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Kruhy obnovy

Účastníci a účastnice použitím restorativních otázek prozkoumají konflikt se svými 
blízkými a posunou se v možnostech jeho řešení.

60 minut

10+

neomezený

čtyři plakáty pro vypsání pravidel a otázek, mluvicí předmět

Na dva plakáty napište pravidla kruhu a na další dva plakáty restorativní otázky. 
Plakáty umístěte na dobře viditelné místo.

Cíle

Doba trvání

Věk

Počet účastníků

Pomůcky

Příprava

Program učí účastníky a účastnice používat 
restorativní otázky, které jsou základem procesů 
restorativní spravedlnosti. Ta může být tématem 
případného navazujícího programu. Kruh obnovy 
také můžeme použít v případě, že potřebujeme 
vyřešit menší či větší konflikty ve skupině.

Programy

Propojení se skautskými 
stezkami

Jednání ve prospěch 
spravedlnosti a rovnosti

Nakládání s konflikty

Mír, spravedlnost 
a silné instituce

Hledání řešení
Moje svědomí
Vztahy mezi lidmi, moje vztahy
Komunikace mezi lidmi
Pomoc druhým
Naše parta

16 A.4
B.2
C.1
C.3
C.4
D.2

Kompetence globálního
občanství

Cíle udržitelného 
rozvoje
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Otevírací kolečko (10 minut)

Položte dobrovolníkovi či dobrovolnici postupně první čtyři restorativní otázky (psané tučně). I když se ptáte vy, odpovídající by měl 
svou odpověď či vysvětlení adresovat pozvané osobě. Při čtení se dívejte na plakát a čtěte otázky přesně tak, jak jsou formulovány. 
Důležité je prosté kladení otázek, aby bylo jasné, že se nesnažíte radit ani problém vyřešit. Můžete používat volitelné podpůrné otázky 
(podotázky u tučných otázek) či vysvětlení, abyste pomohli zúčastněným s odpovědí a s vypovězením jejich příběhu.

Na úvod rozesaďte všechny zúčastněné do kruhu. Představte nebo připomeňte si pravidla kruhu a použití mluvicího předmětu. Obecně 
jsou v každém úvodním kruhu všichni pozváni k zodpovězení otázky relevantní pro následující program či téma. Každý má prostor 
promluvit, čímž se posiluje propojení mezi lidmi v kruhu. Pošlete po kruhu mluvicí předmět. Kdo jej právě drží, má slovo. Pro tuto aktivitu 
může být vstupní otázkou: Co je pro vás důležité při řešení konfliktu s blízkými?

Restorativní kruh (čas závisí na počtu rozhovorů)
Ve středu kruhu stojí tři židle: na jedné budete sedět vy (učitel/ka či vedoucí), na druhé dobrovolník či dobrovolnice a  třetí je  
pro pozvanou osobu.

•	 Vysvětlete záměr kruhu: V  tomto kruhu budeme mít možnost urovnat věci mezi sebou. Účastnit se můžete na základě pozvání a  je  
na vašem rozhodnutí, zda jej přijmete.

•	 Následně pozvěte do středu kruhu dobrovolníka či dobrovolnici, kteří by rádi někoho pozvali, aby urovnali nějaký spor či napětí. 
Zeptejte se, koho by chtěli pozvat, a řekněte, ať osloví přímo danou osobu. Pokud je pozvání přijato, posadí se třetí osoba na volnou 
židli. Jestliže pozvání přijato není, zeptejte se, zda je tu někdo jiný, koho by chtěli pozvat.

Základní restorativní otázky jsou uvedeny tučně, pod nimi jsou otázky pomocné.

Pravidla kruhu
1. Mluvme upřímně. 

O našem názoru, o naší zkušenosti, z naší perspektivy.
2. Poslouchejme ušima i srdcem. 

Snažme se slyšet za slovy i to nevyřčené, co je pro druhé důležité.
3. Důvěřujme, že řekneme to, co říct chceme. 

