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DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ Z POHLEDU STUDENTŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY
JOSEF NOTA
Anotace
Dialogickým jednáním procházejí studenti JU v rámci přípravného vzdělávání pro budoucí
pedagogickou profesi. Sebereflexe jsou požadovány nedirektivně zpravidla 2x během
semestru - nemají předem připravenou strukturu, přičemž jejich forma a rozsah sdělení je
autorskou invencí studentů. Východiskem pro výzkum je v současné době zdůrazňování
osobnostního typu studia, které je zaměřeno na vlastní aktivitu subjektu a kultivaci jeho
sebereflexe. Dialogické jednání s vnitřním partnerem má performační charakter a vychází
z předpokladu, že pedagogika je, podobně jako herectví, jednáním. Zkoušející aktér objevuje
vlastní činností nepoznané možnosti vlastního výrazu, zapojení těla a hlasu, poznává
oscilaci, výměnu zpětné vazby mezi vnitřními partnery.
Klíčová slova
Dialogické jednání s vnitřním partnerem, psychosomatika, sebereflexe.

Úvod
Zastáváme názor I. Vyskočila (2000), že pedagogika, respektive pedagogické působení
v nejrůznějších vztazích a situacích, je, podobně jako herectví, jednáním a mělo by být
jednáním vědomým, komunikativním, tvořivým a v tomto ohledu osobnostním, autentickým.
Právě preferování autorského, autentického jednání je smyslem studia tzv.
psychosomatických disciplín.
Psychosomatické disciplíny jsou popisovány ve „vyskočilovské pedagogice“ pregnantně
jako ty, které zasahují celou bytost jedince, týkají se jeho celistvosti a představují celkový
pohled na člověka.
Smyslem těchto disciplín je individuální, interní příprava na situace, v nichž veřejně
vystupujeme, přičemž jde o podněcování vlastní aktivity aktéra: „Uvědomil jsem si, že
smyslem psychosomatických disciplín není uvádět studenta do situací, aby v nich jednal.
Spíše je jejich posláním podněcovat studenty k tomu, aby situace vytvářeli svým jednáním.
Jejich základem je tedy osobnost studenta (aktéra) a nikoliv předem vystavěná situace. To je
velmi důležité poznání, neboť mnohé současné „výcviky“ sociálních a komunikativních
dovedností, včetně sociálně psychologického výcviku jsou založeny na tom, že studentům
jsou předkládány situace (modelové i reálné) a je po nich požadováno, aby je řešili (v nich
reagovali) (Švec, 2008).
Na Jihočeské univerzitě procházejí dialogickým jednáním studenti učitelství na počátku
přípravy k pedagogické profesi. Na základě pokusů o dialogické jednání píší sebereflexe na
konci semestru.
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Jak tyto pokusy vypadají? Základní situace je tato: prázdná místnost, na jedné její straně
jsou posluchači na židlích. Studenti jsou zároveň diváky i experimentujícími aktéry. Jeden po
druhém vstupují do otevřeného prostoru, aniž by dopředu vymýšleli scénáře vystoupení, či
dostávali zadání tématu. Pokoušejí se soustředit na vlastní prožitek bez zadání tématu, bez
očního kontaktu s ostatními. Zjišťují, jak na ně situace psychosomaticky působí, pokoušejí se
v ní obstát a časem si dokonce uvědomují, že se takto vypjatá situace dá tvořivě vytěžit.
Objevují se zejména tělové impulsy, kterých si student má šanci všímat, postupem času se
je může učit přijímat, a tím objevovat vnitřní partnery. Dialogem s těmito partnery začíná
student přirozeně komunikovat. Stává se aktérem, postupně si uvědomuje svoji
psychosomatickou kondici a je v nečekané situaci schopen reagovat, nezmatkovat,
postupem času dokonce vytvářet spontánní hry. Smyslem těchto experimentů je zakoušení
existence ve veřejné samotě a objevování, jak v této situaci jednat spontánně a autenticky,
objevování fenoménu “být tady a teď“ (Suda, 2008).
Sebereflexe – a její kultivace – je nedílnou součástí disciplíny. Jak píše V. Smékal:
„Sebereflexe nám ozřejmuje, zrcadlí, kdo jsme, co jsme udělali, co chceme udělat, z čeho to
pramení. (…) Je jakýmsi druhem poznání, ale zároveň něčím víc, než poznáním. Je to život
v jasu vědomí. (…) Pomáhá nám odhalit tendence k předstírání, zastírání a k neupřímným
prezentováním sebe, abychom se zalíbili druhým. V sebereflexi také prožíváme plnost své
vlastní existence“ (Smékal, 2005, s. 88-90).
