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Předmluva
Je mi velkou ctí srdečně přivítat a podpořit vydání této příručky ke školení Erasmus+ Sports 
Students as Mentors for Boys and Young Men (SSaMs). Program SSaMs vznikl na pozadí 
zvýšeného zájmu o výzkum a tematiku v oblasti genderu u chlapců a mladých mužů včetně jejich 
zdraví, vzdělávání a souvisejícího předčasného odchodu ze vzdělávání. Je známo, že v celé EU 
dosahují chlapci nižší úrovně dokončeného vzdělání než dívky, je u nich vyšší pravděpodobnost, 
že předčasně ukončí studium, a v menší míře pokračují v terciárnálním vzdělání. Předčasný 
odchod ze vzdělání má navíc dalekosáhlejší nepříznivé dopady včetně kriminality a sociálního 
vyloučení.

Pro skupiny ohrožené předčasným odchodem ze vzdělání je raná intervence kriticky důležitá. 
Tento školicí materiál SSaMs reaguje na tuto potřebu tím, že studentům tělesné výchovy a 
sportu poskytuje praktické dovednosti pro mentoring chlapců a mladých mužů. Je důležité, 
že program SSaMs používá metodologii mentoringu založenou na silných stránkách, čímž 
studentům tělesné výchovy poskytuje znalosti a dovednosti pro účinné mentorování chlapců a 
mladých mužů. Právě těchto dovedností se dá velmi dobře využít pro práci s mladými lidmi po 
dokončení studia, kdy studenti začínají pracovat v oblasti sportu.

Chválím všechny partnery v rámci programu Erasmus+ za jejich prvotřídní práci při vývoji a 
pilotním testování tohoto důležitého školicího materiálu. Vyzývám všechny vedoucí sportovních 
programů, aby tento materiál používali pro rozvoj mentoringových dovedností studentů tělesné 
výchovy a sportu při práci s chlapci a mladými muži.

Noel Richardson PhD
Ředitel, National Centre for Men’s Health

Institute of Technology Carlow
Irsko
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Program Erasmus + s názvem Sports Students as Mentors for Boys and Young Men (Studenti 
tělesné výchovy a sportu jako mentoři chlapců a mladých mužů – SSaMs) byl vytvořen na základě 
zvyšujícího se zájmu o genderová témata a práci s chlapci a muži a to včetně zdraví chlapců/
mužů a jeho souvislostí s dosaženým vzděláním a předčasnými odchody ze vzdělávání.
V roce 2008 se Irská republika stala prvním státem světa, který vytvořil státní strategii pro zdraví 
mužů, závaznou do roku 2021(1.). V roce 2018 navrhla Světová zdravotnická organizace (WHO), 
v širším evropském měřítku strategii pro zdraví a životní pohodu evropských mužů zavazující 
se k pomoci mužům skrz služby citlivé na genderová témata (2.). Strategie WHO poukazuje na 
nutnost upozornit na předčasné odchody ze vzdělávání a souvislostí s horšími zdravotními 
výsledky, tedy na problém zmíněný již ve strategii Evropa 2020, jež byla vytvořena Evropskou 
unií (EU) (3.).
Je známo, že vzdělání je sociální determinantou zdraví. Je to rozhodující faktor ovlivňující 
zaměstnatelnost, výši příjmu, kvalitu bydlení a zdravý životní styl. Napříč EU mají chlapci horší 
výsledky v oblasti dosaženého vzdělání než dívky. Je zde také mnohem větší pravděpodobnost, 
že opustí školu dříve (Tabulka 1) a menší pravděpodobnost, že nastoupí do systému terciárního 
vzdělání. Dřívější odchod ze vzdělání má další návaznost na širší společnost, ovlivňuje totiž 
ekonomický růst a je to jeden z původců chudoby, kriminality a sociálního vyloučení. Doporučené 
kroky zahrnují brzkou intervenci ve skupinách ohrožených předčasným ukončením školní 
docházky (4.).

Země Evropy Muži Ženy

Česká republika   6.4 % 6.0 %

Řecko  9.4 %  6.4 %

Itálie 17.5 % 11.8 %

Irská republika 8.4 %  5.4 %

Španělsko 24.0 %  15.8 %

Velká Británie     11.7 % 9.8 %

Tabulka 1. Relativní četnost předčasných odchodů ze vzdělávání podle pohlaví (země, účastnící se programu SSaMs), EU 
2016.

Předčasné ukončení školní docházky u chlapců a mladých mužů je společným problémem zemí 
napříč Evropou. Některé z nich už přijaly postupy nebo strategie, které mimo jiné zdůrazňují 
důležitost práce právě s muži, v jiných zemích se tak ale doposud nestalo. Program SSaMs je 
celoevropská snaha řídit se strategií EU 2020 a strategií WHO týkající se zdraví a životní pohody, 
a to pomocí vybavení studentů tělesné výchovy a sportu praktickými dovednostmi v mentoringu 
chlapců a mladých mužů. Jedná se o dovednosti použitelné v budoucím zaměstnání v oblasti 
sportu či vzdělávání s cílem pomoci chlapcům v jejich vzdělávacích a profesních rozhodnutích, 
zmenšujíc přitom riziko předčasného ukončení školní docházky.

Úvod
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Sport a mentoring mužů
Je prokázáno, že mentoring je účinná metoda pro podporu a zdokonalování silných stránek 
mladých lidí. Podporuje je ve vzdělávání, dokáže je nasměrovat k určité profesi nebo dalšímu 
vzdělání a sociálně odpovědnému období dospělosti. Program SSaMs se zaměřuje na metodiku 
využití silných stránek, dále na koncept Pozitivního vývoj mládeže (PVM), který souvisí s 
metodikou sportovního tréninku, za účelem zprostředkovat studentům tělesné výchovy a 
sportu znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu mentoringu chlapců a mladých mužů. 

Sport slouží, mimo jiné, také jako cesta k uplatnění znalostí o lidském zdraví a sociálních 
záležitostech. Radost z pohybové aktivity a kladný vliv na zdraví jsou hlavními schématy, se 
kterými se pracuje v profesionálních sportovních klubech. V Irsku a Británii se těmto klubům 
podařilo oslovit chlapce a mladé muže do schémat soustředících se na zdravotní a sociální 
témata v tamní komunitě. Profesionální sport hraje významnou roli v práci s mladými muži 
napříč Evropou.

Vize sportovních klubů musí být spjaty s prací, kterou opravdu dělají. Otázkou je odbornost 
zaměstnanců klubů v oblasti vytvoření kladného vztahu mužů ke sportu. Kritici pracují s 
fakty ukazujícími na nedostatek znalostí a dovedností těchto pracovníků, které jsou potřeba 
k efektivní podpoře vzdělání, zdraví a sociálních témat (5.). Program SSaMs je prvním 
celoevropským projektem zprostředkovávajícím studentům tělesné výchovy a sportu vzdělání 
zaměřené speciálně na práci s duševním zdravím chlapců. Tento program předává znalosti a 
dovednosti, které jsou použitelné pro práci ve sportovním prostředí poté, co studenti nastoupí 
do pracovního procesu ve sportovním odvětví. 

Náplň programu SSaMs
Program SSaMs podává srozumitelný kontext a logický základ mentoringu mladých mužů. 
Kromě mentoringu jako takového je zaměřen na metodiku konceptu Pozitivního vývoje mládeže 
(PVM), role mentora, jeho vlastnosti, úkoly a mechanismy stanovování si pravidel a hranic, 
ochrany osobnosti, dovednosti potřebné pro život, určování si cílů a výsledků. Zkoumá také 
duševní zdraví a práci mentora při jeho zlepšování díky budování odolnosti a poskytováním 
doporučení pro vyhledání služeb v oblasti podpory duševního zdraví, které jsou mimo pole 
působnosti mentora.

Použití materiálů SSaMs
Program SSaMs poskytuje materiály pro šest teoretických lekcí. Po dokončení teoretické části 
by měli studenti být připraveni na dalších šest* praktických mentoringových lekcí s mladými 
muži ve školách nebo v neformálním vzdělávacím prostředí. Materiály zahrnují metodiku pro 
praktickou práci. Lekce by měla dojednat instituce vysokoškolského vzdělávání s místními 
školami či jinými vhodnými vzdělávacími institucemi. Před zahájením jakékoli mentoringové 
práce by měla být v platnosti opatření pro zajištění ochrany (*uvědomujeme si, že tento počet 
nemusí být ve všech zemích ralizovatelný, a proto přesný počet praktických mentoringových lekcí 
stanoví příslušná instituce vysokoškolského vzdělávání). 

Každá teoretická lekce zahrnuje text pro studenty týkající se tématu dané lekce a pro lektory 
pak prezentaci v PowerPointu odpovídající tématu lekce s metodikou a zdroji potřebnými pro 
výuku.
Teoretické lekce jsou řešeny pro týdenní frekvenci schůzek, uvědomujeme si však, že toto 
nemusí být vždy praktické. Materiály lze proto flexibilně používat dle potřeby či jako doplněk 
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jiného akademického programu.
Doporučujeme, aby se lektoři s materiály SSaMs seznámili ještě před zahájením programu 
SSaMs, aby dodržovali plány lekcí uvedené v každé prezentaci v PowerPointu a zajistili, aby 
materiály doporučené pro každou lekci byly v pořádku k dispozici.

Obsah programu SSaMs:

 • Lekce 1. Práce s chlapci a dospívajícími 
 (text pro studenty; PPT; plán lekce) 
 • Lekce 2. Role mentora: co znamená být mentorem a co už ne? Základní úkoly mentora; 
 Vlastnosti, které jsou u mentora žádoucí 
 (text pro studenty; PPT; plán lekce)
 • Lekce 3. Budování vztahu mentor – mentorovaný, stanovení hranic, pravidel a bezpečnost 
 (text pro studenty; PPT; plán lekce)
 • Lekce 4. Rámec pro mentoring: Pozitivní vývoj mládeže a koncept 5C
 (text pro studenty; PPT; plán lekce)
 • Lekce 5. Dovednosti potřebné pro život a stanovování cílů
 (text pro studenty; PPT; plán lekce)
 • Lekce 6. Podpora emočního a duševního zdraví chlapců a mladých mužů
 (text pro studenty; PPT; plán lekce)
 • Lekce 7 až 12*. Hlavní zásady a podpora pro praktický mentoring
 (metodika určená pouze pro lektora)

 • Pracovní sešit pro mentora a vyplněný vzor

 • Případové studie

 • Karty indikátorů 5C

 • Příklady základních pravidel

„Genderová“ otázka
Navzdory tomu, že se projekt věnuje pouze otázkám vzdělávání a duševního zdraví chlapců a 
mladých mužů, neměl by být vnímán jako „proti ženský“. Práce s chlapci by neměla být brána 
jako soupeř pro práci s dívkami a ani by neměla ubírat na významu vzdělávání a zdraví u žen. 

Vždy existuje prostor pro práci s chlapci i dívkami dohromady. Pokud je ale možné se zaměřit 
na problém, ve kterém je jedno pohlaví jasně znevýhodněno, pak je možné na něm pracovat. 
Vše samozřejmě na základě důkazů a pod podmínkou, že to nebude škodlivé a znevýhodňující 
pro druhé pohlaví.
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Část 1.
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V této části se zaměříme na práci s chlapci a dospívajícími muži, zvážíme důsledky malého 
zapojení do vzdělání a specifika výuky některých z nich.

Proč pracovat s chlapci a dospívajícími muži: jsou chlapci a dospívající muži problém?

Zdravím mužů, souvisejícími sociálními a vzdělávacími problémy, včetně dosažení vzdělání 
chlapců a dospívajících mužů. Tím vším se zabývají politici a lidé tvořící strategie, pracovníci 
pedagogických a zdravotních akademických institucí, přímo ve škole pak učitelé, dále zdravotníci 
a praktičtí lékaři, kteří pracují s mladými lidmi.

Z výzkumu zabývajícího se zapojením chlapců do vzdělávání a nekvalitním nebo nízkým 
dosaženým vzděláním vyplývají pro jedince s výše uvedenými charakteristikami tyto skutečnosti:
 • celoživotně omezené možnosti zaměstnání a sociální mobility;
 • zhoršený zdravotní stav ve vyšším věku;
 • vyšší pravděpodobnost kriminálního chování

Vzdělání a „problém s chlapci“: 
škola není dost „cool“?

Pohlaví má vliv na dosažené vzdělání. V 
současnosti dívky chlapce předbíhají ve 
většině zemí. Například ve Spojeném království 
jsou na dvě dívky se špatným prospěchem 
tři chlapci. Téměř polovina ze všech žáků se 
špatným prospěchem jsou bílí Britové, rozdíl 
mezi pohlavím je však znát i u žáků původem z 
Bangladéše, Pákistánu nebo Afriky.

Většina žáků se špatným prospěchem pochází 
ze znevýhodněných rodin a chudinských 
čtvrtí. Znevýhodnění však není vždy určujícím 
faktorem v otázce dosaženého vzdělání. Dívky 
ze stejně znevýhodněných rodin si vedou 
mnohem lépe než chlapci, přesto že navštěvují 
stejnou školu. Existuje předpoklad, že některé 
negativní zkušenosti v prvních letech vzdělávání 
mohou způsobit ztrátu sebevědomí jedince. V 
případě, že chlapci nestíhají tempo vyučování, 
které je zaměřeno na čtení nebo psaní, projeví 
se tento problém i na střední škole. Ukázalo 
se, že některé metody hodnocení zvýhodňují 
dívky.

PRÁCE S CHLAPCI A DOSPÍVAJÍCÍMI

Diskuze o vyšším zapojení chlapců a 
dospívajících mužů do vzdělání zahrnuje 
také fakt, že pro někoho nemusí být škola 
dostatečně „cool“. Tento anti-vzdělávací 
přístup se objevuje především u žáků, kteří 
upřednostňují hodnoty a sebevědomí získané 
životními zkušenostmi před těmi, které jim 
nabízí vzdělání. Některé další sociologické 
výzkumy ukazují, že pro žáky z „pracujících“ 
sociálních vrstev může být škola místem 
reprezentujícím střední společenskou třídu a 
mohou proti tomu revoltovat.

Je potvrzeno, že u chlapců existuje problém 
ve vztahu ke gramotnosti. Chlapci se mohou 
rozvíjet později než dívky a mohou mít 
omezený rozsah pozornosti, který ovlivňuje 
čtení a koncentraci. Čtení bývá někdy chlapci 
považováno za typicky dívčí činnost. Charakter 
probírané četby je také otázkou. Chlapci 
upřednostňují informativní a zábavnou 
literaturu, dívky zase texty s fiktivní tematikou.

Vybrané vzdělávací styly mohou být přijatelnější 
pro dívky a mohou znevýhodňovat chlapce. 
Někteří odborníci na vzdělávání vyjádřili obavy, 
že preferovaná četba u chlapců (zábavná a 
násilná) může podporovat asociální chování a 
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musí být tedy upravena na přijatelnější formu 
nebo úplně zakázána. Odborníci také tvrdí, 
že je to forma kulturního útlaku, díky němuž 
mají následně chlapci problém s gramotností 
a školním prostředím (1,2,3).

Sociální mobilita a 
zaměstnavatelnost 

Sociální mobilita může být definována jako 
přesun jedince napříč společenskými vrstvami 
s rozdílným příjmem a sociálním postavením 
v určitém čase. Takovýto přesun může trvat 
několik generací (intergenerační), nebo 
může proběhnout v rámci jedné generace 
(intragenerační). Vzdělání je považováno za 
nástroj posilující sociální mobilitu. 

Dosažené vzdělání může ovlivnit pracovní a 
kariérní vyhlídky, které přímo určují finanční 
a socioekonomický status, navíc utváří 
možnosti budoucího zaměstnání a potenciální 
finanční příjem. Vyšší dosažené vzdělání 
zvyšuje potenciální příjem jedince a ovlivňuje 
tak přímo i sociální mobilitu a možnosti 
posunout se do vyšší socioekonomické 
vrstvy. Socioekonomická vrstva ovlivňuje další 
aspekty životního stylu a životního výběru 
včetně zdraví a faktorů, které zdraví ovlivňují 
(4,5). 

Zdraví

Vzdělání je jeden z určujících činitelů lidského 
zdraví. Výzkumy ukazují, že vyšší dosažené 
vzdělání je spojeno s lepším zdravím. Lidé s 
vyšším vzděláním mají nižší podíl úmrtnosti, 
chronického i akutního charakteru. Vyšší 
standard vzdělání je spojen se zvýšeným 
finančním příjmem*.

Úroveň bydlení je ovlivněna výší příjmu. 
* Poznámka: je všeobecně uznáváno, že vyšší úroveň vzdělání 
je spojena s lepším zdravím. Výzkum na toto téma je však veden 
v zemích s vyspělou ekonomikou a relativně nízkým podílem 
nezaměstnaných. Pro země s horšími ekonomickými výsled-
ky, kde vzdělaní lidé tvoří stejný díl nezaměstnaných jako ti 
nevzdělaní, se mohou statistiky lišit. Proto jsou uvedené infor-
mace považovány jako relevantní pouze pro země, užívající tyto 
materiály. 

Muži s vyšším příjmem budou spíše bydlet v 
objektu, který je bezpečný, dobře udržovaný 
a zateplený. Bude nejspíš zajišťovat zdravé 
prostředí mezi sousedy s podobným sociálním 
postavením, se snadným přístupem do škol a 
do infrastruktury na dobré úrovni. 

Muži na nižším místě v žebříčku příjmů 
budou bydlet spíše v podprůměrném obydlí, 
s nízkými nároky na životní podmínky nebo 
v nebezpečných čtvrtích. Mohou postrádat 
přístup k obchodům se zdravými potravinami 
nebo příjem, který by jim umožnil si zdravé 
jídlo kupovat. Budou jim chybět znalosti, které 
by jim pomohly rozlišit kvalitní potraviny od 
těch nekvalitních a posoudit jejich efekt na 
zdraví jedince. Mohou postrádat přístup jak 
k indoorovým tak outdoorovým rekreačním 
zařízením. 

Děti, vyrůstající v chudobě si vedou ve škole 
hůře a stráví ve škole průměrně méně let 
než děti z rodin s vyšším příjmem. Odtud 
plyne důležitost kvalitních schémat vzdělání v 
nízkém věku. Raný vývoj dětí a jejich vzdělání 
jsou považovány za klíčové faktory pro budoucí 
zdraví, dobrou životní úroveň, lepší pracovní 
příležitosti a odklon od chudoby. 

Lidé s vyšším vzděláním se více řídí informacemi a 
doporučeními, které podporují zdraví. Výzkum 
naznačuje, že existuje vztah mezi dosaženým 
vzděláním a zdravotně rizikovým chováním, 
jako je kouření, pití alkoholu, užívání drog, a 
stravováním, tělesným cvičením, bezpečným 
bydlením nebo přístupem k lékařské péči. Lidé 
s vyšším vzděláním mají zdravější životní styl. 
Také celoživotní vzdělávání je považováno za 
důležité pro udržení zdraví člověka (6,7)

Kriminalita, vývoj mozku a 
rizikové chování

Sociální profily mladých delikventů bývají 
podobné. Zpravidla se jedná o mladé 
muže, pocházejícího z prostředí menšiny, 
nezaměstnané, s nízkým platem nebo 
příležitostně pracující. Jde obvykle o jedince 
se složitými rodinnými vztahy a nízkým 
vzděláním.
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Jeden z důvodů pro takový profil může být 
přisouzen socioekonomickému vývoji a 
úpadku manuálních prací ve společnosti, 
která tradičně zajišťovala mužům práci, což v 
dnešní době vede k menší pracovní nabídce v 
těchto oborech. Spolu s tím hraje roli rozvoj 
měnícího se a více technologicky zaměřeného 
charakteru ekonomiky, který šetří lidem práci, 
ale zároveň omezuje pracovní příležitosti pro 
muže s nižším nebo žádným vzděláním. 

Kriminalita může pro některé dospívající 
znamenat cestu ven z chudoby a sociálních 
potíží. Nedostatek příležitostí nebo 
neexistence možného legitimního vyžití 
a stimulů může dospívající podněcovat k 
inklinaci ke kriminálnímu chování (8).

Nedostatečné vzdělání je společným znakem 
mladých pachatelů trestných činů. Špatná 
zkušenost se vzděláním, chození za školu, 
vyloučení ze školy a nedostatek základních 
znalostí a špatná kvalifikace mají souvislost 
s kriminalitou. Například zpráva Evropské 
komise ukazuje na 53% podíl vězňů v Irsku 
s úrovní gramotnosti 1 (nejnižší hodnota na 
škále) nebo pod úrovní Irského národního 
žebříčku hodnot a srovnává jej s 23% podílem 
v běžné populaci. Ve stejné zprávě se uvádí, 
že 27 % žáků, kteří opustili systém vzdělávání 
v Nizozemsku, bylo podezřelých z páchání 
trestné činnosti. U žáků s dokončeným 
vzděláním to bylo 7 %. Zapojení se do trestné 
činnosti v nízkém věku může mít negativní vliv 
na budoucí příležitosti a odtud plyne důležitost 
pokračování ve studiu (9).

Přechod ze základní školy přes střední až po 
zaměstnání nebo vysokou školu probíhá v 
relativně krátkém časovém úseku. Mentoři 
jsou si vědomi, že období dospívání je pro 
chlapce obdobím plným změn. Vývojové 
změny bývají často probírány z hlediska změn 
tělesných, mozek se však vyvíjí taktéž, a to 
až do rané dospělosti. To je stěžejní období 
pro rozhodování nad budoucností, tudíž je 
pro mentory na místě mít na paměti změny, 
kterými mozek prochází při posuzování 
chování dospívajícího muže.

Je známo, že nejzásadnější změny intelektu 
jedince probíhají mezi narozením a pozdním 
dospíváním. Intelektuální schopnosti se dle 

odborníků vyvíjejí do osmnáctého roku. 
Neurovědecký výzkum však poukázal na části 
mozku, uzavírající svůj vývoj až v půlce třetího 
desetiletí lidského života. Jedná se o části 
kontrolující impulsy, tyto části mozku také 
regulují a hodnotí emoce. Vývojové změny 
mozku tedy ovlivňují chování mladých lidí, 
včetně sklonu k riskování a hledání vzrušujících 
zážitků (10).

Riskování není záležitostí pouze dnešních 
dospívajících. Historicky bylo jedním ze znaků 
dospívání a rané dospělosti. Oblíbená tvrzení, 
že mladí riskují kvůli pocitu nezranitelnosti, že 
se chovají iracionálně nebo že nejsou schopni 
zvážit rizika, se ukázala jako mylná. Co se 
týče schopnosti posuzování rizik a pocitu 
zranitelnosti, běžný šestnáctiletý chlapec je 
na tom stejně jako dospělý. Četnost výskytu 
rizikového chování nebo sklon k hledání 
vzrušujících zážitků je přesto mnohem vyšší u 
dospívajících než u dospělých. 

Chování, které se projevuje riskováním, 
vrcholí na konci dospívání a okolo dvacátého 
roku života. Pravidelné užívání omamných 
látek a alkoholu zpravidla začíná již v období 
dospívání, oproti tomu náhodný, nechráněný 
sex nebo útočné a násilné chování se objevuje 
spíše u lidí pod 25 let. Například ve Spojeném 
království má věková skupina 15–19letých 25% 
podíl na celkovém počtu úmrtí při dopravních 
nehodách způsobených nebezpečnou jízdou 
(statistika z roku 2009 ukazuje na 28 % 
dospívajících v této skupině). Jedná se o téměř 
dvojnásobný podíl než u běžné populace. Muži 
umírají na cestách třikrát více než ženy (11,12). 

Poznatky z oblasti neurověd přichází s 
vysvětlením, že riskování nebo hledání 
vzrušení z nových podnětů je součástí evoluční 
adaptace. Tento přístup se opírá o rozdílnost 
rovnováhy mezi „pro a proti“ pro dospívající 
a pro dospělé. Jde o to, že dospívající mozek 
hodnotí „proti“ jinak než ten dospělý a všímá 
si více výhod, plynoucích z riskování.

Riskování může vést k sociálnímu uznání, 
především ve skupině kamarádů. Mladí 
lidé mají tendenci tíhnout k ostatním lidem 
stejného věku. Pro dospívajícího jedince je 
zásadní pocit přijetí skupinou. Oproti tomu 
být ze skupiny vyloučen, např. šikanou, se jeví 
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jako zásadní negativní ukazatel pro duševní 
zdraví a pocit pohody ve vyvíjejících se vztazích 

Pravděpodobnost rizikového chování se u 
mladých lidí zvyšuje v případě, pokud jsou 
sledováni při dané aktivitě svými kamarády. 
Co se týče dopravních nehod, přítomnost 
spolujezdců v podobném věku, jako je řidič, 
znatelně zvyšuje pravděpodobnost jejich 
vzniku. Jak pozorováním, tak testy MRI, se 
zjistilo, že aktivace nervových vláken spojených 
s pocitem odměny je ovlivněna přítomností 
přátel. Předběžný závěr je, že se jedinec 
přikloní k většímu riziku, aby získal sociální 
uznání ve skupině svých přátel (12). 

Náš fyziologický vývoj utváří období dospívání, 
které je ovlivněno také kulturou a subkulturami, 
k nimž mladí a chlapci inklinují. Ty nabízejí k 
uznání, které jim připadá jednodušší a zdánlivě 
atraktivnější než to nabízené vzděláním. Mladí 
a chlapci mohou toužit po rizikovém životním 
stylu, včetně toho kriminálního, jehož obraz 
pro okolí utváří právě onen typ rizikového 
chování, které je jim předkládáno v médiích, 
na sociálních sítích nebo ve video hrách. 

