam spíše krátký.

•  Žákovi ve středu zájmu jasně a přede všemi členy Kruhu vysvětlete, že to, 
co zazní, vypovídá pouze o tom, co někdo z přítomných cítí nebo co zažil. 
Nemusí to být nutně pravda a nemělo by jej překvapit, jestli s tím nebude 
souhlasit. Jde jen o názor členů Kruhu a ten se nebude zabývat tím, aby 
rozsoudil, co kdo v nějaké konkrétní situaci udělal nebo neudělal. 

• Odlehčete potenciálně problematické příspěvky humorem.

•  Okamžitě zasáhněte v případě jakéhokoli porušení pravidel nebo pří-
mých útoků mezi členy Kruhu. 

V průběhu tohoto procesu je důležité vnímat, co všechno jednotliví účastní-
ci do setkání vnášejí. Musíte naslouchat hlubšímu významu toho, co se tu říká. 
Sledujte a pozorujte... Poslouchejte a slyšte... Prožívejte a vnímejte. Poslouchej-
te a rozumějte na co nejhlubší rovině. 

Během tohoto procesu si dejte pozor na individuální sabotáž ze strany členů 
Kruhu, kteří se snaží vnést do setkání svou vlastní agendu. Také sledujte, jestli 
do průběhu setkání nezasahují problematické vztahy. Staré spory, zraněné city, 
naštvané oběti a touha po pomstě přinášejí do setkání svá rizika a napětí. Formát 
naznačený výše nabízí spoustu příležitostí pro jednotlivce, kteří by vědomě či ne-
vědomě rádi žákovi ve středu zájmu situaci ztížili, a je tedy na vedoucím dospě-
lém, aby udržel setkání v mezích a v atmosféře bezpečí pro všechny přítomné.

Dalším krokem je tvoření strategií, jež členové Kruhu mohou k podpoře žáka 
ve středu zájmu použít. V ideálním případě se samotný žák na této činnosti aktiv-
ně podílí, mnozí ovšem budou na úvodním setkání přirozeně raději zticha a více 
se otevřou teprve na dalších setkáních. Všechny nápady by se měly zaznamená-
vat – slovy nebo pomocí obrázků – po nějakém čase navrhování řešení je možné 
vrátit se k jednotlivým myšlenkám a společně se skupinou je dále promýšlet. 

Základní principy, na nichž toto tvoření a přijímání strategií stojí, jsou:

•  Zajistěte, aby jednotlivci přijali strategie, které navrhují, za své. Pokud 
je to možné, předejděte tomu, aby odpovědnost za určitou strategii by-
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la dána někomu jinému, například třídnímu učiteli. Jedním ze způso bů, 
jak toho dosáhnout, je zeptat se navrhovatele, zda si je jistý, že da nou 
strategii dokáže sám naplnit, případně jakou podporu při tom bu de 
potřebovat.

•  Některé nápady budou vyžadovat, aby je ostatní členové skupiny nebo 
dospělý vedoucí rozvinuli.

•  Následky některých nápadů bude možná zapotřebí hlouběji pro zkou-
mat, zvláště pokud by mohly být kontraproduktivní.

•  Přijímá žák ve středu zájmu danou strategii a bude na její naplňování 
spo lu pracovat, alespoň v zásadě?

•  Závazek členů Kruhu dodržovat zvolené strategie a myšlenky je nevyhnu-
telný pro to, aby se tyto strategie a myšlenky uplatnily i v reálném životě.

Nežli úvodní setkání uzavřeme, domluvíme se na jménu skupiny. Kruh by ne-
měl být nazýván Kruh přátel a stejně tak by neměl nést jméno dítěte. Lepší je zvo-
lit neutrální název, například: „Naslouchající skupinka“, „Červeňáčci“, „Podpůrný 
tým“, „Áčko“ a tak dále.

Členové Kruhu mohou vytvářet nápady, ale v ideálním případě by to měl být 
žák ve středu Kruhu, který nakonec vybere jeho jméno. Jméno Kruhu je důležité 
pro identitu skupiny a posiluje vzájemně se podporující aspekty této metody. 

Na závěr úvodního setkání se musí všichni přítomní domluvit, jak bude sku-
pina dál fungovat. Je potřeba stanovit místo a čas setkávání a zjistit rámcové mož-
nosti dospělého průvodce i  jednotlivých členů Kruhu. Toto setkání bylo první ze 
série týdenních setkání, což je třeba jasně říct. Závěrečná slova by měla být po-
silující, inspirativní a měla by povzbuzovat vzájemnou podporu a víru v lepší bu-
doucnost.
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Výborným způsobem, jak setkání dětí nebo dospělých zakončit, je kolečko 
„slov“. Všichni přítomní jsou požádáni, aby jeden po druhém řekli několik slov 
(ne více než jednu větu) o tom, jaký mají ze setkání pocit. Pokud se při tom po-
staví, zvýší to pozornost ostatních k tomu, co zaznívá.

Když se Kruh rozejde, je důležité krátce promluvit s žákem ve středu zájmu, 
abychom zhodnotili účinek této první schůzky. Pokud v mladém člověku vyvolal 
starosti, možná bude potřeba delšího rozhovoru. Je dost možné, že členové Kru-
hu budou chtít odejít z místnosti společně s podporovaným žákem a v takovém 
případě je samozřejmě nebudeme rušit. 

řízení	skupiny	Kruhu
S 6–8 dobrovolníky již bylo dohodnuto týdenní setkávání s odpovědným členem 
pedagogického sboru. (Z praxe víme, že některé dlouhodobě fungující Kruhy na-
rostou i do deseti členů.) Úvodní setkání obyčejně svolává vedoucí celé skupiny, 
který vedl výše popsané shromáždění spolu s učitelem – budoucím průvodcem 
kruhu – , jenž pozoroval a pomáhal zaznamenávat odpovědi. První schůzka ob-
vykle vyžaduje 45–60 minut. Následující setkání mohou trvat 20–40 minut.

Lze použít různé přístupy. Uplatní se tu techniky zaměřené na řešení problé-
mů, které bývají relativně bezpečné a lehce osvojitelné pro všechny zúčastněné 
a které by také měly nabízet dostatečný prostor pro prozkoumání problémů, vy-
zdvižení pozitiv a analýzu negativ. Hlavním cílem setkání je navrhování podpůr-
ných řešení a praktických strategií. Je třeba, aby se průvodce úvodního sezení 
po půlročním běhu skupiny, setkal s celou třídou a s Kruhem a zhodnotili spolu 
výsledky. To platí bez ohledu na to, zda je průvodce v Kruhu hostem nebo kme-
novým učitelem.

První setkání Kruhu přátel bývá chaotické a může být pro dospělého obtíž-
né konstruktivně je vést. Někdy se tu projeví hněv vůči žákovi ve středu zájmu 
nebo se rozvinou debaty, které nemají pro pomoc dotyčnému dítěti žádný kon-
krétní význam. Dospělý musí žákům připomínat základní pravidla, důvod, proč 
se setkávají a upozorňovat je na potřebu naslouchat každému jednotlivému čle-
nu skupiny.
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Mladším dětem (3. třída a niž-
ší) může pomoci strukturování set-
kání tak, aby se zvýraznilo střídá ní 
rolí posluchačů a řečníka. Lze vyu-
žít například zahřívací a  uzavírací 
rituály, vyžádat si od skupiny po-
známky k  dopředu známým otáz-
kám nebo dovolit členům mluvit 
jen v případě, že drží v  ruce určitý 
speciální předmět. Takovým před-
mětem může být mluvící hůlka, 
kámen naslouchání, falešný ne bo 
skutečný mikrofon atd.

Lidé vedoucí Kruhy přátel pobízíme k  tomu, aby poslouchali svůj instinkt 
a čerpali ze svých darů, svých silných stránek a svých zkušeností mluvení a práce 
s dětmi. 

Neděje se tady nic zázračného nebo mystického, žádá se jen, aby dospě-
lí měli opravdový zájem a  odhodlání pomoci žákovi ve středu zájmu a  aby byli 
schopni pozorně naslouchat a nechat se vést dětmi. Žákovi ve středu zájmu je po-
třeba naslouchat zvláště pozorně a pokud možno měl by mít stále větší podíl na 
vedení celého procesu, aby se zajistilo řešení jeho skutečných potřeb a problémů.

Týdenní setkání mohou mít různý charakter  – od jednoduchých a  jedno-
značných až po hluboce terapeutická sezení.

Bez ohledu na to, o jaké se opíráme zkušenosti, je zřejmé, že Kruhy se rychle 
stanou poučnou zkušeností pro všechny děti ve skupině – tím, že mluví o emo-
cích, řeší problémy, naslouchají, soucití, konfrontují a hledají nové cesty vpřed.

Wendy Daley, ředitelka základní školy v Nottinghamshire, si 
k budování kruhů našla vlastní cestu skrze dlouholeté zkušenosti 
s chvilkou posezení v kruhu a vzdělávání k osobnostnímu a sociálnímu 
rozvoji. Tato cesta spočívala v postupném odhalování významu 
přátelství a v práci na specifických dovednostech krok za krokem. 
Netrvalo dlouho a Kruhy fungovay v celé škole.
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Ve své praxi jsme pozorovali, že je potřeba jasných hranic a jednoznačného 
sdělení s  ohledem na to, jak mají členové skupiny jednat, pokud jim dítě, jež 
podporují, prozradí něco osobního. Je důležité dát členům Kruhu jednoznačné 
svolení předat učiteli vedoucímu skupinu jakékoli informace, které jsou jim svě-
řeny. Toto svolení a vedení pomáhá při stanovování hranic toho, co mají členové 
Kruhu od podporovaného žáka snést. Je důležité zdůraznit, že pořád mají osob-
ní práva, která nesmí být porušována. Je nepřijatelné, aby byli členové Kruhu fy-
zicky nebo verbálně obtěžováni jen kvůli tomu, že se snaží pomoci druhému, 
a měli by to slyšet již na samém začátku. 

Průběh a náplň setkání mohou být velice odlišné, do značné míry jsou ovliv-
něny stylem a silnými stránkami průvodce a  také tím, co chce zvládnout a o co 
hodlá usilovat. Může to být cokoli na škále od hluboce emotivního materiálu až 
po „prosté“ behaviorální strategie.

Zvláště v případě nově zformovaných Kruhů je nesmírně důležitá průběžná 
péče, podpora,  vyhodnocování a udržování kontaktu s externím průvodcem. 

Průvodce	kruhu
Vedoucí neboli průvodce Kruhu by měl udržovat hranice a zajišťovat bezpečné 
prostředí pro zkoumání pocitů a myšlenek. Tato role také zahrnuje neustálé upo-
zorňování na pozitiva, chválení a budování sebevědomí jednotlivce i celého Kru-
hu. Průvodce by se měl snažit povzbuzovat vzájemnou podporu, důvěru, upřím-
nost a otevřenost. Z našich zkušeností vyplývá, že tato role je pro úspěch Kruhu 
přátel zásadní.

Osobní angažovanost, dovednosti, osobnostní předpoklady a model, jenž 
tento dospělý skupině poskytne, hluboce ovlivňují to, jaké pokroky Kruh v při-
jímání a  podpoře zranitelného žáka dělá. V  ideálním případě potřebuje tento 
člověk ve své práci se skupinou podporu a supervizi někoho s odpovídajícími 
psychologickými zručnostmi a zkušenostmi. V zaneprázdněnosti reálného svě-
ta možná nebude možné tohoto ideálu dosáhnout, ale je nevyhnutelné zvolit si 
kolegu, jemuž důvěřujeme, jemuž se můžeme svěřovat a jenž nás může podpo-
rovat; v neposlední řadě je také důležité být v úzkém kontaktu s vedoucím celé 
skupiny. Všichni potřebujeme podporující lidi stejně jako žák ve středu zájmu. 
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Jack Pearpoint a Marsha Forest razí pravidlo potapěče:

nikdy	se	nepotápěj	sám!

Jack a Marsha toto pravidlo vymysleli, když se potápěli v Mexiku. 
Na posezení při pivu s jedným britským potapěčem v malé vesnické 
hospodě nedaleko Nottinghamu se Colin dověděl, že potápění 
v britských vodách je obzvláště zrádné.

Moře je prý často až příliš kalné. Někdy je viditelnost tak špatná, že 
si potapěč sotva vidí na ruce. V takovém případě se potapěči nejenže 
vždy potápějí ve dvojicích, ale obvykle si svážou zápěstí kusem 
provazu. Britské vody oplývají i dalšími nebezpečími, jako například 
ztroskotanými loděmi, starými rybářskými sítěmi a různým jiným 
odpadem. Ponaučení je zřejmé: „Buďte zvlášť opatrní a nepotápějte se 
za riskantních podmínek v britských vodách sami!“ (Konec konců, kdo 
si za posledních deset let v bahnitých vodách britského vzdělávání 
dohlédl na ruce?)
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Pro učitele, který vedeo setkání Kruhu je to vynikající doporučení. Shodou okol-
ností je to skvělá rada také pro žáky uvnitř Kruhu přátel.

Pokud budou členové Kruhu spolupracovat, roste také pravděpodobnost, 
že jejich práce s žákem ve středu zájmu bude efektivní. Dvojice jsou mnohem 
odolnější vůči obtěžování, šikaně nebo agresi ze strany problematického žáka, 
kterého kruh podporuje.

Intervence	dětí

Již dlouho nás ohromuje intenzita diskuse v Kruzích, to, jak skupina v takových-
to Kruzích funguje, i skutečnost, že řešení a vzájemná podpora často překonáva-
jí řešení a podporu dospělých. Také nás nepřestává překvapovat moc některých 
velice jednoduchých intervencí ze strany dětí. Například:

Řeknu jen „Zapomeň na to...“ a on na to zapomene.

Jsme mu prostě na blízku, posloucháme jej...

Prostě jdeme za ním z místnosti a tiše jej požádáme, aby se vrátil...

Zašel jsem k jeho domu a zeptal jsem se, jestli bych si  
s ním mohl hrát...

Viděl jsem jej v Tescu a obzvlášť jsem se snažil promluvit s ním...

Žák Brian si stěžoval na závažné zranění, k němuž přišel, když si hrál 
sám se Scottem, kterého pozval k sobě domů. Navzdory zranění jej 
hraní si se Scottem moc bavilo, byl to on, který Scotta navštívil jako 
první. Řešení, k němuž jsme dospěli, bylo zvát Scotta na návštěvy 
i nadále, ale přizvat ke společné hře také Paula, který rovněž patřil do 
Scottova kruhu. 
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Intervence dětí mohou mít rozličnou formu, od intenzivních a specifických až po 
ty běžné a orientované na dospělé. Byli jsme fascinováni intervencemi, které se 
odehráli mimo třídu:

Viděli jsme, jak se rozčiluje na paní v jídelně... šli jsme tam a začali na 
něj mluvit... řekl jsem mu, že to za to nestojí... pak odešel.

Řekl jsem mu, aby se vrátil a omluvil se učiteli...

Když jsem viděl, co na hřišti vyvádí, řekl jsem mu, ať toho nechá.

a dokonce intervence mimo školu:

Vyklonil jsem se z okna a zakřičel „Chceš s náma jít plavat, Shane?“ 
Řekl, že nemůže, ale teď s námi chodí každý týden.

Zajímavé jsou preventivní strategie ve třídě.

Vynalezli jsme„kód trojího klepnutí“... když začne na koberci mluvit, 
jeden z nás zaklepe na podlahu poblíž něj... pak zmlkne.

Nakreslíme schéma a do něj napíšeme, jak si v hodinách vedla...

Wayne bude sedět vedle něj z jedné strany, já budu sedět z druhé...

