Zážitkový styl při výuce facilitace případových konferencí
Ing. Lukáš Kučera
Představte si, jak sedíte na přednášce o facilitaci. Tedy umění, jak pomoci jednotlivcům či
skupině lidí, aby se ve vymezeném čase dostali k určitému výsledku1. Výsledku, který však není předem
určen a je nejlepší možný. Kdy zapojení lidí do procesu hledání řešení zvyšuje jejich motivaci výsledek
naplnit, zvyšuje jejich osobní spokojenost i ochotu vůbec společné řešení hledat… A to už jsme na té
přednášce. Přednášející stroze vykládá o tom, jak je důležitá osobnost facilitátora, jak musí být
nezaujatý, jak má být komunikačně zdatný, jak má dávat slovo, jak má slovo brát, jak má být asertivní,
jak má být empatický,… Spousta jak, jak, jak!
Těmito radami a doporučeními bychom mohli snadno naplnit celou učebnici a podle toho připravit mnoho
přednášek. Na závěr vás jako posluchače vyzkoušet a podle toho zjistit jak jste dobří. Až potud to
funguje. Trable začínají ve chvíli, kdy si stoupnete před lidi a máte facilitovat případovou
konferenci, jednání, pracovní poradu, setkání rodičů. V tu chvíli zapomenete na všechny poučky
a děláte to, co umíte, tak jak to umíte nejlépe. A znalosti z přednášky jsou tytam.
Základní problém je, že facilitace není jen o znalostech, ale je to soubor znalostí, dovedností a postojů,
tedy kompetence2. A kompetenci můžeme rozvíjet jen trénováním3. Jinak to nejde. Nejprve se
dozvíte, že něco neumíte – máte nevědomou nekompetenci. Pak víte, že něco neumíte – máte vědomou
nekompetenci. Opakovaným tréninkem, sbíráním zkušeností a dělání chyb se posunujete k vědomé
kompetenci – kdy jste schopni danou věc provádět, pokud se na to soustředíte. Vaše cílová meta, je
nevědomá kompetence, kdy věci děláte automaticky podvědomě a jste schopni je použít i v pro vás
náročných či stresujících situacích. Umění facilitace je univerzální, což vám nabízí spoustu příležitostí
k jejímu tréninku. Od domlouvání se se známými, co provedete o víkendu, přes vedení pracovní porady,
po náročné případové konference. Univerzálnost tohoto přístupu spolu však přináší i určité úskalí. Každá
situace je jiná. Pravděpodobnost, že se dostanete do dvou stejných situací při facilitaci je mizivá. Proto
je potřeba pochopit obecné principy a trénovat, trénovat, trénovat.
Tradiční trénink4 probíhá tak, že lektor rozhoduje o tom, co potřebují účastníci tréninku znát a umět.
Informace nejprve vstřebáte a pak si je vyzkoušíte v praxi. Třeba tím, že napodobujete nějaký vzor, nebo
řešíte situaci předem daným postupem. Tímto způsobem je možné trénovat dílčí dovednosti.
Tradiční trénink však není možné aplikovat na facilitační dovednosti. Na facilitaci je náročné, že
se jako taková skládá ze spousty dílčích dovedností, které si musíte osvojit postupně. Na jedné
straně pracujete s lidmi, sledujete jejich názory a emoce a na druhé straně hlídáte proces a
pracujete s informacemi. Je to tedy soubor komunikačních dovedností, jako je naslouchání, shrnování,
parafráze, zrcadlení, reflexe, přerámování, popisování, kladení vhodných otázek. A k tomu soubor
dovedností pojících se s hlídání procesu, tedy sledování času, vyjasňování cílů, zpracování informací,
hledání a hodnocení řešení, uzavírání témat, atd... K tomu patří ještě třetí strana mince, nebo spíše její
vnitřek - schopnost sebereflexe, improvizace, sebejistota a uvědomování si vlastních postojů – určité
tendence přinášet řešení, hodnocení, názory, sympatie, antipatie,…
A právě tato komplexnost a potřeba uvědomovat si sebe sama a svoji roli v procesu, činí z facilitace
vhodný objekt pro trénink participativní4, což je jen jiné označení pro zážitkové učení. Zážitkové
učení 5 je postaveno na experimentování. Na tom, že jste postaveni do určité situace, jste nuceni ji řešit
a následně si uvědomujete, co se dělo, jak jste se cítili, co fungovalo a co by se dalo udělat lépe.
Konkrétní prožitek prostřednictvím zpětného ohlédnutí, tedy reflexe, transformujete na zkušenost, kterou
si zasahujete do svých dalších zkušeností, do toho, jak ve vašem světě věci fungují, jak je vidíte, jak jim
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rozumíte. Této fázi říká David Kolb6 abstraktní konceptualizace. Na základě toho si následně vytváříte
plán, jak se budete chovat v podobné situaci příště. Díky prožitku máte také daleko větší motivaci
hledat, jak řešit podobné situace a informace, které v tu chvíli získáte nebo pojmenujete, si budete
daleko lépe pamatovat. V případě dovedností se díky reflexi, konceptualizaci a plánování dostáváte
k jejich promyšlenému cvičení, které přináší nejlepší výsledky7. Tedy pokud si cíleně vybíráte, co budete
trénovat, soustředíte se na to a věnujete tomuto tréninku dostatek času. Kromě běžného života, kde se
naučíte nejvíce, jsou vhodným tréninkovou možností modelové situace, na kterých si můžete
vyzkoušet svoji reakci a svoje chování v dané situaci. Krása modelové situace je v tom, že se při ní
neučíte jen vy v roli facilitátora, ale i účastníci, kteří se učí z vašeho výkonu a dostávají nový pohled na
lidi, se kterými facilitátor pracuje, na jejich motivy, záměry a emoce.
Přínos participativního tréninku, tedy zážitkového tréninku s lektorem, který vás facilituje, abyste si
objevili o daném tématu to, co potřebujete, je především v tom, že vás vede k experimentování a
přemýšlení. Jste tak lépe připraveni na nové situace, do kterých se budete v rámci facilitace dostávat.
Autor článku je facilitátor a lektor v projektu Connection
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