Neznalost toho, jak svět a související rizika 
vidí a vnímají žáci a studenti, může znamenat 
neúspěch při tvorbě strategií, které mají za cíl 
působit na jejich rizikové chování (13).
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Co znamená být 
mentorem?
Mentoring lze nalézt v různých prostředích, 
např. v podnikání a průmyslu, ve sportu. 
Existuje i komunitní mentoring se sociálně 
vyloučenými domácnostmi a s mladými 
lidmi. V minulosti proběhly pokusy definovat 
a klasifikovat mentorství, včetně toho od 
Philipa a Hendryho (1996). Trénink mentorů v 
rámci modulu Sports Students as Mentors se 
zaměřuje na praxi s chlapci a dospívajícími muži, 
proto není naším záměrem tvorba akademické 
analýzy mentoringu a jeho typologie. Nicméně 
co se týče jednoduché definice odborníků 
zabývající se prací s mladými lidmi, je přijímána 
definice „klasického“ mentoringu od Philipa a 
Hendryho:
‘Osobní vztah mezi dospělým a mladistvým, 
přičemž ten starší, zkušený mentor zajišťuje 
podporu, radí a motivuje.”
Philip and Hendry, 1996 (3.)

V kontextu primárních úkolů mentora mluvíme 
o vedení a podpoře mentorovaného jedince, 
založené na jeho individuálních vývojových 
potřebách. To souvisí i s dalšími úkoly:

* Existuje Evropská rada pro mentoring a koučink, avšak nejed-
ná se o statutární orgán s legislativními pravomocemi.

ROLE MENTORA: 
co znamená být mentorem a co už ne?

V době tvorby tohoto textu neexistuje žádný zákonem daný, zastřešující orgán pro mentory 
nebo směrodatná regulující vyhláška . Pracovní kodexy jsou sepsány přímo neziskovými 
organizacemi, zprostředkujícími mentorskou činnost. Jde ale především o seberegulující 
doporučení. Mentorské kurzy se mohou lišit délkou trvání, tedy od těch krátkodobých až 
po delší programy s cílem vyššího vzdělání. Neexistuje odborná kvalifikace „akreditovaného 
mentora“, běžně však lze získat akreditaci od školící organizace, která vyhověla kritériím externí 
organizace pro vedení daného kurzu. Úroveň akreditace se liší. Aby toho nebylo málo, role 
mentora jsou ovlivněny místem působení mentora, které často ovlivňuje, co to vlastně znamená 
být mentorem. Výzkum tvrdí, že jde o hůře definovatelný koncept. (1,2).

Koučink 

 • Poskytnutí rady a vedení, tvorba návrhů 
na zlepšení a zpětná vazba mentorovanému o 
tom, jaký dělá pokrok.

Motivace a podpora

 • Naslouchání; mentorovaný jedinec 
má plány do budoucna. Nejenže mentor radí, 
ale funguje také jako „vrba“ pro myšlenky 
a strasti jedince ze školního prostředí a pro 
jeho budoucí vysokoškolské nebo kariérní 
volby. Mentor by měl být schopen nabídnout 
pohledy na dostupné příležitosti, aby umožnil 
mentorovanému konstruktivně utvářet cíle, 
měl by být schopen povzbudit a podpořit, když 
věci nejdou podle plánu. 
 • Osobě, která je pod vedením mentora, 
mohou být překážkou situace z osobního 
života. Když je to na místě, mentor by měl 
dokázat jedince podpořit a nasměrovat jej (viz 
„Co znamená být mentorem?“ a informace o 
nastavení hranic, uvedené v lekci 4.).

Výběr zdrojů

 • Mentor by se měl dobře orientovat ve 
zdrojových materiálech a prostředcích a tím 
zajistit osobnostní rozvoj jedince a dosažení 
jeho cílů. Zdrojové materiály a prostředky 
mohou být různého charakteru. Může se 
jednat o pomůcky pro studium, jako např. 

Část 2.
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učebnice nebo webové stránky, případně 
je možná i návštěva jiné organizace, která 
může mentorovanému nabídnout informace 
nebo pomoci při dosažení stanoveného cíle. 
O zdrojové prostředky se jedná i v případě 
financování zápisu na školení nebo vysokou 
školu.
 • Mentor by měl mentorovanému 
pomoci s rozšířením rozsahu jeho kontaktů, 
pokud to mentorovanému může pomoci 
dosáhnout stanoveného cíle.

Zastánce

 • Mentor by měl plnit roli zastánce 
kdykoli je to nutné.

 • Měl by také využít každé příležitosti k 
hájení zájmů mentorovaného jedince a jejich 
společné práce. 

Kritický přítel

 • Jako další role mentora je považován 
konstruktivní, kritický postoj v přátelských 
mezích, s cílem vést a asistovat skrz tvorbu 
zásadních rozhodnutí potřebných pro 
dosažení cíle. 

Stát se úspěšným mentorem znamená, že 
se mezi ním a mentorovanou osobou vytvoří 
úzký vztah. Porozuměním toho, co je vlastně 
úkolem mentora, lze předejít mezilidským 
konfliktům na trase mentor – mentorovaný 
jedinec. Mentor je tady pro podporu, udílení 
rad a motivaci. Mohou však nastat i situace, 
kdy vyjdou na povrch problémy v osobním 
životě a stanou se součástí diskuze. Stává se, 
že mentor cítí, že by měl plnit i jiné role, a ne 
pouze odkazovat na patřičné služby nebo 
osoby, které jsou pro to profesně a zákonně 
předurčeny. Pro mentorovanou osobu nemůže 
být mentor vším, z tohoto důvodu stojí za to si 
určit, čemu už by se mentor věnovat neměl.

Čím už mentor není?

Mentor není rodič nebo 
zákonný zástupce

Rodič nebo zákonný zástupce má zodpovědnost 
za zabezpečení stravování, střechy nad hlavou 
nebo ošacení. Stará se taky o pravidelnou 
školní docházku mladistvého. Role mentora 
netkví v těchto povinnostech. V případě, že 
tyto základní potřeby nejsou uspokojeny, 
je na místě, aby mentor vyjádřil své obavy 
škole, se kterou spolupracuje nebo patřičným 
organizacím chránícím práva mladistvých, a 
neřešil tyto situace sám.

Mentor není sociální pracovník

Sociální pracovníci jsou odborníci, pracující 
s lidmi nebo rodinami za složitých okolností. 
Úkolem sociálního pracovníka je zajistit 
ochranu dětem a dospělým. Pokud je 
znepokojený tím, co se u mentorovaného 
jedince děje doma, měl by své obavy sdělit 
škole (nebo příslušným orgánům), se kterou 
spolupracuje, a neřešit tento problém sám. 
Mentor by neměl řešit problémy, které jsou v 
kompetenci sociálního pracovníka. 

Mentor není psycholog, psychiatr 
ani psychoterapeut

Mentor je zde od toho, aby jedince dokázal 
vést a dobře mu poradit. Mentor není 
oficiální poradce ani terapeut. Psychologové, 
psychiatři a psychoterapeuti jsou odborníci 
se schopnostmi pomoci lidem s psychickou 
nemocí nebo lidem v tísni. Protože se obory 
psychologie, psychiatrie a psychoterapie 
často zaměňují, stojí za to připomenout úkoly 
každého z nich:
 • Psychiatr je lékařský obor zabývající 
se duševními chorobami a jejich diagnózou, 
léčbou a prevencí.
 • Psycholog se zabývá studiem lidského 
myšlení, jak se lidé chovají, lidskou reakcí a 
interakcí. Zajímá se o lidské jednání, myšlenky 
a motivy pro vybrané jednání. 
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 • Psychoterapeut pomáhá jednotlivcům, 
skupinám, párům a rodinám zaměřit se 
na stres, emoční problémy, problémy v 
mezilidských vztazích nebo každodenní běžné 
překážky. Psychoterapeut může být psychiatr, 
psycholog nebo odborník na duševní zdraví, 
který absolvoval další specializovanou přípravu 
v psychoterapii.
Pokud se mentor obává o duševní zdraví 
mentorovaného jedince, mladistvý by měl být 
odkázán na svého praktického lékaře. Dále se 
tento problém musí zvažovat dle stanoveného 
postupu organizace, pro kterou mentor 
pracuje. 

Mentor není odborník z 
oblasti zdravotnictví

Odborníci na zdraví – lékaři, sestry, 
psychoterapeuti a další podobné profese jsou 
kvalifikovaní odborníci, kteří prošli vzděláním 
připravujícím je na léčbu nemocí a péči o lidi. 
Pokud má mentor o zdraví mentorovaného 
jedince obavy, měl by jej odkázat na jeho 
praktického lékaře. Dále se tento problém 
musí zvažovat dle stanoveného postupu 
organizace, pro kterou mentor pracuje. 
Mentorovaný jedinec by si neměl stanovovat 
léčbu založenou na vlastním pohledu nebo 
zkušenostech. 

Mentor není učitel

Učitel je kvalifikovaný odborník na vzdělávání. 
Úkolem mentora není být učitelem. Mentor 
však dohlíží a pomáhá mentorovanému jedinci 
získat ze vzdělání co nejvíce. Pokud má mentor 
o vzdělávání jedince obavy a nedochází ke 
zlepšení, měl by navázat spojení se školou 
nebo institucí, která vzdělávání zajišťuje. Měl 
by jim sdělit své připomínky, dále by měl 
zvažovat další pomoc a podporu jedinci a 
odkázat je na vhodné zdroje.

Pro zopakování, pokud se mentor obává o 
zdraví nebo blaho mentorovaného jedince, 
měl by působit jako zprostředkovatel mezi 
ním a odbornou pomocí.

Hlavní úkoly mentora

Doposud jsme se zabývali důsledky nízkého 
zapojení chlapců a dospívajících mužů do 
vzdělání, poté jsme sledovali hlavní role 
mentora a s tím spojené aspekty. S vědomím 
výše uvedeného, může vyvstat otázka: Jaké 
úkoly jsou pro mentora podstatné proto, aby 
plnil svou roli správně? 

Uvádíme čtyři hlavní úkoly, které musí mentor 
plnit:

Vytvořit pozitivní, osobní 
vztah s mentorovaným 
jedincem:

 • Je potřeba vytvořit oboustranný pocit 
důvěry a úcty;
 • Mentor pravidelně komunikuje a 
zajišťuje stálou podporu;
 • Setkání a aktivity se snaží udělat co 
nejzáživnější a nejzábavnější. 

Pomoci mentorovanému 
jedinci rozvíjet dovednosti pro 
život:

 • Jako mentor budete potřebovat při 
práci s mentorovaným jedincem dosáhnout 
specifických cílů programu (např. zlepšení 
studijních předpokladů, zvážit charakter 
budoucí kariéry a co je potřeba splňovat, aby 
byla uskutečnitelná);
 • Pro splnění těchto cílů budete 
pravděpodobně muset vštěpit 
mentorovanému jedinci určité schéma, 
které dopomůže rozvíjet dovednosti pro 
správné vedení jeho života (např. rozhodovací 
schopnosti, stanovování cílů, řešení konfliktů, 
práce s penězi atd.).
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Pomoci jedinci najít prostředky, 
které mu pomohou v rozvoji:

 • Práce mentora znamená umět jedince 
nasměrovat. Měli byste mít povědomí o zdrojích 
pro mladé lidi z oblasti vzdělání, komunity a 
financí a vědět, kde je nalézt. Vaše role bude 
spíše v  nasměrování k prostředkům, než přímo 
v jejich zajišťování. Může však nastat situace, 
kdy je budete muset zajistit, nezvládne-li to 
mentorovaný sám.

Umožnit mentorovanému 
komunikovat s lidmi/skupinami/
věcmi z rozdílných prostředí 
(kulturních, rasových, 
socioekonomických atd.):

 • Úcta a objevování odlišností mezi 
lidmi/skupinami z rozdílných prostředí může 
umožnit mentorovanému vážit si a porozumět 
odlišnostem v pohledech na věc a chápat 
princip rozmanitosti. Důležité je nestranit se 
hodnotám a přesvědčením jedné skupiny na 
úkor dalších;
 • Můžete mentorovanému ukázat 
rozdílná prostředí, např. vzít jej na pracoviště 
a srovnávat se školním prostředím. Budete 
moci diskutovat o odlišnostech v chování, 
přístupu a oblékání, a objevovat hodnoty jako 
týmová práce a úcta.

Vlastnosti potřebné 
pro práci mentora

Každý vztah mentor – mentorovaný bude 
jedinečný. Práce na důvěře a porozumění je 
zásadní, dobrá komunikace je přirozeným 
vodítkem k upevnění fungující spolupráce. Pokud 
chybí komunikace a porozumění, pak vztah 
mezi mentorem a mentorovaným jedincem 
nemůže dlouhodobě fungovat. Existuje několik 
vlastností, které jsou pro mentora potřebné, 
pokud si chcete s mentorovaným jedincem 
vytvořit správný vztah.

Jsou to:

 • působit jako správný vzor;
 • být si vědom sám sebe a mít schopnost 
 porozumět;
 • schopnost zastat se a chtít pomoci 
 rozvíjet se druhým lidem;
 • respektovat odlišnosti;
 • být systematický a spolehlivý;
 • být nadšený a umět motivovat;
 • čelit předsudkům a „tunelovému 
 myšlení”;
 • mít schopnost budovat profesionální 
 vztah s mladými lidmi.

Kromě schopností důležitých pro práci 
mentora existuje také skupina dovedností, 
které jsou pro produktivní vztah zásadní. 
Mentor by měl být schopen:

 • vytvořit vztah (např. identifikovat 
 oblasti společného zájmu pro mentora 
 a mentorovaného);
 • umět naslouchat (např. aktivně 
 naslouchat, analýza toho, co zaznělo);
 • pokládat správné otázky (např. 
 otevřené otázky, dobré pro diskuzi);
 • adekvátně reagovat (např. být 
 rozhodný, neslibovat věci, které nelze 
 splnit);
 • posunovat se ke stanoveným cílům 
 (např. přijmout opatření pro další rozvoj 
 situace).

Tento soubor schopností by měl být podpořen 
dobrou schopností komunikace, zásadní 
pro každý vzkvétající vztah mezi mentorem 
a mentorovaným. Dobré komunikační 
schopnosti zahrnují:
 • řeč (např. jasná, stručná, promyšlená, 
 očekávaná);
 • empatii (např. zainteresovaný výraz 
 obličeje, zažili jste někdy podobnou 
 situaci? Poslech se zájmem a soucitem);
 • aktivní naslouchání (např. 
 zainteresovaný výraz obličeje, 
 poslouchat se zájmem);
 • kladení nároků (např. správně se 
 zeptat, prozkoumat situaci a principy 
 jednání)
 • kladení otázek (např. otevřené otázky 
 jsou dobré pro podporu diskuze, oba 
 dva by se měli ptát na vše)
 • parafrázování (např. přeformulovat 
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 informace do terminologie cílové 
 skupiny, srozumitelnost)
 • dělat shrnutí (např. průběžná shrnutí 
 informací, ujistit, že je situace správně 
 pochopena)
 • pozornost (např. ukázat, že Vás to 
 zajímá, že chcete mentorovanému 
 pomoci)
 • zprostředkování informací (např. IT 
 zdroje nebo knihy, letáky atd.)
 • rady a vedení (např. nasměrování 
 mentorovaného jedince na potřebné 
 informace a na stanovený cíl).

Bez ohledu na prostředí, ne každý má 
schopnosti k tomu, aby se mohl stát mentorem. 
Neplatí ani to, že by jeden mentor vyhovoval 
všem mentorovaným osobám. Při zavádění 
mentoringového programu do praxe musíme 
brát v potaz, že si musí mentor a mentorovaný 
jedinec sednout. Charakterové vlastnosti jsou 
v tomto případě stejně důležité jako vzdělání, 
věk, pohlaví nebo kultura.
Charakterové vlastnosti jsou subjektivní. To, 
co může zprvu vypadat jako výborný vztah 
mentor – mentorovaný, může být jen dílem 
úvodního nadšení, a ne všechny vztahy budou 
fungovat. Porozumění roli mentora, jeho 
vlastnostem a také dovednostem, které jsou 
zapotřebí pro účinné působení na jedince, 
zajistí základ pro zahájení spolupráce. 
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Necítíte se příjemně?

Vztah mezi mentorem a mentorovaným může 
být blízký. Ve všech odvětvích práce s mladými 
lidmi se vyskytuje riziko potenciálního 
zneužití. Kvůli tomu je potřeba mít čistý 
trestní rejstřík a vyhovovat bezpečnostním 
požadavkům. V opačném případě byste se 
neměli mentoringu vůbec věnovat. V roli 
mentora máte moc, zodpovědnost a výhody, 
mentorovaný se na vás více obrací pro radu, 
vedení a podporu. Existuje riziko, že se tento 
vztah stane osobním. V případě, že se necítíte 
v nastalé situaci mezi vámi a mentorovaným 
příjemně, nezapomeňte na hranice, které jste 
si na počátku stanovili k tomu, aby chránily 
vás i vašeho mentorovaného jednice. Některá 
spojení mezi mentorem a mentorovaným 
nefungují podle představ, a pokud se necítíte 
příjemně nebo se obáváte o osud vztahu s 
mentorovaným, tak byste měli informovat 
vašeho nadřízeného a najít jiného mentora

Budování a udržení vztahu 
mentor – mentorovaný

Nastavit pravidla je jedna věc pro tvorbu 
vašeho vztahu. Možná jste již ale při diskusi 
s vedoucím tohoto kurzu a spolužáky objevili 

i další důležité aspekty, které mohou pomoci 
pro tvorbu vztahů. Níže naleznete návod, 
který vám umožní rozvíjet kvalitní vztah mezi 
mentorem a mentorovaným:

Docházka – buďte tam!

Chodit včas na každou schůzku a dávat najevo, 
že pro to děláte maximum, ukazuje na vaši 
ochotu mentorovanému pomoci a také na to, 
že vám právě on stojí za vaši péči.

Jste pro vašeho 
mentorovaného zastáncem – 
ne nadřízená autorita.

Jste pro mentorovaného dospělým, který je 
tady pro něj, aniž byste mu musel kázat, co má 
dělat. I prosté společné trávení času a povídání 
si může napomoci jeho rozvoji. Mladí lidé se 
toho více naučí při rozhovorech s dospělými 
než jen při jejich poslechu. Jsou zvídaví a chtějí 
objevovat. Jejich rodiče se je možná snažili 
poučovat a vychovávat, nezapomeňte však na 
to, že nejste jejich rodič a že mladí lidé se někdy 
chtějí prostě jen pobavit. Tento poznatek 
můžete využít v rozvoji vaše vztahu tím, že 
s nimi taky budete vtipkovat a bavit se. Jste 
tady od toho, abyste jim pomohli a poradili, 
pokud se ale budete snažit jim neustále radit, 

BUDOVÁNÍ VZTAHU MENTOR – mentorovaný, 
stanovení hranic, pravidel a bezpečnost

Pro vytvoření vztahu a bezpečného prostředí pro mentoring je zásadní stanovit si pravidla podle 
kterých bude mentoring probíhat. Pomůže to k ochraně obou zúčastněných a poskytne vám 
to potřebný prostor k seznámení se s mentorovaným jedincem. Pamatujte, že první překážkou 
bude ho přesvědčit o tom, že nechcete být jeho učitel. 

Nastavení rozumných pravidel programu mentoringu vás navede i k zásadám spojených s 
ochranou osobnosti, přičemž můžete mentorovanému jedinci sdělit: “Když se zmíníš o něčem, 
co ve mně vzbudí strach o tvou bezpečnost, musím to někomu říct.” Toto je šikovná a jemná cesta 
k osvětlení toho, že sice nejste učitel, ale i tak je pro vás jeho blaho na prvním místě.

Domluva přesného času a délky schůzek, způsob vaší komunikace (ne/formální jazyk), úcta k 
osobnímu prostoru a předem stanovené téma schůzky patří mezi základní pravidla, ke kterým 
si po získání větších zkušeností v oblasti mentoringu přidáte i další. S mentorovaným se budete 
muset dohodnout a stanovit si pravidla v přátelském duchu hned na počátku vaší spolupráce. 
Poté, co jsou nastavena, se jich však musíte držet. Tvorba hranic při vašich setkáních vám 
pomůže vytvořit vztah založený na disciplíně (pravidla v prostoru, kde mentoring probíhá) a 
rámec vaší spolupráce, díky kterým bude vztah mentor – mentorovaný vzkvétat.

Část 3.
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váš vztah se může zhoršit, protože vás můžou 
začít vnímat jako nadřízenou autoritu. 

Buďte vzorem.

Buďte pro ně vzorem. Tím, že se stanete 
mentorem, poukazujete na důležitou část 
konceptu „5C“ – péči o jinou osobu, vašeho 
mentorovaného. Být dobrý vzorem dále 
znamená:
 • Umět dodržet slovo: zavolejte, pokud 
jste řekli, že zavoláte. Udělejte to, pokud jste 
řekli, že to uděláte. Buďte tam, pokud jste 
řekli, že tam budete.
 • Buďte pohotoví – zavolejte zpět a 
odpovězte na emaily, co nejrychleji to jde.
 • Mějte nadhled a dobrou náladu– 
nezatěžujte mentorovaného vašimi 
problémy.
 • Pokud jsou součástí vašeho 
mentoringu i skupinové sezení, plně se do 
nich zapojte.
 • Dbejte na spravedlivost, pokud se 
rozhodnete pro soutěživou aktivitu, dodržte 
svůj odstup a nepomáhejte mentorovanému 
k výhře nebo k získání výhody.
 • Dejte najevo, že jste ochotni pomoci 
ostatním.

Navrhněte aktivity.

Již od počátku si někteří mentorovaní jedinci 
budou chtít navrhnout, co byste mohli společně 
dělat, jiní budou ale zpočátku potřebovat 
nápovědu z vaší strany. Pokud si mentorovaný 
není jistý tím, co by chtěl dělat, můžete začít 
tím, že mu dáte na výběr z nabídky aktivit: 
„Tady máme několik možností, čemu bychom 
se měli věnovat. Která se ti jeví jako nejlepší?“

Buďte připraveni pomoci.

Jako mentor jste tady od toho, abyste dokázali 
pomoci mentorovanému při řešení problémů. 
Níže jsou uvedeny návrhy toho, co pro ně 
můžete udělat:
 • Buďte tady pro mentorovaného, když 
vás potřebuje a dejte najevo, že mu chcete 
pomoci;
 • Neřešte problémy za něho, mohlo by 
se to stát pravidlem. Ptejte se a pomozte mu 

problém vyřešit;
 • Jděte příkladem. Myslete na to, že to 
zahrnuje i informace o tom, jaké problémy 
máte za sebou vy, a vysvětlení, jak byste je 
dokázali vyřešit;
 • Dbejte na to, aby mentorovaný měl 
prostor k vyjádření. Pokud přijde s návrhem 
na řešení problému, nesnažte se přijít na 
lepší vy sami, ale společně vymyslete všechny 
možnosti řešení a najděte to nejlepší;
 • Zjistěte, jak se váš mentorovaný 
zlepšuje a jestli jeho řešení fungovalo. Pokud 
ne, buďte připraveni a pomozte mu znovu.

Vyzrazení soukromých 
informací  a jejich 
zajištění

Každá veřejná instituce (škola, klub, atd.), která 
se zabývá prací s mladými lidmi, by měla brát 
v potaz ochranu citlivých informací. Ve školách 
by měl být vybraný člen sboru (např. výchovný 
poradce), který je zodpovědný za hájení zájmů 
dětí a jejich bezpečnosti. Někdy to budou i dvě 
osoby, záleží na velikosti školy nebo spádové 
oblasti.

V organizaci, s níž spolupracujete, budou 
stanovena pravidla týkající se toho, s kým 
promluvit o citlivých informacích, které 
vám mentorovaný sdělí, a způspbu, jak tyto 
informace zaznamenávat. K dispozici může být 
také školení pro všechny, kdo pracují s dětmi. 
To bývá často organizováno na místní úrovni 
– můžete si zjistit u místních organizací, zda 
je něco k dispozici ve vaší oblasti. Následující 
čtyřbodový seznam slouží k připomenutí 
základních zásad bezpečnosti:

 1. Spolupracujte s organizací, pod 
 kterou spadáte;
 2. Nenabízejte žádnému 
 mentorovanému zatajování jím 
 svěřených informací;
 3. Vše, co vás zneklidňuje, nahlaste;
 4. Dělejte si poznámky.
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DŮLEŽITÉ:

Každý mentor by si měl na začátku vyžádat výpis z trestního rejstříku nebo prověrku, která 
je k dispozici v zemi, kde mentoring probíhá. Do té doby byste neměli začínat práci s mládeží.

Toto sdělení vás nemá odradit od práce mentora s mladými lidmi. Prozrazení závažného 
tajemství mladými lidmi je relativně vzácné, přesto musíte mít na paměti, že k němu může 
dojít. Proto byste měli vědet, co v takovém případě dělat. Studenti, kteří přispívají vývoji 
projektu SSaMs, tuto skutečnost považují za důležitý faktor při práci s mladými lidmi. 

Během vašeho kurzu mentoringu můžete prostudovat některé případové studie, které řeší 
vyzrazení takovýchto tajemství a prodiskutovat je s vedoucím kurzu. Vždy však půjde o 
jedinečné případy. 

Myslete na to, že vždy, když se vám mentorovaný svěří s nějakým tajemstvím, měli byste na 
sebe být pyšní. Ze všech dospělých, se kterými přichází do kontaktu, věří právě vám natolik, 
aby vám sdělil takovéto osobní informace. Držte se zmíněného seznamu čtyř základních 
principů, které by měly dopomoci k tomu, aby odhalení osobních tajemství bylo v souladu s 
bezpečnostními pravidly a procedurami organizace, pro kterou pracujete. 