Dialogické jednání je disciplínou specifickou, nemetodickou, protože pokud je zatížena
účelem, zmizí z ní jedna z podstatných složek – a to je fenomén hry, která s dialogickým
jednáním přichází jaksi mimochodem, zvláště u pokročilých studentů. I. Vyskočil tuto
neúčelovost popisuje takto: (…) jakmile to začnete očekávat (o uvědomění si, zvnitřnění v DJ
- pozn. Nota), jakmile to začnete kvůli tomu dělat, tak jste na špatné cestě – protože už tomu
dáváte jakýsi metodický účel a rušíte ten moment, který je tam v tom velmi podstatný, a to je
ten moment HRY. A hra, která má nějaký účel je oslabená – hra, která má nějaký účel už se
nemůže hrát – ona už s námi nehraje. Už my jsme příliš vázáni tím, čeho chceme dosáhnout
(…) (Vyskočil, 2008).

1. Dialogické jednání na Pedagogické fakultě JU
S. Suda tuto disciplínu importoval z Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze,
kde je spojována zejména s pedagogy této katedry: I. Vyskočilem, E. Vyskočilovou, V.
Fryntovou, M. Čundrlem, L. Válkovou a dalšími. Na Jihočeské univerzitě se pokouší využít
potenciál dialogického jednání zejména v osobnostních předmětech a je zde garantem
filozofie disciplíny a metodologie výzkumů.
Začínající student zmiňované disciplíny má pouze obecná pravidla, jako je absence
očního kontaktu, nepoužívání rekvizit, instrukci, aby se soustředil, „co s ním tato situace
dělá“, zapojil se do jednání v prostoru celistvě, naplno, intenzivně, energicky, nebál se i
výraznějšího gesta (včetně hlasového). Jak napsal jeden student v první sebereflexi po
semestru zkoušení: Nejsilnější zážitek mi přinesla hned hodina první, zapříčiněno to bylo
trochu nevybíravým, ale naprosto geniálně řešeným úvodem, kdy nikomu nebylo ani
naznačeno, co má vlastně dělat. Pro mě zkušenost docela nepříjemná. Ne, že bych neuměl
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improvizovat, ale ve škole už je tak nějak zažito, že by se mělo plnit to, co je nám zadáno
(Martin, 2011).
Ke studiu této disciplíny mám silný vztah od té doby, kdy jsem jako student učitelství
prošel dialogickým jednáním v rámci povinného předmětu zařazeného do mého studijního
programu. Byl jsem okouzlen tím, že se dá brát jako smysl studia poznávání vlastního
jednání v záplavě „pedagogických předmětů“, ve kterých šlo zejména o pamětné osvojení
možností učebních stylů, obecných a předmětových didaktik a odborných znalostí vázaných
na oborovou profilaci. Introspektivně bych se rád ohlédl za tím, jak mi citelně chybělo
studium něčeho, co se mě bude autorsky týkat, tedy budu za tento typ studia osobně
zodpovědný. Zdá se, že něco podobného rezonuje i v dalších studentech: Nejvíce na tomto
předmětu oceňuji, že jsem plně jeho součástí. Není to jen o tom, že se zúčastním a odsedím
si hodinu. Musela jsem se naučit více vnímat sama sebe. Když sleduji ostatní, pozoruji
v jejich chování ty samé pocity, co prožívám já, což mě jistým způsobem uklidňuje, aspoň
jsme všichni na jedné lodi (Tereza, 2013).
Jako student pedagogické psychologie jsem se začal poté zpětně vracet ke svým prvním
sebereflexím dialogického jednání a zkoumat i sebereflexe ostatních studentů s cílem
definovat si pro sebe, v čem tkví podstata této disciplíny pro pedagogiku jako takovou, „co na
ní studenti vidí, že ji studují“ (podobně jako já) apod. Později jsem pochopil, že pokud je
sebereflexe sebereflexí, nepopisuje disciplínu zvnějšku, ale člověk se popisuje v ní.
