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 Úvod 1.

Moderní vzdělávací přístupy vidí velký potenciál ve využití časového prostoru 

neformálního vzdělávání a to různými interaktivními prostředky, které především 

nabízí intenzivní zážitky hravou a zábavní formou s pevně stanoveným edukačním 

cílem. Jedním z takových nástrojů je Live action role playing (Larp).  

Vzdělávací Larpy (tzv. Edularpy) mohou být chápány jako jedna z metod pedagogiky 

založené na zážitku. A právě tyto metody přináší různé výhody, pro které je vhodné je 

zařazovat do vzdělávacího procesu jak na běžných, tak speciálních školách (tedy na 

základních školách speciálních a různých dalších speciálních školách). Mezi výhody, 

které zážitková pedagogika přináší, patří všestranný rozvoj a vlastní aktivity 

účastníků. Ti rozvíjejí své dovednosti, získávají nové postoje, učí se spolupráci, práci 

ve skupině, rozvíjí komunikační dovednosti, učí se toleranci a zodpovědnosti 

(Pelánek, R. 2008). 

Základem Edularpů a dalších zážitkových metod, je zážitek (prožitek), který 

účastníkům poskytuje bezprostřední zkušenost, kterou by za jiných okolností ani 

neprožili. Jak uvádí T. Koten (2009), člověk si zapamatuje 10% toho, co slyší, 15% 

toho, co vidí, 20% z toho, co současně vidí a slyší, 40% toho, o čem diskutuje. Z 

toho, co člověk zažije nebo udělá, si zapamatuje 80% a celých 90% z toho, co se 

pokouší naučit druhé. Zážitková výuka ale nemá sloužit pouze jako oživení 

vzdělávacího procesu, na rozdíl od tradiční formy výuky dává možnost zažít úspěch i 

dětem, které upřednostňují smyslové poznávání a dětem, které mají jinak málo šancí 

ukázat své silné stránky. 

Studie ze zahraničí ukazují, že metoda Edularpů zvyšuje motivaci žáků k práci a 

přispívá k delšímu zapamatování naučeného. Díky hře si žáci lépe dokáží představit i 

praktickou uplatnitelnost učiva ze školy, které jim pak už nemusí připadat vytržené 

z reality běžného života. Velké benefity přináší Edularpy také pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, jako jsou žáci s různými poruchami autistického spektra, 

žáci s poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHD), ale také žákům mimořádně 

nadaným. Žáci se výrazně zlepšují v oblasti komunikačních dovedností a jsou 

schopni spolupracovat se svými spolužáky. 
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Cílem tohoto prováděcího manuálu je ověřit, zda Edularp je vhodná doplňková 

pedagogická metoda, jak děti motivovat ke studiu přírodovědných předmětů, 

konkrétně matematiky a tím pomoci řešit celospolečenský problém – nedostatek 

technicky vzdělané pracovní síly, který je silně akcentován zejména v průmyslovém 

Moravskoslezském kraji. 

 

 Vznik a uplatnění Edularpů  2.

2.1. Historie nástroje 
 

Tato forma hry vznikla nezávisle na několika místech: v Severní Americe, Evropě 

a Austrálii koncem minulého století, primárně jako forma odpočinkové zábavy pro 

tematicky zaměřené kolektivy lidí (rekonstrukce bitev, simulace založené na dějových 

liniích divácky úspěšných filmů, atp.). V dnešní době je celá řada komerčních 

společností, které organizují Larpy pro zábavu nebo jako team buildingové akce, 

protože hraní rolí je silný nástroj i v oblasti psychologie kolektivu. 

U nás se za předchůdce Larpů dají považovat tematicky zaměřené táborové hry, i 

když z psychologického pohledu se spíš jednalo o simulaci nebo alternaci, nikoliv o 

charakterizaci, tedy skutečné vžití se do předem daného charakteru postav, což je 

základní rys Larpu.  

 

2.2. Larpy ve vzdělávání a jejich přidaná hodnota - Edularp 
 

Edularp jakožto připravená hra, ve které žáci vstupují do rolí a v nich prožívají dílem 

připravený a dílem improvizovaný příběh, nabízí autorům hry velké možnosti 

v nastavení podmínek pro účastníky. V rámci hry je možné vysvětlit a ospravedlnit 

takové chování, které by ve frontální výuce nedávalo smysl – např. neposedný žák 

dostane roli posla zpráv a část jeho herního obsahu může být o pohybu a běhání. 

Hloubaví a méně komunikativní žáci se mohou do příběhu zapojit individuálním 

přemýšlením nad úkoly, zatímco ostatní mohou vyjednávat, řešit problémy ve skupině 

a spolupracovat. Ve všech případech hraje roli skutečnost, že nikdo není ze hry 

vynechán a všichni se účastní jedné hry. Vhodné nastavení Edularpu tak umožní 

plnohodnotné zapojení všech účastníků, aniž by byli vyčleňování méně aktivní nebo 

komunikativní žáci. 
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Během hry účastníci Edularpu vstupují do řady interakcí prostřednictvím 

zpodobňování svých charakterů. Hraní role přirozeně utváří bezpečný prostor pro 

experimentování a umožňuje zažít různé komunikační situace. Studie provedená 

Meriläinenem (2013) hodnotí hraní rolí jako velmi vhodné pro osobnostní rozvoj 

v oblasti sociálních dovedností. Prostředí hry a příběhová motivace může pozitivně 

působit na kvalitu a kvantitu verbálních i metaverbálních interakcí se spoluhráči. 

Edularp může představovat vhodný nástroj pro rozvoj komunikačních kompetencí u 

žáků s narušenou komunikační schopností. 

Edularp může představovat nástroj pro zvyšování motivace a zájmu o obsah výuky. 

Především u žáků s nízkou úrovní motivace se může jednat o vhodný nástroj 

k probuzení zájmu o specifická témata. Bowman a Standiford (2015) zkoumaly efekt 

Edularpu zaměřeného na přírodovědné předměty (science education) na škole v Los 

Angeles. Pracovali převážně s žáky ze socioekonomicky znevýhodněných lokalit. 

