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Název programu Všichni jsme Cook 

Anotace Program Všichni jsme Cook se věnuje tématu kolonialismu a jeho důsledků. 
Účastnice a účastníci jsou provedeni tím, jak bylo historicky formováno evropské 
nahlížení na svět a jak dochází k reprodukci koloniálních myšlenkových vzorců i 
dnes. Jedná se o časově rozsáhlý celodenní převážně venkovní program 
postavený na principech zážitkové pedagogiky. 

Cíle ● Účastníci a účastnice porozumí, jak bylo historicky formováno evropské 
nahlížení na svět a obyvatele jiných kontinentů. 

● Účastníci a účastnice získají faktické podklady pro hlubší uvažování o 
dědictví kolonialismu. 

● Účastníci a účastnice si uvědomí důležitost domýšlení důsledků 
vlastního jednání.  

GRV kompetence Jednání ve prospěch spravedlnosti a rovnosti, Porozumění vzájemné propojenosti 
světa, Kritické myšlení a otevřená mysl 

Cíle udržitelného 
rozvoje 

10 Méně nerovností 

Oblasti stezky Příběhy našeho světa (E5), Propojený svět (E3) 

Doba trvání První část: 90 minut (1,5 h) 
Druhá část: 270 minut (4,5 h) 

Věk 16+ 

Počet účastníků 20-36 

Minimální počet 
organizátorů 

6 lidí 
● první část: min. 2 (král a první lord admirality), ideálně více (druhý lord 

admirality, osobní poradci atp.) 
● druhá část: 2 na základně (král a první lord admirality) + 4 na stanoviště 

Materiál Účastníci/ice: 
● dobový převlek (mořeplavci, pol. 18. stol.) 
● papír, tužka 

První část:  
● dobové převleky (král, první lord admirality, příp. další: druhý lord 

admirality, osobní poradci atp., pol. 18. stol) 
● příloha 1: Popisy rolí - tisk 5-6x dle počtu posádek 
● atributy (kapitánská čepice, pastelka, herbář, dalekohled, brko) - sadu 

pro každou posádku + jednu sadu navíc 
● šátky na přikrytí atributů 
● příloha 2: Dobový text - tisk dle počtu účastníků/ic 
● větší papíry na zakreslení map, tužky, pastelky 
● flipy, fixy, pastelky, které mohou použít na představení mise 

Druhá část: 
● dobové převleky (původní obyvatelstvo Havaj, Tahiti, Aljaška) 
● fáborky na barevné označení míst, schematická mapa s rozložením 

stanovišť, buzoly pro všechny posádky, barevné praporky pro každé 
stanoviště 

● sepsaná v bodech základní pravidla 
● krabice dobra (symbolické věci pro: vzdělání, obilí, zbraně, infrastrukturu, 

domy, oblečení - po cca 12 kusech) 
● příloha 3: Stanoviště - tisk 1x (obsahuje dobové představení místa i 

zadání úkolů) 
● materiály na stanoviště: občerstvení, předměty symbolizující cukrovou 



třtinu a kokos, krepák, šátek, mapa hvězdné oblohy, časomíra, papíry, 
kreslící potřeby, pravítko, 5-6 plyšáků symbolizujících ryby, zásoby pro 
každou skupinu (= svačina) 

● flipy, pastelky, fixy (mohou/nemusí využít pro představení mise) 
● příloha 4: Texty po 200 letech - tisk 1x  

Příprava Učastníci a účastnice musí s dostatečným předstihem dostat informaci, aby si 
obstarali dobové převleky (mořeplavci, pol. 18. stol.). 
Organizároři a organizátorky potřebují převleky také (královský dvůr, pol. 18. stol., 
původní obyvatelé na stanoviště). Rovněž je vhodné připravit se na program 
prostudováním alespoň základních dobových reálií a seznámením se s životem 
Jamese Cooka. 
Kromě sehnání, tisku a přípravy všech potřebných materiálů je potřeba před 
samotnou realizací na místě připravit: 

● rozložit pexeso 
● naměřit azimuty a odkrokovat vzdálenost k jednotlivým stanovištím 

