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Úvodem 
Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU (KATaP) ji" "tvrt! rok pracuje na konceptu dialogického 
jednání, které pokládá za podstatnou cestu studia herectví a dramatické kultury a tvorby v$bec. Jde o #ir#í, 
obecn!j#í pojetí studia, ne" je dosud b!"né. Jádrem problematiky je bezp#edm!tn! vztahová komunikace. 
Vychází se p#itom z p#edpokladu, "e práv! studium psychosomatick!ch disciplín, tj. v!chovy k hlasu, k 
#e"i, k pohybu ap., vztahovan!ch ke konceptu dialogického jednání m$"e vytvá#et vhodné podmínky pro 
otev#ení, rozvití a upevn!ní tvo#iv!ch sil studenta jako"to suverénní a partnerské osobnosti a pro vyjasn!ní, 
obohacení a zakotvení sm!ru jeho tv$r"í aktivity a mohoucnosti. 
Fond rozvoje vysok!ch #kol ud!lil KATaP grant na v!zkum uvedené problematiky pod názvem 
„Komunikativní dialogické jednání – sledování postup$ a zm!n“ (". grantu O355/97). Tento grant umo"nil 
p#izvat k #e#ení problematiky dal#í odborníky, a to doc. PhDr.E.Vysko"ilovou, doc.PhDr.V. B#ichá"ka, 
doc. PhDr. V. Hohlera a Ing. J. Pospí#ila. To vedlo k dopracování a dokumentování n!kter!ch z v!sledk$ 
v!zkumu. Díky grantu bylo také mo"né uspo#ádat v listopadu 1997 konferenci s ú"astí #ir#í odborné 
ve#ejnosti z okruhu filosof$, léka#$, divadelník$, lingvist$, psycholog$, pedagog$ atp. Konference nazvaná 
„Dialogické jednání jako otev#ená otázka“ prob!hla ve dnech 13. a 14. 11. v Lichten#tejnském paláci, sídle 
HAMU. 
Sd!lení p#ednesená na konferenci byla zaznamenávána a byl po#ízen p#epis v#ech sd!lení. Tento p#epis, v 
podob! protokolu byl základem pro práci na sborníku. P#i práci na sborníku jsme si uv!domili, "e si 
sborník nem$"eme p#edstavovat jako protokol o konferenci. Proto jsme, ve snaze o v!t#í p#ehlednost, ve 
sborníku dali p#ednost ucelen!m, autorizovan!m sd!lením (tj. t!m, která jsme m!li od autora k dipozici 
bu' v rukopisné form!, nebo na disket!). V takto získaném souboru se objevily dva typy p#ísp!vk$: ty, 
které byly v autorizované podob! p#ipraveny a p#edneseny ji" na konferenci, a ty, které v této podob! 
vznikly a" po konferenci (by&  se n!která temata objevovala ji" na konferenci v diskusi). 
Pro druh! typ p#ísp!vk$ jsme vytvo#ili oddíl nazvan! „Z diskuse“. Naopak ta diskusní vystoupení, jejich" 
autorizovanou podobu nemáme k dispozici, jsme po dohod! s jejich autory do sborníku neza#adili. Jde 
nap#. o diskusní vstupy prof. Palou#e, $árky $tembergové, doc. Válkové, Aleny Malypetrové, Renaty 
T#e#(ákové, Jaroslava Du#ka, Ing. Old#icha Ku"ílka, prof.Petra Sgalla. Jsou pro zájemce k dispozici v 
protokolu z konference. Ve sborníku jsme také p#ísp!vky uspo#ádali pon!kud jinak, ne" byly na konferenci. 
Oproti pr$b!hu konference, která byla koncipována tak, aby na jejím za"átku získali nezasv!cení ú"astníci 
rámcovou p#edstavu o tom, co je dialogické jednání, ve sborníku jsme za#adili na první místo p#ísp!vek 
pojednávající o fenoménu dialogu obecn!ji, a to studii prof. Radima Palou#e nazvanou „K základ$m 
sokratovského dialogu“. 
Teprve za ní následuje blok p#ísp!vk$ zpracovávajících empirická data o dialogickém jednání. Sem pat#í 
sta&  Jana Han"ila vymezující dialogické jednání z hlediska filosofické antropologie. Eva Vysko"ilová a Jan 
Pospí#il zde informují o pokusu zachytit povahu a ú"inky u"ení formou dialogického jednání pomocí 
anal!zy videozáznam$ b!"n!ch pracovních hodin prof. Vysko"ila se studenty. M.%underle zpracoval sta&  
„Dialogické jednání v písemn!ch reflexích jeho ú"astník$“ a V. B#ichá"ek podal v této "ásti sborníku 
zprávu o svém dotazníkovém #et#ení zachycujícím „Dynamiku subjektivních pro"itk$ student$ b!hem 
v!cviku“. 
Do dal#ího bloku jsme za#adili p#isp!vky psychoterapeut$, psycholog$ i léka#$. Psychoterapeutka MUDr. 
Eva Slavíková, která se n!kolik let ú"astní hodin dialogického jednání, zpracovala srovnávací studii 
„Dialogické jednání z pohledu n!kter!ch psychoterapeutick!ch #kol“ (ve které ho porovnávala se 
skupinov!m v!cvikem Rogersovské psychoterapie, s individuální psychoanal!zou a s n!meck!m v!cvikem 
holistické psychoterapie). Psycholo"ka Dr. Jana Heffernanová podala v p#ísp!vku „Dialogické jednání a 
sen“ sd!lení o poznatcích získan!ch p#i dlouholeté psychoterapeutické práci s anal!zou sn$. A kone"n! 
psycholo"ka a terapeutka doc. dr. Eva Sy#i#& ová, známá sv!mi publikacemi Normalita osobnosti, 
Imaginární sv!t, Pukl! "as atd., p#isp!la do sborníku statí „Ml"ení jako podstata dialogu“, v!novanou 
básníkovi Paulu Célanovi. 
Do t#etího bloku jsme za#adili nejrozsáhlej#í sta&  sborníku, studii estetika doc. dr. Viléma Hohlera, 
skromn! nazvanou „P#emítání o dialogickém jednání“, ve které se autor pokou#í zmapovat pomocí 
sémantické anal!zy fenomén dialogického jednání. Charakterizuje ho jako d!ní odkazující, zvn!j#(ující, 
ozvlá#t(ující, vrstevnat! strukturované, navozující nejen porozum!ní partnersk!m vztah$m, ale postupn! i 
porozum!ní sob! samému. Za#adili jsme sem p#ísp!vek pedagoga, vzd!láním klasického filologa, doc. dr. 
Josefa Valenty nazvan! „O svobod! v dialogu“. Blok jsme uzav#eli statí Mgr.Jana Karaffy z Ústavu pro 
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svobodné alternativní #kolství v Ostrav!, která informuje o pojetí p#edm!tu základy profesní praxe ve 
studiu u"itelství l. a 2. stupn! základních #kol na Pedagogické fakult! v Ostrav!. 
%tvrt! blok tvo#í p#ísp!vky z druhého dne konference. Je to sta&  prof.Petra Sgalla nazvaná „Dialog a 
"e#tina“. Upozor(uje se v n!m na obtí"e, se kter!mi se setkáváme, kdy" jsme nuceni p#i ve#ejn!ch 
projevech, volit mezi tvary spisovné nebo obecné "e#tiny. (P#í"inou této skute"nosti je okolnost, "e "e#tina 
nemá, v d$sledku pom!rn! nedávného obrození, úplnou hovorovou vrstvu spisovného jazyka, která by byla 
obecn! p#ijímána jako standardní prost#edek b!"né mluvy). Druhou statí je p#ísp!vek doc.dr. Evy 
Vysko"ilové a Ing. Jana Pospí#ila, ve kterém si auto#i kladou otázku: „Je mo"né objektivovat pokrok v 
dialogickém jednání? Jestli"e ano, tedy jak?“ K #e#ení problému p#istupují na základ! srovnání 
videozáznam$ dialogického jednání t!ch" student$ z r. 1994 a z r. 1997. 
Poslední pátá "ást sborníku zahrnuje p#ísp!vky, které byly odezvou na n!kterou ze statí "i my#lenek 
p#ednesen!ch na konferenci. P#ísp!vek Mgr. Blanky Kolínové dopl(uje charakteristiky dialogického 
jednání vzhledem k psychoterapeutickému v!cviku. RNDr. Ladislav Dvo#ák se v p#ísp!vku „Král vysílá 
své vojsko“ zam!#lí, kdo (co) v "lov!ku to je, kdo ho vede, aby nap#el síly ve smyslu své vlastní 
psychoterapie nebo dialogického jednání. Dramaturg Vít Vencl oce(uje na dialogickém jednání to, "e vrací 
slovu váhu tím, "e po"aduje vnímavost k t!lov!m zm!nám. Sborník uzavíráme stru"n!m p#ísp!vkem 
RNDr. Ji#ího Weingergera „Osm poznámek k prvnímu dni konference“, kter! se po"adavkem na „pravdivé 
sd!lování“ spí#e ne" „sd!lování pravdy“ obrací nejen na pedagogy, ale na v#echny, kte#í mají se 
sd!lováním co "init. 
Eva Vysko"ilová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Z KONFERENCE 
Prof. PhDr. Radim Palou", DrSc. 
P"edpoklady sokratovského dialogu 
 
K základ$m sokratovského dialogu 
P#ed nedávnem jsem p#edná#el na Univerzit! t#etího v!ku asi tak sto padesáti star#ím dámám a pán$m. 
Dostali jsme se ke skute"nosti ozna"ované slovem „dialog“. Zeptal jsem se, zda v!dí, co tento v!raz 
#eckého p$vodu znamená. Mnozí v!d!li, "e v kmeni je LOGOS, co" znamená slovo, #e", smysl; snad 
v#ichni si v#ak mysleli, "e p#edpona DIA  znamená dva , a tomu tak není, proto"e je to mezi jin!m 
p#edev#ím „skrz“ (takto se ohla#uje nap#. v p#edpon! slova dial!za); dialegein je mezi jin!m vy–bírati roz–
li#ováním (viz "eské nap#. roz–hovor, roz–um). Co si tedy p#edstavuje pod ozna"ením „dialog“ Sokrates 
sám? Rozsáhlej#í studii o dialogu viz autorovu knihu „K filosofii v!chovy“, SPN Praha 1991. 
Sokratovské dialogy p#edvád!jí celou #kálu ú"astník$ s r$zn!m p#ístupem a p#edpoklady k rozhovoru 
samému: jsou zde lidi vnímaví a otev#ení, ale i zabedn!ní a tvrdohlaví, partne#i up#ímní i úsko"ní, skromní 
i nafoukaní. Sokrates charakterizuje ty k dialogu málo p#ipravené jako nevzd!lance; p#i rozhovoru si 
nevedou v!cn!, nepe"ujíce o to, jak se to se zále"itostí, o ni" jde, má; jejich 
p#ední snahou je, aby prosadili sv$j názor, své stanovisko tak, aby v#ichni p#ítomní je p#ijali jako své 
mín!ní. Sokrates tak nehodlá "init: nechce úto"it na partnery v rozmluv!, aby to, co #íká, se ostatním 
zazdálo pravdiv!m; pokud jeho ú"ast v rozmluv! by n!co takového m!la p$sobit, je to proti jeho v$li, jaksi 
jen mimochodem; to, o" mu jde, je, aby on sám nahlédl, jak tomu s p#edm!tem rozmluvy vlastn! opravdu 
jest /Faidon I, 91A/. Jak patrno ona autentická p#ítomnost v!cného ú"astníka nemá b!t prosazováním se. 
Takové prosazování se by bylo podléhání sob! samému – a to Sokratovi není ni"ím jin!m ne" 
nev!domostí, kde"to moudrostí je práv! udr"et se na uzd!, moud#e respektovat v!c, o ni" jde, b!t siln!j#ím 
sama sebe /Protagoras I, 358E/. Rozmlouvající sm!jí v rozmluv! chybovat leda neúmysln!; jejich dobrá 
v$le má sm!#ovat k neustálému respektu k pravd!, kterou mluva toho "i onoho "lena rozhovoru p#iná#í, 
chyby jsou p#ípustné jen jako d$sledek lidské nedostate"nosti, tedy jako cosi, co se do rozmluvy vkradlo 
proti cht!ní hovo#ících /Ústava II, 336E/. 
Nárok v!cnosti se na diskutující neobrací s naléháním, aby si neodporovali, toti" aby se nestav!li jeden 
proti druhému, n!br" aby se stav!li proti nepravd! a za pravdu toho "i onoho sd!lení. )ekne–li nap#. 
Agathon Sokratovi, "e mu nedovede odporovat, a tedy a&  je tomu tak, jak praví Sokrates, hned ho tento 
ká#e, "e odporovat Sokratovi p#ece není nic t!"kého, a obrací pozornost Agathonovu k pravd! /Symposion 
III, 201C–D/. Otázky, které klade Sokrates – zastánce dialogické otev#enosti, nejsou mín!ny tak, aby 
úkladn! sm!#ovaly k porá"ce protivníka /Ústava II, 341A; Filebos II, 14/, n!br" aby pro#et#ovaly 
stanoviska, která jeden "i druh! rozmlouvající do rozmluvy p#iná#í. Tázající se nemá tázat z neústupnosti a 
odpovídající nemá "erpat své odpov!di z tvrdohlavosti: snahou obou má b!t úsilí dozv!d!t se, jaká je 
skute"nost, o ní" se vede diskuse /Gorgias I, 515B/. 
Tato vydanost na milost a nemilost p#edm!tu "iní partnery dialogu tak závisl!mi, "e ztrácejí jakoby p$du 
pod nohama, a zdá se, "e nevedou #e" oni, n!br" "e #e" vede je. Ti, kdo byli zvyklí na sebed$v!#ivou 
setrvalost na svém stanovisku, se pojednou cítí zmateni, ba jako by dostávali závra&  /Theiatetos I, 1550/. 
My#lenka, kterou pronesli, je opou#tí, chodí si jaksi sama kolem dokola a nesetrvává na míst!, kam ji ten "i 
onen partner rozhovoru postavil /Euthyfron I 11B/. Je to vskutku podivné, jaké kousky provádí s 
rozmlouvajícími rozmluva, pokud se podrobí nároku pravdy: p$vodní tvrzení se problematizují, ba obrátí 
se n!kdy i v opak – jako by se sám rozhovor ú"astník$m posmíval /Protagoras I, 361A/. 
Na první pohled paradoxn! se jeví Sokrat$v po"adavek, aby ka"d! ú"astník hovo#il z hloubi svého 
vlastního názoru: nikdo v rozhovoru nesmí si vést tak, "e sv$j nitern! názor vzdá ve prosp!ch toho, co #íká 
druh! – dejme tomu chyt#ej#í, obratn!j#í a v!mluvn!j#í. Hovo#ící má b!t v!ren svému názoru, nesmí v!#it 
partnerovi a nesmí dát v#anc bezprost#ednost vlastního intimního náhledu /Velk! Alkibiades II, 114 E/. 
Hlas pravdy promluví k tomu otev#enému zevnit#, tak"e se Sokrates m$"e právem odvolávat na Euripidova 
slova, "e toti" pravdiv! v!rok vlastn! usly#el hovo#ící od sebe, ne od druhého /Velik! Alkibiades, II, 113 
C/. Druh! zkoumá své nitro a z hloubi svého p#esv!d"ení je takto sv!dkem prvnímu "i lépe sv!dkem toho, 
zda je v rozhovoru p#ítomná pravda, "i nikoli. A skute"n! Sokrates v!slovn! povolává druhého, jako"to 
obda#eného tímto prostorem pro vnit#ní hlas pravdy,  za sv!dka a nestojí o mno"ství poslucha"$, k nim" 
promlouvá, ale práv! o niternou up#ímnost partnerovy ú"asti /Gorigias I, 474 A/. Sokrates má z velkého 



 5 

davu strach /Symposion III, 174 A/, z#ejm! v nemalé mí#e proto, "e se znejas(uje skute"nost up#ímné 
otev#enosti ú"astník$. 
Jakmile se v#ak partner sna"í vyvléci z tohoto po"adavku niterné otev#enosti, a tím pravé dialogické ú"asti, 
Sokrates jej povzbuzuje, aby se takto „k sob!“ a k partnerství v hledání pravdy navrátil. Kdy" unaven! 
spoluhovo#ící #ekne neúnavnému Sokratovi, a&  u" si tedy po"íná podle své chuti, Sokratova replika hned 
odmítne tuto zdánlivou benevolenci – nem$"e p#ece jednat podle své chuti, jestli"e to není pravda 
/Euthyfron I, 14 E/. Jinému partnerovi se nap#. zazdá celá v!c slo"it!j#í, ne" se v dialogu jeví, ale 
koneckonc$ co na tom zále"í, uleh"uje si ú"astník rozhovoru svou úlohu: jestli"e Sokrates chce, budi" 
tomu tak! To ov#em není pro Sokrata, toho strá"ce dialogického nároku, p#ijatelné. Tudí" "ádné „jestli"e 
chce#“, „jestli"e se ti zdá“, n!br" to, co se vy"aduje, je, aby ú"astníci /v dialogu se na tomto míst! v!slovn! 
praví „já a ty“/ neu"ívali zlibovol(ujícího sl$vka „jestli"e“, n!br" aby ze svého náhledu, ze své 
opravdovosti, na základ! svého skute"ného mín!ní se vyjad#ovali k v!ci samé sami za sebe /Protagoras I, 
331 C/. Ani sl$vko „snad“ není p#ípustné, pokud odvrací od zodpov!dnosti sv!decké v!pov!di. P#ivád!jí–li 
argumenty hovo#ících k jin!m záv!r$m, ne" jak zn!la jejich p$vodní tvrzení, nelze odpov!d!t pokr"ením 
ramen a vyslovit jaksi nevolky „snad je tomu tak“, „snad je to pravda“, kdy" záv!r nutn! vypl!vá z uznané 
my#lenky /Gorgias I, 515 D/. Jaképak „chce#, abych s tebou souhlasil?“! Ov#em"e je nutno souhlasit, by&  
by pravda byla vyslovena ústy „protivníka“ /Gorgias I, 516 C/. To dá sám rozum /"ím" je mín!no, "e v!c 
byla dostate"n! vykázána a p#ivedena k náhledu/, "e je t#eba souhlasit – není toti" v!t#ího zla, ne" zanev#ít 
na rozumové úvahy a stát se „misologem“ /Faidon I, 89 D/. Není dobré odpovídat bez rozmyslu, dát si 
zast#ít jasnou mysl n!jak!m momentálním afektem, ura"eností, dot"eností aj., je t#eba stále neochv!jn! 
sledovat to, co je tématem hovoru a co vlastn! rozhovor jako takov! od po"átku zalo"ilo /Hipparchos II, 
225 B–C/. Mluví partner skute"n! podle svého mín!ní, je tento p#edpoklad smysluplnosti rozmluvy stále 
p#ítomen /Gorgias I, 495 A,B,C/? V této v!ci nesmí nikdo klamat sám sebe ani druhého, zde je ka"d! 
povinován st#íci se odpov!di a tvrzení, které vlastn! nemíní /Hipparchos II, 225 D–226 A/. 
Vá"ná, v!cná rozmluva v#ak vy"aduje vá"nost i v!cnost od ú"astník$, kte#í se mají vzájemn! podporovat 
tím, "e upozor(ují leda na chyby, kter!ch se dopou#t!jí, av#ak neodpov!dné "ertování musí stranou 
/Theiatetos I,167E–168A/. V"dy&  "ertování sni"uje partnera na úrove( dít!te; rozhovor je p#ece veden za 
p#edpokladu jakéhosi p#átelství obou rozmlouvajících, toti" "e se navzájem neklamou. P#i v#em, co je 
ú"astník$m svaté, je t#eba tuto p#átelskou shodu #et#it a neustále odpov!dn! odpovídat podle svého pravého 
p#esv!d"ení /Gorgias I, 5OO B–C/. V#ichni ú"astníci jsou potud ú"astni rozmluvy, pokud horliv! usilují 
dozv!d!t se to, co se skute"n! t!ká p#edm!tu dialogu /Gorgias I, 505 E/. 
Sokrates je nejednou nucen zamhou#it jedno oko a brát to, co se mu ústy ú"astník$ dostává /Gorgias 
I,499C/, a&  u" je to jejich prav! názor "i nikoli; pokra"uje ve zkoumání my#lenky, a tím se do oblasti 
zkoumaného dostává jak on, Sokrates, tak i ten, kdo libovoln! a nezodpov!dn! odpovídá /Protagoras 
I,333C/. Soupe#, pokud mu zb!vá t#eba u" jen spole"enská slu#nost, podává svou jakkoli jen formální 
ú"astí p#ece cosi, co dává vyjevit libovolnosti takové odpov!di, její neopravdovosti. Ohled na druhého, 
toti" ohled k jeho porozum!ní, p#ivádí #e" k rozumnosti, a tak strá"cem se mimod!k stává sám LOGOS 
#e"i. Je p#ece dob#e známa ta p#ekvapivá okolnost dialogického kontaktu, "e leccos nás osloví teprve tehdy, 
sd!lujeme–li n!co n!komu druhému – "asto ani neuznamenáme, kolik náhled$ získáváme teprve p#i 
sd!lování se druhému. To je ostatn! té" okolnost, která spoluzakládá smysluplnost zpov!di. 
Opravdové hledání pravdy v dialogickém setkání, toto procházení se sem a tam, je p#ece v!znamn!m pro 
to, aby se "lov!k setkal s pravdou; i bloud!ní je vlastn! p#íznakem toho, "e se hledající pustil opravdov! do 
hledání a "e p#itom opustil fale#nou setrvalost v p$vodním mín!ní. To je z#ejm! smysl Parmenidov!ch slov 
mladému Sokratovi, kdy" mu p#ipomíná, "e bez bloud!ní není mo"né setkání s pravdou /Parmenides 
III,136E/. Sokrates skute"n! bloudí sem tam /Hippias men#í III,376C/ a nehodlá se nechat z této hleda"ské 
pozice odvést zdánliv! nezbloudil!m odbornictvím odborník$. Sokrates se vydává zcela do rukou 
„neblahého“ osudu takového bloud!ní a nejistot /Hippias v!t#í III, 304 B–C/. Ka"d!, kdo p#i#el s n!jak!m 
nápadem, ho dává v#anc, poodstupuje od n!ho, ov!#uje a ohledává, podobn! jako hledá ten, kdo si s n!"ím 
neví rady. Vlastn! i ten s nápadem si jaksi „neví rady“, nebo&  „kdy" dva pospolu jdou, jeden spí# ne" druh! 
pozná“, cituje Sokrates Homéra: to je zp$sob, jak jsou lidé vynalézav!j#í k dílu, #e"i i my#lence /Protagoras 
I, 348C–D/. Nech&  se ú"astník$m nejeví Sokratova nenechavá dialogická úspornost jako prosazování „toho 
svého“. V"dy&  Sokrates nemá v!d!ní k dispozici, n!br" je spole"n! s ostatními chce hledat /Gorgias 
I,506A/. 
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Situace není jiná, ani kdy" se jedná o monologick! projev. I ten je v jistém smyslu rozmluvou, v ní" jeden 
p#edkládá svou #e" ostatním. Jakkoli poslucha"i mu neská"ou sv!mi stanovisky a otázkami do #e"i, jsou i v 
tomto p#ípad! sv!dky #e"níkovy otev#enosti. V"dy&  i v monologu jde o vztah k logu, tedy o zp#ítom(ování 
toho, na" #e" poukazuje. Ov#em"e tak "iní jen ten #e"ník, kter! je skute"n! logu dané v!ci, daného 
p#edm!tu p#edná#ky vydán na milost a nemilost. Pokud Sokrates se vysloví v del#ím monologu, nechce 
p$sobit na poslucha"e tím, "emu se #íká #e"nické efekty. Pro n!ho není siln!m #e"níkem ten, kdo proná#í 
vykrá#lené v!roky a kdo se soust#e'uje na slovní v!zdobu. Siln! #e"ník se nebojí nep#ipravené, neelegantní 
#e"i, #e"i do efektnosti nedbalé, ba nahodilé, siln! #e"ník je ten, kdo mluví pravdu /Obrana I,17B/. Efektní 
rétor m$"e b!t p#ejemn! vzd!lán v #e"n!ní, av#ak v tom hlavním je nevzd!lancem: vzd!lan! #e"ník 
neusiluje o líbivost, ale o to, aby p#ivád!l na sv!tlo sv!ta spravedlnost, um!#enost, aby zapuzoval 
nespravedlnost a nez#ízenost, prost! aby ve v#ech povzbudoval to dobré a potla"oval to #patné /Gorgias I, 
504E/. 
Tedy: logos nemá k dispozici ani ten, ani onen partner, n!br" je tím, "ím vzájemn! pom!#ují své v!roky. 
Vztah k tému" je sice v"dy n!jak nedokonal!, v"dy interferuje mnohé, uskute"(uje se v"dy za okolností, 
které "iní "istotu tohoto vztahování více "i mén! problematickou, av#ak pouze tento vztah k vysokému 
nároku smyslu, o n!j" jde, je tím, co vytvá#í dialogickou jednotu. Teprve zvlá#tní p#ítomnost logu – smyslu 
– #e"i jako"to nároku nám umo"(uje ozna"it hovo#ení za dialog. )ekli jsem: zvlá#tní p#ítomnost, nebo&  
smysl není p#ítomen tak, "e by byl majetn!n n!kter!m z ú"astník$, n!br" v"dy jen tak, "e bytuje mimo 
jejich vzájemné st#etávání, nad jejich otázkami a odpov!'mi. Je p#ítomen jen a jen v odpov!dnosti, kterou 
k smyslu rozhovoru chovají hovo#ící. 
Je pozoruhodné, "e sám v!raz DIA–LOGOS nazna"uje toto úsilí dát logu–smysl pronikat DIA–skrz 
rozhovor na sv!tlo sv!ta; i kdy" etymologicky lze dialog odvozovat od slovesa DIALEGÓ /rozli#it/, p#ece 
jen ona p#edpona DIA, která v jednom ze sv!ch p#edlo"kov!ch v!znam$ znamená skrze, jist! #eck!m u#ím 
p#ipomínala pronikání. Je to logos, na n!m" zá–le"í, kter! v"dy „le"í za“, kter! je v"dy transcendentní, je 
tím, k "emu se vztahují jako k tomu, o" jde. Kdy" je nap#. #e" o zákonech, k Sokratovi mluví logos zákon$: 
podobn! jako se zasv!cenc$m do korybantsk!ch mysterií zdá, "e zasl!chají hudbu pí#& al, tak Sokrates je 
p#ímo ohlu#en oslovením logu, tak"e jiné #e"i nesly#í /Kriton,I,54D/. 
Meze dialogu aneb kde se rodí náhled 
Odpovídej tedy, a jestli"e neusly#í# sám od sebe, "e spravedlivé v!ci jsou tak prosp!#né, nev!# jinému, 
kdy" to bude tvrdit. – Velk! Alkibiades. 
Doposud jsme se zab!vali podmínkami, které zakládají skute"nost dialogu /a ostatn! i pravého monologu/. 
Dejme tomu, "e tyto podmínky jsou zachovávány s maximálním úsilím: v!cnost #e"i vládne nad mluvením 
ú"astník$, kte#í poctiv! zkoumají stanoviska a p#itom usilují o"istit a otev#ít své nitro – ka"d! sám za sebe 
– pravd! té zále"itosti, o ni" b!"í. Je v tomto p#ípad! zaru"eno objevení pravdy? Je dodr"ováním podmínek 
pravého rozhovoru garantováno objevné nahlédnutí? 
Jak se rodí náhled ú"astník$ sokratovsk!ch dialog$? Je p#edlo"eno n!jaké tvrzení, které je potom 
zkoumáno a které se nakonec uká"e problematické. Dotazující formuluje své otázky, dotazovan! odpovídá 
podle svého p#esv!d"ení – a je sám p#ekvapen, k "emu vlastn! ho jeho sv!dectví p#ivádí. Rodí se proto 
pravda v dialogu? Odpov!' je nyní u" nasnad!: nov!, pravdiv!j#í náhled se nerodí v dialogu jako"to 
setkání dvou partner$, n!br" v nitru toho, kdo se díky dialogickému podrobení logu tomuto logu sám 
skute"n! vydal. Kdyby ú"astník pouze mechanicky od#íkával své „ano“ a „ne“, „tak tak“, „a"koliv“ a 
„proto"e“, kdyby tedy byl bytostn! mimo logos dané #e"i, kdyby jeho p#ítomnost nebyla niterná /a to lze 
"asto velmi t!"ko rozpoznat, v"dy&  víme, "e i u toho poctiv! zaujatého je t!ch míst opravdové otev#enosti 
nitra poskrovnu/, "ádn! náhled se zrodit nem$"e a dialog se stává jen slovním ping–pongem. Náhled se 
rodí v"dy uvnit#, n!kdy díky dialogickému setkávání, n!kdy i v monologické situaci: nejednou se p#ece 
stalo a stává, "e nás nápad, jak se to s tou "i onou v!cí má, napadne, kdy" ji monologicky p#edná#íme. Toti" 
kdy" p#edná#íme ji! Pokud mechanicky od#íkáváme p#edem hotov! korpus svého sd!lení, pravd!podobnost 
nového náhledu je mizivá. Vy–kládá–li a p#ed–kládá–li #e"ník své téma tak, "e znovu vyvozuje a znovu 
p#em!#lí o v!ci samé, tedy pokud jeho monolog je re–prezentací, znovu–zp#ítomn!ním vnit#ního vztahu k 
logu, potom není nijak vylou"en zrod nové my#lenky, nového nápadu. 
Takovou plodnou monologickou situací m$"e b!t a b!vá nejen #e"níkovo ve#ejné vystoupení, ale i jeho 
p#em!#lení o samot!. Ve „vnit#ním monologu“ nechybí nebo nemá ani zde chyb!t nárok logu, pokud v$bec 
má jít o mono–logickou skute"nost. „Vnit#ní monolog“ má tedy toté" podstatné ur"ení jako dialog. Je to 
p#ímá oddanost p#edm!tu, jeho" náhled je bloudiv!m zp$sobem hledán a vyhlí"en. Sokrates si p#edstavuje, 
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"e si myslící du#e klade otázky a odpov!di, souhlasí a nesouhlasí a p#itom náhle „dojde k ur"itosti“ 
/Theiatetos I,190A/: není u" rozkolísána, rozdvojena, nab!vá ur"itého mín!ní. Náhled se i v tomto p#ípad! 
dostavuje po opu#t!ní jistot, po hledavém rozkolísání, p#i"em" logos je tím svodidlem, díky n!mu" se 
p$vodní bezmy#lenkovité stanovisko rozpomenulo a nastoupilo novou cestu. To, co se p#i „vnit#ním 
monologu“ d!je /n!kdy se hovo#ívá o „vnit#ním dialogu“/, je p#edev#ím nasm!rování k logu–smyslu té 
které zále"itosti. 
Jak patrno náhled se rodí v"dy uvnit#, a dialogická setkání mohou leda p$sobit jako „porodní asistence“. 
Tak ostatn! ozna"oval Sokrates své p$sobení, toti" jako maieutické–porodnické: provozuje vlastn! toté", 
co jeho matka–porodní bába Fainareta /Thaiatetos I, 149A/. Podobn! jako ona i on pomáhá zrodu – ona 
dít!te, on my#lenky – a hned zkoumá, zda mysl "lov!ka zrodila pouh! p#elud "i plod zdárn!, prav! 
/Theiatetos I, 150C/. Dialog není s to zaru"it náhled, je jen pomocí jaksi zvenku: n!kdy nará"í na 
neprostupné hradby, jindy má pozitivní provokativní ú"inek, nitro se otevírá. Nitro ov#em není "ímsi 
soukrom!m, jak!msi intimissimem, oblastí, kde si její majitel m$"e d!lat, co chce. Osvobozené nitro 
neznamená svévolné po"ínání – v"dy&  práv! svévolné po"ínání je spoutaností nev!cn!mi z#eteli. Uvoln!né 
nitro je otev#enou p#íle"itostí pro zrod náhledu. Zrozenec je potom v"dy tajemného p$vodu, je darem. 
Sama #e" to nazna"uje: nápad nás napadá, jsme napadeni nápadem – a nejsme to my, kdo napadají nápad. 
To, co ú"astníky dialogu se Sokratem p#epadá, se v$bec nepodobá poznatk$m, které mohou b!t z úst do úst 
p#edávány. Sokrates #okuje partnery nepolapitelností logu do vlastních rukou, tak"e se sami podivují, jak 
jim ten logos, kter! se domnívali vlastnit, uniká z rukou: Sokrates je uvrhuje do nejistoty! Jako by p$sobil 
"áry, kouzly, ba za#íkáváním, ano, cítí se zasa"eni jakoby ranou, jakou znají z dotyku rejnoka mo#ského, 
jsou na du#i i ústy zkoprn!lí /Mennon II, 80A/. Zkoprn!lost a nejistoty pramení ov#em ze ztráty d#ív!j#í 
suverenity co do majetn!ní logu; ú"astník dialogu poci& uje pojednou odpov!dnost tomu, "emu je náhle 
vydáván a stav!n tvá#í v tvá#. Aby logos mohl pronikat „dia“, k tomu je zapot#ebí oprostit se od zábran, 
o"istit se. Sokrates je v dialogu Sofistes ozna"ován metaforicky za léka#e, kter! aplikuje projímadlo, aby 
zbavil t!lo toho, co mu #kodí –. Sokrates, jako"to ten, kdo z ú"a0stník$ nejvíce ovládá chybné sklony, 
o"i#t!n a stále pe"ující o "istotu di#e, sk!tá pr$chod tomu t#etímu ú"astníku rozmluvy, kter! sice nemusí 
b!t uhlazen!, av#ak kter! má zájem o pravdu, toti" hlas logu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Mgr. Jan Han#il 
Dialogické jednání jako otev"ená otázkaChyba! Zálo"ka není definována. 
 
Tato konference si vzala jako p#edm!t svého zkoumání a uva"ování psychosomatickou disciplínu dialogické 
jednání. Vzhledem k tomu, "e nejde o obor v#eobecn! znám!, dovolte mi krátk! historick! úvod. Dialogické 
jednání je jedna z disciplin, jejich" studium nabízí Katedra autorské tvorby a pedagogiky zalo"ená a vedená 
profesorem Ivanem Vysko"ilem na divadelní falkult! AMU. Tato nabídka je otev#ená nejen pro studenty 
divadelní fakulty, ale také pro studenty ostatních fakult a #kol. Tuto nabídku by nebylo mo"no otev#ít bez 
pomoci grantu FRV$ na v!chovu asistent$ v roce 1994/95 a bez následn!ch grant$, které – by&  v okle#t!né 
podob! – "innost katedry podpo#ily. V sou"asné dob! na kated#e p$sobí profesor Ivan Vysko"il, docentka 
Libu#e Válková, odborná asistentka Vít!zslava Fryntová–Waldová, docentka Eva Kröschlová, docent Vilém 
Hohler, docentka Eva Vysko"ilová a asistenti toho kterého oboru. Katedra autorské tvorby a pedagogiky klade 
velk! d$raz na v!chovu asistent$. D$vod této orientace je z#ejm!. Jde o to zalo"it respektive obnovit tradici 
obor$, a tradici lze udr"et na "ivu pouze kontinuitou t$lové osobní zku"enosti. Tento d$raz na v!chovu lidí, 
kte#í by byli schopni v oboru aprobovan! pokra"ovat je zásadní, jde toti" o psychosomatickou disciplínu, která 
je bez osobních zku#eností nesd!litelná. Asistenti studují prakticky disciplínu, reflektují své vlastní 
zku#enosti, studují pedagogiku oboru a sami u"í pod dohledem vedoucích pedagog$. Katedra autorské tvorby 
a pedagogiky pravideln! po#ádá otev#ené hodiny, na kter!ch prezentuje sv$j p#ístup a svou práci (nikoli 
v!sledky). Pravideln! se ú"astní seminá#$ v Brn!, nov! zahájila sérii otev#en!ch seminá#$ v Praze (praktick! 
seminá# 16–17.10.1997 pod zá#titou hl.m. Prahy) a podílela se i na zvlá#tním projektu Pedagogické fakulty 
UK. Katedra zatím nenabízí krátkodobé stá"e ani servis pro ostatní katedry DAMU. Takovéto levn! získané 
zá"itky s dialogick!m jednáním by toti" podstatu procesu spí# zaml"ovaly. Videozáznamy hodin dokládají, 
o jak slo"it! proces jde. Bohu"el videozáznam – zvlá#&  pak dokumentární záznam o práci na takové 
disciplín!, která má prvky p#edstavení – velice #patn! vystihuje postatu oboru; vnímatel cht! necht! posuzuje, 
jak se co komu „poda#ilo“, jak úsp!#n! nebo mén! úsp!#n! zvládl improvizaci. O to v#ak bohu"el nejde, nebo 
alespo( ne v první #ad!. Na dialogickém jednání je nejd$le"it!j#í práv! to, co na záznamech vid!t není – a sice 
odhodlání znovu vstoupit do oné "asto nep#íjemné situace „b!t vid!n, b!t na o"ích“, a pokusit se sv!m 
jednáním mapovat, co se v "lov!ku d!je v daném okam"iku, a jak! to má smysl. A o tom by m!l b!t i tento 
úvod. 
Otev#en! charakter studia není populistick!m opat#ením, ale nabídkou volby. Volba, její mo"nost i její nároky 
stojí u samého základu dramatické kultury; probouzí osobní odpov!dnost, schopnost nést riziko. V tomto 
smyslu pokládá prof. Vysko"il studetovu schopnost volby za p#edpoklad studia dramatické kultury a tvorby. 
Nikdo jin! nem$"e p#evzít odpov!dnost za osobní r$st "lov!ka a nikdo pro n!j v tomto existenciálním smyslu 
nem$"e ud!lat víc, ne" co mu doty"n! "lov!k sám dovolí, k jaké mí#e osobní svobody a poznání dosp!l. To 
samoz#ejm! nesnímá z u"itele odpov!dnost. Nejde v#ak o odpov!dnost za v!sledky, ale o odpov!dnost za 
proces. 
 