Prostřednictvím psychometrických dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů před a 

po intervenci edularpovým programem zjistili významný nárůst vnitřní motivace, 

vnímaných kompetencí (perceived competence), zapojení se do školních aktivit, 

týmové spolupráce a leadershipu. Edularp vytvářel přirozeně vnímané pozitivní 

prostředí pro rozvoj žáků na individuální i skupinové úrovni. K podobným závěrům 

dochází také Mochocki (2013). Edularp na základních školách vnímá jako vhodnou 

platformu pro opakování učiva na konci výukového celku, která umožňuje zvyšování 

zájmu o učivo. 

Zde nacházíme vhodnou oblast aplikace Edularpů na prostředí žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Pro příklad můžeme zmínit žáky s poruchami autistického 

spektra, u kterých může být motivace k činnosti výzvou i pro zkušeného učitele. 

Pokud žáka s např. Aspergerovým syndromem dokážeme vhodně zaujmout tématem 

nebo prostředím autory připravené hry, můžeme dosáhnout získání zvýšené 

pozornosti k učebnímu obsahu, který do hry dodáme.  

Jednou z možností využití Edularpu je usnadnění transferu osvojené látky (Barnett & 

Ceci, 2002) do nových situací. Žáci mohou zakoušet obtíže při aplikaci poznatků do 

situací, které přímo neodpovídají např. testové situaci. Vhodný design Edularpu 

umožňuje autorům nastavit takové podmínky, aby účastníkům usnadňovaly používání 

znalostí v situacích podobných realitě. Při používání znalostí ze školní výuky také 

dochází k validaci látky a změně postojů. K učivu, se kterým se žák setká v rámci a 

hry a které mu pomůže např. vyřešit problematickou situaci v příběhu, může žák 

přehodnotit postoje, byť by zpočátku byly negativní. Edularpy by tak mohly při 

správném použití a zahrnutí méně oblíbeného učiva měnit názory na tradičně 
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neoblíbené vyučovací předměty (žáci velmi často hodnotí fyziku nebo chemii jako 

nepoužitelnou v praxi) (Hrabal & Pavelková, 2010). 

Vzhledem k tomu, že z celkového počtu žáků na základních školách v ČR (906 188) 

ve školním roce 2016/2017 je více než 9% žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP)  - viz graf 1, nabývá výuka, resp. validace látky formou hry na 

významu. Graf zobrazuje počty žáků na základních školách od školního roku 

2007/2008, zároveň také specifikuje množství žáků se SVP ve speciálních třídách a 

žáků se SVP individuálně integrovaných v běžných základních školách. Zde je 

v průběhu let zřejmé zvýšení počtu žáků individuálně integrovaných. I to je důvodem 

pro zavádění netradičních výukových metod, které umožní děti se SVP lépe začlenit 

mezi běžné žáky. 

 

Graf 1: Počty žáků na základních školách a počty žáků se speciální vzdělávacími 

potřebami (SVP) v České republice (“Statistická ročenka školství - 2016/2017 - 

výkonové ukazatele,” 2017) 

 

2.3. Zkušenosti ze zahraničí 
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Nezájem o přírodovědné předměty u dětí lze zahrnout do větší skupiny problémů 

mezi dnešními žáky základních škol. Jestliže dítě v tomto období získá k něčemu 

negativní vztah, lze jeho názor jen velmi těžko v pozdějším věku změnit, ovlivnit. 

V řešení těchto problémů jsou v rámci svého školského systému nejdál skandinávské 

země. 

V rámci přípravy na pilotní ověření Edularpů zaměřených na matematiku 

v Moravskoslezském kraji navštívili zástupci Moravskoslezského kraje Dánsko, kde 

sbírali zkušenosti a informace o tom, jak s nástrojem Edularp pracovat, aby bylo 

dosaženo maximálního efektu. Získané informace byly jak z akademického prostředí 

(Aarhus University), tak zejména přímo z praxe (Osterskov Efterskole, Hobro). Škola 

Osterskov Efterskole je zaměřena na děti od 14 do 17 let, většinou s výchovnými 

problémy, poruchami autistického spektra, nebo poruchami pozornosti. Obvykle nejde 

o děti s nižším intelektem, ale o osobnosti, které často vyžadují jiný přístup k výuce. 

Pedagogický sbor v práci se studenty podporuje dodržování pravidel a principů, 

výuka probíhá ve větších skupinkách. Tento přístup se v průběhu desetileté praxe 

ukázal jako velmi přínosný, zejména pro uplatnitelnost dětí v dalším studiu i životě. 

Využívána je pedagogická metoda Edularp, se kterou mají ve škole velké úspěchy. 

Rozhodnutí zavést výuku využívající tzv. rolové hry vychází ze studie profesorky Lisy 

Gjedde, která prokázala, že metoda zvyšuje motivaci, všeobecné pochopení 

problematiky a podporuje využívání dlouhodobé paměti. Zlepšení u dětí při používání 

této metody je zejména tam, kde je vyžadováno pochopení potřebnosti nebo 

užitečnosti předmětu. Na Osterskov Efterskole se matematika i fyzika (kromě jiných 

předmětů) procvičuje formou Edularpů – např. v rámci hry se studenti snaží o 

správné naprojektování akvaduktů pro starověký Řím, nebo v kombinaci přírodovědy, 

geografie, fyziky a matematiky se učí o kovech, jejich nalezištích, vlastnostech, 

použití. Škola stanovuje týdenní téma, v rámci něhož jsou ve všech předmětech, 

které musí studenti dle kurikula zvládnout, používány edukativní hry. Takto má škola 

odzkoušeno a používá na 70 Larpů. Larpy nejsou koncipovány výhradně na 

procvičení jednoho předmětu, vždy jde o kombinaci několika z nich. Takto studenti 

získají komplexní pohled a vidí provázanost mezi jednotlivými obory. 
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Obrázek 1 Ilustrační foto z Edularpu, Osterskov Efterskole, Dánsko 

 

 

 Současná podoba – potřeba a specifika nástroje 3.