26

Část 4.
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RÁMEC PRO MENTORING: 
Pozitivní vývoj mládeže a koncept 5C

Tato část se zabývá teoretickým přístupem, přesněji teorií Pozitivního vývoje mládeže (PVM) a s 
ní spojeným konceptem „5C“. Koncept „5C“ se používá také v oblasti sportovního tréninku. Po 
této části byste měli být schopni koncept rozpoznat a vědět, jak jej použít.

Prozatím jsme se věnovali tomu, co bývá označováno jako projev nedostatku zapojení mladých 
chlapců do vzdělání. Důvody vzniku tohoto problému jsou otázkou do diskuze. Také je otázkou 
je, jak efektivně zaujmout mladé chlapce výukou a zajistit jim tak cestu k budoucímu zaměstnání 
a sociálně zodpovědné dospělosti .

Mentoring je navržen jako metoda, která nám může v uvedených otázkách pomoci. Mentoring, 
tedy spojení zodpovědného dospělého průvodce a mladé osoby, které spolupráce pomáhá se 
překlenout do dospělosti, je široce užívanou intervencí a klíčovou součástí strategií, pracujících s 
mladými lidmi. Mentoring nabízí ověřený postup při řešení situací spojených s problematickým 
chováním ve škole, potencionální kriminalitou a zlepšováním výkonů ve školním prostředí.
Mentoring se může jevit jako dobrý koncept, avšak představa spojení zodpovědného dospělého 
s mladou osobou a z toho vycházející víra v jejich fungující spolupráci nemusí být tak jednoduchá. 
Veškerá práce s mladými lidmi při řešení problémů a záležitostí nutí využívat teorii a mentoring 
není výjimkou.

Pozitivní vývoj mládeže (PVM)

Jde o teorii poskytující prokázaný a široce 
prozkoumaný soubor poznatků, která byla 
použita jako základ pro práci s mladými 
lidmi, včetně mentorské práce a konceptu 5C, 
konceptu použitého též v oblasti sportovního 
tréninku.
PVM se n
edívá na mladé lidi z pohledu jejich nedostatků 
nebo problémů, které je potřeba vyřešit. Spíše 
bere na vědomí potenciál a silné stránky všech 
mladých lidí a jejich schopnost změnit chování, 
osvojovat si nové dovednosti, rozvíjet nové 
zájmy, zlepšovat jejich kognitivní schopnosti a 
vytvářet nové sociální vazby.

PVM říká, že pouze prevence rizikového 
chování jako je pití alkoholu, užívání 
drog, kouření, šikana a vandalismus, není 
dostačující. Podle PVM musí být práce s 
těmito problémy kombinována s činností 
zviditelňující pozitivní chování mladých. Tím se 
poté stávají zodpovědnějšími osobami, které 
jsou prospěšné pro společnost. 

PVM bere na zřetel to, jak může být potenciál 
a silné stránky jedince využity a zahrnuty do 
silných stránek rodin, škol a komunit tak, že 
zajistí zdravý rozvoj jedince a ostatních. Zaujatí, 
schopní a pečující dospělí jsou považováni jako 
největší přínos pro vývoj jedince v souvislosti 
s PVM a pro řešení menších problémů a 
předcházením rizikového chování mezi 
mladými. PVM se koncepčně shoduje s dalšími 
teoriemi založenými na silných stránkách 
jedince, včetně sociologie konceptu zdraví – 
salutogeneze (co vytváří, podporuje a zlepšuje 
naše zdraví) a pozitivní vývojové psychologie 
„vzkvétání“ (1., 2., 3., 4., 5.).

5C Pozitivního vývoje 
mládeže

Nad mentorem se uvažuje jako nad 
nejdůležitějším prvkem teorie PVM v komunitě. 
PVM užívá konceptu nazývající ho se 5C. Každé 
„C“ zajišťuje základ pro práci s mladými lidmi, 
včetně mentoringu. Mezi 5C patří:

Část 4.
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Kompetence – zajištění a zaujetí pozitivního 
pohledu na chování jedince ve vybraných 
oblastech – sociální, akademická, kognitivní, 
zdravotní a odborná.

Důvěra (Confidence) – smysl pro sebeuznání 
a sebeúčinnost.

Spojení (Connection) – budování kladného 
vztahu s lidmi a institucemi – kamarády, 
rodinou, školou a komunitou

Charakter (Character) – úcta k lidským 
a kulturním hodnotám, ovládání základů 
slušného chování, smysl pro rozlišení 
dobrého a zlého, bezúhonnost.

Péče (Caring) – mít sympatie a empatii pro 
druhé.

Šesté „C“ vyplyne v případě dodržení 
předchozích pěti „C“:

Přispění (contribution) – sobě, rodině, 
komunitě a společenským institucím (6., 7., 8.)

Koncept „5C“ (nebo 6C) může být použit při 
rozvoji spolupráce s Vaším mentorovaným 
jedincem a může se stát i hlavním bodem 
diskuze. Jako mentor můžete pracovat 
na pozitivních stránkách mentorovaného 
zaměřením se právě na charakteristické znaky 
každého „C“. Pro ukázku jsou níže použity 
rámečky, přičemž každý je spojen s jedním 
„C“. Jsou v nich uvedeny aktivity, které může 
mentor použít v práci s mentorovaným v rámci 
„5C*.

*K dispozici je pracovní sešit pro studenty mentoringu. Mentoři 
jej mohou využít pro záznam rozhovorů a aktivit s jejich mentor-
ovaným, které byly vyvolány jednotlivými „C“, a také ke sledování 
a zaznamenání pokroku.

KOMPETENCE 
Zeptejte se mentorovaného jedince na 
jeho zájmy. Soustřeďte se na aktivní 
naslouchání a zeptejte se na další otázky, 
které ukážou vaše pochopení a zájem o 
věci, jež mentorovaného baví.
Požádejte vašeho mentorovaného, abyste 
diskutovali o jeho silných stránkách. Je 
dobrý v matematice? Je dobrý ve fotbale? Je 
oddaným kamarádem nebo sourozencem? 
Promyslete, které dovednosti váš 
mentorovaný používá v těchto oblastech. 
Promluvte si o způsobech, jakými lze spojit 
tyto silné stránky s dalšími oblastmi, ve 
kterých si mentorovaní moc nevěří.
Zapojte mentorovaného do aktivit 
zaměřených na rozhodování. Nechte je 
vybrat aktivitu, kterou budete dělat v 
rámci času, který spolu trávíte. Poznámka: 
Z počátku mu s tímto můžete citlivě 
napomáhat. 
Promluvte si s mentorovanými o jejich 
chybách a nedostatcích. Zeptejte se 
ho, co by ve stejných situacích udělal 
jinak. Navrhněte, abyste společně 
vytvořili seznam možných druhů reakcí v 
problémových situacích.

DŮVĚRA
Podporujte vašeho mentorovaného tím, 
že budete rozlišovat mezi jeho chováním 
a osobou, kterou opravdu je. Dejte mu 
najevo, že se vám vždy nemusí líbit jeho 
rozhodnutí, ale budete ho stále respektovat.
Odhalte jakoukoli vhodnou problémovou 
situaci, která se vám v životě stala, a dejte 
vašemu mentorovanému možnost si o 
tom promluvit. Ocení vaši otevřenost. 
Poznámka: uvědomte si hranice mezi vámi 
a mentorovaným.
Zapojte se do aktivit, které mentorovaný 
rád dělá. Požádejte ho, aby vám ukázal 
něco, co jste ještě v životě nezkusili.
Buďte vnímaví k překážkám, kterým čelí 
mentorovaný ve vztahu k jeho sebevědomí, 
např. řeč těla nebo inteligence. Dejte mu 
najevo, že v tom není sám a že to nejsou 
rysy, které by jej definovaly jako člověka. 
Požádejte ho, aby vytvořil seznam takových 
překážek a pobavte se o tom, jak mu překáží 
v plnění stanovených cílů nebo mu brání v 
tvorbě pevnějších vztahů.
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SPOJENÍ
Respektujte soukromí mentorovaného. 
Zároveň se však ujistěte, že se cítí bezpečně 
a připomeňte mu, že jste tady proto, abyste 
mu pomohli.
Zeptejte se svého mentorovaného na jeho 
přátele, vztahy nebo co rád dělá, když 
zrovna netrávíte čas spolu.
Dejte mentorovanému najevo, pokud 
udělal něco, s čím nesouhlasíte. Konejte tak 
konstruktivně – nabídněte mu vysvětlení, 
v čem by mohlo toto chování být v 
rozporu s některými důležitými morálními 
hodnotami.
Nabídněte mentorovanému možnost, aby 
se svobodně a vhodně vyjádřil. Ujistěte se, 
že má šanci vám říci, čeho si váží a co ho 
trápí.

CHARAKTER
Dodržujte sám zásady, které 
mentorovanému říkáte. Nezapomeňte jít 
příkladem svým charakterem. Například 
se zeptejte svého mentorovaného na jeho 
zkušenost s problémovými situacemi s 
přáteli nebo rodinou. Diskutujte s ním o 
tom, jak dělat vlastní rozhodnutí založené 
na vlastních hodnotách a vlastním mínění. 
Udržujte si smysl pro humor, když váš 
mentorovaný zrovna udělá něco, s čím 
nesouhlasíte.
Nechte mentorovaného rozhodovat o 
čase, který trávíte spolu. Respektujte tato 
rozhodnutí.
Pobavte se se svým mentorovaným o 
důležitosti respektu k sobě samému i k 
ostatním.

PÉČE
Pamatujte na to, že když se k vám 
mentorovaný nechová zrovna vhodně, 
může vás potřebovat nejvíce. Řekněte 
jasně, že jeho chování nebo slova vás zraňují 
a mentorovaný musí nalézt konstruktivní 
způsob, jak vyjádřit své emoce. Pokračujte 
s jeho podporou a ujistěte se, že jste vždy 
připravení si s ním promluvit, když to je 
potřeba.
Svou péčí jděte příkladem. Ukažte 
mentorovanému, že se k ostatním 
chováte uctivě. Po vašem vzoru se bude 
mentorovaný pravděpodobněji chovat 
stejně. Ukažte „dobročinné chování“. 
Například naplánujte dobrovolnou činnost 

v místní nemocnici, komunitní organizaci 
nebo charitě.
Motivujte mentorovaného k tomu, aby 
ukázal svůj zájem o dobro jeho komunity. 
To může znamenat, že mu pomůžete se 
zapojit do dobrovolnické práce např. sběr 
papíru, asistence sportovním trenérům v 
jejich tréninkové jednotce.

PŘISPĚNÍ
Motivujte mentorovaného, aby se zapojil do 
školního či komunitního klubu či kroužku. 
Pobavte se s ním o tom, jak může své silné 
stránky a přednosti vhodně využít pro 
dobro své školy nebo komunity. Nechte ho 
vymyslet, kde by se jeho dovednosti využily 
nejlépe. 
Společně napište dopis organizaci s cílem 
je motivovat k zapojení mladých lidí. Vy a 
mentorovaný můžete společně promyslet 
silné stránky a dovednosti, kterými mladí 
lidé jako on mohou organizacím přispět.
Umožněte mentorovanému, aby se setkal s 
neúspěchem a ujistěte se, že mu následně 
vysvětlíte, jak může počáteční neúspěch 
vést ke konečnému úspěchu.
Buďte pro mentorovaného zastáncem. 
Například se přičiňte za jeho zapojení do 
komunitních služeb a organizací, které 
se snaží pozitivně přispívat společnosti. 
Proberte s ním, že i malý příspěvek (časový) 
může pomoci změnit věci k lepšímu. 

Praktiky popsané v rámečcích jsou založeny 
na ověřené praxi s mentoringem při užití „5C“ 
(14) a slouží jako příklad k aktivitám a debatám, 
které může mentor s mentorovaným použít.
Jako mentor budete muset mentorovanému 
naslouchat a bavit se s ním o jeho jedinečných 
cílech a plánech, dále o jeho schopnosti 
přizpůsobit jeho silné stránky tak, aby mohl 
naplnit své cíle a starat se o to, že v sobě 
pěstuje vlastnosti konceptu „5C“. Užitečné při 
práci s mentorovaným může být nechat ho 
vyplnit si rámečky s textem tohoto konceptu 
podle sebe, na základě příkladů uvedených 
výše.
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„5C“ ve sportovním tréninku

Koncept „5C“ vytváří základ pro mentoring 
zaměřující se na silné stránky jedince a může 
být využit při všech typech mentoringu bez 
ohledu na odborný profil.
Sportovní trénink je také disciplína, která si 
také vzala za své koncept „5C“. Při mentoringu 
sportovních trenérů vytváří „5C“ základ pro 
práci, která není zaměřená pouze na sportovní 
výkon, ale také na osvojení si dovedností jako 
například spolupráce v týmu, komunikace a 
úcta.

Pro sportovní trenéry, kteří se zabývají 
mentoringem, je na místě poznamenat, že 
je u mladých lidí prokázána spojitost mezi 
provozováním sportovních aktivit s velkým 
počtem pozitivních vývojových změn. Výzkum 
poukazuje na srovnání mezi vrstevníky, kteří 
se věnují sportu, a těmi, kteří ne. Sportovci 

mají vyšší úroveň sebevědomí, schopnosti 
ovládat emoce, řešit problémy, cílevědomosti 
a sociálních dovedností. Praktikování sportu 
je také spojeno s menší pravděpodobností 
zanechání studia, zlepšenými známkami a 
lepší školní docházkou v případě dětí, chlapců 
a mladých dospívajících s horším prospěchem 
a jedinců pocházejících z dělnického prostředí.

Zároveň je třeba říci, že jakýkoli úspěch teorie 
PVM ve sportovním tréninku je závislý na jeho 
konkrétním použití. Pro tento koncept jsou 
zásadní i úrovně toho, jak je porozuměno roli 
mentora, tedy co se od něj čeká, a prokázání 
potřebných znalostí a dovedností (9., 10.).
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DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ PRO ŽIVOT 
A STANOVOVÁNÍ CÍLŮ

Co jsou dovednosti 
potřebné pro život?
Teorie Pozitivní vývoje mládeže poskytuje 
strukturu pro mentoring a práci s chlapci a 
mladými muži. Namísto nápravy vnímaných 
nedostatků se zaměřuje se na rozvoj silných 
stránek mladých lidí. Svou práci s mladými 
lidmi můžeme obohatit použitím konceptu 
„5C“ v rámci Pozitivního vývoje mládeže 
zapracováním přístupu rozvoje dovedností 
potřebných pro život, které napomohou jejich 
vývoji.

Dovednosti potřebné pro život jsou „schopnosti 
k adaptivnímu jednání, jež jednotlivci umožňují 
účinně se vypořádat s požadavky a problémy, 
které vyplývají z běžného života”
(WHO, 1997). (1)

Přístup rozvoje dovedností potřebných pro 
život se opírá o osobní vlastnosti, chování 
a dovednosti, jež mladí lidé mohou využít 
při rozvoji atributů „5C“. V této souvislosti 
je prospěšné zamyslet se nad tím, jaké 
dovednosti potřebné pro život lze rozvíjet 
pomocí sportu a pohybové aktivity.

Níže jsou uvedeny příklady dovedností 
potřebných pro život; které z nich jsou užitečné 
ve sportu? 

Příklady dovedností 
potřebných pro život:

• Samoregulace  • Houževnatost
• Pracovní morálka  • Úcta
• Sociální interakce  • Nezávislost
• Zvládání emocí  • Umění řešit problémy
• Týmová práce  •Komunikační dovednosti
• Základní osobní dovednosti •Přijímání zodpovědnosti
• Pozitivní vnímání sebe sama • Sociální cítění
• Schopnost vést ostatní (být lídr)
• Výchova v oblasti prevence užívání návykových látek

Patrně byste uvedli, že pro člověka, jenž 
provozuje sport, jsou užitečné všechny výše 
uvedené dovednosti potřebné pro život. 

Nyní se zamyslete nad „5C“ v rámci Pozitivního 
vývoje mládeže a tím, pod které z pěti „C“ 
jednotlivé dovednosti potřebné pro život 
spadají (např. dovednost potřebná pro život = 
sociální dovednost; 5C = spojení [connection]); 
některé z nich mohou spadat pod více než jedno 
„C“, jiné mohou být zjevnější – např. „přijímání 
zodpovědnosti“ spadá pod C = charakter. 
Každý mladý člověk, s nímž budete pracovat, 
je jedinečný; Pokud pro rozvoj „5C“ použijete 
přístup rozvoje dovedností potřebných pro 
život, určete, kam každá dovednost potřebná 
pro život zapadá, abyste mohli řádně rozvíjet 
daná „C“ u mladého člověka, se kterým 
pracujete.

Sport a dovednosti potřebné 
pro život

Při práci s  mentorovaným jedincem bude 
potřebné zjistit, jak podnítit rozvoj jejich 
dovedností potřebných pro život a jak je 
možné tento rozvoj podporovat.

Zamyslete se nad tím v kontextu sportu, a 
jak tohoto můžete dosáhnout ve sportovní 
roli; pak se zamyslete nad tím, které faktory 
mohou ovlivnit přenos dovedností potřebných 
pro život z pohybové aktivity/sportu na ostatní 
aspekty lidského života a jak toto můžete 
aplikovat v rámci mentoringu na vaši práci s 
mladými muži. Níže jsou uvedeny užitečné 
příklady.
 • Podpora samostatnosti arozhodování
 • Nabízení rolí vyžadujících zodpovědnost 
 (např. kapitán týmu)
 • Nabízení možností k prokázání 
 dovedností („v čem jsi dobrý?“)
 • Ocenění prokázaných dovedností 
 potřebných pro život a využití 
 „poučných okamžiků“
 • Vzor správného chování (např. 
 respekt vůči rozhodčímu)
 • Pojítka mezi sportem a životem 
 (např. pracovní morálka ve sportu a 
 pracovní morálka v životě)
 • Stanovování cílů
 • Týmové diskuse 

Část 5.



34

Každý vztah mezi mentorem a mentorovaným 
jedincem je jedinečný; to, jak přístup rozvoje 
dovedností potřebných pro život lze použít 
pro rozvoj 5C u mentorovaného jedince, závisí 
na schopnostech mentora i mentorovaného 
jedince. Faktory ovlivňující přenos zkušeností 
potřebných pro život jsou:

Úroveň působnosti, jaký přístup rozvoje dovedností potřebných pro život dosáhne, ilustruje 
níže uvedený diagram.

 I vnímaná hodnota dovednosti;

 II důvěra ve schopnost přenosu;

 III pochopení přenosu; a

 IV podpora přenosu.

Úroveň 1: Odvedení pozornosti od negativního chování a zapojení do prospěšných aktivit
Úroveň 2: Tvorba pozitivního chování
Úroveň 3: Záměrná výuka dovedností potřebných pro život prostřednictvím sportu (např. respekt)
Úroveň 4: Výuka přenosu dovedností potřebných pro život

PŘENOS 

ZÁMĚRNÁ VÝUKA 
DOVEDNOSTÍ POTŘEBNÝCH 

PRO ŽIVOT

VLIV POZITIVNÍCH VZORŮ

ZAPOJENÍ DO PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT BĚHEM 
OBDOBÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4
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Stanovování cílů

Při aplikování na Pozitivní vývoj mládeže umožňuje 
přístup rozvoje dovedností potřebných pro 
život, aby se danými dovednostmi potřebnými 
pro život mohli zabývat mentoři a mentorovaní 
jedinci s různými úrovněmi schopností a 
sebedůvěry. Pokud u mladého člověka rozvíjíme 
dovednosti a schopnosti, musíme se také ptát, ke 
kterým cílům směřuje rozvoj těchto dovedností 
a schopností.
Při stanovování cílů je užitečné zamyslet se, 
zda jsou:
 • Specific (konkrétní) – jaký je cíl a proč 
 jej dosahovat?
 • Measurable (měřitelný) – jak zjistíte, že 
 jste cíle dosáhli?
 • Achievable (dosažitelný) – jaké akční 
 plány jste vypracovali k jeho dosažení?
 • Realistic (realistický) – je cíl dosažitelný? 
 není příliš obtížný nebo příliš snadný?
 • Timely (zasazený v čase) – kdy cíle 
 dosáhnete?

Výše uvedený seznam představuje užitečný 
nástroj, pokud s mentorovaným jedincem 
plánujete způsob, jak dosáhnout cílů. Měli 
byste take vzít v úvahu i další faktory:
 • Veďte vámi mentorovaného jedince 
 k tomu, aby si sám stanovil cíle; 
 kontrolujte, aby souhlasil s cíli, které 
 stanovíte na každé schůzce.
 • Zvažte, jaké prostředky budete 
 potřebovat, abyste mentorovanému 
 jedinci pomohli v dosahování cílů.
 • Zamyslete se nad možnými problémy 
 a překážkami a tím, jak je překonat.
 • V případě potřeby plán upravte 
 (doporučuje se revidovat plán na každé 
 schůzce s mentorovaným jedincem).

V rámci stanovování cílů neexistuje 
žádné rychlé a jednoduché řešení – každý 
mentorovaný jedinec je jedinečný a u každého 
se liší poměry, ze kterých pochází; všechny 
mentoringové situace a tím i cíle, které s 
mentorovaným jedincem stanovíte, budou 
specifické pro jejich situaci a vaši schopnost 
tyto osoby mentorovat k dosažení jejich cílů.  

Výstupy

Jako mentor se můžete zeptat: „Proč se věnuji 

zrovna tomuto konkrétnímu studentovi?“ 
Na tuto otázku existuje několik odpovědí 
v závislosti na úhlu pohledu, Tomu je 
třeba věnovat pozornost před zahájením 
mentoringu dané osoby.

Čeho chce dosáhnout vaše 
organizace?

Mezi oprávněné úvahy a otázky patří i ta, proč 
po vás vaše organizace chce, abyste mladé lidi 
mentorovali. Je to proto, že chtějí v komunitě 
dobře vypadat, splnit povinný či zákonný cíl 
nebo proto, že chtějí komunitě něco vrátit a 
stát se významnou organizací, která podporuje 
a rozvíjí mladé lidi?

Školy a další vzdělávací 
instituce?

Pokud pracujete pro společnost, 
zprostředkovávající mentoring ve školách 
nebo v jiném vzdělávacím zařízení, tak 
vyvstává otázka, čeho chtějí tyto instituce 
dosáhnout? Proč škola určila, že zrovna tento 
mladý člověk potřebuje mentora? Chtějí 
vybranou osobu „napravit“ nebo zlepšit její 
studijní výsledky opakováním testů? Myslí si 
instituce, že má tento jedinec potenciál a chce, 
aby dosáhl svého studijního maxima nebo 
zvolili mentoring pouze jako řešení obav z 
rizikového chování, či aby zamezili špatnému 
vlivu na ostatní žáky?

A co vy?

Čeho chcete dosáhnout vy? Proč to chcete 
dělat? Snažíte se pouze získat body do vašeho 
životopisu a nemáte příliš zájem, nebo vás 
práce s mladými lidmi přitahuje? Musíte si vše 
vyjasnit. Protože důvod „můj nadřízený mě 
sem poslal“ není na místě.

Mentorovaný jedinec?

Nakonec to nejdůležitější – čeho chce 
dosáhnout mentorovaný jedinec? Zpočátku 
to nemusí vědět. Mohou být zmateni nebo 
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mít obavy z toho, že jejich mentorem bude 
dospělá osoba. V tom případě bude potřeba 
citlivá rozprava. Vaše práce je ovlivňovat, 
vyjednávat a citlivě se posunovat směrem k 
touženému výsledku, nad kterým ještě možná 
ani neuvažovali. Ten s nimi budete muset 
nalézt.

Nezapomeňte:

 • stanovit si se svým mentorovaným 
 základní pravidla;
 • objasnit si cíle dalšího setkání (např. 
 být tam včas, vzít si s sebou tužku, 
 poznamenat do diáře termín další 
 schůzky);
 • dbát na koncept „5C“ a na věci, které 
 s jeho pomocí můžete utvářet (s tímto 
 vám může pomoci přístup rozvoje 
 dovedností potřebných pro život);
 • začít plánovat a budovat cíle podle 
 jejich dosažitelnosti a vnějších 
 podmínek;
 • sledovat a poznamenávat si pokrok; 
 informovat o tom vaši organizaci;
 • pamatovat na bezpečnost a dodržování 
 stanovených hranic.

Každá situace bude jedinečná. Bude na vás 
zjistit, co potřebuje vaše organizace, škola, 
vy a – co je nejdůležitější – váš mentorovaný 
jedinec. Budete pro mentorovaného 
jedince podporou, zastáncem, poradcem a 
motivátorem. Budete využívat jeho silných 
stránek a vést jej tam, kam se chce dostat a 
pomáhat mu, aby ze sebe vydal maximum. 
Tímto způsobem nebudete pouze dosahovat 
výsledků, ale také tím budete kladně působit 
na jeho život i z jiného hlediska, včetně posílení 
možností jeho sociální mobility a upevnění 
zdraví.

Na závěr – rozloučení.

Přijde moment, kdy vztah mezi mentorem 
a mentorovaným skončí. Někdy se tak stane 
předčasně, protože to mezi nimi nefunguje 
nebo jejich spojení není ku prospěchu. Ale 
doufejme, že mentorovaný jedinec dosáhne 
svého stanoveného cíle a budete s vytvořeným 
vztahem oboustraně spokojeni. Pro některé 

chlapce a mladé muže může být mentor 
jediným zodpovědným dospělým, kterého 
znají a kterému věří. Dostali jste se tak do 
privilegované pozice a na toto by se nemělo 
zapomínat.

