Jan Pfeiﬀer:
Pochyby a nejistoty

CÍL:
Účastníci se na příkladu
tří modelových příběhů budou zamýšlet nad
řešením etických dilemat a morálních problémů.
Důležitým prvkem celého programu je motiv
pochyb a nejistot, které ale nejsou brány jako
negativní, ale jako sice nepříjemná, leč běžná
součást našeho rozhodování. Účastníci se navíc také
seznámí s jednoduchým rozhodovacím schématem,
které mohou aplikovat v každodenním životě.
ÚČASTNÍCI:

skauti a skautky, roveři

PROSTŘEDÍ:

klubovna

DÉLKA:

90 minut

CO JE POTŘEBA:

psací potřeby, vytištěné

rozhodovací tabulky

I

PRŮBĚH:
1.

Seznámení s příběhem

Ukaž družině výstavu Zkušenost totality
a nech jí chvíli na seznámení se s jednotlivými
příběhy. Poté řekni dva citáty (můžeš je také napsat
na nějaký velký kus papíru nebo tabuli):
Pochybnost je nepohodlný stav, ovšem jistota je stav
přímo směšný.
Voltaire
Pochybnost není v opozici k pravdě, je její součástí.
Paul Tillich
Následně všechny vyzvi, aby se zamysleli, jestli si ve svém životě vybaví situaci, kdy museli udělat nějaké rozhodnutí,
které nemělo jen kladné nebo záporné důsledky. Nech jim na přemýšlení 3–5 minut s tím, ať si na papír sepíší, jaké byly
kladné a jaké záporné stránky daného rozhodnutí. Jejich přemýšlení můžeš podpořit otázkami jako: V čem bylo vaše
rozhodnutí důležité? Jaké byly vaše možnosti? Věděli jste dopředu, jaké budou důsledky a jak moc budou závažné? Dalo vám
toto rozhodnutí nějaké poučení do budoucna?

2.

Fáze rozhodování

Rozdej každému „rozhodovací tabulku“ a zdůrazni, že je jasné, že každý rozhodovací proces má určité fáze. A pokud
se těchto fází držíme, mohou nám naše rozhodování ulehčit. Pak přečti všem nahlas příběh č. 1.

3.

Příběh 1

Po přečtení příběhu se společně se skupinou pusť do rozboru dané situace. Vždy nadhoď otázku (viz otázky
k tabulce) a nech všechny, ať spontánně odpovídají. Až vyčerpáte všechny odpovědi, přesuňte se k další otázce a takto
proberte všech devět.

4.

Příběh 2

Přečti druhý příběh a vyzvi všechny, aby si vzali tužku a papír a opět se zamysleli nad jednotlivými otázkami k tabulce.
Tentokrát ale každý sám. Až budou mít všichni sepsáno, projděte spolu opět jednotlivé otázky a odpovědi.

5.

Příběh 3

Než začneš číst třetí příběh, můžeš účastníky seznámit se společenskou situací v Československu v 60. a 70. letech.
Případně se jich můžeš zeptat, co o dané době vědí. Poté přečti třetí příběh a rozděl účastníky do dvou menších skupin. Jedné
skupině zadej za úkol, aby prozkoumala rozhodnutí, ve kterém se nakonec začlení do Pionýra, druhé naopak opačnou
variantu – tedy že vstup odmítne. Důležité je, aby vždy zvažovali jen výhody daného rozhodnutí. Potom nech skupiny, ať si
důvody vzájemně představí, a nech je o nich diskutovat. V debatě by měl být kladen důraz jak na krátkodobé, tak ale
i dlouhodobé důsledky daných rozhodnutí. Nezapomeň také průběžně připomínat kontext dané doby. Cílem této diskuze je
dojít právě k tomu, že černobílé vidění světa je často lákavé a jednoduché, ale nikdy neodpovídá reálné situaci.
POZNÁMKA: U všech tří příběhů musíš vždy pružně reagovat, a pokud bude potřeba, tak diskuzi usměrňovat nebo vracet zpět k tématu. Cílem je,
aby si všichni uvědomovali problematičnost rozhodování. Na tobě ve velké míře záleží, zda se to povede.

6.

Zpět k vlastním rozhodnutím

Připomeň účastníkům osobní rozhodnutí, která psali na samém začátku programu. Pokud budou chtít, můžou si přečíst svá
rozhodnutí nahlas a krátce je re ektovat z perspektivy toho, co se během programu dozvěděli.
II

ROZHODOVACÍ
TABULKA

1. PROBLÉM

2. MOŽNOSTI
VOLBY

3. DŮSLEDKY
VOLBY

4. HODNOTY

5. POCITY

6. VÍCE
INFORMACÍ

7. POMOC

8. ROZHODNUTÍ

9. REFLEXE
ROZHODNUTÍ

Otázky k tabulce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V čem spočívá problém nebo situace, kterou je třeba řešit?
Jaké jsou možnosti našeho rozhodování? Co můžeme udělat?
Jaké bude mít rozhodnutí důsledky (na nás i na ostatní)?
Jaké morální hodnoty musíme při rozhodování zvážit?
Jaké pocity v nás celá situace i naše rozhodování vyvolává?
Můžeme o situaci získat ještě další informace?
Máme se kam obrátit o pomoc nebo radu?
Jak se nakonec rozhodneme?
Bylo naše rozhodnutí správné? Udělali jsme vše, co bylo v našich silách?