Ačkoliv hraní rolí v obecné podobě je součástí vzdělávání od raného věku (hrajeme si 

na maminku, na prodavačku, atp.), využití Larpů (tedy ucelené hry s předem danými 

charaktery) v procesu vzdělávání zatím není příliš rozšířeno. V současné době jsou 
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severské země (Dánsko, Švédsko, Norsko, atd.) jedny z předních lídrů ve využití 

edukačního potenciálu Larpů. Už dnes je jasné, že Larpy dávájí prostor vlastnímu 

objevování (i ve smyslu badatelsky orientované výuky), spolupráci ale i individualitě 

každého žáka, přináší emoce a prožitky, které vedou k výrazně lepšímu chápání 

daných oblastí i k lepšímu zapamatování objevených zákonitostí.  

Vzhledem k náročnosti nejen přípravy Larpu, ale i samotné realizaci, se tvorbou 

Larpů v ČR zabývají instituce neformálního vzdělávání, většinou s podporou 

veřejných zdrojů (dotace měst, krajů, atp.). 

Obrázek 2  Ilustrační foto z Edularpu, Ostrava, ČR  

 

 

V ČR je formální vzdělávání realizováno školou a neformální vzdělávání institucemi 

neformálního vzdělávání nebo sdruženími volnočasových aktivit, mezi něž patří 

například Science learning centra a Discovery centra, Střediska volného času, 

muzea, hvězdárny, planetária, atp. Některé z těchto institucí jsou sdruženy do České 

asociace science center, založené v dubnu 2013 s cílem ustanovit profesionální 

organizaci, která bude cíleně vytvářet pozitivní obraz science center, neformálního 
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vzdělávání a komunikace vědy u české veřejnosti. V nadnárodním měřítku jsou pak 

sdružovány do ECSITE (European network of Science centers and museums), která 

každoročně organizuje konferenci za účelem výměny zkušeností napříč Evropou i 

světem. Tyto subjekty kdysi hrály především roli volnočasové zábavy, dnes už se ale 

stávají plnohodnotným článkem ve vzdělávacím procesu. O tom, že jejich důležitost 

bude v budoucnosti ještě narůstat, svědčí také celá řada dotačních výzev ze strany 

MŠMT, krajů i měst, či městských částí. 

 

 

3.1. Důvod vzniku/potřeba v Moravskoslezském kraji 
 

Moravskoslezský kraj je krajem, na který měla změna politického a v návaznosti 

ekonomického systému koncem 20. století velký vliv. Původně byla ekonomika 

v aglomeraci Ostravska - tzv. „ocelovém srdce republiky“ zaměřena na těžký průmysl 

– hutě, doly, těžké strojírenství a na ně navázané provozy. Velké státní podniky měly 

své školy, vychovávaly si své zaměstnance, v rodinách byl velký vliv na děti směrem 

ke studiu technických oborů, protože většina rodinných příslušníků pracovala 

v podnicích, kde technicky vzdělaná pracovní síla byla největší skupinou 

zaměstnanců. 

Po r. 1990 docházelo vlivem otevření se zahraničním trhům, zaváděním nových 

technologií, privatizaci podniků, příchodem zahraničních investorů, i snahou snížit 

negativní vliv stávajících výrobních technologií na životní prostředí k  restrukturalizaci 

průmyslu. Přes to, že došlo k restrukturalizaci a diverzifikaci průmyslu, vlivem 

nedávné historie zůstává kraj stále průmyslovým regionem, hlavními obory jsou 

automobilový průmysl, informační technologie, strojírenství. Činnosti, které nebyly 

primárně pro firmy ziskové, což je i příprava budoucích zaměstnanců, své školy 

rušily, veřejné školství podléhalo novým – módním trendům - upřednostňovalo se 

studium ekonomiky, práv, vznikaly soukromé školy zaměřené na poptávku po 

humanitním vzdělání a stát ve snaze ponechat vše na „volné ruce trhu“ nereguloval 

směrná čísla přijímaných studentů dle oborů. Ke všem těmto nepříznivým faktorům 

přispívá i špatný demografický vývoj posledních let, rodí se méně dětí, tedy i 

potenciálních techniků. Důsledkem je současný stav, kdy prakticky chybí jedna 

generace technicky vzdělaných mladých lidí. Absolventi technických škol nedosahují 

úrovně dřívějších absolventů, ale podniky je stále častěji hledají a oprávněně vyžadují 

po veřejné správě, aby nepříznivou situaci ve školství řešila. 
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S problematikou úzce souvisí i vliv společnosti a médií, kdy technicky vzdělaný člověk 

obvykle nesedí v kanceláři a pohybuje se v méně čistém, příjemném prostředí, 

příprava na povolání je pro většinu populace náročnější, zejména studium 

přírodovědných předmětů. Konkrétně matematika je u dětí velmi neoblíbená. To 

všechno společně s faktem, že výsledky práce technika musí být jednoznačné, 

hmatatelné, nelze je pouze slovně opsat, nebo o nich mluvit, ovlivňují děti při volbě 

budoucího povolání. 

Moravskoslezský kraj postupně od roku 2014 naplňuje svou Regionální inovační 

strategii. V rámci jejího zpracování bylo v prioritní oblasti Lidské zdroje identifikováno, 

že jedním ze specifických cílů kraje je zvýšení počtu absolventů technických oborů 

a identifikace technických talentů. Naplňováním tohoto cíle je i jiný přístup k výuce 

přírodovědných předmětů, který může děti více motivovat k pozitivnímu vztahu 

k matematice.  

Vývoj názoru na vzdělávání (obecně i speciálně přírodovědného) prošel historicky 

mnohými rovinami a to jak po stránce obsahové, tak z pohledu metod i postavení 

žáka a učitele ve vzdělávacím procesu. Ať už se přikláníme ke kterémukoliv směru, je 

nutné si uvědomit, že vzdělávání vždy bylo a bude syntézou několika různých 

subjektů – školy, rodiny, institucí neformálního vzdělávání i společnosti.  Rychlý 

nárůst informací, nových technologií a především neuvěřitelné zrychlení doby nás 

dostává do stavu, kdy jsme nuceni zaměnit kvantitu ve vzdělávání za kvalitu. 