Není třeba si to předem v duchu připravovat.
4. Buďme výstižní. 

Nejsme pod časovým tlakem, ale važme si času ostatních.

1. Co se podle tebe stalo? 
Nejde o to dokazovat, kdo má pravdu, ale o vyslechnutí příběhu všech zúčastněných. 
Pověz, co se podle tebe stalo a jak jsi to vnímal/a.

2. Co sis v tu chvíli myslel/a?  
Jaké myšlenky se ti honily hlavou, když se to stalo? 
Jak jsi o tom od té doby přemýšlel/a? 
(poté, co se vyjádřili i ostatní) Jak o tom přemýšlíš nyní, když jsi slyšel/a ostatní? 

3. Jaký vliv to mělo na tebe a na ostatní? 
Jaké důsledky to pro tebe mělo? A pro ostatní? 
Co pro tebe bylo nejtěžší? 

4. Co by sis přál/a, aby se teď stalo? 
Co by pomohlo, aby se věci urovnaly a spravily? 
Je tu něco, oč bys rád/a požádal/a? Je něco, co bys chtěl/a nabídnout? 

5. Jak se teď cítíš a co je pro tebe nyní zásadní?

•	 Až jsou otázky zodpovězeny, zeptejte se: Je to všechno, co potřebuješ říct? Když odpoví „ne“, zeptejte se: A co ještě chybí?
•	 Až dobrovolník či dobrovolnice pocítí, že řekli vše, co měli na srdci, položte ty samé otázky pozvané osobě. Odpověď by měla znovu 

směřovat k dobrovolníkovi/dobrovolnici.
•	 Potom oběma položte pátou otázku: Jak se teď cítíte a co je pro vás nyní zásadní?
•	 Důležité je zeptat se na závěr na tajnou šestou otázku: Jaké pro vás bylo účastnit se tohoto rozhovoru?

členové skupiny

dobrovolník či dobrovolnice

židle pro pozvanou osobu

učitel/ka či vedoucí
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Po skončení rozhovoru požádejte dobrovolníka či dobrovolnici, ať se vrátí do kruhu, a původně pozvaný člověk má možnost pozvat 
někoho dalšího.

Uzavírací kruh (10 minut)
Položte otázku: Vy, kteří jste měli možnost sedět na obou židlích, jak byste obě role srovnali?
Na závěr použijte mluvicí předmět. Všichni zúčastnění sdílejí svoje zkušenosti z dnešního kruhu. Otázka může znít: Co vám tato zkušenost 
přinesla? Kdo nechce mluvit, může mluvicí předmět podat dál a na konci má znovu možnost se vyjádřit.

Infobox

Restorativní pojetí spravedlnosti (RPS) může být významnou inspirací, jak přistupovat k  řešení problematického chování 
nebo konfliktů ve skupině. Na rozdíl od klasického pojetí spravedlnosti ve společnosti, které je založeno na používání trestů 
a odměn, je jádrem RPS autentická komunikace všech zúčastněných, vedoucí k vytváření dohod. K restorativnímu procesu je 
kromě osoby, která se provinila, přizvána také oběť činu a zbytek skupiny. V dialogu zaměřeném na porozumění činům a jejich 
důsledkům všichni společně hledají kroky, které by obnovily zdravé vztahy ve skupině či komunitě. Dialog je veden v kruhu všech 
zúčastněných a bývá nazýván kruhem obnovy.