III

Příběh 1
Je středa, tři hodiny po poledni a vy se jako
obvykle vracíte ze školy domů. Obloha je bez mraků,
zářijové slunce vás stále ještě příjemně hřeje do
zátylku a vy máte chuť si vyjít někam do přírody. Má
to ale háček. Slíbili jste spolužákovi Petrovi, že hned
jak se vrátíte domů, pošlete mu e-mailem článek,
který bude potřebovat k zítřejšímu testu
z angličtiny. Prosil vás, ať mu jej pošlete co nejdříve.
Večer totiž jede navštívit nemocného strýce a na
přípravu do školy má tedy jen několik hodin
odpoledne.
Zatímco se vám hlavou honí všechny ty myšlenky, zpozorujete na protější straně ulice známou postavu. „To je přece
děda!“ Starý shrbený muž se k vám pomalu blíží a pohybem hlavy vás už z dálky zdraví. Chtěl by i zamávat, ale v obou rukou
má těžké kožené brašny plné ovoce. „Určitě jde ze zahrady,“ říkáte si. Najednou se ale zarazíte. Děda přece bydlí až na druhém
konci města, to je dobrá hodina cesty. S takovým nákladem přijde domů schvácený a zase se týden ani nepohne. „Neměl bych
mu pomoct? Ale co Petr? To bych se domů nedostal dříve než v šest hodin. A na vycházku můžu rovnou zapomenout.
Co teď?“

Příběh 2
Pan Beneš už si na to pomalu zvykl. Jeho manželka je po operaci a na něm tedy nově spočívají všechny domácí
povinnosti, které byly dříve její doménou. Mimo jiné tedy musí chodit i pravidelně nakupovat. Místo na pivo s kamarády tedy
vyráží do supermarketu vedle ve městě, vybaven nákupním seznamem, velkou plátěnou taškou a pětistovkou v peněžence.
Jsou čtyři odpoledne, všude plno lidí a v obchodě se nedá hnout. Líně se proplétá mezi regály a plní vozík vším, co bude
v příštích dnech potřeba. „Kilo vepřového, brambory, majonéza… To vypadá na bramborový salát,“ zabručí spokojeně. Už už
se blíží k pokladně, když najednou několik metrů před sebou uvidí svého starého kamaráda Tomáše. Přidá do kroku, aby ho
dohonil a pozdravil, když v tom Tomáš přistoupí k neznámé ženě, chytí ji kolem pasu a políbí. Oba pak společně zamíří do
oddělení domácích potřeb.
Pan Beneš se na chvíli zastaví. „Byl to přece Tomáš, nebo ne? Ale ten jel předevčírem služebně mimo město. Mluvil
jsem s Martou, jeho ženou. No určitě, říkala to jasně – na tři dny do Německa. Co to tedy má znamenat?“

Příběh 3
Píše se rok 1971. Doktor Hofman je jedním z nejvýznamnějších středoevropských odborníků na ortopedii. Jeho
šikovné ruce pomohou každý rok desítkám pacientů. Mnozí z nich by bez jeho zásahu do smrti špatně chodili nebo trpěli
bolestmi kloubů či páteře. Doktor Hofman tak svůj čas dělí mezi operační sály, kongresové paláce celého světa, ve kterých
o svém oboru přednáší a také… a také útulnou klubovnu v zahradě za městem, ve které se schází s několika mladými přáteli,
které zasvěcuje do tajů skautingu, povídá si s nimi o loso i, literatuře a mnoha dalších zajímavých tématech.
Pro pana Hofmana je zahradní klubovna druhým domovem. Manželka mu zemřela už před lety, děti jsou dospělé,
a on tak veškerý svůj volný čas věnuje schůzkám s lidmi, kteří mají zájem diskutovat s ním o věcech, o kterých by jinak moc
mluvit nemohli. Má radost, že může alespoň takto vychovávat mladou generaci k myšlení, které je mu tak blízké.
Úřady o jeho „neohlášené aktivitě“ samozřejmě vědí, ale tiše mu ji až do teď tolerovaly. Vážený pan profesor byl pro
ně důležitou osobou. Situace se však změnila. Pan Hofman dostal minulý týden dopis. Úředně jej vyzývají, aby svůj oddíl
začlenil do o ciální organizace Pionýr, kde, jak tvrdí, bude moci beze změny fungovat dále. A také aby pan doktor, jakožto
vedoucí pracovník, zvážil svůj vstup do Strany. Co dělat?

IV