Nedostatek času ve formálním vzdělávání nedává žáku prostor k vlastním prožitkům 

a zkušenostem a v důsledku toho jsou často jejich vědomosti pouze povrchní a 

krátkodobé.  

Situace v technických a přírodovědných oblastech je navíc zhoršena nejen vysokou 

náročností učiva, ale také výrazným odklonem civilizace od přírody a techniky jako 

takové (nechováme domácí zvířata, nepěstujeme rostliny, neopravujeme domácí 

spotřebiče, atd.) Běžné dítě tak nemá téměř žádnou příležitost nahlédnout do těchto 

činností v domácím nebo školním prostředí, což nutně snižuje jeho schopnost 

přírodní/technické jevy a fenomény pochopit do hloubky.  

 

 

3.2. Instituce zabývající se Larpy 
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V Moravskoslezském kraji jsou provozovateli Larpů většinou sdružení, např. 

EduLudus ,z.s., Z.A.D.E.K. z. s., nebo Story4U. V rámci sdružení Dolní oblast 

VÍTKOVICE, z. s.  je významným „hráčem“ na poli zážitkové pedagogiky Svět 

techniky Ostrava, který nabízí několik Larpů z oblasti přírodních věd – zaměřených 

především na chemii, biologii a fyziku (např. Mendelovo dědictví – zaměřeno na 

genetiku, Odyssea Holy 1 – anorganická chemie). V letech 2013 – 2015 se 

dohromady těchto Larpů zúčastnilo více než 2000 žáků v Moravskoslezském kraji, 

zájem škol byl obrovský a tyto programy byly hodnoceny jako nejlepší vzdělávací 

programy ve Světě techniky Ostrava. V současnosti byly ve Světě techniky Ostrava 

zahájeny Edularpy jako unikátní programy pro základní a střední školy s cílem 

validace znalostí, popularizace vědy a technických oborů (např. Odysea Holy 3 - 

anorganická chemie, fyzika, Kryt č. 17 - adaptace, spolupráce, logické myšlení). 

Zajímavý je projekt Strom života, který je realizován spolkem EduLudus, z. s. a 

Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s., zaměřený na ekologické 

chování ve vztahu k vodě a na sociálně přírodovědný rozměr vodárenství. 

Poměrně novinkou jsou Edularpy zaměřené na pegagogy, aby se mohli s metodou 

Edularpů seznámit, lépe ji pochopit a případně ji ve své pedagogické činnosti 

využívat. Tuto metodu zážitkové pedagogiky je možné aplikovat na nejrůznější 

předměty či obory. Hra trvá cca 3 hodiny a je určena pro skupinky 5 – 8 pedagogů. 

Součástí školení je i úvodní workshop a závěrečný rozbor celé hry. Hra se odehrává 

v prostorách atomového krytu. Účastníci se mohou těšit na postapokalyptický příběh, 

věrohodné kulisy, spousty efektů, zajímavých úkolů a nečekaných zvratů. Každý 

z hráčů dostane před hrou popis své role (nové totožnosti), díky které se na pár hodin 

stane někým jiným. Je na každém hráči jak svou roli uchopí a bude ji hrát. 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Foto z Edularpu Odyssea Holy 1 
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3.3. Larpy - vhodná metoda při výuce matematických a 

přírodovědných předmětů  
 

Zkratka Larp je vytvořena z anglického názvu Live Action Role Play. V Larpech jde o 

implementaci psychologie hraní rolí do výukového procesu. Jedná se o formu hry, 

kde účastníci představují fiktivní postavy (s přesně určenými charaktery) 

připraveného příběhu a svými činy příběh vytváří a hrají. Je důležité, aby se hra 

odehrávala v autentickém prostředí s ohledem na samotný děj, hráči mají kostýmy, 

kulisy a předem stanovená pravidla. Larp je určen pro hráče a nemá publikum. 

Výhodou Larpů je, že se žáci mohou stát někým jiným a odbourává se tak nežádoucí 

obava z toho, že „něco řeknu nebo udělám špatně“. Zároveň hra vyžaduje kreativitu a 

schopnost samostatně tvořit, řešit situace a odhadovat důsledky rozhodování, 

aplikovat své znalosti a naučit se vyhledávat informace.  
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Aby bylo možné Larp využít jako nástroj edukace, je nezbytná pečlivá příprava 

scénáře – implementace jednotlivých dílčích vzdělávacích cílů nenásilnou formou do 

průběhu hry. Larpu předchází motivační úvod od hry, kdy se hráči doví, co je čeká, 

jsou uvedeni do děje a jsou stanoveny limity hry (co je přípustné/nepřípustné během 

hry). Ve hře pak žáci řeší konkrétní situace z oblastí, na které je Larp zaměřen. 

Klíčovým momentem pro samotné vzdělávání je rozbor (analýza) po skončení hry. 

Rozbor je veden animátorem jako diskuse. Animátor připomene zásadní momenty 

hry, kdy žák musel použít své znalosti, nebo kdy během hry nějaké zákonitosti sám 

objevil. Délka Larpu s úvodem a rozborem může být i několik hodin (nejčastěji 3-6 

hodin, dle věku cílové skupiny). Nevylučuje se ale ani celodenní nebo víkendová hra. 

Larpy, jsou pro podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd ideálním nástrojem 

především proto, že vyžadují zkoumání a objevování a podávají učivo zážitkovou 

formou. S ohledem na hodinové dotace běžných škol a legislativní pravidla v těchto 

oblastech je jasné, že časy, kdy se v hodinách fyziky a chemie nebo biologie učilo 

především na pokusech, jsou nenávratně pryč. Absenci skutečně shlédnutých 

reálných procesů nelze suplovat videem, ani učebnicí. Matematika, jakožto královna 

věd, se díky tomu stává téměř nezávislým předmětem, vazby na samostatné 

provádění výpočtů z laboratorních cvičení, nebo výpočty související se skutečnými 

ději, pomalu zanikají.  