Formuluje vlastní zkušenost při zkoušení, jde o introspekci. Tedy slovy S. Sudy „je podstatou
studia to, jak se student vidí v sebereflexích skrz tuto disciplínu. Potom můžeme hovořit o
psychosomatice.“
V tomto příspěvku jsem se chtěl sebereflexím hlouběji věnovat a definovat, zda mají
některé společné znaky, které je pomohou obecněji charakterizovat.

2. Hledání společných znaků v sebereflexích studentů dialogického jednání
Jihočeské univerzity
Prezenční studenti navštěvují dialogické jednání v předmětu Rozvoj osobnosti dramatickou
improvizací (RODI1), který má pro pokročilejší studující navazující verzi (RODI2). Pro
studenty s opravdovým zájmem byl vytvořen předmět Divadelně dramatické dílny, ve kterém
se studenti setkávají nejenom při dialogickém jednání, ale dále píší autorské texty, které
před ostatními studenty zveřejňují k diskuzi a dostávají zpětnou vazbu směřující k
samotnému textu, i ke způsobu, jakým byl text prezentován. Studenti kombinované formy
procházejí dialogickým jednáním prostřednictvím předmětu Sociální a pedagogická
komunikace. Jedná se především o studentky učitelství pro mateřské školy.
Postupem času se ukázalo cennou zkušeností, když je sebereflexe u pokročilých studentů
zveřejňovaná k diskuzi. Intuitivním vytvořením typologií z reflexí jsme se s M. Matějíčkovou
a S. Sudou opakovaně zabývali (2007-2011). Soubory odevzdaných sebereflexí jsou pro nás
hlavními daty k výzkumu.
Široký zájem o sebereflexi v pedagogických kruzích v 80. letech minulého století způsobil,
že pojem „sebereflexe“ je používán velmi volně a je konceptualizován mnoha různými
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způsoby - liší se též vlastní filozofií ke vzdělávání. Společně s Korthagenem přejímáme pro
pedagogiku obecnou definici reflexe jako „mentálního procesu spočívajícího ve snaze
strukturovat nebo restrukturovat určité zkušenosti, problém nebo stávající znalosti, či vhledy“
(Korthagen, 2008).
Studentům dialogického jednání je sebereflexe definována jako pokus o formulaci
zážitku ze zkoušení. Je požadovaná od studentů nedirektivně většinou ke konci semestru a
forma není strukturována. Věříme, že autorské invence studentů by zabíjelo vědomí, že
jejich výpovědi budou jakkoliv hodnoceny – v tomto smyslu jsou uklidňováni, že toto není
smyslem sebereflexe dialogického jednání. V některých případech se ukazuje, že studenti
mohou mít pojem „sebereflexe“ již z dřívějška poněkud zprofanován a zažit právě jako
materiál k posouzení, např.: V úvodu si dovolím přiznat, že po zkušenosti z dnes již
bývalého pracoviště ve mne pojem sebereflexe, či lépe a přesněji zadání napsat sebereflexi
vyvolává zhruba stejné vzpomínky a pocity jako ty na mlékový škraloup, ale jak už jsem
uvedla, bylo to hlavně tím, že se to zkrátka muselo v určitou dobu pravidelně psát a
odevzdávat a spíše než na obsah, se hodnotilo, kdo ji kolikrát a včas odevzdal (Hana, 2012).
2.1. Sebereflexe začátečníků
Studentů, kteří projdou jednosemestrálně dialogickým jednáním a již ve studiu nepokračují,
je naprostá většina. Dialogické jednání je spíše studijní možností, volbou – vyžaduje
studentův zájem, trpělivost, chuť, vnitřní motivovanost k hledání, která ideálně přeroste
v potřebu. Onen zmiňovaný zájem je velmi důležitý – je třeba počítat s tím, že student
učitelství sice absolvuje, „ochutná“ dialogické jednání, ale nemusí se ho tato disciplína vůbec
dotknout a inspirovat – ba naopak. V tomto ohledu je pro nás mementem doba, kdy kolegyně
M. Matějíčková vedla studentky, které dialogické jednání lakonicky nazývaly „Stání u zdi“.
V jejím příspěvku, předneseném na konferenci Autorského večera Na zábradlí, tehdy
reflektovala: „…Studenti popisují, jak u obrovské zdi v učebně zažívají muka – strach,
nervozitu, ostatní je pozorují, situace je jim celkově nepříjemná, zejména v počátečních
hodinách, kdy se mezi sebou neznají. Zatímco P. Brook popisuje pohyblivý bod, já mohu
popisovat bod nepohyblivý, neměnný, terorizující a ponižující ZEĎ“ (Matějíčková, 2011).