(může mít podobu mapy) 
● donést materiály na jednotlivá stanoviště, připravit soustavu zrcadel na 

Tahiti 

REALIZACE: 

PRVNÍ ČÁST: PLÁNOVÁNÍ MISE (1,5 h) 

Úvod (10 min) 
● Účastníky a účastnice symbolicky v roli prvního lorda admirality uveďte do doby 18. století ve Velké Británii, 

která zažívá nástup moderního věku a objevitelských cest. Barvitě přibližte, v jaké době a na jakém místě 
se ocitají. Uveďte program: Stejně jako mořeplavec a výzkumník James Cook objevoval svět, i my jej 
budeme společně prozkoumávat, mapovat “bílá místa na mapě”. I z vás se nyní stává Cook, se svou 
posádkou plánující další objevitelskou misi.  

● Poté představte v krátkosti, co se bude v následující části dít. 
● Aby se účastníky a účastnice podařilo vtáhnout do děje, použijte dobové převleky. I účastníky/ice instruujte, 

aby na program přišli již převlečení.  

Posádky a získání atributů (30 min) 
● V následující části vytvořte dle libovolného klíče 5-6 týmů, posádek lodí Endeavour, Discovery Resolution, 

Adventure, Eagle, Friendship, Freelove, po 4-6 členech. V týmech si pak účastníci/ice rozdělí role podle 
toho, v čem si myslí, že jsou dobří (představují své silné stránky, domlouvají se na nejvhodnějším rozdělení, 
aby to všem vyhovovalo).  

● Role představte a předejte posádkám jejich popis (příloha 1). Jsou následující:  
○ kapitán (řídí, prezentuje misi králi; jeho atributem je čepice),  
○ kreslíř map (v první části zodpovídá za kresbu mapy, při misi za další kartografické záznamy; 

atribut pastelka),  
○ botanik (při misi zakresluje květiny; atribut herbář),  
○ astronom (při misi vytváří záznam pozorování hvězd; atribut dalekohled),  
○ vědecký sekretář (při misi zaznamenává průběh cesty, splněné úkoly, poskytnutou pomoc 

původním obyvatelům atp.; atribut brko)  
● Pokud jsou členové posádky jen 4, jeden z nich zastává 2 role. Pokud je členů posádky 6, některou roli 

zastávají dva lidé (stačí, když získají dohromady jen jeden atribut, viz níže). 
● Pro jednotlivé role musí získat atributy v rámci menší běhací hry, která je postavena na principu pexesa. 

○ Na vymezeném území vytvořte pomyslnou mřížku, do které rozložte náhodně jednotlivé atributy 
pro všechny role a všechny posádky plus jeden od každé role navíc, tzn. 30 předmětů celkem, a 
zakryjte je tak, aby nebylo možné poznat, kde se který předmět nachází. 

○ Účastníci/ice se nacházejí všichni za startovní čarou, která je od pexesa (rozložených předmětů) 
vzdálena asi 20-50 metrů dle terénu - aby bylo na dohled, ale zároveň bylo nutné k němu běhat. 

○ Jakmile odstartujete hru, z každé posádky vybíhá první, dorazí k pexesu, odkrývá dva předměty. 
Pokud jsou stejné a přísluší jeho roli, může si jeden z nich odnést, druhý zakryje. Pokud jsou jiné 
nebo nepřísluší jeho roli, zakrývá oba dva. 

○ Vrací se ke skupině a vybíhá další z týmu. Není možné, aby stejný člověk běžel dvakrát 
bezprostředně po sobě, pokud není poslední, komu chybí předmět. Postup se opakuje, dokud 
každý nemá svůj atribut příslušející jeho roli. 

○ Posádky nesmí používat žádné pomůcky, tj. není možné si zapisovat umístění jednotlivých 
předmětů. Členové/ky posádek si ale mohou libovolně radit. 

My jsme Cook a mapa (30 min) 



● Nechte účastníky/ice přečíst si dobový text o Cookovi (příloha 2). Text je zaměřený na fakta, Cookovy silné 
stránky a význam námořních objevů. Cílem je namotivovat je do akce, budovat obraz hrdinství. 