RPS vyžaduje více času, ale dlouhodobě zlepšuje fungování skupin. V  praxi školní třídy či skautského oddílu mohou kruhy 
obnovy rozvíjet u  dětí vědomí důsledků vlastních činů a  přijímání odpovědnosti za proces řešení věcí, které se nás týkají. 
Skupina přebírá čím dál větší odpovědnost za společné řešení problematických situací. Základním předpokladem je existující 
důvěra, která umožňuje v rámci skupiny mluvit i o tom, co koho trápí. Důvěru můžeme budovat pravidelným užíváním kruhů 
s mluvicím předmětem, který dává všem prostor k vyjádření. K otázce, která je kruhu položena, se vyjadřuje pouze ten, kdo má 
v rukou určený mluvicí předmět. Pravidelným užíváním kruhů i nad nekonfliktními tématy (např. pří sdílení největšího zážitku 
dne) prohlubujeme také schopnost naslouchat druhým. Předpokladem takového postupu je, aby se učitelé a učitelky či vedoucí 
oddílů nebáli konfliktu (který nemusí být nutně špatnou situací). Je dobré mít na paměti, že porozumět neznamená souhlasit.

V této aktivitě se účastníci a účastnice na tématech, která si sami zvolí, učí používat restorativní otázky, jež jsou základem procesů 
restorativní spravedlnosti. Praxe restorativních otázek bude užitečná ve chvíli, kdy se ve skupině objeví opravdový problém. 
Aktivita je v zásadě tréninková, proto ji lze zařadit buď naslepo, nebo když se vám zdá, že je v kolektivu potřeba pročistit vzduch 
zaneřáděný drobnými neshodami.

Spravedlnost trestů a odměn

Špatné chování jednotlivce je potlačeno,
protože není žádoucí.

Pozornost vedoucích při trestu se zaměřuje na osobu, 
která se provinila.

K dosažení změny chování jednotlivce se používá trest či 
dočasné vyloučení ze skupiny (tzv. jít na hanbu).

Restorativní spravedlnost

Uznáváme, že i špatné chování jednotlivce vypovídá 
něco o kolektivu a učí nás pracovat s emocemi.

Kruh obnovy je setkáním všech, kterých se čin týká, 
tedy celé skupiny.

O dalším postupu se dohodne celá skupina. Společně 
pátrá po tom, co pomůže vyřešit důsledky činu 

a narovnat vztahy v celé skupině.

x

x

x

Moje poznámky k realizaci:
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Zdroje

www.skautinazemi.cz/aktivity

MALÍŘOVÁ, Eva. Kruh obnovy. Skauting. Praha: TDC Junáka 2015, 10, s. 8-9.
Vytvořeno na základě: CLIFFORD, M. Amos. Teaching Restorative Practices with Classroom Circles. San Francisco: SFUSD, 2013.
Program je též dostupný na www.skautinazemi.cz/aktivity/kruhy-obnovy.

Tipy pro další práci
Časem získá skupina zkušenosti a vy nemusíte otázky klást. Děti pochopí, kdy se kdo na danou otázku ptá. Umožněte jim to hned, jakmile 
budou připraveny.

Po několika zkušenostech s řešením nesrovnalostí tímto přístupem reflektujte v kruhu pomocí otázek: Co funguje při řešení problémů mezi 
blízkými? Co můžeme dělat, abychom předcházeli nedorozuměním? Se zvyšující se praxí budete moci rozšířit vnitřní kruh (původně tři židle) 
na všechny, které projednávaný čin nějak ovlivnil, a použít postup pro řešení živého aktuálního problému ve skupině. Potom bude třeba 
věnovat více pozornosti vytvoření dohody vyplývající z páté restorativní otázky (Co by sis přál/a, aby se teď stalo?). Je možné použít podpůrné 
otázky: Co můžeme udělat, aby se věci napravily? Je tu něco, oč bys rád/a požádal/a? Je něco, co bys chtěl/a nabídnout?

Přechod od trestajícího pojetí spravedlnosti k  restorativním kruhům může být náročný a nepůjde hned. Je třeba nevzdávat to. Vždy je 
možné vrátit se k trestající spravedlnosti z rukou dospělých a pak se se zúčastněnými bavit o tom, jak oba postupy prožívají a v čem se liší.

Jaké další aktivity chci realizovat?

Jaké další zdroje mě k tématu napadají?

Jaká další témata jsou s programem spojená?