Jedním z kritérií, kterých si můžeme v sebereflexích všimnout, je různá míra
akceptace studia jako experimentu a schopnost reflexe zážitku. Ten může být různě
přijímán. Toto jsou dvě spontánní sebereflexe od studentek zkoušejících dialogicky jednat
asi měsíc, ze stejné skupiny, od stejného asistenta: Myslela jsem si, že budeme dělat nějaký
scénky, nebo hrát divadlo, když jde o dramatický improvizace. Místo toho děláme pořád to
samý. NIC bez zadání (K. V., 2011).
Proč se mi tam asi líbí, na „place“? Nebo ne vyloženě líbí, ale nějakým způsobem mě to
tam přitahuje. Kdy už si zase něco zkusím? A co dneska, budou se aspoň trochu bavit?
Vzpomenou si na mě? Podnítím jejich myšlenky tak, jako oni moje? Jak by to asi vypadalo,
kdybych udělala to a to... A co třeba tamto? Ale né, to by bylo trapný. A vůbec, stejně si nic z
tohohle nebudu pamatovat, nakonec asi udělám něco úplně jinýho. Všechna ta radost ze hry
na sebe samu, všechny ty neopakovatelné chvíle naprosté upřímnosti, ať už sdílené či
tiché... Krása. Když o tom přemýšlím, zdá se to mnohem snazší. Prostě si člověk stoupne
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před pár dalších, chvíli se cítí trapně a snaží se vyplnit to ticho svojí přítomností, pohyby a
slovy, a pak si sedne a přemýšlí o tom, co tam vlastně dělal. Má to nějaký účel, smysl?
Poznat a přiznat si všechny možnosti nepřipravené a trapné chvíle, objevit a pozorovat svoje
sklony v takové situaci, prozkoumávat tuhle nepřirozenou, připravenou nepřipravenost... A
opět mě překvapilo, do jak velké míry všechny fyzické projevy odrážejí moje vnitřní já.
Uklidnilo mě to. Pobavilo (H. V., 2011).
Typicky v prvních sebereflexích studenti popisují počáteční chaos z otevřených,
nejasných instrukcí, strach ze ztrapnění, nervozitu a její fyziologické procesy. Studenti si
zpravidla v prvních reflexí všímají tělových impulsů a popisují činnost na „place“.
Srdce začíná bít o něco rychleji, začíná se zvyšovat tlak kolem žaludku, připadá vám, že
se vám krev řine do tváří, začnete se nervozitou kroutit na židli. Tyto stavy mívám i před
besídkou, ale to mě čeká hraní na piano před rodiči. Uklidňujete se, že tady vás žádné hraní
na piano nečeká. A už je to tady, řada je na mě, vstupuji na plac. Rozhlídnu se po všech
kolegyních, zjišťuji, že srdce se uklidňuje a já již nejsem v takové křeči, je mi do smíchu,
směji se a pohupuji sebou do stran, není to tak hrozné a uvědomuji si, že besídka a hraní na
piano před rodiči je daleko horší. Je mi fajn (Lucie, 2012).
Jeden z aspektů, který se v začátečnických sebereflexích s převahou objevuje, je
nespokojenost s výzvou nekontaktovat diváky a soustředit svou pozornost na sebe,
mluvit sám se sebou, ne pro publikum, tedy „jakoby tam ti druzí nebyli“.
2.2. Sebereflexe studentů kombinovaného studia
Studenti kombinovaného studia jsou zejména budoucí učitelky mateřských škol. Jedná se o
zvláštní skupinu začátečníků; mají možnost okusit dialogické jednání pouze ve dvou
čtyřhodinových setkáních, což je zoufale málo. Zároveň mívají (na rozdíl od studentů a
studentek prezenčního studia) mnohem více osobních i pedagogických zkušeností.
O to zajímavější se jeví, že studenti reflektují novost této situace a vlastní
nepřipravenost této situaci čelit. Bereme-li v potaz, že učitel je (podobně jako herec)
expertem veřejné situace, nastavená pravidla zkoušení jsou pro účastníka pokusu takovou
zpětnou vazbou jeho vlastního jednání, kterou neočekával: Když jsem se při první hodině
dozvěděla, co mě čeká, říkala jsem si „to nic není, o nic nejde, vždyť jsi prošla různé
semináře dramatické výchovy, artefiletiky, (prožitkového učení – pozn. autora). Ale ouha,
nastala situace, kdy jsme v kolektivu, kde se ještě neznáme, jsme v jiném prostředí a ono to
nejde tak, jak si člověk představuje (Šárka, 2012).