● Zadejte posádkám úkol vytvořit mapu světa a plán mise: Nakreslete pro své cesty mapu na základě toho, 
jak byl svět do této doby poznán. Na základě textu a svých představ promyslete, jaké cesty a s jakým cílem 
byste chtěli se svou posádkou uskutečnit. Naplánujte, co chcete objevit, zmapovat, přivézt ze svých cest. 
Připravte si představení vašich misí králi Jiřímu III.  

Audience u krále (20 min) 
● Následuje audience u krále Jiřího III. Opět pracujte s dobovými obleky. Organizátoři/ky by měli vytvořit 

dojem královského dvora, tedy čím více jich bude, tím lépe. Mohou zastávat kromě role krále ještě role 
prvního a druhého lorda admirality, osobní poradce apod.  

● Každá posádka má 3 minuty na představení své mise a zodpovězení králových otázek. Toho zajímá 
především prospěch pro jeho říši, budoucí zisky, které z objevitelských plaveb budou plynout. Zároveň jim 
král oznámí, jaká bude doba vyplutí a co si mají na cesty přinést (přijít v dobovém oblečení, přinést si papír 
a tužku, každý svůj atribut). 

 

DRUHÁ ČÁST: MISE (4,5 h) 

Pravidla a plánování strategie (20 min) 
● Druhá část následuje po přestávce, ale klidně až další den. Připravte si opět převleky, ve kterých vypustíte 

posádky na jejich cesty, účastníky a účastnice také požádejte, ať přijdou na sraz v dobovém oblečení. Král 
představí účastníkům/icím cíl mise a první lord admirality je seznámí s pravidly. Základní body lze sepsat na 
flip a vyvěsit. 

● cíl: dosáhnout co největšího úspěchu na svých cestách - po skončení cest se uskuteční audience u krále a 

ten zvolí vítěze - vítěznou posádku bude i do budoucna podporovat na jejích cestách 
● úkol: doplout dle vlastního uvážení na 6 míst, která Cook objevoval 

○ posádky dostanou časový limit a instrukce, kde najdou jednotlivá stanoviště (označená pouze 
symbolem, zatím bez názvů), na stylizované mapě - azimuty + vzdálenost + jejich barevné 
označení 

■ naší základnou je Británie, která je na stylizované mapě uprostřed  
■ jedno stanoviště zůstane neumístěné (Oparree), musí si sami poradit, jak jej objevit (je 

možné je navést tím, jak by jej asi objevoval Cook) 
■ u základny připravte dva barevné praporky ke každému stanovišti  

a. kdo míří na stanoviště, bere si praporek, po návratu jej vrací => zajistíte tím, že 
na žádném stanovišti nemohou být více jak dvě posádky najednou 

b. není možné vzít si více jak jeden praporek => mezi jednotlivými objevitelskými 
cestami je nutné se vracet na základnu 

● pravidla:  

○ na objevených místech si posádka povinně přečte text popisující jejich příběh a poté volitelně splní 
2 úkoly na základě vlastního uvážení, a to: 

1. zjistit, co je v destinaci využitelné pro Británii -> realizuje se následně: 
a. objev - plněním úkolu na místě 
b. potenciální věci k exportu -> realizuje se dovezením věcí, které mohou být 

obohacením pro Británii 
2. zjistit, co by pomohlo rozvoji místním obyvatelům, a dodat jim, co by potřebovali -> 

realizuje se dodáváním věcí z krabice dobra 

○ není nutné (ale doporučené) navštívit všechna místa 
○ posádky se musí držet pohromadě (plují na jedné lodi), pokud úkol na objeveném místě nestanoví 

explicitně jinak 
■ pokud někoho zanechají na objeveném místě za účelem plnění úkolu, musí jej pak jako 

celá posádka opět vyzvednout 
■ jeden člověk může zůstat na základně, ale ne déle než po dobu jedné objevitelské cesty - 

pak musí opět vyplout s posádkou 
■ vědecký sekretář si poznamenává průběh celé mise, aby byly pak připravené podklady 

pro její představení králi - kam dopluli, co odtud přivezli, co objevili, co na objevené místo 
dovezli 