Zařval jsem na ně, ať přestanou Paula volat...

Promluvíme si ze Samanthou, protože tím, co dělá, škodí sama sobě...

Aktivní zásahy do světa dospělých skýtají nový vhled do žákovského vnímání 
suplujících učitelů, třídních učitelů, dozorujících, jsou ovšem také skvělým způ-
sobem, jak zklidnit obtížné situace:

„Musíme na naše další setkání přizvat pana Rogerse (ročníkový 
vedoucí) a promluvit si s ním o tom, jak se k Johnovi chová...“

Podrážděnému učiteli v momentě, když John se zpěvem a tancem 
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vejde do třídy... „On je teď jen trošku rozrušený, pan 
Newton jej právě před chvílí velice pochválil.“

Chystáme se napsat dopis její mamince...

Šli jsme spolu, abychom si promluvili s paní 
v jídelně, která nerozuměla...

I když se nejedná o terapeutické skupiny, zdá se, že 
něk teré Kruhy nabízí jednotlivým dětem příležitost podě-
lit se o svá nejhlubší tajemství, trápení nebo slabá místa 
v uzdravující atmosféře.

Práce	na	setkáních	Kruhu,	pokročilé	procesy	a spojení

Pro ty, kteří chtějí rozšířit svůj repertoár procesů, jež již dnes dokáží instinktivně 
řídit nebo plánovat, můžeme z  různých zdrojů uvést řadu podnětů, jak dostat 
z malých skupinek maximum. Ovšem Kruh přátel je stejně nepodobný jakéko-
li jiné skupině, která kdy byla vytvořena, takže i když lze z toho, co následuje, 
čerpat určitou inspiraci, nejpodstatnější zůstává ochota objevovat a tvořit a sou-
časně respektovat zúčastněné žáky.

Přístup	k řešení	problémů

• Rekapitulovat pozitiva a negativa

• Shodnout se na okruhu problémů, na jejichž řešení se bude pracovat

• Zvolit a specifikovat cíl

• Generovat nápady, které pomohou na cestě k dosažení tohoto cíle

• Vybrat užitečné a realizovatelné strategie

• Dohodnout se na tom, kdo udělá co a kdy
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•  Zajistit, aby se žák ve středu zájmu cítil bezpečně a zapojen a aby přijal 
zvolené cíle a strategie

Jinými potenciálními zdroji inspirace jsou přístupy osobnostního a sociální-
ho rozvoje. Specifické strategie napomáhající posílení Kruhu a moderování pro-
cesu řešení problémů lze nalézt u  Bliss a  Tetley (1993), Moseley (1991, 1996), 
White (1993) a Sapon-Shevin (1998). Tito autoři popisují aktivity, které jsou po-
uži telné při práci s dětmi a které podporují osobní a sociální rozvoj, stejně jako 
budování třídní komunity (například formou skupinových cvičení známých jako 
„chvilka v kruhu“).

Mezi ústřední témata, která jsou tu probírána, patří vztahy s druhými, otáz-
ky individuální identity a reakce v náročných situacích. Je zjevné, že se tato té-
mata s  problémy obvykle řešenými v  Kruhu přátel do značné míry překrývají. 
Z naší zkušenosti vyplývá, že učitelé při „zahřívání“ skupiny a při následné prá-
ci s ní dovedou využít širokou škálu myšlenek z oblasti osobnostního a sociální-
ho rozvoje.

Několik užitečných technik a procesů lze odvodit také z nedávno publikova-
ných prací zaměřených na sociální dovednosti v malých skupinách. Ačkoli jsme 
tyto práce kritizovali za to, že jsou mnohdy zaměřené na tak specifické doved-
nosti, že sklouzávají k redukcionismu a opomíjejí základy lidských vztahů, i pře-
sto nabízí zajímavý materiál. 

Psycho – a sociodramatické skupinové procesy by se při práci s Kruhy přá-
tel nabízely možná v souvislosti s určitými konkrétními situacemi, které vyžadují 
názorné vyjádření a hledání nových přístupů k řešení.

Terapeutické přístupy k  práci se skupinami, odvozené z  humanistických, 
psychodynamických nebo poradenských tradic, mohou být také někdy relevant-
ní, a to v závislosti na tom, nakolik sebejistě se dospělý vedoucí skupiny cítí. Prá-
ce Gerdy Hanko (1999) se skupinami učitelů zaměřenými na řešení problémů je 
obzvlášť aktuální vzhledem k míře, s jakou zdůrazňuje roli skupinového průvod-
ce a potřebu povzbuzovat skupinu k formování „otázek, které mají odpovědi“. 

Účast na Kruzích s velikou pravděpodobností rozvine emocionální gramot-
nost nebo emoční inteligenci, Kruhy mohou nadto být zdrojem hodnotných akti-
vit relevantních pro učební látku. Viz k tomu například práce Sharp (2000).
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Obrazový	výstup

V poslední době roste zájem o metodu skupinového vedení, která zahrnuje po-
užití velkého barevného schématu, kam se zapíše a zakreslí celý proces řešení 
problému. Velký kus papíru se přilepí na zeď a celá skupinová diskuse se na něj 
zaznamenává. Průvodce skupinou vytváří pomocí barevných hesel a zjednodu-
šených kreseb výsledný obraz. Tato metoda může být velice užitečnou pomůc-
kou při řízení Kruhu a nabízí tyto potenciální výhody:

• šíře a komplexita celého problému je vidět na první pohled

•  souvislosti jsou viditelné (a samy se nabízí) – myšlenky se 
doslova spojují

•  významy lze zprostředkovat lidem, kteří nepoužívají jazyk obvyklým 
způsobem

•  výsledné schéma se stává skupinovou pamětí a lze na něm stavět na 
následujících setkáních

•  jednotlivým příspěvkům je projeven respekt a ocenění tím, že jsou za-
zna menány – člověk ví, že jej poslouchali, když vidí to co řekl zapsané 
na papíře. Tento efekt má potenciál zvýšit zapojenost zúčastněných.

•  opozdilci se rychle napojí a ti, co potřebují dříve odejít, se mohou 
k diskusi již zmeškali později vrátit

•  vizuální vjem aktivuje ostatní režimy myšlení

•  zaznamenávající může ověřit, zda zaznamenal diskusi přesně, 
a případně záznam upravit 

• při následujícím setkání může skupina rychle navázat tam, kde přestala

• barvu je možné použít na vyjádření nebo zdůraznění emocí.
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Jak používat obrazové výstupy skupinového řešení problémů pokročilejším 
způsobem najdete v návodech o nástrojích pro „plánování zaměřené na člově-
ka“ CESTA (PATH) a MAPA (MAPS) (průvodce v praxi viz O’Brien a O’Brien (2002) 
a  O’Brien a  Pearpoint (2002)). Základním zdrojem pro obrazový výstup je text 
„I See What You Mean“ od Davida Sibbete. Dalšími užitečnými zdroji jsou: „Be-
yond Words“ od Milly Sonneman a „Hints for Graphic Facilitators“ od Jacka Pear-
pointa.
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5. výsledky,	příběhy	a teorie	
Kruhů –	základní	škola

„Osobní příběhy se zdály být plny nedokonalosti. Věci se obvykle 
neodvíjí tak, jak jsme plánovali. Pokud máme štěstí, potkáme stejně 
tolik příjemných překvapení jako zklamání. Pokud štěstí nemáme, 
zklamání převáží nad výnosy. Uchováme si snad ještě naději, 
zachvátí nás však deprese a cítíme se bezradní. Hledáme věci, z nichž 
bychom se mohli těšit, hledáme důvody pro smích. A věci se změní, 
pokud si udržíme odhodlání a neskočíme přes palubu jen proto, že 
nedokážeme snést vlastní pocit bezradnosti.“

Beth Mount – Nedokonalá změna (Imperfect Change) 1999

V této kapitole se s vámi podělíme o některé zkušenosti s Kruhy přátel v akci. 
Rozebereme si některé z výsledků plynoucích pro žáky ve středu zájmu, ostatní 
členy Kruhů, personál školy a pro nás samotné. Popsané výsledky jsou různoro-
dé. Podtrhuje se tím potřeba otevřenosti na straně personálu k tomu, že práce 
s Kruhy se může vyvinout různě. Jak se nám o své práci s Kruhy přátel vyjádřil 
jeden ředitel „čas od času tam vznikají dost potrhlé situace.“

Christopherův	příběh

Christopher byl žákem šesté třídy v městské základní škole. Problémy s chováním 
měl již od dob, kdy chodil do mateřské školy. V šesté třídě to byla stále stejná té-
mata. Christopher permanentně dostával záchvaty vzteku, vykazoval nízké sebe-
vědomí, totální neochotu spolupracovat, extrémní agresivitu a jen velmi těžko se 
vyrovnával s prohrou.

Personál a zástupci služeb, kteří s Christopherem a jeho rodinou pracovali, 
měli podezření na fyzické a psychické týrání, tato podezření se ale navzdory po-
četným průzkumům a soustavnému monitorování nikdy nepotvrdila. Práce s jeho 
rodiči byla obzvláště náročná. Jeho otec byl velmi agresivní a bylo obtížné vůbec 
jej přesvědčit, aby se posadil, natož aby poslouchal nebo vstoupil do rozhovoru. 
Christopherova matka byla na první pohled úzkostlivě protektivní vůči svému sy-
novi a proto bylo také pro ni těžké poslouchat.
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Colin tu byl již čtyři roky školním psychologem a byl extrémně frustrovaný in-
tervencemi zaměřenými na změnu Christopherova chování. Práce s rodiči, behavi-
orální programy, stanovování cílů, systém odměn a několik dalších intervencí bylo 
bez účinku. Každým rokem rostl tlak směřující ke Christopherovu definitivnímu vy-
loučení. Několik učitelů označilo jeho chování za mimořádně stresující, jeden byl 
na pokraji nervového zhroucení a připisoval to Christopherově přítomnosti ve své 
třídě. Podle svých slov se v noci probouzí a tohoto žáka vidí před sebou.

Sečteno a podtrženo, nebyl to zrovna povzbudivý start. A přece po několika 
měsících práce v Kruhu přátel se Christopher změnil!

Na začátku prvního setkání kruhu byl velice napjatý a  seděl na židli celý 
zkrou cený. Nežli však čtvrtý spolužák vysvětlil, proč se přihlásil do jeho Kruhu, 
Chris to pher se otevřel jako nádherný květ na jaře. Jak Co lin sledoval, co se mu dě-
je před očima, přeběhl mu tak silně mráz po zádech, že si to ještě dnes pamatuje.

Po několika týdnech Christopher již neměl vážné záchvaty. Velmi se zlepšil 
v účasti na sportech, byl mnohem odolnější vůči stresu, jež je s nimi spojený. 
Nesnažil se již vyvléct z úkolů v hodinách. Když jej něco trápilo, honem to ně-
komu řekl. Christopher si také našel nového „nejlepšího kámoše“ – spolužáka, 
jenž nebyl součástí Kruhu. Christopherova třídní učitelka poznamenala, že „ten-
hle přístup byl velice úspěšný“.

Člen Kruhu podotkl, že „ Christopher byl teď jako úplně dobrý člověk“.
Christopher sám vysvětlil, že „je to takový pocit, jakoby byli všichni blíž“. 
Rok nato se Christopher dobrovolně přihlásil za člena Kruhu přátel kolem 

žáka šesté třídy ve své základní škole. Rád vysvětlil, že již v minulosti byl sou-
částí Kruhu přátel zformovaného kvůli němu samotnému a  že mu to pomohlo 
přestat lidi mlátit a  vyvarovat se potíží. Po dvou letech je Christopher nadále 
úspěšně začleněný do své místní základní školy, navzdory všem výzvám, jimž 
tady musí čelit. Nedávno rozpoznal ve Školním centru podpory Colina a řekl: „Vy 
jste ten člověk, co dělá přátele Kruhu, že jo!?“

Kruh	přátel	v 1. třídě

Susan Sherwood (1990) uvádí příklad ze Severní Ameriky, kdy byl Kruh přátel 
vytvořen pro šestiletou žačku s těžkým kombinovaným postižením zapříčiněným 
poporodním traumatem a úrazem hlavy. Anna měla středně těžké až těžké men-
tální postižení, žádný zrak v pravém zorném poli a zbytky zraku v středním a le-
vém zorném poli a k tomu pravostrannou hemiplegii. 
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Susan byla ohromena schopností žáků první třídy poskytnout Anně struktu-
ru a vhodné aktivity a to i přes nepřítomnost dospělého podpůrného asistenta. 
Například, když si spolužák Mike všiml, že Anna potřebuje pomoc, shromáždil 
potřebné materiály, potichu k ní přišel a sebejistě ji provedl úkolem. V jiném pří-
padě, kdy jednoduše odmítla cokoli dělat, bez emocí ji popíchnul „Musíš, proto-
že jsi prvňačka, a prvňáci tyhle věci dělají.“

Pak, bez dalšího otálení a s dospěláckou cílevědomostí, jí poručil obtaho-
vat písmena.

Susan Sherwood uzavírá svůj popis použitého přístupu následující úvahou:
„Jak tak přemýšlím nad uplynulým rokem, vím, že Annin život byl mnohými 

způsoby spoluutvářen jejími vrstevníky a učiteli díky tomu, že jí bylo poskytnuto 
bezplatné a veřejné vzdělání v běžné třídě. Proces integrace ovšem není snadný. 
Někdy může být takřka totálně pohlcující. Ačkoli nemáme správné odpovědi, ne-
smíme se nechat omezovat dosavadní praxí. Nebojte se zkusit to. Moje vize vzdě-
lávání spočívá ve společné práci studentů, rodičů, učitelů a úředníků na tom, aby 
učení v běžné třídě bylo pozitivní a možné pro každého studenta.“

Simonův	první	Kruh

Simon byl žákem páté třídy základní školy v centru města. Byl označen diagnó-
zou Aspergerův syndrom. Simon měl velký problém s důvěrou a také nedokázal 
reagovat na své vrstevníky tak, jak by si oni představovali. 

V  důsledku toho byl Simon nervózní a  svými spolužáky nepřijímaný. Byly 
tu vážné obavy, že to Simon ve škole nezvládne. On sám jasně deklaroval, že ve 
škole zůstat chce, a když se rodiče rozhodli nechat jej raději doma, velice jej to 
rozčílilo. Po mnohém vyjednávání mezi Simonovými rodiči a personálem školy 
bylo ujednáno, že by Simon měl mít Kruh přátel. Simonova matka a zvláště jeho 
otec si nebyli jisti, jestli pro něj bude Kruh přátel užitečný a trvali na tom, že ani 
oni, ani Simon si nepřejí, aby se na jeho postižení jakkoli upozorňovalo. Podle 
rodičů Simon potřeboval jediné – být přijatý takový, jaký je.

Jackie, která se v případu angažovala jakožto školní psycholožka, zorganizo-
vala vytvoření Kruhu přátel v Simonově třídě a naplánovala první setkání skupin-
ky. Během shromáždění celé třídy přišel do školy Simon v doprovodu rodičů a tr-
vali na tom, že si chtějí promluvit s psycholožkou ještě dříve, než se sejde užší 
skupinka Kruhu. Jackie se s nimi sešla v atmosféře prodchnuté obavami a napě-
tím ze strany personálu školy i Simonových rodičů. Žáci, kteří měli vytvořit Kruh, 
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čekali na setkání se Simonem v jedné místnosti společně s koordinátorem inklu-
ze a asistentem, kteří měli být zapojeni do podpory Kruhu přátel. Ve stejné době 
spolu ve vedlejší místnosti mluví Jackie se Simonem a jeho rodiči. Simonův otec 
je rozčilený; jeho syn byl šikanován a podle něho se s tím nic nedělalo. Vysvětlu-
je, že je pro Simona těžké důvěřovat druhým a že si nemyslí, že bude důvěřovat 
nějaké skupině šesti žáků. Otec nechtěl, aby se Simon s Kruhem setkal.