Společným znakem určité skupiny reflexí všech začátečníků (ne tedy pouze
kombinovaného studia) je popisování disciplíny zvnějšku, což často od sebereflexe
zážitku ze zkoušení vlastně odvádí. Typicky je tak tato disciplína vnímána jako určitá
instrumentální metoda – konkrétněji jako jakýsi „trénink proti trémě“, kterou studenti zpravidla
uvádějí jako užitečnou pro budoucí, či současnou pedagogickou praxi: Spousta lidí si myslí,
že ve školce pracují jakési tetky, a že jde vlastně o takové hlídání dětí. No, s tetkami mají
bohužel, někdy pravdu, i když moje osobní zkušenost je, že moje děti mají rády hřejivé tetky
víc, než studené profesionálky. Je to práce nesmírně vyčerpávající, úchvatná a strašná…
Ještě zpátky ke sledování šroubků, co drží tabuli a snášení cca 24 pohledů… Ještě jsem
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chtěla říct, že mě z nějakého důvodu nepůsobí radost sledování kolegyň, když ony stojí před
námi. Nerada se na někoho koukám, když cítím, že by se sledovaný cítil lépe, kdybych ho
nesledovala. Ale jestli funguje to, že se tohle dá natrénovat a že při opakovaném
absolvování takového zážitku se člověk stává méně nervózní a je „odolnější“, stojí za to,
nechat se „potrápit“, a naučit se nebýt tak moc nervózní. Protože ono pak na třídních
schůzkách, které trvají minimálně hodinu, (i když tam nejsem před davem sama)…a když na
člověka kouká 28 dětí už v dospělém provedení, musím to taky zvládnout. Být v takové
situaci sebejistější, bych moc potřebovala (Lenka, 2012).
Nastavení divadelní situace k experimentaci jednotlivce probouzí u studentů pedagogiky
v počátečních fázích pocity z tradičního školního zkoušení před tabulí. Jdou do prostoru před
diváky, kteří je pozorují, ovšem téma není zadáno (to zkoušející aktér vytváří budoucí situaci
svým jednáním). Staví se k divákům obvykle žákovsky čelem, jakoby tímto postojem měli
vzdorovat příštím otázkám a statečně uspět. Můžeme uvažovat nad mnohaletým výcvikem
školní docházky, kdy jsme vstupovali do veřejné situace s cílem „uspět“ před tabulí a
ostatními žáky s učitelem (či přežít bez ztrapnění) a předvést výkon ke zhodnocení. Snad
proto studenti „začátečníci“ zpravidla popisují, jak se rozjíždí proces sebehodnocení, který
reflektují jako kontraproduktivní k nastavené herní situaci:
Jdu na to místo, připadá mi trochu, jako bych šla „na hanbu“. Nikdy jsem na ni nemusela,
ale je to jedna z nezapomenutelných vzpomínek na školu. Bylo mi moc líto kluků, kteří si tam
museli jít stoupnout. Dívám se na své kolegyně, ony pozorují mě, a já nedokážu být v klidu,
cítím bušení srdce, cítím potřebu mluvit, tak mluvím a mluvím, ani nevím co. Po chvíli
odcházím a slyším z úst pana doktora, že to bylo báječné. A hlavně větu: „Nic z toho co
uděláte, není špatně.“ Jako kdyby věděl, co obyčejná učitelka ze školky potřebuje slyšet.
Sice doznívá vzrušení, pořád mi buší srdce, ale cítím velké uvolnění, pocit štěstí, mám
radost, že jsem to zvládla, že je to za mnou. Potom už jen sleduji své kolegyně a je to velmi
zajímavé vidět, jak se s tím vypořádají. Ačkoliv se každá projeví jinak, zažívají podobné
pocity. Kladu si otázku, proč se tak cítíme. Má na tom podíl to, jak jsme byli vychováni? To,
že jsme museli ve škole k tabuli, nebo „na hanbu“? (Petra, 2012).
