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DOKUMENTARISTA / 
DOKUMENTARISTKA
Jsi jedna ruka s kamerou a fotoaparátem? Počítají  
se i ty na telefonu!

Tvým úkolem bude zachycovat průběh celého výzkumu i prezen-
tace. Vlastně můžeš začít hned teď! Natáčej a foť všechny důleži-
té a zajímavé momenty celého projektu. Máš volnou ruku v tom,  
jak dokumentaristické nebo umělecké tvé zachycení bude. Pozor 
si dej jen na to, že pokud budeš fotit jiné osoby, musíš mít jejich 
souhlas.
Důležité je zaznamenat celý proces, tedy od návrhu výzkumu  
až po realizaci konkrétní změny. Zajímavé je všechno – týmové  
porady, selfíčka, poznámky, výsledná mapa, a hlavně fotky toho, co 
a jak se rozhodnete ve škole zlepšit!

KRITÉRIA ROLE:

�  Vytvoříš alespoň 5 fotografií zaznamenávajících proces výzkumu, 
které budou použity v závěrečné prezentaci.
�  Pomůžeš s tvorbou prezentace tak, aby odrážela celý proces  
výzkumu až po realizaci.

TIPY A TRIKY
�  Vždy se zeptej na souhlas focených nebo natáčených osob.
�  Víc je víc, a tak raději pořizuj více fotografií, ať je z čeho vybírat.
�  Všechno nemusí být dokonalé, a proto se fotky i videa dají upra-
vit.
�  Obrázek vydá za tisíc slov, ale popisky, třeba i stručné, co je na 
fotce nebo videu zachycené, hodně pomůžou.



KDYŽ DOJDE KREATIVITA

Kdyby tě náhodou nenapadlo, co zaznamenávat, tady je pár 
návrhů pro rychlou inspiraci:

◼ Krátký rozhovor o tom, jak se tvým spolužákům a spolužačkám v 
týmu pracuje.
◼ Fotka celé skupiny.
◼ Video z realizace konkrétní změny v prostředí školy.
◼ Fotka před a po.
◼ Anketa se spolužáky a spolužačkami o tom, co si o vašem návrhu 
myslí.
◼ Zachycení rolí ostatních osob v týmu. 
◼ Krátký rozhovor o tom, jak se tvým spolužákům a spolužačkám v 
týmu pracuje.
◼ Fotka celé skupiny.
◼ Video z realizace konkrétní změny v prostředí školy.
◼ Fotka před a po.
◼ Anketa se spolužáky a spolužačkami o tom, co si o vašem návrhu 
myslí.
◼ Zachycení rolí ostatních osob v týmu. 



NÁKUPČÍ
Nebojíš se peněz ani tabulek? Rád/a nakupuješ a v ob-
chodech jsi jako doma?

Být nákupčím není nic těžkého, chce to jen udržovat přehled  
o výdajích. Potom, co v týmu na základě výzkumu zhodnotíte,  
co by se mělo ve vaší škole změnit, bude potřeba vybrat konkrétní 
produkt, ať už to bude workshop nebo třeba knihy.
Budeš vyhledávat to, co budete chtít pořídit, a vybrané možnosti 
představíš zbytku týmu. Zaměříš se také na to, proč chcete zrovna 
danou věc nebo jaké s ní máte úmysly. Vybrané produkty pak zahr-
neš do prezentace, kterou předložíte vedení školy. 

KRITÉRIA ROLE:

�  Vyhledáš dané produkty.
�  Stručně popíšeš, proč zrovna takový produkt chcete a k čemu bude 
sloužit.



POZNÁMKA K NÁKUPŮM
Při vybírání produktů bys měl/a myslet na své okolí, a to jak na přírodu,  
tak na lidi. To nejlevnější není vždy nejlepší a méně je někdy více. Co takhle 
místo desítek drobností pořídit jednu větší věc, která nám bude sloužit 
dlouho? Nebo rovnou koupit materiál a daný předmět si vyrobit sami?



KOORDINÁTOR / 
KOORDINÁTORKA 
VÝZKUMU
Víš, jak udržet tým pohromadě, navrhnout postup  
výzkumu, a neděsí tě slova jako metodologie? Nebo 
jen rád/a objevuješ a zkoumáš?