Je#t! ne" se budeme zab!vat fenoménem dialogického jednání, je tu je#t! jeden pojem, kter! si "ádá 
vysv!tlení, a tím je pojem psychosomatické disciplíny. 
 
Psychosomatické discipliny 
Jako psychosomatické ozna"ujeme takové disciplíny, kter!mi "lov!k zhodnocuje svou existenci jako jednota 
t!lesného a du#evního. %lov!k napl(uje disciplínu jako psychosomatick! celek. Ka"dá disciplína, která je 
ulo"ena pouze jedné z obou slo"ek, aby ji cvi"ila jako n!jak! nástroj za ur"it!m ú"elem, za psychosomatickou 
pova"ována není. Psychosomatick! není t!locvik, akrobacie, ortoepie ani jazykolamy. Jist!"e se p#i t!chto 
„disciplínách“ rovn!" aktivuje mozek, aby koordinoval na#i "innost, není v#ak zapojena duchovní slo"ka – to, 
co v nás probouzí tu#ení smyslu, co nás vztahuje k horizontu sv!ta. Psychosomatickou disciplinou naproti 
tomu je p#ednes textu, je jí aktivní imaginace u profesora Vysko"ila ve zvlá#tní podob! dialogického jednání, 
je jí tvorba hlasu. Kde vést d!lící "áru? S trochou nep#esnosti bychom mohli #íci, "e prost#ednictvím 
psychosomatické discipliny se vztahujeme k horizontu sv!ta s pln!m v!domím tu#eného smyslu, zatímco pro 
ostatní discipliny je ono „v!domí tu#eného smyslu“ zbytné. 
Z jiného pohledu m$"eme pova"ovat psychosomatickou disciplinu za to, co otevírá komunikaci subjektu se 
sv!tem, za objímající (v Jaspersov! smyslu, K. Jaspers: Filosofická víra, Praha 1994, s.14–18.), vytvá#ející 
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vztah mezi já a ono. Jiné discipliny takov! vztah nutn! nevytvá#ejí a m!li bychom je kvalifikovat jako 
techniky: jsou ú"elové, instrumentální, uzav#ené a omezené. 
Jinou charakteristikou psychosomatick!ch disciplin je, "e jsou ve své podstat$ definovatelné jen negativn! 
jako nedostatek blok$, stereotyp$ a podobn!ch zábran. Psychosomatické disciplíny neu"í "ádn!m um!nám ve 
smyslu získaného návyku a pokud mají p#esto ur"itou formu, je i tato forma pouze „cestou k prázdnot!“ 
(„praotci v#ech v!cí“, star!ch taoist$) a nikoli cílem. Mají tedy psychosomatické discíplíny leccos spole"ného 
s v!chodními um!ními jako je t'ai–"i: i zde je forma, a to velice p#ísná forma. Neslou"í v#ak jako cíl, ale jako 
prost#edek (vehiculum). 
Psychosomatické disciplíny mohou mít performa"ní charakter. Základní performa"ní situace – tedy taková 
situace, ve které existuje divák nebo alespo( sv!dek – "lov!ka jako psychosomatickou jednotku otevírá celku 
bytí, situace – symbol. (Viz analogie „divadlo sv!ta“ oblíbená v baroku).  
Zab!vali jsme se zatím zejména p#ívlastkem „psychosomatick!“, pokusme se do na#eho kontextu za#adit 
pojem „disciplína“. Zatím jsme jej pou"ívali p#edev#ím ve v!znamu oboru. Vymezme nyní v na#em kontextu 
první v!znam, a to mo"ná v$"i termínu, kter! je b!"n! pokládán za její opak: lehkosti. 
Lehkost ve smyslu snadnosti, lehkosti bytí je to, co se nám dává bez námahy a pokud mo"no okam"it!. 
Lehkost je sebeobdivná a neodpov!dná. Co prosazuje, je hravost zam!#ená na sebe, kreativismus jako 
„nezávazn!“ proces. Snadno podléhá dojmu, "e to, co práv! produkuje, je tvorba, a" v!t#inou jde z v!t#í "ásti 
o exhibování stereotypu. 
V disciplín! je proti tomu na prvním míst! odpov!dnost, závazek v$"i kvalit!. Pojetí disciplíny v názvu 
psychosomatick!ch disciplín se nejvíce blí"í v!znamu nab#vání zdatnosti ve sportu. Místo zdatnosti hovo#í 
profesor Vysko"il o mohoucnosti. Základem tento ctnosti není "ádn! speciální „sval“, ale to, "e "lov!k je 
daleko ochotn!j#í spolupracovat s tím, co vzniká a co se d!je a zbyte"n! neintervenuje. M!$e.   
Pro"itek radosti z tvorby je bezpochyby jedním z dar$ psychosomatick!ch disciplin, ale jsou–li tyto, vid!no 
z finální perspektivy, „oázou #t!stí“, rozhodn! nejsou rájem snadnosti. Naopak. Radostí odm!(ují v po"átcích 
hleda"e skoup!, jen tolik, aby ob"erstvily jeho v$li a víru. V psychosomatick!ch disciplínách se radost rodí ze 
zkou#ení a hledání a zakrátko jim op!t vyklízí místo. V ka"dém p#ípad! jde o dobrovolnou káze(, které se 
student podrobuje. Základem je práce na sob! pro v!c samu, ne práce na sob! pro sebezdokonalení. Pro jakou 
v!c? – v tom u" je svoboda jednoho ka"dého hledajícího. Pokrok v psychosomatick!ch disciplinách se 
navenek projevuje kontinuitou a fluiditou v!razu, schopností p#esn! a plynule artikulovat v!raz, schopností 
skute"n! zkou#et (vytrvale hledat správn! v!raz bez zkrat$ a k#e"í). 
 
Dialogické jednání 
V dialogickém jednání se princip v psychoterapii ozna"ovan! jako aktivní imaginace spojuje s velkou 
zku#eností autorského herectví Ivana Vysko"ila. Tato zvlá#tní disciplina je formou improvizace, ale není 
tréninkem improvizace. Tím má b!t #e"eno tolik, "e schopnost improvizovan! scénicky jednat sice 
p#edstavuje „vedlej#í produkt“ této discipliny, ne v#ak cíl. Jak! je cíl? Ten je z#ejm! pro ka"dého jin!. – 
Profesor Ivan Vysko"il hovo#í nej"ast!ji o tom, "e se "lov!k u"í sám sebe p#ijímat v"etn! v#ech 
neo"ekávan!ch a necht!n!ch, mnohdy nep#íjemn!ch aspekt$, které b!hem cvi"ení vycházejí najevo. V tomto 
smyslu jde tedy o druh osobnostního v!cviku, zalo"eném na prostém faktu, "e ka"d! "lov!k trpí ob"as 
samomluvou a jedinou zvlá#tností dialogického jednání je, "e "e tuto „samomluvu“ zve#ej(uje. O nic víc 
nejde, jenom...je t#eba, aby z$stala autentickou i v okam"iku, kdy p#ekro"í lebe"ní kost a na#imi ústy a na#ím 
t!lem vstoupí do prostoru. 
Do dialogického jednání vstupujeme tím, "e jeden v nás n!co ud!lá a vzáp!tí na ten skutek odpoví jin!m 
skutkem „ten druh!“ v nás. Vznikne dialog, podvojnost nebo chcete–li rozdvojenost nazírání na jeden jev, jev 
je otevírán a zkoumán prost#ednictvím hry. Podivné p#itom je, "e nevzniká jen jeden z obou hlas$. 
Dialogick!m jednáním vznikají hlasy oba, je tedy v tomto smyslu jednáním vnit"ních partner!. M$"e 
vzniknout celá #ada hlas$, stanovisek, názorov!ch pozic a v#echny tyto hlasy je mo"no udr"et ve v!znamové 
jednot! skrze logiku hry. Tehdy se dostáváme do skute"né autorské pozice. Vytvá#íme ze sebe ony hlasy, 
prop$j"ujeme jim zárove( ná# hlas a na#e t!lo, ale dr"íme je p#itom na uzd! – hrou. Jak vlastn! vzniká na 
základ! jednání hra, o které je #e"? – Vzniká spolu s reakcí na Hlas. Hlasem s vel!m po"áte"ním písmenem 
rozumíme v!razné jednání. Odpov!' vnit#ního partnera je práv! relativizování Hlasu, uvedení Hlasu do 
kontextu sv!ta. Kontextem nebo lépe horizontem sv!ta pak v na#em pojetí rozumíme onu úrove( v!domí, 
která nám zp#ítom(uje sv!t jako totalitu nabízen!ch mo"ností.  A v oné úplnosti nabídek existuje jedna 
mo"nost, o které jsme s to rozhodnout, "e p#edstavuje optimální dopln!k Hlasu 1. Hlas 2 je dopl(kem, kter! 
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se nám z hlediska bytí sv!ta a skrze na#e porozum!ní jeví jako d$le"it!, v!znamonosn!, tematizující. Cel! 
tento v!klad ml"ky p#edpokládá, "e na#e bytí, na#e existence je schopna – skrze svou zku#enost i skrze to, co 
ji p#esahuje, a p#esto je nám darováno (intuici) – rozum!t bytí, prop$j"ovat mu smysl, nap#íklad 
prost#ednictvím takové hry. Fascinující p#itom je, "e skrze cvi"ení dialogického jednání nezískáváme jenom 
schopnost, dal#í um!nu zu"itkovatelnou nejlépe na jevi#ti, za #e"nick!m pultem nebo v jiné, formalizované 
„performa"ní situaci“. Skrze tuto praxi za"ínáme lépe rozum!t existenci v její protikladnosti. Zji#& ujeme, "e 
se zv!t#uje okruh situací, ve kter!ch jsme schopni d$stojn! „dostát po"adavk$m chvíle“. Máme zde na mysli 
stoickou p#edstavu sv!ta jako celku, kter! nás staví do situací, je" na nás kladou jisté nároky. P#ekládáme–li 
pro sebe ono „dostát po"adavk$m chvíle“, vybavují se nám pojmy jako jednat bez nervozity a neurotick!ch 
zkrat$, d$stojn!, inteligentn!, se zapojením maxima osobnostních rezerv, tedy sami za sebe a ne pod tlakem 
okolností, „abychom vyhov!li“. 
 
Otev"en# charakter dialogického jednání 
Dialogické jednání nemá "ádn! v!stup, k n!mu" je t#eba dosp!t, neexistuje "ádná norma, kterou by bylo t#eba 
naplnit. Neexistuje ani mo"nost, jak odhadnout, jak dlouho trvá ta která fáze p#isvojení disciplíny. Tento 
proces je v"dy individuální a je ur"ován vnit#ním "asem jednotlivce, nikoli pedagoga. M$"e dojít 
k ne"ekanému pr$lomu a osvobození po roce i více ne" roce zdánliv! bezv!sledného bu#ení na dve#e... 
Dialogické jednání je disciplína, v n!m" si student sám pojmenovává problémy a zadává úkoly. Neví p#edem, 
o co má usilovat, s "ím zápolit. Neexistuje zp$sob, jak se p#ipravit, neexistuje zp$sob, jak usp!t, ne" b!t, 
existovat v daném okam"iku. Ka"d! nov! pokus m$"e b!t selháním, a to i po mnoha p#edchozích pokusech 
úsp!#n!ch. Ka"d! pokus je toti" prov!rkou p#ipravenosti, prov!rkou toho, jak jsme, jak se k sob! chováme. 
Pokud jsme uvedli p#íklad studenta, u n!ho" do#lo k v!razn!j#ímu osvobození a pr$lomu tv$r"ích sil a" po 
dlouhé etap! tápání, pak existují i opa"né p#ípady: lidé, kte#í se po prvotním snadném úsp!chu nadlouho 
ocitají ve slepé uli"ce. To je velice b!"n! p#ípad, kter! se t!ká "asto práv! nadan!ch herc$. 
Otev#enost dialogického jednání je jak jeho formou, tak i jeho nárokem. Formou v tom smyslu, "e neexistují 
vzory, standardní postupy ani mustry zakládající hodnocení. Nárokem v tom smyslu, "e tuto formu není 
mo"né obelstít "ádn!m trikem, grifem, umem: "ím víc "lov!k o této disciplín! ví, tím mén! jej uspokojují 
díl"í, zejména pak efektní v!stupy. Ví p#íli# dob#e, "e na nich nezále"í, nelze je opakovat, nelze je st#ádat jako 
kredity. 
 
Probudit zájem 
Dialogické jednání zárove( zprost#edkuje elementární zku#enost divadelnosti. U"í toti" ka"dého, kdo je 
praktikuje, jak vzniká zájem.  
Zájem je klí"ové slovo pro ve#kerou divadelní práci, proto"e bez n!j a bez probuzení zájmu v divákovi jsou 
ve#keré teoretické pou"ky, ve#keré dobré úmysly, zku#enost a p#íprava málo platné. Peter Brook tomu 
v!noval jeden esej napsan! formou m!tického apokryfu ve své knize Pohybliv! bod. Zájem je alfa a omega 
divadla. Situace m$"e b!t jakkoli dramaticky vypjatá, pokud nás nezajímá, pokud nevznikne jednota smyslu 
mezi t!mi, kdo hrají a t!mi, kdo hru sledují (p#esn!ji tím, kdo hru sleduje, proto"e smysl není kolektivním 
vlastnictvím), divadlo neexistuje, nedo#lo k setkání. 
Situace hodiny dialogickéo jednání je v jistém smyslu protikladná situaci divadelního p#edstavení. Zatímco 
v divadelním p#edstavení existuje jasn! a p#edem p#ipraven!, nazkou#en! p#edm!t, hra, která se hraje v dané 
re"ii a s dan!mi herci, inscenace, relativn! nem!nná struktura, nebo chcete–li produkt, diváci jsou v!t#inou 
poka"dé jiní. Inscenace je vlastn! taková „bouda“, kterou inscenáto#i na diváky „u#ili“, aby je odlákali od 
v#emo"n!ch v#ednodenních zájm$ a my#lenek a soust#edili jejich pozornost na to, co se d!je na jevi#ti. Divák 
pak ocení, jak! um, jakou vynalézavost inscenáto#i pou"ili, aby sv$j úkol naplnili. 
V dialogickém jednání není "ádná bouda, ani chatr", do které by se ten, kter! vystupuje p#ed ostatní, mohl 
ukr!t. Musí b#t v neskrytosti a hledat to, co jej v tomto okam"iku zajímá, a s "ím skute"n! dnes chce hrát. 
Nemá ani to uleh"ení, "e by zde byli poka"dé jiní lidé... Naopak, lidé, p#ed kter!mi hledá smysl svého 
dne#ního zkou#ení, jsou tití", kte#í to spolu s ním u" n!jak! "as zkou#ejí a v!dí o principech a postupech toté" 
ne–li víc ne" on. Jsou sice relativn! soust#ed!ní, sna"í se p#edjímat, co jejich kolega d!lá, a tak mu pomáhat, 
ale to není skute"n! zájem. Je to jen ochota k zájmu. Skute"n! zájem m$"e vzniknout teprve tehdy, kdy" 
zkou#ející najde hra!ku, se kterou si dnes chce hrát, a spolu s ní snad i jak!si zárodek tématu. Vzniká text–
partitura, zde p#ed o"ima v#ech zú"astn!n!ch. Diváci sledují pokusy zkou#ejícího kolegy a dom!#lejí jeho 
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mo"nosti (jsou toti" ve v!hod!). Zájem – ono p#esko"ení jiskry porozum!ní vzniká tehdy, kdy" zkou#ející 
pozná tu#enou mo"nost a realizuje ji. V tom okam"iku se zcela m!jí tok energie.  
S trochou nadsázky bychom mohli #íci, "e u dialogického jednání existuje základní dramatická situace 
(situace, která nutí "lov!ka scénicky jednat), a tou je zápas o smysl. Ten, kdo je v této situaci má jeden 
základní úkol: hledat, „o "em je to dnes“. Zjednodu#en! lze #íci, "e se jedná o dramati#nost zápasu o smysl. 
Jde o zku#enost elementární divadelnosti, o pro"itek maximální odpov!dnosti za dílo, a v tomto smyslu 
o pro"itek autorského postoje. 
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Doc. PhDr. Eva Vysko#ilová, CSc., Ing. Jan Pospí"il 
Dialogické jednání ve skupin$ neherc! a herc! (komentovan# videozáznam pr!b$hu pracovních 
hodin) 
 
Fond rozvoje vysok!ch #kol ud!lil kated#e autorské tvorby a pedagogiky (KATaP) grant. Název grantu, 
„Komunikativní dialogické jednání – sledování postup$ a zm!n“, nazna"uje cíl v!zkumu, kter!m je snaha 
zjistit, zda p#i projektovaném studijním postupu skute"n! dochází u student$ k n!kter!m z 
p#edpokládan!ch zm!n studijních zp$sob$ i v!sledk$. A jestli"e by tomu tak bylo, tedy analyzovat povahu 
vznikl!ch zm!n tak, aby bylo mo"né odstranit p#í"iny p#ípadn!ch nedostatk$ tohoto pojetí a pokusit se 
pokra"ovat v!dom!ji v rozvoji tohoto projektu. Je t#eba #íci, "e v této první etap! v!zkumu m$"e jít jen o 
rámcovou, spí# metodologickou orientaci v mo"nostech objektivace získan!ch dat a o diskusi jejich 
platnosti v #ir#ím odborném kontextu stávajících koncept$ vysoko#kolského studia. 
O v!zkumu m$"eme mluvit tehdy, je–li vymezen p#edm!t zkoumání, vysloveny hypotézy a up#esn!ny 
metody, kter!mi budou hypotézy ov!#ovány. P#edm!tem zkoumání je koncept psychosomatick!ch disciplín 
(v!chovy k hlasu, #e"i, pohybu ap.), tentokrát se zvlá#tním z#etelem k jejich rámcovému spole"nému 
zájmu, kter!m je dialogické jednání. Vzhledem k tomuto obecn!j#ímu zájmu se vyvinul na Kated#e 
autorské tvorby a pedagogiky obor dialogického jednání. Na DAMU se rozvíjí ji" "tvrt! rok. Je zde 
pova"ován za podstatnou cestu studia herectví i dramatické kultury a tvorby v$bec. Jde o #ir#í, obecn!j#í 
pojetí herectví i jeho studia, ne" jak je dosud b!"né. Jádrem problematiky a studia je tzv. nep#edm!tnost. 
P#edpokládá se toti", "e hlasová, #e"ová a dal#í v!chova soust#ed!ná kolem oboru dialogické jednání má 
v!znam pro otev#ení, posílení a upevn!ní tvo#iv!ch sil studenta a "e vyjasn!ní, roz#í#ení jeho mohoucnosti 
povede dále k osobité tvorb! ve specializa"ních oborech herectví, tedy v re"ii, scénáristice atp. 
Uvedenému pojetí odpovídá nejnov!j#í psychologická zkoumání proces$ u"ení u "lov!ka. Také ta 
zd$raz(ují d$le"itost vnit#ních sil, p#edm!tné aktivity p#i hledání nep#edm!tn!ch souvislostí a vztah$. Jde o 
problém, jak se utvá#ejí "innostní a poznávací struktury, které nejsou p#edur"ené ani d!di"ností, ani 
zku#eností, ale které p#esto znamenají p#em!nu perspektiv jedince. Proto zkouman! projekt vidí svou 
perspektivu v otev#eném systému studia, v sociáln! koncipovaném podn!cování vnit#ní aktivity student$, 
která by jim pozd!ji umo"(ovala podn!covat samostatnou tv$r"í i poznávací "innost vlastní i cizí. 
Projektovan! p#ístup ke studiu se proto se sv!mi po"adavky nejprve obrací na celek základní v!bavy 
osobnosti studenta, na jeho instinkty, city, rozum, pozornost, pam!& , na jeho schopnosti i v$li. Proto se v 
n!m nap#. mluví o v!chov! k hlasu, o tom, "e "lov!k má b!t sv!m hlasem, pohybem, #e"í. 
P#i sledování postup$ a zm!n v pr$b!hu v!cviku dialogickému jednání bylo prvo#adou úlohou vymezit co 
nejp#esn!ji p#edm!t zkoumání, tj. 1. popsat zp$sob podn!cování "innosti student$ (zadání úkolu 
student$m, povahu intervencí lektora do samostatné studentovy "innosti, "etnost p#íle"itostí k dal#ím 
studentov!m pokus$m), 2. popsat obvykl! pr$b!h "innosti student$ (v!voj studentova o"ekávání, míru jeho 
zaujatosti, studentovu reflexi vlastní "innosti atd.), 3. pokusit se na záv!r formulovat p#edpokládan! smysl 
a formy studentovy a u"itelovy sou"innosti. Zkouman! koncept bylo dále t#eba co nejvíce zp#ehlednit, zú"it 
a konkretizovat. Nezávisle prom!nnou se tedy stal program teoreticky zd$vodn!ného zp$sobu navozování 
dialogického jednání. Závisl!mi prom!nn!mi potom byly ú"inky popsaného programu na studenta. 
Program byl mnohokrát formulován a diskutován, byl p#edm!tem habilita"ního i profesorského #ízení 
vedoucího KATaP Ivana Vysko"ila, publikován i diskutován v #ad! "lánk$, studií a rozhovor$  (naposled 
p#ipome(me otev#enou diskusi v LN na ja#e a v lét! 1997). Taková forma programu poskytuje teoretické 
zd$vodn!ní, ale p#esto, "e je v n!m mnoho konkrétních návrh$, které by pavd!podobn! byly s to 
transformovat stávající systém, není empiricky ov!#en. Z$stává ve form! projektu. Av#ak obor 
dialogického jednání tak, jak probíhá na KATaP, m$"eme vid!t konkrétní, d$le"ité jádro projektové 
podoby programu. Uv!domujeme si, "e obor dialogické jednání tvo#í v celkové koncepci studia 
„svobodného u"ení sou"asnosti“ jen nepatrnou "ást, jen nápad „jak by to mo"ná #lo“. Av#ak zárove( si 
uv!domujeme, "e tato "áste"ka z#ejm! zaujímá úst#ední místo v konceptu. A kone"n!: konkrétní podoba 
v!cviku dialogického jednání tak, jak ji máme mo"nost na KATaP podstoupit, je empiricky zkoumateln!m 
programem. P#edpokládejme tedy, "e v oboru dialogického jednání je obsa"en zárodek programu osobního, 
samostatného, tvo#ivého studia. Tyto atributy bychom m!li najít ji" v pokusech o dialogické jednání.  
Proto jsme pro ú"ely konference po#ídili pracovní sest#ih videozáznam$, které zachycují prost#edí, 
organizaci, v ní" v!cvik probíhá, typy podn!t$ a p#ipomínek, je" se student$m dostávají. Zachycují také 
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pokusy student$. Lze z nich post#ehnout zm!ny v chování a pro"ívání studenta i jeho zhodnocení  (zda se 
jim dob#e d!lal a do jaké míry s ním byli spokojeni). 
Ov#em chceme–li vám  zprost#edkovat p#edstavu o p#edm!tu na#eho v!zkumu pomocí sest#ihaného 
videozáznamu pracovních hodin dialogického jednání, uv!domujeme si, "e technická reprodukce záznamu 
nep#ipravovaného chování toto zcizuje a zkresluje. Z t!ch"e d$vod$ budou mén!  spolehlivá stanoviska  
t!ch divák$, kte#í se sami dosud nikdy nepokusili a nemohli pokusit o své dialogické jednání. P#edesíláme, 
"e na kated#e postupuje tímto zp$sobem ka"d! t!den v dvouhodinov!ch lekcích 8 skupin tzn. p#ibli"n! 120 
student$. Na videozáznam bylo zachyceno 6 skupin tj. 60 student$, p#i jejich l73 v!stupech. Do v!b!ru 
nebyly za#azeny první ro"níky. Do v!b!ru naopak byly za#azeny jak studenti herectví, tak nehereck!ch 
obor$, scénografie, re"ie, dramaturgie, v!chovné dramatiky. Mezi frekventanty byli rovn!" zástupci jin!ch 
obor$: léka#i (6), fotografové (2), u"itelé (4), psychologové (3), právníci (3) atp. 
Videozáznamy t!ch"e skupin byly po#ízeny ve dvou etapách, a to v únoru a v kv!tnu roku 1996. M!ly mít 
trojí u"ití, a to jako: 1. zp!tnovazební obraz pro frekventanty, 2. materiál pro p#ípadné studium ukazatel$ 
v!voje v oboru, 3. ukázka zp$sobu existence oboru pro zájemce, kte#í se nemohou seznámit s dialogick!m 
jednáním p#ímo. Pro napln!ní t#etí funkce byl videozáznam sest#íhán a sestaven do dvoudílného po#adu, 
kde v první "ásti jsou ukázky skupin student$ nehereck!ch obor$, ve druhé "ásti skupiny student$ herectví. 
Sest#ihan! záznam trvá 6 minut a jeho nato"ení i sest#ih provedl Ing. Jan Pospí#il z Pedagogické fakulty 
UK. 
Promítání videozáznamu II. 
Na obrazovce jsme vid!li, "e studenti se v situaci dialogického jednání u"í jin!m zp$sobem, ne" je tomu 
p#i poslechu p#ená#ek a seminárních prací i ne" je tomu p#i práci na rolích. Instrukce, kterou je student 
uvád!n do své úlohy, do dialogu s vnit#ním partnerem, jsou co nejstru"n!j#í a svou povahou se zdá, jako by 
spí#e m!ly slou"it studentovi v tom, aby si v#iml sebe sama, toho, "e a co vnímá a "e a co d!lá. Jako by 
cht!ly vytvo#it ve studentov! obrazotvornosti situaci, kdy se spojí vnit#ní impulsy s pot#ebou vyznat se, 
p#ípadn! objevit smysl vnit#ního d!ní, které v mysli i v t!le stále probíhá. Také navád!ní studenta, 
instrukce, podn!ty profesora i asistent$ jsou v"dy vázány k podob! konkrétního v!stupu. Nejsou tedy 
mí#eny k osob! vystupujícího obecn!, ale jen k tomuto jednomu jeho pokusu, resp. dokonce jen k jednomu 
momentu pokusu, nap#. k trvalosti psychického nap!tí "i k optimální mí#e jeho v!raznosti.  Kdy" osoba 
dokon"í pokus, jde si sednout mezi ostatní spolustudenty. Její pokus v ní i v ostatních v tu chvíli je#t! 
doznívá. Z rozpolo"ení sebe i druh!ch získává ur"it! dojem, "asto rozporn!. Do tohoto nalad!ní vstupuje 
profesor.  
Z pracovního materiálu jsme do po#adu vybrali ty úseky, které byly v souboru nej"etn!ji zastoupeny, a z 
nich jsme vybírali ty, ve kter!ch byla nejz#eteln!j#í spojitost mezi jednáním studenta a profesorov!m 
komentá#em. Nej"ast!ji se v p#ipomínkách profesora Vysko"ila vyskytovalo téma optimalizace studentova 
vnit#ního nap!tí, zv!#ení jeho citlivosti p#i vnímání vlastního chování, upozorn!ní na ztrnulost n!které "ásti 
t!la, na zm!nu tempa, rytmu, dynamiky pohybu. V první "ásti, kde byly skupiny neherc$, dávalo student$m 
zpravidla velikou práci pochopit smysl lektorov!ch podn!t$. Herci pracovali snadn!ji a tvo#ily se jim v!t#í, 
"asto i komponovan!j#í v!stupy. 
Z hlediska u"ení se zdá, "e jde o epistemologick! problém. Tzn. problém odborného zkoumání zákonitostí 
nár$stu osobního poznání, jak formuloval v r.1945 Jean Piaget genetickou epistemologii. P#edpokládá 
nutnost vzniku dynamického rozporu v "lov!ku, kter! se teprve tímto vnit#ním rozporem za"ne tázat. 
%lov!k se netá"e tehdy, jestli"e v#echno b!"í. Tuto motivující a dynamizující podmínku u"ení tvo#í v 
dialogickém jednání rozpor mezi vnit#ními partnery, rozpor mezi jednáním a pro"íváním, rozpor mezi 
nadm!rnou "i nedostate"nou regulací chování a tryskem mentální aktivity p#i strachovém "i zmate"ném 
chování. Je to n!co podobného, co se vyskytuje ve snu, ov#em v dialogickém jednání stojí "lov!k ve 
skute"ném prostoru, p#ed skute"n!mi lidmi, ve skute"ném "ase. 
P#itom energie je "erpána z podobn!ch zdroj$,  jako je tomu ve snu. Tzn. z on!ch hlubinn!ch zdroj$, které 
se tak "i onak rozkr!vají a které obsahují rezidua zku#enosti nashromá"d!né a vrstvené dlouhou dobu. 
Znamená to, "e jde o ur"it! druh vytanutí, ale sou"asn! i dedukce z toho, co je v "lov!ku. Dedukce – oproti 
p#edstavovému – p#iná#í v!t#í mo"nost zacházet se zku#eností, a tedy její v!t#í operabilnost. Takto 
koncipovan!m dialogick!m jednáním je vlastn! vytvo#ena dispozice pro zacházení se zku#eností. Samu 
zku#enost ov#em chápeme jako to, co je zvládnuté, zpracované, co je z nev!domí uvedeno do pov!domí. 
Vnit#ní jednota senzitivní, senzorické a ideové slo"ky vnímání, kterou dialogické jednání zohled(uje, je 
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nosná. Je to jako cibule, ze které se vnit#ní  pro"itkov! sv!t odlupuje v jednotliv!ch sv!ch vrstvách a 
úrovních. 
Tyto úrovn! souvisejí s v!vojem "lov!ka a jeho jednání. Proto"e jde o v!voj, dosahuje se jednotliv!ch 
úrovní s jistou nesnahovostí, která jde ruku v ruce s bezprost#edností a radostností. Tam "lov!k nachází ono 
místo, kde hledá jádro svého bytí. Tam cítíme, "e jsme v té pravé chvíli na pravém míst!, "e se nám da#í, 
jak #íkal kolega Han"il. Má to co d!lat s návratem do d!tství. Kdy" se dít! obrací ke sv!tu, d!lá to cele. 
T!lesn! i du#evn!. Z vnit#ního popudu, nikoliv z vn!j#ího. Nepot#ebuje se sna"it. 
Ve #kolách je zatím snaha pova"ována za neodmyslitelnou a neredukovatelnou. Ve #kole se apeluje na 
"áka: „Sna" se, jinak t! p#edb!hnou ostatní.“, „Piln! se u", jinak se nikam nedostane#.“, „Musí# se zm!nit 
#kolním vzd!láním, které je jako obecn! závazné vyjád#eno v u"ebním plánu a osnovách. Nemá co d!lat s 
tvou osobností.“. 
Dialogické jednání má je#t! co d!lat s dal#ím psychologick!m termínem, a to s dovedností, kter! b!vá 
"asto uplat(ován jak v oborech um!leck!ch, tak pedagogick!ch. Dovednost byla v pedagogikách 
komunistické éry #azena ke trojici: v!domost, dovednost, návyk. Tzn. u"ení sm!#ovalo k návyku. Uveden! 
sled je ukazatelem systémového konceptu, kterému #lo o manipulaci lidí, nikoliv o rozvoj osobností. 
Dovednost tv$r"í v#ak znamená sebep#ekonání a je v"dycky osobní. Nesm!#uje k rutin!. 
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Mgr. Michal %underle 
Dialogické jednání v písemn#ch reflexích jeho ú#astník!Chyba! Zálo"ka není definována. 
 
Ka"dého z ú"astník$ dialogického jednání vyzve Ivan Vysko"il k tomu, aby napsal svou reflexi dialogického 
jednání. Studenti tuto v!zvu vesm!s akceptují a b!hem prvního nebo druhého semestru je skute"n! p#iná#ejí. 
Ti, co kursy nav#t!vují déle, napí#ou takov!ch reflexí i více. Díky iniciativ! I.Vysko"ila m!l jsem hned zkraje 
mo"nost, snad z titulu svého bohemistického vzd!lání, do n!kter!ch nahlédnout. Rozum!lo se pak 
samosebou, "e p#i prvních pokusech zmapovat dialogické jednání zab!val jsem se práv! jimi. K dispozici 
jsem m!l osmdesát p!t reflexí od p!ta#edesáti autor$. Následující #ádky jsou tedy úvodním vstupem do 
problematiky a v základních rysech pojmenovávají hlavní témata písemn!ch prací. Mo"nost podniknout 
jakékoli anal!zy podle konkrétních metodologick!ch postup$ je po#ád je#t! otev#enou v!cí. 
Základní pobídka k reflexi zní velmi #iroce a svobodn!. I. Vysko"il prost! vyzve studenty, aby se na základ! 
své zku#enosti pokusili reflektovat dialogické jednání, tak"e je u" na jednom ka"dém, o "em a jak bude psát. 
Rovn!" proto se jednotlivé p#ísp!vky velmi odli#ují co do celkového nasazení, s jak!m byly psány, i co do 
motiv$, resp. témat. P#evládajícím "ánrem, ve kterém jsou formulovány, je dopis, jeho" adresátem je I. 
Vysko"il. Ani" je t#eba tuto okolnost jakkoli p#ece(ovat, není od v!ci p#ipomenout si, "e dopis je útvar, v 
n!m" nadmíru vstupuje do pop#edí subjekt autora jako"to odpov!dného ru"itele textu a víc ne" kde jinde se 
tímto útvarem oz#ejmuje jeho komunikativní ur"ení. Dopis lze také vnímat na pozadí vnit#ního 
monologu/dialogu "lov!ka, jako jeho svéráznou variaci. – Tyto vlastnosti p#irozen! úzce korespondují s 
dialogick!m jednáním. 
Téma, které je v reflexích pojednáno z#ejm! nej"ast!ji a nejv!razn!ji, je téma vlastní identifikace "i 
sebeidentity. Nap#. v jedné reflexi najdeme nep#ímou charakteristiku  dialogického jednání coby konfrontace 
"lov!ka se sebou sama. Autorka tohoto post#ehu dále pí#e, "e takovou konfrontaci vnímá jako nemilosrdnou a 
krutou, a to z#ejm! proto, "e jí najednou nelze uniknout. %lov!k se ocitá sám se sebou v prázdném prostoru a 
nem$"e se schovat za "ádn! p#edm!t ani za "ádné kli#é, proto"e by byl brzy odhalen "i p#isti"en. Konfrontace 
se sebou sama je v tomto smyslu a" neodbytná a nevyhnutelná. 
V podobn!ch intencích uva"uje jiná frekventantka, kdy" pí#e: 
 
„Mo"no to vypadá smie#ne, ale nebola som zvyknutá, na za"iatku ani pripravená, na samú seba.“ 
 
Tato v!ta je formulována z pozice toho, kdo se nezná a je sám sebou p#ekvapen a udiven. Rovn!" zde 
m$"eme je#t! najít pocity jisté krutosti, bolesti nebo nelibosti, které mají sv$j p$vod práv! v setkání s n!"ím 
neznám!m, ov#em jsou ji" zárove( provázeny pocity o"ekávání a zv!davosti. Paradoxní i p#ízna"ná je 
skute"nost, "e neznámé objevuje "lov!k uvnit# sebe sama. Cht! necht! se u"í s t!mito cizími prvky n!jak!m 
zp$sobem zacházet a pop#ípad! se pokou#í p#ijmout je za své. 
Ani akceptace nemusí probíhat bezproblematicky, jak dosv!d"uje ukázka z dal#í reflexe: 
 
„Nacházím v sob! r$zn! polohy, kter! jsou mi nep#íjemn!. A tak se jim bráním.“ 
 
Krom! této obranné reakce se m$"e dostavit rovn!" znejist!ní vlastní identity. Tatá" dívka dále pí#e: 
 
„Mám pocit, "e u" nevím, co jsem.“ 
 
Téma nejistoty sebou sama zaznívá i u kolegy: 
 
„Pot!kám se sám se sebou, ale kdo jsem já?“ 
 
– by&  v kontextu jeho reflexe jde spí#e o #e"nickou otázku. Kone"n! do t#etice se k podobnému pocitu 
dopracovává i dal#í frekventantka, kdy" v#e lapidárn! shrnuje: 
 
„P#ipadám si nesamoz#ejmá.“ 
 
    Ve v!t#in! p#ípad$ v#ak nejde o "ádn! v!k#ik úzkosti, pramenící ze ztráty "i nenalezení identity, ale 
naopak. Zji#t!ní, "e vlastn! je#t! nevím, co v#echno jsem a co v#echno bych mohl b!t, je pro v!t#inu 
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zú"astn!n!ch radostnou pobídkou k tomu, aby si to zkou#eli zjistit. Je to pro n! vyzváním na cestu k sob! 
sama: 
 
„/.../ zji#& uju, co v#echno je#t! jsem, a prokouknu do nového, neznámého prostoru, kdy mám pocit, "e jsem se 
znovu narodila.“ 
„Já jsem toti" dostala chu&  p#ijít na to, kdo jsem vlastn! já.“ 
„Vnit#ní partne#i nejsou mo"nostmi pro mne, ale mne.“ 
„Dialogické jednání chápu jako v!zvu "i #anci, aby si "lov!k ohledal, jestli jeho identita není fale#ná, 
zkreslená "i zú"ená, aby se skrze dialogické jednání ov!#oval a potvrzoval.“ 
„V dialogickém jednání navrhuji jinou variantu sebe sama.“ 
 
Podobné pojetí dialogického jednání jako mo"nosti sebepoznání a sebehledání m$"eme v r$zn!ch 
modifikacích nalézt p#inejmen#ím u dal#ích dvaceti frekventant$. Klí"ov!mi slovy jsou v t!chto p#ípadech 
v!razy typu radost, chu& , dobrodru"ství, p#ekvapování atd. Studenti "asto pí#í o tom, "e se ka"d! z nich u"í 
promlouvat k sob! samotnému a naslouchat si. V dialogu se sv!mi „vnit#ními partnery“ spat#ují mo"nost, jak 
se mohou nejen p#ijmout, ale dokonce navázat se sebou sama p#átelství. 
V n!kolika p#ípadech je konstatována snaha zahodit ambice b!t lep#ím, a místo toho doty"ní cht!jí b!t pouze 
sami sebou. V!domá rezignace na tyto ambice v#ak v$bec není v rozporu s deklarovan!m sebehledáním. Je 
t#eba spí#e rozli#ovat mezi stresující ambicí b!t n!k!m jin!m, samoz#ejm! lep#ím, a mezi svobodnou 
p#íle"itostí k sebehledání, je zapot#ebí odli#ovat direktivu sm!#ující k jednomu cíli od mo"nosti octnout se na 
r$zn!ch cestách. Akceptace svého momentálního stavu je pak spí# v!chodiskem, aby se "lov!k mohl za"ít 
hledat, ani" by ho to su"ovalo. Poskytuje si tím také jakousi záruku, "e bude opravdu hledat v rámci sv!ch 
mo"ností, které se pochopiteln! mohou roz#i#ovat. 
Pokud je #e" o naslouchání sob! sama, a&  u" doslova nebo metaforicky, je #e" o sebevnímání. Zárove( je ve 
stejné v!ci zmi(ována i konativní stránka dialogického jednání, a to kdy" studenti pí#í, pom!rn! "asto, o 
dialogickém jednání jako o v!domém zacházení se sebou samotn!m. Taková prohlá#ení obojího druhu jsou 
leckdy zcela samoz#ejm! doprovázena p#esahem od sebe sama k druh!m, nap#: 
 
„Dialogické jednání je zp$sob jak naslouchat sob! sama, a tedy druh!m.“ 
 
Jin! frekventant si podobn! vychvaluje: 
 
„schopnost vnímat sebe a p#es sebe i okolí.“ 
 
V!domí spolubytí se napl(uje také tehdy, kdy" n!kte#í zú"astn!ní, obrazn! #e"eno, objevují sebe ve 
vystoupení druh!ch nebo naopak, kdy" druhé nacházejí v sob!. Nejde jenom o p#ípady typu, kdy n!kdo vidí 
na jiném tyté" chyby, jich" se on sám dopou#t!l p#edtím, a analogicky se takto poznává apod. M$"e také 
nastat situace, kdy jeden zkou#ející získá, t#eba na pár vte#in, zá"itek druhého tím, "e v zapojení celého t!la 
p#esn! provede gesto "i pronese intonaci, je" jsou charakteristické pro toho druhého. Zdá se, "e "asto se vedle 
pouhé vn!j#í podoby "i shody dostaví i vnit#ní, psychické souzn!ní, resp. poznání toho, jak se cítí, jak 
uva"uje, jak je ten druh!. Ne nadarmo ostatn! I. Vysko"il tvrdí, "e hledání v!razu je zárove( hledáním 
projev$ bytí. 
 