Jackie navrhla, že pokud je pro Simona těžké setkat se se skupinkou o sa-
motě, možná by jej mohli podpořit rodiče a jít tam s ním. Rodiče souhlasili, že 
tento veliký krok udělají a že půjdou do vedlejší místnosti setkat se s podpůr-
ným Kruhem a s pedagogy.

Simonovi vrstevníci byli otevření a upřímní, rodiče jim naslouchali. Emoce 
byly odhaleny, mladí lidé v místnosti cítili odpovědnost. Simonův otec cítil hněv, 
ale uvěřil, že mladí lidé skutečně chtějí pomoci jeho synovi. Bylo intenzivně cítit, 
že všem zúčastněným na věci záleží. Nápady na pomoc proudily, Simon se jasně 
vyjádřil, které z nich se mu líbí a které je ochoten od skupiny přijmout. Simonův 
otec promluvil od srdce: poděkoval mladým lidem a každému z nich stiskl ruku. 

Simonovi Kruh pořád pomáhá. Bez aktivního přístupu jeho rodičů by neměl 
šanci vzniknout.
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Dlouhodobá perspektiva

Když jsou účinky toho co děláme časově velmi vzdálené od doby, kdy tyto činy 
konáme, máme obvykle problém uvědomovat si jejich propojení. Pomalu si za-
čínáme být vědomi této neschopnosti vidět souvislosti v případech, kdy příčina 
a následek mají co do činění s tím, jak se chováme k životnímu prostředí; stále 
si ovšem potřebujeme připomínat, že dopady našich sociálních činů se mohou 
také zjevit až po mnoha letech. Uvažujte o následujících výsledcích výzkumů:

David Quinton (Quinton 1997) studoval, jak se daří mladým ženám, které vy-
rostly v  institucionální péči. Hledal faktory, které by pomohly rozlišit ženy, které 
vedly relativně stabilní dospělý život, částečně díky tomu, že byly schopny činit plá-
novaná rozhodnutí, od těch, jejichž životy byly chaotické, ničené nestabilními a de-
struktivními vztahy, tyto ženy téměř neměly plány do budoucna. Klíčovým faktorem, 
v němž se tyto dvě skupiny lišily, bylo to, že mnohem více z těch žen, které v dospě-
losti dosáhly určitou míru stability, měly prý pozitivní zkušenosti ze střední školy.

Někde v průběhu své životní cesty měly ty ženy, kterým se dařilo nejlépe, 
učitele (nebo učitelku), který v ně věřil a kterému se podařilo vštěpit jim pocit 
osobního úspěchu. 

Je to povzbudivý nález, Quintonovi jeho data ovšem umožňovala udělat dal-
ší, mnohem méně intuitivní závěr. Quinton měl k dispozici učitelská hodnocení 
chování a adaptace dívek v průběhu jejich školních let. V těchto hodnoceních se 
nenašel žádný důkaz pro to, že by činnost učitelů a jejich snaha o podporu děv-
čat měla jakýkoli vliv na jejich tehdejší chování. Quinton uzavírá: „Lidé, kterým 
na této mládeži záleží, musí vědět, že jejich snahy mohou dost dobře zvýšit šanci 
těchto lidí na dobrou adaptaci v dospělosti, i když se nezdá, že by měly jakýkoli 
okamžitý účinek.“

Další člověk, který si všiml tohoto dlouhodobého spojení, je Michael White, 
australský rodinný terapeut a spoluautor knihy „Narativní prostředky k  terapeu-
tickým účelům“ („Narrative Means to Therapeutic Ends“, 1990). Whiteův přístup 
k terapii spočívá v tom, že svým klientům pomáhá „přepsat“ svůj životní příběh 
a osvobodit se od negativních koloběhů sebeobviňování a sebeubližování, které 
jsou častým znakem lidí, jež byli ve svých původních rodinách vystaveni zlému za-
cházení. 

Když jeho klienti v úkolu „přepisování“ dělají pokroky, White se jich v roz-
hovoru mezi jiným často ptá: „Začínám si všímat jistých konstruktivních kroků, 
které v poslední době děláte při realizaci svého projektu osvobození se od se-
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beodmítání. Dovedete si ve svém životě vzpomenout na kohokoli, kdo Vás zná 
a koho by tenhle konstruktivní vývoj nepřekvapil?“

White konstatuje, že jeho klienti v  téhle chvíli v  značném počtu případů 
zmiňují jméno nějakého učitele. Někoho, kdo je jinak zapomenutý, kdo ovšem 
dokázal s tímto mladým člověkem vytrvat a vidět jej v pozitivním světle.

Kimin	Kruh:	Závazek	ředitele	byl	klíčový

Kim, žačka čtvrté třídy a její rodina se do Londýna přestěhovaly, aby unikly sou-
stavnému fyzickému týrání a násilí ze strany Kimina otce k ní, její matce a brat-
rům. Její současná škola a bydliště byly v letošním roce již třetí. Na každé nové 
adrese se vyskytly závažné problémy se sousedy, které zahrnovaly rozbitá okna, 
slovní urážky a zastrašování. 

Pro svou novou základní školu byla Kim stále více nezvladatelná. Pravidelně 
utíkala ze školy, někdy utekla až domů. Kim vypadala izolovaná, v interakci s vrs-
tevníky zachycená v koloběhu šikana-oběť. Odborníci sdíleli obavu, jestli nebyla 
Kim zneužívána, ačkoli ani její matka, ani ona sama tuto informaci nikdy úplně 
nepotvrdily. 

Koordinátor inkluze dospěl k přesvědčení, že Kruh přátel by byl pro Kim užiteč-
ným přístupem. Školním psychologem tu byl Colin a vzal si zřízení Kruhu na starost. 
V den shromáždění celé skupiny Kim utíkala ze školy právě v momentě, když Colin 
kráčel od parkoviště ke škole. S trochou zručného manévrování ze strany zaměst-
nanců školy, kteří ji dobře znali, se Kim nechala přesvědčit, aby se zúčastnila úvod-
ního setkání Kruhu, které navazovalo na velice úspěšné setkání celé skupiny.

Po třech setkáních se chování a vztahy Kim k ostatním viditelně zlepšily. Krá-
deže a útěky zjevně ustaly. Nebyla žádná hlášení o šikanování nebo viktimizaci. 
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Colin z  prvního hodnotícího setkání odcházel 
s  odůvodněnou radostí z  mimořádně dobrých 
prvních výsledků. 

Při návštěvě školy o  měsíc později se Co-
lin dozvěděl, že Kim byla vyloučena. Kruh přá-
tel se z ničeho nic přestal scházet. Koordinátor 
inkluze se věc snažil vysvětlit, byl ale zjevně 
frustrovaný. Ředitel se již necítil schopen stát 
za třídním učitelem, který Kruh na týdenních 
setkáních podporoval. Chybějícím krokem bylo, 
že ředitel nebyl od začátku patřičně zaangažo-
ván do celého procesu. Tento krok je pro konti-
nuitu práce nezbytný.

Začalo opětovné vyjednávání o  obnovení 
činnosti Kruhu. Příběh pokračuje...

nickyho	Kruh	podpory	v učení

Nicky byl žákem páté třídy a měl problém používat a porozumět mluvené řeči ob-
vyklým způsobem. V důsledku toho si byl často nejistý, co se od něj ve třídě oče-
kává, a mnohdy byly výsledky jeho práce pod průměrem toho, co by se očekávalo 
od žáka v  jeho věku. Nicky exceloval ve sportech a  tělocviku a získal si tím re-
spekt svých vrstevníků. Personál měl pocit, že je Nicky mezi svými spolužáky ob-
líbený. Již léta dostával každý den dvě hodiny podpory od třídní asistentky avšak 
byl to právě Nickyho přístup k této podpoře, který učitelům dělal starosti. Nicky 
byl poslední dobou stále méně ochotný podporu přijímat a také odmítal zkoušet 
nové úkoly. Zdálo se, že ztrácí důvěru v sebe sama a ve svou schopnost učit se. 
Jediné chvíle, kdy se zdál být šťastný, byly tehdy, když hrál fotbal na hřišti. 

Derek, školní psycholog Nickyho školy, diskutoval s personálem školy o myš-
lence zkusit při řešení využít Kruh přátel. To, jak by Kruh mohl být užitečný, neby-
lo všem hned zjevné. Koneckonců Nicky přátelství nepostrádal, byl populární.

Proto byly potřebné některé změny ve formulaci otázek typu „Jak byste se cí-
tili/Jak byste konali“, které se používají při úvodním setkání celé třídy. Žáků jsme 
se ptali, jak se cítí a jak konají, když nerozumí, co mají dělat s určitým zadáním 
v hodině. Tyto otázky odhalily bohatou paletu žákovských zkušeností. Každý se 
do situace „kdy člověk neví, co má dělat“ pohotově vcítil. Znali negativní poci-
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ty, které tato situace vyvolává a uměli nám vyprávět o strategiích, které při jejím 
překonávání uplatňovali, včetně zašívání se na záchodě, nekonečného strouhání 
pastelek, úniku do koutku s knihami a doufání, že si vás nikdo nevšimne, opi-
sování od sousedů a tak dále. Odsud byl už jen krůček k pojmenování toho, co 
ostatní mohou udělat, aby pomohli osobě, která se nachází v  takovéto situaci. 
Tenhle brainstorming nám nabídl spoustu nápadů, o nichž jsme později disku-
tovali s Nickym na setkání skupinky. Mnohé z toho, co členové Kruhu s Nickym 
a pro Nickyho dělali, bylo jednoduché a obyčejné, byly to jen malé projevy ujiš-
tění a potvrzení v průběhu hodiny. Nicméně se tento Kruh dostal ke kořenu věci, 
když navrhl, aby Nickyho asistentka raději trávila více času prací s ním a malou 
skupinkou, než aby s ním pracovala o samotě. Děti vědí, co jim dává pocit, že 
jsou součástí celku a  tenhle Kruh byl v  Nickyho případě úspěšný. Jeho postoj 
k práci a jeho přístup k podpoře se v důsledku činnosti Kruhu výrazně zlepšily.

Adrianův	kruh:	vnímání	žáků	3. třídy –	momentka

Průvodce: „Co se změnilo od začátku roku, kdy skupinka začala?“

Kruh: „Spousta věcí.“

Průvodce: „Jaká jsou pozitiva?“

Kruh:
„Již se tolik nerozčiluje.
My mu teď důvěřujeme.
Moudřeji si teď vybírá kamarády.
Jeho přátelé jsou mu teď blíž.
Již tolik neodmlouvá.
Naučil se říkat promiň. 
Více se teď kamarádí s Jayem (jiný žák).“

Průvodce: „S jakými problémy ještě pořád pracujete?“

Kruh: 
„Pořád ještě musí zapracovat na svém písmu. 
Byl poslán za dveře za to, že někomu skočil na krk.“
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Průvodce: „Co jste udělali pro to, aby se jej podpořili?“

Kruh:
„Vytvořili schéma
Pět podpisů = může sedět na židli během posezení na koberci!
Dáváme mu více příležitostí.
Pomohli jsme mu být v klidu.
Pomohli jsme mu s cíli. Např. když nebude křičet, odměníme jej.
Podporován odejít z konfliktů s personálem.
Prevence hádek.
Rozmlouvali jsme mu záchvaty vzteku.
Půjčila se mu tužka, aby se předešlo hádce.“

Kruhy	přátel	na	1. a 2. stupni –		
několik	myšlenek	na	závěr

Někdy personál usoudí, že shromáždění celé třídy není vhodný startovní bod. Je 
tomu tak obvykle v případech, kdy dítě, jež zamýšlíme podpořit, již má v Kruhu 
skupinu přátel a cílem je mobilizovat je k podpoře tohoto žáka v období mimo-
řádné krize, například při vážném onemocnění nebo ztrátě důležitého blízkého 
člověka. 

V  těchto situacích může průvodce diskutovat s  žákem ve středu zájmu 
o tom, koho by žák do svého Kruhu podpory rád přizval a pak požádat o pomoc 
přímo zmíněné osoby. V  rámci tohoto procesu může být užitečné nechat dítě 
vyplnit schéma vztahů reprodukované na straně 34. Toto vám pomůže vyjasnit 
si, kdo v životě tohoto dítěte figuruje a kdo by tak mohl být důležitým členem 
Kruhu. Členství se nemusí omezovat na jiné žáky té samé školy. Každý, kdo má 
s daným žákem úzký vztah a je ochoten zapojit se, je potenciálním členem Kru-
hu. Znovu doporučujeme, abyste byli kreativní. Stále více usilujeme o to, rozšířit 
a posílit členství Kruhu a začlenit do něj také lidi, kteří normálně v našich pláno-
vacích schůzkách nefigurují – jako například přítele žákovy sestry, jeho školního 
asistenta nebo jeho rodiče či prarodiče. 

Pointou je, že víc hlav víc ví a různí lidé přinášejí různá řešení. 
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Kruh	přátel –	existuje	pro	to	nějaká	teorie?

Toto je v první řadě pracovní sešit a „slabikář hodnot“. Neklade si za cíl analyzo-
vat různé teoretické konstrukty, které lze použít pro hlubší analýzu psychologic-
kých a sociálních procesů probíhajících na pozadí Kruhu přátel. Nicméně stojí za 
to věnovat se hlubšímu porozumění, které získáme, když se na práci s Kruhy po-
díváme z jednoho konkrétního teoretického stanoviska – sociálního konstrukti-
vismu. 

Sociální konstruktivismus je relativně nový filosofický přístup v sociálních 
vědách. Ústřední téma sociálního konstruktivismu je, že to, jak rozumíme svě-
tu a sobě samým, je výsledkem procesů interakce mezi skupinami lidí. Z tohoto 
pohledu mají myšlenky a představy smysl jen do té míry, v níž jsou sdíleny jiný-
mi a představa, že existují univerzální pravdy, které mohou být odhaleny vědou 
a být navždy platné, je tudíž odmítnuta. Místo toho se má za to, že to co se po-
važuje za pravdu v jakémkoli momentu na jakémkoli místě je produktem sociál-
ního a historického kontextu, v němž byly tyto myšlenky rozvinuty a vyjednány.

Ústředním procesem, jímž je myšlenkám v lidských společnostech přisuzo-
ván význam, je vyprávění  – příběhy, které vyprávíme, abychom vyjádřili smysl. 
Tyto příběhy nejsou vnímány jako prosté produkty jednotlivých mozků, nýbrž jako 
výtvory vzniklé ve sdíleném prostoru mezi vypravěčem a jeho posluchači. Je tedy 
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možno říci, že svým způsobem nevíme, co si myslíme, aniž se pokusíme vztáh-
nout to ke druhým. Podobně získáváme pojem o tom, co je možné (co lze zkon-
struovat společně s  druhými) skrze akt vyprávění. Pokud přijmeme východisko 
sociálního konstruktivismu, pak se prostřednictvím sdílení příběhů dozvídáme 
více o tom, kým jsme a kým bychom mohli být.