Výzkum je pro tvůj tým klíčový a je potřeba někoho, kdo jej udrží 
pohromadě, bude vědět, kdo co dělá a co a jak chcete prozkoumat 
– tebe! 
Tvým úkolem bude koordinovat postup výzkumu. To ale nezna-
mená, že musíš všechno vymyslet sám/sama. Naopak, je důležité 
rovnocenně zapojit zbytek týmu a spolupracovat. Na starost máš 
strukturu výzkumu a to, aby jednotlivé dílčí části dávaly smysl  
v kontextu vaší výzkumné otázky. Možná to zní náročně, ale se vším 
ti pomůže naše příručka.
Důležité je v týmu vymyslet, co chcete zkoumat (výzkumnou otáz-
ku) a jak to chcete dělat (metodologii). Potom celý proces rozdělit 
do menších kroků, kdy si každý vezme nějaký na starost. Ty pak tyto 
dílčí kroky složíš jako puzzle a výzkum je na světě.	 

KRITÉRIA ROLE:

  Povedeš si přehled o tom, jak výzkum probíhá.
�  Shrneš, jaká je výzkumná otázka vašeho týmu a co a jak budete 
zkoumat.
� Celý proces budeš s pomocí dokumentaristy/dokumentaristky 
zaznamenávat.
  Budeš mít na starost to, aby se na výzkumu podíleli všichni  
členové týmu.



POZNÁMKA K VÝZKUMU

Se vším by ti měl pomoci terénní deník, přesto ti ale dáme jednu 
radu už teď – znáš kritéria SMART?

 �   S - specific – konkrétní
 �   M - measurable – měřitelný
 �   A - achievable – dosažitelný
 �   R - realistic – realistický
 �   T - time bound – ohraničený v čase

Tím ti chceme jen připomenout, že občas se do věcí vrhneme  
po hlavě a chceme změnit svět, nebo alespoň jeho velkou část.  
Výzkum by ale měl splňovat SMART kritéria už jen proto,  
že na něj máte jen určité množství času, a tak je důležité plánovat 
realisticky a dostatečně konkrétně. Na konci možná uvidíš, že i zdán-
livě drobná, konkrétní změna udělá divy v tom, jak vnímáme prostor  
a vztahy kolem sebe. ☺



KOORDINÁTOR / 
KOORDINÁTORKA 
PREZENTACE
Věříš, že správná prezentace je půl úspěchu? Umíš 
všechny nadchnout pro svůj nápad a nebojíš  
se koordinovat celý tým?

I sebelepší nápad může někdy zapadnout v průměru, když není 
dobře představený. Tvým úkolem je zajistit, aby se to tomu vašemu 
rozhodně nestalo. ;)
Nemusíš se bát, nejde o to vylézt na pódium a zazářit, i když ani 
to neuškodí. Jako koordinátor/ka prezentace máš na starost dát  
dohromady prezentaci změny, kterou chcete ve vaší škole vidět. 
Měl/a bys mít na paměti, že je potřeba do prezentace zapojit celý 
tým, jak to uděláš, je ale jen na tobě!

KRITÉRIA ROLE:
�  Dáš dohromady prezentaci vašeho návrhu.
�  Do tvorby prezentace a prezentování zapojíš celý tým, nebo  
alespoň jeho většinu.
� Dohlédneš na to, aby prezentace splňovala následující kritéria.

PREZENTACE BY MĚLA...

◼ dokumentovat postup, jakým byl daný problém odhalen,
objasnit, jak jste během výzkumu postupovali,
◼ prezentovat řešení tak, aby si jej mohli všichni představit,
◼ ukázat, jakým způsobem jste dospěli k řešení vyzkoumaného  
problému,



◼ vysvětlit, proč zrovna takové řešení je nejvhodnější, a všechny  
o tom přesvědčit,
◼ reflektovat, jak se vám společně pracovalo,
◼ shrnout, co vás výzkum a celý projekt naučil.

DOPORUČENÍ, KDYŽ DOJDE KREATIVITA
�  Zaměř se i na vizuální stránku prezentace.
�  Spoj se s dokumentaristou/dokumentaristkou a obohať prezentaci  
o fotky nebo videa.
�  Brainstormujte ve skupině, co by vás osobně v prezentaci zaujalo,  
a přidejte to do té vaší.
�  Připravte třeba model nebo fotomontáž toho, jak bude provedená 
změna vypadat.
�  Využij pomoci dokumentaristy/dokumentaristky a udělejte společně 
anketu mezi spolužáky, co si o vašem návrhu myslí.



KOORDINÁTOR / 
KOORDINÁTORKA 
REALIZACE
Rád/a vidíš za sebou odvedenou práci a praxe  
je ti milejší než teorie? Nebo jen rád/a přiložíš ruku 
k dílu?

Zjistit, co je třeba změnit, je důležité, ale stejně důležité je i oprav-
du to změnit! To bude tvým úkolem, budeš totiž dohlížet nejen  
na to, aby se plánovaná změna opravdu stala, ale i na proces, který 
k ní povede. Samozřejmě na to nebudeš sám/sama, od toho jste 
celý tým, ale ty máš na starost logiku a soudržnost celého procesu.