„Setkání se s vlastním odrazem v tom druhém, a jeho v sob!, je asi to, co zase o n!co blí"e vede k partnerství 
jako k ctnosti i po"itku, jako ke spole"nému bohatství a na#í mo"nosti a schopnosti.“ 
 
Jako jedno ze základních témat se v reflexích objevuje také strach. V n!kolika p#ípadech slou"í dialogické 
jednání k tomu, "e si skrze n! sv$j strach studenti uv!domují a leckdy také pojmenovávají a racionalizují: 
 
„Uv!domil jsem si, kolik strachu je ve mn! zaseto.“ 
„Objevuji v sob! nové a nové strachy.“ (následuje inventá# strach$, na které frekventantka ú"astí v kursech 
I.Vysko"ila nará"í) 
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N!kdy dochází dokonce k tomu, "e se doty"ní, jak alespo( pí#í, svého strachu zbavují, jinak #e"eno dialogické 
jednání vnímají jako lék proti strachu. N!kte#í nakonec konstatují: 
 
„Dialogické jednání je zp$sob jak nab!t odvahu.“ 
 
V!t#ina pisatel$ se vyznává ze strachu vystoupit p#ed ostatními, zejména v za"átcích, a za jejich p#ihlí"ení se 
o n!co pokou#et. T!"ko se zbavují pocitu, "e jde o presti"ní zále"itost, a mo"nost neusp!t je pro n! zpo"átku 
z#ejm! p#íli# svazující. Silná obava ze ztrapn!ní se p#ed ostatními nedovoluje, aby se dali v#anc. Jist!"e b!vá 
strach takto spojen také s ned$v!rou v sebe sama a ve své schopnosti. 
Velmi "asto ú"astníci kurs$ sv$j strach nijak blí"e nespecifikují "i nezkoumají a jenom ho prost! konstatují. 
Strach je pro n!, zdá se, p#irozenou sou"ástí sebe sama. 
Jiné v!razné téma lze odkr!t v následujícím citátu: 
 
„Nejrad#i mám chvíle, kdy se to d!je samo.“ 
 
V tomto prostém vyznání je zakódována otázka, kterou se tak "i onak zab!vá snad ka"d! druh!, toti" mnozí 
auto#i reflexí se p#ímo nebo nep#ímo ptají, v "em zále"í jejich ú"ast v dialogickém jednání. 
%asto je zd$raz(ováno, "e nejd$le"it!j#í je vnímání, "ili reflexe je paradoxn! pova"ována za základ jednání. 
Jako kdyby to znamenalo, "e ji" tím, kdy" vnímám, jednám. Zárove( lze v tomto tvrzení najít praktick! 
poznatek toho, "e jednání, je" není (sebe)reflektováno, jako by nebylo skute"n!m, platn!m jednáním, jako by 
nebylo. V!razné obrácení pozornosti k vnímání sv!d"í rovn!" o tom, "e autoreflexe a reflexe v$bec jsou v 
sou"asnosti poci& ovány jako n!co neprávem zanedbaného "i periferního. 
V n!kolika málo p#ípadech v#ak studenti nalézají mezi vnímáním a jednáním rozpor, toti" jedno jim 
zabra(uje v druhém. Jakmile se koncentrují nap#. jenom na vnímání, mají dojem, "e rázem p#estávají cokoli 
jiného d!lat, tak"e není co zaznamenávat. Jak ov#em dodává jeden pisatel, v"dycky lze p#inejmen#ím vnímat 
to, jak vnímám. Vypadá to, "e v!t#inou je dichotomie jednání a vnímání v hodinách dialogického jednání 
ned!litelná, ob! slo"ky sebou pror$stají a jedna umo"(uje druhou. Konstatovan! rozpor je zpravidla "astou 
po"áte"ní fází v pr$b!hu celého procesu. 
Zbyst#ené vnímání je v!t#in! frekventant$ tedy zárukou úsp!#ného zkou#ení si v jednotliv!ch v!stupech. 
Ob"as vzniká dokonce dojem, "e sta"í zaznamenat n!jak! ji" p#ítomn! proud energie a napojit se na n!j. V 
tomto napojení jako by spo"íval jedin! úkol experimentátora, kter! je jinak – soud! podle tohoto p#edpokladu 
– jen trpn!m objektem: 
 
„Zpo"átku jsem si myslela, "e je nutné zaktivizovat v sob! jak!si podivn! sosá"ek a napojit se jím na proud 
jakési tv$r"í energie.“ 
„Nevím, jak a co se ve mn! d!je a hraje.“ 
„nechat se nést p#íbojem“ 
„nebránit tomu, aby to bylo“ 
 
Tyto a podobné formulace sugerují dojem, "e dialogické jednání znamená vzdát se mo"nosti aktivn! 
rozhodovat a vede vlastn! ke zbavování se zodpov!dnosti. Spí#e lze z t!chto v!t ale vy"íst vyhran!nou reakci 
proti snahovosti, voluntarismu, zmermomoc(ování, proti p#íli#nému racionalismu v nás. Ostatn! nej"ast!j#í 
poznámky k tomuto tématu postihují oba póly v!ci sou"asn!: ponechávají zkou#ejícímu v!domí a jistou míru 
aktivity, ale zárove( p#edpokládají nutnost poddat se: 
 
„sd!luji a jsem sd!lován“ 
„plout mezi sny a #ídit je“ 
„trp!t samomluvou“ 
„nechat v sob! projevit energii, ale strukturovat ji“ 
„stav aktivní, trp!livé odevzdanosti“ 
 
Dva frekventanti nezávisle na sob! p#ipodob(ují stav, v n!m" se ocitají, ne"li za"nou spontánn! jednat, ke 
stavu lovce na "íhané. Touto mysliveckou metaforou, pí#íce o „aktivním "ekání“, vyjad#ují podobn! 
paradoxní poznatek jako citáty v!#e. 
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V jin!ch dvou reflexích se m$"eme do"íst, "e takové "ekání, prosté p#edb!"ného vym!#lení toho, co budu 
nebo nebudu #íkat a d!lat, vy"aduje p#edev#ím velkou odvahu a d$v!ru. Ob! kategorie jsou ozna"eny za 
rozhodující podmínku dialogického jednání. 
V podobn!ch intencích se pom!rn! "asto objevují a" stesky, "e doty"ní málo spoléhají na své t!lo, tedy na 
intuici nefiltrovanou rozumem. Studenti p#iznávají, "e si nedoká"ou v#ímat impuls$ vycházejících z jejich t!la 
a "e my#lenky jsou od n!j jako odtr"eny a ustavi"n! nap#ed. 
Rovn!" ve dvou p#ípadech pisatelé pozitivn! vzpomínají na situaci, kdy p#i#li na hodinu unavení "i n!jak 
handicapovaní. Uvád!jí, "e tenkrát do#lo k ne"ekanému zpomalení a zklidn!ní zkou#ení a t!lo bylo s 
my#lením ve v!t#ím souladu ne" jindy. 
Platnost shrnutí celého tématu o tom, v "em závisí ú"ast "lov!ka v dialogickém jednání, do jaké míry je 
aktivní "i pasivní, m$"eme p#ipsat následujícím slov$m: 
 
„Da#í se mi, kdy" n!co vzdám – mysl je o"i#t!ná od ambic.“ 
 
Zdá se, "e autorka tohoto v!roku také hovo#í o potla"ení snahovosti jako"to jedné ze zásadních p#eká"ek hry. 
Za rozhodující moment úsp!#nosti svého zkou#ení p#ece ozna"í okam"ik, kdy p#estává o cokoli usilovat, kdy 
je ji" smí#ená se svou prohrou a skute"n! p#ijímá p#ítomnou situaci se v#ím v#udy. Teprve te' je v ní úpln!. 
Zárove( v#ak nelze mluvit o tom, "e by se jakkoli vzdala svého v!domí, v"dy&  práv! ono jí  umo"(uje 
reflektovat svou situaci a b!t v ní. Pisatelka jenom uvádí, "e je o"i#t!né od ambic, tedy zbavené nárok$ ve 
v#ech sm!rech, v poko#e, schopné vejít v kontakt s p#ítomn!m. 
Radikální obrácení pozornosti k p#ítomnosti se ukazuje jako dal#í velmi "ivé téma pro mnohé ú"astníky: 
 
„jsem te'“ 
„Zvyknout si na te' a tady – a to i v "ivot!, nau"it se "ít v p#ítomnosti.“ 
„V#imnout si te' a tady a "ít to.“ 
„cvi"ení pozornosti k p#ítomné chvíli“ 
„"irá radost z bytostné p#ítomnosti“ 
„p#ítomnost je pro m! v!dom!j#í“ 
 
Oproti b!"nému vytr"ení z "asu a obvyklému "ivotnímu futurismu tady se "lov!k zab!vá jenom svou 
p#ítomností. Nep#edbíhá to, co je, ani se nezapomíná v tom, co bylo. Pln!m bytím v p#ítomnosti zárove( 
ov#em minulé reflektuje a p#í#tí p#edjímá. 
Pro n!kolik ú"astník$ je takové zaujetí p#ítomností také spjato s etikou a odpov!dností: 
 
„nemohu utéct ze svého "asu“ 
„d$stojn! dostát po"adavk$m chvíle“ 
 
Co se t!"e samotného vnímání "asu, n!kte#í ze student$ se zmi(ují o tom, "e mají pocit jeho zpomalení v 
pr$b!hu zkou#ení, pop#ípad! mají dokonce dojem zastavení "asu. To lze ov#em také interpretovat jako 
zost#ené "i v!dom!j#í vnímání "asové dimenze. 
Bytí v p#ítomnosti je úzce propojeno s dal#ím v!razn!m tématem, s chutí, zájmem, zaujetím a zv!davostí: 
 
„Podmínkou v#eho /.../ je asi ná# opravdov! zájem o to, co d!láme, o to, co se v p#ítomném "ase d!je v nás i 
kolem nás.“ 
 
Z této domn!nky vypl!vá, "e "lov!k nem$"e b!t v p#ítomnosti cele, ani" by k ní nezaujímal n!jak! vztah. 
Obdobn! vypovídá dal#í dívka, kdy" pí#e: 
 
„Stále víc jsem p#esv!d"ena o d$le"itosti chuti a nechuti k ...“ 
 
Jako by teprve zaujetí ustavovalo skute"n! vztah, jako by teprve ono prop$j"ovalo ob!ma jeho ú"astník$m 
"ivot. Chu&  "i nechu&  jsou takto základním p#íznakem "ivosti a kontaktu. 
Tématem, které se v reflexích objevuje rovn!" pom!rn! "asto, je téma volnosti a svobody: 
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„Dialogické jednání je cesta k volnosti.“ 
„P#i#lo mi nemo"né, "e by mohla existovat svoboda, ale n!kolikrát jsem ji za"ila.“ 
 
Dialogické jednání jako cesta k volnosti m$"e b!t cestou osvobozování od stereotyp$ a automatism$ v na#em 
projevu a jednání, jimi" jsme zane#eni a sev#eni v b!"ném "ivot!. Zá"itku svobody se m$"eme také dobrat po 
my#lené, idealizované ose: odsty'ování (v reflexích relativn! hojn! u"ívan! termín) – sebe/uv!dom!ní – 
volnost. Kone"n! m$"e b!t spojen s objevováním dialogického jednání jako"to hry. – Nazna"ené d!lení je 
samoz#ejm! pouze um!lé a pomocné, blí"e pravd! je spí#e vzájemné prolínání v#ech t#í rovin. 
K dal#ím témat$m alespo( letmo. N!kolik student$ shodn! poznamenává, "e se skrze dialogické jednání u"í 
schopnosti koncentrovat se. Vedle ji" zmín!n!ch stesk$ vyjad#ujících nespokojenost s tím, "e doty"ní nejsou s 
to dbát impuls$ svého t!la, které je jim ob"as spí#e na p#eká"ku, najdeme ve stejném duchu "asté pochyby o 
hlase. Zvlá#t! studenti herectví z#eteln! poci& ují svou hlasovou nedostate"nost "i nemohoucnost. Kolegové ve 
zkou#ení jsou v!t#inou po po"áte"ní fázi ostychu a ned$v!ry vnímáni jako inspirace, "asem dokonce m$"e 
vzniknout pocit vzájemné sounále"itosti. Dále tak#ka sborem zaznívá mnoha reflexemi suverénní p#esv!d"ení, 
"e dialogické jednání je zp$sob zkou#ení a hledání. Jen s málo men#í "etností se v nich vyskytuje také názor, 
"e v okam"icích zdaru jde o zp$sob tvorby. Jedna frekventantka dokonce uvádí: 
 
„Kdy" se to povede, "lov!k cítí, "e spontánn! tvo#í sv$j "ivot.“ 
 
P#esahy do "ivota „mimo hranice dialogického jednání“ jsou rovn!" samoz#ejmé a "asté. Jak bylo ji" #e"eno, 
studenti pí#í o tom, "e díky n!mu získávají sebed$v!ru a sebev!domí, dovednost jednat s druh!mi, dále 
schopnost empatie, nadhledu "i zklidn!ní. Pro tyto ú"inky z#ejm! n!kte#í tendují k tomu spat#ovat v 
dialogickém jednání ur"it! druh psychoterapie. Lidé s praktickou divadelní zku#eností jsou zase ob"as 
náchylni k tomu nahlí"et na dialogické jednání z jisté pragmatické pozice, toti" z hlediska toho, co jim dává 
pro jejich praxi. V tom p#ípad! zpravidla pí#í o souh#e partner$ na jevi#ti, otázkou pro n! naopak z$stává 
práce s pevn!m textem, kde si s aplikací dialogického jednání nev!dí rady. 
Pokud jde o negativní "i problematizující vyjád#ení, pak u n!kolika málo jedinc$, a to t!ch s del#í zku#eností, 
se oz!vá pot#eba dialogické jednání konkrétn!ji zacílit a uplatnit, a&  u" sm!rem k psychoterapii nebo nap#. k 
improvizovanému divadlu. 
Z dosud #e"eného je patrno, "e v!zvou do budoucna z$stává mo"nost zab!vat se podrobn!ji n!kter!mi z 
nazna"en!ch témat. Za úvahu by jist! stála d$kladná sémantická anal!za a lákavá je rovn!" p#íle"itost 
sledovat v!voj, k n!mu" dochází u t!ch, kte#í svou zku#enost s dialogick!m jednáním reflektovali b!hem 
svého studia vícekrát. Vzhledem k tomu, "e takov!ch reflexí byla prozatím men#ina, je dne#ní zdr"enlivost 
namíst!. 
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Doc. PhDr. Václav  B"ichá#ek, CSc. 
Komunikativní dialogické jednání – dynamika subjektivních pro$itk!  
 
Cílem této studie je pokus o sledování v!cviku v netradi"ní form! komunikace, kterou vypracoval a 
soustavn! pou"ívá Ivan Vysko"il ve sv!ch hrách. Nyní se sna"í p#edávat své zku#enosti student$m herectví 
i zájemc$m z jin!ch obor$. Jedná se o komunikaci neb!"nou a také nikde necvi"enou, ale p#esto se studenti 
v!t#inou s jistou námahou sna"í ji zvládnout. U"í se jí po #adu m!síc$ v mal!ch skupinách, které se 
pravideln! scházívají p#i v!cviku. %asto s velk!mi obtí"emi p#ekonávají zacvi"ené formy chování, které se 
prosazují v b!"ném "ivot! a jsou té" po"adovány v tradi"ní komunikaci herce na jevi#ti. 
Dialogické jednání je v podstat! dialog jedince sama se sebou, dialog s vlastním t!lem, gesty i slovy. 
Vytvá#í se nová a nezvyklá situace, do které student vstupuje. P#edpokládá to v prvé #ad! uvoln!ní, 
odbourání nacvi"en!ch a v!t#inou zcela zautomatizovan!ch stereotyp$, a" dokonce zacvi"en!ch kli#é 
pohyb$ i slov. Jedinec se postupn! u"í jednat spontánn!, jednat sám se sebou a nehrát „divadlo“ pro druhé 
a dokonce si ostatních p#ítomn!ch ani nev#ímat. Je to jednání nezvyklé, neumíme je a musíme se mu 
postupn! u"it. Je to obtí"né i proto, "e student nem$"e dostávat p#esné pokyny /“Jdi vpravo t#i kroky, pak 
obra&  atd.“/, ale sám sebe #ídí. Za"áte"ník chce sly#et návody, dostává jen povzbuzení a nedirektivní 
zp!tnou vazbu, kterou je jeho v!kon ohodnocen. N!koho to zneklidní, ale v!t#inou jistá pochvala je 
motivem pro dal#í sna"ení. Tradi"ní ka"dodenní komunikace mezi lidmi má v podstat! dv! podoby: 
rozhovor v dyád! "i v malé skupin!, v r$zném prost#edí a za nejr$zn!j#ích vn!j#ích "i vnit#ních okolností a 
stav$. Druhou formou je vnit#ní dialog jedince se sebou, v!t#inou v soukromí, bez sv!dk$ a zhusta jen 
vnit#ní #e"í. Nejsou p#itom diváci, není zde autorita a není obraz v chování druh!ch. 
Dialogické jednání ve Vysko"ilov! pojetí p#edpokládá jisté p#elad!ní v chování i v postojích. Jedinec má 
zachytit slovy, pantomimou "i dal#ími prost#edky velmi rychlou dynamiku svého pro"ívání. Z mnoha 
d$vod$ je to obtí"né: slovo i pohyb do jisté míry ru#í spontánní proud v!domí, do jisté míry jej atomizují, 
zpomalují "i zcela rozbíjí. Vnit#ní pro"ívání se v "ase odvíjí mnohem rychleji ne" jeho projevy – a&  ji" 
slovní "i motorické. Proud v!domí je tedy naru#ován a v pr$b!hu v!cviku se jedinec u"í tento konflikt #e#it 
tím, "e sám nalézá formy #e#ení. Nemohou b!t racionální, nebo&  rozumové spekulace by zcela rozbily 
spontaneitu, ale nemohou b!t ani rozt#í#t!ny do rozházen!ch a rozbit!ch prvk$, kter!mi nelze vyjád#it 
vlastní pro"ívání. 
Cílem v!cviku je postupn! zlep#ovat vlastní sebevyjád#ení, a to sm!rem ke hledání cest k sob! samému. Na 
rozdíl od vnit#ního monologu v#ak v!cvik probíhá p#ed skupinou spolu"ák$ a p#ed u"itelem. Student 
postupn! se u"í odkládat nau"ené sterotypy ka"dodennosti,chápat sám sebe v jiném vyjád#ení a doká"e se 
otev#ít p#ed ostatními, kte#í ho bedliv! sledují nikoliv jako kritici, ale jako spolupracovníci na stejném díle. 
U"í se tak vzájemn! jeden od druhého. 
Vlastní pr$b!h u"ení probíhá v #ad! setkání vesm!s pod vedením Ivana Vysko"ila, kter! má n!kolik ne 
zcela b!"n!ch vlastností vychovatele. Jako u"itel není zdrcující kritik, ale milující a povzbuzující star#í 
p#ítel "i spí#e pr$vodce po cestách sebevyjád#ení. Má i #adu dal#ích znak$: respekt ke v#em za"áte"ník$m, 
a&  se jim vede jejich sna"ení "i nikoliv, optimismus, s kter!m o"ekává, "e ka"d! se m$"e dialogickému 
jednání nau"it, empatii jako schopnost vcítit se do ka"dého a pochopit jeho pro"itky, nesnáze i pokroky. A 
p#itom v#em v prvé #ad! radost z druhého, ze spole"ného setkání a usilování. Bez t!chto vlastností u"itele 
by asi v!cvik nebyl mo"n!. 
Ú"astníci tvo#í v"dy malou a alespo( b!hem v!cviku soudru"nou skupinu. Jsou to „stejní lidé na stejné 
lodi“. V#ichni se u"í vlastní zku#eností, pozorováním druh!ch i slovy u"itele. Op!t se mezi nimi projeví 
empatie, spojená s jistou radostí z pokroku druh!ch; jak!koliv stroh! kriticismus by selhal a skupina by se 
asi rychle rozpadla a nedokázala pokra"ovat. 
Cel! proces u"ení je z#ejm! nápravnou zku#eností. V#ichni se u"í, zápolí s novou situací, svízelnou a 
mnohdy a" stresovou. P#i neúsp!chu nenásleduje ani trest ani posm!ch a ze vzájemné nápodoby se rozvíjí 
vlastní jednání – "asem a" samostatné tvo#ení. Zárove( se uvol(ují síly, které ú"astníci u sebe mnohdy 
neo"ekávali. Je to v!chova pro"itkem, nikoliv rozumov!m systémem pravidel "i p#edpis$. Práv! pro"itek 
vlastního sna"ení a jist!ch úsp!ch$ je z#ejm! nejv!t#í odm!nou, kterou v!cvik i p#es mnohé p#eká"ky 
p#iná#í. Nejde p#itom jen o jedince, ale o celou skupinu, která v#e pro"ívá spole"n!. Nejsou mezi nimi ani 
„hv!zdy“ ani „outsid#i“, ale je to spole"enství usilujících a hledajících. I v tom je asi síla Vysko"ilova 
systému. 
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Sledovat a objektivn! vyhodnotit pr$b!h nácviku dialogické komunikace je velmi obtí"né. Je to jev velmi 
komplexní, probíhající s mnoha zákruty, mající ob"as hluchá místa a jindy náhlé skoky v porozum!ní sob!. 
Mnohé se odehrává v hlavách ú"astník$ a mnozí doká"í jen t!"ko své pro"itky slovn! zachytit. Je jist! 
mo"né zachytit jednotlivá vystoupení i Vysko"il$v komentá# na videozáznam, ale i jeho vyhodnocení není 
jednoduché. Má v#ak v!znam dokumenta"ní a didaktick!, zachytí prchavé okam"iky, které se rychle 
zapomínají "i se v pam!ti zkreslují. 
Pro ú"ely orienta"ního #et#ení jsme zvolili sebeposuzovací #kálu. Je to technika, pou"ívaná "asto v sociální 
psychologii, ale i p#i zkoumání emocí. Osoby posuzují samy sebe v ur"itém v!konu "i ve vlastních 
dojmech a pro"itcích. Je to metoda globální, ale pro slo"ité jevy jsou v!t#inou analyzující postupy 
nebezpe"né sv!m zjednodu#ováním, a tím také zkreslováním skute"nosti. O sebeposuzovacích /self–rating/ 
#kálách existuje rozsáhlá literatura, kterou zde není nutné reprodukovat. Panuje celkem shoda, "e se jedná o 
techniku u"ite"nou, pakli"e je u"ívána s pat#i"nou opatrností. 
Zvolili jsem jednorozm!rovou grafickou #kálu na dimenzi celková spokojenost – celková nespokojenost o 
6 bodech od /–2/ do /+3/. Úse"ka, na které jsou jednotlivé body vyzna"eny ve stále stejn!ch vzdálenostech, 
je dlouhá cca 12 cm. Bod –2 znázor(uje stav úplné nespokojenosti, zatímco bod +3 vyjad#uje úplnou 
spokojenost. Bod O je neutrální. $kála se u"ívala p#i jednotliv!ch v!cvikov!ch hodinách, a to ve t#ech 
"asov!ch momentech: p#i vstupu do u"ebny, je#t! ne" bylo cvi"ení zahájeno, ve chvíli, kdy student 
nastupoval ke svému vystoupení, a p#i skon"ení hodiny. 
Celkem bylo sledováno 72 osob, z nich 55 m!lo alespo( dva záznamy z r$zn!ch fází v!cviku a 37 se 
posuzovalo alespo( t#ikrát. O jejich data se v dal#ím opíráme a sledujeme jejich sebeposouzení na za"átku 
kursu, uprost#ed kursu a na jeho konci. Vlastní sebeposuzovací #kála byla dopln!na je#t! n!kolika voln!mi 
otázkami, které v tomto sd!lení nerozebíráme. 
Shrunující nálezy /pr$m!rné hodnoty sebeposuzovací #kály subjektivní spokojenosti/: 
vstup do u"ebny za"átek vystoupení konec hod. 
za"átek kursu +0,51 +O,14 +1,49 
st#ed kursu +0,19 +0,35 +1,49 
kone"ná fáze +0,62 +0,59 +1,78 
Volná interpretace nález$: 
a/ Pr$m!rná hodnota na #kále neklesla nikdy do záporn!ch hodnot. Znamená to asi, "e i p#i jisté 
nespokojenosti /a" neúsp!chu/ p#eva"uje posouzení spí#e pozitivní. Neznamená to v#ak, "e by se 
neobjevovaly jedinci s negativním sebeposouzením, a to hlavn! na za"átku vlastního vystoupení v 
po"áte"ních fázích v!cviku, kdy student je z#ejm! trochu bezradn! a" úzkostn!. Analogická situace se 
objevuje v pr$b!hu kursu, a to ve chvíli, kdy se vstupuje do u"ebny. Podrobn! rozbor individuálních nález$ 
by v#ak znamenal zcela jin! p#ístup k vyhodnocení dat a také asi mnohem podrobn!j#í kazuistické 
rozhovory  s jednotliv!mi ú"astníky. 
b/ Za"átek kursu. Ú"astníci p#icházejí s jistou kurá"í a asi i s o"ekáváním, "e se rychle cosi p#iu"í. Objeví 
se v#ak náhle potí"e, obavy ze selhání, nep#íjemné pocity typu „co mám vlastn! d!lat?“, ale nakonec 
p#evládne pocit „u" to mám za sebou, obavy se nesplnily, dokonce jsem byl povzbuzen.“ 
c/ Po n!kolika lekcích. Do u"ebny se vstupuje s mnohem v!t#ími obavami "i starostmi ne" na za"átku. Je to 
z#ejm! pocit typu „zda se mi bude da#it, co kdy" se mi stále nic nepovede“ a „"ádn! pokrok neo"ekávám“. 
K vlastnímu vystoupení se v#ak p#ichází ji" s pocitem v!t#í spokojenosti – „vím co mne "eká, vyzkou#el 
jsem si ji" n!kolikrát své vystoupení, a není to tak obtí"né, jak se zprvu zdálo“. A p#i odchodu op!t velká 
spokojenost. 
d/ Konec kursu. Ji" p#i vstupu je z#ejmá velká spokojenost, stejn! tak p#i zahájení vlastního v!stupu a také 
velk! vzestup uspokojení p#i odchodu. 
O úsp!chu v!cviku sv!d"í pravd!podobn! i postupné zvy#ování pohody p#i za"átku vlastního vystoupení 
b!hem celého kursu. Jedinec v pr$m!ru vstupuje „na plac“ s rostoucí jistotou a spokojeností, co" je 
signálem, "e se mu da#í více "i mén! dosahovat vyty"ené cíle. 
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MUDr. Eva Slavíková 
Dialogické jednání z pohledu n$kter#chChyba! Zálo"ka není definována. psychoterapeutick#ch "kol 
 
P#i setkání s dialogick!m jednáním jako p#edm!tem studia na Kated#e autorské tvorby a pedagogiky DAMU 
je "asto vyslovován názor, "e se jedná vlastn! o psychoterapii, a to nejen ze strany zkou#ejících si, ale i ze 
strany p#ihlí"ejících host$, a to i léka#$, psycholog$ a psychoterapeut$. Ti mnohdy propadají euforii, "e se 
kone"n! setkali s tím prav!m, a mají zájem tuto metodu, jak dialogické jednání ozna"ují, aplikovat na své 
klienty. V té chvíli je ze strany katedry, tedy profesora Ivana Vysko"ila, vyslovena nevole, co se metody t!"e, i 
pochybnost ohledn! její aplikace. Je tedy zjevn! na nás, t!ch, kte#í touto zku#eností na DAMU procházíme, 
abychom se pokusili sd!lit "i vyjád#it, jak k dialogickému jednání p#istupujeme, jak je za"íváme a co nám 
dává. %asté spojování dialogického jednání s psychoterapií je pak tématem, které jsem se rozhodla nahlédnout 
na základ! své vlastní zku#enosti v n!kter!ch psychoterapeutick!ch v!cvicích. 
To, co "lov!ka k psychoterapii p#ivádí, jsou jeho vlastní p#edpoklady a d$vody, pro" se chce danou 
problematikou zab!vat, a pak si samoz#ejm! vybírá ur"itou #kolu, p#ístup, téma, které jej nejvíce oslovuje. 
V!t#inou se také #ídí osobností, která dan! sm!r zastupuje. V p#ípad! dialogického jednání je osobnost jeho 
p#edstavitele, v tomto p#ípad! zakladatele, neoddiskutovatelná. Osobnost Ivana Vysko"ila, jeho zájem o v!c a 
o "lov!ka, je v ka"dém p#ípad! moment, kter! vás osloví, zaujme a je podle mého i jedním z d$vod$ zájmu o 
tuto „disciplínu“. Po setkání s dialogick!m jednáním samotn!m i s asistenty, kte#í ji" vedou samostatn! 
n!které skupiny, zájem p#etrvává, a sv!d"í snad tedy o funk"nosti "i p#ínosu tohoto p#ístupu, tohoto zkou#ení. 
 
Dialogické jednání probíhá podobn!m zp$sobem jako psychoterapeutick! "i jin! v!cvik. Jedná se o 
pravidelné setkávání skupiny lidí, kte#í o danou problematiku projeví zájem a cht!jí touto zku#eností projít. 
Skupinu tvo#í maximáln! deset student$, je" jsou zku#enostn! vzhledem k p#edm!tu na stejné úrovni. 
Setkávají se v!t#inou jednou a" dvakrát t!dn! na hodinu a p$l. Samoz#ejm! p#evládají studenti DAMU, 
skupiny jsou nicmén! otev#eny i adept$m zvenku, bez ohledu na v!k "i profesi, kte#í si dokázali k tomuto 
konání najít cestu. Dialogické jednání v pojetí Ivana Vysko"ila se neinzeruje, nenabízí, s dialogick!m 
jednáním se "lov!k setkává, dospívá k n!mu. Po získání základní zku#enosti, pr$pravy, asi po jednom roce je 
mo"né i vhodné pohybovat se voln! v r$zn!ch skupinách, samoz#ejm! podobné úrovn!. Setkání s „elitou“, 
tedy t!mi ji" hodn! zku#en!mi, m$"e b!t pro za"ínající "i ni"#í ro"níky zavád!jící, vyz!vá k nápodob!, k 
imitaci, a tedy míjení se sama se sebou. Doba d$le"itá pro ur"ité poznání a navození kondice je minimáln! 
dva t#i roky. 
Vlastní zkou#ení probíhá v prázdném prostoru bez pom$cek, bez rekvizit. V prostoru je student sám se sebou 
za vst#ícné pozornosti, ú"asti ostatních, v"etn! asistenta. Jde o to, aby dokázal pravdiv! b!t, verbáln! "i jin!m 
hlasov!m projevem reflektoval sv$j momentální stav, aby se soust#edil na své t!lo, na vnímání svého t!la, 
vnímání sebe, aby se poslouchal, sly#el a dokázal si odpov!d!t. 
Stejn! jako ve v!cviku není toto konání na za"átku p#íli# oz#ejmováno, pobídka k n!mu probíhá spí#e na 
úrovni úvahové: hovo#í se o komunikaci, o rozmlouvání sama se sebou, o oslovení vnit#ního partnera a ve fázi 
vlastního setkání a zkou#ení o ve#ejné samot!. Tedy zopakování tého", "eho jsme schopni v bezpe"ném 
prost#edí, ve chvílích, kdy nejsme nik!m ru#eni a kdy, v!t#inou v n!jaké vypjaté chvíli, máme pot#ebu si to 
vy#íkat sami se sebou nebo s tím "i s t!mi v nás. Tuto zku#enost pak pov!#it na hru, hraní si. 
Zpo"átku profesor Vysko"il, pozd!ji jeho asistenti dávají zp!tnou vazbu. Po ur"ité chvíli vlastního zkou#ení, 
tápání a p#icházení si na v!c, dostane se studentovi i n!kolik cenn!ch rad jak posléze vyjít více ze sebe a 
rozvinout svou mohoucnost do v!t#ích gest, hlasu, #e"i, t!la, v!razu. O v!razn!j#í uchopení toho druhého "i 
druh!ch v nás. D$le"ité je dokázat se udat ve chvíli, kdy chceme p#edstírat nebo pou"ít zajet! stereotyp, 
schéma, kli#é; nebo je pou"ít v!dom!. Proti v!ci samotné m$"e b!t i to, da#í–li se nám p#íli#, jsme–li moc 
#ikovní, a tedy spí#e exhibující ne" kreativní. 
Ale to u" mo"ná hovo#ím více o t!ch, kte#í k dialogickému jednání p#istupují jako k pr$prav! k hereckému. 
Dialogického jednání se v#ak zú"ast(ují i ti, kdo nemají herecké ambice, a p#esto soustavn! docházejí a 
zkou#ejí si. 
 