Hermeneutika, která představuje příbuzný přístup, spočívá v interpretování 
významů existujících v  rámci sociálních situací. Veškeré lidské konání je nahlí-
ženo jako konání sociální a k tomu, abychom mu porozuměli, musíme vstoupit 
a uvědomit si svoji účast na sociálním světě. Život poznáváme tak, že se pokou-
šíme nalézt významy obsažené v sociálních situacích. Účastníci Kruhu přátel vy-
tvářejí sdílený sociální svět, v důsledku čehož nalézají hlubší porozumění jeden 
druhému. Tato struktura umožňuje bezpečné zkoumání emocí a chování v sociál-
ně konstruovaném prostředí a o to jsou pak řešení a strategie, které tady vznikají, 
bohatší.

Tyto filosofické stavební kameny měly svůj vliv na mnohé oblasti společen-
skovědního myšlení a praxe. Konkrétně znamenaly obrat v tom, jak někteří psy-
choterapeuti nahlíží na proces „terapie“, a  vedly k  vzniku takzvané „narativní 
terapie“ (viz McLeod 1997 pro úplný popis východisek tohoto hnutí).

Pozornost narativní terapie se zaměřuje na to, co se děje mezi lidmi, mís-
to toho, co je snad nefunkčního v lidech samotných. Z toho plyne, že „problém“ 
není chápán jako nějaký nedostatek osoby ve středu zájmu, nýbrž jako příběh, 
který se rozvinul mezi ní a klíčovými hráči v její životě – spolužáky, učiteli, členy 
rodiny atd. Problém je něco, na čem se podílí všichni zúčastnění a úlohou osoby 
ve středu zájmu je hrát svoji roli v tomto příběhu. „Dominantní příběh“ v životech 
lidí s postižením typicky obsahuje motivy zdůrazňující závislost, vývojem podmí-
něná omezení, neschopnost přispět k obecnému dobru, nedostatek vztahů nebo 
participace a houf obdobně limitujících „příběhů“. Když se však na tyto příběhy 
podíváme jako na sociálně zprostředkované konstrukty a ne jako na důkazy hlu-
bokých a  neměnných nedostatků, zjišťujeme, že lze podniknout kroky vedoucí 
k přepsání onoho narativu a k napravení oněch příběhů tak, aby z nich pro osobu 
ve středu zájmu plynuly nižší náklady. To je možné proto, že ani jeden příběh ni-
kdy neobsáhne všechny pocity a zkušenosti podporované osoby. Do zbrusu no-
vého vyprávění je tak možné vplést ty méně nápadné rysy jeho interakcí a vynést 
je tak na světlo.

Jsme toho názoru, že tento přístup k sociálnímu konání a k  terapeutickým 
intervencím se shoduje s naší zkušeností s Kruhy přátel. Když je vytvořen Kruh 
přátel, dítěti ve středu zájmu je nabídnuto fórum, které jej může podporovat při 
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přepisování dominantního vyprávění jeho vlastního života. Členové Kruhu jej při 
tom podporují tím, že poskytují svoji znalost toho „méně zjevného“ dítěte ve 
středu zájmu, a tím, že svým chováním tyto nové kousky vyprávění přivádějí k ži-
votu. Tím jsou doceňovány nové aspekty daného dítěte, kterých si až doposud 
nikdo nevšímal.

Všimněte si také, že z tohoto pohledu příběh nikdy nekončí, nikdo není „vy-
léčen“ a život jde více či méně šťastně dál v závislosti na tom, jak se daří tvořit 
nový příběh. Jack Pearpoint rád říkával: „Inkluze je jednoduchá,... no není leh-
ká – je nám dán celý život na to, abychom jí přišli na kloub.“

Učení	a sociální	konstruktivismus

Také Bruce Mallory a Rebeca New (1994) aplikovali perspektivu sociálního kon-
struktivismu na učení ve třídě, a to ve své důležité knize nadepsané „Sociálně 
konstruktivistická teorie a  principy inkluze“ (Social Constructivist Theory and 
Principles of Inclusion). Mallory a New tvrdí, že je potřeba překonat individualis-
tické modely učení a rozvoje, které se zaměřují na kognitivní schopnosti a na při-
pravenost dítěte. Argumentují, že se musíme posunout směrem k paradigmatu, 
které uznává, že učení je sociální aktivita odehrávající se v sociálním kontextu, 
s nímž je nerozlučně spjatá. Nabývání vědomostí a dovedností je nahlíženo jako 
funkce společenství, proto člověk na to, aby se učil, musí nejdříve někam patřit. 
Sociální konstruktivismus má také co říct o samotném procesu učení. Razí „dy-
namické pojetí poznávání... (a)... připomíná nám, že děti se mění v závislosti na 
své participaci na sdílené aktivitě, která se odehrává uvnitř širšího sociálního 
kontextu. Není tomu tak, že by se děti jednoduše něčemu novému naučily, nebo 
nabyly větší zručnosti. Ony berou na sebe nové role, přivlastňují si skupinové 
hodnoty a své vlastní chování, a stávají se součástí průběžného neuzavřeného 
procesu učení.“ (Mallory a New 1994:328)

Onen „širší sociální kontext“, ke kterému se tu odkazuje, je samozřejmě 
běžná třída a obyčejný svět, odehrávající se mimo ni. Z tohoto pohledu je to, co 
se lze naučit v „speciálním“ prostředí, zásadně omezeno. A je pravdou, že žáci 
speciálních škol je budou nakonec muset opustit a  vstoupit do světa, v  němž 
nejsou žádné speciální obchody, hospody, banky nebo pracovní místa. Musí žít 
v tom samém světě, jako my všichni.
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„Příběhy“	a rekonstrukce	postižení

Ve Velké Británii i jinde vzniká pořád více nezávislých podpůrných skupin za úče-
lem obhajoby rovnosti šancí pro děti a dospělé označované s postižením. Jednou 
z  takovýchto skupin je sheffieldské sdružení Rodiče s  názorem („Parents With 
Attitude“) a rádi bychom povzbudili čtenáře k tomu, aby si přečetli jejich knihu 
Nechte naše děti být („Let Our Children Be“). Tato kniha má podtitul „sbírka pří-
běhů“ a představuje cílenou snahu reinterpretovat životy a vztahy dětí s posti-
žením prostřednictvím vyprávění příběhů, jaké člověk neslýchá často – příběhy 
rodičů, sourozenců a přátel dítěte s postižením. Mnohé z těchto příběhů se ostře 
vymezují vůči dominantnímu (medicínskému) vyprávění o postižení a jeho důra-
zu na deficit a  léčbu. Mnozí z autorů záměrně zdůrazňují, jak byly jejich životy 
a učení obohaceny zkušeností rodiče dítěte s postižením. To je v ostrém rozpo-
ru s převládajícím způsobem, který prezentuje rodiče jako ty, kteří nesou „bře-
mena“, kteří si potřebují odpočinout, kteří čelí rozpadu manželství a podobně. 
Jiný radikální hlas zaznívá ze strany Kathie Snow, severoamerické spisovatelky 
a akti vistky za práva lidí s postižením. Doporučujeme čtenářům obstarat si její 
knihu Postižení je přirozené  – Revoluční zdravý rozum pro výchovu úspěšných 
dětí s postižením („Disability is Natural – Revolutionary Common Sense for Rai-
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sing Successful Children With Disabilities“) – jde o velice důkladné přepracování 
medicínského vyprávění o rodičovství a výchově dítěte s postižením, které je na-
hrazeno vyprávěním založeném na rodině a komunitě. Důsledky jsou radikální – 
například kniha Postižení je přirozené, přesvědčivě argumentuje ve prospěch 
nahrazení konvenčních terapeutických služeb a  intervencí ze strany „systému“ 
přirozenými mechanismy podpory a služeb v rámci komunity.

Dalším z cílů knih Nechte naše děti být a Postižení je přirozené je vytvořit al-
ternativní příběhy o postižení a tím dát ostatním najevo, že ve svém myšlení ne-
jsou osamoceni a že prostě vidí svět jinak. Tak se vytváří sociální realita – oblast 
postižení je bohatou studnicí silných a obohacujících příběhů čekajích na převy-
právění.

Proč byste jej měnili?
Vy si neuvědomujete, že cítím
Vaši potřebu změnit jej
Vaši potřebu, aby byl někým jiným, než je
Polepšit se
Být víc nebo méně nebo čímkoli
Co vás vyvádí z míry?
Nechápete, že 
Vaše kritika mého dítěte
Vypovídá o vás
A ne o něm
A potřeby, o nichž spolu mluvíme
Jsou vaše
A ne jeho
Když se na moje dítě podíváte?

Jill Penman, Nechte naše děti být
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6. výsledky	a příběhy	kruhů	
ze	2. stupně	a středních	škol

V  této kapitole popíšeme několik zkušeností s  činností Kruhů přátel v  kontex-
tu střední školy. Rozebereme si některé přínosy pro žáky ve středu zájmu, pro 
ostatní členy Kruhu, pro personál i pro nás samotné.

vanesin	příběh

Vanesa byla žačkou 1. ročníku střední školy situované v širším centru města. Bě-
hem posledního roku se v důsledku šikany a viktimizace, kterým byla vystavena, 
stala z jejího života – dle její vlastních slov – „noční můra“. Vanesa se vyjádřila, 
že nemá daleko k sebevraždě. Její sebevědomí a sebejistota klesly až na samé 
dno. Myslela si, že již nemá žádné opravdové přátele, že jí již nikdo nedůvěřuje, 
že pro nikoho již nemá žádnou hodnotu. V důsledku toho nikomu nedůvěřovala. 

Mnoho těžkostí jí způsobovala Karla. Karlu v souvislosti s anonymními te-
lefonáty, zastrašujícími dopisy, zlomyslnými textovými zprávami Vanese a  pro 
výhrůžky a šikanu provozovanou skupinou děvčat kolem ní vyslýchal personál 
školy i policie.

Ředitel školy, frustrovaný svými dosavadními pokusy vypořádat se s takovou 
komplexní sítí vztahů, požádal o pomoc při vytvoření Kruhu přátel kolem Vanesy.

Bývalý mentor dal dohromady osm dobrovolníků, kteří se sešli s externím 
prů vodcem Colinem. Toto úvodní setkání bylo mimořádně silné. Každý z dobro-
volníků Vanese jasně vysvětlil, že je:

Dobrá kamarádka
Člověk, kterému důvěřují
Člověk, který jim je vždy nablízku, když mají nějaký problém
Někdo, na němž jim velmi záleží
Když jsme se zeptali osmé dobrovolnice, proč se přihlásila, obejmula Vane-

su a prohlásila: „Je to přeci moje kámoška, ne?“
Domluvené strategie byly relativně jednoduché a zaměřovaly se na motivy 

„být Vanese nablízku“ a na povzbuzování k tomu, aby o tom co ji trápí a zatěžu-
je raději s členy Kruhu mluvila, než aby to dusila v sobě. Dobrovolníci se jasně 
vyjádřili, že Vanese pomohou s řešením dilemat, se kterými se potýká a že pra-
videlná setkání Kruhu budou pro to budou představovat základní východisko.
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Ujištění o pozitivním vnímání společně s  jednoznačně formulovanou dekla-
rací přátelství ze strany těchto jednotlivců, musely být pro Vanesu obzvláště silné. 
Poselství o podpoře, důvěře a přijetí a k tomu ochota pracovat s ní na závažných 
společenských problémech byly působivé. Vanesa nic z toho doposud nedokáza-
la slyšet. Jedna z členek Kruhu o Vanese fakticky řekla, že „pouští slova jedním 
uchem dovnitř a druhým ven“, protože je ponořena do svých vlastních problémů. 
V den úvodního setkání Vanesa poslouchala. Díky této zkušenosti bude již silněj-
ší. Na projevy přátelství ze strany jejích vrstevníků jen tak nezapomene.
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Sandřin	kruh

Sandra navštěvovala 8. třídu městské základní školy. Byla velice přátelská, měla 
ráda lidi a obzvlášť dobře si rozuměla s dětmi mladšími, než byla ona sama. Spo-
lehlivě uměla dohlédnout na svého čtyřletého bratra a  také se postarat o  další 
mladší děti ve své ulici. Rodiče o ní říkali, že je citlivá a že má bohatou fantazii. 
Školního koordinátora inkluze trápily malé Sandřiny pokroky v učení. Pozornost 
uměla udržet jen velice krátce a měla potíže udržet informace. V mnoha věcech 
byla pomalá. Její rodiče se shodli na tom, že jí někdy trvá i hodinu obléknout se.

Sandra měla zjevně problémy ve vztahu k vrstevníkům. Nezřídka se jí po-
smívali nebo jí šikanovali a  ona byla v  takových situacích obyčejně velice pa-
sivní. Sandřin otec si dělal velké starosti s mírou šikany, jíž byla vystavena ve 
škole i mimo školu. Nejdříve myšlence Kruhu přátel pro Sandru nebyl přístupný, 
protože měl pocit, že by kvůli tomu vyčnívala jako „ ta jiná“, což by jen zvýšilo 
riziko, že bude ještě více vylučována. Po určité diskusi přistoupil otec na to, že 
by to mohla být cesta vpřed a svolil k tomu, aby škola Kruh zřídila. Otec chtěl, 
aby Sandra nabyla dostatek sebejistoty k tomu, aby se stala členkou místního 
klubu, což by pozvedlo její sociální život a  poskytlo jí nějaký jiný zájem. San-
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dřina matka byla otevřená čemukoli, co by mohlo Sandře pomoci být štastnější 
a sama sebou.

Dohoda zněla, že škola Kruh přátel pro Sandru rozběhne po vánočních prázd-
ninách. Po úvodním vstupu školního psychologa a koordinátora inkluze byly tý-
denní schůzky vedeny Sandřiným ročníkovým učitelem. Koordinátor tohoto učitele 
vedl. Sandřina matka a otec měli být kontaktováni kvůli vyhodnocování pokroků. 

I když se vyskytly občasné problémy s kontinuitou, které zapříčinily, že byla 
některá setkání zrušena. Ta setkání, která proběhla, byla personálem hodnoce-
na jako velice úspěšná. Sandra z nich zjevně hodně načerpala. Personál pozoro-
val, že je ve škole mnohem raději, do podpůrného centra, kam v minulosti často 
chodila, teď zavítala jen zřídka. Její otec byl velice spokojený:

„...teď je z ní dost jiné děvče. Má spoustu sebedůvěry!“

Johnův	Kruh	přátel –	sabotáž	úspěšného	Kruhu

John byl žákem šesté třídy základní školy v centru Londýna a byl pro něj se znač-
ným úspěchem veden Kruh přátel. V druhém půlroce šestého ročníku již nebyl 
v nebezpečí definitivního vyloučení, byl prý mnohem méně agresivní a měl více 
pozitivních vztahů s vrstevníky, než kdy předtím. Když v souladu s pravidly pře-
stoupil do své obvodní základní školy, dělal zpočátku značné pokroky. Po půl-
roce však vykazoval John opět projevy chování, které personál považoval za těž-
ko zvladatelné. Kolem Johna byl tedy – za jeho nadšeného souhlasu – vytvořen 
nový Kruh přátel. Školní psycholog inicioval vznik Kruhu v  Johnově doučovací 
skupince a neměl problém nalézt řadu dobrovolníků, a to navzdory varování ze 
strany učitele, že Johnovi nebude nikdo ze skupiny ochoten pomoci.

Úvodní setkání bylo úspěšné, stejně jako i následné setkání vedené Johno-
vým učitelem. Členové Kruhu byli nadšeni myšlenkou, že Johnovi pomohou, i když 
byli ostražití, aby jej nekonfrontovali mimo setkání Kruhu. Setkání se ovšem neko-
nala každý týden a podpora členů Kruhu ze strany personálu školy byla omezená 
a nepravidelná. Bez vkladu personálu začali členové Kruhu postrádat vedení a ve 
své roli znejistěli. Johnovo chování se rychle vrátilo do původního stavu, načež byl 
ze školy definitivně vyloučen.