■ s sebou by měl mít každý tužku a vědecký sekretář i blok 
○ převážet mohou najednou jen jednu věc, a to ať už se jedná o export něčeho z objeveného místa 

nebo dodávání rozvoje na dané místo  
■ krabice dobra je jedna pro všechny a obsahuje symbolické věci pro: vzdělání, obilí, 

zbraně, infrastrukturu, domy, oblečení (přibližně 12 ks od každého) 
○ časový limit je 1,5 h, upozorníme vždy po 30 min a poté 10 min před koncem - po skončení 

časového limitu se posádky setkají v Británii a připraví se na představení jejich objevů před králem 
● Dejte posádkám čas na naplánování strategie.  



Objevitelské mise - hra (90 min) 
 
Zde najdete přehled stanovišť, co se na nich odehrává (děj), co mohou posádky dovážet a vyvážet (import a export), 
jaký objev mohou udělat (objev). V třetím sloupci je sepsán potřebný materiál a počet organizátorů/ek na dané 
stanoviště. 
 

Název místa Co se děje? Materiál + personální obsazení 

Havaj 
 
  

● děj: posádka je občerstvena ovocem a nápoji a 

domorodec na stanovišti zřetelně uctívá posádku  
-> při případné druhé návštěvě stejné posádky 
se domorodec pokusí zabít jejího kapitána 
(odpovídá reálné smrti Jamese Cooka) 

● export:  je zde cukrová třtina, kterou mají možnost 

vyvézt 
● import: mohou dovážet vzdělání 

dobový text (příloha 3) 
 
občerstvení 
předměty symbolizující cukrovou 
třtinu 
symbol vzdělání v krabici dobra 
 
1 organizátor/ka na stanovišti 

Tahiti 
 
  

● objev: astronom plní matematicko-geometrický úkol 

založený na dopadu světelných paprsků do 
dalekohledu složeného ze zrcadel, prostřednictvím 
kterých dochází ke zvětšení: 

“Na založené pozorovací stanici se může Váš astronom pokusit 
získat co nejpřesnější pozorování Venuše na mapě hvězdné 
oblohy. A to při dodržení následujícího postupu: 

● astronom má zavázané oči, je to přitom on, kdo úkol 
plní - ostatní členové posádky ho tedy musí navigovat 

● vyrazí po směru šipky k dalšímu nejbližšímu stromu - 
zde je na zemi zaznačena pomyslná rovina zrcadla 
dalekohledu - představíme si, že trasa astronoma je 
jako světelný paprsek, který na zrcadlo dopadá 

● při zachování pravidla, že úhel dopadu se rovná úhlu 
odrazu, nasměrujeme astronoma k dalšímu stromu 

● tento postup zopakujte pětkrát, poté hledejte mapu 
hvězdné oblohy” 

● děj: na tomto stanovišti mohou požádat domorodce 

o pomoc a díky němu objevit Oparree - tajné 
stanoviště 

● export: jsou zde kokosy, které mají možnost vyvézt 

dobový text (příloha 3) 
zadání úkolu (příloha 3) 
 
krepák na šipku a rovinu zrcadla 
šátek na zavázání očí 
mapa hvězdné oblohy 
předměty symbolizující kokos 
 
2 organizátoři/rky na stanovišti 
 
 
   

Oparree 
(Společenské 
ostrovy) 
= tajné 
stanoviště 
 
  

● objev: botanik plní úkol - popis rostliny: 
“Zdejší ostrov je ideální pro práci vašeho botanika. Jeho úkolem 
je zakreslit co nejpřesněji, s důrazem na detail a vč. popisu 
vyznačenou rostlinu. Časový limit zakreslování je 10 minut, 
botanik na něm nesmí strávit více, ale ani méně času. Čas si 
hlídá sám na přiložené časomíře. Na tento úkol zde můžete 
botanika ponechat a vyzvednout jej po uplynutí časového 
limitu.” 