Moje setkání s dialogick!m jednáním probíhá paraleln! s dv!ma sebezku#enostními psychoterapeutick!mi 
v!cviky. Jednak se skupinov!m v!cvikem Rogersovské psychoterapie (t.". 300 zá"itkov!ch hodin), jednak 
individuální psychoanal!zou (rovn!" 300 zá"itkov!ch hodin). Jako v!chozí zku#enost se také nabízí n!meck! 
v!cvik holistické psychoterapie (350 hodin), kter! v#ak probíhal jako #ir#í nabídka témat, a ne jako 
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dlouhodob!j#í sebezá"itkov! proces se zam!#ením na ur"itou #kolu. Nicmén! z hlediska p#ístupu n!kter!ch 
sm!r$ d$le"it!, a po stránce v!ukové a p#ístupu n!meck!ch lektor$ naprosto zásadní. Dialogické jednání 
nav#t!vuji dva roky, tedy v rozsahu asi 150–200 zá"itkov!ch hodin – abych dodr"ela srovnávací 
linku.Zmín!né sm!ry neuvádím proto, "e bych hledala zvlá#tní souvislosti, ani jsem je nezahajovala v rámci 
p#edem p#ipravovaného pokusu. Uvádím je proto, "e mají, co se t!"e mého zájmu, pln!ní a docházky, s 
dialogick!m jednáním srovnatelné parametry a "e se to tak prost! p#ihodilo. Uvádím je rovn!" proto, abych si 
ujasnila, co pro m! tyto v!cviky, tato zku#enost znamená a co pro mne v tomto srovnání znamená dialogické 
jednání. 
Samoz#ejm! je nutné zd$raznit vysoce individuální p#ístup a  subjektivnost, s jakou k t!mto v!cem p#istupuji. 
To znamená, "e nebudu #íkat, jak m!ly nebo mají probíhat, co m!ly, mají znamenat, ale jak probíhaly a co 
znamenaly pro m!. Jaká byla má o"ekávání, jakou v tom vidím v!zvu a mo"nosti. 
 
Skupinov! rogersovsk! v!cvik je pro mne zále"itost do ur"ité míry stále vzru#ující. Probíhá na základ! 
setkávání komunity, za p#ítomnosti "ty# terapeut$–lektor$, o p#ibli"n! t#iceti lidech, kte#í se posléze v!t#inou 
rozd!lí  na dv! skupiny. Tito lidé se setkají b!hem jednoho semestru na dva víkendy a jeden cel! t!den. 
B!hem ka"dého v!cvikového dne se musí odehrát jedna komunita – tedy setkání v#ech dohromady – a poté t#i 
setkání v libovolné formaci – tedy skupin!, "i komunit!. Jedno setkání trvá hodinu a p$l. Takto se vícemén! 
odehrávají v#echna skupinová sezení i u jin!ch sm!r$, v!jimku zde tvo#í fakt, "e krom! základní premisy, "e 
rogersovci musí spolu strávit vymezen! "as, není nic jiného ur"eno, nemají jiné povinnosti, zákazy, nepí#í 
dení"ky apod. Rovn!" rozd!lování do skupin se d!je na základ! vykrystalizování v$le frekventant$. 
Prostorové uspo#ádání je sezení v kruhu. V!cvik trvá t#i a p$l roku. 
Rogersovská psychoterapie pat#í mezi tzv. terapie nedirektivní, s d$razem na v#elost a opravdovost terapeuta. 
Také se naz!vá terapie #ízená klientem, na "lov!ka orientovaná terapie, terapie rozhovorem. V!#í, "e "lov!k se 
rodí vrozen! dobr! s tendencí k sebeuskute"(ování. Tato tendence je posléze v zájmu fungování ve 
spole"nosti a ve snaze b!t p#ijat pok#ivována. %lov!ka m$"e k sob! samému vrátit p#ístup, jen" v sob! 
zahrnuje na stran! terapeuta t#i prom!nné: empatii (schopnost vcítit se), akceptaci  (schopnost p#ijetí) a 
kongruenci (neprojevovat n!co v rozporu se sebou sam!m, b!t autentick!, ryzí, opravdov!). Klient by se m!l 
dopracovat schopnosti sebep#ijetí a sebevyjád#ení. 
Zasa"eni "i nezasa"eni touto teorií se ú"astníci v!cviku nesna"í o nic jiného, ne" se b!hem "asu, nucen! spolu 
stráveného, domluvit na "emkoli, prohovo#it cokoli nebo prost! spolu b!t. Prostor, kter! v!t#inou z$stává 
neuchopen, "as, kter! je dan!, ale p#edev#ím ml"ení, ticho, které je nejv!razn!j#ím prvkem t!chto setkávání, 
jsou ohromné v!zvy, které mohou, ale také nemusejí b!t napln!ny. Emoce, je" jsou touto situací, touto 
základní v!zvou vyvolány, jsou neuv!#iteln! silné. V#e je strukturováno na základ! dosa"ení kompromisu, 
dosa"ení spole"né v$le t#iceti ú"astník$. Ti t!"ce posunují kameny sv!ch mo"ností a&  ji" dop#edu, "i zp!t. 
Myslím si, "e v pr$b!hu v!cviku nar$stá schopnost vcítit se, co p#etrvává, jsou potí"e s akceptací. 
Moje zku#enost je zatím vícemén! taková, "e se lidé sna"í sebe navzájem p#esv!d"it, "e jsme vlastn! v#ichni 
stejní, a hledají p#edev#ím to spole"né, spole"né alibi. D!lá jim velk! problém p#ijmout toho druhého s tím, "e 
je úpln! jin!, nebo b!t dokonce rád, "e je úpln! jin!. Panuje obecné p#esv!d"ení, "e #ada v!cí je 
neoddiskutovateln! daná a v t!chto kategoriích  je záhodno se pohybovat. 
Na v!cviku tohoto charakteru m! fascinuje mo"nost svobody, nabídka mo"ností, která je ohrani"ena pouze 
frekventanty sam!mi, kam a" jsou schopni jít. Zdá se v#ak, "e tento potenciál se napl(uje velice t!"ce. Jako by 
tyto podmínky svazovaly a" paralyzovaly. 
 
Zku#enost s individuální psychoanal!zou probíhá v rámci pravidelného hodinového setkávání "ty#ikrát t!dn!. 
Je zde p#esn! daná konfigurace. Klient le"í, terapeut sedí za jeho hlavou. Klient p#ichází se sv!m tématem, 
voln! asociuje, terapeut sd!lené více "i mén! interpretuje. M$j po"áte"ní vstup nebyl vylo"en! podmín!n tím, 
"e se musí jednat o v!cvik. Ponechala jsem si mo"nost nezatí"ení, a tedy ne nuceného pln!ní "i dostátí 
domluvenému. Ve chvíli, kdy se "lov!k sna"í dostát ji" danému, zapomene na sebe sama a splní symptomy, i 
kdyby "ádné nem!l. Rovn!" musím p#iznat, "e jsem k psychoanal!ze p#istupovala s p#edsudky a s vyt"en!m 
cílem, "e nahlédnu, ale neupadnu do závislosti a nepropadnu majetkem. Pominu–li tyto p#ece jenom d!tinské 
obavy, vstoupila jsem do psychoanal!zy s tím, "e m! tato cesta zajímá a "e jí chci po ur"itou dobu 
zku#enostn! projít. 
Tady bych cht!la zd$raznit otázku osobnosti jak terapeuta, tak klienta. Terapeut, ke kterému docházím, je 
"lov!k ohledupln! a" zdr"enliv!. )ekla bych, se schopností individuálního p#ístupu a respektování. Posílen 
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principy své #koly není pouze tím, kdo je mechanicky aplikuje. A tak vlastn! se na tomto poli setkávám 
hlavn! sama se sebou. Sna"ím se uchopit tento prostor za ú"asti spole"níka na základ! ur"ité smlouvy. Prostor 
a "as op!t beru jako mo"nost osahání si sama sebe a ve vztahu k terapeutovi i sv$j vztah k ostatním. Po 
docházce asi 240 hodin jsem po"ádala o to, zda bychom celou v!c mohli pojmout jako v!cvik. Jako by mi 
do#ly dostate"né argumenty, mne jako potenciálního klienta. Jako bych pro sebe pot#ebovala zm!nit nebo 
upravit pravidla. Moje zku#enost, #ekla bych, nevypovídá o nesvobod!, násilné regresi "i zavád!jících 
interpretacích. Samoz#ejm! "e vlastní uspo#ádání sezení a daná pravidla "lov!ka determinují. Samoz#ejm! je 
zde, stejn! jako u rogerián$, potencována hlava a znehybn!no t!lo. 
V rámci n!meckého v!cviku jsem se mimo jin!ch setkala i s direktivními p#ístupy, tedy p#ím!m 
usm!r(ováním my#lení, postoj$, chování. Zadáváním úkol$, jejich pln!ním, pou"íváním technik. P#ístupy, 
které sama p#íli# nevyznávám a s kter!mi jsem se dosud více nekonfrontovala. 
 
V "em je pro mne oslovující dialogické jednání? Dialogické jednání osobn! vnímám jako p#ístup #ízen! tím, 
kdo si zkou#í. Oslovuje mne celistvé zapojení, tedy hlavy i t!la, ve smyslu vyvá"ení, vyu"ívání, potencování 
obou slo"ek. Tedy p#ístup, kter! nevyu"ívá zám!rného potla"ení, ale naopak se sna"í o celistv! rozvoj 
osobnosti jako takové. 
Za nedirektivnost v tomto p#ípad! pova"uji to, "e student se #ídí sv!m v!domím, uv!domováním si, není 
zbyte"n! navád!n b!hem zkou#ení, p#ichází si na v!ci sám. Dohlí"ející asistent samoz#ejm! poskytuje 
p#im!#enou zp!tnou vazbu, reflektuje samotné zkou#ení ve snaze podpo#it sebeuv!domování, v#imnutí si. 
Poskytuje i technickou radu ohledn! vlastního zkou#ení. 
Dialogickému jednání jsem se po ur"ité sebezku#enosti v!novala i po stránce st#ídání skupin a setkání s 
r$zn!mi asistenty. A"koli je ka"d! jin!, pova"uji je v#echny za velmi kompetentní, proto"e autentické. 
Dokonce mne napadlo, "e spl(ují v#echny t#i prom!nné ideálního rogersovského terapeuta. Rovn!" je mi 
sympatické, "e do pr$b!hu zkou#ení ji" nikdo jin! nezasahuje, nedochází k v!m!n! názor$ a informací mezi 
jednotliv!mi ú"astníky, nehodnotí se. P#ipomínky dává skute"n! jenom osoba k tomu ur"ená, projevit názor 
v#ak není zakázané. 
Za d$le"ité pova"uji i snahu nevytvá#et homogenní skupiny, tedy podporovat skupinovou dynamiku, 
kreativitu. I kdy" vlastn! nevím, jestli dialogické jednání pova"uji za skupinové setkání ve vlastním slova 
smyslu. Ú"astníci na sebe samoz#ejm! reagují, n!kdy je to i p#edm!tem zadání, ale jinak jsou pro mne 
samostatn!mi jednotkami, individualitami. To je posléze podpo#eno i voln!m pohybem ve skupinách stejné 
úrovn!. 
Naopak mám zku#enost, "e kdy" je skupina p#íli# na sebe napojená, závislá, student, kter! si zkou#í, se 
orientuje na kamarády, hledá podporu a obtí"n! se soust#edí sám na sebe. Hledá a jedná s partnerem mimo 
sebe. Je v tom s nimi, ne sám se sebou. Zájem a vst#ícná pozornost ostatních je podpo#ena tím, "e zkou#ení se 
postupn! ú"astní v#ichni a jsou z tohoto hlediska ve stejné situaci. Vyrovnat se s touto pozorností do chvíle, 
ne" ji za"neme vnímat jako pozitivní a dotující, je t!"ké. 
Samoz#ejm! se nabízí otázka, je–li dialogické jednání technika. Já si techniku p#edstavuji více zvenku 
zasahující, více ur"ující, ú"elovou. Tady asi bude zále"et na tom, kdo se danou v!cí bude zab!vat a jak ji bude 
pou"ívat. V pojetí n!koho se nakonec mo"ná skute"n! setkáme s dialogick!m jednáním jako metodou? Na 
dialogické jednání jako studijní p#edm!t na DAMU by m!la, podle mne, navazovat individuální, autorská 
práce. 
Pro mne je dialogické jednání opakovan!m setkáním s Ivanem Vysko"ilem (v 80. letech jsem nav#t!vovala 
L$U–specializované kursy pro pracující, kde jsem mimo jiné za ú"asti Ivana Vysko"ila psala vlastní texty; 
dialogické jednání mne tehdy minulo), a op!t setkáním sama se sebou. Na rozdíl od v!#e zmín!n!ch 
psychoterapeutick!ch sm!r$ mo"ná obtí"n!j#ím ve smyslu ur"ité kondice, nicmén! mo"ná radostn!j#ím. 
Vlastn! mám tendenci #íkat, "e tady je to o "ivot! a pro "ivot, z té radostn!j#í, pozitivní stránky. Ze strany 
potencování osobnosti, tv$r"ího potenciálu, autorství, a&  u" v jakémkoli slova smyslu. Rovn!" v#ak ze strany 
v!domého, svobodného, otev#eného a zodpov!dného bytí. 
 
Psychoterapeutick! v!cvik podstupujeme, abychom jednak poznali sami sebe, jednak se nau"ili ur"itému 
p#ístupu ke klient$m, k lidem. Rogersovsk! v!cvik má na mne, domnívám se, vliv ve smyslu trp!livosti, 
schopnosti naslouchat, neb!t zavád!jícím expertem. Oslovuje mne p#edev#ím jako filosofie, postoj k "ivotu. 
Nejzajímav!j#í je z tohoto pohledu kniha samotného amerického psychologa C.R.Rogerse, p#ítele M.Bubera. 
Rogersovi pokra"ovatelé pak roz#i#ují jeho p#ístup o techniky a sna"í se o teoretické uchopení, mo"ná proti 
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v!ci samé. Psychoanal!za a jí p#íbuzné sm!ry mne zajímají zpracovan!m teoretick!m zázemím. Co je v#ak 
nejd$le"it!j#í a k "emu opakovan! dochází p#i kritice t!ch kter!ch sm!r$, je osobnost terapeuta. A tady by, 
podle mého, m!lo jít o vlastní hledání, sebeobjevování, sm!#ování. Tedy ne pouze vztahování se a p#ijímání 
doktrín. 
V p#ípad! Ivana Vysko"ila a jeho p#ístupu se setkáváme s "lov!kem, kter! dokázal dát svému hledání tvá#. 
Dál u" je to o nás. Jestli jsme se setkali, "i minuli. A&  ji" s ním, nebo sami se sebou. 
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Jana Heffernanová, Dr. 
Dialogické jednání a sen 
 
Byla jsem vyzvána, abych zde pohovo#ila o práci se sny, kterou d!lám se sv!mi klienty, proto"e jak cíle, 
tak metody této práce jsou mo"ná podobné cvi"ením v dialogickém jednání, jak je se studenty provádí pan 
profesor Vysko"il. 
 Tak jako specifická metoda sebepoznání zvaná dialogické jednání, i sen poskytuje p#íle"itost nahlédnout 
do sebe a uv!domit si r$zné, "asto konfliktní hlasy, které se v n!m oz!vají. %lov!k má t#i rozm!ry: osobní, 
spole"ensk! a filosoficko–nábo"ensk!, kter! chápu jako hledání odpov!dí na obecné otázky "ivota. Tento 
poslední rozm!r je specificky lidsk! a d!lá "lov!ka "lov!kem od nejstar#í doby kamenné, zatímco 
individuální i spole"ensk! rozm!r nacházíme také u zví#at. Sen poskytuje nám!ty k zamy#lení nad v#emi 
t#emi rozm!ry "lov!ka jako nad vztahy: vztah "lov!ka k sob! samému, jeho vztah k bli"ním a k sv!tu jako 
celku, i s jeho uspo#ádáním a energiemi, které nás p#esahují. Sen p#edstavuje formu v!domí a v!d!ní, která 
nám není b!"n! dostupná. Tento druh v!domí p#esahuje v mnoh!ch sm!rech v!domí i v!d!ní, je" máme k 
dispozici v denním "ivot!. Toto „snové“ v!domí, které ru#í pojem „já“, je nám tajemn!m vnit#ním 
partnerem. Je star#í ne" na#e v!domí moderní, ze kterého operujeme v b!"ném denním "ivot!. Domnívám 
se, "e vnímání práv! tohoto v!domí dalo vznik pojmu „sv!domí“ – n!"eho, co máme „s v!domím“ – vedle 
v!domí, ve kterém se normáln! pohybujeme. Ale toto „sv!domí“ v #ir#ím slova smyslu se neomezuje na 
morálku, n!br" má na z#eteli také na#e fyzické i psychické prospívání, tj. napln!ní "ivota, dobré zdraví a 
psychickou rovnováhu, a rovn!" na#e vztahy k velkému celku v#eho "ivého. Dialog s ním je cestou k 
hlubokému, zásadnímu poznání sebe, svého místa ve sv!t! a i sv!ta v$bec. 
 Práce se sny je nep#etr"it!m dialogem. Sen sám je oslovením, po"átkem dialogu, kter! se ná# tajemn! 
vnit#ní partner sna"í s námi zahájit ka"dou noc. Ve snu k nám hovo#í "ásti na#í du#e, které ve dne 
nesly#íme nebo nechceme sly#et. Sen se pokou#í o dialog s námi, chce, abychom vyslechli v#echny své 
vnit#ní hlasy a znovu zvá"ili své jednání. Nej"ast!ji to znamená, "e si máme uv!domit rozpor mezi sv!m 
jednáním a chováním na jedné stran!, a city, pocity a pot#ebami na stran! druhé.  Sen se skládá z pocitu já 
(já jdu, já vidím, cítila jsem) a z dal#ích bytostí, obraz$ p#edm!t$ a zví#at, které jsou také „já“, ale které za 
„já“ nepova"ujeme. Ty se pak stávají na#imi partnery v dialogu. Práce se sny, kterou u"ím a praktikuji se 
sv!mi klienty a studenty, sestává p#evá"n! z vyci& ování. Vci& ujeme se jednak do té "ásti sebe sama, ve 
které se vícemén! poznáváme, tj. „já“ ve snu, jednak do v#ech ostatních postav a jin!ch symbol$, které 
v#echny p#edstavují aspekty nás sam!ch, na#e skryté tendence, city, choutky, touhy a podobn!. Tím, "e se 
do nich vcítíme, zaujímáme jejich stanovisko, vykládáme jejich p#edpokládané názory, vytvá#íme 
p#edpoklady k dialogu s nimi. Vstupujeme s nimi do dialogu, a tak do dialogu se sebou sam!m. Je to 
zp$sob jednoduch!, ale nikoli lehk!. Oby"ejn! trvá n!kolik m!síc$ i déle, ne" se to nau"íme. 
Je dobré, zvlá#t! v po"átcích, kdy" nám p#i snaze pochopit vlastní sen n!kdo pomáhá, a to tak, "e nám 
klade otázky a pe"liv! naslouchá na#im odpov!dím, které se sna"í pochopit a up#esnit dal#ími otázkami. 
Tato forma dialogu není v ka"dodenním "ivot! p#íli# obvyklá a podobá se sokratovskému dialogu. Klást 
správné otázky a pozorn! naslouchat je um!ní, kterému se rovn!" musíme u"it dlouhou dobu. Otázky 
klademe tak, abychom se dov!d!li to podstatné nejen o snu a o osob!, které se sen zdál, ale tak, abychom 
dovedli osobu, které pomáháme, k pochopení sebe sama, k uvá"ení, p#ípadn! p#ehodnocení vlastních 
názor$ a postoj$. Nejlépe bude ukázat to na p#íklad!. 
Jedna klientka mi vypráv!la následující sen. "la jsem na p#edná$ku, m%l p#edná$et pan prezident Havel. 
T%$ila jsem se. V$ichni jsme u& byli usazeni a napjat% jsme !ekali. P#i$el pan prezident, ale byl stra$n% 
oble!en': kalhoty p#evázané provázkem, sahaly mu a& n%kam nad &aludek, ko$ili nezapnutou, sako nem%l. 
Je$t% k tomu byl asi opil', proto&e se v!bec nechoval jako p"edná$ející, ale chodil od jedné &eny k druhé a 
líbal je, na tvá", na koleno... Byl takov' rozvern', nepat"ilo se to, musel b't opil'. Ale byl vesel'. 
Chceme–li pomoci svému bli"nímu, aby se ve svém snu poznal a pochopil, neza"neme tím, "e otev#eme 
sná# a vyhledáme heslo „prezidenta – "i opilce – vid!ti...“, ale budeme se ptát na jeho vlastní zku#enost, 
t#eba takto: 
„Chodíte na p#edná#ky?“ – „Ano, "asto.“ 
„Na jaké?“ – „Na odborné, t!kající se mého oboru.“ 
„O "em m!la b!t ta p#edná#ka ve snu?“ – „Nevím, to tam nebylo.“ 
„N!co z va#eho oboru?“ – „To ne, kdy" m!l p#edná#et pan prezident...“ 
„Kdo oby"ejn! p#edná#í?“ – „N!kdy mu"i, n!kdy "eny.“ 
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„Kdo se vám líbí více?“ – „Obdivuji p#edná#ející "eny, "e to v#echno stihnou, d!ti, domácnost, a je#t! jsou 
odborn! na takové v!#i, "e mohou p#edná#et...“ (Takové téma ve snu není, tak to nebude ono – musíme se 
ptát dál. Opustíme téma p#edná#ek a za"neme jinak.) 
„Pije vá# mu"?“ – „Ne.“ 
„A vy?“ – „Ne. Jenom, kdy" se n!co slaví, jinak ne.“ 
„Co si myslíte o prezidentu Havlovi?“ – „Vá"ím si ho, je to opravdu pro mne vzor, mám k n!mu úctu.“ 
„Pro"?“ – „Je morální autorita.“ 
„Kdyby p#edná#el, o "em by to bylo?“ – „Asi o lidsk!ch vztazích.“ 
„A bylo to o lidsk!ch vztazích?“ – „Ne, on v$bec nep#edná#el.“ 
„Jak m!l p#edná#et? Jak to podle vás m!lo b!t?“ – „V první #ad! m!l b!t p!kn! oble"en!, jako do 
spole"nosti, m!l stoupnout na stupínek k pultíku a za"ít mluvit...“ 
„Co on ale ve snu ud!lal?“ – „Líbal p#ítomné a objímal je ... vlastn! nejen "eny, on se objímal i s mu"i...“ 
„Tak bylo to o lidsk!ch vztazích?“ – „No vlastn! bylo, ale...“ 
„Co ale?“ – „No on to vlastn! d!lal, p#edvád!l ty vztahy ....“ 
O vztazích se v na#í spole"nosti p#edná#í, hovo#í, ale nepro"ívají se. Tak v#ele, spontánn!, vesele, bez 
zábran, jak se choval snov! pan prezident, je v na#í spole"nosti p#ípustné se chovat,  jen kdy" je "lov!k 
opil!. Konvence versus pro"itek a cit, povrch versus nitro, autentick! pro"itek a adekvátní vyjád#ení cit$, to 
je nej"ast!ji hlavním tématem a zájmem sn$. Na tento rozpor nás upozor(uje vnit#ní partner, kter! sny pro 
nás vym!#lí a komponuje. 
Jin! velmi "ast! problém, k jeho" odkrytí se nás vnit#ní partner sna"í p#ivést, je názorová jednostrannost. 
Pou"ívá k tomu podivuhodného obrazného jazyka. Jedna má klientka vid!la ve snu seskupení hranol$ a 
kvádr$, které ozna"ila jako sochu "lov!ka, i kdy" neum!la vysv!tlit, pro". Horní hranol pova"ovala za 
hlavu, i kdy" nem!l "ádné lidské rysy. Poté, co se do snu znovu vcítila, pozorn! se dívala, dot!kala se atd., 
#ekla, "e nejv!razn!j#ím pocitem byly hrany t!ch kvádr$. „Já jsem taková vyhran!ná“, dodala, „to je 
pravda.“ Sny vehementn! protestují proti na#í názorové vyhran!nosti. Obvykle vidíme v!ci p#íli# "ernobíle: 
m$j názor je správn!, v#e ostatní je nesprávné. Toto je dobré, ostatní je #patné. Je velmi t!"ké se od tohoto 
zp$sobu my#lení oprostit. Tak kup#íkladu lidé, kte#í ve svém "ivot! dlouho postrádali duchovní hodnoty, se 
k nim nyní upnuli a zásadn! odmítají tzv. materiální zájmy "i pouhou „fyzickou úrove(“; p#ímo jimi 
opovrhují. Jiní zase uznávají filozofii a obdivují racionální schopnosti "lov!ka a pohrdají jógou, 
mysticismem "i okultními sm!ry proto, "e se v nich uplat(ují jiné lidské schopnosti ne" rozum. Slu#ná, 
trochu plachá "ena vidí prostitutku jako vt!lení v#í #patnosti, abstinent pova"uje alkoholismus za vrchol zla 
na sv!t!. Jsou lidé, kte#í nesná#í zahrani"ní turisty, jiní op!t noviná#e. Sen nám v#ak podstrkuje práv! tyto 
„záporné“ postavy a chce, abychom zm!nili své jednostrann! vyhran!né názory. Pomocí práce se sny 
nepochopíme mo"ná ani tak skute"né opilce nebo noviná#e, ale pochopíme fale#nou, osobní, citovou 
motivaci své zaujatosti. 
Jaké jsou techniky práce se sny. Vid!li jsme na videu ukázku, jak probíhá cvi"ení v dialogickém jednání. 
Studenti mají hovo#it, ani" by se jim zadalo téma. Témata, my#lenky a pocity, které se skr!valy pod 
povrchem v!domí, postupn! vstupují do uprázdn!né mysli. Téma projevu je tak ur"ováno psychickou 
oblastí mimo v!domí. Stejn! tak je tomu p#i práci se sny. V dialogickém jednání se rozhovor s vnit#ním 
partnerem d!je nahlas za p#ítomnosti druh!ch. I ve skupinové práci se sny se pracuje s mimov!dom!mi 
obsahy nahlas za p#ítomnosti druh!ch. Prvním úkolem toho, jen" se dobrovoln! rozhodne vydat se vplen 
ostatním, je sen vypráv!t. Obvykle si klient p#inese sen zapsan! a "te ho bez v!razu, bez hlasové modulace, 
tém!# bez pro"itku. Distancuje se od snu, hrozné d!je zleh"uje. Snu se usmívá. Vypráví v!cn!, jako by 
podával neosobní referát. Jako by #íkal: jsme dosp!lí, nebudeme p#ece podléhat cit$m, musíme b!t 
rozumní, sen je sen, nemusí se brát vá"n!. K dialogu se snem dochází, a" kdy" sen a vnit#ního partnera 
vezmeme vá"n!, kdy" jeho citov! nabit!m vzkaz$m prop$j"íme sv$j hlas a p#izp$sobíme ho obsahu snu. 
Sna"ím se tedy vést své klienty tak, aby ji" p#i "tení snu skute"n! cítili, pro"ili své pocity a dali jim v!raz, 
hlasem, pozicemi t!la. Ji" v této fázi dochází k prvnímu pochopení.  
Postupné vci& ování do v#ech aspekt$ a snu a tedy na#í osobnosti je základní metodou a technikou práce se 
sny. Vci& ování rozru#í po"áte"ní postoj k vnit#ním obsah$m, tj. únik do racionalizace, p#edstírání odstupu 
od vlastního citu, hodnocení snu jako nelogického, sm!#ného a mén!cenného ve srovnání s intelektem. 
Klient "i student se nejprve vci& uje do t!ch postoj$, pocit$ a úvah, kter!m #íká já, pak postupn! do 
ostatních postav a symbol$. Nejd$le"it!j#í je vcítit se do svého odp$rce, protivníka, tj. postavy, která je 
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nám opravdu protivná. B!vá to "asto opilec, vandrák, násilník, prostitutka, ale n!kdy to m$"e b!t i krásná, 
na první pohled sympatická postava. 
V!znam odp$rce ve snu vypl!vá z úvah o jednostrannosti a p#íli#né vyhran!nosti, uveden!ch v!#e. 
Nap#íklad "lov!k, kter! nenávidí noviná#e, bude tvrdit, "e je to proto, "e noviná#i hledají senzace a "e 
slu#ní lidé o ur"it!ch tématech ve#ejn! nehovo#í. P#ijme–li v#ak v!zvu k dialogu se sv!m vnit#ním 
partnerem, vcítí–li se do svého vnit#ního noviná#e, brzy se p#esv!d"í, "e v n!m samém probíhá silná 
autocenzúra, "e se vyh!bá jakékoli zmínce o v!cech, které jsou mu nemilé, proto"e se dot!kají jeho 
slabostí, "e prost! nechce o nich mluvit, psát, nechce o nich v!d!t. Jeho odpor k noviná#$m má tedy zcela 
jiné d$vody, ne" které v!dom! uvádí. Jin! #ekne, "e nenávidí turisty, proto"e je jich v#ude plno a v#ude se 
roztahují. Vcít!ní a dialog se snov!m partnerem mu pom$"e si uv!domit, "e vlastní d$vod je jin!. Turisté 
mu p#ipomínají, "e on sám si nikdy nenajde "as, aby se procházel sv!m m!stem beze sp!chu a vnímal jeho 
p$vaby, "e on sám je z#ídkakdy v takové poklidné du#evní pohod!, jako turista na dovolené. Turisty 
nesná#í, proto"e jim závidí. „Slu#ná“ "ena nep#ijímá své t!lo se v#emi p#irozen!mi funkcemi, stydí se za 
drobné t!lesné nedostatky, ost!chá se vysvléci se p#ed man"elem, léka#em, i v dámsk!ch #atnách, a tak 
odsoudí "enské t!lo jako takové v obrazu prostitutky. Odmítav! postoj je maskou, která zastírá citov! 
nabit! problém. 
Do v"ívání je d$le"ité zapojit t!lo. Postavte se, jak by asi  stál senzacechtiv! noviná#, jak stojí turista p#ed 
památkou. P#ejd!te místnost, jak by asi p#e#el ten noviná#, ten turista. Jak se pohybují? Postoj a pohyb t!la 
pomáhá o"ivovat pocity a citové obsahy. Teprve te' p#ijde, co by #ekli? 
D$le"ité jsou samoz#ejm! i postavy, ke kter!m máme od po"átku pozitivní pom!r. Jedna má klientka si 
dlouho nedovedla najít "ádn! zájem, nic, co by ráda cht!la d!lat. Tvrdila, "e "ádné zvlá#tní zájmy nemá, "e 
neví, co by ji bavilo. A" p#i#el sen o princezn! Semiramis. Nebylo to nic ur"itého, jen tu princeznu vid!la. 
Jak stojí princezna Semiramis? Jak asi jde? Klientka se postaví, ujde pár krok$ jako princezna Semiramis. 
Vidíme, "e postoj i pohyby t!la jsou naprosto jiné, ne" jindy, ale docela p#irozené, proto"e Semiramis je 
"ást té "eny samé. Nejde o to, aby "lov!k hrál a napodoboval n!koho, ale by dal v!raz n!"emu, co v n!m je. 
Co by #ekla princezna Semiramis? Dv! t#i v!ty sta"í. Kdy" jsme spolu pro#li t!mito fázemi, dala jsem té 
"en! za úkol, aby do p#í#tího setkání popsala „jeden den princezny Semiramis“. V#ichni jsme pak 
poslouchali docela okouzleni. Bylo to krásné vypráv!ní – o "em jiném ne" o zahradách! A ta "ena u" 
v!d!la: zahradni"it, p!stovat kytky a zeleninu! To bych cht!la d!lat! „Já jsem vám jednou vyp!stovala 
taková krásná velká raj"ata, to se musí u#tipovat...“  
Vcítit se, naslouchat cel!m t!lem, #íkám sv!m student$m. Jeden "te sen, ostatní sedí nebo uvoln!n! stojí a 
pozorují, jak emocionální obsahy v "teném snu p$sobí na jejich t!lo. Kdy se svaly bezd!ky napnou? Ve 
které "ásti t!la? Kdy se uvolní? Zaujmout postoj – jak by stála ur"itá snová postava, jak by #la – to je 
základní klí" k pochopení odcizen!ch "ástí vlastní du#e. 
Postavám, se kter!mi jsme u" trochu pracovali, lze napsat dopis. Odpov!di snové postavy, její reakce na to, 
co pí#eme, vypl!vají z toho, jak dopis plyne. Najednou t#eba za"neme v!tu slovy: „Ne#íkej mi, "e ...“ nebo 
„Já vím, má# pravdu...“ Z p$vodn! jednosm!rného dopisu, monologu, se stává rozhovor. „Jak jsi mohl 
st#ílet na ty d!ti? „ vy"ítáme mu"i ze snu. A najednou se v nás ozve: „Já jsem st#ílel? Ty jsi úto"ná! V"era 
jsi napadla svou sestru, a" skoro s nenávistí..“ „Já to tak nemyslela...“ „Tys to tak nemyslela! Ty ne, ty nejsi 
agresivní, to jiní!... „ atd.  
Je d$le"ité, aby ka"dá postava, ka"d! symbol, kter! se objevil ve snu, promluvil. Nejde–li to spontánn!, 
samo od sebe hned, dám klientovi ur"itou dobu, jednu dv! minuty, po které musí mluvit. V!pov!' zapisuji 
nebo nahrávám. „Co by asi ten neznám! mu" #ekl?“ 
„Nevím, nic m! nenapadá.“ „Máte jednu minutu, mluvte celou minutu, vym!#lejte si, co by #ekl.“ %lov!k 
za"ne v#elijak, zpo"átku hovo#í nep#esv!d"iv!, ale obvykle do jedné minuty #ekne to podstatné. Zde se 
metoda dialogického jednání a promluvy za snové postavy hodn! st!kají. N!kdy si ten "lov!k hned 
uv!domí, co #ekl, a m$"eme o tom hned diskutovat. %ast!ji v#ak je t#eba mu p#e"íst nebo p#ehrát jeho 
vlastní slova, aby se v nich poznal. Nedávno jeden klient p#i#el se snem o letadle. U létacích sn$ je obvykle 
problém s p#istáním. I zde se letadlo p#i p#istávání p#eklopilo, poma"kalo lidi v sob!, drtilo je svou vahou. 
Mu" mluvil nejprve za letadlo, velmi spontánn!: „Létám na rekordy, jsem n!co v!jime"ného. Lidi na m! 
vlajou jak hadry, musí se sakra sna"it, aby ze mne nespadli. %iju ve století opojeném technikou, schopností 
létat, opojeném tím, co "lov!k doká"e rozumem. Pokud n!kdo p#ijde o "ivot, je to hrdina. %ivot se moc 
vá"n! nebere. Jo, a nemám pilota.“ Pot#eboval v#ak zna"n! dlouhou dobu, aby se v"il do lidí v letadle. 
Nakonec #ekl: „Je to o hubu se na tom udr"et, mlátí to se mnou, jsem cel! potlu"en!, je mi z toho #patn!, 
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bojím se.“ – Myslím, "e není t#eba tuto v!pov!' o vnit#ním rozdvojení p#íli# komentovat. Jedna "ást je 
opojena vlastními schopnostmi, „létá na rekordy“, cítí se v!jime"ná, jako Hrdina, chce uspokojit svou 
cti"ádost, na "ivot! jí nesejde a nemá "ádného lidského, zodpov!dného pilota. Ostatní "ásti jeho bytosti se 
cítí podle toho: jsou zra(ováni, drceni vahou „heroického“ p#ístupu k "ivotu, je jim #patn!, trpí. 
Je také mo"né sen inscenovat jako drama. Snící rozd!lí role mezi "leny své skupiny, sám hraje svého 
odp$rce nebo postavu, která se mu nelíbí a se kterou nesouhlasí. Jeho samého hraje jin! "len skupiny. 
Drama obvykle posune vnit#ní rozpory je#t! do dal#ích rovin a vyná#í na povrch dal#í témata. 
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Doc. PhDr. Eva Sy"i"&ová, CSc. 
Ml#ení jako podstata dialogu 
 
N#mota, znovu obalená tvarem, D!m –: 
Poj$ , Ty m!&e$ bydlet. 
Hodiny, vystup%ované krásou a& k prokletí: 
Úto&i$t# na dosah ruky. 
Ost"ej$í ne& kdykoliv jindy je vzduch, kter' z!stal: 
Ty m!&e$ d'chat, 
d'chat a b't. 
P.Celan 
 