Příběh Johna nám připomíná, jak důležité je, aby klíčoví pracovníci školy 
učinili závazek na práci participovat a také to, jak zásadní je kontinuita a pod-
pora pro členy Kruhu! Ačkoli tu nebyl žádný jednoznačný sabotér, nedbalost 
a  negativní sebenaplňující proroctví se staly Johnovi osudnými. John později 
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přestoupil do jiné střední školy, kde to s  jeho pokrokem patrně vypadalo opět 
neslavně. 

Setkání	tonnyho	a Debory:	když	stačí	jen	úmysl!

Debora navštěvovala po celý svůj život speciální školu pro žáky s tělesným posti-
žením. Debora má totiž poruchu kůže, srostlé prsty na rukou, a vzhledem ke křeh-
kosti své hltanové tkáně potřebuje být krmena přímo do žaludku. Pravidelně se 
stává, že Debora nedokáže chodit bez opory a v nejhorších chvílích musí používat 
vozík. Debořina kůže je nezřídka velmi vločkovitá a často je na Deboře vidět, že se 
vůbec necítí dobře. I tak je však Debora bystré a živé mysli a velice ráda potkává 
nové lidi. Když byla Debora v deváté třídě, bylo zřejmé, že mimo školu žije extrém-
ně osamělý život a že ve své místní komunitě nemá žádné přátele. To, co bylo na 
počátku zárukou bezpečného prostředí, které minimalizuje riziko zranění kůže, 
teď ohrožovalo její dlouhodobé členství v její přirozeném místním společenství. 

Ve speciální škole proběhla diskuse o možnosti zřídit pro Deboru Kruh přátel 
složený z žáků běžné školy, kterou by byla navštěvovala, kdyby nebyla ve škole 
speciální. Rozhovorů se zúčastnil personál této běžné školy i Debořiny speciální 
školy. Bylo naplánováno úvodní setkání s kruhem dobrovolníků. Bohužel, tento 
plán musel být z důvodů problematického personálního zajištění a obav týkají-
cích se transportu odložen na dobu po letních prázdninách.

Dobrovolníci v běžné škole byli kvůli tomuto zdržení znepokojeni a netrpěli-
ví. Jeden z členů Kruhu, Tonny, si cestou ze školy na ulici všiml dívky, která podle 
něj nemohla být nikdo jiný, než ona Debora, pro niž byl připravován Kruh. Při-
stoupil tedy k Deboře a její matce a dal se s nimi do řeči, aby zjistil, zda se nemý-
lí. Po potvrzení Debořiny totožnosti pokračovali v delším rozhovoru, v němž pad-
la zmínka o tom, že Debora má doma počítač. Tak se přišlo na společný zájem. 
Domluvili se, že Tonny přijde na návštěvu, což pak začal dělat docela pravidelně!

Ve stejném roce se Kruh přátel s Deborou setkal. Jeden z prvních návrhů byl, 
aby Debora trávila v jejich škole více času a potkávala tu lidi, aby se zúčastnila 
vyučování a měla běžný sociální kontakt. Aby se tento návrh mohl uskutečnit, 
museli žáci čelit obavám a námitkám zainteresovaných profesionálů i Debořiny 
matky. V  průběhu roku Debora opravdu začala na část vyučování docházet do 
své místní školy a toto funguje úspěšně dodnes. Kruh přátel také zapojil Deboru 
a několik jejích přátel ze speciální školy do programu venkovních aktivit, což se 
děje k oboustranné spokojenosti!
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Někdy prostě stačí jen úmysl začlenit nebo vytvořit Kruh, aby se začaly dít 
věci!

Javidův	kruh –	2. stupeň:	žáci	promlouvají	za	sebe

Když začal mít Javid problémy kvůli svému zvyku civět na děvčata ve své třídě, 
zů stá valo mu už jen několik týdnů do konce deváté třídy. Vzápětí měl ještě větší 
problémy, když jednu z dívek následoval až k autu jejího otce. To totiž dalo popud 
tomu, aby se o celý případ začala zajímat policie. (I když Javidovo chování nebylo 
for mál ně kategorizováno, lze jej popsat jako chování typické pro člověka s poru-
chou autistického spektra). Jeho pověst mezi vrstevníky i  vyučujícími se rázem 
propadla. Netrvalo dlouho a byl titulován „úchyl“, až byl nakonec předběžně ne-
oficiálně vyloučen ze školy. Colin se do případu zapojil jménem organizace Inclu-
sive Solutions s cílem pomoci začlenit Javida zpátky do školy. Zřízení Kruhu bylo 
samozřejmostí. Javid byl postupně krok za krokem přijat zpátky do školy a všichni 
se shodli na tom, že tuto změnu vyvolalo sestavení Kruhu. Nechali jsme tento 
Kruh mluvit za sebe; o přínosech pro všechny členy a o přetrvávajících zápasech, 
s nimiž se vyrovnávají, psali žáci výmluvně a s  lehkostí. Lidé nám někdy říkají: 
„Jak přesvědčíte patnácti, šestnáctileté žáky o tom, aby participovali na procesu 
Kruhu přátel – do něčeho takového se určitě nezapojí, zvláště pokud jde o obec-
ně neoblíbenou osobu“ Předkládáme doslovně přepsané odpovědi.

V době, kdy byly psány následující řádky, se Kruh snažil vymyslet, jak by mohl 
společně fungovat v další fázi středoškolského studia. Práce nikdy nekončí...

Alan: „Kruh mi dává dobrý pocit uvnitř, jsem hrdý, že jsem jeho součástí.“

Matthew: „Co pro mě dělá Kruh? Cítím se díky němu výjimečný, protože rád 
pomáhám druhým a mám z toho hřejivý pocit u srdce.“ 

Tom: „Jsem šťastný, že mi byla dána příležitost být v tomto Kruhu, protože 
mám pocit, jako bych byl součástí Javida a všech lidí v Kruhu. Mám pocit, že při 
Javidovi můžu stát, protože chápu čím prochází, když mluví o problémech, které 
má a o tom čím právě prochází. 

Tím, jak Javid diskutuje o svých problémech, se pak já a celý Kruh můžeme 
snažit Javidovi všemi možnými způsoby pomoct. A  když každý z  nás pomáhá, 
mívám pak důvěru v to, že se Javid zlepší. Jsem rád, že asi všichni z nás Javidovi 
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pomáháme. Cítím se mnohem lépe také tehdy, když všichni pomáhají mně, po-
siluje mě to v mých vlastních nápadech a nebojím se pak navrhovat něco, co by 
pomohlo Javidovi. Také jsem postupem času lépe poznal každého v Kruhu. Moje 
přátelství s ostatními členy se díky setkáním Kruhu upevnilo. 

Také jsem získal několik již dopělých přátel; jsou to Colin, Sandra, Laura 
a  také jsem si několikrát dobře popovídal s  lidmi, které jsem předtím neznal. 
Díky těmto setkáním, rozhovorům s dospělými a díky diskusím o věcech dospě-
lých, jsem, myslím, také více dozrál a dospěl.“ 

Kevin: „Stal jsem se součástí Kruhu, abych pomohl Javidovi. Těší mě, co dě-
lám, protože cítím, že z toho nečerpá jen Javid, ale taky já. I když tu často sedím 
a nic vlastně neříkám, je to proto, že ty problémy jsou často úplně mimo můj zá-
běr (děvčata atd.). To není nutně špatně, protože mi to dává možnost podívat se 
na Kruh přátel a zhodnotit, jestli jsme tam, kde máme být. Všichni v Kruhu jsou 
k sobě navzájem přátelští a každý je upřimný.

Těší mě, co dělám a atmosféra je fajn.“

Javid: „Z Kruhu získávám velikou pomoc se svými problémy a příležitost tu-
hle laskavost oplatit. Moji kamarádi mi pomohli zůstat ve škole, ne jako minulý 
rok, když mě vyloučili. Já jim taky pomáhám, takže je to vzájemné. Doufám, že si 
tenhle Kruh bude pořád vzájemně pomáhat. Je dobré mít přátele.“

Jamie: „Jsem rád za čas strávený v Kruhu, je to teplé, příjemné místo a osob-
ně cítím, že můžu něčím přispět. Někdy jsem otrávený z toho, co se tady děje, ale 
potěšení a hrdost na to, že jsem součástí téhle skupiny to vyváží. Je to také upřim-
né prostředí a bezpečné od vnějších zásahů. Celkově myslím, že jsem našel nové 
přátele a když se ohlédnu na čas tady strávený, mám radost a vůbec nelituji.“

Jonathan: „Kruh je místo, kde se cítím skutečně přijatý a kde můžu přispět 
svými myšlenkami a pocity do společné studnice nápadů a inovací, z nichž může-
me mít všichni užitek. Miluji tyhle metaforické věci. Baví mě sdílet s druhým své 
myšlenky a vědět, že buduji lepší budoucnost pro druhé. Rád bych také zmínil, že 
tu není žádná hierarchie, v níž by byl jeden člověk důležitější než ostatní – všichni 
jsou si rovni. Právě tato rovnováha nám pomáhá mluvit spolu a porozumět si.“

Shakira: „Baví mě přicházet na setkání Kruhu podporujícího ostatní lidi 
i  mě samotnou i  když jsem několik sezení propásla kvůli práci. Díky tomu, že 
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jsem se zapojila do Kruhu, jsem si uvědomila, že všichni mají svou vlastní indi-
vidualitu a že by s každým mělo být zacházeno s respektem. 

Mám dojem, že těmto lidem můžu říct svá tajemství a  doufat, že je udrží 
uvnitř skupiny. Tenhle Kruh mi pomohl k pocitu bezpečí, dokážu teď nechat pro-
blémy minulosti za sebou.“ 

Siobha: „Baví mě být součástí Kruhu přátel. Mám dobrý pocit z toho, že ně-
komu pomáhám. V Kruhu si můžete s lidmi povídat o věcech, o kterých s jinými 
lidmi mluvit nemůžete. Lidem v Kruhu věřím díky důvěrnosti – nic se ven z Kruhu 
nedostane. V  Kruhu si lidi vzájemně pomáhají a  podporují se navzájem. Kruh 
přátel je dobrý způsob jak potkat nové lidi a  nalézt nové kamarády. Účast na 
Kruhu mi dodala hodně sebejistoty.“ 

Ema: „Z Kruhu čerpám porozumění, respekt a bezpečí během celé doby, co 
jsem v Kruhu. Lidé v této skupině se všichni vzájemně podporují. Všichni mi po-
máhají a je to pomoc, která je důvěrná.“

Thomas: „Pro mně je Kruh místem, kde cítím, že na mém přínosu záleží. No, 
vlastně kdysi tomu tak bylo, ale když to teď funguje již téměř rok, mám pocit, že 
účel tohoto Kruhu je pořád méně a  méně efektivní. Je tu pořád víc dětinských 
poznámek, které do Kruhu vstupují ve víru důležité diskuse. Také když se kaž-
dý týden dávají ty samé rady mám pocit, že „potřebné dítě“ vnímá to, co se mu 
radí, pořád méně. Kruh, do něhož jsem se zapojil, měl určitě zjevný účinek na 
studenta v nesnázích, ale nemyslím si, že se situace zlepší bez toho, aniž by byl 
kompletně znovu promyšlen způsob, jak je náš Kruh řízen. Dobrý nápad by byl 
promýšlet osobnost každého jednotlivce, až na to, že mě společnost většiny lidí 
v Kruhu příliš nebaví. Z toho pro mne plyne otázka, zda není v této chvíli čas Kruh 
opustit. Kdybych ale odstoupil, měl bych pocit, že jsem zradil Javida, protože si 
myslím, že má před sebou ještě dlouhou cestu.“

Jade: „Jaký mám užitek z Kruhu?
– Můžu pomoci kamarádovi.
– Můžu mluvit o různých věcech a vím, že neopustí společenství Kruhu.
– Připadá mi, že jsem v běžném životě jistější.
– Získal jsme několik dobrých přátel.
– Můžu pomoci svým kamarádům s problémy, které mají.
– Oni mi pomáhají s mými problémy.“
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Laura (koordinátorka kruhu): „Kruh mi dal příležitost poznat mladé lidi ze 
stránky, k níž jako učitelka nemám normálně přístup. Naučila jsem se tyto čtr-
nácti, patnáctileté lidi milovat, respektovat a mít každého z nich ráda pro jeho 
výjimečné vlastnosti: přátelství, důvěra, víra jeden v druhého a duch veselosti 
a kamarádství.

Sofiin	podpůrný	Kruh –		
Jdi	do	p****e,	jdi	do	p****e,	jdi	do	p****e!

Sofii, žačku sedmé třídy místní základní školy, bylo pravidelně slyšet, jak sobě 
nebo svým spolužákům nadává. Sofie měla za sebou dlouhá léta v péči psychiat-
ra a klinického psychologa. Bylo nám o ní řečeno, že je úplně izolovaná a bez přá-
tel, často ji bylo vídat, jak se sama toulá po školním dvoře. Často fyzicky napada-
la jiné žáky a vypadala soustavně naštvaná na sebe a na okolní svět. Její matka 
si přála, aby Sofie přestoupila do internátní speciální školy a byly tu obavy, zda 
svou dceru čas od času fyzicky nebo emocionálně netýrá. 

Sofie a  její matka souhlasily se zřízením Kruhu přátel, úvodní setkání se 
odehrálo v doučovací skupince. Ročníkový učitel poznamenal, že chlapci, kteří se 
dobrovolně přihlásili do Sofiina Kruhu, byli ti samí, kteří jí předtím dělali ze živo-
ta peklo! Tři z těchto kluků byli vybráni do Kruhu. 

První setkání bylo obzvláště dojemné pro všechny zúčastněné, jak pro do-
spělé, tak i pro děti. Sofie se viditelně třásla a po celou dobu setkání se chovala 
velice tiše. Výše zmínění kluci měli několik vynikajících příspěvků a dle názoru 
přítomných dospělých se některé jejich poznámky očividně týkaly jejich vlast-
ních potřeb stejně jako potřeb Sofie.

Shrnutí Sofiiných potřeb z úst jednoho z kluků bylo natolik přesvědčivé, že 
nebylo pochyb o tom, že scénář, který popisuje, by i on sám uvítal.

„Potřebuje, abyste ji vzali stranou, mluvili s ní, utěšili jí a dali jí najevo, že 
vám na ní záleží...“

To je důkaz toho, že lidské bytosti jsou vzájemně propojení tvorové, kteří 
jsou schopni na určitý čas žít skrze druhého. Příležitost být součástí pomoci po-
skytované druhému může sama o sobě mít na pomáhajícího ozdravný účinek.

Tento Kruh se setkával po celý rok. Vedoucí ročníku se nám svěřila, že nad ce-
lým procesem „žasne“ a že nedokáže uvěřit, jak rychle se tito mladí lidé vypořádali 
s problémy, které v rámci Kruhu a v širší skupině vrstevníků vyvstaly. Tři zmínění 
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kluci, kteří měli svou vlastní emocionální zátěž, byli více a více schopni nahlédnout 
do podstaty svých i Sofiiných pocitů a chování. Sofiiny záchvaty vzteku se v tomto 
období výrazně omezily. Samotná Sofie byla i nadále relativně izolovaná, ale ne-
byla vyloučená a byla schopna jmenovat jednoho opravdového kamaráda, kterého 
na počátku procesu neměla. Ne všechno se ovšem odvíjelo přímočaře; pro některé 
členy Kruhu bylo těžké udržet si motivaci po celou dobu a když bylo Sofiino cho-
vání pořád problematické, nezdrželi se poznámek typu „Ona se vůbec nesnaží...“. 
Navzdory tomu kráčeli vpřed a dokázali v Kruhu setrvat. Po celou dobu byl Kruh 
podporován vedoucí ročníku, která si rovněž udržela entuziasmus a oddanost věci.