● import: mohou dovážet vzdělání  

 
pozn. Toto stanoviště mohou posádky objevit pouze 
tehdy, pokud požádají domorodce na Tahiti, aby je na 
ostrov navedl (odpovídá reálnému objevení ostrova). 

dobový text (příloha 3) 
zadání úkolu (příloha 3) 
 
krepák na vyznačení rostliny, 
časomíra, papíry, kreslící potřeby, 
pravítko 
symbol vzdělání v krabici dobra 

 
nejsou potřeba organizároři/rky 

Na sever od 
Vancouver 
Island 
(Aljaška) 
 
  

● děj/export: úkolem posádky je výměna zboží za 

ryby - posádka musí podniknout obchod, vyměnit 
plyšáka za něco, na co indián/ka přistoupí - máme 
zájem o kovy ve větším než malém množství 
(neřekneme jim, velmi snadno si dovodí z textu): 

“Pokuste se od domorodců získat jednu z trofejí vzácných 
zvířat, která na ostrově žijí.”  
 
pozn. Kov, který budou shánět a nosit, se nepočítá do 
dovážených předmětů a není tedy nutné tak činit “po 
jednom”. 

dobový text (příloha 3) 
zadání úkolu (příloha 3) 
 
5-6 plyšáků symbolizujících ryby 
 
1 organizátor/ka na stanovišti 

Batávie 
(Indonésie) 
  

● děj: úkolem posádky je nalézt zásoby, které jim tam 

domorodci ukryli:  
“Domorodcům se nakonec podařilo navzdory stanovisku 

dobový text (příloha 3) 
zadání úkolu (příloha 3) 
 



holandského jednatele tajně ukrýt zásoby tak, abyste si je mohli 
vyzvednout. Hledejte je v okruhu 10 metrů od tohoto místa. 
Vyzvednout si můžete pouze jeden balíček zásob.” 

 
pozn. Toto místo je možné dát jako povinné k navštívení, 
aby si všechny skupiny vyzvedly svačinu. 

schované zásoby pro každou 
skupinu (= svačina) 
 
nejsou potřeba organizároři/rky 

Nový Zéland 
 
  

● objev: úkolem kreslíře map je nakreslit detailní mapu 

místa: 
“Shledali jste místo jako vhodné pro založení osady. Abyste tak 
mohli učinit, potřebujete vytvořit mapu vyznačeného území. 
Pracovat na tom bude kreslíř map. Jeho úkolem je zakreslit co 
nejpřesněji, s důrazem na detail a vč. popisu mapu 
vyznačeného území. Na tento úkol zde můžete kreslíře map na 
dobu nutnou k zakreslení ponechat.” 

● import: mohou budovat infrastrukturu a domy - 

zakládání osad 
● import: mohou jim vozit oblečení, obilí 

dobový text (příloha 3) 
zadání úkolu (příloha 3) 
 
symbol infrastruktury, domů, 
oblečení a obilí v krabici dobra 
 

nejsou potřeba organizároři/rky 
 
   

 
Při odhadu 90 minut na hru počítejte se stanovišti vzdálenými přibližně 2-3 minuty cesty terénem od základny. Pokud 
plánujeme, že první cesta na každé místo bude trvat o něco déle, protože jej budou teprve hledat, a že na každém 
objeveném místě stráví poprvé 5-10 minut čtením textu a plněním úkolu, zbyde posádkám čas uskutečnit asi 10 cest 
navíc za účelem exportu/importu.  

Přestávka a příprava představení mise (25 min) 
● Dejte posádkám čas se připravit na audienci u krále. Opět mohou pro představení mise využít flipy a rovněž 

své nakreslené mapy z první fáze.  

Představení mise králi (15 min) 
● Posádky se sejdou a představí stručně výsledky své mise králi. Každá posádka dostane vymezený čas 

(např. 2 min) na představení mise, ukáže svou mapu, poukáže na úspěchy své cesty. Využívá k tomu 
zápisů sekretáře. 