Mé sd!lení má b!t mal!m darem za v!sostné obdarování – ba více – za záchranu p#ed on!m!ním v dobách 
inflace lidského slova. 
Básnická v!pov!' Celanova vzniká na samé hran! kone"ného, prchavého "ivota. Je pu"ícím v!honkem 
stále hledaného smyslu /i v podob! nicoty./ Spou#tí se nezadr"iteln! pod hladinu jev$ a" k prvotní „zemi 
hrn"í#$“, je" symbolizuje po"átky stvo#ení i zrození slova. Slovo je jindy Celanem metaforicky 
zobrazováno jako „strom“ /“Baumwor“/, kter! spojuje nebe a zemi a formuje se sv!m stínem. 
Lyrika P.Celana je ve své podstat! lyrika „vertikální“. V nejcitliv!j#ích pasá"ích osciluje dramaticky mezi 
ponorem do universální noci a tvarováním na hranici svítání. Celanova poezie je ostrov snu, plovoucí na 
hladin! v!"ného ticha, kde odhazuje zkrvavenou krajku bolestného "asu. Je mistrovsk!m pokusem o 
vyslovení nevysloveného a snad i nevyslovitelného. Ale práv! v okam"iku zrození básnického niterného 
slova "i oslovení, které je jedinou a jedine"nou mo"ností lidského setkání, ví, "e jeho pomíjivost je mo"no 
zru#it paradoxn! na jeho hran!, v jeho zhroucení a pádu do beztvarého ticha a ml"ení, je" ru#í ka"dou 
kone"nost a distanci. 
Na druhé stran! v#ak Celan "íhá, naléhav! "eká na Zmrtv!chstání slova jako cesty k druhému Ty, 
milovanému a naslouchajícímu, bez n!ho" báse( ztrácí své poselství, sv$j lidsk! smysl. 
)e" je "asovou m#í"í univerzální hloubky. )e" je m#í", která je integrálním zvnit#ením a zárove( zjevením 
a seberealizací absolutna, jeho v!"n!m "asem, jeho „"ivotem“. 
Poetická reflexe Celanova není filosofií, ale p#esto v sob! otevírá podstatné filosofické otázky. Jeho 
básnické dílo, n!kdy naz!vané ne zcela právem antibiblí, obsahuje v sob! dramatické dialogy s bohem, 
kterého Celan v!sostn! pot#ebuje, jako nejvy##í paradigma milujícího a milovaného Ty, které nejen 
lhostejn! p#ihlí"í, ale které se podílí zú"astn!n! na lidském osudu. 
Bylo by p#íli# realistické chtít p#íblí"it snov! subtilní lyriku P.Celana jen z nejtemn!j#ích faktick!ch 
událostí jeho "ivota, i kdy" je v "ádném p#ípad! nem$"eme ignorovat. 
Celan je nitern! rodil! básník,v!jime"n!, nesuplovateln! tv$rce sou"asné #pi"kové reflexivní lyriky, která 
má nejt!sn!j#í vztah k jeho vnit#ní zku#enosti, vzniklé v míst! radikálního odvratu od nesnesitelné reality 
do imanentního snov! halucinatorního prostoru. Jeho básn! nejsou bezprost#ední, p#ímou ob"alobu fakt$, 
jak by se mohlo myln! zdát nap#. z jeho básn! „Fuga smrti“. Jsou rozením a stvo#ením nového 
symbolicko–metaforického sv!ta, nalezeného za cenu introspektivního jasnoz#ivého oslepení k vn!j#í 
odlid#t!né skute"nosti. Jeho básn! nejsou projevem choroby. Nejsou #ílené. Jsou jen odvrácenou tvá#í, jsou 
naopak lícem rubu #ílené reality s její citovou sterilitou a du#evním malomocenstvím sou"asné hektické 
civilizace, ve které "lov!k, lidskost, ztrácejí mnohdy v$bec hodnotu a stávají se zbyte"n!m balastem 
konzumního fanatismu. 
Celan není vyzbrojen ni"ím ne" lu"avkou královskou geniální imaginace a naléhavou pot#ebu 
smysluplného dialogu s druh!m. P#esto je jedním z nejcitliv!j#ích "alobc$ a p#itom nemilosrdn!m 
sv!domím nelidskosti v nedávné /i ka"dé/ historické etap!. A to ve své introvertní reflexivní lyrice, ve 
sv!ch vánicích metafor a symbol$, ve sv!ch „velkobun!"n!ch“ snech. 
Celan mluví, proto"e pot#ebuje sd!lit nesd!litelné. Je nenapodobiteln! originální, proto"e vidí neviditelné a 
nespat#ené. Nemusí si vym!#let, proto"e pro"il d!sivé d$sledky totalitního ducha, kter! odsoudil miliony 
nevinn!ch lidí k psychické a fyzické zkáze. 
V prosinci 1951 napsal P. Celan do svého zápisníku poznámku: „Krok za krokem sv!t rozkvétá. A snad 
je#t! ze zoufalství a pochybností se mohou zrodit básn!.“ 
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Jsou, myslím, hluboká psychická zran!ní, která jsou z#ejm! nezhojitelná, a svou pam!& , tu nesmi#itelnou a 
neodvolatelnou sv!dkyni, je mo"no radikáln! uspat n!kdy jen vulkanickou sebezáchovnou evokací 
imaginace, nebo jen vlastní smrtí. 
Celan se vt!lil do "ivoucího slova, do básn!. Opustil neobyvatelnou zemi, kde pro n!ho nebylo místo. Jeho 
báse( je cesta vst#íc k druhému, hledáním dialogu s druh!m, bez kterého nem$"e "ít a bez n!ho" poci& uje 
svou neúnosnou rozpolcenou kone"nost. Jeho poezie je stál!m zápasem o uchopení nikdy neuchopitelné 
hranice. Celan je "lov!k posedl! hypertrofií transcendence kone"ného, milovaného a stále ohro"eného 
smrtí. Drama jeho poezie se odehrává na ost#í této osi#elé a stále nenapln!né kone"nosti "lov!ka a slova, 
tr"ícího jako krvav! trn do mrazivého absolutna, v n!m" u" není místa pro lásku a nad!ji, pro cestu, 
proto"e ono samo je v sob! zavr#eno, je dokonalou jednotou v!"nosti a prchavé kone"nosti. 
Celan ví, "e nem$"e vést dialog s Absolutnem. Ví, "e je to absurdní, a p#esto ho stále vede. Vy"ítav!, 
zoufale, rouhav!. Oslovuje ho n!kdy náru"iv! – v maximáln! kondenzovan!ch, t!"ko de#ifrovateln!ch 
symbolech. Ale nedostává odpov!'. – Absolutno je monologické, „neobyvatelné“ /“proto my stále stavíme, 
znovu a znovu“.../ Báse( je „n!mota, znovuobalená tvarem: D$m – poj', ty m$"e# bydlet, d!chat a b!t.“ – 
#íká Celan v jedné své básni. Celan sv!m nezhojiteln!m sv!dectvím je na stran! uk#i"ovan!ch. Pro"il jejich 
Getsemanské noci. Zná dob#e volání o slitování bez odezvy nebes. 
Celan pochopil do hloubky „ontologii“ lidského setkání, které je jedin!m pozemsk!m rájem, ni"ím 
nezastupiteln!m. V!"ností na zemi... Jejím nekone"n!m, i kdy" pomíjiv!m pramenem. 
Pocit bezdomoví, nemo"nost najít op!rn! bod /U–topos/ tvo#í podstatn! podtext jeho tvorby zárove( s 
obsedantní pot#ebou odezvy, hledání spo"inutí, domova v druhém "lov!ku. Jeho báse( je cesta k druhému, 
je „darem pozorn!m“. Nese v#ak v sob! svíravou úzkost z prchavého tvaru stále ohro"eného on!m!ním. 
Slovo, které se dere z nekone"né sémantické hloubky ke své hranici, stále osciluje v zemi Nikoho, mezi – 
je#t! b!t a u" neb!t – .Celanova báse( jde „od prahu k prahu“ tímto polosv!tlem. %ivá, tetovaná údery 
srdce, nesená rytmem dechu na hladin! v!"nosti. Báse(, tep srdce, rytmus, dech, znamená „cestu, sm!r a 
osud“. Báse( vyvolává "ivot a slovo z nekone"ného beztvarého ml"ení. D!chá, otevírá se "ízniv! setkání, 
dialogu, lásce – ale zárove( v sob! nese „p#eryv dechu“ /Atemwende/, osten smrti, v!"n! svod Absolutna. 
V bytostném vztahu k druhému je v"dy ji" skryt imanentní pohyb k nicot!, roz#t!p, bytí–mimo–sebe, – bytí 
"asu. 
Bytí–mimo–sebe, dialog je pro "lov!ka specifické a p$vodní, ale „sebevra"edné“. Slovo, báse(, poselství 
druhému je zako#en!no v absolutnu, ale rodí se a op!tovn! vzniká v jeho imanentním roz#t!pení. 
Celanova básnická tvorba je naléhav!m pokusem o vyslovení nevyslovitelného. Jak sám #íká o sv!ch 
básních: ....“ je to nekon"en! hovor o v!"n! p#ítomné smrtelnosti“... 
Sd!lení /Mit–teilung/ je v jádru paradoxní. Je zárove( stál!m p#ed!lem /roz–d!lením/. Domov jako báse(, 
cesta k druhému, rytmus dechu, je stále ohro"en bezdomovím. P#esto v#ak je báse(, oslovení a hledání 
prot!j#ku nejvlastn!j#í mo"ností lidské existence. I kdy" prchavé vzájemné setkání jedinc$ smrteln!ch, a 
proto milujících, /domov, nalezen! v básni/, stále visí nad propastí nebes. 
V!#ím se Celanem, "e situace nejhlub#í opu#t!nosti a beznad!je lze n!kdy p#e"ít v básni, nebo i v explozi 
iluze a snu, tzv. „#ílené“, ale lid#t!j#í „realit!“. Celá Celanova básnická tvorba je bytostn!m hledáním 
setkání s druh!m, spole"né #e"i – lidsky ú"astné, která se m$"e stát zázrakem zmrtv!chvstání. Celan v celé 
své básnické tvorb! uprost#ed své mu"ivé osi#elosti takov! dialog stále otvírá. Pot#ebuje naléhav! transfúzi 
vlastního já, ochromeného navíc hypersenzitivní „vinou“ toho, kdo milované bytosti p#e"il. Ale uprost#ed 
své básnické, od "ivota neodd!litelné cesty, uprost#ed vlastního tak jemného rozdávání, shledal se leh"ím 
se svou nekone"nou láskou a nad!jí ne" vlas "eny, polo"en! na misku spole"n!ch vah. Byla to práv! ta 
„obla"ná lehkost“, kterou neunesl, a proto opustil gravitaci zem! i vlastní stále, zjit#enou kone"nost. 
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Doc. PhDr. Vilém Hohler, CSc. 
P"emítání o p"edm$tu dialogického jednání 
 
1.  Vzhledem k rozli"n!m druh$m a typ$m dialog$, setkáváme se i s r$zn!mi koncepcemi a vymezením 
jejich p#edm!tu. V#echny interpretace se v#ak shodují na n!kolika základních charakteristikách. P#edn! je 
p#edm!t pojímán jako jeden z více vzájemn! spjat!ch a podmi(ujících se prvk$, které tvo#í strukturu 
sd!lovacího procesu. Je mo"né je stru"n! postihnout ve form! otázek, jejich" zodpov!zení dává o dialogu 
souhrn!j#í p#edstavu. V podstat! m$"eme vy"lenit tyto prvky, o jejich" po"tu je vedena diskuse : kdo – s 
k!m /komu/ – o "em /co/ – pro" – jak!m zp$sobem – jak!mi prost#edky – s jak!m efektem.  
     P#edm!t je jednozna"n! spojován s odpov!dí na otázku „o "em“, i kdy" zdaleka nevy"erpává jeho celou 
problematiku, zejména pak v dialogickém jednání. Dosv!d"ují to – mimo jiné – i uvedené prvky, tvo#ící 
vzájemn! propojenou sí&  vztah$, do které je p#edm!t za"len!n, v ní" funguje a od ní" nelze zcela 
abstrahovat.  
       Shoda panuje je#t! v pojetí p#edm!tu jako zprost#edkujícího "lánku, kter! uvádí do vzájemného vztahu 
dva a více jedinc$, kte#í p#ed komunika"ním stykem byli ve sv!ch aktivitách na sob! nezávislí. Jejich 
propojení spole"n!m p#edm!tem je spojeno je#t! s dal#í podmínkou. Tou je nutnost zaujmout specifické 
role: vysílajícího a p#íjemce. Setkáváme se i s jin!mi ozna"eními, podle toho, kter! aspekt je p#i 
komunikaci zd$razn!n: produkující – recipient, iniciující – vy"kávající, vyz!vající /dotazující/ – 
odpovídající, aktivní – pasivní ap. P#ijetí dvou rolí a jejich vzájemná v!m!na b!hem dialogu je podmínkou 
jeho konání. DJ p#iná#í v tomto sm!ru podstatnou zm!nu. Ob! role vykonává sou"asn! jediná osoba, autor 
se sv!m vnit#ním partnerem.  
        V n!kter!ch druzích dialogu je p#edm!t apriorn! vymezen. V!t#inou tomu b!vá p#i teoretick!ch a 
v!deck!ch debatách, diskusích a polemikách, jejich" ú"astníci usilují o up#esn!ní p#edm!tu p#íslu#ného 
oboru. Tento p#ípad nep#ichází p#i praktickém provád!ní DJ v úvahu. Nem$"eme se mu v#ak vyhnout v 
t!ch p#ípadech, kdy dochází ke snaze postihnout teoreticky specifické rysy DJ jako dramatického "ánru, 
studijního oboru "i profesní p#ípravy neherc$ ap. 
Podobn! jako v "ivotním dialogu je i pro dialogické jednání charakterictické, "e p#edm!t není p#edem 
ur"en, dán, není ú"astník$m ani p#id!lován. Nevyskytuje se dokonce ani pro autora jako aktuáln! jsoucí v 
tom smyslu, "e se mu nabízí a sta"í jen si ho v#imnout, zaregistrovat, proto"e je stále „po ruce“. Autor se 
sv!m vnit#ním partnerem se k n!mu postupn! dobírají „krok za krokem“. Zárodky p#í#tího p#edm!tu se v 
procesu aktuální tvorby jen zvolna vyno#ují z temnoty do „sv!tla v!domí“.  
  Mezi ob!ma uveden!mi krajními typy p#edm!tu se prosazuje prom!nliv! mezityp. Je reprezentován 
obecn!j#ím pov!domím "i generalizovanou p#edstavou, kterou si postupn! utvá#í ka"d! z frekventant$ 
seminá#$ na základ! sv!ch osobních zku#eností a r$zné míry a zp$sobu ú"asti na nich. Jedná se "asto o 
skryt!, n!kdy i neuv!domovan! dialog ka"dého z adept$ o vlastní pojetí DJ, od jeho individuálních 
modifikací a" po polemiku, p#ípadn! zavr"ení toho, s "ím se setkává, co je realizováno druh!mi, jak je 
koncipováno, vedeno atp. Na tomto „pozadí“, tvo#eném více anebo mén! kritickou, postupn! se up#es(ující 
p#edstavou o p#edm!tu DJ, se uskute"(uje vlastní autorská tvorba.  
 
2.      Pokusme se zprvu zmapovat p#edm!t DJ a vymezit jeho obsah a rozsah. Je pravd!podobné, "e jím 
není ontick!, reáln! p#edm!t, v!c /res/ ve své smyslov! konkrétní podob!, na ni" m$"eme p#ímo ukázat a 
uplatnit tzv. ostenzi nebo kterou si m$"eme pomocí smysl$ ov!#it, jinak #e"eno vstoupit s její kvalitou do 
smyslového styku, tzn. vid!t ji, sly#et, o"ichat, ochutnat, ohmatat, pot!"kat, manipulovat s ní atp. Takovou 
reálnou, p#edm!tnou akci m$"e autor nastolit a sv!m neslovním chováním o"ivit DJ. Je ale z#ejmé, "e se 
jedná pouze o díl"í, vedlej#í zp$sob, jak!m dochází k exponování p#edm!tu, a to i v p#ípad!, "e reálná v!c 
nebude p#ítomná a v#echny autorovy "innosti budou pouze pohybov! vyjád#eny, mimicky zobrazeny "i 
symbolick!m gestem nazna"eny. Znamená to, "e ontick! p#edm!t je zastoupen autorov!m t!lem a 
pohybem, tj. jeho nonverbální aktivitou znakové povahy. 
    M$"e v#ak také b!t reprezentován slovním znakem. Pohybovou #e" doplní slovní jazyk. S ním p#ichází k 
„#e"i“ #e", promluva anebo rozmluva s vnit#ním partnerem o nep#ítomné realit! /denotátu/, ozna"ené 
slovn!m v!razem. Slovo nemá v DJ pouze ozna"ovací funkci. Je s to v autorovi vyvolávat cel! trs 
p#edstav, které v rámci jeho mono–dialogu mohou b!t rozvinuty do bohat!ch slovních spojení obrazné a 
symbolické povahy, které roz#i#ují hranice utvá#ejícího se p#edm!tu. Na jeho dal#ím konstituování se podílí 
i volba emotivní v!razovosti n!které z nespisovn!ch forem jazyka, jak!m je nap#. dialekt, slang, ale i 
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vlastní autorská #e", „blábol“, d!t#tina ap. Dal#ím obohacením v!znamu, zejména pak smyslu dialogu, je 
vyu"ití extralingvistick!ch, zvlá#t! pak zvukov!ch kvalit #e"i, tj. "asov!ch /rytmus, tempo, agogika, pauzy 
ap./, silov!ch /intenzita a její zm!ny, dynamika hlasu s akcenty ap./, barevn!ch a v!#kov!ch, které mají 
svou obdobu ve v!razu pohybové #e"i t!la.  
     Tuto somatickou a kinetickou slo"ku DJ m$"e autor ve vztahu ke své promluv! aktivn! exponovat 
r$zn!m zp$sobem. Vyu"ije ji k podpo#e a znásobení ú"inku svého slovního projevu anebo k vyjád#ení 
rozli"ného vztahu k své rozmluv! s partnerem. )e" t!la rozvíjí sv$j vlastní „text“, kter! dopl(uje, ale i 
popírá, zesm!#(uje anebo ironizuje, staví „na hlavu“ #e"ené ap. Sv!m druh!m „textem“ a dal#ími podtexty 
roz#i#uje smysl promluvy "i rozmluvy a dále posouvá vytvá#en! p#edm!t DJ.  
    Nonverbálním jednáním zt!les(uje autor nejen vybrané "ásti rodícího se p#edm!tu, ale také se vt!luje do 
celkového situa"ního kontextu, a pln! tak zapojuje celé své t!lo. Máme tím na mysli jeho dva základní 
existen"ní mody: t!lo–objekt a t!lo–subjekt, které zatím nena#ly v "e#tin! adekvátní slovní ozna"ení. 
Vypomáhá se adjektivními tvary: t!lesn! a t!lov! a odvozen!mi substantivy, která se ov#em zatím p#íli# 
neujala: t!lesnost a t!lovost. Dvojí realitu t!la registruje ka"d! jedinec s bohat!mi smyslov!mi 
zku#enostmi. Pro"ívá ji nejen na, ale také ve svém t!le, jako osobnost mající t!lo, "ijící ve svém t!le a 
"inná jeho prost#ednictvím. Tato prakticky známá skute"nost je v n!kter!ch jazycích vyjád#ena dv!ma 
odli#n!mi slovními v!razy. )e"tina zná „sarx“ a „soma“, latina „caro“ a „corpus“, n!m"ina disponuje 
diferencovan!mi v!razy „Leib“ a „Körper“ ap. V poslední dob! dochází k v!t#í diferenciaci zejména 
personálního t!la–subjekt. Rozli#uje se nap#. t!lo senzitivní, esteziologické, ak"ní a volní, t!lo jako vt!lené 
a zt!lesn!né já, viz rozdíl mezi slovním spojením mám t!lo a jsem t!lo atp.  
   Autorova t!lesnost a t!lovost se spolu se slovem stávají základními znakov!mi prost#edky, jejich" 
prost#ednictvím dochází k postupnému formování p#edm!tu DJ. Nep#ítomnost reálného p#edm!tu 
nepostrádáme, nebo&  to, o "em se vede #e", co je sd!lováno, je zastoupeno autorov!m verbálním a 
nonverbálním jednáním s jeho partnerem. 
    V této souvislosti je nutné p#ipomenout, "e znaková reprezentace není zdaleka vázána na slovní 
ozna"ování  konkrétních jev$ a proces$ ani na neslovní odkazování k nim /dezignace/. To by vedlo k 
zna"nému zú"ení prostoru pro autorskou tvorbu. P#edm!tem se stejn! tak dob#e m$"e stát to, co ve 
skute"nosti postrádá smyslov! konkrétní tvar, jak!m jsou nap#. tzv. abstraktní jevy, obecné pojmy a 
kategorie. Pojetí p#edm!tu DJ je v#ak nutné je#t! roz#í#it. Zahrnuje v podstat! cokoliv, a to nejen, co se v 
reálné skute"nosti nevyskytuje anebo nevíme, zda existuje, ale i v#e to, co si ve své p#edstavivosti jsme 
schopni vyvolat a exponovat jako podn!t k tvorb!. Co se t!"e rozsahu a obsahu p#edm!tu nelze p#edem 
vylou"it nic, co by autora nemohlo zaujmout a stát se smysluplnou v!zvou k aktivaci jeho tvo#ivosti.  
 
3.    Zmapování bezhrani"ní rozprostran!nosti a otev#enosti p#edm!tu DJ by se na prv! pohled mohlo jevit 
jako v!hodné. Pro za"áte"níka p#edstavuje spí#e opak. Staví ho p#ed nutnost volby, rozhodování a v!b!ru z 
variety otev#en!ch mo"ností. Nabídnutá svoboda je pro n!j spí#e zát!"í ne" ziskem. Nelze na tomto míst! 
nep#ipomenout, "e i velcí um!lci, mist#i svého oboru, velmi "asto volali po jist!ch hranicích, ve kter!ch by 
jejich tvorba probíhala. Odsouzení k volb! je nutné uskute"nit v neb!"n!ch podmínkách, kdy není "as na 
rozvahu, plánování "i programování dal#í "innosti. Vy"aduje navíc od autora p#ipravit terén pro vstup jeho 
partnera. Tato fáze tvorby ho jakoby spoutává, svazuje. Jedná se o ka"dému ze zku#enosti znám! 
„p#edstartovní stav“, p#íznak, kter! spojujeme se zv!#enou aktiva"ní hladinou, jako d$sledek 
zmobilizované energie. Pro tuto situaci je p#iléhavá Platonova my#lenka, v ní" „energeia“ p#irovnává ke 
sp#e"ení koní, jejich" síla je #ízena vozatajem. )ízení zku#eného autora spo"ívá ve schopnosti nejen se 
zaktivizovat, ale zmobilizovanou energii také usm!rnit, udr"et ji na ur"ité úrovni správn!m dávkováním, 
p#ípadn! ji doplnit z vnit#ních zdroj$ /viz dále/ tak, aby se stala pozitivní vlastností, umo"(ující realizaci 
jeho zám!r$. Za"áte"ník naopak není s to ji zvládat, a ta se zvrací do celkové k#e"ovitosti a ztuhlosti, kdy 
enormn! zv!#ené svalové nap!tí /distonus/ znemo"(uje p#irozen! chod psychosomatick!ch a 
psychomotorick!ch proces$. 
     V pozadí tohoto nezávid!níhodného stavu funguje dal#í faktor, jeho" p$sobnost vyjde najevo, kdy" 
porovnáme dialog s vnit#ním partnerem o samot!, kdy ho uskute"(ujeme bu' vnit#ní #e"í anebo 
samomluvou, s DJ, které se odehrává v autorské samot!, je" je ov#em zalidn!na p#ítomností recipient$: 
divák$ – poslucha"$.  
      Projev a zp$sob zvn!j#(ování /exteriorizace, objektivace ap./ spolu s jeho zve#ejn!ním p#edstavuje 
odli#n! druh tvorby, ne" jak!m je tvorba v samot! pracovny u stolu. P#i DJ, uskute"(ovaném na ve#ejné 
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samot! seminá#e, neb!"í sice o b!"n! druh kritického obecenstva /nap#. divadelního/. Je vytvá#eno 
soucítícími, volbou sp#ízn!n!mi a vst#ícn!mi kolegy, které "eká „obdobn! osud“ jako protagonistu v jeho 
aktuální akci. P#esto supluje do jisté míry tlak ve#ejnosti s jeho specifick!m klimatem, ovliv(ujícím v!kon 
konajícího jedince. Jeho p#ítomnost je adeptem registrována, p$sobí na jeho chování a vyvolává odezvu, 
která m$"e mít pro n!j povzbuzující, ale i opa"n!, tlumiv! ú"inek. Ka"d! z p#ihlí"ejících ú"astník$ se po 
chvíli také stává autorem DJ, a vytvá#í tak nutn! konkuren"ní klima. Sv!m vystoupením nastavuje „la& ku“, 
která spoluur"uje posuzování jednotliv!ch v!stup$ a podílí se sou"asn! i na spontánním vytvá#ení 
kriteriální soustavy, platné v probíhajícím seminá#i. P#esto, "e p#ítomní participanti vytvá#í pozitivní 
pracovní prost#edí, p#ece jen bezd!"n! vná#í kompeti"ní /sout!"ivou/ atmosféru spolu s dal#ími sociálními 
tlaky, s jejich" vlivem se musí adept nau"it  vyrovnat. Vliv obecenstva jakéhokoliv typu je faktorem, s ním" 
je nutné i p#i v!chovném procesu po"ítat. Na jedné stran! – jak jsem ukázal – svazuje „u"edníkovi ruce a 
ústa“, sni"uje jeho vnímavost a blokuje jeho p#edstavivost, na druhé stran! se stává katalyzátorem, kter! 
umoc(uje tvo#ivé síly jedince a napomáhá mu hledat a formovat esteticky p$sobiv!j#í p#edm!t DJ. 
 
4.    Vra& me se k problematice p#edm!tu DJ. Neobjevuje se najednou a v celistvosti jako „deus ex 
machina“. Nevyzna"uje se rysy n!"eho trvalého, stálého, majícími podobu v!"ného nám!tu. Rodí se 
postupn! v pr$b!hu autorské tvorby za p#isp!ní kooperujícího vnit#ního partnera /od jeho specifické 
problematiky "áste"n! abstrahujeme, nebo&  vy"aduje zvlá#tní studii/. 
     Za"átky konstituování p#edm!tu tkví, zejména u za"ínajících autor$, v tápání, hledání, nes"etn!ch 
omylech a pokusech, p#i nich" dochází k návrat$m k p#edchozím, nedostate"n! vyu"it!m nápad$m. 
Zárodky p#í#tího, mo"ného p#edm!tu se tudí" nenacházejí mimo DJ, ale mají své po"átky v situacích, které 
sv!m slovním a neslovním chováním autor vytvá#í. Znamená to, "e jedinec musí b!t „p#i tom“, "e se p#ímo 
t!lesn! i t!lov! ú"astní jako aktivní participant a realizátor jeho postupného utvá#ení.  
      Vedle obsahu a rozsahu p#edm!tu je to práv! "asov! faktor, kter! se v!razn! podílí na tomto procesu. 
Nelz toti" b!t ne"inn! a nechat plynout neúprosn! "as mimo nás. Nesta"í – jak prokazují promítnuté 
ukázky za"áte"ník$ – se ptát, co d!lat, o "em vést #e" ap., /pokud si ov#em tuto modelovou situaci 
zkou#ející nezvolí jako p#edm!t DJ/. P#i takovém pasivním postoji se prosazuje b!"ná snaha op#ít se o 
pomocnou funkci p#id!leného p#edm!tu. Ten v#ak v této aktuální situaci je#t! neexistuje, nebo&  si ho 
musíme teprve svou tvo#ivou aktivitou budovat, vytvá#et.  
   %etn!mi dotazy jsem zjistil, "e p#edm!t svého vystoupení si "ádn! ze seminarist$ p#edem nep#ipravuje. 
Nejsou tím v#ak vylou"eny apriorní tendence. Spo"ívají obvykle v rámcovém vymezení p#edm!tu, kdy je 
„naplánován“ v hrub!ch rysech ur"it! zp$sob jednání /polemick!, souhlasn!, kooperující, kompetivní ap./, 
up#ednostn!n charakter konání /klidn!, dynamick!, voln!, rytmizovan! atp./ anebo typ partnera, kter! 
ov#em souvisí s p#edcházejícími preferencemi. P#edem vybrané obecné schéma nám!tu /programu, 
projektu ap./ b!vá v#ak brzy opu#t!no a realizátor p#echází k tvo#ivému spontánnímu experimentování. 
    Plynul!, n!kdy i p#ekotn! proud improvizovaného d!ní DJ klade zv!#ené nároky na jedince. Vy"aduje 
nejen permanentní "inorodost, ale i sou"asné zapojení více psychosomatick!ch "inností najednou. Jejich 
synchronní vykonávání má povahu spontánní hravé aktivity, v ní" zdalekanedominují jen zám!rné, 
cílev!domé procesy. Nap#. v dob!, kdy adept sv!m bezd!"n!m, zatím nep#edm!tn! zam!#en!m chováním 
vytvá#í r$zné situace, jejich" #e#ení není je#t! v jeho silách, je nucen v té"e dob! se pokou#et registrovat 
jejich pr$b!h. Jinak #e"eno, ze stavu „b!t mimo situaci“ by m!la sílit tendence dostat se „do situace“ a díky 
jejímu pozvolnému mapování se v ní orientovat. N!kdy pom$"e okam"it! intuitivní vhled. Je v#ak lépe se 
spolehnout na pozorné zapojení smysl$. Zejména u pohybov! kultivovan!ch jedinc$ uplatní se zku#ené 
senzitivní t!lo – u Pato"ky ozna"ované jako esteziologické –, které jako citliv! nástroj je schopno 
samostatn! reagovat a vyd!lit z variety rozli"n!ch impuls$ zárodky „n!"eho“, co v procesu jejich 
p#ekódování /prost#ednictvím p#irozeného ikonického a slovn! symbolické kódu/ nabude podobu 
p#edstavy, my#lenky, nápadu, motivu ap. P#i jejich dal#ím zpracování, nesoucím ji" stopy individuální 
kompozi"ní práce, stávají se stavebními kameny a pojivem vytvá#ejícího se p#edm!tu. 
 
5.    Z diskusí s p#ihlí"ejícími diváky v seminá#i vyplynulo, "e v této své funkci jsou s to vyhodnotit, jak 
adept nepostihuje mnohé inspirativní momenty situace, "e je dokonce v n!kter!ch jejích fázích „slep! a 
hluch!“ pro podn!ty, které se mu p#ímo nabízí. Zejména za"áte"ník v úvodní „zah#ívací“ fázi je zahlcen, a 
p#i tom je#t! utlumen p#emírou své nesoust#ed!né a nespecifické aktivity. Není v ní ani prostor ani "as pro 
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jistou distanci, autokritick! odstup na základ! pr$b!"n!ch zp!tnovazebních proces$, které by mu pomohly 
se orientovat v pro n!j nep#ehledném terénu. 
   Proto u n!kter!ch za"áte"ník$ ani nedojde k ustavení p#edm!tu, nebo&  je rozdroben do t#í#t! spí#e 
náhodn! sebran!ch nápad$, které postrádají dal#ího zpracování a propojení. Jde spí#e o torzo p#edm!tu, 
kterému chybí snaha po jistém uspo#ádání ve smyslupln! celek, nesoucí pe"e&  autorské tvorby. 
%asov! faktor potvrzuje, "e p#edm!t je nutné pojímat jako #iroce otev#ené pole, které si pro svou tvo#ivost 
vytvá#í sám autor. I kdy" se n!které fáze jeví jako nep#edm!tné anebo spí#e zam!#ené na "innosti kolem 
p#edm!tu a jeho p#ípravy, m$"eme z$stat u ozna"ení v titulu na#eho p#ísp!vku. Podmínkou ov#em je, "e do 
n!j zapojíme v#e, co se postupn! stává sou"ástí celkové zam!#enosti a tvo#ivé orientace jedince. Svou 
úlohu tu sehrává i pov!domí specifick!ch rys$ DJ, vyvolané obecn!m vymezením jeho p#edm!tu jako 
ur"itého "ánru, jak jsem se ji" zmínil v l. kapitole. Tím se blí"í na#e pojetí p#edm!tu fenomenologické 
koncepci tzv. intencionálního p#edm!tu, kter! – jak pí#e Husserl – nemusí b!t ani sou"ástí intencionálního 
aktu a tím spí#e ani reáln!m p#edm!tem "i dokonce pojmem.  
   Do pole postupn! koncipovaného i spontánn! vytvá#eného p#edm!tu se dostávají i ty "innosti a procesy, 
které le"ely ve sfé#e  nev!domí anebo ne zcela a pln! uv!domovan!ch proces$, ale které se postupn! 
transformují, aby se posléze staly pramenem spoluú"astnick!ch interakcí autora s jeho vnit#ním partnerem. 
Ve spolupráci s ním, kdy ka"d! z protagonist$ zastává své stanovisko, zaujímá sv$j osobit! postoj, 
vycházející z uplatn!ní vlastní optiky, nastává fáze, v ní" se mezi ob!ma aktéry postupn! rodí a formuje 
p#edm!t jejich konání. Je to p#edm!t jejich spole"ného úsilí, tvo#ivé aktivity a sm!#ování, v n!m" se oba 
partne#i vyzna"ují vzájemností a vst#ícností, je" jim umo"(ují spole"né sdílení dosa"en!ch v!znam$ a 
hodnot.  
   N!kolik na#ich vybran!ch poznámek k "asovému faktoru p#edm!tu DJ ukázalo, "e jeho konstituování 
probíhá na pr$se"íku dvou základních os, reprezentovan!ch "asem synchronním a diachronním. Prvn! 
jmenovaná dimenze temporality se projevuje zejména v jednot! slovního a neslovního jednání, které 
p#edstavuje sou"innost psychosomatick!ch a psychomotorick!ch "inností. V jejich rámci dominuje n!kter! 
z proces$ s jeho psychick!m obsahem, nap#. vnímání, p#edstavy, my#lení, pro"ívání, v$le ap. V#echny tyto 
synchronn! /nikoliv paraleln!/ probíhající stavy, "innosti, procesy i vztahy se uskute"(ují na r$zné úrovni 
uv!dom!ní a zp$sobu jejich regulace.  
Nejzákladn!j#í rovinu tvo#í autonomn! #ízené vrozené a zd!d!né programy "inností, a to jak biologické, tak 
i sociální povahy /nap#. archetypy/. Z jejich „podla"í“ vystupují nacvi"ené a osvojené vzorce chování. 
P#edstavují jednak relativn! uzav#ené, minimáln! prom!nlivé zvyky, stereotypy a pln! zautomatizované 
dovednosti, jejich" #ízení nevy"aduje ve známé situaci v!domého zásahu. Jsou dopln!ny otev#en!j#ími a 
pohybliv!j#ími dovednostmi a druhem schopností ve smyslu „um!ní“ /anglicky „ability“/, které je subjekt s 
to modifikovat do podobn!ch podmínek, v jak!ch si je osvojil. Ve spolupráci s t!mito funk"n! 
propojen!mi vrstvami se pln! uplatní otev#ené schopnosti /anglicky „aptitude“/ zám!rného #ízení na#ich 
aktivit, v"etn! inova"ních projekt$.  
   Nástin "inností rozli"ného stupn! psychické regulace v sob! ji" obsahuje druh! rozm!r "asu 
diachronního, v n!m" dominuje "asov! tok z hlediska p#ítomnosti, minulosti a budoucnosti. Spontánní 
tvo#ivá improvizace DJ vychází z aktuální p#ítomnosti, minulosti a budoucnosti. Spontánní tvo#ivá 
improvizace DJ vychází z aktuální p#ítomnosti, ale opírá se v rozli"né mí#e o minulou, praxí prov!#enou 
zku#enost. Ta p#eva"uje zejména tam, kde se jedinec spoléhá pouze na navyklé zp$soby chování. Pokud je 
autor schopen si p#i svém konání vy"lenit prostor pro distanci, stoupá i vliv zám!rného jednání. Je v"dy 
provázeno v#estrann!j#ím uplatn!ním zp!tn!ch informací o pr$b!hu i v!sledku jeho chování. Dochází k 
zv!#ení podílu #ízené spontaneity,v jejím" rámci autor v!dom! pe"uje o esteticky a komunika"n! 
p#ehledn!ji koncipovan! tvar p#edm!tu. Pat#í k n!mu i jeho dynamická stránka, které v!nuji pozornost v 
dal#í kapitole.  
 
6.   Na konstituování p#edm!tu se podílí té" emo"n! afektivní obsahy pro"ívání jedincova chování i jeho 
citov! vztah k DJ. Nejsou "ádn!m zá"itkov!m luxusem "i bezú"elov!m pr$vodcem p#edcházejících 
"inností. Vyjad#ují základní a ur"ující hodnotovou orientaci a postoj adepta k jeho ú"asti na DJ. Projevují 
se specifick!m vnit#ním klimatem, které spo"ívá v celkov! zv!#ené aktivit! jeho chování. Dokládá, jakou 
hodnotu p#isuzuje autor svému konání a snaze o zlep#ování svého verbálního a neverbálního projevu.  
  Intenzivn!j#í nasazení vnit#ních sil /energie/, vytvá#í pohotovostní pole pro uplatn!ní kreativních postup$, 
i kdy" to zdaleka nemusí znamenat, "e má p#edstavu, o "em a jak!m zp$sobem je bude rozvíjet. Tento stav 
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nejen p#edchází vlastní tvorbu – vzpome(me na „p#edstartovní“ zah#ívací fázi – ale uplat(uje se v r$zné 
modifikované podob! i b!hem ní. Navíc ovliv(uje mimoracionální, nev!domé nebo ne pln! uv!domované 
tendence, z nich" vyv!rají nap#. p#ání usp!t, pot#eba sebeprezentace, zvídavá snaha dopátrat se mezí 
vlastních schopností "i odborn! zájem o vlastní profesionální r$st nebo snaha si svobodn! zahrát a 
vyzkou#et „n!co“, s "ím se v b!"ném "ivot! jen z#ídka setkáme. Jedná se o k#i"ovatku vzájemn! se 
prolínajících pohnutek /motiv$/, které jsou propojeny s dynamick!mi procesy vzbuzen!ch emocí i tlaky 
citov!ch preferencí. Tvo#í d$le"itou sou"ást energetiza"ních proces$. Mají svou slo"ku silovou 
/dynamickou/, která podn!cuje a udr"uje aktiva"ní hladinu na#í tvo#ivé "innosti, a slo"ku sm!rovou, je" 
zam!#uje jedincovu aktivitu na to, co pokládá za v!znamné, d$le"ité a v "em nachází smysl svého jednání. 
Tato jeho základní hodnotová orientace /v"etn! její kriteriální soustavy/ funguje jako „filtr“, kter! omezuje 
aktuální pole autorovy p#edm!tné zam!#enosti. Sítem svého „oka“ propou#tí podn!ty pouze ur"ité 
d$le"itosti, v!znamnosti. To znamená, "e se do improvizované aktivity nedostává „cokoliv“, n!br" jen to, 
co pro#lo prov!rkou  primárn! hodnotících proces$. Tento zárodek p#edm!tu se zvolna vyno#uje z 
nev!domí a nespoutané spontánnosti na „sv!tlo“, které autor registruje jako sm!r, kter!m nap#e své síly, 
svou energii a vyzkou#í své schopnosti a prov!#í svou intuici. 
 