Sebereflexe nelze příliš kategorizovat – spíše poznamenat, že je v nich možno nalézt
množství osobních výpovědi, které tato situace startuje. Studenti reflektují sociální fenomény,
které mnohokrát pedagogické vědy popisují značně uměle (skupinová dynamika, klima třídy,
pedagogická komunikace, neverbální komunikace….): Už vím, a nemyslím pouze v rámci
studia na VŠ, že každý z nás má strach z toho, co si o něm druzí pomyslí. Přesvědčila jsem
se také o tom, jak moc komunikujeme, i když neřekneme ani slovo. Kolik toho z našeho
chování, postoje, grimas lze vyčíst. Bylo zajímavé, kolik protichůdných povah se střídá
v půlkruhu, jak různě prožívají danou situaci, jak se s ní vypořádávají, jak nevnímají své tělo,
ale ten vnitřní hlas v nás slyšela určitě každá. Děkuji Vám za tuto zkušenost (Eva, 2012).
2.3. Pokročilí studenti
V sebereflexích pokročilých studentů nalézáme množství osobních výpovědí a
individuálních intencí. Snaha o kategorizaci typických znaků by popírala smysl tohoto
studia jako určité autorské cesty jednotlivců pod vedením „toho zkušenějšího“. Pokročilí
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studenti také vyjadřují pokrok ve smyslu otevírání možností ve zkoušení: Když se zamyslím
zpět na první hodinu, kdy nás Dr. Suda hned natáčel na video a nechal nás jednoduše
okamžitě, po ucítění a uvědomění si všech možných i nemožných emocí, utéct z prostoru,
tak vidím veliký pokrok, který na sobě sám cítím a to mi umožňuje si nyní pobýt v prostoru,
užívat a pokoušet nové hranice (Martin, 2012).
S. Suda pokročilé studenty vybízí k retrospektivním sebereflexím, k jakési „sebereflexi
sebereflexí“, tedy (jak říká) „abychom věděli, odkud kam jdeme“. Patrný je zájem
zúčastněných aktérů. Popisují osobní objevy pravidel dramatiky a svobodné hry, která je
vnitřně zasahuje: Vnímám pohyby svého těla a snažím se v nich najít smysl, kývání ze
strany na stranu, pochodování, pevné postavení s rukama v pase, každá poloha mi něco
značí a mně stačí se jen soustředit se a vnímat každý hluboký nádech a výdech…. A
nakonec to přijde, namísto normálního studenta druhého ročníku se objevuje postava, která
zahltí celou mou mysl a já ji, konečně, nenechám odeznít bez povšimnutí, ale naopak,
chopím se této postavy a pouštím se do experimentu, který mi najednou dělá dobře, cítím jak
se má veškerá energie, kterou už nyní dokážu usměrnit, odebírá správným směrem a jako
časovaná bomba udeří přesně v určitý a přesný okamžik. Jsem námořník a plavím se po
moři. Nebo jsem záškolák a jsem pyšný, že jsem se rozhodl nejít do školy. Uvědomuji si, jak
to vše vnímá těch málo statečných, kteří tento „úlet“ se mnou sdílí, a také si uvědomuji, jak
mne to baví, hrát naplno a bez ostýchání jen to, co mi ten můj vnitřní partner napověděl.
Jednoduše díky této průpravě a pravidelným „úletům“ z nudné a ponuré reality do světa
pohody, tolerance a otevřenosti k zábavě, jsem si dokázal vybudovat takové zdravé
sebevědomí a jistotu, kterou nyní využívám při proslovech, školních presentacích ale i
flirtování se slečnami… Zkrátka se opřu o svůj hlas, který je ten mohutný kmen, který to vše
podepírá, můj dech, šumivé a uklidňující listí, hrající si prsty ukryté v botě, které jsou mými
kořeny držícími mě na zemi. Tento pocit a jistota jsou k nezaplacení a jsem velice rád, že
nyní jimi disponuji. Popravdě díky tomuto předmětu stále věřím, že v této zkažené době, kdy
se lidi na sebe mračí už i v autobuse, protože dýchají stejný vzduch, nebo jeden závidí
druhému lepší bundu, tak stále je mezi lidmi pozitivní energie a chuť, chuť dělat něco
zábavného a nečekaného. Nic nepředstírat, jen vtipně stát a čekat, co to s námi udělá. Co
nám zas ten druhý partner připravil za, už ne potupující, ba naopak uvolňující, postavu, do
které necháme vstoupit svou mysl. Závěrem, bych už jen dodal, že není nad lepší lék než je
upřímný smích a přátelská atmosféra, která činí tento předmět jedinečným a tak relaxačním
(Martin, 2012).
