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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

20|minut

45–60 minut

klubovna

kdykoliv

20

14 let

TRAGÉDIE OBECNÍ PASTVINY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: obêanská, sociální a|personální.
Konkrétní cíl:|||
Porozumøní pojmu „sdílené zdroje“ a|pochopení „problému obecní pastviny“; vést úêastníky
k|zamyšlení nad zpŃsoby, jak lze problém sdílených zdrojŃ įešit a|k|uvødomøní si složitosti problému, výchova k|ekologii
a|šetrnosti vŃêi pįírodním zdrojŃm.
Motivace:||| U|této hry je dŃležité, aby úêastníci neznali pįesné téma hry, proto je vhodné jim rovnou navrhnout
hru, vysvøtlit pravidla simulaêní hry a|následnø provést rozbor.
Potįeby:||| 5 misek nebo víêek od ešusu (do každé skupinky hráêŃ jeden kus), kuliêky (lze nahradit napį. keksy,
luštøninami nebo korálky).
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Uvedení do|tematiky – modelová situace:
Na|spoleêné pastvinø pase ovce įada pastýįŃ. Pokud je pįekroêen limit pastviny (pįíliš mnoho ovcí), dojde ke|kolapsu
(pastvina se nestaêí obnovovat). Protože však pastvina nikomu nepatįí (je obecní), platí pro každého pastýįe následující
úvaha: „Když budu mít o|jednu ovci víc, budu mít víc vlny a|víc vydølám (a|tato výhoda pįipadne celá pro mø). KvŃli mé
ovci navíc bude sice pastvina víc spasená, ale tato nevýhoda nepadne jen na|mø, ale rozloží se na|všechny. Kdybych si
ovci navíc nepoįídil já, urêitø by to udølal nøkdo jiný, a|tráva by byla stejnø spasená. A|navíc, když už je tam sto ovcí,
tak jednu další ovci pastvina urêitø ještø snese.“ Všichni si tak poįizují další a|další ovce, až je pastvina zcela spasená
a|vøtšina ovcí zemįe hlady, což je samozįejmø nežádoucí výsledek pro všechny.
Pro vznik této situace jsou dŃležité následující faktory:
1. Motivy poįizovat si další ovce – sdílený zdroj a|soukromé zisky.
2. Eroze zdroje. V|dŃsledku pįekroêení kapacity zdroje dojde k|poklesu jeho vydatnosti, tj. nejen že se neuživí
ovce navíc, ale zahynou i|ovce, které by se na|pastvinø uživily bez problémŃ, kdyby nedošlo ke|zvýšené spotįebø.
3. Zpoždøní a|neznámé faktory. Velikost kapacity zdroje není známa (nebo není vŃbec jasné, že má zdroj kapacitu
omezenou) a|k|projevŃm pįeêerpání dochází až se zpoždøním. Následkem toho je velmi tøžké o|zamezení
kolapsu efektivnø vyjednávat.
Pokud jsou v|systému pįítomny tyto faktory, je velmi pravdøpodobné, že dojde k|tragédii obecní pastviny, tj.
k|pįekroêení kapacity a|k|jejímu kolapsu. To však neznamená, že by byl vývoj pįedurêen a|lidé (pastýįi) by ho vŃbec
nemohli ovlivĢovat. Naopak – rozsah kolapsu a|jeho následky jsou velmi závislé na|rozhodnutích, která døláme.
Modelový scénáį s|ovcemi problém dobįe ilustruje. Tento problém se však nevztahuje pouze na|ovce, ale i|na|situace,
které výraznø ovlivĢují náš život: rybolov, zneêištøní ovzduší, niêení ozónové vrstvy, zásoby podzemní vody, doprava
ve|møstø, rádiové frekvence, odpadky na|obøžné dráze apod. Ve|všech tøchto pįípadech máme sdílený zdroj (moįe,
atmosféra, centrum møsta, obøžná dráha), u|kterého hrozí kolaps êi zahlcení, pįiêemž není zcela jasné, jaká je jeho
kapacita. Souêasnø má každý jedinec v|systému motiv využívat zdroj co nejvíce. V|pįípadø atmosféry je souvislost
s| modelovou situací trochu složitøjší – omezeným zdrojem je v| tomto pįípadø schopnost atmosféry vstįebávat
zneêištøní êi skleníkové plyny, využití tohoto zdroje tak spoêívá ve|vypouštøní látek do|atmosféry (nikoliv v|„odebírání“
z|atmosféry).
Jak lze situaci įešit? V|pįípadø situace s|pastvinou mŃže být įešením soukromé vlastnictví, tj. rozdølení na|oplocené
díly, které pįipadnou jednotlivým pastýįŃm. Jakmile má každý svŃj díl pastviny, nevýhody plynoucí z|pįidání další