7.   Pokusil jsem se ukázat, "e autorská tvorba v DJ p#edstavuje slo"itou, mnohovrstevnou strukturu, v ní" 
dochází k souh#e a vzájemn! se podmi(ující "innosti v!dom!ch i nev!dom!ch proces$. Zmín!né "innosti, 
jak!m je nap#. cílov! nezam!#ené tápání, zkou#ení, hledání, zvídavé pátrání atp., provázející p#ípravnou 
fázi, v ní" adept je#t! zdaleka neví, co a jak bude d!lat, p#edstavují r$zné druhy spontánního, bezd!"ného, 
nev!domého chování. Jsou dopln!ny nau"en!mi vzorci chování a zvyky z p#eu"ení, které „naskakují“ 
automaticky a stereotypn! v t!ch situacích, které se vyzna"ují podobn!mi znaky, jaké m!ly ty, ve kter!ch 
do#lo k jejich osvojení a pozd!ji i k jejich osv!d"ení. 
   V!domé aktivity, s r$znou mírou uv!dom!ní, ozna"ované jako cílev!domé, zám!rné, volní, úmyslné, 
neprobíhající izolovan! od p#edcházejících proces$, nebo&  ty tvo#í  základní podmínku jejich 
uskute"(ování. Odli#ení v!dom!ch "inností od nev!dom!ch by nem!lo vést k jejich odd!lování, "i je 
dokonce pojímat jako vzájemn! se vylu"ující. V!domí b!vá n!kdy pojímáno jako ostr$vek v #irokém 
oceánu nev!domí. P#esto není t#eba "ádn! z proces$ ani démonizovat ani glorifikovat. Tvo#í p#irozenou a 
nedílnou sou"ást i b!"ného "ivotního chování, a tím spí#e pak jednání dialogického. Neustále 
uskute"(ované p#echody z nev!dom!ch "inností do pzvolna uv!domovan!ch kreativních postup$ tvo#í 
nejen základ pedagogického u"ebního procesu, ale jsou i mohutn!m zdrojem radostn!ch pro"itk$ z 
postupného zvládání a neustále se zdokonalujícího #ízení vlastní spontaneity, zá"itk$, je" tím, "e  pro#ly 
procesem katarze, p#edstavují pro autora vlastn! jedinou bezprost#ední odm!nu, kterou se obdarovává za 
svou nezi#tnou, tvo#ivou aktivitu. 
 
8.   Jak se ukázalo, je p#edm!t DJ otev#en! a dynamick!, tak"e doznává s ka"dou novou situací dal#ích 
zm!n. Zatím jsem v!noval pozornost spí#e t!m fázím, které byly spojeny s jeho hledáním a vytvá#ením. 
Jeho zvládnutí a „fixace“ p#iná#í mo"nosti tvo#ivého dopl(ování a prom!n. Jsou spojeny s jeho 
transformací, která tvo#í sou"ást kreativních metod. Zmíním se o dvou postupech, s jejich" konkrétní 
formou se v praktické tvorb! setkáváme. 
   První metoda má sv$j p$vod v b!"né lidské praxi, kdy dochází k p#enosu akcentu zam!#ení z obsahu 
"innnosti na její formu, zp$sob, jak!m ji provádíme. Stru"n! #e"eno, „co“ /o "em/ je nahrazeno „jak“, a to 
nikoliv jako setrval! stav, ale jako vzájemn! se podmi(ující vztah, v n!m" – dle situa"ního kontextu  – 
m$"e b!t jeden z jeho pól$ vyst#ídán druh!m a sou"asn! v!razn! akcentován.  
   V estetické v!chov! se jedná o programov! p!stovanou a rozvíjenou aktivitu, vyzna"ující se zv!#en!m 
zájmem o zp$sob projevu, tvorby, pé"í o vn!j#í tvar, formu chování ap. Forma tu v#ak není brána jako 
povrchní, "ist! vn!j#í „slupka“, obal, kter! je mo"né vym!nit, ani" by do#lo k zm!n! obsahu /nabízí se 
p#íklad krabice "i láhve s jejím „obsahem“/. V tvorb! je forma pojímána jako jedin! zp$sob  vnit#ní 
organizace a existence obsahu. U interpreta"ních aktivit pak vystupuje jako zp$sob prezentace /projevu, 
vyjád#ení, zobrazení ap./ obsahu. Souvisí s jeho syntaktickou stránkou, tj. zp$sobem uspo#ádání prost#edk$ 
/materiálu/. 
   V dialogickém jednání dochází k tomu, "e autorovy aktivity p#estávají b!t jednostrann! zam!#eny na 
p#edm!t ve smyslu jeho obsahov!ch aspekt$, tj. zejména prezentaci ur"itého d!je, nám!tu, p#íb!hu ap. 
Jejich v!znam ustupuje ve prosp!ch nové orientace na zp$sob, jak!m je p#edm!t autorem pojednáván, co 



 37 

v#e se s ním dá „ud!lat“, provést jak si s ním pohrát. Dochází k p#ehodnocení funkce p#edm!tu. 
Dominujícím se stává zp$sob, jak!m je DJ rozvíjeno, tj. samo d!ní. P#ítomní recipienti mají tak mo"nost 
nahlédnout p#ímo do samotné dílny autorovy tvorby, a tak se ú"astnit i podílet na tvo#ivém rozvíjení jejích 
mo"ností. 
    V t!chto souvislostech se vytvá#í specifická poetika DJ, která dostala „do vínku“ tento originální artefakt 
I. Vysko"ila, prov!#ovan! v jeho nes"etn!ch formách „nedivadla“. Je mo"né vystopovat více vliv$, které se 
v jeho poetice tvo#iv! p#em!nily. P#ipome(me nap#. dialog, navazující na sokratovsk! vzor, robustní, 
jemn! i ironizující intelektuální humor, t!"ící s nesmírnou citlivostí z bohatství "e#tiny anebo syntaktickou 
a sémantickou slo"ku jazyka, odhalující nep#eberné mo"nosti „jazykov!ch hrátek“, které a" nezap#ou 
p#inále"itost k dramatickému "ánru, p#ece jen "erpají také z "ivotní reality, a popírají tak svou 
jednosm!rnou závislost pouze na divadle.  
   Druh!m p#íkladem tvo#ivé metody transformace p#edm!tu je jeho p#em!na na partnera DJ. Základ této 
metamorfózy spo"ívá v dvojjedinosti na#eho jáství. N!které jazyky mají pro tuto skute"nost p#íslu#ná 
slovní ozna"ení, nap#. angli"tina: I – me, fran#tina je – moi, n!m"ina: ich – selbst. V "e#tin! chybí 
adekvátní slovní v!razy. Vypomáhá se pou"itím r$zn!ch pád$ zájmena „já“, jak m$"eme demonstrovat na 
následujícím p#íkladu: jedin! já – jako "lov!k – jsem schopen poznávat sám sebe. „Já“, reflektující já, jako 
podm!t je s to se zam!#it a pozorovat „druhé já“, které se tak m$"e stát p#edm!tem popisu, anal!zy anebo 
interpretace. 
  Po"átkem této nové orientace se mohou stát t!lesné a t!lové pocity a zá"itky, které se n!kter!mi sv!mi 
vlastnostmi p#ipomenou autorovi a vynutí si na n!m, aby se jimi p#ednostn! zab!val. Zavede o nich #e", 
komentuje sv$j psychosomatick! stav nebo ho pohybov! vyjád#í sv!m chováním. V pr$b!hu dal#ího 
jednání m$"e autor sv$j stav anebo orgán jako „nositele“ t!lov!ch zá"itk$ vy"lenit jako samostatného 
"initele, aby ho posléze uvedl do role partnera.  
   )e" není vedena o ur"itém t!lesném orgánu "i partii, ale s ním  jako s druh!m pólem komunika"ního 
kanálu. Jako p#íklad poslou"í Werichovo zd$razn!ní ucha, které se diví, co v#echno huba pronese. 
Partnerem se m$"e stát cokoliv z celku jáství. Partnerské roli prospívá, kdy" je vy"len!n! orgán, vlastnost, 
rys, vztah "i stav personifikován a p#ípadn! je#t! pov!#en do obecné polohy symbolu. Z hlediska 
sémantického je tuto transformaci p#edm!tu mo"né interpretovat jako p#echod a p#em!nu jednoho druhu 
znaku v dal#í, tj. od indexu k ikonu a symbolu.  
  Autorovi se nabízí dal#í vnit#ní diferenciace ego komplexu. Dochází tím k rozmno"ení díl"ích aspekt$ 
jáství, jak je známe i z vlastní zku#enosti. Dialog je pak veden a d!je se mezi m!m praktick!m a 
teoretick!m já, mravním a estetick!m, pracovit!m a pohodln!m, ale i mezi Rozumem a Citem, T!lem a 
Du#í /resp. Duchem/ ap. 
  Transformace p#edm!tu na partnera DJ odkr!vá jednu z mo"ností, jak!m zp$sobem m$"e dát autor vznik 
novému partnerovi. Jeho existence je jednou ze základních podmínek konání dialogu. Tento po"adavek 
spl(uje i vnit#ní partner. Jeho problematika, v"etn! celkového pojetí partnerství, p#ekra"uje meze, vyty"ené 
titulem práce. Je v#ak nutné p#ipojit poznámku, vypl!vající z up#esn!ní na#eho tématu. 
 Partnerství v DJ neznamená absolutizaci autorovy osobnosti jako jediného protagonisty, jeho" je vnit#ní 
partner  pouh!m  pasivním otiskem "i stínem. Má svou relativní samostatnost, která se zvy#uje v pr$b!hu 
interakcí a také nap#. tím, "e je "ast!ji exponován ve smyslu „seriálového“ partnera. Ve vzájemn!ch 
vztazích kooperativní a kompetitivní povahy je stav!n do r$zn!ch situací tak, "e jeho jednání – navíc 
odli#n! vyjad#ované slovními, pohybov!mi i dal#ími prost#edky – získává na v!rohodnosti a logice. Není 
proto v!jimkou, "e jeho repliky a kontrarepliky mohou p#ekvapit i zasko"it  samotného autora „stvo#itele“. 
Plní tím d$le"itou úlohu, která spo"ívá v tom, "e mu nedovolí sklouznout do egocentrického, p#ípadn! 
egoistického jednání. Znemo"ní mu, aby DJ pojímal jako proces aktuálního vybití energie, jako formu 
sebeuspokojení, sebevyjád#ení "i sebeprezentace, vyús& ující do monologu, jeho" p#edm!tem je samomluva 
o sob! a se sebou sam!m. Dialog nastoluje dynamick!, vzájemn! vyvá"en! a dopl(ující se vztah Ty – Já, v 
n!m" ji" Platon shledával, "e teprve „dia–logos“ je obohacením „logos“, "e slovo sice zprost#edkuje 
poznání, ale jeho zavr#ením je teprve rozmluva, která ve spolupráci s partnerem umo"(uje osv!tlit p#edm!t 
jejich dialogu z více úhl$ pohledu a z r$zn!ch stanovisek.  
 
9.    Vybrané p#íklady transformace p#edm!tu DJ snad prokázaly, "e jeho tradi"ní, „objektivní“ pojetí /co 
d!lat, o "em vést #e"/ je p#íli# statické. Pro tvo#ivé jedince znamená omezování jejich aktivit. Proto 
posouvají jeho chápání do poloh, ve kter!ch mohou uplatnit sv$j osobit! podíl nejen na d!ní a 
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uskute"(ování dialogu, a tím i na individuální modifikaci p#edm!tu, ale i na zp$sobech jeho vedení a 
rozvíjení. Z jiného, pragmatického úhlu pohledu se ukazuje, "e p#edm!t DJ je t!sn! spjat jak s osobnostmi 
participant$, tak také s jejich zám!ry a cíli, které prost#ednictvím své rozmluvy sledují. Obecn!ji #e"eno, 
p#edm!t doznává zm!n spolu s ú"elem a funkcemi, je" jsou spojeny s ur"it!m typem dialogu. Tento 
poznatek jsem si ov!#il p#i sv!ch pozorováních a stvrdil rozhovory s ú"astníky – neherci. Ti toti" sledují 
absolvováním seminá#$ pon!kud odli#né cíle – jejich profesionální orientace se ubírá jin!m sm!rem. 
Rozli"ná odborná zam!#enost ú"astník$ klade proto na obsah a zp$sob vedení seminá#$ pon!kud odli#né 
po"adavky, pro které je p#ístup I. Vysko"ila v"dy otev#en!. Ov#em v!domí vnit#ní diferencovanosti 
p#edm!tu DJ jako studijního oboru nemusí b!t na #kodu v!ci. 
  Domnívám se, "e v#echny zájemce spojuje spole"n! „cílov! p#edm!t“, up#ímná snaha pojímat DJ jako 
d!ní, p#i n!m" se seznamují se strukturou sd!lovacího procesu. Na tom v#ak poznání nesetrvává, nebo&  
akcent celého jednání se p#esouvá p#ednostn! na porozum!ní partnersk!m vztah$m.  Poznat vlastní povahu 
partnerství, osvojit si r$zné druhy partnersk!ch kontakt$ a nau"it se respektovat symetrii ve vzájemné 
v!m!n! rolí a s nimi spjat!ch aktivit, to v#e vytvá#í podmínky pro osobnostní rozvoj ka"dého z ú"astník$ v 
té mí#e, kterou by p#i egoistické izolovanosti nebo monologické "innosti nebyl s to dosáhnout. Adept se tak 
postupn! dobírá poznání a porozum!ní sebe sama, sv!ch schopností i mo"ností jejich uplatn!ní, 
prost#ednictvím druhého, tj. vnit#ního partnera. Takové poznání p#ekra"uje práh pouhého porozum!ní.  
  DJ se toti" neuskute"(uje jen pomocí slov a nedá se redukovat na p#enos informace. Vy"aduje celkové 
zapojení autorovy osobnosti v komplexu jeho psychosomatick!ch a psychomotorick!ch aktivit, jeho 
neslovní jednání, zprost#edkované zprvu uchopující rukou a pozd!ji "inností moudrého, chápajícího 
personálního t!la, umo"(uje hlub#í pr$nik do komunika"ního procesu. Porozum!ní je dopln!no 
obsa"n!j#ím a celistv!m pochopením v#ech podstatn!ch souvislostí, v nich" autorovo jednání probíhá. 
Chápe ho p#edev#ím jako setkání, které znamená roz#í#ení osobních zku#eností o nové zp$soby dialog$ a 
jednání, je" vedou k celkovému obohacení vzájemn!ch vztah$ lidí, k zv!#ení kultury jejich vzájemn!ch 
styk$, a tím i estetické p$sobivosti vlastního procesu sd!lování a sdílení spole"n! dosa"en!ch hodnot. 
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Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 
O svobod$ v dialogu 
 
Dopsav titul p#ísp!vku zatrnul jsem pon!kud. Zní tak#ka filozoficky, a" v!c, o ní" bude psáno, tu do v!#in 
královny v!d nedosáhne. A p#esto tu o svobodu p$jde. Jen dovolím si nevymezovat nap#ed pojetí pojmu 
svoboda a následn! pojmu dialog ve v#ech pat#i"n!ch relacích, nebo&  hodlám sp!t rychle k meritu. 
Za"n!me nakro"ením jakoby k eseji. 
Cel! ná# "ivot je prodchnut komunikací. Po"ínaje elektrochemismy v na#em t!le, soustavou dal#ích smysl$ 
(krom! t!ch p!ti vn!j#ích, co mají b!t pohromad!) – interoreceptor$ a proprioreceptor$ pracujících s 
informacemi o tom, jak fyzicky existujeme, p#es fatické my#lení "i vnit#ní #e" a" po v!m!nu zpráv mezi 
lidmi. Abstrahuji od #ady mezistup($ a dal#ích komunikací. Nechci p#íli# zjednodu#ovat v!ci tím, "e 
ztoto"ním pojem komunikace a dialog, ale p#esto tu je z#ejmá blízkost obsah$, resp. skute"ností skute"n!ch 
i ideálních, které oba pojmy ozna"ují. P#ipustíme–li, "e dialog b!vá podstatn!m polem komunikace, pak 
m$"eme tvrdit, "e ve své podstat! jsme bytostmi dialogick!mi a ná# "ivot se skládá z #ady akt$, jimi" 
voláváme responze, a naopak z na#ich responzí na skute"nosti, s nimi" se setkáváme, a&  ji" jde o 
skute"nosti vpravd! komunika"ní (slova, r$zné signalizace atd.) "i o skute"nosti, které n!jak osloví na#e 
t!lo "i na#i mysl, a" to nemají p#ímo v úmyslu (t#eba v$n! lesa... i kdy", kdo ví?). 
%tená#i m$"e se zdát, "e mi zb!vá u" jen ztoto"nit pojmy komunikace, interakce, chování, reagování apod. 
a nebude vlastn! u" o "em psát dále. To ale nechci. Do nebezpe"né #í#e jsem se pustil jen proto, abych 
vytvo#il startovací pole pro tvrzení, "e pokud je ná# "ivot opravdu tak dialogick!, komunikativní, 
diskurzivní, pak je z#ejmé, "e v tomto na#em "ivot! "ijeme a tvo#íme #irokou #kálu r$zn!ch typ$ dialog$, z 
nich" n!které stojí na samé hran! dialogi"nosti (tím, "e jsou opravdu jen pouhou reakcí na cosi, ale t#eba 
té" monologem, kter! mívá veskrze latentn! dialogickou povahu) a jiné reprezentují vysoké formy lidského 
verbálního abstrahování, jinde v p#írod! nevídané. 
P#imkn!me se te' k I.Vysko"ilovi jako k v!chodi#ti dal#ích úvah. Ve své profesorské #e"i nabízí dal#í 
klasifika"ní pohled vedoucí od vnit#ního dialogu vnit#ních partner$ v nás sam!ch a" po jeho vn!j#í t!lov! 
projev vid!n! ve zm!nách svalového tonu, gesta a p#ípadn! dále pro sebe rozehran! "i té" pro jiné 
zve#ejn!n! improvizovanou hrou. Sv$j v!klad za"íná I.Vysko"il partií pojednávající o spontánní 
dramatické h#e, improvizaci. Ucho "asne, co huba mluví, praví s J. Werichem. 
%tu–li tyto stránky profesorovy stati, které pojednávají o tom, co bylo ukázáno zde v p#edchozím odstavci 
(a p#idám–li to, co jsem sám „o“ dialogickém jednání vid!l), pak mám p#ed o"ima p#edstavu "istého 
dialogu, dialogu skute"n! vyv!rajícího z hlubin úrovn! „spontánního já“, dialogu vpravd! svobodného, 
pokud m$"eme ohrani"it "i vymezit svobodu tentokrát tím, co se odehrává v na#em nitru, v na#em 
„podv!domí“ (I.V.), tím, "ím jsme spontánní, tím, kdo jsme my sami, ka"d! z nás, pokud tedy m$"eme 
ohrani"it svobodu tím, "e ji máme v sob!. 
A nevíme–li, zda tato svoboda v nás jest, pak dialogické jednání nesporn! má schopnost nám ji 
p#ipomenout, ale snad i darovat (to jist! v!dí lépe ti, kte#í se nejen jako já toliko dívali, ale kte#í „to“ i "ili 
"i "ijí). 
Není v#ak – alespo( v teoriích o "lov!ku – shledáváno jako sou"ást na#eho "ivota jen „já spontánní“, ale i 
dal#í jakési druhy "i vrstvy „já“. Já reflektované, já stylizované, já seberegulující. Vypadají te' mo"ná tato 
„já“ vedle já spontánního jakoby nep#ípadn! "i chud!. Ale existují a z jistého hlediska nejsou ani chudá ani 
nep#ípadná. Te' v#ak je nutná vsuvka v déli odstavce. 
Aby bylo jasno, tady neza"íná jakási oponentura my#lenek Ivana Vysko"ila. Tady – op!t nakro"ením 
jakoby k eseji – za"íná povídání o jiném typu dialogu, kter! je sou"ástí na#eho bytí. Tedy opakuji, "ádná 
polemika, ale #e" – by&  Vysko"ilem inspirovaná – o n!"em dal#ím "i jiném nebo souvzta"ném. 
A I.V. nám té" pom$"e posunout téma do roviny pedagogické, nebo&  on své v!chodisko prakticky napl(uje 
i p#i v!chov! herecké, ale obecn! i p#i kultivaci tvo#ivé sociální komunikace. A práv! toto pole sk!tá onen 
dal#í pohled na v!ci dialogické. 
Nejsa u"itelem herectví nemohu se pou#t!t oprávn!n! do debat o tom, nakolik je tato jevi#tní profese (a u 
koho) zalo"ena na spontaneit! a nakolik na reflektovanosti a sebe#ízení. Jsa ale u"itelem, kter! ve své práci 
u"ívá jak divadelní (dramatická v!chova), tak spí#e psychologicko–pedagogické (pedagogika osobnostn! 
sociálního rozvoje) prost#edky a metody, a to s cílem v#eobecné kultivace osobnosti a rozvoje sociálních 
dovedností "ák$ nám do #koly sv!#en!ch, chci psát o následujícím. 
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Ve své práci musím (a nejen já, ale samoz#ejm! i #ada dal#ích koleg$ ve stejn! krásném jhu) vést na#e "áky 
cestami – z jednoho úhlu pohledu – nejrozmanit!j#ích dialog$ "i diskurs$ atd., které jsou a budou sou"ástí 
jejich existence, ale i které nám slou"í k tomu, abychom mohli v lekcích realizovat spole"né pedagogické 
dílo (oni "ákovské, já u"itelské); z druhého úhlu pohledu ov#em i cestami tu spontaneity a jejího rozvoje a 
svobodného projevení, tu v#ak p#ísné regulovanosti a pravidlovanosti vy"adující p#ísn! dohled nad sebou 
sam!m v tom, "emu se u"í a jak se tomu u"í. 
Spojíme–li ob! strany ve v!#e #e"eném, pak vyjde v sum! mimo jiné i kategorie „#ízeného dialogu“, 
dialogu, kter! má jasná pravidla a&  ji" je veden se sebou sam!m "i s partnerem. 
Nechci tu klást otázky po smyslu existence takov!ch dialog$ "i po smyslu toho, "e se jim "áci u"í – jejich 
oprávn!nost pln! uznávám. Vím, "e pravidla, která ve svém systému tematicky centralizované interakce 
mezi lidmi uvádí R.Cohnová nejsou v!myslem blouznivého v!dce, ale kopírují rozvíjejícím zp$sobem 
efektivitu v "ivot! vid!n!ch komunikací, vím, "e kroky tak #e"ené konstruktivní hádky i její ur"ení, co se 
smí #íkat a co ne, mají sílu vést k dobr!m záv!r$m mezi lidmi, vím, "e doporu"ení asertivních formulek, v 
zát!"ovém typu dialogu, která jsou v kone"ném d$sledku dost p#ísná, mohou p#inést úlevu v nap!tí, vím, "e 
p#esn! p#edepsané a #íkané v!tné segmenty p#evedení konfliktu dvou lidí na problém umo"(ují efektivní 
#e#ení, vím, "e regule vyjednávání mezi stranami... atd. atd. 
Ale to v#e platí i pro dilog „dovnit#“ osobnosti. Vím rovn!", jak p#esné mají b!t n!které formule 
adresované sob! samému, formule sebepotvrzující "i naopak problémy (cestou sankalpy i jinou) pomáhající 
#e#it; vím, jak obtí"né b!vá udr"et linii pozitivní ("i situaci „pozitivizující“) samomluvy v okam"iku, kdy 
"elíme t#eba vlastnímu stresu, vím, jak pot#ebné je hovo#it k sob! jen ur"it!m zp$sobem, kdy" se 
rozhodneme pro zm!nu t#eba postoj$... 
A vím, "e i toto moji "áci pot#ebují znát a dle své mo"nosti um!t, proto"e realita "ivota je bude stav!t i do 
situací, v nich" toto m$"e b!t ten nejlep#í zp$sob dialogu, kdy to m$"e pomoci jim i druh!m (stejn! tak 
jako jim jejich spontaneita m$"e u#kodit, ale stejn! tak, jako m$"e u#kodit jim i druh!m to, "e nebyli 
spontánní a tak dále). 
Je#t! jednou – vím. Ale v"dy znovu si trochu udiven! uv!domuji jist! jen zdánlivé paradoxy této této v!ci 
(a této práce). 
Na jedné stran! u"íme p#esn!m pravidl$m vnit#ních i „vn!j#ích“ dialog$, která"to pravidla nejen "e 
netryskají ze studánek ("i studní) spontánního já, ale p#ímo závisí na ukázn!nosti já reflektovaného a 
#ízeného (v tom se mnohdy jist! per analogiam podobáme i p#íprav! herc$ v n!kter!ch systémech, k nim" 
systém Vysko"il$v tvo#í alternativu), le" jdou mnohdy "lov!ku i proti srsti, av#ak jsou v d$sledku dobrá. 
Na druhé stran! u"íme – i kdy" t#eba jinak ne" Ivan Vysko"il – otev#enosti, spontaneit! a pocitové "istot! 
dialogu vnit#ního i s komunika"ním partnerem. 
V titulu bylo ale psáno o svobod! a vracím se tedy i k tomu, co bylo #e"eno v!#e, "e se spontánním já pojí 
se mi automaticky p#edstava svobody. V úvaze se v#ak nelze vyhnout tomu, "e i regulace v dialogu má sv$j 
v!znam. 
Contradictio in adiecto. Vychází mi v té rovnici, "e #ízenost dialogu p#iná#í ne nepodstatn! druh svobody, 
toti" svobodu zvládání situace, svobodu zvládání sebe samého, svobodu a opro#t!ní od toho, co m$"e 
spontaneita zanést sv!m p#ívalem, umo"ní svobodu #e#ení. A vychází mi rovn!", "e je to naopak ono 
uv!dom!ní si sebe samého, k n!mu" krá"íme p#es setkávání se svou spontaneitou, co nám – vedle jiného – 
umo"ní o to lépe zacházet s tím, co zvu #ízeností, o to lépe rozeznat, kdy já v této situaci s t!mito partnery 
mohu zapomenout na pravidla "i naopak je musím nechat znít ve své syntaxi, umo"ní svobodu poznání a 
volby. 
Je to hra se slovy, ale myslím, "e jen dohromady tyto „dv! svobody“ v dialozích dají tu jednu bez uvozovek 
("i s velk!m s "i jakkoliv jinak). 
V posledním odstavci cht#l jsem v$e postmodern# poodstr&it "e&mi o banálních záv#rech, ale #eknu jen, "e 
to, co #e"eno o pár #ádek v!#e, mne znovu a znovu uchvacuje. 
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Mgr.  Jan Karaffa 
Cesta k dialogu v p"íprav$ u#itel! v rámci p"edm$tu základy profesní praxe 
 
P#edm!t základy profesní praxe (dále ZPP) je za#azen od roku 1990 pro v#echny obory studia u"itelství 1. a 
2. stupn! #kol v prvním ro"níku denního studia na PedF Ostravské univerzity. Na jeho vzniku, prosazení a 
za#azení se podílela doc. Hana Kantorková, Mgr. Eva Polzerová a Mgr. Hana Cisovská, ale velkou 
inspirací pro n! byla dlouholetá práce doc. Evy Vysko"ilové v oblasti komunikativních dovedností. 
Celkov! jde o dv! hodiny cvi"ení t!dn! v pr$b!hu zimního i letního semestru. Zpo"átku byl p#edm!t 
zam!#en p#edev#ím na pedagogickou komunikaci. V sou"asnosti je zam!#en na osobnostní a sociální rozvoj 
student$ vzhledem k základním p#edpoklad$m k u"itelství. V prvním (zimním) semestru p#eva"uje 
hledisko obecn! lidské, druh! (letní) semestr je pak orientován na komunikaci mezi lidmi a pedagogickou 
komunikaci. Studenti mají mo"nost procházet aktivním sociáln!–um!leck!m v!cvikem, ke kterému 
u"íváme p#edev#ím metod, technik a postup$ dramatické v!chovy. 
 
Domnívám se, "e v p#íprav! student$ k u"itelství je pot#eba dialogu v!novat dostate"nou pozornost, 
proto"e dokázat vést dialog je jedna z velmi d$le"it!ch pedagogick!ch dovedností. Cht!l bych se tedy 
zab!vat tím, pro" a jak se pokou#íme otevírat prostor pro rozvíjení schopností pot#ebn!ch k vedení dialogu. 
 
Jak uvádí J. Mare# a J. K#ivohlav! (1995), komunikace ve #kole b!vá velmi "asto neosobní a formální, 
proto"e u"itelé mnohdy neum!jí navodit atmosféru, která by podn!covala vzájemnou komunikaci a 
vyprovokovala "ákovské dotazy. $kola by v#ak m!la nabízet daleko více p#íle"itostí k setkávání s u"iteli, 
kte#í doká"í vést skute"n! dialog, proto"e se skrze dialog mohou u"itelé spole"n! s "áky dobírat poznávání, 
u"it se porozum!t r$zn!m problém$m a jejich vzájemn!m souvislostem a zárove( p#itom mohou poznávat 
sebe i druhé a dot!kat se r$zn!ch vrstev sv!ch osobností. U"itel pak m$"e dojít k hlub#ímu poznání "áka, 
jeho stylu my#lení, hloubky porozum!ní, míry samostatnosti, postoj$ k u"ivu, ale také toho, co si "ák sám 
pod u"ivem p#edstavuje. Takov! dialog v#ak neprobíhá p#íli# efektivn! a plynule, proto"e je obtí"n!: 
stoupá pravd!podobnost "ákovsk!ch chyb, zu"uje se okruh "ák$, kte#í jsou ochotni odpovídat, rozhovor se 
prodlu"uje, rytmus zpomaluje, objevují se pauzy, pr$b!h dialogu se obtí"n!ji #ídí, u"itelé pak mohou 
propadat úzkosti, "e se jim v!ci vymykají z ruky (Souléová 1984). Asi práv! proto se ho obávají. Pro 
n!které studenty, kte#í nastoupí do prvního ro"níku, pak b!vá vedení dialogu velmi náro"né, proto"e se s 
ním d#íve nesetkávali. V p#edm!tu ZPP se najednou ocitají v situacích, v nich" jsou vedeni k spontánním 
projev$m a k aktivnímu jednání a interakcím, v nich" mají sd!lit sv$j vlastní názor, sv$j pohled, svoji 
zku#enost nebo hovo#it o tom, co pro"ili, jsou tedy vedeni k p#em!#lení a k vhodné volb! slov pro svá 
sd!lení, a tím k autentickému projevu, v n!m" není prostor na fráze, kli#é a zab!hnutá formální schémata. 
Aby nedocházelo k zbyte"nému zablokování, má cel! proces ur"it! sled postupn!ch krok$ od jednodu##ích 
k náro"n!j#ím tak, aby se otevíral prostor pro rozvíjení p#epoklad$ k u"itelství, a tím krom! jiného také i 
pro vedení dialogu.  
 
Na#e snaha sm!#uje p#edev#ím do oblasti sociáln!–komunikativních p#edpoklad$ k u"itelství : 
– poznávání sebe a druh!ch ve skupin! 
– vnímání sebe, partnera, skupinu a sebe ve skupin! v ka"dém okam"iku celého procesu 
– tvo#ivost, spontánní, autentick! a p#irozen! projev 
– samostatné osobité my#lení a sebevyjád#ení 
– navazování kontakt$ se skupinou (t#ídou) a vedení smysluplné komunikace v pr$b!hu vzájemné interakce 
– p#ekonávaní ned$v!ry a získávání d$v!ry k sob! samému (zdravé sebed$v!ry) i k ostatním ve skupin! 
– aktivní podíl na vytvá#ení atmosféry vzájemné d$v!ry, na vytvá#ení dobr!ch vztah$ ve skupin! a na 
#e#ení problém$, které se v pr$b!hu procesu mohou objevit 
– schopnost reflexe reality jak ve vztahu k sob! (sebereflexe), tak ve vztahu k ostatním a k celkovému 
hodnocení – popisování jev$ (pedagogického) procesu 
– u"ení se sociální a pedagogické komunikaci vedením vlastní komunikace a na základ! rozvíjení vlastních 
zku#eností s ní 
– nebát se mít vliv, tzn. ovliv(ovat proces a p$sobit na jeho ú"astníky (tzn. u"it se u"it a vychovávat) 
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Dramatická v!chova nám nabízí celou #adu r$zn!ch postup$: hry, cvi"ení, dramatické hry a improvizace, 
které nám práv! skrze hraní rolí mohou pomáhat p#i rozvíjení sociáln!–komunikativních p#edpoklad$ k 
u"itelství. Hra zde má své opodstatnitelné místo, proto"e díky ní dochází k uvoln!ní, spontaneit!, v!razné 
aktivizaci ú"astník$, soust#ed!ní na spolubytí (te' a tady), k vzájemnému sdílení a spolupro"ívání. Tyto 
jevy pak mohou velmi pozitivn! podporovat dal#í aktivity, v nich" se ji" hra neobjevuje. %innosti jsou 
zam!#eny na tyto d$le"ité fáze procesu: navazování kontaktu, vytvá#ení atmosféry vzájemné d$v!ry, 
poznávání sebe a druh!ch, rozvíjení smyslového vnímání, soust#ed!ní pozornosti a empatie, 
experimentování a modelování sociální (pedagogické) komunikace – interakce (neverbální, verbální i 
"inem), a tím také vedení rozhovoru a" k jeho nejvy##í form! – dialogu. V#e pak sm!#uje k záv!re"nému 
v!stupu student$, ve kterém si mohou sami prov!#it své komunikativní schopnosti p#ímo v praxi, ve #kole, 
p#i vedení t#ídy "ák$. Následné zhlédnutí videozáznam$ v!stup$ student$ je  pak vhodn!m v!chodiskem k 
spole"nému záv!re"nému hodnocení a m$"e se stát i motivací k dal#ímu seberozvoji. 
 
Ve vztahu k dialogu pak student prochází cestou k otevírání se sob! samému (i druh!m lidem), sv!m 
vlastním pocit$m, zá"itk$m, pro"itk$m a vytvá#en!m zku#enostem. Velmi d$le"ité je soust#ed!ní na 
vnímání p#ítomnosti, tzn. toho, co se ve mn! d!je te' a tady. Jde o to nebát se myslet, jednat a vyjad#ovat 
se i bez p#ípravy, „spatra“, bez dop#edu p#ipraven!ch odpov!dí. Zcela zám!rn! se studenti ocitají v 
ne"ekan!ch situacích, které v nich vyvolávají pot#ebu reagovat a jednat n!kdy více, n!kdy mén! spontánn!. 
%asto pozvolna dochází ke ztrát! ostychu vyjád#it sv$j vlastní názor, k postupnému bourání nezdravé 
sebekontroly, která brání p#irozenému projevu. Mohou se u"it pozorn! naslouchat a vnímat druhé (o"ima, 
u#ima i srdcem), akceptovat je a sna"it se pochopit skute"n! smysl jejich sd!lení. Na základ! toho pak volit 
p#im!#ené jednání, u"it se klást otázky a udr"ovat vzájemnou interakci (nap#. vym!ní roli poslucha"e, 
ujmou se slova a reagují na to, co sly#eli). Navíc také mohou p#icházet s vlastní iniciativou, obohacovat 
obsah #e"eného a ovliv(ovat i sm!r, kter!m se komunikace ubírá. U"í se pracovat s informacemi, které 
mohou v pr$b!hu dialogu zp#es(ovat, rozvíjet a formovat. 
 