● Král vynese verdikt o vítězství. Ten by měl být laděný čistě utilitárně. Vítěze vybere podle toho, která mise 
byla nejužitečnější pro Británii a její budoucí expanzi. Zohledňuje následující (je možné někde 
zaznamenávat, jak si jednotlivé posádky vedly): 

○ kolik objevili míst 
○ jaké poznatky učinili - rostliny, hvězdy, zmapování míst 
○ kolik dovezli surovin - kokos, cukrová třtina, ryby 
○ jak expandovali - vyvezli vzdělání, oděvy, postavili osady (budovy a infrastrukturu) 

Přesun v čase (40 min) 
● Na jednotlivých původních stanovištích (s výjimkou Oparree) připravte v průběhu přestávky texty s důsledky 

v dané zemi (příloha 4).  
● Přeneste nyní účastníky a účastnice pomysleně v čase. Symbolicky to učiňte tím, že se odstrojíte z 

převleku, vyzvěte je, že to mohou udělat také (např. sundat si vestu apod.). Uveďte: Ocitáte se nyní 
přibližně o 200 let později v čase a dostanete příležitost podívat se znovu na místa, která jste v kůži Jamese 
Cooka objevili. Máte nyní 40 minut na projití těchto míst. Využijte je k tomu podívat se, co se na nich za 
posledních 200 let odehrávalo či odehrává nyní. Místa obcházejte v tichosti a hlídejte si čas pro návrat. 

● Upozorněte účastníky/ice, že Oparree navštěvovat nemusí, text tam umístěný není. 
● Je možné se s účastníky/icemi domluvit na jejich svolání po vymezeném čase dobře slyšitelným zvukem 

(např. gong), kdyby neměli možnost mít u sebe časomíru. 

Reflexe (80 min) 
 
Odvětrání emocí (20 min) 

● Reflexi zahajte metodou volného psaní. Volné psaní je reflexní metoda, která dovoluje psát na papír vše, 

co člověka k určitému tématu/námětu právě napadá, aniž bychom své psaní podřizoval nějakým formálním 
(stylistickým či pravopisným) požadavkům. Volné psaní pomáhá objevit v sobě nečekané nápady, myšlenky 
a souvislosti. Účastníky a účastnice s metodou seznamte a řekněte jim, že budou psát 5 minut a své volné 
psaní nebudou muset zveřejňovat.  

○ Otázka pro volné psaní: Co se vám honí hlavou?  
○ Poté udělejte kolečko, ve kterém má každý možnost (nikoli povinnost) krátce s ostatními sdílet, co 

považuje za klíčovou myšlenku jeho volného psaní.  
Popis děje (20 min) 



● Na stěně či na zemi připravte předem linii s hlavními momenty programu jako připomenutí toho, co se 

dělo (vytvoření posádek-rozdělení rolí-získání atributů-plánování mise-audience u krále-plánování strategie-
objevitelská mise-audience u krále-přesun v čase). 

○ Každý z účastníků/ic si linii prohlédne a napíše, co pro něj/ni byly tři nejsilnější momenty 

programu. Ty si poté představí ve dvojicích a lísteček umístí na linii. Poté si prohlédnou, co byli 
klíčové momenty ostatních. 

● Vyzvěte skupiny, které spolu tvořily posádky, aby si společně zmapovaly, jak v průběhu programu 
přemýšlely nad úspěchem: 

○ Co pro vás byl úspěch při počáteční přípravě mise? Co chtěl král? Co jste považovali za úspěch 
během hry? Jak se změnilo vaše nazírání na úspěch po přenesení? 

○ Kdo byl ten hlavní, kdo určoval, co je úspěch? Kdo by to mohl vidět jinak? 

○ Společně sdílejte hlavní zjištění skupiny. 
Zobecnění (25 min) 

● Nyní si už všichni společně odpovězte na následující otázky a odpovědi zapisujte na flip:  
○ Jaké důsledky (pozitivní i negativní) měly (naše) objevitelské cesty?  
○ Co jsou podstatné věci, vzorce, které se uplatňovaly (při hře) v nahlížení na svět a původní 

obyvatele? 
● Pokuste se znovu společně zobecnit tyto poznatky pro současný svět: 

○ V čem se dědictví kolonialismu projevuje dnes?  (spotřeba, ekonomické důsledky, etnické 

konflikty, …)  
○ Jaké vzorce myšlení a jednání replikujeme i dnes? (nerovnost vztahů - paternalismus, 

etnocentrismus, spasitelství, ...) 
● Do dvojic zadejte, ať si zodpoví na otázku: Kdy se toho dopouštím já? 