Z těchto důvodů se stávají přírodovědně a technicky zaměřené Larpy naprosto 

unikátním doplňujícím prvkem ke klasické výuce a matematika se v nich může 

objevovat nenásilně a smysluplně provázaná s reálným světem.  

V České republice není tento přístup k výuce obvyklý a v současné době není ve 

školství využíván. Vzhledem k tomu, že se dnes děti dozvídají stále větší objemy 

informací a požadované znalosti z jednotlivých oborů/předmětů se stále prohlubují a 

prolínají a také proto, že matematika je jen „nástroj“ pro řešení různých životních 

situací a úloh, je vhodné zahrnout do jednoho vzdělávacího bloku – tedy Edularpu 

více předmětů a ukázat dětem provázanost mezi obory a potřebnost znalostí 

matematiky. 

 

 Návrh aplikace metody Edularp v Moravskoslezském kraji  4.

4.1. Vize a cíle  
 

Jak již bylo uvedeno, firmy v Moravskoslezském kraji se dlouhodobě potýkají 
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s velkým nedostatkem technicky vzdělané pracovní síly a školství neumí děti 

motivovat k rozhodnutím zvolit si pro svou budoucnost technické obory. 

Moravskoslezský kraj se snaží tuto situaci řešit na více úrovních. Jednou z nich by 

mohlo být využívání procvičování osvojené látky v nových situacích a validace 

znalostí z přírodovědných předmětů formou používání Edularpů jako doplňkové 

edukativní metody, která dětem ukáže, že matematiky a vůbec přírodních věd se není 

třeba obávat. 

Cílem této studie je navrhnout způsob procvičování matematického učiva, resp. 

některých částí vzdělávacího programu pro žáky  6. – 9. rtříd na základních školách, 

a to formou připraveného matematicko-vzdělávacího Edularpu (dále jako M-

EDULARP). Tento Edularp nebude zaměřen pouze na matematiku, ale v rámci hry 

budou děti muset používat znalosti z matematiky v kombinaci s dalšími dvěma 

přírodovědnými předměty – fyzikou a chemií. Samozřejmostí je vazba na 

polytechniku všeobecně, společenskovědní předměty, resp. posilování sociálních 

vazeb a podpora soft skills. 

 

4.2. Cílové skupiny  
 

Žáci 2.stupně základních škol v Moravskoslezském kraji 

Tato primární cílová skupina zahrnuje všechny žáky navštěvující 2. stupeň základních 

škol v kraji. Celý M-EDULARP je nastaven na kurikulum 6. – 9. třída cílem je 

procvičit/validovat znalosti získané v běžné frontální výuce matematiky, doplňkově 

také fyziky a biologie. Kromě ověření těchto znalostí podpoří matematický M-

EDULARP i získání či upevnění sociálních dovedností, komunikaci v kolektivu, 

přirozené rozdělení odpovědností, umění prezentace aj. Výstupem pro tuto cílovou 

skupinu bude samotná realizace M-EDULARP a možnost se do něj aktivně zapojit. 

Učitelé/školy v Moravskoslezském kraji 

Učitelům, resp. jejich školám umožní využívat netradiční a zajímavý způsob 

procvičování probrané látky, a to ne jen v období pilotního ověření, ale i následně, po 

neomezeně dlouhou dobu, protože zpracovaný výstup po pilotním ověření bude ke 

stažení na webovských stránkách ARR a bude možnost jej použít samostatně bez 

vazby na realizátora.  

Firmy v Moravskoslezském kraji 



 

16 
 

Firmy v Moravskoslezském kraji, které v současné době neúspěšně hledají technicky 

zaměřené zaměstnance a často zaměstnávají lidi v důchodovém věku nebo zájemce 

ze zahraničí, by ve střednědobém výhledu mohly pocítit zvýšený zájem mladé 

generace o práci v průmyslu, v technických oborech. To zlepší situaci ve firmách a 

zajistí větší rovnováhu na pracovním trhu. 

Moravskoslezský kraj 

Zvýšení počtu technicky vzdělané pracovní síly bude mít pozitivní dopad na 

ekonomický a sociální rozvoj kraje – dojde ke stabilizaci, zvýší se výkony firem, 

zaměstnanost, pozitivně se to projeví na větší kupní síle a spokojenosti obyvatel. 

Faktor kvalitní technické pracovní síly může mít dopad i na příliv investic vyššího řádu 

založených na inovacích a vývoji, ne jen na montáži. 

 

4.3. Přípravná fáze 
 

V přípravné fázi zavedení nového nástroje na podporu motivace dětí zvolit si jako své 

budoucí povolání technický obor bylo nastudováno mnoho materiálů, které se této 

problematiky týkaly. V rámci schůzek s odborníky a partnery byla problematika 

intenzivně diskutována. Výsledkem této první fáze bylo rozhodnutí zkusit zavést 

v kraji Edularp zaměřený na matematiku. 

Vzhledem k tomu, že lídry v používání Edularpů ve vzdělávání jsou skandinávské 

země, byla navázána spolupráce s dánskou Aarhus University a hlavně s Osterskov 

Efterskole, která má desetileté praktické zkušenosti s používáním Larpů ve výuce. 

Studijní cesta a seznámení se s každodenní praxí používání Larpů ve výuce byla pro 

účastníky velmi přínosná a inspirovala ARR k navrženému postupu zavedení 

matematického Edularpu do kraje. 