KRITÉRIA ROLE:
�  Budeš dohlížet na realizaci změny v prostředí školy.
�  Ve spolupráci s týmem připravíš popis realizované změny spolu 
se zhodnocením vaší spolupráce a fotodokumentací změny.

ZMĚNA BY MĚLA...
◼ Být konkrétní, nemusí to být fyzický předmět, může to být třeba  
pravidlo, workshop nebo aktivita, ale musí být dostatečně přesně popsa-
ná.
 ◼  Neměla by vypadat například takhle: „Budeme dělat něco  
na začátku každé hodiny.“
 ◼ Ale může vypadat takhle: „Na začátku každé hodiny se zhlu-
boka nadechneme a vyučující nám řekne, co bude obsahem dnešní hodi-
ny, abychom oddělili vyučovací hodinu a přestávku.“



◼ Být dosažitelná, tedy je nutné o ní přemýšlet kreativně, protože ne vždy 
jde všechno hned tak, jak chceme. I menší kroky vedoucí k našemu cíli 
jsou ale lepší, než se vzdát. 
◼ Přispívat k rovnosti tak, aby se všichni ve škole cítili lépe. Určitě je mno-
ho věcí, které bychom chtěli jinak, ale teď usilujeme hlavně o rovnost. 
Jak k ní navržená změna přispívá? Neboj se to detailně popsat, i zdánlivé 
maličkosti dělají někdy velký rozdíl.



KOORDINÁTOR / 
KOORDINÁTORKA 
POHODY
Rád/a pečuješ o to, aby bylo lidem spolu dobře, a umíš 
ostatním pomáhat se při diskuzi v klidu dohodnout?

Na tohle se často zapomíná, a přitom je to tak důležité! Projekt, 
který nikoho nebaví, prostě nemůže dopadnout dobře, a proto  
je tvoje role nenahraditelná – máš za úkol udržet pohodu a moti-
vaci ve skupině a staráš se o to, aby každý měl prostor představit 
týmu své nápady.☺
Koordinátor/ka pohody pomáhá týmu spolupracovat a moderuje 
týmovou diskuzi.
Budeš se starat o to, aby měl každý z vašeho týmu rovnocennou 
příležitost vyjádřit své názory a nápady. Když bude komunikace  
váznout, ujmeš se slova a povedeš společnou domluvu v týmu.
Pomůžeš s hledáním řešení konfliktu. Otázka: „Co potřebuješ,  
aby ses v téhle situaci cítil/a lépe?” se ti určitě bude hodit. Není 
ale tvým úkolem naplnit potřeby zbytku týmu, ale pomoci  
jim je vyjádřit a hledat cesty, jak je mohou naplnit oni sami,  
samozřejmě s pomocí ostatních. Jak to uděláš, je na tobě, ale dáme  
ti k tomu pár rad. 
No a samozřejmě, nezapomínej na sebe! Občas když člověk řeší  
potřeby ostatních, úplně zapomene na ty své, a tak by to být  
nemělo. 

KRITÉRIA ROLE:
�  Budeš dohlížet na dobrou náladu a spolupráci v týmu.
   Povedeš společnou diskuzi v týmu a budeš usilovat o to, aby měl 
každý prostor se vyjádřit a zapojit. 
!  Pomůžeš ostatním vyřešit konflikty v týmu.



"  Pomůžeš týmu zhodnotit pro a proti vašich nápadů a dosáhnout 
vzájemné shody.

TIPY A TRIKY

◼ Než začnete s prací na úkolech, požádej každého, ať v kroužku řekne, 
jak se má – uvolní to atmosféru, a když někdo nemá zrovna nejlepší den, 
alespoň o tom víte a můžete přemýšlet, jak dotyčného podpořit.
◼ Nezapomínej na pauzy, někdy je produktivnější dát si deset minut  
pauzu a pak se vrátit k projektu, než si půl dne lámat hlavu a s ničím  
nepřijít.
◼ Diskuze jsou fajn, ale někdy mozek potřebuje trochu popostrčit, a tak 
můžeš zkusit vyhledat různé aktivity, které tvému týmu pomohou přijít  
s lepšími nápady.
◼ Ujisti se, že má každý v týmu stejnou možnost se podílet a vyjádřit.
◼ Každé setkání je dobré nějak uzavřít. Co takhle aby každý řekl o všech 
ostatních v týmu jednu pozitivní věc – čeho si na nich váží, co oceňuje 
nebo proč s nimi rád pracuje?