Vedoucí Kruhu nakonec změnila zaměstnání a  přestěhovala se do ciziny. 
Konstatovala, že „Kruh přátel je ta nejhodnotnější zkušenost, kterou si odnáší“ 
ze své současné školy. Sofie se zanedlouho také přestěhovala a změnila školu. 
Její příběh pokračuje, ale myslíme, že na tento čas, kdy byla obklopena a podpo-
rována Kruhem přátel, nezapomene. 

vícero	kruhů

Colin si byl vědom potřeb skupiny pěti mladých lidí, kteří navštěvovali místní 
školu pro žáky s problémy v učení. Jako školní psycholog na místní základní ško-
le tehdy rozvíjel pro místní komunitu, v níž žili i  tito žáci, poradenskou pomoc 
vrstevníků a program zaměřený proti šikaně. Zorganizoval setkání s žáky první-
ho ročníku střední školy, ve kterém bylo jádro mladých lidí již dříve školených 
jako poradci pro vrstevníky. Ročníkový učitel byl nadšeným podporovatelem to-
hoto programu a byl klíčovým účastníkem setkání. 

Skupina studentů prvního ročníku na střední škole byla provedena proce-
sem, v němž měli možnost přemýšlet nad osamoceností žáků speciální školy. Byli 
vedeni k prožitku vcítění a následně byla vyžádána jejich dobrovolnická pomoc. 

Jistou chvíli to vypadalo, že se žádní dobrovolníci nepřihlásí. Možná byli žáci 
speciální školy příliš cizí a jiní, příliš vzdálení zkušenosti žáků běžné školy – ostat-
ně mediální prezentace lidí s postižením sotva nabízí nějaké pozitivní obrazy. 

(Viz Neviditelné děti  – Invisible Children, publikace editovaná Richardem 
Rieserem, kde je kompletní rozbor mediálního obrazu lidí s postižením.)

Z ničeho nic promluvil jeden velice výřečný člen skupiny:
„Moje sousedka chodila do té školy. Byla trochu pomalá, ale jinak v poho-

dě. Bývala na tom dost špatně, protože neměla žádné kamarády, ale teď je na 
vyšší škole a dost se jí daří...“
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Atmosféra se změnila. Všichni rázem začali poslouchat. Skupina lidí obživla je-
diným zásahem ze strany spolužáka. Ročníkový učitel se rychle chopil příležitosti:

„Tak co, bando, jdeme do toho? Co kdybychom se zapojili všichni?“
Všichni přítomní souhlasili a k těm pěti žákům bylo okamžitě přiřazeno pět 

Kruhů přátel. Tato závěrečná fáze procesu byla velice rychlá, systematická a prak-
ticky zaměřená. Byly pak podány návrhy, jak by Kruhy mohly vzájemně spolupra-
covat na tom, aby se žákům speciální školy „otevíraly dveře“ a  jak jim prošla-
pávat cestičky do místní komunity. Obě školy pak před samotným společným 
setkáním podnikly následující přípravy:

Příprava	1. ročníku	střední	školy –	úkoly
1.  Uskutečnit setkání v rámci občanské výchovy, kde se budou hledat nej-

vhodnější způsoby, jak by týmy měly žáky speciální školy přijmout a pod-
porovat při:

 – hledání nových přátel v lokalitě
 – získávání informací o aktivitách, které se v lokalitě odehrávají
 – zapojování se do mládežnických klubů a organizací
 – hledání cesty zpátky do komunity v rámci přípravy na odchod ze školy
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2.  Zeptat se žáků, jaký mají názor na to, jak nejlépe připravit úspěšné přiví-
tání díky němuž by jednotlivci cítili přijetí a co nejméně rozpaků.

3.  Zeptat se žáků, jestli mají nějaké návrhy, jak úspěšně naplnit cíle stano-
vené v bodu 1.

4.  „Hry na role“ na prvním setkání nové skupiny. Dát jednotlivcům i skupi-
ně příležitost vyzkoušet si a prožívat rozličné přístupy k přivítání a pod-
poře v bezpečí „hry na role“.

5.  Promyslet a  společně rozebrat (pomocí brainstormingu) pocity, způso-
by chování a prožitky spojené s rolí nového člena ve skupině, ve škole, 
v klubu... Co by pomohlo? Seznam užitečných i kontraproduktivních ná-
padů. 

6.  Vyhradit čas na prozkoumání toho, jak lidé vlastně ve své čtvrti tráví čas. 
Sestavit jednoduchou databázi konstruktivních činností, koníčků, zá-
jmů, klubů a organizací, které jsou k dispozici a zvážit, které by mohly být 
vhodné pro žáky ze speciální školy. 

7.  Probrat, jak by dobrovolníci v  rámci jednoho večera nebo víken du při-
stou pili k  podpoře nového člověka, který vstupuje do klubu nebo jiné 
z vý še uvedených činností. Co by přesně dělali, aby jej podpořili? Jak by 
při stu povali k úloze upokojit a ubezpečit rodiče tohoto člověka? Čí sou-
hlas by potřebovali? Rozebrat otázky závislosti a  nezávislosti... příliš 
mnoho podpory versus její nedostatek.

8.  Rozvinout se skupinou představu průběžného řešení problémů souvise-
jících s rozšířením kontaktů s místní komunitou. 

9.  Promyslet se všemi žáky, jak budou výsledky této práce hodnoceny a po-
suzovány. Mohla by se tato aktivita rozšířit i do jiných speciálních škol 
v okolí?

Tento projekt se brzy skutečně rozběhl a znamenal pro všechny zúčastněné 
veliký úspěch. Někteří žáci zmíněné speciální školy, kteří žili v jiných čtvrtích, se 
chtěli rovněž do projektu zapojit a  také se zapojili. Byly zorganizovány společ-
né vycházky včetně jednoho večera v místní kuželkárně. Byly navázány kontakty 
a vztahy a všichni byli touto zkušeností posíleni a obohaceni.
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Kruh přátel na 2. stupni a střední škole –  
několik myšlenek na závěr

Někdy se stane, že kvůli zvláštnostem rozvrhu i celkového prostředí, v němž výuka 
na střední škole probíhá, nelze identifikovat jednu třídu, jejíž žáci by byli s žákem 
v centru zájmu v průběhu celého dne. Z tohoto důvodu nemůže být úvodní shro-
máždění celé třídy inscenováno tak, jak bylo popsáno ve třetí kapitole. V  jiných 
případech personál usoudí, že shromáždění celé třídy není vhodný startovní bod. 
Je tomu tak obvykle v případech, kdy dítě, jež chceme podpořit, už má v jiném Kru-
hu skupinu přátel. Cílem je mobilizovat studenty k podpoře tohoto žáka v období 
mimořádné krize, například při vážném onemocnění nebo ztrátě důležitého blíz-
kého člověka. 

V těchto situacích může průvodce diskutovat s žákem ve středu zájmu o tom, 
koho by žák do svého Kruhu podpory rád přizval a pak požádat o pomoc přímo 
zmíněné osoby. V  rámci tohoto procesu může být užitečné nechat dítě vyplnit 
schéma vztahů reprodukované na straně 34. Toto vám pomůže vyjasnit si, kdo 
v životě tohoto dítěte figuruje a kdo by tak mohl být důležitým členem Kruhu. Člen-
ství se nemusí omezovat na jiné žáky stejné školy. Každý, kdo má z daným žákem 
úzký vztah a je ochoten zapojit se, je potenciální člen Kruhu. Znovu doporučuje-
me, abyste byli kreativní. Stále více usilujeme o to, rozšířit a posílit členství v Kru-
hu a začlenit do něj také lidi, kteří normálně v našich plánovacích schůzkách nefi-
gurují.

Pointou je, že různorodé hlasy nabízejí různorodá řešení těžkostí, jimž čelí-
me a v této různorodosti je síla. Účast, spolupráce a vztahy jsou vším!
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7. Dvanáct	často	
kladených	otázek

Během uplynulých osmi let jsme vedli mnoho kurzů pro učitele zaměřené na in-
kluzi a Kruhy přátel. Ve většině případů byli naším publikem učitelé z praxe, škol-
ní psychologové nebo pracovníci jiných lokálních služeb z oblasti školství. Tato 
kapitola obsahuje výběr nejčastějších dotazů, které nám byly kladeny a  naše 
v čase se rozvíjející odpovědi.

Je potřeba zdůraznit, že uvedené odpovědi jsou našimi odpověďmi, nejsou 
to univerzální odpovědi a už vůbec ne vaše odpovědi. Nemůžeme vědět, co bude 
nejlépe fungovat ve vašem kontextu; můžeme jen říct, co fungovalo v obdobných 
podmínkách. Právě proto vybízíme čtenáře, aby byli při uplatňování myšlenek 
uvedených v této knize do praxe kreativní. Pokud budete dbát na základní hod-
noty a principy základu Kruhů přátel, máte při hledání vlastní cesty k budování 
vztahů a společenství ve svém zaměstnání nebo rodině volné ruce: buďte tvořiví!

1.		Co	když	na	konci	shromáždění	celé	třídy	neprojeví	nikdo	
ochotu	být	součástí	Kruhu	přátel	pro	dítě	ve	středu	zájmu?

To je zřejmě nejčastěji uváděná obava ze strany lidí, kteří o  zavedení procesu 
Kruhu přátel uvažují. Stejně se s ní potýkají i ti, kteří již mají několik úspěšných 
setkání s různými třídami a skupinami žáků za sebou. Tento strach je nezřídka 
podporován jinými dospělými kolem dítěte, kteří možná prožili značnou frustra-
ci z vlastních pokusů změnit chování tohoto dítěte nebo z případů, kdy museli 
tišit jiné žáky rozčilené nebo vystrašené dítětem ve středu zájmu.

Naše vlastní zkušenost i zkušenost jiných je taková, že se tato obava nena-
plní, pokud vybral průvodce správné lidi a pokud klíčové otázky kladl od srdce – 
tedy s důrazem, že na nich záleží. Věřte, že tento proces funguje!

Někdy setkání celé třídy využijí jednotliví žáci na to, aby vyjádřili svůj hněv 
nebo frustraci z dítěte v centru zájmu. Pokud dá průvodce intenzivním emocím 
hranice a nedovolí, aby se skupina zabývala jen stížnostmi, může být vývoj k užit-
ku věci – je signálem, že se dětem skutečně naslouchá. Po tom, co si žáci „vylijí 
srdce“, budou spíše schopni pokročit dál a hledat způsoby, jak dítěti ve středu 
zájmu pomoci.
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Pokud se věci v této fázi zaseknou nebo pokud zavládne nejistota, je často 
užitečné znovu nastolit ve třídě problém náboru členů otázkou: „Je někdo, kdo 
by podle vás byl dobrý člen Kruhu a kdo se ještě nepřihlásil?“ Skupiny v reakci 
na tuto otázku mají vždy nějaké návrhy a tyto jsou obvykle návrhy správnými.

2.		Co	byste	dělali	s dítětem,	které	páchne –		
kolem	něho	určitě	Kruh	vybudovat	nepůjde?

Odpověď zní: „Zřiďte Kruh přátel!“ Přátelé jsou lidé, kterým na vás záleží dost 
na to, aby byli všímaví a aby říkali pravdu.

Tuto otázku rádi vracíme člověku, který ji položil. Podobné těžké otázky lze 
jednodušeji promyslet a zodpovědět, když je položíte v osobní rovině. Zeptejte 
se sami sebe: „Kdybys páchl, kdo by ti to řekl?“ „Na koho by ses zlobil, kdyby ti 
to neřekl?“ „Od koho bys takovouto zprávu snesl?“ Tyhle otázky lze zodpovědět 
způsobem, jakým anonymní otázku „Co byste dělali s  dítětem, které páchne?“ 
nezodpovíte. Když se otázka položí osobně, je uvažování o  tom, co by člověk 
dělal a následné návrhy řešení, co by se mohlo pro dítě ve středu zájmu udělat, 
mnohem snažší. Jiný přístup k zodpovězení této otázky spočívá v připomenutí si, 
že osoba, která páchne, si toho může být vědoma, ale neví, jak požádat o pomoc 
při překonávání tohoto problému. Kruh přátel nabízí kontext, v němž lze hledat 
pomoc.

3.		napadá	mě	alespoň	sedm	dětí	z mé	třídy,	které	by		
z tohoto	přístupu	měly	užitek	Mám	rozběhnout		
Kruhy	pro	všechny	z nich?

Pochybujeme, že by to bylo zvládnutelné pomocí procesu, který popisujeme. Do-
poručujeme ovšem čtenářům, aby si opatřili velice užitečnou stať Johna Lucknere, 
profesora speciální pedagogiky na University of Northern Colorado (Luckner et al. 
1994). Naleznou tu popis Programu osobnostního a sociálního rozvoje, který byl 
zaměřen na skupinu osmi žáků páté a šesté třídy, z nichž všichni měli problémy 
s navazováním a udržením přátelství. Tato síť vrstevníků zahrnovala neslyšícího 
chlapce, o nějž byly mimořádné obavy kvůli nedostatku vztahů v rámci třídy a vli-
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vu jeho sluchového postižení na šanci navázat blízká přátelství. Tento žák ovšem 
nebyl v centru zájmu skupiny. Každý z žáků ve skupině byl vyzván, aby se zavázal 
navštěvovat „kamarádská posezení“ po dobu nejméně osmi týdnů. Lucknerův člá-
nek popisuje posloupnost aktivit zaměřených na vytváření vztahů, kterou skupina 
při svých týdenních setkáních absolvovala. Neformální hodnocení, které proběhlo 
na konci programu, jasně ukázalo, že tento jednoduchý přístup k budování vzta-
hů skýtá mnohé pozitivní přínosy. Tato práce také podtrhuje poznatek, že tvoření 
a udržování vztahů je oblast plná napětí pro všechny žáky, nejen pro ty, kteří jsou 
kategorizováni jako jiní nebo postižení. 

Zapojit dítě, které nám dělá starosti, do Kruhu jiného žáka znamená, že jeho 
potřeby mohou být probírány i bez toho, že je v centru pozornosti. Takto mohou 
mít ze setkání Kruhu užitek i jiní žáci. 

4.		Co	když	během	setkání	kruhu	vyjde	najevo		
nějaká	závažná	skutečnost?

Když nový Kruh zasvěcujeme do pravidel, je důležité ujistit se, že si všichni uvě-
domují, že se mohou dozvědět něco, co si nebudou moci nechat pro sebe. Je 
potřeba žákům připomenout, že když vyslechnou něco důležitého nebo znepo-
kojujícího o žákovi ve středu zájmu, měli by o tom mluvit s dospělým, například 
s učitelem, který Kruh vede. Je dost možné, že něco takového vyslechne jednot-
livec nebo že k odhalení dojde během samotného setkání skupiny. Jedna ze sil-
ných stránek tohoto přístupu je to, že se žáci učí jeden druhému důvěřovat. Naše 
zkušenost i  zkušenosti jiných jsou takové, že tajemství a  osobní trápení byla 
v úspěšných Kruzích bezpečně sdílena.