Vzhledem ke skutečnosti, že realizovat Larp je záležitost časově, personálně i 

materiálně poměrně náročná a hlavně je nezbytné, aby realizátor měl zkušenosti, 

rozhodla se ARR otestovat realizaci v kraji formou otevřeného zadání zakázky na 

služby organizaci, která nejlépe vyhoví zadávacím podmínkám. Ty byly diskutovány 

během reciproční návštěvy dánských expertů v Ostravě, jednak v rámci individuálních 

diskuzí a jednak se tato problematika prolínala i neformálním setkáním s pedagogy a 

studenty Ostravské univerzity. Připomínky, postřehy a nápady byly zapracovány a 

jsou v bodech uvedeny v kap. 5.1. 
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4.4. Rozpočet  

 
Dle předběžného ověření cen a rozsahu prací se předpokládá, že celkový rozpočet 

s položkami uvedenými v tabulkách níže nepřesáhne 1,5 mil. Kč. 

Samotné pilotní ověření (celkem 6) M-EDULARPu bude zahrnovat tyto položky: 

Položka 

Design, scénář 

Materiál pro pilotní ověření (kulisy, 
kostýmy, rekvizity aj.) 

Zajištění hracích prostor a zázemí 
pro pilotní ověření, resp. doprava 
na místo 

Zpracování manuálu pro pedagogy 

Manuál pro průvodce/animátora(y) 
M-EDULARPem 

Animátoři/Průvodci M-EDULARP 
em 

Publicita – přilákání dětí (účastníků 
M-EDULARPu) 

CELKEM 

 

Kromě nákladů nezbytných pro realizaci pilotního ověření budou v rámci zakázky 

vyžadovány i další aktivity, jejichž realizaci zajistí dodavatel a které bezprostředně 

souvisí s přípravou na implementační fázi. 

 

Položka 

Práce s dětmi – zajištění 
dotazníků, úvodní a závěrečná 
diskuze, zápis z diskuze 

Seminář pro pedagogy – zajištění 
prostor, účastníků 

Dokumentace k M-EDULARPu 

CELKEM 
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 Implementace matematických Edularpů  5.

5.1. Pilotní ověření 
 

Metoda procvičení přírodovědných předmětů (primárně matematiky) formou hraní 

Edularpu bude odzkoušena organizací, která zvítězí ve  výběrovém řízení.   

V rámci zakázky dodavatel: 

a) Navrhne design hry: 

– námět hry - zasazeno do příběhu, kterého se děti jako postavy hry 

aktivně účastní; je na dodavateli, jaký příběh zvolí, měl by být realistický, 

aby ukázal dětem, že používání matematiky, fyziky, chemie, logického 

myšlení je běžnou součástí života/povolání/situací; zároveň musí být 

zajímavý, aby vtáhl děti do hry, nevylučuje se využití IT technologií, 

– v rámci hry si děti procvičí matematiku, jako doplňkové předměty budou 

zahrnuty fyzika, chemie, přirozeně budou zahrnuty tzv. měkké 

kompetence; učivo, které bude procvičováno, bude odpovídat kurikulu 2. 

stupně základních škol, 

– pro celou školní třídu (28 dětí). 

b) Napíše scénář hry: 

– definuje osoby (role), 

– definuje role průvodce(ů)/animátora(ů) hrou, 

– zpracuje prováděcí manuál pro průvodce/animátory hry. 

c) Navrhne a zajistí pro realizaci hry všechen potřebný materiál, pomůcky, 

zejména: 

– navrhne a vyrobí kulisy, 

– navrhne a vyrobí kostýmy, 

– zajistí rekvizity, 

– připraví/zajistí další potřebné předměty, software aj. 

d) Připraví podklad/manuál pro učitele (doprovod školní třídy)  

– bude sloužit učiteli k tomu, aby mohl rozhodnout, zda je nabízený M-

EDULARP pro „jeho“ děti vhodný; manuál bude zahrnovat metodiku, 

jaké znalosti a dovednosti musí žák - účastník hry mít, 

– předpokládá se, že bude k dispozici učitelům (např. na webovských 

stránkách), 

– vzhledem k současné oblibě IT mezi dětmi by součástí podkladu mohlo 

být i atraktivní softwarové řešení, např. krátká počítačová hra ke zvýšení 

zájmu dětí o účast na M-EDULARPu. 
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e) Zrealizuje „odehrání“ min. 6 ks připraveného M-EDULARPu – tzv. pilotní 

ověření; pro toto ověření zajistí/provede:  

– průvodce (animátora/y) M-EDULARPem,  

– hrací prostor (nájem nebo vlastní), šatny, další zázemí – pro žáky a 

doprovod pro pilotní ověření (nájem nebo vlastní), nevylučuje se 

zajišťovat realizaci formou výjezdů do škol, 

– pro pilotní ověření použije pořízené kulisy, kostýmy, rekvizity (viz c)) 

– pilotní ověření proběhne pro min. jednu školu z každého okresu 

Moravskoslezského kraje (Br, Op, F-M, Ova, Ki, N-J), 

– publicitu nově vznikajícímu a vzniklému M-EDULARPu – moderní 

formou (FB apod.) zajistí diseminaci informace o novém edukativním 

nástroji a zpětnou vazbu – komentáře, zájem o účast, 

– zajistí vyplnění a sběr dotazníků od účastníků pilotního ověření (dětí, 

animátorů a učitelů), dotazník předá zadavatel, 

– bezprostředně před odehráním M-EDULARPu seznámí děti v rámci 

krátkého úvodu do hry s pravidly, průběhem, jejich rolemi ve hře,  

– bezprostředně po ukončení M-EDULARPu uspořádá s dětmi a jejich 

učiteli krátký workshop – shrnutí, zhodnocení, postřehy, 

– z každého pilotního odehrání zpracuje krátký zápis – shrne hlavní 

důležité poznatky, problémy, postřehy, doporučení pro další hru z 

workshopu. 

f) Seminář pro pedagogy  

g) Zpracuje dokument („Dokumentace k matematickému Edularpu“) zahrnující 

body a) až f) - design, scénář, popisy, nákresy kulis, kostýmů a rekvizit, 

případně zdrojový kód (je-li součástí hry využití IT) atd., který bude odrážet 

zkušenosti z pilotního ověření po provedení pilotních her a závěry ze 

semináře s pedagogy; bude zahrnovat reálný stav a doporučení pro další 

provozování M-EDULARPu. 