B!hem obou semestr$ jde vlastn! jenom o pár kr$"k$, které ud!lají studenti na své cest! k rozvíjení 
dovednosti vést dialog. Proto je d$le"ité, aby pochopili v!znam a smysl neustálého seberozvíjení a aby byli 
ochotni na sob! dále pracovat a dále se rozvíjet nejen ve vztahu ke své budoucí profesi. Na konci ro"níku 
jsou patrné ur"ité v!sledky, které se nap#. objevují i v hodnoceních student$ (mimo jiné "asto oce(ují 
v!znam p#edm!tu práv! pro vzájemné poznávání a rozvíjení schopnosti komunikovat), p#esto je v#ak 
pot#eba zam!#it se na dal#í zkoumání a konkrétní ov!#ování toho, nakolik jsou jednotlivé p#edpoklady 
skute"n! rozvíjeny. Jist! by bylo velmi u"ite"né, kdyby bylo vedení dialogu v!nováno na fakult! dostatek 
prostoru i v dal#ích ro"nících, v r$zn!ch pedagogick!ch i odborn!ch p#edm!tech. 
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Doc. PhDr. Eva Vysko#ilová, CSc. – Ing. Jan Pospí"il 
Je mo$né objektivovat pokrok v dialogickém jednání?  
 
První den konference jsme v!novali pozornost dialogickému jednání jako konceptu. Toto pojetí jsme si 
p#ibli"ovali z r$zn!ch hledisek, a to prost#ednictvím videozáznamu, reflexí student$, dotazníkem. 
Porovnávali jsme koncept s koncepcemi psychoterapeutick!mi (anal!za sn$, gestaltterapie), s koncepcemi 
v!chovn!mi (p#íprava u"itel$). Vyslechli jsme historicko srovnávací studii o Sokratov! pojetí dialogu. 
Jednotlivá pojetí brala dialog jako nástroj k dosa"ení r$zn!ch cíl$, nap#. k demokratizaci spole"nosti, k 
lé"b! pacienta, komunikativní schopnosti u"itele. O jak! cíl jde ve Vysko"ilov! konceptu? Je tento cíl 
v$bec reáln!? Je mo"né objektivovat pokrok v dialogickém jednání? Jestli"e ano, tedy jak? 
Tato otázka m$"e znít z druhé strany také takto: „Lze u "lov!ka, kter! studuje obor dialogické jednání,  
sledovat zm!ny v tom smyslu, "e by se v n!jakém sm!ru rozvinuly jeho p#edpoklady pro tvorbu, "e by jeho 
dialogické jednání dosahovalo vy##í úrovn!?“ Kladu si tuto otázku spí#e teoreticky a nemyslím si, "e by 
bylo mo"né dát na ni v krátké dob! odpov!'. Nicmén! se mi zdá, "e je pro povahu konceptu d$le"ité, je–li, 
anebo není–li v n!m pro takovou úvahu místo. Zda se v n!m s takovou otázkou po"ítá a zda je 
p#edstavitelná, myslitelná. Velké pedagogické koncepce tohoto století si toti" vymezovaly sv$j cíl spí#e 
negativn!, jako osvobození "lov!ka od p#edsudk$. Proto bych cht!la v záv!ru dosp!t alespo( k hypotetické 
odpov!di. 
Také kognitivní psychologie p#íli# neuva"uje o v!voji poznatkov!ch struktur. Mluví o mentálních mapách, 
modelech, reprezentacích, které vznikají kódováním, tj. p#evodem vníman!ch vztah$ do jazykového kódu. 
Ale kdy" v lednu 1997 Ivan Vysko"il #ekl p#i v!cviku dialogického jednání, "e základem dialogu není 
informace, ale dorozum!ní, uv!domila jsem si, "e se do tohoto vymezení nevejdou sou"asné koncepce 
vzd!lávání proto, "e termín dialog ponechávají filosof$m a jsou postaveny bu' na pou"ování, navykání 
nebo p#esv!d"ování. Jim jde spí#e o ovliv(ování, nikoliv o dorozum!ní. Dorozum!ní je vybudováno v 
#ir#ím referen"ním rámci, ne" kter! zasahují nap#. vyu"ovací p#edm!ty matematiky, fyziky, chemie a 
dal#ích v!d. Je vybudováno v referenci k existenci "ivého bytí. Dostaneme–li u"ení do biologického 
kontextu, získáme tím nejelementárn!j#í formu dorozum!ní, která spo"ívá v interakci jedince s prost#edím. 
Sou"asn! si uv!domíme, "e dorozum!ní je v tomto smyslu podmínkou "ivota. 
Námitka, "e obecnost takov!ch úvah o dialogickém jednání t!"ko m$"e korespondovat s tak konkrétní 
prací, o kterou se pokou#íme p#i dialogickém jednání, nemusí b!t platná. Experimentální práce o u"ení se 
zam!#ují na sledování obecn!ch zákon$ u"ení, studují pr$b!h u"ení v závislosti na obecn!ch podmínkách, 
hledají základní mechanismy, jimi" by se daly postihnout nejobecn!j#í souvislosti (asociace, podmi(ování, 
vhled, pokus a omyl). Zdá se, "e p#i konkrétních pokusech o dialogické jednání,  jde také o celkovou 
(nespecializovanou) úrove(. Soudím to z toho, "e p#i dialogickém jednání selháváme po ka"dé volní snaze, 
citovém p#ání, rozumové kalkulaci, ale naopak spí# se nám da#í, jestli"e zapomeneme na sebe, kdy" si 
dovolíme bezstarostné bytí. V tom dialogické jednání odpovídá tomu, co se d!je v d!tství p#i spontánním 
r$stu "lov!ka a jeho zrání. 
Genetická epistemologie b!vá definována jako odborné studium zp$sob$, kter!mi u jedince dochází k 
nár$stu znalostí a k poznání zákonitostí tohoto nár$stu. Nep#istupuje tedy k poznávání jako k hledání, 
nalézání a mapování vztah$ existujících v situaci mimo "lov!ka, n!br" také jako k mapování nár$stu 
poznání v sob! samém. V b!"ném "ivot! sice "lov!ku "asto sta"í vnímat pouze orienta"n!. Av#ak chce–li 
porozum!t principu, na jeho" základ! d!ní probíhá, zpravidla chápe sv$j vjem "i dojem pouze jako 
hypotetick!. To znamená, "e sou"asn! sleduje situaci i své my#lení, které v podob! hypotéz a pokus$ 
ov!#uje tím, "e se situací aktivn! zachází, pozm!(uje ji. Jde tedy o u"ení, které má v sob! ur"itá patra, která 
jedno z druhého vychází, ale nejsou na sebe navzájem p#evoditelná. O u"ení, které probíhá v "ase. 
Tento typ u"ení není vlastní jen lidem, t!ká se ji" instinkt$. Instinkty jsou na jedné stran! velmi star!m 
chováním, na druhé stran! jsou prvním praktick!m poznáním „jak na to“. Instinkty toti" v sob! nesou 
program i formy chování. To s "ím vstupujeme „p#ed druhé“. Tento program je: 1. s to koordinovat chování 
tj. nap#. svazovat akce, utvá#et korespondence, 2. programovat obsah chování, a 3. chování individuáln! 
modifikovat podle okolností. A to umí u" hmyz! V tomto smyslu se také poznání "lov!ka spí#e vyvíjí a 
okolí vytvá#í pro jeho poznávání vhodné situa"ní podmínky. Podle Piageta spo"ívá na#e geneticky daná 
#ance v tom, "e se na v#eobecné, geneticky dané cest! vytrácí d!di"né obsahy a naopak obecné formy 
jedenkrát osvobozené od obsahu poskytují místo mnoh!m nov!m konstrukcím. 
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Vra& me se k dialogickénu jednání. Jak jsme ji" #ekli, jádrem p#ípravy student$ na Kated#e autorské tvorby 
a pedagogiky je dialog se sebou sam!m, jedinec v n!m vlastn! d!lá dvojí: reaguje na situa"ní podn!ty a 
sám si situaci pro své dialogické jednání vytvá#í. A proto"e tomu, co vytvá#í, rozumí lépe ne" tomu 
ostatnímu kolem nich, u"í se také studenti vnímat podstatu r$zn!ch situací i sebe v nich, tedy nejen toho, 
„co to se mnou ud!lá“ (K.Lewin,1948), ale i toho, „co je to za situaci“. Je zajímavé, "e otázka, která se ptá 
na povahu situace, je v po#adí druhá. Frekventanti sice vypovídají o obdobích, kdy se jim da#í, a o 
obdobích, kdy se v#echny p#edpoklady o tom „jak na to“ zhroutí a kdy to, co dosud dosta"ovalo, dostane 
záporné p#edznamenání, #kodí. Je tomu skute"n! tak, "e minulá zku#enost #kodí tím, "e brzdí p#íchod nové, 
anebo jde o p#irozenou restrukturalizaci poznaného do nové úrovn!? Jaké pozorovatelné zm!ny m$"eme na 
této základní úrovni lidského jednání v$bec o"ekávat? V "em a jak se jeví tento pokrok? 
S panem Ing. Janem Pospí#ilem, s paní $árkou $temberkovou a s mnoha dal#ími spolupracovníky jsme 
za"ili na Pedagogické fakult! v #edesát!ch, sedmdesát!ch a osmdesát!ch letech zvlá#tní zku#enost. 
Pokou#eli jsme se rozvíjet komunikativní p#edpoklady student$ u"itelství a z toho nám vyplynula pot#eba 
sledovat jejich rozvoj. Na této zku#enosti jsou dnes pro nás nejzajímav!j#í „slepé cesty“, tedy ty cesty, které 
nebyly p#íli# p#ínosné nebo byly p#ímo zavád!jící. Co tím míním? V té dob! kupodivu bylo p#ijato, "e 
u"itelé by m!li mít n!jaké dovednosti. Nap#. u"itelé obecné #koly by m!li um!t komunikovat s mal!mi 
d!tmi. Na základ! studia anglického a holandského v!chovného dramatu, Makarenkova a DonBoscova 
p#ístupu a ve spolupráci s paní Jarmilou Kroschlovou jsme vypracovali program, kter! jsme empiricky 
ov!#ili na n!kolika pedagogick!ch fakultách. Do programu pat#il, na za"átku a na konci 
jedno/dvousemestrálního kurzu tzv. cvi"ení v dovednostech sociáln! komunikovat, pokus student$ 
vyu"ovat v elementární t#íd!. $lo o to, aby se studenti pokusili sv!m vypráv!ním upoutat d!ti a navázat s 
nimi kontakt. 
P#edm!t byl na fakultách po celou dobu t#iceti let ojedin!l! a pom!rn! oblíben!, nebylo tedy nutné se 
pachtit po vykazování v!sledk$, ale my p#esto hledali parametry, které by studentovi prokázaly, "e stojí za 
to pokra"ovat ve snaze, aby se stal d!tem srozumiteln!j#ím a aby lépe porozum!l jejich pot#ebám. Zmín!n! 
vstupní a záv!re"n! v!stup student$ jsme zachycovali na videozáznam. Porovnávání po"áte"ního a 
záv!re"ného studentova pokusu nás vedlo k hledání parametr$ jeho zlep#en!ch komunikativních 
p#edpoklad$. I kdy" byli p#itom ve t#íd! p#ítomni experti – jako nap#. paní $árka $temberková pro mluvu – 
a i kdy" sledovali, jakou úlohu p#itom hrají parametry hlasové, #e"ové, pohybové úrovn!, nezjistili jsme 
tém!# nic. Ukázalo se, "e tyto paramatry nejsou snadno pou"itelné a "e vlastn! na této úrovni styku nehrají 
prvo#adou roli. Byli studenti, kte#í nem!li valné hlasové p#edpoklady, a p#esto byli pro d!ti podn!tní. 
Zdálo se, "e schopnost komunikovat souvisí s n!"ím vnit#n!j#ím, co se sice obrá"í v hlase, ale ne ka"dá 
hlasová v!chova je s to to vzít v patrnost. Do#li jsme k tomu, "e nejd$le"it!j#ím ukazatelem studentovy 
schopnosti komunikovat je zaujatost "ák$ pro to, co jim student sv!m projevem sd!luje. Ukazatelem, "e 
"ák vzal u"itelova slova v patrnost je to, "e reaguje v souvislosti s u"itelov!m chováním. Zaujatost "ák$ 
jsme zji#& ovali pomocí dvou kamer. Jednou jsme sledovali t#ídu "ák$, druhou kamerou chování studenta–
u"itele. Obrazy snímané dv!ma kamerami byly rozdílné, ale obrazy m!ly spole"ného jemnovatele. Zn!l v 
nich t!" hlas u"itele. 
Vícemén! souvisl! u"itel$v projev umo"nil roz"lenit oba rozdílné obrazy do vzájemn! si odpovídajících 
10sec. interval$ a porovnat, co se d!lo v chování u"itele, kdy" d!ti byly u"itelov!m sd!lením zaujaté, a co 
kdy" nebyly zaujaté. Mezi nimi jsme vybrali ty, ve kter!ch byla zaujatost "ák$ nejvy##í. Byly to ty, kdy 
skute"n! do#lo u "ák$ k odezv! na u"itelovo chování, tzn. "ák skute"n! reagoval v závislosti na chování 
u"itele. Pak jsme analyzovali chování u"itele v t!ch chvílích, kdy d!ti zaujal. (Nebylo jich mnoho. Chování 
student$ je p#evá"n! fádní). S p#ekvapením jsme zjistili, "e to byly chvíle, kdy byl sám sv!m sd!lením 
zaujat!, kdy se jako by sjednotilo jeho chování s jeho vnit#ním postojem. Kdy vypráv!ní strhlo jeho 
samého. 
Po této práci jsme dosp!li k rámcov!m v!sledk$m. P#es n!kolikeré opakování tohoto v!zkumu pouze k 
t!mto dv!ma charakteristikám: V souladu s psychologií osobnosti do#lo ke zlep#ení: 1. k optimalizaci 
vnit#ního nap!tí studenta, 2. k o"ivení studentovy obrazné p#edstavivosti a tím k v!t#í poutavosti vypráv!ní. 
Pokud #lo o anal!zu mluvního projevu v!pov!dí (reflexí a dotazník$), k nejv!t#í zm!n! do#lo ve slovníku 
(rozsáhlej#í rejst#ík slov) a ve stylistice (bohat#í my#lení o p#edm!tu sd!lení vedlo k p#esn!j#ímu a 
jednozna"n!j#ímu vyjad#ování). Podobné v!sledky se projevily i ve styku student$ s d!tmi. Studenti 
reagovali bohat!ji, pokud  #lo o jazykové dorozum!ní, a jemn!ji, pokud #lo o rozli#ování situa"ních 
odpov!dí 
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na r$znorodé podn!ty "ák$. 
P#istupme ke t#etí "ásti na#í úvahy. Se slibnou p#edstavou uveden!ch v!sledk$ jsme si s in"en!rem Janem 
Pospí#ilem #ekli, "e budeme snímat také dialogické jednání. Zjistili jsme, "e to nejde. Tedy, "e snímat 
m$"eme, ale nikoliv zaveden!m zp$sobem tj. dv!ma kamerami, z nich" jedna by se dívala na ú"astníky–
diváky, druhá na ú"astníky–jednající. Ne#lo to pravd!podobn! proto, "e jde o jemn!j#í p#edivo sd!lení u 
jednajícího, zatímco divák m$"e jen rezonovat, nikoliv spolupracujícím zp$sobem p#edjímat jednání. Proto 
jsme od snímání divák$ upustili a zaznamenávali jsme jen dialog protagonisty a komentá# kompetentní 
osoby. 
Z$stala nevy#e#ena problematika teoretická. Nár$st úrovn! dialogického jednání je jist!m typem 
my#lenkov!ch pohyb$ p#edjímání a návrat$, ve kter!ch se postupn! orientujeme v tom smyslu, "e si toto 
pole jednání kódujeme pomocí op!rn!ch bod$, kter!mi jsou získané úsp!chy, tj. zp$soby, které mohou b!t 
podn!tem pro dal#í v!voj kontaktu se sebou sam!m. I neúsp!chy, které se nám poda#í uvést do #ir#ího 
kontextu se pro nás stávají podstatn!m poznatkem, podn!tem. Tak"e – jak v"era vícekrát zazn!lo – za 
jeden z parametr$ zv!#ené úrovn! dialogického jednání m$"eme pova"ovat rozsáhlej"í ("ir"í, roz"í"ené) 
pole mo$ností chování, pro"ívání a jednání. Namítneme–li, "e tento parametr neplatí jen pro obor 
dialogického jednání, ale pro v#echny v!#e zmín!né v!chovné "i terapeutické koncepty, které také vidí sv$j 
cíl v osvobození "lov!ka, m$"eme si odpov!d!t, "e existuje je#t! recipro"ní stanovisko, ze kterého se 
mo"nosti jeví jako #ance. Nejde jen o otev#ení mo"ností jedince, ale také o vhodn# v#b$r z t$chto 
mo$ností. Teprve tento umo"(uje jedinci aktivní p#ístup k vlastnímu osudu. Ov#em schéma "innosti „jak 
na to“ není ani vnímatelné zevnit# (nap#. introspekcí) ani nahlédnutelné zvn!j#ku (nap#. vhledem). Nejsme 
s to ho vzít na v!domí jinak ne" tím, "e opakujeme "innost, srovnáváme její v!sledky, zacházíme s v!cmi. 
Schémata jsou následnou reakcí mezi p#edchozí skute"ností a aktem inteligence. 
Na záv!r tedy vyslovuji hypotézu, "e se v!cvikem dialogického jednání studentovi roz#i#uje a t#íbí p#i jeho 
tv$r"í práci pole mo"ností, které je s to vzít v patrnost. Obohacuje se také jeho schopnost adekvátní volby 
prost#edk$ k dosa"ení cíle. Snad to proká"e i videozáznam, kter! uvidíte. Vznikl op!t sest#ihem dvou 
záznam$ dialogického jednání. První z roku 1994, druh! z roku 1997. 
Na ka"dém z t!chto videozáznam$ se vyskytovalo více student$, ale srovnání bylo mo"né ud!lat jen u t#ech 
studentek, které se vyskytovaly na obou. V#echny t#i nastoupily p#ed t#emi roky na Katedru autorské tvorby 
a pedagogiky. Zda je mo"né pozorovat v jejich dialogickém jednání n!jaké zm!ny a v "em se tyto ukazují, 
to bych odkázala va#í pozornosti a následné diskusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

Prof.  PhDr. Petr Sgall, DrSc. 
Dialog a #e"tina 
 
Moje poznámka se t!ká toho, "e "e#tina je ve specifické situaci, která má své d$sledky pro dialog v 
dramatu i v rozhlasu a v TV. Existují tu dva centrální a v!t#inové útvary – spisovná a obecná "e#tina –, 
které se dost li#í, zejména v tvarosloví. Jinak #e"eno, v %echách (a v západních "ástech Moravy, tedy 
zdaleka ne jen v Praze) se pom!rn! málo mluví spisovn!. %e#tina nemá úplnou vrstvu hovorovou, která by 
byla obecn! p#ijímána jako standardní prost#edek b!"né mluvy; místo toho v dialogu, kter! není oficiální, 
ale m$"e mít i povahu ve#ejnou, velmi "asto dochází k oscilaci, ke st#ídání jev$ z obou centrálních útvar$. 
P#íklady st#ídání tvar$ spisovné a obecné "e#tiny: 
To je zvlá$tní, voni nejsou idylick', v#t$inou tragicky lad#n', ale ona si je p"esto &te tak trochu jako idylu. 
... vona si pamatuje na konec minulého století... 
...skute&n# sem byl v takovym stádiu, &e sem musel vyhledat léka"skou pomoc,... m#l sem podez"ení z 
infarktu, tak sama i tato situace m# nutila ...prost# pohybem n#jak tento defekt zdravotní si trochu vylep$it. 
...s t#ma klukama já si zab#hám na tom h"i$ti, ...po absolvování toho kurzu potom u& sem to za&al d#lat tak 
tro$i&ku i na takov' t' v#de&t#j$í bázi... 
V!zkum b!"n! mluvené "e#tiny, kter! je zvlá#&  d$le"it! v situaci, kdy se stanoviska jednotliv!ch mluv"ích 
neshodují (u"itelky, Moravané a dal#í "asto pova"ují nespisovné tvary za nevhodné, jiní zase cítí kni"nost 
spisovného tvarosloví a dávají p#ednost #e"i nenásilné, zn!jící p#irozen!), bohu"el probíhá hlavn! jen mimo 
úst#ední bohemistické instituce. Ve#ejnost je s v!sledky v!zkumu seznamována málo. 
Cht!l bych tu proto p#edlo"it v docela stru"né podob! stupnici jev$ obecné "e#tiny, které se v %echách 
u"ívají zárove( se spisovn!mi tvary (na základ! v!zkumu Henryho Ku"ery, K. Králíkové–Krav"i#inové, 
Louisy Hammer a dal#ích; podrobn!ji viz Sgall a Hronek, 1992): 
A. K "ast!m jev$m, ve zkouman!ch projevech (z rozhlasov!ch ap. nahrávek i z rozhovor$ p#edev#ím mezi 
intelektuály, od padesát!ch do osmdesát!ch let) v!t#inov!m – u"it!m v 50 a" 80% mo"n!ch p#ípad$, tedy 
"ast!ji ne" odpovídající tvary spisovné, pat#í p#edev#ím tvary t!chto typ$: 
nes, p"ived, 
bysme (ne bysem, ani by jste), 
velkej, dobrej, 
dobr' auta, star' stoly, 
vokno, vod, von (ale ovoce, otec, opera...), 
dobr'ho, dobr'mu, dobr' auto, 
lidma, polema. 
B. Nespisovné tvary, které se vyskytují v hovoru skoro stejn! "asto jako jejich spisovné prot!j#ky (40 – 
50%): 
mlejn, strejc, 
d#laj, sázej. 
C. Ne tak "asté, i kdy" zdaleka ne vzácné (25 – 40%), jsou: 
víst, n'st, 
dobr' sportovci, &esk' vlastenci, 
dobrejch, dobrejm(a), 
prosej(í), trp#j(í). 
D. Dnes u" jen okrajov! (pejorativn! nebo substandardn!, v pásmu 0 – 5%) se vyskytují: 
ouvoz, ouly 
Je t#eba taky poznamenat, "e #ada tvar$, které jsme se my star#í ve #kole odnau"ovali, byla u" v nov!ch 
mluvnicích "e#tiny uznána za spisovné, vhodné aspo( pro b!"n! hovor.  
Jde zejména o takové jevy jako: 
nemoce, nemocích, mast#, mastích apod., 
"íct, moct, m!&u, m!&ou, 
d#kuju, d#kujou, kupuju, kupujou atd., 
tisknul, spadnul, tisknutí atd., 
souvisejí, musejí, 
tadys byl, tu kní&kus mi dal, 
dej mn# to, m# dnes vid#l (tj. nep#ízvu"né mn# stejn! jako  mi a p#ízvu"né m# stejn! jako mne), 
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bez t"ech, bez &ty"ech, 
ho (i pro ne"ivotn! a st#ední rod). 
Dodal bych, "e za spisovné byly n!kdy uznány i tvary p$vodn! hyperkorektní, tedy chybné, které se podle 
mého názoru do b!"ného hovoru nehodí, proto"e je v!t#ina mluv"ích "e#tiny poci& uje jako kni"ní, 
„papírové“, kde"to jejich prot!j#ky jsou úpln! b!"né a vhodné. To se t!ká zejména tvar$ jej (proti 
vhodn!j#ímu, neutrálnímu ho) a oni sází, oni p"eká&í (proti b!"n!j#ímu sázejí, p"eká&ejí). 
P#í"iny slo"ité situace "e#tiny, tedy rozdílu mezi ob!ma centrálními variantami, je t#eba hledat v období 
národního obrození. Tehdy bylo do obnovovaného spisovného jazyka p#evzato tvarosloví humanistické 
"e#tiny, Kralické bible. P$sobil tu vliv mluvnice Dobrovského (z. r. 1809), ale ten na obnovení "e#tiny 
nev!#il a psal tedy (jako osvícenec) mluvnici klasického humanistického jazyka; o nov!j#ích jevech (jako 
velkej, m#sta byly) se zmi(uje jen na okraji. 
Kdy" se pak Jungmannova generace k obrození spisovné "e#tiny odhodlala, musela b!t novátorská hlavn! v 
obohacování slovní zásoby, ale v tvarosloví se rad!ji vrátila k úzu klasickému. Ten se v b!"né mluv! 
nev"il, ale obecná "e#tina se od té doby v r$zn!ch ohledech ke spisovnému jazyku velmi p#iblí"ila (u" po 
#adu generací ustupují stovky lexikálních germanism$ – $truzoky, hausmajst"i, líbesbrífy, $tamgasti, dnes 
se u" pomalu ztrácejí i ouvozy, ouly, vejslu&ky a rejpalové...). Z druhé strany se i spisovná "e#tina zbavuje 
mnoha "ist! kni"ních tvar$ (dávno zmizely tvary jako o"i, mi$ti&ka, dnes u" se jen omezen! vyskytuje nap#. 
psáti, mohu, kupuji). $í#í se zdravé pov!domí o tom, "e vedle opozice mezi jevy spisovn!mi („správn!mi“) 
a ostatními jsou d$le"ité i funk"ní rozdíly mezi jevy hodícími se do toho "i onoho stylu, prost#edí atd.  
Tento v!voj, ve kterém um!leck! dialog hraje v!zna"nou roli, sm!#uje k dal#ímu oboustrannému 
sbli"ování spisovné a obecné "e#tiny. Snad tak "e#tina po dal#ích dvou nebo t#ech generacích dosp!je ke 
stavu, ve kterém rozdílné postoje mluv"ích k otázkám spisovnosti v b!"ném hovoru nebudou takovou 
p#eká"kou jako dnes, proto"e rozdíl$ mezi hlavními variantami "e#tiny bude dál ub!vat. 
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Z OHLAS' 
Mgr. Blanka Kolínová 
Je"t$ k dialogickému jednání a psychoterapii 
Poprvé jsem se s dialogick!m jednáním seznámila v situaci, kdy jsem o n!m nic nev!d!la – v dob!, kdy 
jsem se ji" zhruba 10 let v!novala aktivní "innosti v divadle, stejnou dobu i v!chovné dramatice a 5 let 
intenzivn! i studiu a v!cvikové praxi v oboru psychoterapie. Souvislosti s divadlem a v!chovnou 
dramatikou pro mne byly patrné na první pohled. Ihned zpo"átku se mne v#ak dot!kaly i podobnosti práv! 
s oborem psychoterapie. Tento fakt byl navíc podporován i tím, "e jsem se ocitla v tzv. ʹ′nehereckéʹ′ t#íd!, 
její" vylad!ní, jak jsem seznala pozd!ji díky mo"nosti nav#t!vovat i t#ídy jiné, je v jist!ch ohledech jiné 
(#ekla bych, o n!co více evokující podobnost s procesem psychoterapie). Popisy t!chto rozdíl$ zde v#ak 
hodlám opominout, nebo&  jejich systematizace by si vy"ádala hlub#ího rozboru.  
 
P#e0sto, "e mezi oba obory rozhodn! nelze klást rovnítko, nelze si n!kter!ch podobností nev#imnout. 
Zam!#ím se stru"n! tedy na  podobnosti a rozdíly1, které mne zaujaly nejvíce a ke kter!m se vá"í pro mne 
podstatné otázky. (Pokud budu nadále u"ívat pojmu psychoterapie, mám na mysli svou v!cvikovou praxi, 
nikoli sebe ve funkci terapeuta.  Porovnávám tedy „v!cvik s v!cvikem“, zp$sob v!uky a její cíle a 
prost#edky.) 
 
K podobnostem s n!kter!mi v!cviky pat#í nap#. frekvence setkávání ú"astník$ i to, "e setkání jsou vedena 
minimáln! jedním vedoucím asistentem/terapeutem, resp. dv!ma. Dal#í v!znamnou podobnost uvedu v 
citaci pana prof. Vysko"ila: „ Aby to m!lo smysl… nejmén! t#i roky.“ Psychoterapeutické v!cviky nejsou 
krat#í.  
Nask!tá se té" otázka, zda je dialogické jednání spí#e jevem dyadick!m, nebo skupinov!m. Ani jedno a ani 
druhé – nebo spí#e tak trochu obojím. P#i dialogickém jednání je jeho ú"astník uvnit# ʹ′ve#ejné samotyʹ′ – je 
tedy v jistém slova smyslu sám. Je v#ak té" se skupinou, pro ni" také uvádí v "ivot sv$j v!stup a pro kterou 
"iní své bytí sd!ln!m. A p#esto, jakoby s ní v jistém ohledu nebyl, proto"e bezprost#edn! po v!stupu se (a" 
na v!jimky) ostatní "lenové k n!mu osobn! ani k jeho v!konu nevyjad#ují… Slovní sdílení, "asto tak 
nedíln! spjaté se skupinovou formou psychoterapie, se tu nekoná.  
Naproti tomu se ú"astníkovi dostává "asto i bohatého komentá#e od asistenta, kter! vede hodinu. 
Komentá#, kter! by – co do objemu a zp$sobu formulace interpretací a hodnocení o jednání ú"astníka z úst 
vedoucího – byl (a je) v psychoterapii jednou z nejd$le"it!j#ích otázek. Zdaleka ne ka"d! v!rok asistenta 
dialogického jednání je takov!m, kter! je v$"i ú"astníkovi empatick! i akceptující zárove(, tj. 
zjednodu#en! – terapeutick'. Empatie nebo akceptace nemusí b!t toti" v"dy rovny vyjád#ení pouze 
prostého souhlasu nebo p#íznivého hodnocení jednání ú"astníka. Z mého pohledu je v!t#ina asistent$, 
s nimi" jsem se p#i dialogickém jednání  setkala, p#edev#ím akceptujícími. V t!chto „ne–terapeutick!ch“ 
podmínkách je to v#ak v!t#inou posta"ující (ba v dne#ní dob! "asto a" zázra"n!) vklad ochrany a bezpe"í 
pro práci ka"dého z p#ítomn!ch. N!kte#í z asistent$ se pak vyzna"ují i darem empatie. Kongruentní mi 
p#ipadají naprosto v#ichni.  
 
 
Empatie, akceptace a autenticita jsou v mnoh!ch, psychoterapii poplatn!ch pojednáních stav!ny vedle sebe 
jako základní, soub!"né vlastnosti terapeutického p$sobení. Pom!rn! z#ídka se v rámci této trojice pojm$ 
hovo#í na míst! autenticity o kongruenci, co" je soulad  mezi pro&íváním a jednáním. Zejména o tuto 
transparentnost osobnosti v psychoterapii (a pravdivém dialogu) b!"í. Pou"ívání pojmu autenticita je 
v souvislosti s jejími mo"nostmi terapeutického vlivu, dle mého, neúplné a mo"ná a" zavád!jící. 
Autentick!, tedy p!vodní, se toti" ve svém chování m$"e jevit pochopiteln! i "lov!k, kter! jedná 
„p#irozen!“ práv! v nesouladu se sv!m vnit#ním pro"íváním (ani" si je tohoto rozporu v!dom). Tedy, m$"e 
b!t pro n!j zajisté normální nap#. to, "e je navenek klidn!, a"koli uvnit# „puká vzteky“. Kongruentn!, nato" 
terapeuticky takto jist! nejedná (a spí#e sám sebe po#kozuje). Terapeutické ve svém p$sobení m$"e b!t 

                                                           
1 Pokud budu nadále (pro zjednodu#ení) u"ívat pojmu psychoterapie, mám – pro pot#eby této stat! – na mysli svou 
v'cvikovou praxi, ne sebe ve funkci terapeuta. Porovnávám tedy „v!cvik s v!cvikem“, zp$sob v!uky a její cíle a 
prost#edky. 
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pouze to, co je, p#i spln!ní dal#ích nutn!ch podmínek, autentické práv! ve smyslu kongruence. V tomto 
ohledu je tedy kongruence autenticit! nad#azena.  
Tento soulad, ve shod! s v!#e uveden!m vymezením je – jinak #e"eno –  jednotou  pro"itku s jeho 
bezprost#edním, sou"asn!m vyjád#ením skrze t#lo. Bezprost#ednost tu vypovídá o tom, "e mezi tento 
pro"itek a jeho zt!lesn!ní se ji" nevkrádají "ádné dal#í zbyte"nosti, nap#.  racionalizace2. %lov!k se tu 
v takov! moment nachází jednodu$e, ve své prostot! nebo – chcete–li – nahosti, v ní" m$"e svobodn! 
existovat i bez toho, "e by si pro tento zp$sob bytí vym!#lel jakákoli zd$vod(ování. Jednání t!lem je tu, v 
kongruenci, stejn! jako v dialogickém jednání, 3 primárním v!chodiskem i pro my#lení, a rovn!" ono tak 
má #anci, aby odpovídalo i pro"itku i jednání. Zajisté k!"ená meta i pro psychoterapii.  
Dialogické jednání je tedy cestou, která umo"(uje sv!m ú"astník$m p#i zachování (i nalézání) jejich vlastní 
p$vodnosti za"ívat, rozpoznávat a neopou#t!t práv! stav kongruentního bytí. Tento proces pak ú"astníci 
za"ívají dvojmo. Jednou skrze sebe sama a pak i skrze ostatní – své ʹ′spoluhledajícíʹ′ a té" díky asistent$m, 
kte#í tímto ʹ′v!cvikemʹ′ ji" nutn! pro#li. Dal#í terapeuticky „v!cviková stejnorodost“. 
 
A"koli tedy dialogické jednání terapií není, terapeutick!ch moment$ obsahuje p#esto pom!rn! mnoho. 
K základním pat#í v!#e zmín!né bezpe"né prost#edí vztahu, pat#í sem nepochybn! nap#. i proces 
sebepoznávání ka"dého ú"astníka, kter! se v psychoterapii naz!vá experienciální, tedy zá"itkov!. 
 
Mezi zá"itky v dialogickém jednání st!"ejní pat#í hra. Kladu ji zám!rn! narove( zá"itku samému. Hra 
v dialogickém jednání je toti", dle mého, prvek "i jev naprosto svébytn! a v tom, jaké má hra v dialogickém 
jednání postavení, shledávám zásadní rozdíl vzhledem k oboru psychoterapie.  
Hra v dialogickém jednání není, tak jako v psychoterapii, p"edev$ím prost#edkem k objevování neduh$ na#í 
ps!ché, a není tak stav!na pouze do jakési „nereflektované role pomocníka“, kter! asistuje p#i rozkr!vání 
problém$. I kdy"  i v dialogickém jednání hra tento úkol (soub!"n!) plní. Hru v dialogickém jednání 
shledávám p#edm!tem jaksi „nep#edm!tn!m a neú"elov!m“ – n!"ím, co je samo o sob!, co je 
neopominutelnou skladebnou sou"ástí tohoto sv!ta, co je v!razem jeho #ádu. N!"ím, co je hodno na#í 
niterné sp#ízn!nosti i pochopení (nebo spí#e „pochopování“) a spolubytí.  
Práv! v objevování hravosti – hry jako mo"ného v!razu bytí – spo"ívá dle mého nejv!t#í cena dialogického 
jednání. Mám za to, "e klienti v psychoterapii (vyjma t!ch spontánn! obda#en!ch) v!t#inou kon"í práv! 
p#ed branami této schopnosti – hrát si obohacujícím zp$sobem. Sama psychoterapie je ve své podstat! 
ur"ena p#edev#ím tomu, aby odnau"ila své klienty neplodn!m a pok#iven!m „hrám“ jejich jednání. 
V moment!, kdy je toho dosa"eno, je klient „zdráv“. Hraní si – v tom plodném a obohacujícím slova 
smyslu – jejím cílem, zcela pochopiteln! (?), ji" není. Nejsem si v#ak zcela jista, zda tím v n!kter!ch 
ohledech takto do zna"né míry neru#í i to, co je na h#e pozitivní4. Psychoterapie tedy ru#í doménu hry coby 
l"i a p#edstírání (a za to jí dík), le" – "áste"n! a v n!kter!ch ohledech s v!jimkou Transak"ní anal!zy – u" 
neukazuje systematicky hru jako nositele uspo#ádání, #ádu a zdroje radosti. 
Jsem p#esv!d"ena, "e je t#eba "init rozdílu mezi hrou jako ú"elem5 a hrou jako  od záludností opro#t!ného a 
otev#eného zp$sobu bytí. Dialogické jednání jde ob!ma t!mito cestami. Rozdíl mezi ʹ′ne–hereck!miʹ′ 
t#ídami spat#uji mimo jiné v tom, "e v t!ch ʹ′hereck!chʹ′ se ke h"e – prost"edku dostávají ú"astníci 
dialogického jednání o n!co d#íve. Ne v#ak d#ív ne" i oni (adepti herectví) objeví skrze hru sebe sama6, 
nebo&  byla–li by hra (stejn! jako cokoli jiného) brána jen jako prost#edek "i metoda od samého za"átku, 
zbavili bychom ji její vlastní podstaty a "ivota. V d$sledku toho by herci zbavili "ivota i své nitro a postavy 
a role skrze n! ztvár(ované. Ne tedy d#íve.  