5.		Co	s členy	Kruhu,	kteří	jsou	až	příliš	nadšeni?

Někteří žáci se nechají výzvou k  podpoře, kamarádství a  k  působení na změnu 
žáka ve středu zájmu velice rychle a silně motivovat. Takové nadšení může průvod-
ce nebo učitele, který se usiluje o zřízení Kruhu, mile potěšit. Obdobné nadšení 
může však očividně skrývat léčky. Patří mezi ně zklamání, příliš horlivá všímavost 
nebo vystavení se šikaně, výbuchy násilí nebo jen pouhá neschopnost vyrovnat se 
s potřebami dítěte ve středu zájmu. Bude zapotřebí pozorné podpory, povzbuzo-
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vání a vedení ze strany dospělého, jenž Kruh vede, užitečná bude zajisté také dal-
ší přímá a upřímná diskuse členů Kruhu o vzniklém problému. Jak bylo vysvětleno 
již dříve, klíčové pravidlo pro jednotlivé členy Kruhu zní: Nikdy se nepotápěj sám!

Žáci v Kruhu by měli být za všech okolností vybízeni k tomu, aby spolupra-
covali a aby se vyhýbali situacím, v nichž mohou být zranitelní. Doprovod žáka 
domů, návštěva u něj doma, hraní si na odloučeném místě, atd. mohou být pro 
jednotlivého žáka potenciálně nebezpečné a je mnohem bezpečnější, když je do 
jakékoli plánované činnosti zapojeno více členů Kruhu.

6.	Může	Kruh	přizvat	další	členy?

Ano. Čas od času mohou být do Kruhu přizváni silnější, starší vrstevníci, příbuz-
ní nebo dokonce dospělí, aby jeho činnost posílili. Rozmanitost posiluje a  ten-
to princip stojí v  základech práce s  Kruhy. Musí být přítomni ti praví lidé, kteří 
mohou v životě daného jednotlivce způsobit změnu. Někdy je takovou osobou, 
kterou by Kruh měl přizvat ten, kdo Kruhu dělá největší starosti kvůli svému ne-
přátelství vůči žákovi ve středu zájmu. Konstruktivní pohled na toto nepřátelství 
rozkryje nenaplněnou potřebu dítěte někam patřit. Pokud jej přizveme do Kruhu, 
je to krok k naplnění této potřeby a zároveň to zmírní jeho nepřátelství. Je tam cí-
tit vášeň, i když je negativně vyjádřená – využijte ji. 

7.	existují	nějaké	další	způsoby	podpory	přátelství?

Pro nejzranitelnější děti, zvláště pro ty vzdělávané v  segregovaném prostředí, 
může být při rozvoji kamarádství zásadní proměnnou už jen pouhé bytí spolu 
s jinými dětmi. Techniky povzbuzování přátelství v běžných třídách mohou zahr-
novat systémy mentorování, doučování vrstevníky, kamarádské programy a koo-
perativní učební skupinky (Luckner a McDonald 1991). Školy mohou podporovat 
vzájemné setkávání žáků s  postižením a  bez postižení v  mimoškolních aktivi-
tách, jakými jsou například šachový kroužek, týmové sporty, fotografický kroužek 
nebo spousta různých venkovních aktivit. Také je možné užitečně zakomponovat 
shromáždění a lekce zaměřené na význam přátelství a podporujících vztahů.
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Dalším způsobem, jak podpořit učení se kamarádským dovednostem, je čte-
ní knih o přátelství a následná diskuse (viz www.inclusive-solutions.com – rady 
a ná pady). Zapsání nebo přijetí nového žáka je vynikající příležitostí naučit se, 
jak být kamarádem. Diskuse se mohou zaměřovat na způsoby, jak nově přícho-
zímu pomoci, aby se cítil vítán a bezpečně. Můžeme vy tvořit uvítací komisi nebo 
může být jeden či více žáků jmenováno kamarády, kteří nováčkovi pomohou na-
vyknout si na běžný chod třídy, denní rozvrh a orientaci po škole. Učitelé by měli 
být vždy citliví na příležitosti, kdy lze podnítit smysluplnou interakci mezi studen-
ty, mohou při tom stavět na vlastním pozorování spolupráce dětí.

Učitelé mohou také zařídit, aby studenti, kteří potřebují kamarády, spolu-
pracovali s družnějšími spolužáky při takových činnostech jako je čištění tabule, 
zalévání kytek, přenášení materiálu z auta do školy nebo pomůcek z místnosti 
do místnosti, plnění různých úkolů nebo vracení knih do knihovny. 

Na jaké klíčové dovednosti bychom se měli zaměřit v oblasti podpory mezi vrstev
níky? Luckner s kolegy v článku z roku 1994 nabízí na tuto otázku vynikající odpovědi:

•  Rozvíjení pozitivních interakcí: schopnost být pozitivně naladěný, po-
zorný, souhlasit, povzbuzovat a být zajímavý.

•  Nalézání souladu: společné zájmy jsou nejčastějším základem přátel-
ství. Žáci musí chápat, proč je důležité vyjádřit zájem o starosti a zku-
šenosti druhých a rovněž mluvit o svých vlastních. 

•  Soucit s druhými: učit se chápat a být citlivý k problémům a pocitům 
druhých.

•  Sdílení a poskytování pomoci: žáci se musí naučit pomáhat, podporo-
vat a sdílet situace s druhými, obzvláště v těžkých obdobích. 

•  Budování důvěryhodnosti a věrnosti: žáci by měli chápat pojmy čest-
nost a loajalita a také specifika chování, které tyto pojmy vyžadují.

•  Rozvíjení dovedností pro řešení konfliktu: učit se bránit své vlastní zá-
jmy asertivně, bez toho, abych byl submisivní nebo agresivní  – to je 
výzva jak pro žáky, tak i pro mnohé dospělé. 
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Dva zdroje, které nabízí další odpovědi na otázku č. 7:
„Jemné nitky – přátelství mezi dětmi se speciálními potřebami a bez nich v in-
kluzivním prostředí“ (Delicate Threads – Friendships between Children with and 
without Special Needs in Inclusive Setting) od Debbie Staub (1998). To je výji-
mečný výzkum, který sleduje přátelství mezi malými dětmi s postižením a bez 
postižení. Kamarádství je ve studii sledovanou proměnnou a všechna pozorová-
ní se odehrávají v přirozeném prostředí. Staub vychází ze sociálně konstruktivis-
tického pohledu a vnímá děti jako spolutvůrce svých vztahů. Ideální zdroj pro ty, 
kteří by rádi prohloubili své porozumění dětským přátelstvím, a zároveň protipól 
k oné podivné představě, že děti s postižením nepotřebují a ani nedovedou bu-
dovat kamarádství.

„Společenské vztahy a  vrstevnická podpora“ (Social Relationships and 
Peer Support) od Marthy Snell a Rachel Janney (2000). Publikace, jež je součástí 
„Průvodce inkluzivní praxí pro učitele“ (Teachers’ Guides to Inclusive Practices) 
vydaného společností Paul Brookers Publishers, je praktickým zdrojem materiá-
lů a průvodcem pro široké spektrum metod vrstevnické podpory. Je to průvodce 
pro záměrné budování vztahů založeném na empirických důkazech. 

8.	Jak	nejlépe	vybírat	členy	Kruhu?

Tato otázka je vysvětlena v kapitole č. 3. Mezi četné způsoby, jak lze zformovat 
Kruh, patří následující:

•  Náhodný výběr. Průvodci se zavážou oči (nebo je zavře). Ten pak ná hod-
ně ukazuje na dobrovolníky, až jich je vybrán dostatečný počet. Jména 
lze také tahat z klobouku nebo obdobné pomůcky. Zásah shůry je nád-
herná věc! 

•  Vybírá učitel. Učitelé budou možná chtít udělat vlastní výběr ideálních 
členů Kruhu pro žáka ve středu zájmu. Tuto možnost nedoporučujeme, 
protože hrozí nebezpečí, že staré způsoby upřednostňování a výběru 
dostanou přednost před důležitějšími faktory. 

•  Vybírá průvodce. Je jím například externí školní psycholog, výchovný 
poradce, ředitel, koordinátor inkluze nebo někdo jiný a vybírá členy na 
základě toho, jak který žák přispěl k celkové diskusi ve třídě. Tuto me-
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todu nepreferujeme, protože tichý účastník celotřídního shromáždění, 
který možná drží klíč ke vztahům se žákem ve středu zájmu, může být 
opomenut.

•  Vybírají žáci. Třída nebo studijní skupinka nominuje několik žáků, 
o nichž si myslí, že by žáka ve středu zájmu nejlépe dokázali podpořit. 
Můžou být pobídnuti, aby zvažovali společné zájmy, koníčky nebo jiné 
činnosti nebo aby přemýšleli nad jinými silnými stránkami svých spo-
lužáků včetně silné osobnosti, komunikačních dovedností, schopnosti 
vyjednávat, popularity a – především – respektu vrstevníků.

•  Kompromis zahrnující výběr průvodcem, učitelem a  žáky. V  současné 
době upřednostňujeme tuto metodu výběru. Průvodce vybere dva žáky 
na základě jejich zapojení do diskuse. Učitel vybere další dva členy na 
základě své znalosti třídy nebo studijní skupiny a žáci vyberou zbytek. 

•  Členy svého Kruhu může z  řad dobrovolníků vybrat žák ve středu zá-
jmu. Při tomto scénáři dáme žákovi v centru zájmu jména dobrovolníků 
a můžeme jej požádat, aby sám navrhl další spolužáky, kteří by mu nej-
více pomohli, podpořili jej a byli by pro Kruh konstruktivně kritičtí. Tato 
možnost nabízí žákovi ve středu zájmu nejvíce kontroly a posiluje jeho 
identifikaci s procesem, má ale také nevýhody. Naopak setkání s již vy-
tvořeným Kruhem, do něhož se všichni zúčastnění přihlásili dobrovolně 
a kam byli vybráni použitím výše uvedených metod, se pro žáka v cent-
ru zájmu pojí s jistým pocitem bezpečí a jasných hranic.

9.	Jak	dlouho	by	měly	děti	zůstat	členy	Kruhu?	

Zdůraznili jsme již, že je potřebné, aby průvodce členům Kruhu vytvořil hrani-
ce pro bezpečné vyjádření pocitů. Časové ohraničení je rovněž důležité – někte-
rým potenciálním členům Kruhu pomůže ujištění, že se od nich očekává závazek 
na určité předem stanovené období (půlrok je dostatečně dlouho) a že po jeho 
uplynutí budou mít možnost se rozhodnout, zda zůstanou na další období nebo 
zda odstoupí. V  praxi jsme pozorovali, že se v  úspěšných Kruzích odstoupení 
stává jen zřídka; ale zvláště členové Kruhu na úrovni střední školy se mohou cí-
tit bezpečněji, pokud vědí, že takovou možnost mají. 
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10.	Může	se	kruh	sejít	bez	žáka	ve	středu	zájmu?

Striktně vzato to je při autentickém přístupu ke Kruhu přátel nemožné. Kruh je 
zformován kolem žáka ve středu zájmu, který musí mít v rozhodnutích Kruhu po-
slední slovo a který musí mít možnost ovlivnit, jak druzí na věci nahlížejí. To je jen 
stěží možné, pokud žák není na setkání přítomný. V praxi bude mnohé záležet na 
dovednostech průvodce a na jeho schopnosti vytvořit prostor pro konstruktivní 
diskuzi o obtížných tématem a individuálních frustracích členů Kruhu. 

Jsme si rozhodně vědomi toho, že někteří průvodci budou pociťovat potřebu 
svolat setkání bez účasti žáka ve středu zájmu. To se obvykle stává, když se zdá, 
že se věci vyvíjí špatně a převládá pocit, že snahy členů Kruhu mají na řešení pro-
blémů minimální dopad a že příležitost složit alespoň část svých frustrací by pro 
ně byla přínosem. Může to být účinný krok v situaci, kdy je jedinou alternativou 
rozpad Kruhu. Když ale zjistíte, že míváte schůzky Kruhu bez žáka ve středu zá-
jmu často, sešli jste z cesty vedení Kruhu přátel.

11.	Co	když	se	to	celé	nezdaří?

Tato práce v sobě nese riziko. Lidské vztahy v sobě nesou riziko. Avšak nebezpe-
čí spojené s pasivitou a přidržováním se vyzkoušených a osvědčených metod se 
nám zdá rizikem mnohem vyšším. Pamatujte, že Kruhy přátel skutečně dokážou 
zabránit vyloučení a segregaci. Jak jsme již jasně ukázali, vyloučení a segrega-
ce jsou pro jednotlivé děti ve většině případů mimořádně škodlivou zkušeností. 
Konkrétní rizika týkající se školního prostředí, kterých bychom si měli být si při 
práci s Kruhy přátel vědomi, zahrnují následující:

•  Sabotáž. Může být zapříčiněna staršími členy personálu školy a mívá růz-
né motivace. Sabotáž se může dít ve vší nevinnosti jako výsledek chao tic-
kého plánování. Může být ale i výsledkem zlomyslnosti nebo vyplynout 
z nedostatečného pochopení procesu Kruhu přátel. 

•  Nedostatek kontinuity. Celá záležitost může skončit neslavně, pokud jsou 
setkání Kruhu předčasně ukončena kvůli nedostatku personálního krytí, 
absenci personálu nebo proto, že tato práce není vnímána jako priorita. 
Diskontinuita má za následek přerušení plynulého chodu i  odhodlání 
členů Kruhu a je obzvláště škodlivá pro žáka ve středu zájmu.
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•  Žárlivost. Ostatní členové personálu školy mohou vědomě nebo ne-
vě do mě žárlit na vztah, který jste navázali s  žákem ve středu zájmu 
a s jeho Kruhem. Můžou žárlit na čas, který jste si našli nebo vyjednali 
na práci s  Kruhem. Cokoli onu žárlivost podnítilo, chování, které z  ní 
vyplývá, může být potenciálně destruktivní. Dejte si na to pozor.

•  Přehnaný entuziasmus jednotlivých členů Kruhu může vést k tomu, že 
se s žákem ve středu zájmu dostanou do rizikových situací. Jed no tliv-
cům musíte neustále připomínat týmovou práci a vzájemnou podporu.

•  Strach rodičů. Rodiče žáka ve středu zájmu nebo rodiče členů Kruhu mo-
hou mít nepřiměřené obavy z toho, co se bude dít jejich dítěti v Kruhu 
přátel. To se obvykle stává, když rodiče nebyli do sta teč ně in for mováni, 
mají předsudky nebo reagují na nějaký kon krét ní inci dent.

Pointou je, že byste měli přemýšlet nad nebezpečími, které přinášejí situa-
ce plynoucí z vaší vlastní pozice a podle toho plánovat činnost. Tato práce ale za 
riziko stojí! Měli byste se vždy držet pravidla spolupráce s jinou osobou a vždy 
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zajistit, aby jednotlivci na klíčových pozicích ve vaší škole přesně rozuměli tomu, 
o co se snažíte a podporovali to. Nikdy se o toho nepouštějte sami!

12.	Co	když...

Poslední otázka vlastně ani není „často kladená otázka“, spíše je to „často myš-
lená otázka“. Pokud existuje odpověď, zní, že nemáme tušení, kudy vede cesta 
vpřed. Tato odpověď představuje radu stojící v protikladu ke kultuře profesiona-
lismu, která vyžaduje, aby byla každá situace zajištěná a aby na každou otázku 
existovala odpověď. Jen kdybychom věděli, koho se zeptat. Pokud máme pocit, 
že jsme „uvízli“, měli bychom se umět ptát mladých lidí, oni budou mít na věc 
nějaký pohled. Někdy nemůžeme udělat nic víc, než „se na to vyspat“ a počkat, 
jak to budeme vidět zítra. Umět upřimně říci, že nevíte co dělat dál, má často te-
rapeutický účinek. Přesouvá to moc zpět k člověku, který hledá pomoc. 
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Příloha:	Pracovní	listy	ke	zkopírování

MOnItOROvACí	FORMULář

Kruh	přátel	pro:

Datum: 

Název kruhu:

Přítomní žáci:

Místo setkávání: Datum dalšího setkání:

Pozitiva Problémy

Diskutovaná témata:

Dohodnuté kroky:

Podpisy:
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OSvĚDČení (PŘÍKLAD)

Kruh	přátel
Toto osvědčení potvrzuje, že

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
byla vynikající mentor/mentorka a pomocník/pomocnice na svém hřišti a ve své třídě  

a že svou roli přítele/přítelkyně bral/a vážně a do důsledků. 