 

5.2. Realizační fáze - Implementace 
 

Po pilotním ověření se předpokládá, že v rámci zpestření školní výuky a hlavně 

v rámci popularizace matematiky na základních školách bude M-EDULARP nabízen 

základním školám k doplnění a procvičení učiva. Takto by měla být zajištěna 

kontinuita, případně zahájeny další, obdobné aktivity vedoucí k podpoře 

přírodovědného/technického vzdělávání na základních školách v Moravskoslezském 

kraji.  
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Vítězný dodavatel získá dostatečné zkušenosti, ověří si svůj návrh hry a jeho 

akceptaci školami, pedagogy i žáky. Jako poslední výstup zpracuje v rámci dodávky 

služeb komplexní Dokumentace k matematickému EDULARPu zahrnující popis 

designu, scénář, popis kulis, kostýmů, rekvizit a manuály jak pro animátory, tak pro 

pedagogy, jak je specifikováno v kap. 5.1, g). Tento soubor informací, pokynů a 

návodů bude volně přístupný na webovských stránkách Agentury pro regionální 

rozvoj, odkud si budou moci zájemci (školy aj. vzdělávací instituce pracující s dětmi) 

vše stáhnout a zpracovaný EDULARP použít ve své pedagogické praxi. 

 

 

 

 

 Evaluace nástroje  6.

6.1. Analýza rizik 
 

Přesto, že objektivní situace je realizaci inovativního nástroje na podporu motivace 

dětí studovat technické obory nakloněná, je nezbytné zvážit i rizika úspěšné 

realizace takového nástroje. 

Velkým rizikovým faktorem je problematický dodavatel, resp. špatně zrealizovaná 

zakázky na dodávku celého M-EDULARPu „na klíč“. Tomuto riziku je možné se 

vyhnout jen co možná nejpreciznějším zadáním zakázky. Za tímto účelem se na 

zadání zakázky budou podílet odborníci z oblasti školství, kteří aktivně provozují 

larpové hry a určité prvky z nich i aktivně využívají v pedagogické činnosti. Dále se na 

přípravě zadávacích podmínek bude podílet realizátor larpových her. Zadavatel 

získává již při přípravě této studie mnoho kontaktů z larpové komunity, jejíž znalosti a 

zkušenosti prostředí budou pro eliminaci tohoto rizika zásadní. 

Dalším rizikem je nezájem ze strany škol/pedagogů s dětmi tuto aktivitu realizovat. 

Toto riziko bude eliminováno publicitou, k níž se dodavatel v rámci zakázky zaváže. 

Také zadavatel a partneři budou o novém inovativním edukačním nástroji informovat 

dle svých možností – weby, odborná setkání, odborné zpravodaje, správci škol - obce 

atd. 
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Nezanedbatelným rizikem je i skutečnost, že po pilotním ověření, kdy bude nástroj 

používán bez dotace na prostory, personál, spotřební materiál atd., nebude účast na 

M-EDULARPu zdarma. Vzhledem k tomu, že již dnes probíhají v kraji – Svět techniky 

- různé edukativní hry (nejsou zaměřené na matematiku) a je o ně velký zájem i přes 

to, že jsou hrazené účastníky (žáky), lze předpokládat, že toto riziko je jen velmi 

malé. 

 

 

 

 

Vyhodnocení rizik: 

Riziko 
Pravděpo

dobnost  

Dopad na pilotní 

ověření/realizaci 

Opatření pro zmírnění 

rizika 

Realizace zakázky 
„Matematický 
EDULARP“ 

velká 

Realizace by byla velmi ztížená, 
nedošlo by k pozitivnímu 
dopadu na rozhodování dětí o 
budoucím studiu. 

Zadavatel připraví zakázku ve 
spolupráci s odborníky. 

Nezájem ze strany 
škol/pedagogů 

malá 
Obtížnější získání dětí pro účast 
v M-EDULARPu. 

Dodavatel zajistí publicitu 
novému edukačnímu nástroji, 
informovat bude i zadavatel, 
partneři.  

Cena za účast 
v samotné realizaci 

malá 
Menší zájem o účast v M-
EDULARPu. 

Zajištění všech pomůcek, které 
jsou nezbytné pro M-EDULARP 
pro pilotní ověření eliminuje příliš 
vysokou cenu, zkušenosti s jinými 
Larpy a zájmem o ně toto riziko 
eliminuje na minimum.  

 

6.2. Vyhodnocení navrhovaného inovačního nástroje 
 

Z hlediska stanovení měřitelných cílů úspěšnosti tohoto nástroje je zapotřebí reálně 

posoudit, v jakém časovém horizontu lze výsledky/dopady měřit. 
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Z dlouhodobého hlediska lze sledovat, o kolik se zvýší počet uchazečů o studium 

technických oborů na středních, případně vysokých školách. Takový ukazatel však 

podléhá mnoha vlivům, které na nástroj M-EDULARP nemají přímou návaznost, nebo 

jen velmi teoretickou. Podporu motivace dětí ke studiu technických oborů realizuje 

mnoho institucí různými (jinými) způsoby a vlivy těchto snah nelze při měření dopadů 

odfiltrovat.  

V rámci pilotního ověření (zakázky) bude provedeno šetření mezi dětmi – účastníky 

M-EDULARPu a jejich učiteli. Rovněž bude vyžadována zpětná vazba od průvodců 

M-EDULARPem – jejich postřehy a shrnutí z krátké diskuze, kterou povedou s dětmi 

po odehrání M-EDULARPu. Dotazníky (vzor – viz níže) budou vyhodnoceny. Návrh 

dotazníků bude předán realizátorovi zakázky, který je může upravit/rozšířit, aby získal 

zpětnou vazbu a M-EDULARP mohl upravit - výsledky vyhodnocení budou tedy 

použity vítězným uchazečem o zakázku v komplexní Dokumentaci 

k matematickému EDULARPu (popsán v kap. 5), která bude v následné realizační 

fázi využívána pro M-EDULARP – novou doplňkovou matematickou edukativní 

metodu a může být volně využitelná pro jakékoliv zájemce.  