Lze poznamenat, že u pokročilých studentů se setkáváme se značnou růzností forem,
které dialogické jednání vyprovokovává, např. deníkový záznam ze zkoušení, či forma
osobních dopisů adresovaná asistentovi dialogického jednání, která může přerůst třeba až v
potřebu autobiografického vypořádání se současnou studentskou (i osobní) pozicí.
V současné době vedou dialogické jednání čtyři asistenti. Pokročilí studenti mají možnost
výběru, zda budou v dalším semestru se „svým“ asistentem pokračovat, nebo bude docházet
k někomu jinému, jehož styl vedení mu bude lépe „sedět“. Nastolují se otázky z pedagogické
psychologie více než známé – nakolik osobnost asistenta (pedagoga) intervenuje do
samotné disciplíny? S kolegy vycházíme z vlastní zkušenosti účastníků dialogického
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jednání a shodujeme se, že jde o vliv zcela zásadní. V sebereflexích od studentů někdy
nacházíme o rozdílech mezi asistenty zmínky: Překvapil mě přístup nového vyučujícího,
většina ho už znala, ale my, co jsme ho viděli poprvé, tak jsme byli trošku v šoku. Je do toho
ještě víc zapálený a to nemluvím o jedné suplované hodině s panem Sudou. Ale kdyby do
toho nebyli tak zapálení, tak by ten předmět nebyl takový, jaký má být. Snažím se v nich
hledat vzor a nacházet v sobě tolik energie a elánu a zapálení do “hry” (Barbora, 2013).

Závěr
Výzkum dialogického jednání na Jihočeské univerzitě je živý, vzniká za pochodu v
„provozu“ výuky. Charakteristikou takového stavu je neoddělitelnost našich výzkumných
intencí od těch pedagogických, jsme „uvnitř“ výzkumu. Každým semestrem máme mnoho
dalších výpovědí v sebereflexích a video-záznamů, které se snažíme třídit a zpracovávat.
Hlavní otázky se nám vynořují kolem metodologie výzkumu: jak zpracovávat data této
povahy? Jak se jim věnovat kvantitativní a zejména kvalitativní optikou?
Dialogické jednání je svým pojetím specifické, nemetodické – sebereflexe, která je
součástí tohoto typu studia, je autorskou invencí studujícího, kterou zveřejňuje k diskuzi.
Záměrem v tomto příspěvku bylo nalézt některé společné znaky, které sebereflexe
studentů Jihočeské univerzity charakterizují. Studenti v začátečnických sebereflexích v různé
míře akceptují zážitek ze zkoušení a nepředmětnost výuky, tradičně popisují vlastní
činnost, kdy si všímají tělových impulsů. Nalézáme sebereflexe popisující a kvitující
dialogické jednání zvnějšku jako instrumentální disciplínu pro pedagogickou praxi (trénink
proti trémě). Sebereflexe jsou v každém případě autorstvím každého studenta v obsahu i
formě. Jejich kategorizace naráží na individuální rozdíly. Jsme si vědomí toho, že hledání
společných znaků není ideálním přístupem pro tato data – hledáme proto další cesty, jak
metodologicky uchopit výzkum, např. kvalitativním způsobem. Zvláště sebereflexe s osobním
sdělením zkoušejícího nepodléhají měřítkům, která lze studovat odděleně bez zkoušejícího
subjektu.
Pozornost věnujeme zejména těm studentům, kteří se rozhodli ve studiu pokračovat –
těch se ptáme po významech, které tomuto typu studia dávají, pořizujeme s nimi rozhovory a
sledujeme je dále v pedagogické praxi.
Právě tito „pokročilí“ studenti jsou pro náš další výzkum naprostou nutností – naším
dalším cílem je rozpracování případových studií, které nám pomohou zhutnit sdělení, které
zatím v sebereflexích nalézáme. Zatím se zdá, že se jedná o disciplínu, která jde proti
některým lákavějším současným vzdělávacím formám, které jsou primárně nastaveny na
rychlý přenos informací, imitací viděného a následnou aplikaci získaných poznatků. A o to
přesně ve filozofii dialogického jednání nejde. Proč se tedy neptat studentů, proč jim stojí za
to dialogické jednání vyhledávat a poté se, v rámci jejich profesního (a osobnostního) zrání,
k němu vracet?
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