                                                           
2 …a jin!ch obrann!ch mechanism$, s nimi" se utkává psychoterapie 
3 V  kongruenci, stejn! jako v dialogickém jednání.   
4 A nejsem si ani jista, zda v!t#ina terapeut$, podman!n!ch "i podmín!n!ch zejména záva"ností  
manipulativních her sv!ch  klient$, je v$bec s to si na tato pozitiva hry vzpomenout. Mé zku#enosti s nimi vypovídají 
spí#e o tom, "e se p#inejmen#ím zdráhají p#istupovat ke h#e i takto – pro hravost samu – práv! z obavy p#ed mo"ností 
jejího zneu"ití, …a je#t! "ast!ji mé zku#enosti sv!d"í o jejich malé pé"i o spontánní hravost jich sam!ch (co" v#ak je 
jist! problém dosp!lé populace obecn!). 
5 …kter!, tak jako v#echno m$"e b!t u"it, vyu"it nebo zneu"it. 
6 Srovnám –li to „"erno–bíle“, pak tímto momentem v procesu dialogického jednání kon"í „jeho terapeutická "ást“. 
Stejn! tak lze ov#em extrémn! konstatovat, "e tak jako hra i ozdravování du#e je proces bez po"átku a konce, a tedy "e 
dialogické jednání je terapií nep#etr"it!. Pravda je n!kde „uprost#ed“ a tím „prost#edkem“ je ka"d! "lov!k sám. 
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Dialogické jednání tedy nabízí k odhalování zá"itek ze hry jako takové. A víc, nabízí i po"itek z ní. A práv! 
toto je, dle mého, d$vodem pro to, co vystihuje dal#í z konstatování pana prof. Vysko"ila: „To není pro 
klienty, ale pro terapeuty,“ které zazn!lo v odpov!' terapeutovi, jen" si sliboval p#evzít dialogické jednání 
jako lé"ebn! prost#edek pro svou klientelu.  
Dialogické jednání je toti" náro"n!m na kondici ú"astník$, pokud jde o to dostát radosti, potkat se s radostí 
a um!ní pob!t s ní vespolek. Takovéto setkání s radostí dá toti" práci. Ta je sice, #ekn!me, zhruba stejn! tak 
velká, jakou je nesení b#ím! deprese nebo #patné nálady, le" má jinou povahu. Radost toti", narozdíl od 
depresivního a teskného zp$sobu trp!ní v pasivit!, vy&aduje aktivitu, proto"e i sama radost, halasná nebo 
tichá, je ve své podstat! aktivní. Ko#en slova aktivita souvisí s takov!mi, jako jsou &innost a po"ádat. 
Vztah k #ádu a smyslu je tedy zjevn!. Klienti v terapii, pokud se vyzna"ují vlastnostmi #ádu, pak do zna"né 
míry takovou jeho formou, která je strnulá (ostatn! proto do terapie p#icházejí), a opl!vají i v!t#í pasivitou 
a zejména bezradostností. Mohli by tedy dialogické jednání unést jen ve velmi omezené mí#e. (Je pak 
otázkou, co by z n!j takto z$stalo.) 
 
Mo"ná práv! tohle je d$vod, pro kter! se pan Vencl ve svém p#ísp!vku na konferenci tak razantn! a mo"ná 
zcela intuitivn! vy"lenil z #ad tzv. blázn$ – klienti si opravdu v zásad! nehrají proto, aby objevovali hru, ale 
aby jejím prost#ednictvím objevovali p#í"iny sv!ch potí"í. 
Jsem v#ak p#esv!d"ena, "e ka"d! proces sebehledání a sebeobjevování, k nim" psychoterapie i dialogické 
jednání rozhodn! pat#í, ve své podstat! terapeutick! je. Sám terapeutick! proces v#ak nemusí nutn! b!t 
terapií samou, tj. onou sumou v#ech terapii poplatn!ch podmínek a po"adavk$ na ni kladen!ch. Rozdíl je 
tedy v tom, jak jsou tyto procesy uspo#ádány a "emu a komu je ur"eno dialogické jednání a "emu a komu 
terapie. 
V tomto ohledu je v#ak pan Vencl, tak jako drtivá v!t#ina na#í ve#ejnosti, informován jen málo nebo v$bec. 
Není tu jen psychiatrie, která se stará o du#evn! nemocné ve smyslu patologie. Je tu i psychoterapie, která 
je ur"ena pro populaci s men#ími psychick!mi problémy a také pro populaci zdravou – t!m, kte#í stojí o to 
rozvíjet svou osobnost k úplnosti. Minimáln! v tom se dialogické jednání jist! potkává zase 
s psychoterapií. A jedno má dialogické jednání spole"né nejen s v!#e uveden!mi obory, ale i se v#emi 
dal#ími, které se zab!vají lidskou du#í. Je to fenomén transcendentna – p#ekra"ování sebe sama – a je 
jedno, zda ho kdo za"ívá p#i józe nebo jako mystik. O tom, "e tyto momenty jsou v pro"itcích ú"astník$ 
dialogického jednání  "asté, sv!d"í jiné p#ísp!vky tohoto sborníku.  
 
Ptáme–li se tedy v souvislosti s dialogick!m jednáním „v "í prosp!ch“, pak lze jednozna"n! #íci: „V 
prosp!ch kohokoli,“ kdo se chce u"it b!t otev#en!m. Je tu pro v#echny, kte#í cht!jí pracovat na vlastní 
osobnosti, kte#í si cht!jí u"ívat vlastní osobnost a osobitost i u"ívat ji jako nástroj mezilidské komunikace, 
ve slu"b! dobr!m vztah$m a pro radost.  
 
B!hem druhého dne konference jsem odjí"d!la na sv$j záv!re"n! v!cvikov! t!den v P.C.A. terapii, b!hem 
n!ho" záhy do#lo ve vzájemn!ch diskusích i na témata: sebe–akceptace, sebe–empatie a kongruence. 
V!doma si v#ech v!#e uveden!ch souvislostí, odvá"ila jsem se sv!m koleg$m „skoro–terapeut$m“ v rámci 
zde obvykl!ch ve"erních program$ nabídnout jako ochutnávku „ve"er s dialogick!m jednáním“.  Mimo 
jiné se zde z#eteln! vyjevily ty prvky, s nimi" dialogické jednání na rozdíl od terapie pracuje b!"n! a 
systematicky. Jsou to p#edev#ím intenzita a plasticita projevu, tj. jeho tvárnost, "ivost a "ivotnost, a tedy a" 
hmatatelná sd!lnost, které jsou to v!razov! kultivovány.7  
Jeho za"átek byl malinko atypick! v tom, "e jsem jim ve své teoretické reflexi tohoto zp$sobu 
sebepoznávání v hrub!ch rysech #ekla, o" jde a v "em spat#uji jeho p#ednosti. Proces jejich vlastního 
zkou#ení (i p#es to, "e „znali p#edem“) v#ak v jejich reakcích vypadal naprosto stejn!, jako kdy" jsem kdysi 
za"ínala – v"etn! obav a nejistot z nezvyklého projevení sebe sama. Setkání se sebou sam!mi je v#ak 
oslovilo natolik, "e si – krom t!ch, kte#í ho zde nepodstoupili – vy"ádali pokra"ování. Doklad toho, "e 

                                                           
7 Mimo jiné se zde z#eteln! vyjevily ty prvky, s nimi" dialogické jednání, narozdíl od terapie, pracuje b!"n! a 
systematicky. Jsou to p#edev#ím intenzita a plasticita projevu – tj. jeho tvárnost, "ivost a "ivotnost, a tedy a" 
hmatatelná sd#lnost – forma a tvar sdílení, které jsou tu (z#ejm! díky pob!vání ve spole"enství ve#ejné samoty) 
v!razov! kultivovány. (Dal#í v!zna"ná témata pro mo"né srovnání a mapování domén i hranic psychoterapie a 
dialogického jednání. Toho, kam kter! proces sahá a kam by, na cest! k celosti jeho ú"astník$, i vedoucích, k jejich 
prosp!chu zasahovat mohl.) 



 51 

slova nás k zá"itku mohou skrze mysl jen p#ibli"ovat, zatímco skrze t!lo se zá"itkem stanou8. Doklad toho, 
"e toto individuální „zt!les(ování du#e“ je ú&astn'mi vnímáno ve v$ech jejích projevech jako pravdivé a 
takto p#ijímáno. Je to zárove( doklad velké opodstatn!nosti dialogického jednání i v#ech podobn!ch, 
zá"itkov!ch cest sebepoznávání. Je to doklad toho, "e i dialogické jednání je i lé&ivé – terapeutické 
ve smyslu sebehledání a sebenalézání. Lé"ivé v tom, "e ú"astníky takového procesu u"í hledat a nalézat 
sebe sama znovu a znovu. Dialogické jednání  tak navíc "iní v souvislosti s hrou jako jednou z mo"ností 
v!razu na#í vlastní, pravdivé existence.  
Je to rozhodn! nejen krásná a hravá, by&  i tato pro n!koho n!kdy tro#ku bolavá, cesta k sebepoznání. Je i 
u"ite"ná – pro ka"dého, kdo se jí rozhodne vydat. Domnívám se, "e je dokonce mo"n!m, velk!m p#íslibem 
pro cesty profesního zrání ve v#ech oborech, kde je jak!mkoli zp$sobem akcentována znalost sebe sama 
ve smyslu aktivního zá"itku a schopnosti v!domé sebereflexe – tj. nap#. nejen v divadelních, ale i 
v pedagogick!ch, resp. sociologick!ch a psychologick!ch, terapeutick!ch aj. oborech.  
Dot!kat skute"nosti se toti" m$"e kdokoli jen a jen skrze sebe – a poznání a aktivní znalost tohoto sebe, 
skrze n!" se sv!ta dot!káme, zprost#edkovaná námi osobn! a nám sam!m, je jediná cesta, jak moci 
komunikovat pravdiv!. Jak jednat otev#en!, ve spole"enství vnit#ního i vn!j#ího sv!ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8 …i toho, "e p#ehnané obavy jsou zále"itost zejména my#lení, a ne tak t!la. Mezi t!mi, kte#í si to zkusili, byli toti" 
tací, co se poprvé ú"astnili a" „druhého kola“, a i u t!ch, po tomto zá"itku sebe sama, p#evá"il nad obavami zájem. 
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RNDr. Ladislav Dvo"ák 
Král vysílá své vojsko 
 
Nejd"ív napi$, vo &em to bude! 
Dob#e – chci zachytit svou vlastní zku#enost s dialogick!m jednáním. Jak!m zp$sobem je vidím (rozum –> 
za#azení do #katulky), co si myslím, "e „podsouvá“ (sugeruje) sv!m aktér$m (jeho implicitní, nevy#"ené a 
mnohdy neuva"ované p#edpoklady), jak vidím jeho ú"el a smysl a jak!m zp$sobem – podle mého názoru – 
souvisí s psychoterapií. 
Mám v!hodu, "e pí#i p#ísp!vek a" po konferenci (smí se to?), tak"e mám o n!co víc zá"itk$ a informací. 
Asi nejvíce ve mn! p#evládá pocit pobavení z: 
1) rozdílu mezi autenti"ností zá"itku p#i dialogickém jednání a ur"itou #krobeností jednání na konferenci – 
napadá m!: nejde to n#jak jinak? (citát z Medvíka Pú; na první stránce Kry#t$fek Robin sestupuje po 
schodech a za ním hlavou dol$ – bum, bum, bum, nará"ející na ka"d! schod medvídek P$) – asi nejde 
(#íkám si s medvídkem), 
2) obtí"né popsatelnosti, o" vlastn! p#i dialogickém jednání jde – kdo si to nezkusil, neví p#íli#, o" se jedná 
– podobnou zku#enost m$"u mít, kdy" se n!komu budu sna"it popsat, co je to plavání nebo autogenní 
trénink. Takové situace jsou v b!"ném "ivot! daleko "ast!j#í, jen"e je v!t#inou p#ehlí"íme pod vlivem 
iluze, "e ten druh' má stejné zku$enosti jako já a vidí sv#t stejn# (nebo aspo% podobn#) jako já. Jakékoliv 
mluvení o je v podobn!ch p#ípadech obtí"ná a nevd!"ná zále"itost. Kdy" to p#esto zkou#ím, uv!domuji si 
své omezení. 
Pokud jde o m!, hnacím motivem pro ú"ast v dialogickém jednání  byla zv!davost a „opi"í“ (nebo spí#e 
lidská?) touha zvládnout vzru#ující v!zvu. Jsem v psychoterapeutickém v!cviku v gestaltu a psychosyntéze 
a na záv!r prvního ro"níku jsme m!li za úkol p#ipravit si a p#edvést n!jakou scénku zachycující, co jsme se 
b!hem prvního roku nau"ili. Proto"e mám ve zvyku pe"liv! se p#ipravovat, rozhodl jsem se, "e si 
vyzkou#ím novou situaci – nep"ipravím se a budu p"i svém vystoupení d#lat, co m# v ten moment napadne. 
Byl to vzru#ující zá"itek, na kter! jsem byl pat#i"n! hrd! – a pak jsem zjistil, "e p#i dialogickém jednání 
podobn! kousek "lov!k za"ije b!hem jednoho setkání dvakrát a" t#ikrát. Ta v!zva byla pro m! 
neodolatelná. P#esto (p#esn! podle statistik dr. B#ichá"ka) ve mn! prvního p$l roku p#evládal p#ed jitím na 
scénu ur"it! strach (plus touha n!co vymyslet, ukázat, p#edvést). V dal#ím semestru náhle strach zmizel – a 
s ním i p#ipravování. Sou"asn! s tím (ve mn!) za"alo hledání – o "em to vlastn! je, co to tady d!lám – 
dopln!né ur"itou rozt!kaností, ztrátou intenzity, rozpaky a také zm!nou vid!ní druh!ch (náhle mi 
naskakovalo pochopení, "e a&  d!lají cokoliv, furt jednají – a oni zatím p#em!#lejí, jak by m!li jednat: jak to, 
&e to nevidí?!)– a teprve na konci dal#ího semestru jsem pocítil uspokojení z ur"ité vnit#ní integrace (jde 
to!)– následované op!t strachem (u& mi to p"ece $lo, te$  bych m#l 'zopakovat v'kon'). 
To, co jsem za"il, odpovídá popisu dr. B#ichá"ka – jeho p#ísp!vek jsem vnímal jako dobré zrcadlo sv!ch 
zku#eností (a" na to, "e pocitov! nesp!ju – aspo( zatím – k happy–endu, kter! popisuje jako finální stupe(; 
je to pro m! stále "ivé, zneklid(ující, neuzav#ené...). 
O "em se nezmi(uje ani on, je, "e celou dobu pro m! bylo obrovskou vzpruhou, inspirací, radostí a 
pot!#ením pozorování v!kon$ druh!ch, jejich doprovázení v hledání, tápání, nacházení a 'vít!zstvích', v 
rozpacích, slepot! a bezradnosti. A také dozvuky – "lov!k odcházel uvoln!n!, a p#itom 'nastartovan!' na 
ur"itou hravost v jednání, pro"ívanou a vnímanou s radostí – nazval bych to stavem mírného v!tr"nictví, 
pon!kud neodpovídajícího b!"n!m normám chování v na#í neurotické spole"nosti. 
Kdy" o tom uva"uji logicky (chce$ "íci iracionálním zp!sobem, kter' obvykle pova&ujeme za logick'), 
jedná se o velmi podivnou (podez"elou! (a pochopiteln! iracionální)) zále"itost (ostatn! i t!ch je v "ivot! 
mnohem víc, ne" jsme ochotni p#ipustit) – a jsem rád, "e jsem m!l mo"nost ji za"ít. (Mám chu&  #íct – 
nezkou$ejte to! A'  vás ani nenapadne podobné blbosti zkou$et! K ni&emu vám to nebude! A jestli ano, 
budete s tím mít jen problémy (p"i u&ívání vlo&ek Always)). 
Te$  rozum do hrsti, Ladislave! "katulky! 
Jak dialogické jednání za#adit ve sfé#e lidské zku#enosti? Vidím je jako vysoce strukturovanou (ve 
v!chozích podmínkách), um!lou lidskou situaci, která vede k radikáln$ novému pro"itku vztahu k sob!. 
P#ipadá mi, "e pro lidská stvo#ení je typické vym!#lení podobn!ch 'um!l!ch' situací, v kter!ch pak zkou#ejí 
zvládnout nové dovednosti. Mezi podobné situace nap#íklad pat#í (kdy" se zam!#íme na dialogické) – 
situace filosofického dialogu (zam!#ená na ps!ché), tenis (zam!#en! na fyzis), psychoterapie (v lep#ím 
provedení zam!#ená na obojí, i kdy" to sv!m názvem popírá). 
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V #ad! p#ípad$ jde o situace natolik úsp!#né, "e zvládnutím p#íslu#n!ch dovedností lze vyd!lávat peníze, 
jejich p$vodním ú"elem je v#ak hra (n!kdy zam!#ená na sebepoznání). Co mi p#ipadá pro tyto situace 
d$le"ité, je, "e se odehrávají (nebo by se aspo( m!ly odehrávat) strukturovan$, podle zadan!ch pravidel v 
zón$ (relativního) bezpe#í. To je velmi lidské nastavení podmínek – zp$sob, kter!m se bráníme chaosu, 
nep#edvídatelnosti a strachu z n!ho (sou"asn! n!které z t!chto um!l!ch situací balancují na hran! a 
umo"(ují si v rámci strukturovan!ch pravidel zaji#& ujících bezpe"í p#ipustit si chaos více k t!lu). Pokud 
budu chtít pou"ít oblíbené slovo Ivana Vysko"ila, jejich zvládáním dochází k zvy#ování kondice. 
Na dialogickém jednání je zajímavé, "e jde o dialog, jednání, a o vztah k sob$. Spojením t!chto t#í v!cí 
vzniká radikáln! nová situace, s ní" nemá prakticky nikdo zku#enost a která dává prostor pro '"elní setkání' 
s neur"eností a chaosem ve vztahu k sob$. )adu lidí láká podobnou situaci prozkoumat (zvlá#&  kdy" tuto 
'hru' p#iná#í n!kdo, kdo má u nich vysok! kredit), za"ít, poznat se, 'nau"it se n!co' a vyu$ívat to (ale – co a 
jak?). 
Kdy" jsem s radostí sledoval vystoupení doktora B#ichá"ka, uv!domil jsem si, "e si po"ád s sebou nosíme 
vnit#ního partnera, kter! nám dává prostor k ur"itému typu chování – k boji, k manipulaci, ke h#e nebo k 
uvoln!nému, svobodnému, kreativnímu projevu. )íká: te' si m$"e# dovolit to rozbalit, te' m$"e# b!t 
uvoln!n! a autentick!, (nebo: pozor, tady to smrdí, rad#i n!kam zmiz, nebo: te' musí# ukázat, jak jsi 
dobrej a opova" se selhat!). 
Autenticita je v$dycky dialogická! (Kdy" si dovolím b!t autentick!, je tam v"dy jeden, kter! je 
autentick!, a druh!, kter! mu to povoluje. A nejen povoluje – on je tím, kdo vidí sv!t a ur"uje jeho v!znam 
(nastavuje scénu), posílá jednajícího dvojníka „do boje“ a hodnotí ho. Král vysílá své vojsko... 
Se zájmem jsem pak poslouchal dr. Palou#e a dr. Heffernanovou – a #íkal si: kdo vysílá je? Jak vypadá 
jejich vnit#ní partner (kterého u druh!ch b!"n! nevnímáme a u sebe u" v$bec ne)? 
P#i dialogickém jednání se tento partner náhle vyno#í z pozadí (podobn! jako v gestalt terapii, kdy si "lov!k 
na jednu "idli posadí svého Underdoga a na druhou Topdoga (toho, kter! ví v#echno nejlíp) – a sám má 
#anci stát se na okam"ik t#etím, jen" poslouchá jejich dialog). Moci si dovolit to zkou#et vy"aduje bezpe"í. 
Proto jsou d$le"ité vn!j#í podmínky (zejména p#ístup vedoucího). 
K n!"emu podobnému dochází p#i psychoterapii – pacient se v ideálním p"ípad# u"í (v akceptující 
atmosfé#e) ukázat n!co autentického a jak na to reaguje, jak to sám deklasuje – a u"í se tento nau"en! uzel 
rozvázat. Aby se nau"il b!t autentick!, pot#ebuje dobré jak vn!j#í, tak vnit#ní podmínky – resp. jak vn#j$ího 
partnera, tak vnit"ního partnera! 
Rozepisuji se o tom také proto, "e na konferenci Jaroslav Du#ek #ekl Ivanu Vysko"ilovi, "e sv!m "ák$m 
cosi sugeruje, a ten se bránil. Myslím si, "e J. Du#ek má pravdu – samoz#ejm! aktér$m dialogickém jednání 
Ivan Vysko"il a jeho asistenti cosi sugerují, a to velmi rafinovan! (tak rafinovan#, &e si to ani sami 
neuv#domují). Sugerují toho, kdo to vidí, toho, kter! „vysílá své vojsko“ – kreativního, svobodného 
vn$j"ího partnera nehonícího v!sledky, kter! vlídn!, zv!dav! a s radostí vnímá a pro"ívá danou situaci. 
Nácvikem situace dochází k jeho zvnit"n#ní (v ka"dém roste mal! vnit#ní vysko"il – podobn! p#i Perlsov! 
práci rostl v jeho klientech mal! perls; a Perls s ním i pracoval – #íkal: posa'te si ho na "idli proti sob!, co 
vám #íká?, a co vy jemu?). Podobn! jako u Perlse dochází za Vyskso"ilovy p#ítomnosti u n!kter!ch jedinc$ 
k bloku – a lépe se jim pracuje s jeho asistenty, kte#í nejsou tak dokonalí. Jsou více lid$tí.  
Jaká je vlastn! Vysko"ilova nabídka (co sugeruje)? 
Vnímám ji na dvou úrovních (které spolu pochopiteln! souvisejí, ale p#ece jen se odli#ují): na globální jde 
o vid$ní sv$ta a své role v n$m: jsme tady ú"elov! – jako „pracovní síla“,  nebo (jak #íká Vysko"il) 
svobodn# antropologick# subjekt? Jako pracovní síla hledám jak si udr"et a zv!#it svou kvalifikaci (a jak 
ji co nejlépe prodat) – to jsou dnes nejobvyklej#í cíle. Jako svobodn! subjekt mohu mít i jiné – smím cítit, 
b!t autentick!, smím zestárnout a um#ít – a mohu si i hrát. To v#echno pracovní sílu odvádí od pln!ní 
povinností. (Skoro se mi ani nechce v#"it, &e tohle v$echno smím – spí$ cítím tlak: zvy$ si svou kvalifikaci! 
dob"e ji prodej! pracuj!) 
S tím souvisí i druhá úrove(: nabídka svobodného vid!ní a pro"ívání aktuální situace. Co mohu d!lat te' 
a tady? Vysko"il nabízí zvlá#tní hru, ve které dochází k naru#ení na#ich obvykl!ch stereotyp$ ve prosp!ch 
tvo#ivosti. 
P#i dialogickém jednání mám mo"nost vnímat své jednání (nejde jen o #e"!) a vyzkou#et si, jak na n! 
reaguju – jak se sám k sob! vztahuji, jak své jednání vnímám a jak sám se sebou jednám. To v$bec není 
samoz#ejmé a v!t#inou to uniká na#í pozornosti. A p#i dialogickém jednání jdeme je#t! o krok dál – 
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pokou#ím se zve"ejnit to a p#e"ít (b!t p#ijat druh!mi). To je a" „p#íli# mnoho dobrého“ najednou a chvíli to 
trvá, ne" si to "lov!k dovolí. 
A kdy" se kone"n! uvolním v té bezpe"né, um!lé situaci, mám #anci, "e si to pak (n!kdy) doká"u dovolit i 
v situacích normálních. Pracovní síle, kole"ku ve stroji, je to nanic, ale pro 'svobodn! antropologick! 
subjekt' je to zajímavá mo"nost. Nic víc a nic mí(. 
Cel! tento p#ísp!vek je postaven na ur"ité paralele dialogického jednání a psychoterapie. P#itom mi 
nep#ipadá, "e by #lo o toté". K jejich nejv!t#ímu sblí"ení dochází paradoxn! práv! v tom implicitním, v 
postoji vedoucích a akceptující atmosfé#e, kterou vytvá#ejí. 
Ev! Slavíkové p#ipadají vedoucí p#i dialogickém jednání rogersov#t!j#í ne" skute"ní rogersov#tí terapeuti. 
To m$"e b!t i tím, "e situace p#i dialogickém jednání je vysoce strukturovaná a relativn! p#ehledná, proto 
není pro vedoucí tak t!"ké (i kdy" pochopiteln! v$bec ne samoz#ejmé) udr"et si laskav!, empatick! a 
autentick! p#ístup. 
V samotné „produkci“ aktér$ se v#ak diaolgické jednání a psychoterapie li#í. Podle osobní zku#enosti mi 
p#ipadá, "e p#i terapii se energie „zavrtává dol$“ – do bolav!ch, slab!ch, problematick!ch míst, p#i 
dialogickém jednání naopak „posiluje“ neproblematické („mí#í nahoru“). Nevid!l jsem, "e by si lidé p#i 
dialogickém jednání od"ívali n!jaké hluboké neuzav#ené zále"itosti. Pokud jde o psychoterapeutick! 
v!cvik, pokládám ho za pon!kud slo"it!j#í zále"itost – rozhodn! si netroufnu #íct n!co takového, "e p#i 
n!m „jde energie dol$ nebo nahoru“. 
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Mgr. Vít Vencl 
Vrátit slovu jeho váhu 
 
George Orwell na za"átku svého eseje z roku 1946 „Politika a anglick! jazyk“ pí#e: „%lov!k se t#eba dá na 
pití, proto"e má pocit, "e nic nedokázal, a pak tím spí# nic nedoká"e, proto"e pije. N!co dosti podobného se 
d!je s anglick!m jazykem. Stává se o#kliv!m a nep#esn!m, proto"e na#e my#lenky jsou hloupé, ale 
nedbalost na#eho jazyka usnad(uje, abychom m!li hloupé my#lenky.“ A Orwell dále pokra"uje „pokud se 
"lov!k t!chto zlozvyk$ zbaví, m$"e myslit jasn!ji a jasn!j#í my#lení je prvním krokem k politické 
regeneraci“. Dále Orwell uvádí p!t p#íklad$ "urnalistick!ch nebo politick!ch text$, které p#edstavují r$zné 
fromy tohoto bezmy#lenkovitého my#lení, které se projevují p#edev#ím pou"íváním om#el!ch metafor, 
frází, dlouh!ch slov na míst! krátk!ch a "urnalistick!ch #e"nick!ch figur. Pokud si tyto p#íklady p#e"tete, 
hned vás napadne, "e se jen málo li#í od toho co m$"ete sly#et nebo vid!t v televizi nebo v novinách, a ke 
v#í hr$ze, "e m$"ete sly#et i sami sebe, jak mluvíte stejn!. 
A na tomto míst! mne p#i "tení Orwelova eseje napadlo, "e není mnoho p#íle"itostí, p#i kter!ch by "lov!k 
mohl naslouchat tomu, co #íká. A "e jedna z nich, je to, "emu se #íká „dialogické jednání“. 
Dialogické jednání zachází s #e"í a jazykem, bez toho je asi t!"ko mo"né. Vyjevuje se v #e"i a jazyce. )e" v 
dialogickém jednání se ale li#í od #e"i, kterou vedu t#eba te' na tomto míst!. )e" v dialogickém jednání je 
zve#ejn!n!m posloucháním sebe – svého my#lení – (a tím nemyslím zpov!', zve#ej(ování tajn!ch 
my#lenek) – ale naslouchání samotného my#lení. Dialogické jednání není psychiatrická, mystická nebo 
zdravotnická technika, která by m!la "lov!ka uvést do n!jakého stavu, ve kterém jsou sly#et hlasy, které 
jinak nesly#íme, nebo ktaerá by m!la zm!nit na#í mysl. Dialogické jednání se odvíjí od bd!leného my#lení, 
my#lení probuzeného a od naslouchání tohoto my#lení. 
Naslouchat – to je zde obraz pro pozornost a soust#ed!ní. Z divadelní zku#enosti víme, co doká"e usebraná 
pozornost. V na#em p#ípad! ji upíráme sami na sebe. A na to co #íkáme, co zve#ej(ujeme. 
Na#e #e" je v zajetí „nedbalého jazyka“, frází a noviná#sk!ch obrat$ – mrtv!ch slov – proto"e dnes a denn! 
si musíme p#ekládat to, co nám ve#ejn! "inní lidé p#edkládají jako jazyk a my#lení. 
U politik$ to mo"ná pokládáme za p#irozené, a tajn! si myslíme, "e to co #íkají nemyslí vá"n!. A to 
takzvané „diplomatické vyjad#ování“ pokládáme za klad a ne za "vást. Kdy" ale sami mluvíme nebo 
pí#eme, sami se k "van!ní uchylujeme, proto"e je to to první, co nám vytane na mysli. To, "e se smí#íme se 
"vásty nám sice u#et#í „ zna"né du#evní úsilí“, ale zárove( „zam"í smysl toho co #íkáme, nejen vzhledem k 
poslucha"i nebo "tená#i, ale i k nám sam!m. 
Dialogické jednání je mo"ností, jak sami u sebe toto obklí"ení mrtvou #e"í prorazit a pustit se svobodn! do 
#e"i – anebo nechat #e", aby se pustila do nás. Dialogické jednání se samo brání mrtvé #e"i. V mrtvé #e"i 
není mo"né jednat. V prvním okam"iku se objeví její nekonkrétnost a bez–v!znamnost. Sami sebe se 
musíme zeptat: Co to "vaní#? 
Toto rozpoznání mrtvé #e"i, by bylo samo o sob! jen intelektuálním poznatkem, kdyby nám zve#ej(ování 
jako podmínka dialogického jednání, neumo"(ovalo za"ít jako osobní zku#enost. A ta se pamatuje lépe ne" 
slovní pravidlo, proto"e si ji zapamatuje celé t!lo. A celému t!lu by se pak mohlo ud!lat #patn!, kdy" místo 
„myslím“, to je Orwell$v p#íklad, #eknu „Podle mého názoru není neospravedlniteln! p#edpoklad...“ nebo 
jinou pitomost. 
Myslím si, "e dialogické jednání je cestou k poznání p#esného my#lení a m$"e nás vést i k tomu myslet 
jasn!. Dokonce nás k n!mu nutí, proto"e není mo"né lín! naslouchat, není pak nic sly#et. Nutí nás k 
aktivnímu my#lení, zatímco ka"dá fráze vede, stejn! spolehliv! jako odpad do kanálu, k rezignaci. Takto 
pojato, pak souvisí i s vá#ní k poznávání pravdy. 
Nejlep#ím p#íkladem jasného my#lení jsou práv! Orwellovy eseje. P#i jejich "tení m$"ete toti" získat také 
tém!# fyzick! pocit jasu, ve kterém slova mají smysl a zdá se, "e úpln! p#irozen! a harmonicky spojují 
my#lení a #e". 
Orwell ukazuje na p#íkladech politického jazyka jeho nesmyslnost a #kodlivost. Tím, "e jsme si na tuto 
politickou #e" zvykli, jsme ji "asto p#ijali do svého my#lení. Jejím p#ijetím si sami bráníme v jasném 
pohledu na sebe samé a máme se pro" cítit provinile, kdy" nenalézáme slov proti argument$m 
profesionáln$ mrtvé #e"i ("urnalist$m, politik$m, ú#edník$m), kte#í ji ovládají neskonale p#irozen!ji ne" 
my. Jak #íká Orwell v jiném svém eseji: Je t#eba „odmítnout se nechat klamat, pokud jde o pravou povahu 
v!cí.“ 
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Doufám, "e jsem svou #e"í nezatemnil Orwellovy my#lenky natolik, abych vás odradil od toho p#e"íst si 
jeho eseje sami. 
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RNDr. Ji"í Weinberger, CSc. 
Osm poznámek k prvnímu dni konference 
 
1) S odstupem "asu si myslím, "e mi v!cvik dialogického jednání  jako nov! zá"itek p#inesl celkem 
snesitelné trauma vstupních situací, kde"to chvíle, kdy se to da#ilo, byly n!"ím pom!rn! znám!m, p!kn!m 
a – bohu"el – hodn! zasut!m zá"itkem. 
 
2) V nedivadelní podob! m$"eme dialogické jednání vid!t i sami  pro"ívat pom!rn! "asto tam, kde opravdu 
o n!co jde. Naz!vají–li ú"astníci efekty v!cviku dialogického jednání zcela nov!m zá"itkem, je to pro mne 
d$vod sdílet názor, "e se na jejich reflexi skupinová sugesce v!znamn! podílí. Netvrdil bych, "e je to 
chyba. Myslím si, "e je chyba tuto informaci nemít a neuv!domit si, "e tu m$"e vzniknout i ur"itá závislost. 
 
3) V tréninku je pravda aneb p#i hledání obtí"né cesty se zpravidla zab!váme skute"n!mi problémy (by&  
sv!mi vlastními). Dialogické jednání je tedy v tréninku zpravidla pou"ito k artikulaci a sd!lení skute"n!ch 
problém$. V tomto smyslu je trénink snadn!, kdo má co d!lat sám se sebou, nemluví do v!tru a kdy" se hra 
da#í, tak taky nel"e: tj. má co vyjád#it a umí to vyjád#it. 
 
4) V!uka „v!decky podlo"en!ch poznatk$“ b!vá myln! pokládána za „automaticky správnou v!uku“. 
„Sd!lování pravdiv!ch poznatk$“ v#ak není toté" co „pravdivé sd!lování poznatk$“, které je pro zdravou 
v!chovu (i pro zachování integrity samotného u"itele) d$le"it!j#í. Dialogické jednání tedy m$"e 
„pravdivému sd!lování poznatk$“ s klidn!m sv!domím slou"it. Navíc „pravdivé sd!lování poznatk$“ 
dialogi"nost jednání evokuje i u lidí speciáln! netrénovan!ch. Za „pravdivé sd!lování fakt$“ pokládám 
nap#. to, je–li navozena historická situace „p#ed vznikem poznatku“, aby bylo skute"n!m dobrodru"stvím 
dozv!d!t se, jak k danému v!d!ní do#lo, jak se v!d!ní zrodilo nebo mohlo zrodit (rekonstrukce m$"e b!t i 
hypotetická). Umí to nap#. Paul de Kruif, h$#e u" v!t#ina #kolních u"ebnic.  
 
5) Ani dob#e natrénované „dialogické jednání“ k v!chovn! úsp!#nému prezentování pseudoodpov!dí 
nep#isp!je. Proto bych dal p#ednost tomu, kdyby si pedagogové d!lali tato i jiná psychosomatická cvi"ení 
nezakryt! jen pro svou kondici (a pot!#ení) a nemysleli si ani na chvíli, "e se takov!m arsenálem p#eklene 
nedramati"nost "i nepointovanost obsahu v!uky.  
 
6) Jakékoli odd!lování pojm$ „mám co #íct“ a „umím dialogicky jednat“ mi p#ipadá zcela ne#& astné. 
Teprve spole"n! jmenovatel, jen" zní „nelhat“, je samonosn!m pojmem. Viz znovu bod 2). 
 
7) Doufám, "e pro budoucího pedagoga bude tvorba a udr"ování vlastní psychosomatické kondice stejn! 
d$le"ité jako znalosti. V tomto by jist! mohli b!t herci, muzikanti (ale i sportovci) pedagog$m vzorem. 
 
8) Jako zajímavé "tení doporu"uji knihu: 
Feynman, R.P., Leighton R.: To snad nemyslíte vá"n!!, Mladá fronta, 1989 
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Záv$rem 
Máme–li uzav#ít konferenci v!novanou dialogickému jednání jako otev#ené otázce, je t#eba pod!kovat 
v#em ú"astník$m, p#edná#ejícím i diskutujícím, v#em, kdo napomohli jejímu zdárnému pr$b!hu. Ú"elem 
konference bylo nejen zve#ejn!ní problematiky jedné oblasti "innosti Katedry autorské tvorby a 
pedagogiky, ale hlavn! setkání lidí zajímajících se o tuto problematiku. P#ednesené p#ísp!vky, diskuse i 
debaty v kuloárech ukázaly, "e jde o problematiku "ivou, která vy"aduje dal#í propracování. Ukázala se 
pot#eba doplnit dosavadní dominantn! nep#edm!tné a neú"elové pojetí z#etelem p#edm!tn!m. To znamená 
pracovat na vymezení základních postup$, charakteristik, celkové povahy, úrovní a jejich ukazatel$, 
prost#edk$ i dosa"iteln!ch cíl$ atp. 
V rámci zpracování toho, co bychom mohli pracovn! nazvat didaktikou dialogického jednání, jde také o 
jeho promy#lené propojení s ostatními psychosomatick!mi disciplínami, s v!chovou k hlasu, k #e"i a k 
pohybu a "e je zam!#uje k vlastnímu smyslu studia. Za vlastní smysl studia m$"eme v této etap! pova"ovat 
sebepoznání, otev#enost a svobodu. Tedy ty hodnoty, které jsou sice tak "asto zd$raz(ované, ale málokde 
nacházejí pole pro sv$j rozvoj. S tím samoz#ejm! souvisí i probouzení takov!ch pro"itk$ a událostí jako je 
empatie, intuice a souhra. Znamená to, "e nep#edm!tné dialogické jednání by mo"ná mohlo pozd!ji doplnit 
a zavád!t dosud p#evládající p#edm!tné "i „#kolské“ pojetí. Je t#eba trvale mít na z#eteli, "e zd$raz(ování 
jen jedné cesty m$"e mást. Jsou nutné v"dy ob!, nep#edm!tná a p#edm!tná ve vzájemném dialogu. 
E.V. 