Co dál (15 min) 

● Dejte účastníkům a účastnicím čas, aby si odpověděli alespoň na jednu z následujících otázek, napsali 
odpověď na post-it a sdíleli s ostatními v závěrečném kolečku: 

○ O čem se chci dozvědět více? 
○ Co bych chtěl/a ve svém životě dělat jinak? 

 

PŘÍLOHY: 
 
Příloha 1: Popisy rolí_James Cook 
Příloha 2: Dobový text_James Cook 
Příloha 3: Stanoviště_James Cook 
Příloha 4: Texty po 200 letech_James Cook 
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KOMENTÁŘE AUTORKY: 
 
Programem je vhodné začít obsáhlejší zkoumání období kolonialismu a jeho důsledků. Lze tedy navazovat aktivitami 
zaměřenými více na faktické informace a podrobnější zkoumání pozitivních i negativních důsledků pro jednotlivé 
aktéry apod. Lze ale pokračovat i jinými směry zkoumání, které program otevírá. Jaká témata mohou na program 
navazovat:  

● zásadní podíl objevů na vytvoření koloniálního panství, otevření světa koloniální expanzi Británie - objevy, 
mapy, dokumentace, ...  

● obohacení evropské vědy skrze objevy rostlin, plodin, astronomických objevů…  
● ohledávání našeho vztahu ke kolonialismu a osobního propojení; rozeznávání důsledků kolonialismu v 

současných politických a ekonomických jevech 
● vzorce vnímání druhých - civilizační mise a paternalismus Evropy; seznamování s možnostmi etičtějších 

vztahů 
● pojenost a nerovnost vztahů globálního Severu a Jihu 

https://drive.google.com/open?id=15ZoHyd5PjaFU7J_Rfv6z5IBieexlmnRzXPcQsJ7Czvo
https://drive.google.com/open?id=1Pgnl_D6O487Jlb_aGUqS4RgvttfNm-nuFRi6CzOwWP4
https://drive.google.com/open?id=12QNtV7QfvwwqC-XVDiICojjKoJpEcy8v-z72Emz3Q_w
https://drive.google.com/open?id=1PjinmIPp-URp9BM-h0LTj16PEyNLVnR_bJVaeyyo8d0


● úskalí symblického rámce (gender, ahistoricismus) 
 
Program pracuje s reálnými údaji o Cookových cestách. Odpovídají názvy lodí, způsob objevení ostrova Oparree či 
například smrt Jamese Cooka na Havaji. Použité dobové texty jsou autentické (z Cookových deníků). 
 
Nyní několik praktických poznámek k realizaci: 

● Sestavení týmů lze udělat cíleně tak, aby posádku tvořili ti, u kterých chcete podpořit spolupráci, seznámení 
se. 

● Kladení důrazu na pečlivou a přiměřeně obsáhlou přípravu a plánování mise vede k namotivování a 
nabuzení posádek pro akci. Je to nutné pro vyvolání určité soutěživosti i chuti expandovat, což vytvoří 
autentičtější prostředí. Teprve v důsledku toho je možné ukazovat na problematiku objevitelských cest 
pohledem do budoucnosti.  

● Délku programu je možné vhodnými zásahy zkrátit (odhadem na 2,5 hodiny) : 
○ První část lze zredukovat na vytvoření posádek a rozebrání si atributů (10 min). Poté následuje 

ihned motivační setkání s králem a vyplutí na cestu (druhá část). Úskalím tohoto opatření může být 
nižší motivace pro objevitelské cesty (viz předchozí poznámka). 

○ Stanoviště lze umístit blíže základně. Lze upravit úkoly na některých stanovištích, aby  zabraly 
méně času. Samotná hra i následné obcházení stanovišť po 200 letech by se tímto zkrátilo (60 + 
30 min). 

○ Reflexi je možné rovněž promyšleně zkrátit. Je ale podstatná jako vyústění celého programu, proto 
je vhodné jí věnovat alespoň 50 minut. 


