
 

Roční zpráva o působení Místního uzavřeného centra DofE na 

Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích za školní rok 2016/2017 

 

Vzdělávací program The Duke of Edinburgh´s (dále jen DofE) pomáhá mladým lidem lépe 

poznat sama sebe, získat nové dovednosti a vytrvat. Přináší jim možnost zapojit se do 

osvědčeného programu, v případě potřeby získat finanční podporu pro své aktivity a stát se 

součástí mezinárodní komunity. 

DofE bylo založeno britskou královskou rodinou a těší se vysoké mezinárodní prestiži. U nás 

funguje např. pod záštitou MŠMT ČR, MZV ČR nebo Britské ambasády a je podporován 

významnými osobnostmi ČR. Program  je uznáván mezinárodními školami, zahraničními 

univerzitami i zaměstnavateli jako známka kvality uchazečů. 

Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 

14 až 24 let skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji 

talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních. Účastníci mohou 

získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE – bronzový (6 měsíců 

plnění), stříbrný (12 měsíců plnění) a zlatý (18 měsíců plnění). Vice na www.dofe.cz. 

 

  Místní centrum bylo vytvořeno v předchozím školním roce a jako tzv. uzavřené centrum 

poskytuje mentorink  pouze zájemcům z řad žáků školy. 

V rámci DofE na škole působí tři odborně vyškolené osoby: 

 poradenství pro účastníky, organizaci aktivit DofE a administrativní činnost s nimi 

spojenou zajišťuje Mgr. Jana Doskočilová 

 plánování a hodnocení tzv. expedic zajišťují Mgr. Aleš Kotyk a Milan Nágr 

http://www.dofe.cz/


V loňském školním roce 2015/2016 se do programu DofE zapojila sedmičlenná skupina žáků, 

kteří si zvolili plnění programu na základní, tzv. bronzové úrovni. Po jejím zdárném ukončení 

pak někteří z nich (6) navázali aktivitami další, tzv. stříbrné úrovně.  

Zároveň se zapojili v letošním školním roce další účastníci do bronzové úrovně. Po 

počátečním velkém zájmu a nadšení zejména mezi žáky kvarty a kvinty ( 14-15 let) se 

nakonec počet účastníků ustálil na 21. 

V první fázi si všichni zájemci museli vybrat z každé oblasti (talent, sport, dobrovolnictví) 

konkrétní aktivitu a zvolit dobu plnění u každé z aktivit ( 3-3-6 měsíců). Dále bylo nutno 

stanovit cíl aktivity. Nastavení cíle je velmi důležité, musí být dosažitelný, ale zároveň by měl 

motivovat k vyššímu výkonu a osobnímu růstu. 

Vlastní plnění pak probíhalo v průběhu celého roku a účastníci jej pravidelně zaznamenávali 

pomocí aplikace DofE na svých mobilech. Aplikace je jedním ze způsobů dokumentace 

činnosti, velmi usnadňuje i komunikaci mezi účastníkem a mentorem. Další formou 

dokumentace jsou tzv. účastnické knížky, tedy papírová forma zápisů. 

Zvolené aktivity v letošním roce byly velmi různorodé. Početná skupina se věnovala v rámci 

sportu a talentu činnostem, které praktikovala již před zahájením programu DofE. Někteří 

ovšem v duchu výzvy zahájili nové, netradiční aktivity, např. jezdectví, programování, 

mediální výuku, jógu či  tvorbu časosběrných videí.   

Zcela novou zkušeností byla pro všechny oblast dobrovolnictví, v rámci které se někteří 

věnovali doučování žáků ZŠ např. v okolních školních družinách nebo pomáhali organizovat 

odpolední sportovní a naučné aktivity v mateřských školách či skautských organizacích. Další 

zajímavou aktivitou bylo např. pomoc v geriatrickém centru Nemocnice Pardubice nebo 

výpomoc v domácnosti těžce handicapované ženy. 

Poslední oblastí plnění programu je tzv. expedice. V závislosti na zvolené úrovni plnění 

probíhá expedice buď 2 nebo 3 dny. Účastníci konzultují se školitelem expedice (Mgr. Aleš 

Kotyk) místo, čas průběh a cíl expedice. 

 Skupina stříbrné úrovně zvolila pro svou expedici v tomto školním roce lokalitu obcí na 

Pardubicku. Jednalo se o cyklo-expedici s cílem zmapovat a představit kapličky této oblasti. 



V listopadovém chladném počasí to byla skutečná výzva. Výsledky této akce jsou 

zdokumentovány v prezentaci dostupné na webových stránkách naší školy www.gyholi.cz. 

Skupiny bronzové úrovně jsou momentálně ve fázi plánování expedic. Byly vytvořeny tři 

sedmičlenné týmy, které si pro svou zářijovou expedici zvolily lokalitu Náchodska. Cíle 

expedic zatím nebyly podrobně definovány. 

V současné době má většina účastníků splněné všechny zvolené aktivity a svou činnost 

zdokumentovanou a potvrzenou mentorem. Zhodnocení aktivit, dojmy z plnění programu i 

zajímavé postřehy či plány na další rok jsme společně prezentovali při setkání všech 

účastníků obou úrovní, které se konalo v neformální atmosféře dne 27. 6 .2017 (viz. 

fotodokumentace na webových stránkách školy). Zazněly zde různé dojmy: převažovalo 

nadšení s příslibem pokračování v dalších úrovních,  ale i rozpačitost, únava či uznání 

náročnosti celého programu. Všichni se ale shodli, že čas strávený s DofE byl velkým 

přínosem v osobním rozvoji každého. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gyholi.cz/