Ať už je situace jakákoliv, existuje řada věcí, 
které můžete udělat nebo říci abyste tak 
ukončili vaši spolupráci. Pokud jste si společný 
čas užili, můžete říci něco jako: „Opravdu se 
mi bude po našich sezeních stýskat a užil jsem 
si to.“ Buďte upřímní. Neočekávejte od mladé 
osoby něco podobného na oplátku, to vy jste 
vzorem pro vyjádření emocí a snad se z toho 
váš mentorovaný poučí, a to hlavně v otázce 
diskuzí nad citlivými tématy. Mějte na paměti, 
že někteří mladí muži mohou být zdrženliví 
a rezervovaní, i když mají z ukončení vztahu 
podobné pocity jako vy. 

Nečekejte s rozloučením na poslední sezení. 
Vyjádřete se k němu okamžitě po tom, co 
zjistíte že vaše spolupráce bude ukončena. 
Nezapomeňte na koncept „5C“ a vzor chování, 
najděte tedy možnosti pro rozloučení zdravou, 
uctivou a jistou formou. Vašim záměrem 
bylo vytvořit kvalitní vztah a chcete jej 
ukončit správným způsobem. Možná budete 
chtít pojmout ukončení vaší spolupráce 
slavnostnější závěrečnou schůzkou. 

Na konci vašeho vztahu můžete pocítit ztrátu 
– nakonec jste spolu přeci sdíleli kus vašich 
životů. Pokud jste si vybudovali kvalitní vztah, 
možná bude chtít zůstat váš mentorovaný v 
kontaktu, takže se nad tím můžete zamyslet. 
Pokud budete souhlasit, ověřte si tuto možnost 
u vaší organizace a oznamte tak patřičným 
orgánům.

Ne všechny vztahy jsou však tak úspěšné, a 
existují situace, kdy se vztah nezdaří a je to 
tak normální. Nebuďte na sebe příliš kritičtí a 
nepovažujte se za nekompetentního v případě, 
že to nevyjde. Důležitou součástí mentoringu je 
podpora mentorů samotných, takže se nebojte 
vyhledat pomoc, když věci nejdou podle plánu. 
Vaše kmenová organizace by měla podporu 
zajistit, mentoringové přístupy, které neberou 
v potaz poradenství pro mentory jsou ty, jež s 
velkou pravděpodobností nebudou fungovat. 
Ujistěte se tedy, že podporu máte.
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Nemůžete být pro mentorovaného vším. Ale s 
dobrým výcvikem, podporou a vědomím toho, 
co funguje, můžete změnit mladým lidem 
život. 

Přejeme mnoho úspěchů!

Klíčová reference:
1. World Health Organization, (1997). Life skill 
education in school. Program on mental health, 
division of mental health and prevention of 
substance abuse.
Available from: https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_
PSF_93.7A_
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Část 6.
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Co je to emoční zdraví?

Užitečná definice emočního zdraví byla 
vytvořena Samaritány, irskou a britskou 
charitou zajišťující podporu v oblastech 
spojených s duševním zdravím:

“Emoční zdraví je o tom, jak přemýšlíme a jak se 
cítíme. Jde o náš pocit pohody, naši schopnost si 
poradit s životními situacemi a to jak bereme na 
vědomí své vlastní emoce i emoce ostatních lidí. 
Neznamená to být neustále šťastný”.
Samaritans, 2016 

Naše emoční zdraví se podílí na našem 
duševním zdraví.

Co je to duševní zdraví?

“Duševní zdraví je definováno jako stav pohody, 
ve kterém si každý jedinec uvědomuje svůj 
potenciál, dokáže si poradit s běžným životním 
stresem, je schopen pracovat produktivně a 
plodně a dokáže přispívat své komunitě”.
WHO (2001). Strengthening mental health promotion.
Geneva, World Health Organization (Fact sheet, No. 220)

Co jsou poruchy duševního 
zdraví a duševní choroby? 

Termín „duševní zdraví“ může být někdy 
zaměňován za poruchy duševního zdraví 
(můžete narazit také na termín duševní 
choroby). Poruchy duševního zdraví jsou stavy 
organismu, jako je schizofrenie nebo bipolární 
porucha. Jde o stavy, které mají biologický 
nebo genetický původ. I lidé s těmito stavy 

Podpora emočního a duševního zdraví chlapců 
a mladých mužů

 
V této lekci se budeme zabývat emočním a duševním zdravím chlapců a mladých mužů a 
souvislostmi mezi nízkou úrovní duševního zdraví a důsledky špatných studijních výsledků. 
Podíváme se na to, jak mohou mentoři přispívat ke zlepšení duševního zdraví chlapců a mladých 
mužů s důrazem na rozvoj odolnosti, a upozornění na vyhledání vhodných organizací či služeb, 
pokud je to potřeba. 

Jako mentor můžete mít otázky typu, jak podporovat duševní zdraví a jak přispět k prevenci 
duševních problémů mého klienta. Je důležité připomenout, že jsme si v 2. lekci stanovili, že 
mentor není psychiatr, psycholog ani psychoterapeut nebo zdravotnický pracovník. Neočekává 
se od vás, že byste zaujímali roli, pro kterou nejste kvalifikovaní. 

Ve 4. lekci jsme se zabývali bezpečností. Zajištění ochrany osobnosti a bezpečnosti je součástí 
role mentora. Jako mentor můžete s mentorovaným jednat více neformálně a méně výhružně 
než např. sociální pracovníci nebo pracovníci ve zdravotnictví. Mentorované osoby by měli mít 
pocit, že se vám můžou se svými problémy svěřit. Někdy však mohou nastat situace, kdy se vám 
mentorovaný svěří s informací, která ve vás vyvolá obavy o jeho duševní zdraví. Za takovýchto 
okolností je nutné z pozice mentora jednat tak, abyste zajistili bezpečnost mentorovaného a 
jeho podporu dle ochranných postupů organizace, pro kterou mentoring vykonáváte.

Jak už bylo zdůrazněno, v roli mentora se od vás neočekává, že budete odborníkem na zdraví 
nebo právním zástupcem. I tak je ale na místě uvést několik definicí z oblasti emočního a 
duševního zdraví předtím, než se dostaneme k zajištění podpory v této oblasti.

Část 6.
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mohou mívat pocit dobrého duševního a 
emočního zdraví.

Při práci s chlapci a mladými muži je důležité 
mít co nejvíce informací o jejich duševním a 
emočním zdraví. Zároveň je třeba pracovat 
na destigmatizaci tématu duševního zdraví, 
včetně duševních chorob.

Genderové složky emočního a 
duševního zdraví:

Poté, co jsme si osvětlili pojmy emoční a 
duševní zdraví, tak se můžeme zabývat 
otázkou, zda může mít (mužské) pohlaví vliv 
na emoční a duševní zdraví.

Co o emočním a duševním 
zdraví u mužského pohlaví 
říkají výzkumy? 

 • Téměř 8 z 10 sebevražd (77 %) 
 hlášených v EU v roce 2014 byly 
 spáchány muži. Muži v Evropě páchají 
 sebevraždy s pětkrát větší 
 pravděpodobností než ženy (1.) (2.).

 • Výzkumy naznačují, že muži dávají 
 více průchod svým emocím a duševním 
 problémům skrz asociální chování 
 (včetně agresivity, alkoholismu a užívání 
 drog). Mužská socializace a psychologie 
 spolu souvisí (3.) (4.) (5.).
 • Muži častěji čelí trestnímu řízení a 
 95 % vězňů členských státu EU jsou 
 muži (6.). Data aggregated from: Council of 
 Europe, Annual Penal Statistics. Space I – prison 
 populations survey 2015. Updated on 25th April 
 2017.

 • Nedostatečné nebo omezené 
 odborné vzdělání je charakteristickým 
 znakem odsouzených mužů. 
 Např.: Zpráva sepsána v roce 2013 pro 
 Evropskou komisi mluví o tom, že
 53 % irských vězňů má úroveň 
 gramotnosti 1 (nejnižší možnou úroveň). 
 V běžné populaci je to 23 %. Ve stejné 
 zprávě bylo uvedeno, že 27 % žáků, 
 kteří předčasně opustili systém 
 vzdělávání v Nizozemsku, bylo 

 podezřelých z páchání trestné činnosti. 
 U žáků s dokončeným vzděláním to bylo 
 7%.

 • Studie dlouhodobě poukazují na fakt, 
 že špatná úroveň duševního zdraví mezi 
 vězni je výrazně vyšší než v běžné 
 populaci. Smrt sebevraždou u vězňů 
 mužů je 3-6krát častější než u běžné 
 populace (8.) (9.).

 • Bezdomovectví. V Evropské unii je 
 více než 400 000 osob bez domova. Ve 
 většině evropských zemí jde z 
 velké části (75–85 %) o muže. Převládající 
 charakteristika lidí bez domova 
 je: svobodný muž středního věku. Lidé 
 bez domova mají vyšší pravděpodobnost 
 předčasného úmrtí než běžná populace, 
 a to hlavně z důvodu sebevražd a 
 neúmyslných zranění. Dále jsou u nich 
 rozšířenější infekční nemoci, duševní 
 choroby a užívání drog (10.) (11.) (12.).

 • Nízká úroveň dosaženého vzdělání 
 a nezaměstnanost jsou faktory 
 ovlivňující zranitelnost lidí a zvyšují 
 riziko bezdomovectví. Špatné studijní 
 výsledky jsou společným znakem 
 mladých lidí bez domova (12.) (13.).

 • Výzkumy provedené ve Spojeném 
 království ukazují u chlapců ve všech 
 úrovních vzdělávání horší  výkony než u 
 dívek. Ztráta sebeúcty a sebevědomí 
 u chlapců následně stojí za souvislostí 
 mezi zhoršeným duševním zdravím a 
 špatnými výsledky u důležitých zkoušek 
 (14.) (15.) (16.).

 • Chlapci opouštějí školy v nižším 
 věku než dívky a s menší 
 pravděpodobností dosáhnou vyššího 
 vzdělání (17.).

 • Mladí muži vyhledávají zdravotnická 
 zařízení včetně těch pro duševní zdraví, 
 v menší míře než dívky a mladé ženy 
 (18.).

 • Homosexuálové, bisexuálové a 
 transsexuálové lidé v mladém věku mají 
 vyšší pravděpodobnost pokusů o 
 sebevraždu než jejich heterosexuální 
 vrstevníci (19.).



41

 • Doporučení pro řešení nízké úrovně 
 duševního zdraví zahrnují rozvoj služeb, 
 které se zabývají specifickým potřebami 
 mužského zdraví (20.).

Jak mohou mentoři pomoci 
ve zlepšení emočního a 
duševního zdraví?

Výzkum a oficiální statistiky poskytují 
zdůvodnění, proč je třeba pracovat na 
duševním zdraví mužů. Když je vezmeme na 
vědomí, můžeme se ptát, jaká je role mentora 
při práci s mladými muži v oblasti zlepšování 
jejich duševního zdraví a v prevenci špatných 
duševních stavů.
 
“Výcvik chlapců pro práci mentorů má vést k 
tomu, že chlapci a mladí muži vyhledají pomoc, 
budou jednodušeji sdělovat své problémy, a tím 
zajistíme prvotní kroky k tomu, že si nebudou 
nechávat vše pro sebe.” (21.)
Robertson, S. et al (2015) Promoting Mental Health and 
Wellbeing with Men and Boys: What Works? Centre for 
Men’s Health, Leeds Beckett University, Leeds.

Tento výrok zdůrazňuje důležitost schopnosti 
mladých mužů hovořit o jejich problémech 
a uznává mentoring jako cestu, jak toho 
dosáhnout. Výše uvedené vyjádření také 
odráží názory studentů (mužů i žen) oborů 
zaměřených na tělesnou výchovu a sport, kteří 
se zapojili do rozvoje SSaMs. Někteří z nich 
naznačili, že by jim byl bližší mentor stejného 
věku nebo o něco starší. Toto samozřejmě 
nevyřazuje starší lidi jako mentory, každý vztah 
mentor – mentorovaný totiž bude jedinečný. 

Jako mentor se budete nacházet v jedinečné 
pozici. Budete zajišťovat službu mladému 
muži, která mu bude pomáhat se školou i v 
jiných životních otázkách (včetně emočního a 
duševního zdraví).

Dosáhnete toho budováním odolnosti vašeho 
mentorovaného a to prostřednictvím: motivace 
a podpory, poskytování zdrojů, zastáním 
a kritickým, ale přátelským přístupem. Pro 
zopakování se podívejte na 2. lekci „Hlavní 
úkoly mentora“ a na „Vlastnosti potřebné 
pro práci mentora“ a zkuste zhodnotit, jak 

se uvedené informace vztahují na problémy 
spojené s emočním a duševním zdravím.

Co je to odolnost?

Budování odolnosti je důležitým úkolem 
mentora při práci s emočním a duševním 
zdravím mentorovaného muže. Existuje 
mnoho definic odolnosti. Vysvětlení odolnosti 
v souvislosti s duševním zdravím nabízí britská 
charita Mind:

“V našich životech mohou nastat momenty nebo 
situace, které jsou složitější než jiné. Schopnosti 
zůstat v těchto momentech duševně v pořádku se 
říká „odolnost“. Odolnost není pouze schopnost 
člověka otřepat se z problémů, ale spíše schopnost 
přizpůsobit se navzdory těžkým okolnostem, a 
přitom si udržet stabilní pocit pohody.” (22.)

Pozitivní vývoj mládeže je o 
budování odolnosti

Ve 3. lekci jsme označili PVM jako jednu z 
metod mentoringu pro chlapce a mladé může. 
PVM pomáhá budovat odolnost zaměřením se 
na „podporu vnějších i vnitřních aktiv jedince, 
které se mohou stát stavebními kameny 
zdravého psychosociálního vývoje dětí a 
mládeže“. Termín vývojová aktiva může značit 
výhody, klady, přínosy, užitečnosti, hodnoty, 
statky a může být použit pro obsažení vnitřních 
a vnějších aktiv (23.). 

Vnitřní aktiva jsou vlastnosti člověka, 
které mu pomáhající dělat správná životní 
rozhodnutí. 

Vnější aktiva jsou pozitivní zkušenosti, 
získané jedincem od ostatních lidí a situací, 
které ho v životě potkaly. 

Studie, zabývající se vývojovými aktivy ukazují, 
že jich chlapci mají méně než dívky. Studie také 
poznamenává, že čím více vývojových aktiv 
mladí lidé popsali, tím pravděpodobnější bylo, 
že zaznamenají pozitivní výsledky, jako úspěch 
ve škole, dobré duševní zdraví a překonávání 
překážek. (24.)
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Následující tabulky (1. & 2.) uvádějí příklady 
vnitřních a vnějších aktiv. Díky tomu si snáze 
uvědomíte, že jsou spojeny s hodnotami 
a schopnostmi, které budete se svým 
mentorovaným rozvíjet při užívání konceptu 
„5C“ v PVM (Tabulka 3.). 

Vnější a vnitřní aktiva mohou být použita ve 
spojitosti s konceptem „5C“ jako referenční 
faktory odolnosti s cílem rozvoje vašeho 
mentorovaného.

Tabulka 1.  Vnější aktiva
PODPORA Podpora rodiny

Rodina mladého muže zajišťuje vysokou míru lásky, péče a podpory.

Dobrá komunikace v rodině
Mladý muž a jeho rodič(e) nebo pěstoun(i) komunikují pozitivně. Mladý muž se jich ptá na rady.

Vztah s dalšími dospělými
Mladý muž dostává podporu i od dalších dospělých lidí.

Pečující společnost
Mladý muž žije ve starostlivé společnosti.

Starostlivá škola
Škola zajišťuje mladému muži pečující a povzbudivé prostředí.

Zapojení rodičů do vzdělávání
Rodiče mladého muže se aktivně podílejí na tom, aby měl ve škole úspěch.

POSÍLENÍ JEJICH 
POSTAVENÍ

Společnost, která uznává mladé muže
Mladí muži mají ve společnosti užitečné role.

Mladí muži jako součást společnosti
Mladí muži mají ve společnosti užitečné role. 

Služba ostatním
Mladí muži pravidelně pomáhají ostatním v jejich komunitě. 

Bezpečnost
Mladý muž se cítí se bezpečně doma, ve škole i ve své komunitě.

HRANICE A 
OČEKÁVÁNÍ

Rodinná pravidla
Rodina mladého muže má stanovená jasná pravidla a má přehled o tom, kde se pohybuje.

Školní pravidla 
Jeho škola má jasná pravidla a z nich vyplývající následky.

Komunitní pravidla 
Jeho komunita je zodpovědná za sledování jeho chování.

Dospělí jako vzor
Rodič(e) a další dospělí jsou vzorem kladného, zodpovědného chování.

Pozitivní vliv kamarádů
Jeho nejlepší přátelé utváří vzor pro zodpovědné chování.

Vysoká očekávání
Rodič(e) i učitelé motivují k úspěchu.

SMYSLUPLNÉ 
VYUŽITÍ ČASU

Kreativní aktivity
Mladý muž pravidelně tráví čas ve výuce nebo se věnuje kreativnímu umění.

Programy a akce pro mladé
Pravidelně tráví čas sportováním v klubech, nebo na akcích pořádaných školou nebo místní komunitou.

Náboženská komunita
Tráví pravidelně čas aktivitami v náboženské instituci.

Čas doma
Netráví čas lelkováním venku s kamarády a tráví ho pozitivně doma.

Upraveno pro práci s mladými muži, Leffert et al, 1998. (25.)
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Tabulka 2.  Vnitřní aktiva
ODPOVĚDNOST K 

UČENÍ
Motivace k úspěchu
Mladý muž je motivován k úspěšné práci ve škole.

Zapojení ve škole
Aktivně se zapojuje do učení.

Domácí úkoly
Každý den se věnuje alespoň jednu hodinu domácím úkolům.

Propojení se školou
Záleží mu na jeho škole.

Čtení pro radost
Pravidelně čte pro zábavu.

POZITIVNÍ HODNOTY Starostlivost
Mladý muž klade velký důraz na pomoc druhým lidem.

Rovnost a sociální spravedlnost
Rozumí a vysoce si cení rovnosti.

Čest
Chová se podle svých zásad a dokáže se za ně postavit.

Upřímnost
Říká pravdu, i když to není úplně jednoduché.

Zodpovědnost
Přijímá a bere na sebe osobní zodpovědnost.

Sebeovládání
Rozumí a chová se tak, aby se vyhnul následkům nevhodné sexuální aktivity, užívání alkoholu a drog a asociál-
nímu chování. 

SOCIÁLNÍ 
KOMPETENCE

Plánování a rozhodování
Mladý muž umí dopředu plánovat a ví, jak se rozhodnout.

Mezilidské kompetence
Je empatický, citlivý a kamarádský. 

Kulturní kompetence
Na základě svých znalostí se chová otevřeně k lidem z odlišného kulturního/rasového/etnického prostředí.

Odolnost
Dokáže čelit negativnímu vlivu vrstevníků a nebezpečným situacím.

Klidné řešení problémů
Vyhledává nenásilné řešení konfliktů.

POZITIVNÍ IDENTITA Síla osobnosti
Mladý muž cítí, že má kontrolu nad věcmi, které se mu dějí.

Sebeúcta
Má vysokou úroveň sebeúcty.

Pocit užitečnosti
Říká, že jeho život má smysl.

Kladná představa budoucnosti
Je optimistický ohledně vlastní budoucnosti.

Upraveno pro práci s mladými muži, Leffert et al, 1998. (25.)
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 Tabulka 3. 5-6 C Pozitivního vývoje mládeže
KOMPETENCE Zajištění a zaujetí pozitivního pohledu na chování jedince ve vybraných oblastech – sociální, akademické, kogni-

tivní, oblast zdraví a profesní.

SEBEVĚDOMÍ Smysl pro sebeúctu a sebeúčinnost.

SPOJENÍ Budování kladného vztahu s lidmi a institucemi – kamarády, rodinou, školou a komunitou.

CHARAKTER Úcta k sociálním a kulturním normám a hodnotám, ovládání základů slušného chování, smysl pro rozlišení do-
brého a zlého, osobní integrita.

PÉČE Má pochopení k ostatním lidem a chová se empaticky.

 & PŘISPĚNÍ Sobě, rodině, komunitě a dalším částem společnosti.

 

Tabulky vývojových aktiv (1. & 2.) odkazují 
na ideální situace a výsledky. V některých 
případech bude však realita při mentoringu 
odlišná. Situace, které budou zažívat mladí 
muži doma nebo jinde ve svých životech, 
mohou být náročné, a to jak z hlediska pomoci 
ve školních záležitostech, tak s jejich duševním 
zdravím.

Zaměříte se na budování odolnosti mladého 
muže s využitím jeho silných stránek, rozvíjením 
jeho pozitivních životních dovedností, a když 
bude potřeba, odkážete ho na další instituce, 
které mu mohou pomoci. Opět nezapomeňte 
na 2. lekci, nejste sociální pracovník nebo 
odborník v oblasti zdraví. Můžete ho odkázat 
na další služby, ale nepouštějte se do rolí, 
na které nemáte kvalifikaci. Pokud vás tyto 
další obory zajímají, máte motivaci k dalšímu 
doškolení. 

Při užití konceptu „5C“ jako základu pro 
mentoring budete napomáhat rozvoji odolnosti 
pomocí silných stránek mentorovaného. Jak 
už bylo uvedeno, mohou nastat situace, kdy se 
vám mentorovaný jedinec svěří s důvěrnými 
informacemi, a to ve vás může vzbudit obavy o 
stavu jeho duševní pohody. Můžete mít i obavy 
o duševní zdraví vašeho mentorovaného, 
založené na příliš složitých informacích, které 
vám jedinec svěřil a bude potřeba jej odkázat 
na další podporu. Jak v takovýchto případech 
začít rozhovor o duševním zdraví?

Rozhovor s vaším 
mentorovaným o emočním a 
duševním zdraví

Poskytovat chlapcům a mladým mužům 
prostor na debatu o duševním zdraví je 
důležité. Některé výzkumy naznačují, že 
mužské socializované chování se utváří již v 
nízkém věku, a napomáhá při tvorbě „kultury 
machismu“, kde osoby mužského pohlaví 
přijímají role, které potlačují vyjadřování 
emocí, např. těch, spojených se strachem nebo 
smutkem (26.). Pokud jste mentor mužského 
pohlaví, budete napomáhat rozbíjet stereotyp 
muže, který nevyjadřuje emoce, a to tím, že 
ukážete svému mentorovanému, že diskutovat 
otevřeně o svých problémech je ve skutečnosti 
vaší předností.

Pokud jde o roli mentora, je na místě 
poznamenat, že pohlaví mentora je 
považováno jako nedůležité (v průběhu tvorby 
programuj SSaMs se 84 % zúčastněných studentů 
tělovýchovných a sportovních oborů vyjádřilo, 
že pohlaví mentora není důležité). Pro některé 
mladé muže může být jednodušší bavit se o 
svých problémech se ženou a pro jiné zase 
s mužem (27.). Bez ohledu na pohlaví bude 
každý vztah a spolupráce mezi mentorem a 
mentorovaným specifická pro danou dvojici. 
Jelikož každé spojení mentor – mentorovaný 
a jejich diskuze budou odlišné, neexistuje 
předepsaná metoda, která by radila, jak začít 
rozhovor o problémech mentorovaného. 
Praktická doporučení irského Projektu mladí 
muži a sebevražda říkají, že by se mělo v 
rozhovoru s mladými muži užívat pozitivního a 
uctivého tónu. Dále by se měl rozhovor zaměřit 
na aktivity podporující silné stránky a hledání 
řešení problému mentorovaného (26.).
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Doporučení pro  praktické 
činnosti

Zkušenosti s rozvojem práce na duševním 
zdraví a sociálních otázkách u mužů v Irsku 
přinášejí užitečné informace o tom, jak otevřít 
diskuzi s muži o jejich problémech. Rámec „7 
otázek“ a přístup založený na siných stránkách 
jedince, vytvořený Men’s Development Network 
(Irsko) napomáhá vést neformální rozhovor o 
mužských problémech. Rámec „7 otázek“ byl 
vytvořen pro práci se staršími muži, ale může 
být použit také u těch mladších. Tento přístup 
přichází s informací, že „podněty, které se nám 
dostávají v chlapeckém období, se mohou v 
dospělosti stát škodlivými“. Doplňující otázky 
pomáhají mentorovanému, aby vnímal, co se 
v jeho životě děje, jaké jsou jeho potřeby, co je 
potřeba udělat a co je nutné k tomu, aby svojí 
situaci změnil (28.). 

Mezi 7 otázek patří:

 1. Jak se vede?
 2. Co se daří?
 3. Co se nedaří?
 4. Je něco, co potřebuješ udělat?
 5. Potřebuješ s něčím pomoci?
 6. Co pro to můžeš udělat?
 7. Jaké bude mít tento krok důsledky?

Rámec 7 otázek nabízí praktická doporučení k 
další práci s muži (přizpůsobeny s ohledem na 
práci s mladšími muži):

 • buďte přívětiví a otevření k vašemu 
 mentorovanému;
 
 • začněte na úrovni mentorovaného;

 • zaměřte se na budování důvěry, 
 upřímnosti a důvěryhodnosti;
 
 • naslouchejte náznakům potřeb 
 mentorovaného ve spojitosti s 
 adekvátními službami a podporou;

 • motivujte mentorovaného jedince k 
 zodpovědnosti za sebe samého, pokud 
 je to pro něj přijatelné a bezpečné;
 
 • umožněte mu, aby zaujal roli 

 pomocníka kdykoli a kdekoli je to 
 možné;

 • ohodnoťte a reagujte na zážitky 
 mladého muže;

 • bojujte proti stereotypům;

 • podporujte svého mentorovaného, 
 aby pravidelně hodnotil svůj pokrok a 
 program;
 • respektuje tempo pokroku 
 mentorovaného jedince;

 • dbejte na to, aby váš mentorovaný 
 měl povědomí o službách, které jej 
 mohou posunout k lepšímu a 
 zdravějšímu životu.