Dotazník – děti (účastníci hry): 

Datum  

Škola - název, adresa (obec)  

Název  M-EDULARPu  

Moje role  

Co se mi líbilo  

Co se mi nelíbilo  

Naučil(a) jsem se něco nového Ano - Ne 

Co bych změnil(a)  

Chtěl(a) bych se zúčastnit znovu  
 

Ano - Ne 

Chtěl(a) bych se zúčastňovat obdobných 
výukových her i pro jiné předměty 

Ano - Ne 

 

Dotazník – učitelé (pedagogický doprovod): 

Datum  

Škola - název, adresa (obec)  

Název  M-EDULARPu  

Považujete účast vašich dětí za 
přínosný?  

 

- z pohledu edukativního Ano - Ne 
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(matematika + fyzika, chemie) 

- z pohledu výcviku měkkých 
dovedností 

Ano - Ne 

- z pohledu utužení kolektivu a 
přirozených sociálních vazeb 

Ano - Ne 

Co bych změnil(a)  

Jiné návrhy ke zlepšení?   

Budete podporovat účast vaší školy na 
obdobné výuce?  
 

Ano - Ne 

 

Dotazník – animátor: 

Datum  

Škola - název, adresa (obec)  

Název  M-EDULARPu  

Shledali jste nějaké 
nesrovnalosti/problémy, které ovlivňovaly 
průběh M-EDULARPu?   

Ano - Ne 

- popište  

Uveďte návrhy na změny/zlepšení?   

Máte zájem pokračovat v animování M-
EDULARPů?  
 

Ano - Ne 

 

Důležitou zpětnou vazbou bude i zájem o tento edukativní Larp mezi školami. 

Dodavatel bude v rámci publicity informovat širokou pedagogickou veřejnost o této 

novince a bude sledovat jejich ohlasy a zájem. 

 

 

 Závěr 7.

Moravskoslezský kraj, zejména jeho průmyslová aglomerace, procházel od počátku 

devadesátých let 20. století velkými změnami, restrukturalizací, které byly ovlivněny 

mnoha faktory. Došlo k mnoha pozitivním změnám, přesto však kraj stále patří mezi 

strukturálně postižené regiony a čelí mnoha společenským problémům/výzvám, které 

je nutno řešit. Jedním z velkých problémů je nedostatek technicky vzdělané pracovní 

síly, která je v kraji, který je převážně průmyslovým, velmi žádána. Do kraje přichází 
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mnoho investorů, a je zde usídleno mnoho tuzemských firem, které jsou 

průmyslového, technického charakteru a mohou nabídnout technicky vzdělaným 

zaměstnancům pracovní místa. Rozpor mezi mírou nezaměstnanosti a množstvím 

nabízených pracovních míst je dán zejména tím, že nabídka volných pracovních míst 

– většinou technických profesí – nekoresponduje s nabídkou trhu práce. Přesto, že je 

mnoho různých projektů a iniciativ, které míří na podporu technického vzdělávání 

mladých lidí, nedaří se situaci měnit. Pravděpodobným důvodem je kromě jiných 

faktorů i nezájem žáků základních škol o matematiku.  

Tento problém je definován i v Regionální inovační strategii Moravskoslezského 

kraje, proto se ARR rozhodla hledat v zahraničí nástroj, který v ČR není používán a 

mohl by omezit negativní přístup dětí k matematice a v souvislosti s tím podpořit a 

motivovat děti studovat technické obory. Tímto nástrojem by mohl být matematický 

Edularp (M-EDULARP), který bude v Moravskoslezském kraji odzkoušen a může se 

stát vhodnou doplňkovou edukační metodou pro základní školy ne jen v kraji, ale i 

v celé ČR. Zvoleným doplňkovými předměty jsou fyzika a chemie, což má přímou 

vazbu na vertikální priority Regionální inovační strategie kraje a podporované 

technické domény.  

V průběhu základní školy se formují názory a představy o budoucím životě, mezi 

které patří i volba povolání. Domníváme se, že pozitivní vztah k matematice a dalším 

přírodovědným předmětům může ovlivnit spokojenost dětí i v jejich dospělosti, což je 

velmi ambiciózním, ale neměřitelným cílem. Pomoci k tomu mohou školy, bude 

záležet jen a pouze na jejich iniciativě. 

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat partnerům v Dánsku, zejména Mads Lunau, 

řediteli školy Osterskov Efterskole v Hobro, a celému jeho kolektivu, kteří nám 

umožnili vidět, jak alternativní metoda využívání Larpů ve výuce může pomoci při 

řešení různých výchovných a vzdělávacích problémů. Mads Lunau a Morten Brøsted 

se podíleli na přípravě tohoto dokumentu a poskytli mnoho zajímavých zkušeností, 

postřehů a připomínek. 
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 Studie ze zahraničí ukazují, že metoda EDULARPů zvyšuje motivaci žáků k práci 
a přispívá k delšímu zapamatování naučeného. 
 

 Člověk si zapamatuje 10% toho, co slyší, 15% toho, co vidí, 20% z toho, co 
současně vidí a slyší, 40% toho, o čem diskutuje. Z toho, co člověk zažije nebo 
udělá, si zapamatuje 80% a celých 90% z toho, co se pokouší naučit druhé. (T. 
Koten,2009) 
 

 Mezi výhody, které zážitková pedagogika přináší, patří všestranný rozvoj a vlastní 
aktivity účastníků. Ti rozvíjejí své dovednosti, získávají nové postoje, učí se 
spolupráci, práci ve skupině, rozvíjí komunikační dovednosti, učí se toleranci a 
zodpovědnosti. (Pelánek, R. 2008) 
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ARR     Agentura pro regionální rozvoj 

Larp   Live action role playing 

Edularp  Vzdělávací Larp 

M-EDULARP  Matematický Edularp    

 

 