Kruh přátel fungoval (místo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (datum) od. . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . .
Děkujeme (podpisy)

PříKLAD	PLánU	SCHváLenÉHO	KRUHeM	PřáteL
Kruh přátel: zvládání a prevence konfrontačních situací

• Zasáhni co nejdříve.

• Buď pokojný a nezvyšuj hlas.

• Je lepší vyhnout se fyzickému kontaktu.

• Nechovej se sám nevhodně.

• Vyhni se veřejnému ponižování – když se bude cítit hůř, situace se jen zhorší.

• Zvol tu nejslabší možnou formu intervence:

 1. odlákej jeho pozornost od problému tím, že na něho promluvíš

 2. nabídni mu, že si s ním zahraješ někde mimo dějiště situace

 3. řekni tajné heslo

 4.  doporuč mu, aby s tebou šel na „uklidňující procházku“, napočítal do sta nebo aby zhluboka dýchal

 5.  požádej ho, aby šel s tebou dovnitř a o záležitosti jste si spolu popovídali, a aby ti řekl, 
jak svoji situaci vidí: „Pojď dovnitř a řekni mi/nám, co se stalo.“

 6. vyjádři svůj osobní náhled na věc – jasně a bez jakéhokoli náznaku obviňování

 7. vyjádři se v první osobě: „Já bych to nejspíš ignoroval a odešel bych pryč.“

 8. pošli někoho pro (jméno konkrétního učitele) nebo jiného nejbližšího učitele

Máte někdo ještě nějaký nápad nebo návrh?



VYTVÁŘENÍ KRUHU PŘÁTEL 97

KRUH	PřáteL:	AKČní	PLán

Jméno žáka   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Název kruhu   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Datum   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Odsouhlasené kroky a strategie   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Datum zhodnocení   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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Kruh	přátel
Toto osvědčení potvrzuje, že

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
byla vynikající mentor/mentorka a pomocník/pomocnice na svém hřišti a ve své třídě  

a že svou roli přítele/přítelkyně bral/a vážně a do důsledků. 

Kruh přátel fungoval (místo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (datum) od. . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . .
Děkujeme (podpisy)
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PRŮBĚŽnÝ	PřeHLeD

Kruh	přátel	pro:

Průvodce:

Externí průvodce:

Datum:

Název kruhu: Kruh vytvořen dne:

Místo setkávání: Kdo byl přítomen:

Jména žáků zapojených do Kruhu:

Byla nějaká setkání zrušena? Důvod:

Docházka na setkání:  úplná* částečná* * zakroužkujte

Změny chování zmíněné:

Personálem Rodiči Žáky Žáky v kruhu

Pozitiva přístupu: Vzniklé problémy:

Kroky do budoucna:
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ÚvOD	DO	KRUHU	PřáteL
Průvodce	pro	personál

Tyto stručné poznámky Vám poskytnou základní informace a představu o  tom, 
co by znamenalo zřízení a provozování Kruhu přátel ve vaší škole. 

1.  Kruhy přátel vznikly v Severní Americe jako jedna z řady strategií podpory 
inkluze dětí s postižením do běžných škol. Kruhy byly použity k podpoře 
dětí se širokým rozsahem postižení a byly také použity v rámci míst ních 
komunit. Metoda byla rozvinuta v Nottinghamu, Bristolu a na ji ných mís-
tech Velké Británie a ukázala se být velice efektivní.

2.  Kruh se obvykle skládá z 6–8 dobrovolníků (nejčastěji ze stejné třídy nebo 
výukové skupinky), kteří se pravidelně setkávají (obvykle jednou za tý-
den) s žákem ve středu zájmu a s nějakým dospělým. Kruh má tři hlavní 
úlohy: povzbuzovat a chválit úspěchy a pokroky; pojmenovávat problémy, 
stanovit cíle a navrhovat strategie jejich dosahování; pomoci uplatnit tyto 
nápady v praxi.

3. Zřízení Kruhu zahrnuje tyto kroky:
 a. Získat podporu a souhlas žáka ve středu zájmu a jeho rodičů.

 b.  Setkat se s celou třídou (toho se žák ve středu zájmu neúčastní) s cí-
lem zjistit, kdo by byl ochotný být podporovatelem. Doba trvání je 
zhruba 30–40 minut.

 c.  Informovat rodiče žáků, kteří byli vybráni za členy Kruhu a získat sou-
hlas se zapojením jejich dítěte.

 d.  Naplánovat týdenní setkávání Kruhu, žáka ve středu zájmu a dospělé-
ho průvodce (trvající 20–30 minut).
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ÚvOD	DO	KRUHU	PřáteL
Průvodce	pro	rodiče

1. Co je Kruh přátel?
Kruh je skupina 6–8 mladých lidí, kteří se dobrovolně rozhodli pravidelně se setká-
vat s Vaším dítětem a učitelem (setkání je obvykle na 20–30 minut 1x týdně).

2.  K čemu je Kruh a co se v něm bude dít?
Kruh má čtyři hlavní cíle:
– Vytvořit pro vaše dítě pomocí ostatních žáků síť podpory.
– Pomoci vašemu dítěti lépe zvládat školu a dát mu více svobody.
– Nabídnout vašemu dítěti povzbuzení a uznání za jakékoli úspěchy a pokroky.
–  Pracovat s  vaším dítětem na rozpoznávání těžkostí a  vymýšlení praktických 

způsobů, jak tyto těžkosti řešit.
Dospělý je tu proto, aby Kruhu pomáhal, ale práce s vaším dítětem – návrhy 

nápadů, zkoušení nových řešení, referování o jejich úspěšnosti – bude na spolu-
žácích. Kruh nedokáže poskytnout okamžitě přátelství, ale doufáme, že vašemu 
dítěti pomůže vybudovat si bližší a lepší vztahy s ostatními dětmi.

3. Jak bude Kruh vytvořen?
Spolužáci vašeho dítěte budou dotázáni, zda mají zájem být součástí Kruhu. 
Učitel jim vysvětlí, co to obnáší – obvykle je nejlepší, když vaše dítě není v tuto 
chvíli v místnosti přítomno.

Téměř vždy se přihlásí více žáků ochotných pomoci, než je zapotřebí a učitel 
ve spolupráci s třídou z dobrovolníků vybírá. Skupina se za účasti dospělého po-
tom pravidelně setkává.

4. Pomůže to?
To samozřejmě nelze zaručit. Kruhy Přátel se běžně používají v Kanadě, v Ame rice 
a stále častěji ve Velké Británii, kde měly velice kladné hodnocení. Kruhy pomohly 
dětem, které měly komplexní potíže nebo postižení.1 
–  Děti z Kruhu měly často lepší chování a méně obav z kontaktu se svými spolužáky.
–  Dobrovolníci zpravidla přicházeli s velmi tvořivými a praktickými nápady.
–  Většina dobrovolníků v závazku ráda pokračovala.
–  Personál škol konstatoval, že Kruhy jsou velice užitečné

1 V současné době je snaha metodu zavést i v ČR (Rytmus, o. s.)
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DOPIS	RODIČŮM	DOBROvOLníKŮ

Vážený/á pane/paní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Škola se zapojila do projektu zřízení a  provozování takzvaných Kruhů přátel. 
Tyto Kruhy jsou složeny z 6–8 dětí, které se rozhodly pomoci jednomu ze svých 
spolužáků. Obyčejně Kruhy pomáhají tomuto žákovi dobře vycházet s ostatními 
dětmi. Od skupiny to vyžaduje sejít se jednou týdně na 20–30 minut (během 
polední přestávky) s učitelem a žákem ve středu zájmu a společně hledat řešení 
jakýchkoli problémů, jež se vyskytly.

Metoda se používá i na jiných místech naší země. Kromě žáka ve středu zájmu 
bylo pozorováno, že Kruh bývá přínosný pro všechny žáky v něm. Zejména jim 
pomáhá rozvíjet schopnost přemýšlet nad problémy a  porozumět jiným lidem 
i sobě samým.

(... Jméno dítěte...) se rozhodl být součástí Kruhu (i když se samozřejmě může 
rozhodnout po domluveném období jej zase opustit). Jsme velice vděčni za 
(... jméno dítěte...) ochotu zúčastnit se Kruhu a doufáme, že se z toho těšíte. Po-
kud máte jakékoli otázky nebo obavy, prosím, dejte nám co nejdříve vědět.
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SetKání	CeLÉ	tříDy:	vÝBĚR	DOBROvOLníKŮ
1. Úvod
 a. Objasněte svoji zkušenost v práci s dětmi.
 b. Objasněte svůj zájem o to, jak spolu žáci vycházejí a jak si mohou navzájem pomáhat.

2. Základní pravidla
 a. Chovat se jeden k druhému s úctou.
 b. Poslouchat. Mluví vždy jen jeden člověk.
 c. Zachovávat důvěrnost.

3. Potřeba mluvit o žáku ve středu zájmu v jeho nepřítomnosti
 a. Zdůrazněte, že je to neobvyklé (mluvit o někom za jeho zády).
 b. Zdůrazněte, že žák ve středu zájmu o této diskusi ví.
 c.  Důvodem je nutnost pomoci ostatním při přemýšlení, jak zmíněnému žákovi pomoci (zdůrazněte 

nutnost/hodnotu jejich pohledu).

4. Potřeba důvěrnosti (vysvětlit)
 a. Neříkat na jiném místě kdo co a o kom řekl – to vše zůstane v této místnosti.
 b. Zdůrazněte, že tato důvěrnost zavazuje také dospělé.

5. Seznam pozitiv
 a. Zaměřte se nejdříve na pozitiva – co žák ve středu zájmu dělá dobře, v čem je dobrý.
 b. Zapište všechny příspěvky na flipchart. 

6. Seznam věcí, které se moc nedaří/ těžké situace pro žáka ve středu zájmu
 a. Vysvětlete, že jste o některých problémech slyšeli, ale pravděpodobně ne o všech.
 b. Ptejte se na popis chování žáka – vytvářejte seznam.
 c. Popisujte, jaký člověk žák ve středu zájmu je – vytvářejte seznam.

7. Diskuse o přátelství
 a. Představte kruhové schéma (str. 11–13) a vysvětlete jednotlivé kruhy: 
  i. Lidé, které milujete a kteří milují vás
  ii. Spojenci a nejlepší kamarádi
  iii. Lidé se společnými zájmy
  iv. Lidé, jimž se platí za to, aby se s vámi stýkali. 

8. Jaké by to bylo, kdyby...
 a. Jaké by to bylo, kdyby v kruhu 2 a 3 nikdo nebyl?
 b. Jak by se cítili? – udělejte seznam.
 c. Jak by se chovali? – vytvořte seznam. Porovnejte se zápisy z bodu 6.

9. Udělejte seznam nápadů, jak podpořit žáka ve středu zájmu: angažujte soucit, podporu a závazek.

10.  O co tady jde
 a.  Vysvětlete myšlenku Kruhů přátel. Chcete vytvořit skupinu, která pomůže (jméno dítěte) s problémy.
 b. Vysvětlete, co se očekává, např. setkání v průběhu polední přestávky jednou týdně.
 c. Vysvětlete, že zapojit se může jen 6–8 žáků.
 d.  Rozdejte kousky papíru. Řekněte žákům, aby se zamysleli, jestli se chtějí dobrovolně zapojit a aby pak 

napsali na papír své jméno a uvedli „ano“ nebo „ne“. Zdůrazněte, že na nikoho netlačíte a informace 
jsou důvěrné.

 e. Vysvětlete, že ne každý se bude moci zapojit, ale:
  i. že Kruh možná bude potřebovat nové členy později.
  ii. každý může pomáhat.
 f. Řekněte, že rodičům vybraných dětí pošlete dopis s vysvětlením, o co jde.
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PRvní	SetKání	KRUHU
1. Představení

2. Zopakovat základní pravidla
 a. Naslouchat jeden druhému.
 b.  Chovat se jeden k druhému tak, jak bychom si přáli, aby se ostatní chova-

li k nám.

3. Připomenout cíle
 a. Pracovat s (... jméno dítěte...) a pomoci mu najít si přátele.
 b. Pomoci pojmenovat a řešit jeho potíže.
 c. Podporovat se vzájemně při pomoci (... jméno dítěte...).

4.  Požádat děti, aby každý jednotlivě řekl své důvody pro účast ve skupině

5.  Požádat skupinu, aby vytvořila seznam pozitiv, poukažte na to, že (... jméno 
dítěte...) neslyšel, co bylo na prvním setkání řečeno. Vyzvěte (... jméno dítě-
te...), aby cokoli k seznamu přidal.

6.  Požádat skupinu, aby uváděla situace, kdy se věci nedaří, a na čem (... jmé-
no dítěte...) musí pracovat.

 a. Žádejte popis chování.
 b.  Převeďte každé problémové chování do pozitivního cíle  – popis, co by 

(... jméno dítěte...) měl dělat, raději než co by dělat neměl. 
 c. Vyzvěte (... jméno dítěte...) aby cokoli k seznamům a) a b) přidal.
 d.  Mluvte o tom, co by se změnilo, kdyby (... jméno dítěte...) dosáhl těchto 

cílů – pro něj i pro ostatní.

7. Uvést proces řešení problémů
 a. Vysvětlete potřebu pracovat současně pouze na jednom nebo dvou cílech.
 b.  Požádejte skupinu, aby se rozhodla spolu s (... jméno dítěte...), které cíle 

to budou.
 c. Hledejte momentální nápady, jak se k cíli dostat.
 d. Nechte děti s vaší pomocí vybrat a formulovat jednotlivé kroky.
 e.  Dohodněte si odpovědnost a hranice, zdůrazněte, že (... jméno dítěte...) 

je odpovědný za své chování.

8. Dohodnout název skupiny

9. Dojednat další setkání
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náSLeDUJíCí	SetKání	KRUHU
1. Zahřívací cvičení

2. Dobré zprávy
 a.  Ptejte se na jakékoli situace, v nichž figuroval (... jméno dítěte...)  

a měly dobrý průběh (v kterém byli zapojeni členové Kruhu nebo  
jehož byli svědky)

  i.  Zjišťujte detaily s ohledem na to, co (... jméno dítěte...) řekl  
nebo udělal.

  ii. Rozeberte, jak se členové Kruhu cítili.
 b. Ptejte se na úspěchy vzhledem k dosahování cílů.

3. Špatné zprávy
 a. Diskutujte o překážkách stojících na cestě k cíli.
 b. Navrhujte možná řešení (brainstorming).
 c. Proberte jakékoli jiné problémy.

4. Stanovení cílů
 a.  Možná zmíníte jen jediný cíl, možná zvolíte jiné prostředky k jeho dosažení 

nebo zvolíte úplně nový cíl.
 b. Hledejte nápady na řešení (pokud jste tak již neučinili v bodě 3b).
 c.  Naplánujte detaily, dohodněte se na rozdělení odpovědnosti a na dalších 

krocích.
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SCHÉMA	vZtAHŮ
Soustředné	kruhy

JÁ
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