Funkční prostředí a způsoby 
intervence pro práci s duševním 
zdravím mladých mužů

Jako mentor budete možná pracovat ve škole 
nebo někde jinde, kde bude možnost práce s 
chlapci a mladými muži. Mezi funkční prostředí 
a způsoby intervence pro práci s chlapci a 
mladými muži patří: 

 • škola & neformální vzdělávání (např. 
 kluby mládeže);
 • pohybová aktivita a sportovní 
 prostředí;
 • Příroda a outdoorové aktivity – existují 
 důkazy, že programy založené na 
 spojení s přírodou jsou účinné ve 
 zlepšování sebeúcty a nálady;
 •  virtuální svět a oblast IT;
 • umění a hudba;
 • používání materiálů podporující 
 specifika mužského zdraví (Poznámka: 
 nevytvářejte si domněnky o významu 
 mužských specifik. Mnoho chlapců se 
 bude zajímat o sport – někteří jiní ale 
 ne) (29.). 
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Pohybová aktivita

Jako studenti tělesné výchovy a sportu budete 
chtít pravděpodobně podporovat využití 
pohybových aktivit při práci s mladými muži. 
Pravidelná pohybová aktivita má pozitivní 
vliv na stav duševního a tělesného zdraví. 
Mechanismy, které jsou za to zodpovědné, 
jsou biochemické procesy odreagování se od 
negativních myšlenek a pocitů, a vytvoření 
denního režimu (30.), (31.).

Mentoři využívající práci založenou na 
pohybových aktivitách by se měli přiblížit 
tématům zaměřeným na duševní zdraví a 
měli by vyzdvihovat jak fyzický, tak psychický 
přínos cvičení. Stejně jako pravidelné cvičení 
by měl mentor podporovat zdravou stravu, 
konzumaci ovoce a zeleniny, a dostatek 
spánku jako prostředek ke zlepšení a udržení 
dobrého duševního zdraví.

Nezapomeňte, že podpora pohybové aktivity 
neznamená pouze organizované týmové 
sporty. Chůze, cyklistika, plavání a další 
zábavné pohybové aktivity mohou také být 
možností k odpočinku a objevování našeho 
emocionálního a duševního zdraví.

Další rady pro mentory mladých 
mužů jsou zaměřeny na zlepšování 
jejich duševního zdraví:

 • Neobávejte se budoucnosti. Řešte 
 to, co je teď a tady.
 
 • Nesuďte se. Myslete na to, že ti, 
 kterým na vás opravdu záleží, vás 
 nebudou soudit.
 
 • Alkohol a drogy nepřinášejí 
 odpovědi a mohou často způsobit ještě 
 horší pocity. Nepoužívejte je tedy jako 
 řešení svých životních problémů.

 • Buďte aktivní – jít si zakopat do parku 
 nebo dlouhá procházka vám mohou 
 pomoci si vyčistit hlavu.
 

 • Jíst pravidelně vám zajistí energii pro 
 řešení problémů. Nezapomeňte na 
 zdravé jídlo, které pomůže vaší mysli a 
 tělu fungovat.

 • Myslete na to, že na to nejste sami. 
 Každý člověk se někdy necítí dobře. 

 • Nenechávejte si věci pro sebe – 
 mluvit o problému pomáhá, i když to 
 zpočátku nemusí být jednoduché.

 • Odpočívejte – najít si čas na odpočinek 
 může pomoci. Pomůže vám to myslet 
 na něco jiného. I když jste ztratili zájem, 
 donuťte se k činnosti, která vás obvykle 
 baví. Může to být fotbal nebo běh. 
 Aktivita je dobrou cestou od stresu a 
 napětí.

 • Nepřehánějte to – pokud jste ve 
 stresu, neberte si toho na starost příliš, 
 jenom to věci zhorší.

 • Nestůjte stranou – i když je to lákavé. 
 Buďte s někým v kontaktu, s členem 
 vaší rodiny, se sousedem nebo s 
 přítelem. Je to lepší než být izolován.

 • Promluvte si o tom – mluvte. A když 
 opravdu nemáte někoho, s kým 
 si můžete promluvit nebo když se cítíte 
 nevyslyšeni, můžete zavolat na tísňovou 
 linku. 
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A nakonec, i vy jako mentor 
potřebujete podporu!

Studenti tělesné výchovy a sportu, kteří 
se účastnili vývoje programu SSaMs jasně 
naznačovali, že podpora mentorů formou 
„mentora pro mentory“ je nutností v jakémkoliv 
mentoringovém programu.

Jako mentor možná narazíte na velice náročné 
situace. Organizace, pro kterou pracujete, 
by měla mít zavedeny postupy pro tyto 
případy – neočekává se od vás, že si s tím 
poradíte sami. Někdy se však budete cítit 
situací přemoženi a budete hledat další rady a 
podporu. Všichni si chceme udržovat duševní 
pohodu, a když se vám bude zdát, že vás váš 
vztah s mentorovaným ovlivňuje, promluvte 
si s vedoucím kurzu nebo, pokud pracujete 
ve sportovním klubu, běžte za osobou, 
zodpovědnou za mentoring. Může jít pouze 
o radu, jak se zachovat v určité situaci. Když 
si toho však na sebe vezmete hodně, více než 
jste schopni zvládnout, neměli byste očekávat, 
že v tomto případě budete v mentoringu 
pokračovat. Nebylo by to dobré ani pro vás, 
ani pro mentorovaného jedince. Promluvte si 
o tom se zkušenou osobou zodpovědnou za 
mentoring ve vaší organizaci.
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Pracovní sešit mentora: Používání pracovního 
sešitu. Budování Pozitivního vývoje mládeže

Jako mentor hrajete klíčovou roli v podpoře pozitivního vývoje mentorovaného jedince. Do 
tohoto pracovního sešitu můžete zapisovat všechny aktivity a rozhovory, které jste absolvovali 
s mentorovaným jedincem a které zapadaly do konceptu „5C“ či „6C) (kompetence, důvěra, 
spojení, charakter, péče a přispění). Tabulka (viz učební materiály lekce 3) tohoto konceptu 
připomíná každé z 5C. 

Pro každé C jsou uvedeny příklady a aktivity. Můžete je použít jako vodítko, ale také můžete 
vymyslet své vlastní aktivity v návaznosti na vztah, který s vedeným jedincem budujete.

Důležitá věc, na kterou musíte myslet, je fakt, že každá zapsaná aktivita je odrazem míry pokroku 
mentorovaného jedince a toho, jak se posunuli v plnění stanovených cílů.

Je důležité, aby si mentorovaný jedinec byl vědom toho, že se zlepšuje. Snažte se ho nabádat, 
aby zapisoval všechny myšlenky a názory o vašich setkáních a cíle, jichž chce dosáhnout. 
Pracovní sešit pro to nabízí prostor v poznámkách mentora u každého „C“ a jako samostatnou 
stránku pro reflexi mentorovaného. 

V pracovním sešitu naleznete tabulky s příklady vnějších a vnitřních aktiv, které lze použít jako 
indikátory pokroku v životě mentorovaného, které mu můžou pomoci.

Na závěr je „7 zásadních otázek“. Odpovědi na ně pomáhají identifikovat, co se děje v životě 
mentorovaného a nabízí jednotlivé kroky k tomu, jak mu pomoci. V pracovním sešitě naleznete 
i seznam nápadů, jak se starat o emoční a duševní zdraví mentorovaného jedince.

Flexibilní přístup v činnosti 
mentora?

Při práci mentora pro chlapce a mladé muže se 
můžete setkat s různými prostředími a scénáři, 
ve kterých budete mentoring provádět. V 
ideálním případě půjde o školní prostředí 
a budete s mentorovaným pracovat po 
určitou dobu, nebo dokud nebudou naplněny 
stanovené cíle. 

Ne vždy však dojde k tomu, že podmínky budou 
tak ideální. Snažte se pomoci mentorovanému 
jedinci ve vzdělání a zamezit jeho předčasnému 
odchodu ze vzdělávání. Mentoring s některými 
mladíky se však nemusí odehrávat ve škole, 
ale v jiném dohodnutém prostředí, např. v 
klubu mládeže nebo místním sportovním 
klubu. Chlapci vyloučení ze školy nebo s častou 
absencí do této kategorie spadají nejčastěji.

Dalším z možných scénářů je, že se 
nebudete starat pouze o jednoho ale o 
více mentorovaných, kteří vám budou 

přiděleni. Může dojít i k tomu, že budete mít s 
mentorovaným k dispozici pouze jedno nebo 
dvě sezení. 
Jako mentor musíte být na pozoru před někdy 
chaotickými životy chlapců a mladých mužů a 
být připraveni k flexibilní mentoringové práci.

Pokud máte k dispozici s mentorovaným 
pouze jedno nebo dvě sezení, zeptejte se 
sami sebe – čeho můžete dosáhnout? Mějte 
na paměti koncept „5C“ a teorii Pozitivního 
vývoje mládeže a identifikujte vnější a vnitřní 
aktiva, které má váš mentorovaný. Bez ohledu 
na prostředí a průběh je vaším cílem zaměřit 
se na jeho silné stránky. V dlouhotrvajícím 
vztahu mezi mentorem a mentorovaným je 
možné dosáhnout velkých výsledků v oblasti 
vzdělávacího a odborného potencionálu. V 
krátkodobém vztahu se setkáte s omezeným 
časem k určení silných stránek a zdrojů, které 
by mohly chlapci pomoci. V tom, čeho chcete 
dosáhnout, buďte praktičtí.
Tím, že se zajímáte o budoucnost 
mentorovaného, zastáváte aspekty konceptu 
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„5C“. Například „Péče (Caring)“ o ostatní a 
upevnění žádoucího chování tím, že jdete 
sami příkladem („Charakter“). Zdůrazňujete 
tak, že muži nemusí přijímat osobně a 
sociálně škodlivé vzorce chování, které mají 
negativní vliv nejen na ně samotné, ale i na 
komunitu. Pamatujte na to, že jste pro vašeho 
mentorovaného vzorem.

By being a mentor and taking an interest in a 
young male’s future you will be demonstrating 
aspects of the 5Cs to the mentee –  for 
example ‘Caring’ for others and role-modelling 
‘Character’, emphasising that males do not 
have to adopt personally and socially harmful 
behaviours that may have a negative impact 
on themselves and their communities. 
Remember that as a mentor you are also a 
role model for your mentee.

Reflexe mentorovaného

Je důležité, aby byl mentorovaný schopný podat 
o vaší spolupráci reflektivní zpětnou vazbu. 
Podporujte jej, aby si poznamenal, čeho chce 
spoluprací s vámi dosáhnout. Možná budete 
chtít podepsat „smlouvu“ o tom, co je vaším 
společným cílem. Také může pomoci, pokud 
si mentorovaný bude zapisovat myšlenky z 
každého sezení a jeho výsledek.

Myslete na to, že jako mentor musíte být 
flexibilní. Buďte připraveni, že mentorovaný 
jedinec nebude ochoten vaši dohodu podepsat 
nebo si nebude chtít zapisovat své myšlenky. 
Někteří chlapci mají problémy s gramotností 
nebo k vám mohou být zpočátku nedůvěřiví. 
Pokud nebudou ochotni zaznamenávat své 
myšlenky, mohou souhlasit s tím, že je budete 
dělat vy.

Každá spolupráce mentor a mentorovaný 
bude unikátní. Je na vás jako mentorovi, abyste 
byli aktivní a vytvořili přijatelný rámec každého 
takového vztahu. Pokuste se motivovat 
mentorovaného jedince k tomu, aby na chvíli 
přebral iniciativu a pouvažoval nad cíli vašich 
setkání – splňují níže uvedená kritéria?

Specifické Co máme v plánu na této 
lekci/ celkově?

Měřitelné Jak budeme vědět, že jsme 
jich dosáhli?

Dosažitelné Může je mentorovaný splnit?

Realistické/
relevantní

Měl by to mentorovaný 
dělat? Čeho tím dosáhne?

Orientovány 
na čas

Kdy se to uskuteční? Jak jsou 
časově ohraničeny?

Zpočátku se musíte vedení ujmout vy 
sami a zaměřit se na budování důvěry 
a vztahu s mentorovaným. Čím více ale 
poté namotivujte mentorovaného k určení 
tempa a k zodpovědnému stanovení si cílů, 
tím úspěšnější bude vaše mentoringová 
spolupráce i její výsledky.

Přejeme mnoho úspěchů!
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„5–6 C“ Pozitivního vývoje mládeže
KOMPETENCE Zajištění a zaujetí pozitivního pohledu na chování jedince ve vybraných oblastech – sociální, 

akademická, kognitivní, zdravotní a odborná.

DŮVĚRA Smysl pro sebe uznání a vnímání sebeúčinnosti.
SPOJENÍ Budování kladného vztahu s lidmi a institucemi – kamarády, rodinou, školou a komunitou.

CHARAKTER Úcta k lidským a kulturním hodnotám, ovládání základů slušného chování, smysl pro ro-
zlišení dobrého a zlého, bezúhonnost.

PÉČE Mít soucit a empatii pro druhé.

 & PŘISPĚNÍ Sobě, rodině, komunitě a dalším částem společnosti
Příklady 5C převzaty z Lerner, R. M., Brittian, A. S., & Fay, K. E. (2007). Mentoring: A Key Resource for Promoting Positive Youth Development, Research 
in Action, Issue 1.

VNĚJŠÍ AKTIVA  ano/ne?

PODPORA Podpora rodiny
Rodina mladého muže zajišťuje vysokou míru lásky, péče a podpory.
Dobrá komunikace v rodině
Mladý muž a jeho rodič(e) nebo pěstoun(i) komunikují pozitivně. Mladý muž se jich ptá na rady.
Vztah s dalšími dospělými
Mladý muž dostává podporu i od dalších dospělých lidí.
Pečující společnost
Mladý muž žije ve starostlivé společnosti.
Starostlivá škola
Škola zajišťuje mladému muži pečující a povzbudivé prostředí.
Zapojení rodičů do vzdělávání
Rodiče mladého muže se aktivně podílejí na tom, aby měl ve škole úspěch.

POSÍLENÍ JEJICH 
POSTAVENÍ

Společnost, která uznává mladé muže
Mladý muž vnímá, že si dospělá společnost cení mladých mužů.
Mladí muži jako součást společnosti
Mladí muži mají ve společnosti užitečné role. 
Služba ostatním
Mladí muži pravidelně pomáhají ostatním v jejich komunitě.
Bezpečnost
Mladý muž se cítí se bezpečně doma, ve škole i ve své komunitě.

HRANICE A 
OČEKÁVÁNÍ

Rodinná pravidla
Rodina mladého muže má stanovená jasná pravidla a má přehled o tom kde se pohybuje.
Školní pravidla 
Jeho škola má jasná pravidla a z nich vyplývající následky.
Komunitní pravidla 
Jeho komunita je zodpovědná za sledování jeho chování.
Dospělí jako vzor
Rodič (e) a další dospělí jsou vzorem kladného, zodpovědného chování.
Pozitivní vliv kamarádů
Jeho nejlepší přátelé utváří vzor pro zodpovědné chování.
Vysoká očekávání
Rodič(e) i učitelé motivují k úspěchu.

SMYSLUPLNÉ 
VYUŽITÍ ČASU

Kreativní aktivity
Mladý muž pravidelně tráví čas ve výuce nebo se věnuje kreativnímu umění.
Programy a akce pro mladé
Pravidelně tráví čas sportováním v klubech, nebo na akcích pořádaných školou nebo 
místní komunitou.
Náboženská komunita
Tráví pravidelně čas aktivitami v náboženské instituci.
Čas doma
Netráví čas lelkováním venku s kamarády a tráví ho pozitivně doma.

Upraveno pro práci s mladými muži, Leffert et al, 1998.
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VNITŘNÍ AKTIVA  ano/
ne?

ODPOVĚDNOST 
K UČENÍ

Motivace k úspěchu
Mladý muž je motivován k úspěšné práci ve škole.
Zapojení ve škole
Aktivně se zapojuje do učení.
Domácí úkoly
Každý den se věnuje alespoň jednu hodinu domácím úkolům.
Propojení se školou
Záleží mu na jeho škole.
Čtení pro radost
Pravidelně čte pro zábavu.

POZITIVNÍ 
HODNOTY

Starostlivost
Mladý muž klade velký důraz na pomoc druhým lidem.
Rovnost a sociální spravedlnost
Rozumí a vysoce si cení rovnosti.
Čest
Chová se podle svých zásad a dokáže se za ně postavit.
Upřímnost
Říká pravdu, i když to není úplně jednoduché.
Zodpovědnost
Přijímá a bere na sebe osobní zodpovědnost.
Sebeovládání
Rozumí a chová se tak, aby se vyhnul následkům nevhodné sexuální aktivity, 
užívání alkoholu a drog a asociálnímu chování. 

SOCIÁLNÍ 
KOMPETENCE

Plánování a rozhodování
Mladý muž umí dopředu plánovat a ví, jak se rozhodnout.
Mezilidské kompetence
Je empatický, citlivý a kamarádský. 
Kulturní kompetence
Na základě svých znalostí se chová otevřeně k lidem z odlišného kulturního/
rasového/etnického prostředí.
Odolnost
Dokáže čelit negativnímu vlivu vrstevníků a nebezpečným situacím.
Klidné řešení problémů
Vyhledává nenásilné řešení konfliktů.

POZITIVNÍ 
IDENTITA

Síla osobnosti
Mladý muž cítí, že má kontrolu nad věcmi, které se mu dějí.
Sebeúcta
Má vysokou úroveň sebeúcty.
Pocit užitečnosti
Říká, že jeho život má smysl.
Kladná představa budoucnosti
Je optimistický ohledně vlastní budoucnosti.

Upraveno pro práci s mladými muži, Leffert et al, 1998. 
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PŘÍKLADY K „C“ KOMPETENCE
Analogie ke sportu: Během sportovního tréninku se zaměřujete na rozvoj dovedností tak, že sportovec je v 
provedení dané dovednosti lepší než před tréninkem.
Zeptejte se mentorovaného jedince na jeho zájmy. Soustřeďte se na aktivní naslouchání a zeptejte se na další 
otázky, které ukáží vaše pochopení a zájem o věci, jež mentorovaného baví.
Požádejte svého mentorovaného, abyste diskutovali o jeho silných stránkách. Je dobrý v matematice? Je dobrý 
ve fotbale? Je oddaným kamarádem nebo sourozencem? Promyslete, které dovednosti váš mentorovaný 
používá v těchto oblastech. Promluvte si o způsobech, jakými lze spojit tyto silné stránky s dalšími oblastmi, ve 
kterých si mentorovaní moc nevěří.
Zapojte mentorovaného do rozhodování. Nechte je vybrat aktivitu, kterou budete dělat v rámci času, který 
spolu trávíte. Poznámka: Z počátku mu s tímto můžete citlivě napomáhat. 
Promluvte si s mentorovanými o jejich chybách a nedostatcích. Zeptejte se ho, co by ve stejných situacích 
udělal jinak. Navrhněte, abyste společně vytvořili seznam možných druhů reakcí v problémových situacích.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI  KOMPETENCÍ
Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v rozvoji Kompetencí. Možná sem 
bude chtít své poznatky přidat i mentorovaný.
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PŘÍKLADY K „C“ DŮVĚRA
Analogie ke sportu: Poskytnutí zpětné vazby studentům tělesné výchovy a sportu, aby porozuměli 
chybám, které se jim staly a poučili se z nich, svým silným stránkám a slabinám, oblastem, kde mají 
prostor ke zlepšení – „V čem jste dobří?“ „V čem se můžete zlepšit?“ Pomáhat sportovcům ke zlepšení jejich 
dovedností v prostředí, které vybuduje jejich odolnost a porozumění sobě samým.
Podporujte vašeho mentorovaného tím, že budete rozlišovat mezi jeho chováním a osobou, kterou opravdu je. 
Dejte mu najevo, že se vám vždy nemusí líbit jeho rozhodnutí, ale budete ho stále respektovat.
Odhalte jakoukoli vhodnou problémovou situaci, která se vám v životě stala, a dejte vašemu mentorovanému 
možnost si o tom promluvit. Ocení vaši otevřenost. Poznámka: uvědomte si hranice mezi vámi a mentor-
ovaným.
Zapojte se do aktivit, které mentorovaný rád dělá. Požádejte ho, aby vám ukázal něco, co jste ještě v životě 
nezkusili.
Buďte vnímaví k překážkám, kterým čelí mentorovaný ve vztahu k jeho sebevědomí, např. řeč těla nebo 
inteligence. Dejte mu najevo, že v tom není sám a že to nejsou rysy, které by jej definovaly jako člověka. 
Požádejte ho, aby vytvořil seznam takových překážek a pobavte se o tom, jak mu komplikují plnění 
stanovených cílů nebo mu brání v tvorbě pevnějších vztahů.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI  DŮVĚRY
 Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v oblasti posilování Důvěry,. Možná 
sem bude chtít své poznatky přidat i mentorovaný..
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PŘÍKLADY K „C“  SPOJENÍ
Analogie ke sportu: Týmoví hráči musí porozumět tomu, co od vás ostatní očekávají a co se očekává od 
nich, aby tvořili efektivní tým a plnili stanovené sportovní cíle a plány. Budování silných spojení napomáhá 
rozvoji dalších „C“ jako jsou důvěra (confidence) nebo kompetence (competence).
Respektujte soukromí mentorovaného. Zároveň se však ujistěte, že se cítí bezpečně a připomeňte mu, že jste 
tady proto, abyste mu pomohli.
Zeptejte se svého mentorovaného na jeho přátele, vztahy nebo co rád dělá, když zrovna netrávíte čas spolu.
Dejte mentorovanému najevo, pokud udělal něco, s čím nesouhlasíte. Konejte tak konstruktivně – nabídněte 
mu vysvětlení, v čem by mohlo toto chování být v rozporu s některými důležitými morálními hodnotami.
Nabídněte mentorovanému možnost, aby se svobodně a vhodně vyjádřil. Ujistěte se, že má šanci vám říci čeho 
si váží a co ho trápí.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI SPOJENÍ
Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v rozvoji Spojení. Možná sem bude 
chtít své poznatky přidat i mentorovaný.
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PŘÍKLADY K „C“ CHARAKTER
Analogie sportu: Osobnosti mladých sportovců by měly být ovlivňovány a rozvíjeny prostřednictvím 
sportu, přičemž je třeba dbát na principy fair play a rovnosti. Sportovci by měli být odhodláni k objevování 
a porozumění tomu, jak jejich osobnostní rysy ovlivňují jejich spoluhráče a celkový sportovní výkon. 
Dodržujte sám zásady, které mentorovanému říkáte. Nezapomeňte jít příkladem svým charakterem. Například 
se zeptejte svého mentorovaného na jeho zkušenost s problémovými situacemi s přáteli nebo rodinou. 
Diskutujte s ním o tom, jak dělat vlastní rozhodnutí založené na vlastních hodnotách a vlastním mínění. 
Udržujte si smysl pro humor, když váš mentorovaný zrovna udělá něco, s čím nesouhlasíte.
Nechte mentorovaného rozhodovat o čase, který trávíte spolu. Respektujte tato rozhodnutí.
Promluvte si se svým mentorovaným o důležitosti respektu k sobě samému i k ostatním.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI CHARAKTERU: 
Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v rozvoji Charakteru. Možná sem 
bude chtít své poznatky přidat i mentorovaný.
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PŘÍKLADY K „C“ PÉČE
Analogie ke sportu: Podporování spoluhráčů, aby si všímali emocí ostatních a jejich rozpoložení v 
souvislosti s podávaným výkonem. Rozvoj prostředí, ve kterém na sebe spoluhráči dávají pozor a dokáží 
poznat, jak stres a další faktory ovlivňují výkon. V neposlední řadě se pak nebojí zakročit, aby pomohli 
svým kolegům. 
Pamatujte na to, že když se k vám mentorovaný nechová zrovna vhodně, může vás potřebovat nejvíce. 
Řekněte jasně, že jeho chování nebo slova vás zraňují a mentorovaný musí nalézt konstruktivní způsob, jak 
vyjádřit své emoce. Pokračujte s jeho podporou a ujistěte se, že jste vždy připravení si s ním promluvit, kdykoliv 
to bude potřeba.
Svou péčí jděte příkladem. Ukažte mentorovanému, že se k ostatním chováte uctivě. Po vašem vzoru se bude 
mentorovaný pravděpodobněji chovat stejně. Ukažte „dobročinné chování“. Například naplánujte dobrovolnou 
činnost v místní nemocnici, komunitní organizaci nebo charitě.
Motivujte mentorovaného k tomu, aby ukázal svůj zájem o dobro jeho komunity. To může znamenat, že 
mu pomůžete se zapojit do dobrovolnické práce např. sběr papíru, asistence sportovním trenérům v jejich 
tréninkové jednotce.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI PÉČE:
Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v rozvoji oblasti Péče. Možná sem 
bude chtít své poznatky přidat i mentorovaný.
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Když mentorovaný začíná rozvíjet všechny „C“, je možné, že docílí znaků šestého „C“. Podívejte se 
na příklady Přispění níže. Děláte některé z uvedených příkladů, nebo jste našli nějaké podobné 
příklady? Sepište je v poznámkách k Přispění.

PŘÍKLADY K „C“  PŘISPĚNÍ
Analogie ke sportu: K přispění dojde, když jsou ostatní „C“ splněna. To znamená, že sportovec se může 
aktivně na všem podílet a vrátit to sám sobě, spoluhráčům, organizaci a širší komunitě. Sportovec se stává 
všestrannou individualitou a osobností.
Motivujte mentorovaného, aby se zapojil do školního či komunitního klubu či kroužku. Pobavte se s ním o tom, 
jak může své silné stránky a přednosti vhodně využít pro dobro své školy nebo komunity. Nechte ho vymyslet, 
kde by se jeho dovednosti využily nejlépe. 
Společně napište dopis organizaci s cílem je motivovat k zapojení mladých lidí. Vy a mentorovaný můžete 
společně promyslet silné stránky a dovednosti, kterými mladí lidé jako on mohou organizacím přispět.
Umožněte mentorovanému, aby se setkal s neúspěchem a ujistěte se, že mu následně vysvětlíte, jak může 
počáteční neúspěch vést ke konečnému úspěchu.
Buďte pro mentorovaného zastáncem. Například se přičiňte za jeho zapojení do komunitních služeb a organ-
izací, které se snaží pozitivně přispívat společnosti. Proberte s ním, že i malý příspěvek (časový) může pomoci 
změnit věci k lepšímu.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI PŘISPĚNÍ:
 Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v rozvoji oblasti Přispění. Možná 
sem bude chtít své poznatky přidat i mentorovaný
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REFLEXE MENTOROVANÉHO
Sem může mentorovaný zaznamenat své myšlenky a reflexe. Tento prostor můžete použít i k sepsání a podpisu dohody mezi 
mentorovaným a mentorem. Pokud potřebujete více prostoru nebo máte více mentorovaných, přidejte další stránky. Nezapomeňte 
na to, že byste měli nechávat všechny své poznámky na bezpečném místě.



62

 • Nenechávejte si věci pro sebe – mluvit 
 o problému pomáhá, i když to zpočátku 
 nemusí být jednoduché.

 • Odpočívejte – najít si čas na odpočinek 
 může pomoci. Pomůže vám to myslet 
 na něco jiného. I když jste ztratili 
 zájem, donuťte se k činnosti, která vás 
 obvykle baví. Může to být fotbal nebo 
 běh. Aktivita je dobrou cestou od 
 stresu a napětí.

 • Nepřehánějte to – pokud jste ve 
 stresu, neberte si toho na starost 
 příliš, jenom to věci zhorší.

 • Nestůjte stranou – i když je to lákavé. 
 Buďte s někým v kontaktu, s členem 
 vaší rodiny, se sousedem nebo s 
 přítelem. Je to lepší než být izolován.

 • Promluvte si o tom – mluvte. A když 
 opravdu nemáte někoho, s kým 
 si můžete promluvit nebo když se 
 cítíte nevyslyšeni, můžete zavolat na 
 tísňovou linku.

Podpora duševního 
a emočního zdraví 
mentorovaného 
jedince

Schéma 7 otázek zaměřených na hledání řešení 
napomáhá mentorovanému muži reflektovat, 
co se děje v jeho životě, co potřebuje, co je 
potřeba udělat a hledat vhodné zdroje a 
podněty ke změně situace.

Mezi 7 otázek patří:

 1. Jak se vede?
 2. Co se daří?
 3. Co se nedaří?
 4. Je něco, co potřebuješ udělat?
 5. Potřebuješ s něčím pomoci?
 6. Co pro to můžeš udělat?
 7. Jaké bude mít tento krok důsledky?
Poděkování. 7 otázek vytvořila organizace Men’s Development Network 
(Ireland): http://www.mens-network.net/

Další rady pro mentory mladých mužů jsou 
zaměřeny na zlepšování jejich duševního 
zdraví:

 • Neobávejte se budoucnosti. Řešte to, 
 co je teď a tady. 

 • Nesuďte se. Myslete na to, že ti, 
 kterým na vás opravdu záleží, vás 
 nebudou soudit.

 • Alkohol a drogy nepřinášejí odpovědi 
 a mohou často způsobit ještě horší 
 pocity. Nepoužívejte je tedy jako 
 řešení svých životních problémů.

 • Buďte aktivní – jít si zakopat do parku 
 nebo dlouhá procházka vám mohou 
 pomoci si vyčistit hlavu.

 • Jíst pravidelně vám zajistí energii pro 
 řešení problémů. Nezapomeňte na 
 zdravé jídlo, které pomůže vaší mysli a 
 tělu fungovat.

 • Myslete na to, že na to nejste sami. 
 Každý člověk se někdy necítí dobře. 
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Příklad práce s pracovním sešitem pro mentory:

Toto je příklad, jak pracovat s pracovním sešitem pro mentory. Bere v potaz každé z „pěti 
C“ definované v rámci teorie Pozitivního vývoje mládeže – kompetence, důvěra, spojení, 
charakter, péče – i „šesté C“ – přispění (lekce 3 pro studenty). Zároveň představuje deník 
15letého chlapce Davida i poznámky o aktivitách, které Davidův nejmenovaný mentor 
organizuje, aby Davidovi pomohli zlepšit se ve škole a posílit jeho charakter.

David je chlapec, který má rád fotbal a je v něm dobrý. Rovněž se ale dostává do potíží 
ve škole. Je docela dobrý v matematice a má skrytý talent na hraní šachů, o kterém se 
nezmiňuje svým vrstevníkům.

Má problémy s otcem. David má pocit, že je na něj příliš přísný. S matkou vychází dobře.

Mentor upozorňuje Davida na jeho schopnosti, dovednosti a silné stránky, aby mu pomohl 
posílit sebedůvěru a pracovat na jeho silných stránkách.

Při těchto činnostech, mentor rovněž rozvíjí další Davidova vnitřní a vnější aktiva. 

David v deníku celý tento proces komentuje.

Setkání s mentorem a popsaný proces probíhají po dobu 7 týdnů a jsou prezentovány 
formou deníků jednotlivých událostí-

Mějte, prosím, na paměti, že tento příklad nepokrývá a ani nemůže pokrýt všechny možnosti 
a okolnosti, k nimž může při mentoringu dojít. Máte-li obavy o svého mentorovaného nebo 
o váš vzájemný vztah, obraťte se, prosím, na svého nadřízeného v organizaci, pro kterou 
pracujete. Ne každý vztah s mentorovaným funguje. Naopak se mohou vyskytnout situace, 
kdy bude třeba vyhledat profesionální odbornou pomoc.

Jako mentor možná budete chtít využít tohoto příkladu. Možná budete mít vlastní systém 
vedení poznámek o pokroku svého svěřence. Budete si třeba dělat poznámky jen ve formě 
odrážek a nepovedete „klasický“ deník. Volba je na vás. Pamatujte ale, že byste nějaké 
záznamy interakce s vaším mentorovaným vést měli. Stejně tak by měl váš svěřenec dostat 
možnost vyjádřit se ke svému vnímanému pokroku. Je to váš společný projekt, vaše společná 
snaha!
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Pracovní sešit pro 
mentora SSaMs - proof
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Pracovní sešit mentora: Používání pracovního 
sešitu. Budování Pozitivního vývoje mládeže

Jako mentor hrajete klíčovou roli v podpoře pozitivního vývoje mentorovaného jedince. Do 
tohoto pracovního sešitu můžete zapisovat všechny aktivity a rozhovory, které jste absolvovali 
s mentorovaným jedincem a které zapadaly do konceptu „5C“ či „6C) (kompetence, důvěra, 
spojení, charakter, péče a přispění). Tabulka (viz učební materiály lekce 3) tohoto konceptu 
připomíná každé z 5C. 

Pro každé C jsou uvedeny příklady a aktivity. Můžete je použít jako vodítko, ale také můžete 
vymyslet své vlastní aktivity v návaznosti na vztah, který s vedeným jedincem budujete.

Důležitá věc, na kterou musíte myslet, je fakt, že každá zapsaná aktivita je odrazem míry pokroku 
mentorovaného jedince a toho, jak se posunuli v plnění stanovených cílů.

Je důležité, aby si mentorovaný jedinec byl vědom toho, že se zlepšuje. Snažte se ho nabádat, 
aby zapisoval všechny myšlenky a názory o vašich setkáních a cíle, jichž chce dosáhnout. 
Pracovní sešit pro to nabízí prostor v poznámkách mentora u každého „C“ a jako samostatnou 
stránku pro reflexi mentorovaného. 

V pracovním sešitu naleznete tabulky s příklady vnějších a vnitřních aktiv, které lze použít jako 
indikátory pokroku v životě mentorovaného, které mu můžou pomoci.

Na závěr je „7 zásadních otázek“. Odpovědi na ně pomáhají identifikovat, co se děje v životě 
mentorovaného a nabízí jednotlivé kroky k tomu, jak mu pomoci. V pracovním sešitě naleznete 
i seznam nápadů, jak se starat o emoční a duševní zdraví mentorovaného jedince.

Flexibilní přístup v činnosti 
mentora?

Při práci mentora pro chlapce a mladé muže se 
můžete setkat s různými prostředími a scénáři, 
ve kterých budete mentoring provádět. V 
ideálním případě půjde o školní prostředí 
a budete s mentorovaným pracovat po 
určitou dobu, nebo dokud nebudou naplněny 
stanovené cíle. 

Ne vždy však dojde k tomu, že podmínky budou 
tak ideální. Snažte se pomoci mentorovanému 
jedinci ve vzdělání a zamezit jeho předčasnému 
odchodu ze vzdělávání. Mentoring s některými 
mladíky se však nemusí odehrávat ve škole, 
ale v jiném dohodnutém prostředí, např. v 
klubu mládeže nebo místním sportovním 
klubu. Chlapci vyloučení ze školy nebo s častou 
absencí do této kategorie spadají nejčastěji.

Dalším z možných scénářů je, že se 
nebudete starat pouze o jednoho ale o 
více mentorovaných, kteří vám budou 

přiděleni. Může dojít i k tomu, že budete mít s 
mentorovaným k dispozici pouze jedno nebo 
dvě sezení. 
Jako mentor musíte být na pozoru před někdy 
chaotickými životy chlapců a mladých mužů a 
být připraveni k flexibilní mentoringové práci.

Pokud máte k dispozici s mentorovaným 
pouze jedno nebo dvě sezení, zeptejte se 
sami sebe – čeho můžete dosáhnout? Mějte 
na paměti koncept „5C“ a teorii Pozitivního 
vývoje mládeže a identifikujte vnější a vnitřní 
aktiva, které má váš mentorovaný. Bez ohledu 
na prostředí a průběh je vaším cílem zaměřit 
se na jeho silné stránky. V dlouhotrvajícím 
vztahu mezi mentorem a mentorovaným je 
možné dosáhnout velkých výsledků v oblasti 
vzdělávacího a odborného potencionálu. V 
krátkodobém vztahu se setkáte s omezeným 
časem k určení silných stránek a zdrojů, které 
by mohly chlapci pomoci. V tom, čeho chcete 
dosáhnout, buďte praktičtí.
Tím, že se zajímáte o budoucnost 
mentorovaného, zastáváte aspekty konceptu 
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„5C“. Například „Péče (Caring)“ o ostatní a 
upevnění žádoucího chování tím, že jdete 
sami příkladem („Charakter“). Zdůrazňujete 
tak, že muži nemusí přijímat osobně a 
sociálně škodlivé vzorce chování, které mají 
negativní vliv nejen na ně samotné, ale i na 
komunitu. Pamatujte na to, že jste pro vašeho 
mentorovaného vzorem.

By being a mentor and taking an interest in a 
young male’s future you will be demonstrating 
aspects of the 5Cs to the mentee –  for 
example ‘Caring’ for others and role-modelling 
‘Character’, emphasising that males do not 
have to adopt personally and socially harmful 
behaviours that may have a negative impact 
on themselves and their communities. 
Remember that as a mentor you are also a 
role model for your mentee.

Reflexe mentorovaného

Je důležité, aby byl mentorovaný schopný podat 
o vaší spolupráci reflektivní zpětnou vazbu. 
Podporujte jej, aby si poznamenal, čeho chce 
spoluprací s vámi dosáhnout. Možná budete 
chtít podepsat „smlouvu“ o tom, co je vaším 
společným cílem. Také může pomoci, pokud 
si mentorovaný bude zapisovat myšlenky z 
každého sezení a jeho výsledek.

Myslete na to, že jako mentor musíte být 
flexibilní. Buďte připraveni, že mentorovaný 
jedinec nebude ochoten vaši dohodu podepsat 
nebo si nebude chtít zapisovat své myšlenky. 
Někteří chlapci mají problémy s gramotností 
nebo k vám mohou být zpočátku nedůvěřiví. 
Pokud nebudou ochotni zaznamenávat své 
myšlenky, mohou souhlasit s tím, že je budete 
dělat vy.

Každá spolupráce mentor a mentorovaný 
bude unikátní. Je na vás jako mentorovi, abyste 
byli aktivní a vytvořili přijatelný rámec každého 
takového vztahu. Pokuste se motivovat 
mentorovaného jedince k tomu, aby na chvíli 
přebral iniciativu a pouvažoval nad cíli vašich 
setkání – splňují níže uvedená kritéria?

Specifické Co máme v plánu na této 
lekci/ celkově?

Měřitelné Jak budeme vědět, že jsme 
jich dosáhli?

Dosažitelné Může je mentorovaný splnit?

Realistické/
relevantní

Měl by to mentorovaný 
dělat? Čeho tím dosáhne?

Orientovány 
na čas

Kdy se to uskuteční? Jak jsou 
časově ohraničeny?

Zpočátku se musíte vedení ujmout vy 
sami a zaměřit se na budování důvěry 
a vztahu s mentorovaným. Čím více ale 
poté namotivujte mentorovaného k určení 
tempa a k zodpovědnému stanovení si cílů, 
tím úspěšnější bude vaše mentoringová 
spolupráce i její výsledky.

Přejeme mnoho úspěchů!
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„5–6 C“ Pozitivního vývoje mládeže
KOMPETENCE Zajištění a zaujetí pozitivního pohledu na chování jedince ve vybraných oblastech – sociální, 

akademická, kognitivní, zdravotní a odborná.

DŮVĚRA Smysl pro sebe uznání a vnímání sebeúčinnosti.
SPOJENÍ Budování kladného vztahu s lidmi a institucemi – kamarády, rodinou, školou a komunitou.

CHARAKTER Úcta k lidským a kulturním hodnotám, ovládání základů slušného chování, smysl pro ro-
zlišení dobrého a zlého, bezúhonnost.

PÉČE Mít soucit a empatii pro druhé.

 & PŘISPĚNÍ Sobě, rodině, komunitě a dalším částem společnosti
Příklady 5C převzaty z Lerner, R. M., Brittian, A. S., & Fay, K. E. (2007). Mentoring: A Key Resource for Promoting Positive Youth Development, Research in Action, Issue 1.

Aktiva identifikovaná při prvním setkání = 1   / Aktiva identifikovaná při posledním setkání  = 2

VNĚJŠÍ AKTIVA  ano/ne?

PODPORA Podpora rodiny
Rodina mladého muže zajišťuje vysokou míru lásky, péče a podpory.

1

Dobrá komunikace v rodině
Mladý muž a jeho rodič(e) nebo pěstoun(i) komunikují pozitivně. Mladý muž se jich ptá na rady.
Vztah s dalšími dospělými
Mladý muž dostává podporu i od dalších dospělých lidí.
Pečující společnost
Mladý muž žije ve starostlivé společnosti.
Starostlivá škola
Škola zajišťuje mladému muži pečující a povzbudivé prostředí.

1

Zapojení rodičů do vzdělávání
Rodiče mladého muže se aktivně podílejí na tom, aby měl ve škole úspěch.

2

POSÍLENÍ JEJICH 
POSTAVENÍ

Společnost, která uznává mladé muže
Mladý muž vnímá, že si dospělá společnost cení mladých mužů.
Mladí muži jako součást společnosti
Mladí muži mají ve společnosti užitečné role. 
Služba ostatním
Mladí muži pravidelně pomáhají ostatním v jejich komunitě.

2

Bezpečnost
Mladý muž se cítí se bezpečně doma, ve škole i ve své komunitě.

HRANICE A 
OČEKÁVÁNÍ

Rodinná pravidla
Rodina mladého muže má stanovená jasná pravidla a má přehled o tom kde se pohybuje.
Školní pravidla 
Jeho škola má jasná pravidla a z nich vyplývající následky.

1

Komunitní pravidla 
Jeho komunita je zodpovědná za sledování jeho chování.
Dospělí jako vzor
Rodič (e) a další dospělí jsou vzorem kladného, zodpovědného chování.
Pozitivní vliv kamarádů
Jeho nejlepší přátelé utváří vzor pro zodpovědné chování.
Vysoká očekávání
Rodič(e) i učitelé motivují k úspěchu.

SMYSLUPLNÉ 
VYUŽITÍ ČASU

Kreativní aktivity
Mladý muž pravidelně tráví čas ve výuce nebo se věnuje kreativnímu umění.
Programy a akce pro mladé
Pravidelně tráví čas sportováním v klubech, nebo na akcích pořádaných školou nebo 
místní komunitou.

2

Náboženská komunita
Tráví pravidelně čas aktivitami v náboženské instituci.
Čas doma
Netráví čas lelkováním venku s kamarády a tráví ho pozitivně doma.

2

Upraveno pro práci s mladými muži, Leffert et al, 1998.
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Aktiva identifikovaná při prvním setkání = 1   / Aktiva identifikovaná při posledním setkání  = 2

VNITŘNÍ AKTIVA  ano/
ne?

ODPOVĚDNOST 
K UČENÍ

Motivace k úspěchu
Mladý muž je motivován k úspěšné práci ve škole.

2

Zapojení ve škole
Aktivně se zapojuje do učení.

2

Domácí úkoly
Každý den se věnuje alespoň jednu hodinu domácím úkolům.
Propojení se školou
Záleží mu na jeho škole.
Čtení pro radost
Pravidelně čte pro zábavu.

POZITIVNÍ 
HODNOTY

Starostlivost
Mladý muž klade velký důraz na pomoc druhým lidem.

2

Rovnost a sociální spravedlnost
Rozumí a vysoce si cení rovnosti.
Čest
Chová se podle svých zásad a dokáže se za ně postavit.

1

Upřímnost
Říká pravdu, i když to není úplně jednoduché.
Zodpovědnost
Přijímá a bere na sebe osobní zodpovědnost.

2

Sebeovládání
Rozumí a chová se tak, aby se vyhnul následkům nevhodné sexuální aktivity, 
užívání alkoholu a drog a asociálnímu chování. 

2

SOCIÁLNÍ 
KOMPETENCE

Plánování a rozhodování
Mladý muž umí dopředu plánovat a ví, jak se rozhodnout.
Mezilidské kompetence
Je empatický, citlivý a kamarádský. 

1

Kulturní kompetence
Na základě svých znalostí se chová otevřeně k lidem z odlišného kulturního/
rasového/etnického prostředí.
Odolnost
Dokáže čelit negativnímu vlivu vrstevníků a nebezpečným situacím.
Klidné řešení problémů
Vyhledává nenásilné řešení konfliktů.

POZITIVNÍ 
IDENTITA

Síla osobnosti
Mladý muž cítí, že má kontrolu nad věcmi, které se mu dějí.
Sebeúcta
Má vysokou úroveň sebeúcty.

2

Pocit užitečnosti
Říká, že jeho život má smysl.

2

Kladná představa budoucnosti
Je optimistický ohledně vlastní budoucnosti.

Upraveno pro práci s mladými muži, Leffert et al, 1998. 
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PŘÍKLADY K „C“ KOMPETENCE
Analogie ke sportu: Během sportovního tréninku se zaměřujete na rozvoj dovedností tak, že sportovec je v 
provedení dané dovednosti lepší než před tréninkem.
Zeptejte se mentorovaného jedince na jeho zájmy. Soustřeďte se na aktivní naslouchání a zeptejte se na další 
otázky, které ukáží vaše pochopení a zájem o věci, jež mentorovaného baví.
Požádejte svého mentorovaného, abyste diskutovali o jeho silných stránkách. Je dobrý v matematice? Je dobrý 
ve fotbale? Je oddaným kamarádem nebo sourozencem? Promyslete, které dovednosti váš mentorovaný 
používá v těchto oblastech. Promluvte si o způsobech, jakými lze spojit tyto silné stránky s dalšími oblastmi, ve 
kterých si mentorovaní moc nevěří.
Zapojte mentorovaného do rozhodování. Nechte je vybrat aktivitu, kterou budete dělat v rámci času, který 
spolu trávíte. Poznámka: Z počátku mu s tímto můžete citlivě napomáhat. 
Promluvte si s mentorovanými o jejich chybách a nedostatcích. Zeptejte se ho, co by ve stejných situacích 
udělal jinak. Navrhněte, abyste společně vytvořili seznam možných druhů reakcí v problémových situacích.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI  KOMPETENCÍ
Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v rozvoji Kompetencí. Možná sem 
bude chtít své poznatky přidat i mentorovaný.

1. schůzka 7. února První seznamovací schůzka s mým mentorovaným svěřencem – David, 
15 let.
Mluvili jsme o tom, co nás baví a zajímá. Oba máme rádi fotbal. David fandí konkurenčnímu 
týmu, tak jsme měli prostor k pár vtipům na toto téma. Je taky talentovaným fotbalistou, není ale 
zapojen do školního sportovního týmu. Měl ve škole potíže kvůli kázeňským prohřeškům a občas 
se nechá strhnout ostatními. Postrádá sebedůvěru ve školních předmětech a přiznává, že lehce 
ztrácí pozornost. Myslí si, že není v ničem dobrý (kromě šachu a Xboxu). Tvrdí, že nevychází dobře 
s otcem, a zlobí ho jejich vztah. Matka ho ale podporuje.

Silné stránky a aktiva
Davidova současná vnější aktiva zahrnují pečující školní prostředí, které má jasně stanovená 
pravidla a důsledky jejich porušení, které si David dobře uvědomuje. 

Mezi Davidova současná vnitřní aktiva patří to, že David je schopen stát si za tím, čemu věří, je 
sympatický a umí navázat kamarádské vztahy.

Plán. Příští setkání. Pokusit se zapracovat na Davidově sebevědomí skrze jeho kompetence a 
dovednosti ve fotbale. Podíváme se na to, jak by bylo možné Davida zapojit do školního týmu, aby 
si dále rozvíjel dovednosti a taky začal budovat spojení a vztahy s dalšími mladými. To by mělo 
zlepšit i jeho důvěru v sebe sama.

Dohodli jsme se. Že se setkáme 13. února v 15:00.

2. schůzka 13. února. 
Setkal jsem se s Davidem. Dohodli jsme se, že doprovodím Davida za trenéry sportovního týmu ve 
škole a promluvíme s nimi společně o jeho možném zapojení a možnostech navštěvovat fotbalové 
tréninky po vyučování.

David 13. února 
Souhlasím, že mám rád fotbal. Rád bych se zapojil do školního sportovního týmu, aby se ze mě stal lepší hráč. Myslím, 
že by mi to pomohlo i s chováním a dodalo sebedůvěru, že něco umím. 

Setkání 28/02 v 15:00 
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3. schůzka 28. února. 
David začal chodit po škole na tréninky. Mluvil jsem o Davidovi s učitelem TV. Myslí si, že je dost 
dobrý na to, aby ho zařadil do školního týmu. Shodli jsme se, že společně zapracujeme na tom, 
aby se David vyhýbal disciplinárním prohřeškům na hřišti i ve třídě.
Učitel TV probíral Davida i s ostatními pedagogy. David má určité zájmy i ve škole – je docela dobrý v 
matice, pokud se tedy soustředí. Říká ale, že jeho otec by ho chtěl spíše zapojit do rodinného podniku 
(zabývají se pokládkou koberců), než aby ho podporoval v učení. David neví, jak to s otcem probrat.

Plán.
1. Pokračovat v rozvíjení Davidových kompetencí ve fotbale a pravidelně docházet na tréninky.
2. Pomluvit s Davidovým učitelem matematiky, jak můžeme pracovat i na jeho kompetencích 
právě v matematice a jak by bylo možné eliminovat jeho kázeňské potíže, které dopadají na 
jeho školní výkon. David přiznává, že se vídá se skupinou kluků, kteří se navzájem navádějí 
do nevhodných činností. Promyslet, jak bychom zvládli posílit jeho odolnost (týmová práce/
disciplína.)
3. Davidův táta. Matematika je jednoznačně dovedností, která by byla v jejich podniku užitečná. 
David pochybuje, zda tuto práci chce dělat, ale umět počítat a správně měřit by se mu určitě v 
tomhle odvětví hodilo. Zjistit, zda bude možné se někdy s rodiči / matkou pobavit o Davidově 
potenciálu a o tom, jak mu můžeme pomoci.

Další setkání 07/03 v 15:00.

David 28. února 
Fotbalové tréninky mě baví a jsem rád, že jsem se mohl připojit ke školnímu týmu. Našel jsem si nějaké nové kamarády. 
Rád bych, kdyby mi to školo líp v matice. Myslím, že by pomohlo, kdybych seděl na jiném místě ve třídě. Bylo by fajn, 
kdyby mi to šlo, abych postoupil do vyšší třídy.
Mám trochu obavy z reakce táty, ale rád bych si s ním promluvil o tom, co bych chtěl po škole dělat.

4. schůzka 7. března 
Setkal jsem se Davidovým matematikářem. Souhlasí, že „Davidova skupinka“ je ve třídě ta 
problematická. Rozdělí  je (pokusí se o to) a zajistit tak Davidovi místo mezi klidnějšími a 
snaživějšími studenty. Taky promluví s dalšími učiteli matematiky, zda by nemohl postoupit do 
vyšší třídy. Myslí si, že David má větší potenciál, než ukazuje ve třídě. Davidovi se tento návrh líbí.

Zítra mám setkání s koordinátorem klubu mládeže (08/03 v 16:00), abychom se pobavili o 
Davidovi a problémech širší skupiny jeho vrstevníků.

Schůzka s Davidovými rodiči domluvena na příští týden.

David dál chodí na fotbalové tréninky a zlepšuje se.

Plán 
1. Pokračovat ve fotbalových trénincích a udržet spojení s trenéry.
2. Počkat na reakci učitelů matematiky.
3. Koordinátor klubu mládeže – zahájit práci se skupinou Davidových kamarádů?
4. Setkat se s Davidovými rodiči – a Davidem (schůzka 12/03 v 18:00).

Další mentorská schůzka s Davidem naplánována na 14/03 v 15:00.

David 7. března 
To se mi zdá v pohodě, ale nechci přijít o své kámoše. Mám trochu obavu z toho, co bude táta říkat na schůzce. Chtěl 
bych, aby ustoupil a netlačil mě do své práce.
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5. schůzka 14. března
David a já jsme se shodli, že schůzka s jeho rodiči (12/03) probíhala dobře. Táta oceňuje, že se 
David snaží využít své dovednosti a podporuje, aby se zlepšil v matematice. Informoval jsem 
rodiče, že se snažíme, aby David mohl postoupit v matematice do vyšší třídy.
Davidův táta má obavy o Davida a skupinu jeho kamarádů. Proto ten autoritativní přístup doma 
a snaha naučit Davida pracovním návykům tím, že ho „nutí“ pomáhat v jeho podnikání. Máma i 
táta respektují, že možná bude chtít po škole dělat jinou práci či pokračovat dál ve studiu. Chtějí 
ho podpořit, ať si vybere jakkoliv.

To, že se David zapojil do tréninků (pořád se mu daří), a noví kamarádi z fotbalu a šachového 
kroužku vedou k tomu, že (v současnosti!) tráví méně času u Xboxu. Skupinová práce s Davidem 
a partou jeho kamarádů v klubu mládeže je potvrzena na začátek příštího týdne, těsně po našem 
setkání.

Plán
1. Pokračovat ve fotbale i šachovém kroužku.
2. Skupinová práce v klubu mládeže.
3. Spojit se Davidovým matikářem a zjistit, jak to je s jeho rušením v hodinách a možným 
postupem do vyšší třídy.

David 7. března
Mám fakt radost z toho, jak dobře proběhlo setkání s našima. Šachový kroužek byl super. Další setkání s mentorem 
21/03 15:00

6. schůzka 21. března
Zpětná vazba ze skupinové práce od koordinátora klubu mládeže: Davidovu skupinu vede jeden 
kluk, kterému ostatní věnují hodně pozornosti a poslouchají ho (David říká, že ten kluk má často 
průšvihy – potřebuje mentora!). David a ostatní se ho možná trochu bojí? Povídání bylo nejprve 
trochu opatrné, ale David i ostatní kluci byli upřímní o svém chování a chápali, že má negativní 
dopad na ně samotné i na další studenty. Rozuměli i tomu, jak to může do budoucna ovlivnit jejich 
možnosti ve vzdělání či v zaměstnatelnosti. Kluci chápali, že si neosvojí dovednosti a kompetence, 
pokud se jejich chování v hodinách nezlepší. Souhlasili, že se s koordinátorem sejdou znovu.

Zpětná vazba od učitele matematiky: Dobrý výsledek! Rozdělení rušivé skupinky chlapců. David 
bude přesunut do vyšší třídy na začátku příštího pololetí.

David bude hrát za školní tým. Výsledek!

David mě zase porazil v šachu.

David 21. března 
Hraju za školní tým! Třída matiky! Porazil jsem pana Mentora v šachu! Jsem dobrej! Příští týden máme poslední 
schůzku.
Neeeeeeeeee! 

Davidův plán
1. Hrát za školní tým. Dávat góly.
2. Mít dobré výsledky v matice. Zvládnout zkoušky.
3. Stát se šachovým přeborníkem!!!
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PŘÍKLADY K „C“ DŮVĚRA
Analogie ke sportu: Poskytnutí zpětné vazby studentům tělesné výchovy a sportu, aby porozuměli 
chybám, které se jim staly a poučili se z nich, svým silným stránkám a slabinám, oblastem, kde mají 
prostor ke zlepšení – „V čem jste dobří?“ „V čem se můžete zlepšit?“ Pomáhat sportovcům ke zlepšení jejich 
dovedností v prostředí, které vybuduje jejich odolnost a porozumění sobě samým.
Podporujte vašeho mentorovaného tím, že budete rozlišovat mezi jeho chováním a osobou, kterou opravdu je. 
Dejte mu najevo, že se vám vždy nemusí líbit jeho rozhodnutí, ale budete ho stále respektovat.
Odhalte jakoukoli vhodnou problémovou situaci, která se vám v životě stala, a dejte vašemu mentorovanému 
možnost si o tom promluvit. Ocení vaši otevřenost. Poznámka: uvědomte si hranice mezi vámi a mentor-
ovaným.
Zapojte se do aktivit, které mentorovaný rád dělá. Požádejte ho, aby vám ukázal něco, co jste ještě v životě 
nezkusili.
Buďte vnímaví k překážkám, kterým čelí mentorovaný ve vztahu k jeho sebevědomí, např. řeč těla nebo 
inteligence. Dejte mu najevo, že v tom není sám a že to nejsou rysy, které by jej definovaly jako člověka. 
Požádejte ho, aby vytvořil seznam takových překážek a pobavte se o tom, jak mu komplikují plnění 
stanovených cílů nebo mu brání v tvorbě pevnějších vztahů.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI  DŮVĚRY
 Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v oblasti posilování Důvěry,. Možná 
sem bude chtít své poznatky přidat i mentorovaný.

1. schůzka 7. února 
Davidovým prostředkem k vyjádření jsou jeho fotbalové dovednosti. Jako hráč si věří, ale chybí mu 
disciplína. Potřebuje pochopit, že právě disciplína mu pomůže stát se týmovým hráčem.
Svěřil jsem se Davidovi, že jsem se ve škole taky dostával do potíží, ale to, že jsem začal být 
týmovým hráčem, mi pomohlo ve zlepšení kázně a soustředění se na školu. To všechno mi pak 
zvedlo sebedůvěru.
David hraje radši na Xboxu, než aby dělal domácí úkoly. Taky říkal, že ho baví šachy. Stydí se to 
ale říct partě kluků, se kterou chodí ven.

Plán
1. V souladu s příkladem u Kompetencí – podpořit Davidovo zapojení do fotbalových tréninků a 
školního sportu, aby posiloval důvěru ve své schopnosti.
2. Probrat s ním čas strávený u Xboxu (Výběr rozdílných aktivit? Proč tolik času?). Promluvit si o 
šachovém kroužku. Promluvit si i o jeho skupince kamarádů, pozitivní/negativní aspekty a to, jak 
ovlivňují Davidovu sebedůvěru.
3. Zahrát si v průběhu dalších setkání s Davidem šachy!

Poslední setkání příští týden – 29/03 15:00
7. schůzka 29. března
Naše poslední schůzka. Zahráli jsme si na oslavu šachy. Nechal jsem Davida zase vyhrát! Donesl 
jsem nějaký dort a pití. David většinu dortu snědl sám!

Čeho jsme v oblasti kompetencí dosáhli
1.David prokázal své schopnosti ve fotbale. Pravidelně chodí na tréninky. Trenér říká, že je šikovný, 
má slušné povědomí o taktických zásadách a bude hrát za školní tým.
2.Šachy. David chodí do šachového kroužku. Jde mu to velice dobře (pravidelně mě poráží!). 
Vedoucí zvažuje, že bude reprezentovat školu na šachovém turnaji.
3.Matematika. David ukázal, že na to má schopnosti, a na začátku dalšího pololetí postoupí do 
vyšší třídy.

Mám z Davidova pokroku skutečně radost! Jen tak dál!
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2. schůzka 13. února
Jako u příkladu ke kompetencím. Dohodli jsme se, že doneseme na příští setkání šachy. David si je 
jistý, že vyhraje.

David 13. února 
Souhlasím s mentorovým plánem. Myslím, že v ho šachu porazím.

3. schůzka 28. února
David začal chodit na tréninky do školního sportovního klubu. Mluvili jsme o Xboxu a jeho potížích 
s domácími úkoly. David říká, že Xbox hraje, protože: a) ho to baví a myslí si, že je na to dobrý a 
b) nemyslí pak na to, že by měl dělat úkoly. Dům, kde žije, může být někdy docela rušivý. Jeho táta 
chce, aby pomáhal i s domácími pracemi. Doma se nemůže na školní povinnosti soustředit.
Probrali jsme vztah mezi matematikou a šachy. Souhlasil jsem s tím, že doprovodím Davida, 
aby si promluvil s vedoucím šachového kroužku o možnosti, že by se k nim přidal. A také jsme si 
zahráli – David vyhrál.

David řekl, že má dojem, že se občas musí přizpůsobovat tomu, co chtějí dělat jeho kamarádi, a že 
s nimi nemůže, mluvit o některých věcech, které má rád, protože by se mu smáli. Zatím mu chybí 
sebedůvěra, aby se jim postavil.

Plán
1. Nadále podporovat Davidovy sportovní aktivity.
2. David se připojí k šachovému kroužku.
3. Budeme stále zkoumat jeho skupinu kamarádů a kázeňské problémy mezi Davidem a učitelem 
(zvážit řešení pomocí skupinové práce společně s kamarády? Zaangažovat koordinátora klubu 
mládeže, který by tu práci vedl? Projednat ve škole).
4. V souladu s příkladem u kompetencí, prozkoumat možnost setkání s rodiči/matkou někdy po 
vyučování, abychom se pobavili o tom, jak Davidovi pomoct doma.
David 28. února Porazil jsem mentora v šachu!!! ö 

4. schůzka 7. března
David začal chodit do šachového kroužku. Fotbal mu jde dobře, Davida to baví.
Trenér je spokojený s jeho pokrokem.
David uznává, že obě tyto aktivity mu zvyšují sebedůvěru!
Mám radost z matematiky (viz zápis u Kompetencí) – doufám, že i toto dodá Davidovi více důvěry 
ve vlastní schopnosti.
David mě zase porazil v šachu.

Plán – v souladu s plánem u Kompetencí (projevení kompetencí = zvýšení sebedůvěry).

David 7. března 
Můj mentor je skvělej, ale v šachu je tragéd. Zase jsem ho porazil ha ha!!! 

5. schůzka 14. března
Viz poznámky u Kompetencí o setkání s Davidovými rodiči a Davidem – větší koncentrace na 
Davidovy schopnosti v matematice by mu mohly přidat na sebedůvěře?
Pořád prokazuje své dovednosti ve fotbale. Je dost dobrý na to, aby to dotáhl do školního týmu, 
pokud si udrží formu.
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Plán – viz Kompetence a stále pracovat na Davidových schopnostech ve fotbale a matematice – a 
potěšení z šachu mu zvýší sebedůvěru.

David 14. března 
Školní fotbalový tým. Super!

6. schůzka 21. března
David říká, že skupinová práce s vedoucím klubu mládeže mu (i ostatním klukům z party) zvýšila 
důvěru v to, že půjde změnit jejich nevhodné chování v rámci party/skupiny.
Bude hrát za školní tým! Viz Kompetence: David se zlepšil a ocenění jeho schopností od učitelů a 
trenérů mu dodala sebedůvěru. Stejně jako to, že mě zvládne rozsekat v šachu!

David 21. března
Jsem fakt dobrej!!!

6. schůzka 29. března
David zvládl prokázat své dovednosti ve fotbale, šachu a matematice. To mu dodalo důvěru v 
to, že může s podporou, disciplínou a přesvědčením uspět a dosáhnout vytyčených cílů. Taky 
prokázal důvěru v to, že zvládne bojovat s problémy v partě svých kamarádů. Začíná upravovat 
své nežádoucí chování. 

Dobrá práce, Davide!
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PŘÍKLADY K „C“  SPOJENÍ
Analogie ke sportu: Týmoví hráči musí porozumět tomu, co od vás ostatní očekávají a co se očekává od 
nich, aby tvořili efektivní tým a plnili stanovené sportovní cíle a plány. Budování silných spojení napomáhá 
rozvoji dalších „C“ jako jsou důvěra (confidence) nebo kompetence (competence).
Respektujte soukromí mentorovaného. Zároveň se však ujistěte, že se cítí bezpečně a připomeňte mu, že jste 
tady proto, abyste mu pomohli.
Zeptejte se svého mentorovaného na jeho přátele, vztahy nebo co rád dělá, když zrovna netrávíte čas spolu.
Dejte mentorovanému najevo, pokud udělal něco, s čím nesouhlasíte. Konejte tak konstruktivně – nabídněte 
mu vysvětlení, v čem by mohlo toto chování být v rozporu s některými důležitými morálními hodnotami.
Nabídněte mentorovanému možnost, aby se svobodně a vhodně vyjádřil. Ujistěte se, že má šanci vám říci čeho 
si váží a co ho trápí.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI SPOJENÍ
Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v rozvoji Spojení. Možná sem bude 
chtít své poznatky přidat i mentorovaný.

1. schůzka 7. února 
Viz předchozí (Kompetence a Důvěra). Snažit se podporovat Davidův zájem o fotbal a to, jak by se 
mohl stát týmovým hráčem. David předtím fotbal organizovaně v žádném týmu nehrál. Prostě si 
jen chodil zakopat s kamarády. Mezi nimi je známo, že je ve fotbale dobrý. Někdy se chová trochu 
samotářsky a zůstává zavřený u svého Xboxu. Hrál šachy se svými bratranci a starším bratrem, 
který už s nimi ale nebydlí. Táta mu dává hodně pracovních úkolů spojených s jejich rodinnou 
firmou, která se zabývá pokládkou koberců. To Davida nebaví.

Plán
1. Zapojení do školního sportovního týmu, pomůže Davidovi navázat spojení se spoluhráči a 
trenéry. Bude to užitečné a vyzdvihne důležitost týmové spolupráce.
2. Zjistit, jak to ve skutečnosti je s jeho zálibou v šachu (šachový kroužek?) a Xboxu.
3. Prozkoumat partu Davidových kamarádů, jeho rodinu a další možná spojení, která lze 
považovat za aktiva (anebo ne!).

2. schůzka 13. února 
Viz zápisky u Kompetencí a Důvěry. Shodli jsme se, že budeme pracovat na možnosti zapojení do 
školního sportovního týmu.
Bavili jsme se o Davidově zájmu o šachy. Navrhl jsem šachový kroužek. David to promyslí (má 
obavy, co na to řeknou jeho kamarádi a jestli s něj nebudou dělat srandu).

David 13. února 
Souhlasím.

3. schůzka 28. února 
Davida zapojení do sportovního týmu baví. Trenér říká, že David chápe svou roli v týmu. Začíná 
prý i chápat, čím mohou být jeho fotbalové dovednosti užitečné pro tým a jak spolupracovat v 
týmu, aby byl efektivní.

Šachový kroužek – je domluveno, že může nastoupit.

Zase jsme probírali Davidovi kamarády. Bavili jsme se o jejich vlivu na Davidova rozhodnutí a jeho 
aktivity. Svých kamarádů si váží. Naznačil, že je tam jeden kluk, který má vliv na to, co bude parta 
dělat (řídící /negativní vliv?). Zase jsme mluvili o rodinné dynamice – problémy s Davidovým tátou.
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Plán
1. Pokračovat v plánu pro oblast Spojení ze dne 07/02.
2. Navíc dle plánu v oblasti Důvěry z 06/03 (skupinové setkání s Davidovými kamarády – viz plán u 
Kompetencí). Co je na Davidových kamarádech pozitivního/co je naopak negativní? Kvůli čemu si 
David myslí, že ho jeho kamarádi mají rádi? Jak můžeme zlepšit jeho komunikaci s tátou?
3. Prozkoumat Davidovu širší komunitu a zvážit další možná spojení, která může navázat, aby si 
rozšířil své obzory za hranici skupiny kamarádů a rodiny. Dobrovolnická činnost?

David 28. února 
Mám své kamarády rád, ale někdy se dostáváme do problémů, když děláme bordel ve třídě. Nechci o nikoho z nich přijít.

4. schůzka 7. března 
Spojení. David se připojil k šachovému kroužku. Dobře se zapojuje do fotbalových tréninků. Pořád 
se schází s „rušivou“ partou – čekáme na skupinové setkání s koordinátorem klubu mládeže – 
setkání s ním zítra.
Setkání 12/03 v 18:00 s Davidovými rodiči, abychom probrali další obavy v oblasti spojení, které 
má David ve vztahu se svým tátou.

Plán – viz výše.

David 7. března
Nemám co dodat. Díky.

5. schůzka 14. března
Setkal jsem se s Davidem a jeho rodiči. Máma si myslí, že pro Davida to bude fajn, když se stane 
dobrovolníkem v nemocnici. Zjistí, co a jak, a dá Davidovi vědět. David si uvědomuje, že to bude 
vypadat dobře v jeho životopise, jak při hledání práce, tak i kdyby chtěl pokračovat ve studiu.

Fotbal a šachový kroužek – v obou má nové kamarády.

Davidova parta kamarádů – Koordinátor klubu mládeže zorganizoval skupinové sezení s Davidem 
a jeho kamarády na příští týden (19/03).

Plán
1. Vydržet u fotbalu i v šachovém kroužku.
2. Skupinová práce, abychom prozkoumali spojení v rámci jeho party.
3. Možnosti dobrovolnictví.

David 14. března
Nejsem si jistý, že mě bude dobrovolnictví bavit, ale aspoň to zkusím. Mám trochu strach, co na to řekne jeden z 
kamarádů.

6. schůzka 21. března
David už má za sebou dobrovolnickou práci v nemocnici. Byl tam o víkendu společně s mámou. 
Nebylo to tak strašné, jak si myslel!

Další práce s partou kamarádů pod vedením koordinátoru klubu mládeže. David sdělil, že 
šéf jejich party nedorazil, ale kluci, kteří ano, si to užili (pozn. Promluvit s učiteli ve škole, zda 
neposkytnout mentoring šéfovi party? Potřebuje pomoc?).
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Fotbal i šachy už jsou pevnou součástí Davidova života.

David 21. března
Dobrovolnictví v nemocnici bylo nakonec OK! Pomáhal jsem pacientům roznášet jídlo. Budu v tom zase pokračovat v 
neděli, až mě máma řekne.

7. schůzka 29. března
Čeho jsme v oblasti Spojení dosáhli:
David si začal tvořit pozitivní spojení / přátelství díky svému zapojení do školního týmu a 
šachového kroužku.

Přemítá nad svými vztahy v rámci současné party. Zvažuje, že by se postavil některým negativním 
hodnotám, které pár kluků z party uznává.

Rozumí tátovým obavám a myslí, že se jejich vztah teď zlepší, když si své starosti navzájem sdělili.

Zhostil se dobře svého dobrovolnictví v místní nemocnici, aby si rozšířil portfolio spojení a dostal 
se do kontaktu s různými lidmi.

Velmi dobře, Davide!
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PŘÍKLADY K „C“ CHARAKTER
Analogie sportu: Osobnosti mladých sportovců by měly být ovlivňovány a rozvíjeny prostřednictvím 
sportu, přičemž je třeba dbát na principy fair play a rovnosti. Sportovci by měli být odhodláni k objevování 
a porozumění tomu, jak jejich osobnostní rysy ovlivňují jejich spoluhráče a celkový sportovní výkon. 
Dodržujte sám zásady, které mentorovanému říkáte. Nezapomeňte jít příkladem svým charakterem. Například 
se zeptejte svého mentorovaného na jeho zkušenost s problémovými situacemi s přáteli nebo rodinou. 
Diskutujte s ním o tom, jak dělat vlastní rozhodnutí založené na vlastních hodnotách a vlastním mínění. 
Udržujte si smysl pro humor, když váš mentorovaný zrovna udělá něco, s čím nesouhlasíte.
Nechte mentorovaného rozhodovat o čase, který trávíte spolu. Respektujte tato rozhodnutí.
Promluvte si se svým mentorovaným o důležitosti respektu k sobě samému i k ostatním.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI CHARAKTERU: 
Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v rozvoji Charakteru. Možná sem 
bude chtít své poznatky přidat i mentorovaný.

1. schůzka 7. února
Davida baví fotbal. Rád ho sleduje i hraje (nehraje ale v žádném týmu). Má dobrý smysl pro 
humor. Bavili jsme  se o fair play na hřišti. Souhlasí, že je důležité, ale uznává, že mu chybí 
disciplína a dostává se do potíží – obvykle se skupinkou dalších kluků. Nejsou agresivní, většinou 
se jen tak poflakují. Říká, že jeho táta je přísný a nutí ho pomáhat mu s prací (pokládka koberců). 
To ho nebaví. Radši doma hraje na Xboxu.

David chápe, že některé jeho aktivity ubližují jeho osobnímu rozvoji. Umí rozlišit správné od 
špatného. Rozumí, když jsou jeho aktivity „špatné“ a dostávají ho do průšvihů – ale pořád je dělá!

Plán.
Viz předchozí záznamy. Rozvíjet Davidův talent na fotbal (pravidelný trénink a školní tým?) a jeho 
charakter prostřednictvím tréninku a upevňování disciplíny, aby se stal týmovým hráčem.  

2. schůzka 13. února
Pokračovat tak, jak je uvedeno výše.

David 13. února
Souhlasím se svým mentorem. 

3. schůzka 28. února
David začal chodit do školního sportovního týmu. Trenér říká, že k tréninkům přistupuje dobře a 
pravidelně se jich účastní. David dobře zapadl mezi ostatní. Dodržuje svou roli na hřišti (většinu 
času). ALE učitelé uvádí, že je David pořád s partou kamarádů ve třídě (viz poznámky v sekci 
Spojení z 06/03).

Plán
1. Pokračovat v nastaveném směru. 
2. Navrhl jsem Davidovi, že by mohl popřemýšlet o tom, co by chtěl dělat, kdyby nebyl pod vlivem 
skupiny kamarádů a svého táty. Začneme to probírat na příští schůzce. David ji povede!

David 28. února 
Souhlasím. Popřemýšlím nad tím, co bych rád dělal. 

4. schůzka 7. března
Davidovy myšlenky o jeho osobním rozvoji (pokračovat v nastaveném plánu):
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David 7. března 
Od té doby, co mám mentora, přemýšlím na tím, co chci dělat a jak to pro sebe zlepšit. Mám fakt rád své kamarády, 
ale často se dostáváme do problémů. Myslím, že tréninky fotbalu mi s tím hodně pomohly. Mluvil jsem s mentorem 
o dobrovolnictví. Má za to, že mi to pomůže rozvíjet charakter a donutí mě myslet na jiné lidi než jen na sebe s své 
kamarády. 

5. schůzka 14. března
Davidovy myšlenky (pokračovat v nastaveném plánu):

David 14. března 
Máma zjišťuje možnosti dobrovolnictví v nemocnici. Dá mi pak vědět. Moc se mi to nezdá!!!

6. schůzka 21. března

Viz zápis v sekci Spojení o dobrovolnictví.
Davidovo zapojení do nových aktivit mu pomáhá vážit si kvalit a dovedností, které má.

David 21. března 
Začínám přemýšlet nad tím, jak bych se mohl zlepšit. Myslím, že šance, abych ukázal, že jsem dobrý ve fotbale, 
matematice a šachu, mi pomohla, abych si sám sebe víc vážil.

David pořád hraje na Xboxu. A porazil mě v šachu!

7. schůzka 29. března
Čeho jsme dosáhli v oblasti Charakteru:
David rozvíjí svůj charakter. Na začátku mentoringu David trávil čas se skupinou „problémových“ 
kluků. Pořád se s nimi stýká, ale začal zvažovat své vlastní kvality. Dobral se k tomu, že nemusí 
poslouchat rozhodnutí své party. David chápe, že aby dosáhl toho, čeho v životě dosáhnout chce, 
musí převzít odpovědnost za svá rozhodnutí.

Právě teď se soustředí na pokrok ve věcech, které mu jdou – fotbal, matika, šachy. Taky se začal 
věnovat dobrovolnictví.
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PŘÍKLADY K „C“ PÉČE
Analogie ke sportu: Podporování spoluhráčů, aby si všímali emocí ostatních a jejich rozpoložení v 
souvislosti s podávaným výkonem. Rozvoj prostředí, ve kterém na sebe spoluhráči dávají pozor a dokáží 
poznat, jak stres a další faktory ovlivňují výkon. V neposlední řadě se pak nebojí zakročit, aby pomohli 
svým kolegům. 
Pamatujte na to, že když se k vám mentorovaný nechová zrovna vhodně, může vás potřebovat nejvíce. 
Řekněte jasně, že jeho chování nebo slova vás zraňují a mentorovaný musí nalézt konstruktivní způsob, jak 
vyjádřit své emoce. Pokračujte s jeho podporou a ujistěte se, že jste vždy připravení si s ním promluvit, kdykoliv 
to bude potřeba.
Svou péčí jděte příkladem. Ukažte mentorovanému, že se k ostatním chováte uctivě. Po vašem vzoru se bude 
mentorovaný pravděpodobněji chovat stejně. Ukažte „dobročinné chování“. Například naplánujte dobrovolnou 
činnost v místní nemocnici, komunitní organizaci nebo charitě.
Motivujte mentorovaného k tomu, aby ukázal svůj zájem o dobro jeho komunity. To může znamenat, že 
mu pomůžete se zapojit do dobrovolnické práce např. sběr papíru, asistence sportovním trenérům v jejich 
tréninkové jednotce.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI PÉČE:
Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v rozvoji oblasti Péče. Možná sem 
bude chtít své poznatky přidat i mentorovaný.

1. schůzka 7. února
David žije se svou mámou a tátou. Má staršího bráchu, který už s nimi nebydlí. David s bráchou 
vycházel dobře a bavili ho jejich společné aktivity, například šachy. Už ho moc nevídá. Říká, že 
mu brácha chybí. Máma je na něj hodná. O tátovi si ale myslí, že je přísný (snaží se být příliš 
autoritativní? Má táta o Davida starosti?). Pomáhá tátovi s prací.
Plán
Promyslet způsoby, jak může David vyjádřit, že ho zajímá blaho ostatních.  

2. schůzka 13. února
Zaměřit v současnosti Davidův mentoring na možnosti rozvoje „5C“ prostřednictvím sportu. 
Diskuze na téma jeho života doma a s kamarády. Zmínil, že máma pracuje v místní nemocnici – 
zjistit, zda by se David nemohl zapojit do dobrovolnických aktivit?  

David 13. února 
Nejsem si nemocnicí jistý – práce pro důchodkyně.

3. schůzka 28. února
Bavili jsme se s Davidem. Viz sekce Důvěra a Kompetence, domluvit setkání s Davidovými rodiči 
– zjistit, jak to vypadá s možností dobrovolnictví v nemocnici s Davidovou mámou. (David má 
největší obavy z reakcí jeho party!).

David 28. února
Ježišmarja!!!

4. schůzka 7. března
Bavili jsme se o dobrovolnictví a taky o širší skupině jeho kamarádů a o rodině.

David 7. března 
Dobrovolnictví mi pomůže myslet na ostatní. Můj mentor má za to, že je to dobrý nápad, abych pomáhal další lidem, 
kteří jsou jiní než já, a abych si vyslechl jejich životní příběhy. Asi je to fakt dobrý nápad, ale myslím, že moji kamarádi 
nepochopí, proč to dělám.
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5. schůzka 14. března
Čekáme na příležitost k dobrovolnictví. Davidovy myšlenky:

David 7. března 
Nemám co říct!!! ö

6. schůzka 21. března
Davidovy myšlenky:

David 21. března 
Dobrovolnictví a podávání jídel pacientům v dětské nemocnici jsem si užil. Donutilo mě to přemýšlet nad tím, že mám 
štěstí, že jsem zdravý. Bavilo mě mluvit s personálem i vtipkovat s pacienty. Půjdu zas!

7. schůzka 29. března
Čeho jsme dosáhli v oblasti péče:
David začal dobrovolničit v místní nemocnici – a chce v tom pokračovat.
Navrhl jsem Davidovi, že by měl začít pomáhat ostatním v oblastech, kde mu to jde – třeba radit 
mladším studentům s matikou nebo učit hrát šachy (David mi už dal pár lekcí!)



82

5. schůzka 14. března
Čekáme na příležitost k dobrovolnictví. Davidovy myšlenky:

David 7. března 
Nemám co říct!!! ö

6. schůzka 21. března
Davidovy myšlenky:

David 21. března 
Dobrovolnictví a podávání jídel pacientům v dětské nemocnici jsem si užil. Donutilo mě to přemýšlet nad tím, že mám 
štěstí, že jsem zdravý. Bavilo mě mluvit s personálem i vtipkovat s pacienty. Půjdu zas!

7. schůzka 29. března
Čeho jsme dosáhli v oblasti péče:
David začal dobrovolničit v místní nemocnici – a chce v tom pokračovat.
Navrhl jsem Davidovi, že by měl začít pomáhat ostatním v oblastech, kde mu to jde – třeba radit 
mladším studentům s matikou nebo učit hrát šachy (David mi už dal pár lekcí!)



83

Když mentorovaný začíná rozvíjet všechny „C“, je možné, že docílí znaků šestého „C“. Podívejte se 
na příklady Přispění níže. Děláte některé z uvedených příkladů, nebo jste našli nějaké podobné 
příklady? Sepište je v poznámkách k Přispění.

PŘÍKLADY K „C“  PŘISPĚNÍ
Analogie ke sportu: K přispění dojde, když jsou ostatní „C“ splněna. To znamená, že sportovec se může 
aktivně na všem podílet a vrátit to sám sobě, spoluhráčům, organizaci a širší komunitě. Sportovec se stává 
všestrannou individualitou a osobností.
Motivujte mentorovaného, aby se zapojil do školního či komunitního klubu či kroužku. Pobavte se s ním o tom, 
jak může své silné stránky a přednosti vhodně využít pro dobro své školy nebo komunity. Nechte ho vymyslet, 
kde by se jeho dovednosti využily nejlépe. 
Společně napište dopis organizaci s cílem je motivovat k zapojení mladých lidí. Vy a mentorovaný můžete 
společně promyslet silné stránky a dovednosti, kterými mladí lidé jako on mohou organizacím přispět.
Umožněte mentorovanému, aby se setkal s neúspěchem a ujistěte se, že mu následně vysvětlíte, jak může 
počáteční neúspěch vést ke konečnému úspěchu.
Buďte pro mentorovaného zastáncem. Například se přičiňte za jeho zapojení do komunitních služeb a organ-
izací, které se snaží pozitivně přispívat společnosti. Proberte s ním, že i malý příspěvek (časový) může pomoci 
změnit věci k lepšímu.

POZNÁMKY K PRÁCI A POKROKU V OBLASTI PŘISPĚNÍ:
 Sem si zaznamenejte úspěchy mentorovaného a kroky k naplnění jeho stanovených cílů a cílů v rozvoji oblasti Přispění. Možná 
sem bude chtít své poznatky přidat i mentorovaný

7. schůzka 29. března
David dosahuje úspěchů ve všech „5C“ (Kompetence, Důvěra, Spojení, Charakter a Péče). 

K tomu došlo v průběhu našeho mentoringu. V současnosti se u něj projevují i prvky Přispění – 
je prospěšný své škole i širší komunitě díky svému členství ve školním týmu i účasti v šachovém 
kroužku a dobrovolnické činnosti.

Došlo k tomu tím, že dostal příležitost ukázat své silné stránky a dovednosti. To mu dodalo 
sebedůvěru, aby na sobě dále pracoval.
U Davida se projevila nová vnitřní i vnější aktiva.

Vnitřní        Vnější
Má teď motivaci, aby měl dobré školní výsledky.  Rodina ho podporuje.
Aktivně se zapojuje do procesu výuky.    Rodiče se angažují v jeho vzdělávání.
David si začal vážit pomoci ostatním.    Začíná pomáhat ostatním okolo.
Přijímá osobní zodpovědnost.     Chápe, že jeho chování má určité
Učí se vyhýbat projevům asociálního chování.   důsledky.
Zvedla se mu sebeúcta.      Konstruktivně tráví svůj čas sportem 
Věří, že život má smysl.      a dalšími zájmovými kroužky.

Opravdu jsem si náš společný čas užil – i to, že mě pokaždé porazil v šachu! Přeju Davidovi 
všechno dobré a věřím, že zvládne dosáhnout svých cílů, pokud bude pokračovat v tomto stylu! 
Díky, že jsem mohl být Tvým mentorem!
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REFLEXE MENTOROVANÉHO
Sem může mentorovaný zaznamenat své myšlenky a reflexe. Tento prostor můžete použít i k sepsání a podpisu dohody mezi 
mentorovaným a mentorem. Pokud potřebujete více prostoru nebo máte více mentorovaných, přidejte další stránky. Nezapomeňte 
na to, že byste měli nechávat všechny své poznámky na bezpečném místě.

David 7. února 

Davidova základní pravidla.

Souhlasím, že budu chodit na setkání se svým mentorem v čas a na místo, jak se domluvíme.

Souhlasím, že se budu soustředit a poslouchat, když budu se svým mentorem.

Budu svého mentora respektovat a on bude respektovat mě.

Když jsem se svým mentorem, nebudu používat svůj mobilní telefon.

Když jsem se svým mentorem, nebudu vymýšlet blbosti.

Budu dělat vše, co umím, abych splnil to, na čem se domluvíme.

Nejsem si jistý, co mám od mentoringu očekávat. Doufám, že to bude dobré! ö

David 14. března

Velké díky mému mentorovi. Předtím jsem nevěděl, co to vůbec mentor je, a myslel jsem si, že to je trochu k smíchu. Teď 
už to vím a myslím, že někteří mí kamarádi by taky jednoho potřebovali.

Mám vážně radost, že jsem se dostal do školního fotbalového týmu a v příštím pololetí postoupím do vyšší třídy v matice. 
I to dobrovolnictví je v pohodě. Můj mentor mi dodal sebedůvěru, abych ukázal, v čem jsem dobrý. Teď navíc vím, že se 
můžu ještě zlepšovat. Budu se snažit makat naplno. I tak je můj mentor tragéd v šachu, ha ha!!!

Díky pane Mentore!
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Podpora duševního 
a emočního zdraví 
mentorovaného jedince
Schéma 7 otázek zaměřených na hledání řešení 
napomáhá mentorovanému muži reflektovat, 
co se děje v jeho životě, co potřebuje, co je 
potřeba udělat a hledat vhodné zdroje a 
podněty ke změně situace. 

Mezi 7 otázek patří::

 1. Jak se vede?
 2. Co se daří?
 3. Co se nedaří?
 4. Je něco, co potřebuješ udělat?
 5. Potřebuješ s něčím pomoci?
 6. Co pro to můžeš udělat?
 7. Jaké bude mít tento krok důsledky?

Poděkování. 7 otázek vytvořila organizace Men’s Development Network  
(Ireland): http://www.mens-network.net/

Další rady pro mentory mladých mužů jsou 
zaměřeny na zlepšování jejich duševního 
zdraví:

 • Neobávejte se budoucnosti. Řešte to, 
 co je teď a tady.
 • Nesuďte se. Myslete na to, že ti, 
 kterým na vás opravdu záleží, vás 
 nebudou soudit.
 • Alkohol a drogy nepřinášejí odpovědi 
 a mohou často způsobit ještě horší 
 pocity. Nepoužívejte je tedy jako řešení 
 svých životních problémů.
 • Buďte aktivní – jít si zakopat do parku 
 nebo dlouhá procházka vám mohou 
 pomoci si vyčistit hlavu.
 • Jíst pravidelně vám zajistí energii pro 
 řešení problémů. Nezapomeňte na 
 zdravé jídlo, které pomůže vaší mysli a 
 tělu fungovat.
 • Myslete na to, že na to nejste sami. 
 Každý člověk se někdy necítí dobře. 
 • Nenechávejte si věci pro sebe – 
 mluvit o problému pomáhá, i když to 
 zpočátku nemusí být jednoduché.

 • Odpočívejte – najít si čas na odpočinek 
 může pomoci. Pomůže vám to myslet 
 na něco jiného. I když jste ztratili zájem, 
 donuťte se k činnosti, která vás obvykle 
 baví. Může to být fotbal nebo běh. 
 Aktivita je dobrou cestou od stresu a 
 napětí.
 • Nepřehánějte to – pokud jste ve 
 stresu, neberte si toho na starost 
 příliš, jenom to věci zhorší.
 • Nestůjte stranou – i když je to lákavé. 
 Buďte s někým v kontaktu, s členem 
 vaší rodiny, se sousedem nebo s 
 přítelem. Je to lepší než být izolován.
 • Promluvte si o tom – mluvte. A když 
 opravdu nemáte někoho, s kým 
 si můžete promluvit nebo když se cítíte 
 nevyslyšeni, můžete zavolat na 
 tísňovou linku.
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Případové studie SSaMs
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Případové studie SSaMs - použít ve 4. a 6. 
lekci
Následující případové studie se používají ve 4. a 6. lekci projektu SSaMs. Tyto případové studie 
jsou uvedeny jako příklady situací, které se mohou v praxi vyskytnout. V našem kurzu umožňují 
studentům diskutovat o tom, jaké kroky podniknou, aby umožnili svým mentorovaným klientům 
dosáhnout hodnocených indikátorů „5C“ a řešit problémy týkající se jejich duševního zdraví.

 Davidovi je 15 let. Má rád Xbox a hraje fotbal. Jde o docela přátelského mladého 
 muže. Rodiče uvádějí, že s ním nejsou žádné problémy. Zdá se, že má obavy o svojí 
 budoucnost, a následně se úmyslně pořezal na pažích.

 Adam je 16letý chlapec. Je totálně hotový z děvčat a nemluví o ničem jiném. Má 
 sexistické představy o tom, co dívky chtějí, a snaží se pravidelně prosazovat svou 
 mužnost. Nesoustředí se na školní povinnosti. Rodiče o něj projevují zájem a 
 probírali své obavy se zaměstnanci školy.

 Alexander je talentovaný 15letý chlapec. Má velmi vysoké předpoklady ke splnění 
 těžké zkoušky a je přátelský ke všem ve škole. Nicméně, právě nedávno se začal 
 chovat odtažitě a zlomyslně a to až do té míry, že byl dvakrát podmínečně vyloučen.

 Muhammed je 12letý chlapec, který se s maminkou před několika lety přestěhoval 
 do Evropy. Ve škole se projevuje jako rušivý element. Ve třídě je neposedný a často 
 bývá vykázán z výuky. Dostává se do konfrontace s učiteli nebo chodí za školu a 
 vzdoruje školním autoritám. Žije s matkou a dvěma staršími bratry a navštěvuje 
 místní mešitu. 

 Samuelovi je 14 let, ale na svůj věk má nízký vzrůst. Je bledý, má zrzavé vlasy a jeho 
 vrstevníci si ho dobírají za to, že je “padavka”. Klade si otázky ohledně své sexuality 
 a chce se svěřit s tím, jak se cítí. Jde o introverta, co poslouchá hudbu “emo” a moc 
 se neprojevuje. Do budoucna nemá žádné aspirace.

 Sebastián  je chlapec velkého vzrůstu. Je vysoký 188 cm a váží 121 kg. Jeho 
 přítomnost je docela hrozivá a ve spojitosti s jeho postoji občas vyústí v jeho 
 nevhodné chování. Má násilnické sklony, ale sám si to neuvědomuje. Nemá moc 
 velký zájem o školu, ale baví ho truhlařina. Je o něm známo, že po škole se schází se 
 starší partou kluků a měl pletky s policií.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
2.
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 Michalovi je 15 let a obvykle je to spokojený hoch. Baví ho sportování a také má rád 
 motocykly a práci na nich. Jeho rodiče jsou akademičtí pracovníci na místní 
 univerzitě. Zápasí se svým vzděláním, zejména pak s matematikou, a také nerad 
 čte. Jeho rodina na něj tlačí, aby šel v budoucnu studovat na vysokou školu, kterou 
 ale on studovat nechce.

 Tomášovi je 15 let a jde o studijně nadaného chlapce. Ve městě žije v chudinské 
 čtvrti. Chtěl by studovat na univerzitě, ale jeho rodiče chtějí, aby předčasně odešel 
 ze školy a pracoval s otcem jako dělník. Jeho otec má násilnickou povahu a u nich v 
 rodině dochází k případům domácího násilí. Tomáš si je vědom svého studijního 
 nadání, ale neví, co má dělat pro to, aby se domluvil s rodiči a mohl jít studovat na 
 univerzitu.

Pro užití v 6. lekci

 David  má obavy z toho, že nezvládne zkoušky, jelikož se na ně nedokáže moc   
 soustředit. Raději by šel hrát Xbox nebo fotbal s nejlepšími kamarády Michalem a 
 Tomášem. Také říkal, že ho šikanuje jistý Sebastián. Jde o jednoho chlapce ze školy, 
 který mu hrozí, že ho zmlátí, pokud se po škole nepřipojí k partičce starších kluků. 
 Jak mu můžeš pomoci?

 Adam stále mluví o dívkách, které se mu ve škole líbí. Je to dobře vypadající chlapec 
 a děvčata po něm také pokukují. Hodně se předvádí a dělá sexistické vtipy. Řekl ti, 
 že zájem o holky jen předstírá a že má asi rád chlapce a myslí si, že je gay. Díky tomu 
 se nemůže soustředit na školu. Jak mu můžeš pomoci?

 Alexander vám řekl, že škola je nuda a výuka je příliš snadná. Je si jistý, že vše 
 zvládne bez větší pomoci. Také říkal, že mu jedna partička starších kluků nabízela 
 drogy. Jednoho z těch kluků zná ze školy, ale má strach říci, kdo to je. Začal se 
 obávat důsledků a více se projevovat v hodinách, aby si získal pozornost. Jeho rodiče 
 jsou na něho naštváni kvůli jeho podmínečnému vyloučení. Jak mu můžeš pomoci?

 Muhammed vám oznámil, že je doma spokojený, ale chybí mu jeho otec, kterého 
 neviděl od chvíle, kdy přišel do Evropy. V mešitě, kterou navštěvuje, se s ním v 
 poslední době snaží rozmlouvat o náboženství jeden starší muž, ale je mu to celkem 
 nepříjemné. Cítí, že nemůže v mešitě nikomu nic říct, ani to oznámit své matce. To 
 vše má vliv na plnění jeho školních povinností a slova toho staršího muže u něj 
 vyvolávají pochybnosti nad autoritami ve škole. Jak mu můžeš pomoci?

7.

8.
2.

1.

2.

3.

4.
2.
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 Samuel vám řekl, že kvůli svým červeným vlasům a svému nízkému vzrůstu 
 dostal ošklivou přezdívku. Líbí se mu texty v „emo“ písních, které poslouchá. Má 
 obavy z budoucnosti a cítí, že se nikdo nestará o to, co se s ním stane. Říká, že se ho 
 rodiče pořád ptají „co je špatně?“, Ale nechce, aby věděli, že se mu posmívají. Můžeš 
 mu nějak pomoci?

 Sebastián se vám svěřil, že opravdu nemá rád školu a chtěl by být tesařem, ale neví, 
 jak to má udělat. Řekl, že tráví čas s partičkou starších kluků, kteří ho využívají k 
 věcem, které opravdu dělat nechce. Ačkoli je velkého vzrůstu, tak se bojí několika 
 starších kluků a některých věcí, které dělají. Můžeš mu nějak pomoci?

 Michal vám sdělil, že nechce chodit na univerzitu, ale chce dělat odbornou profesi. 
 Ve škole se mu nelíbí a říká, že by od všeho nejraději utekl. Neví, jak se o tom 
 s rodiči začít bavit. Řekl vám, že má dva starší sourozence, kteří odešli studovat na 
 univerzitu, a to samé se očekává také od něj. Můžeš mu nějak pomoci?

 Tomáš vám řekl, že se bojí svého otce. Škola ho baví a chce, aby měl dobré výsledky. 
 Řekl vám, že občas v noci pláče, protože si myslí, že bude muset začít pracovat tak, 
 jak řekl jeho otec, a tím pádem předčasně opustit školu. Přemýšlí o útěku z domova. 
 Také vám řekl, že se pokusil mluvit o svých obavách se svými kamarády Michalem a 
 Adamem. Můžeš mu nějak pomoci?

5.

6.

7.

8.
2.
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KOMPETENCE
• Zeptejte se mentorovaného jedince na jeho zájmy. Soustřeďte se na aktivní naslouchání a 
zeptejte se na další otázky, které prokážou vaše pochopení a zájem o věci, jež mentorovaného 
baví.

• Požádejte svého mentorovaného, abyste diskutovali o jeho silných stránkách. Je dobrý v 
matematice? Je dobrý ve fotbale? Je oddaným kamarádem nebo sourozencem? Promyslete, 
které dovednosti váš mentorovaný používá v těchto oblastech. Promluvte si o způsobech, 
jakými lze spojit tyto silné stránky s dalšími oblastmi, ve kterých si mentorovaní moc nevěří.

• Zapojte mentorovaného do rozhodování. Nechte je vybrat aktivitu, kterou budete dělat v 
rámci času, který spolu trávíte. Poznámka: Z počátku mu s tímto můžete citlivě napomáhat. 

• Promluvte si s mentorovanými o jejich chybách a nedostatcích. Zeptejte se ho, co by ve 
stejných situacích udělal jinak. Navrhněte, abyste společně vytvořili seznam možných druhů 
reakcí v problémových situacích.

DŮVĚRA
• Be supportive of your mentee, recognising the difference between his behaviour and the 
Podporujte vašeho mentorovaného tím, že budete rozlišovat mezi jeho chováním a osobou, 
kterou opravdu je. Dejte mu najevo, že se vám vždy nemusí líbit jeho rozhodnutí, ale budete ho 
stále respektovat.

• Odhalte jakoukoli vhodnou problémovou situaci, která se vám v životě stala, a dejte vašemu 
mentorovanému možnost si o tom promluvit. Ocení vaši otevřenost. Poznámka: uvědomte si 
hranice mezi vámi a mentorovaným.

• Zapojte se do aktivit, které mentorovaný rád dělá. Požádejte ho, aby vám ukázal něco, co jste 
ještě v životě nezkusili.

• Buďte vnímaví k překážkám, kterým čelí mentorovaný ve vztahu k jeho sebevědomí, např. 
řeč těla nebo inteligence. Dejte mu najevo, že v tom není sám a že to nejsou rysy, které by jej 
definovaly jako člověka. Požádejte ho, aby vytvořil seznam takových překážek a pobavte se o 
tom, jak mu komplikují plnění stanovených cílů nebo mu brání v tvorbě pevnějších vztahů.

SPOJENÍ
• Respektujte soukromí mentorovaného. Zároveň se však ujistěte, že se cítí bezpečně a 
připomeňte mu, že jste tady proto, abyste mu pomohli.

• Zeptejte se svého mentorovaného na jeho přátele, vztahy nebo co rád dělá, když zrovna 
netrávíte čas spolu.

• Dejte mentorovanému najevo, pokud udělal něco, s čím nesouhlasíte. Konejte tak konstruktivně 
– nabídněte mu vysvětlení, v čem by mohlo toto chování být v rozporu s některými důležitými 
morálními hodnotami.

• Nabídněte mentorovanému možnost, aby se svobodně a vhodně vyjádřil. Ujistěte se, že má 
šanci vám říci čeho si váží a co ho trápí.

Karty indikátorů 5C



91

CHARAKTER
• Dodržujte sám zásady, které mentorovanému říkáte. Nezapomeňte jít příkladem svým 
charakterem. Například se zeptejte svého mentorovaného na jeho zkušenost s problémovými 
situacemi s přáteli nebo rodinou. Diskutujte s ním o tom, jak dělat vlastní rozhodnutí založené 
na vlastních hodnotách a vlastním mínění. 

• Udržujte si smysl pro humor, když váš mentorovaný zrovna udělá něco, s čím nesouhlasíte.

• Nechte mentorovaného rozhodovat o čase, který trávíte spolu. Respektujte tato rozhodnutí.

• Pobavte se s vašim mentorovaným o důležitosti respektu k sobě samému i k ostatním.

PÉČE
• Pamatujte na to, že když se k vám mentorovaný nechová zrovna vhodně, může vás potřebovat 
nejvíce. Řekněte jasně, že jeho chování nebo slova vás zraňují a mentorovaný musí nalézt 
konstruktivní způsob, jak vyjádřit své emoce. Pokračujte s jeho podporou a ujistěte se, že jste 
vždy připravení si s ním promluvit, kdykoliv to bude potřeba.

• Svou péčí jděte příkladem. Ukažte mentorovanému, že se k ostatním chováte uctivě. Po vašem 
vzoru se bude mentorovaný pravděpodobněji chovat stejně. Ukažte „dobročinné chování“. 
Například naplánujte dobrovolnou činnost v místní nemocnici, komunitní organizaci nebo 
charitě.

• Motivujte mentorovaného k tomu, aby ukázal svůj zájem o dobro jeho komunity. To může 
znamenat, že mu pomůžete se zapojit do dobrovolnické práce např. sběr papíru, asistence 
sportovním trenérům v jejich tréninkové jednotce.

PŘISPĚNÍ
• Motivujte mentorovaného, aby se zapojil do školního či komunitního klubu či kroužku. Pobavte 
se s ním o tom, jak může své silné stránky a přednosti vhodně využít pro dobro své školy nebo 
komunity. Nechte ho vymyslet, kde by se jeho dovednosti využily nejlépe. 

• Společně napište dopis organizaci s cílem je motivovat k zapojení mladých lidí. Vy a 
mentorovaný můžete společně promyslet silné stránky a dovednosti, kterými mladí lidé jako 
on mohou organizacím přispět.

• Umožněte mentorovanému, aby se setkal s neúspěchem a ujistěte se, že mu následně 
vysvětlíte, jak může počáteční neúspěch vést ke konečnému úspěchu.

• Buďte pro mentorovaného zastáncem. Například se přičiňte za jeho zapojení do komunitních 
služeb a organizací, které se snaží pozitivně přispívat společnosti. Proberte s ním, že i malý 
příspěvek (časový) může pomoci změnit věci k lepšímu.

5C examples adapted from Lerner, R. M., Brittian, A. S., & Fay, K. E. (2007). Mentoring: A Key Resource for Promoting Positive Youth Development, 
Research in Action, Issue 1.
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• Domluvíme si termíny setkání a tyto termíny budeme dodržovat.

• Na mentorském setkání se budeme soustředit pouze na věci s ním související a nenecháme 
se rozptylovat ničím jiným.

• Budeme se snažit aktivně naslouchat a respektovat se navzájem. Pokud ten druhý mluví, 
nebudeme jej přerušovat.

• Budeme respektovat názory a přesvědčení toho druhého.

• Nebudeme se bát navzájem si oponovat, ale uděláme to s respektem.

• Pokud se domluvíme na nějaké činnosti, tak ji oba budeme dělat nejlépe, jak to umíme.
• Je v pořádku říct ne.

• Žádná otázka není hloupá (pokud opravdu není!).

• Nespolečenské chování či mluvu nebudeme tolerovat.

• Znovu si projdeme tato základní pravidla, pokud je někdo poruší, a upravíme je nebo 
přidáme další, bude-li to potřeba.

Je možné si stanovit další pravidla, která vycházejí ze 
specifik vašeho vztahu, např.:

• Nejíst a nepít během vašeho setkání.

• Kromě výjimečných případů zůstávají mobilní telefony po dobu setkání vypnuté.

POZNÁMKA
Na základní pravidla se můžete také odkázat, pokud nedochází k jejich porušování, abyste 
mentorovaného podpořili a upevnili jeho dobré chování.

SSaMs příklady základních pravidel
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