oveêky už se nerozkládají mezi všechny, ale každý je nese zcela sám, a|tak si dává dobrý pozor. Takové įešení je však
možné jen u|tøch zdrojŃ, které lze jednoduše rozdølit na|samostatné díly. Ryby v|moįi nebo atmosféru však takto
privatizovat nelze. Další možná įešení tak vyžadují urêitá centralizovaná opatįení, na|nichž se shodne celá komunita
nebo která jsou vymáhána centrální autoritou (napįíklad státem). Pįíklady:
Regulace ëerpání zdroje: Regulace mŃže spoêívat tįeba v| zákazu êerpání zdroje v| urêitém období, êímž se umožní
efektivnøjší obnova zdroje (typické u|rybolovu).
Kvóty: Je stanoveno maximální možné êerpání zdroje (max. poêet ovcí na| pastvinø). Kvótu je tįeba rozdølit mezi
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jednotlivé aktéry, což lze įešit pįidølením pevných dílêích limitŃ, nebo pomocí tržních mechanismŃ (napį. obchodování
s|povolenkami na|skleníkové plyny).
Danø, poplatky: obojí snižuje motivaci k|êerpání zdroje a|pįedstavují tak nepįímou formu dosažení žádoucí kvóty.
Typickým pįíkladem jsou poplatky za|vjezd do|centra møsta.
Možnosti įešení jsou témøį vždy, ale není jednoduché se na| konkrétních podmínkách domluvit. I| pokud se aktéįi
(pastýįi, rybáįi, státy) shodnou na|nutnosti problém įešit, má každý z|nich vøtšinou trochu jiné zájmy a|bývá obtížné
vyjednat konkrétní įešení s|pįesnými parametry a|následnø je efektivnø vymáhat.
Pįed zaêátkem programu by úêastníci nemøli znát téma programu, protože to mŃže ovlivnit jejich chování pįi hįe
a |zkreslit tak její prŃbøh.
Úêastníci nejprve sehrají simulaêní hru, která názornø ilustruje obecný problém správy sdílených zdrojŃ. Hra mívá
dramatický prŃbøh a| silný emotivní náboj a| dobįe poslouží pro následné úvahy o| situaci. Po| hįe je velmi dŃležité
soustįedit se na| detailní rozbor hry, pojmenování mechanismŃ, které se projevily, a| na| pouêení z| jejího prŃbøhu.
Kromø toho lze také formou krátké pįednášky pįidat podrobnøjší informace o|reálných problémech se sdílenými zdroji.
Simulaêní hra:
Aby hra ilustrovala obecný problém, musí obsahovat základní faktory: motivy k| rŃstu, eroze zdroje, zpoždøní
a |neznámé faktory. AĹ už detaily urêíme jakkoli, dŃraz na|tyto principy témøį zaruêuje, že prŃbøh hry bude tragédii
obecní pastviny ilustrovat.
Hráêe rozdølíme do| skupinek po| êtyįech. Každý hráê hraje sám za| sebe a| v| prŃbøhu hry spolu hráêi nesmí nijak
komunikovat. Bøhem hry tøží hráêi zdroj (napįíklad kuliêky), který je spoleêný všem hráêŃm ve|skupinø (miska uprostįed
stolu). V|prŃbøhu hry se pravidelnø stįídají dvø fáze: tøžba a|obnova zdroje. Tyto fáze jsou výraznø oddøleny, tįeba
písknutím na|píšĹalku.
Pro lepší názornost mŃžeme døtem misku popsat jako rybníêek, v nømž jsou ryby.
Bøhem fáze tøžba si hráêi mohou ze zdroje libovolnø brát (každý si svŃj úlovek schovává do|své vlastní zásobárny).
Bøhem fáze obnova je zdroj doplnøn o|50–100 % (ovšem jen do|urêitého maximálního limitu). Hráêi by møli vødøt, že
obnova zdroje závisí na|tom, kolik zdroje zŃstalo, ale pįesný údaj znát nemusí. (Pįíklad: Je nastaven maximální limit
20 kuliêek a|padesátiprocentní obnova. V|prvním kole zŃstane v|misce po|tøžbø šest kuliêek. Bøhem obnovy tedy
doplníme tįi kuliêky. O|nøkolik kol pozdøji zŃstane v|misce 16 kuliêek, my však doplníme jen 4, maximální limit zdroje
je totiž 20.) Pro êtyįêlennou skupinu je vhodné dát na zaêátek 25 kuliêek a obnovu nastavit na 50 % (zaokrouhlit
nahoru).
Cílem hráêŃ je získat bøhem hry ze zdroje co nejvíc. Aby pointa hry dobįe vynikla, slíbíme hráêŃm zcela konkrétní
materiální odmønu (napįíklad êokoládu), pįiêemž bude množství odmøny úmørné jejich zisku pįi hįe.
Typický prŃbøh pįi tøchto pravidlech je takový, že bøhem první tøžby hráêi vytøží témøį všechen zdroj a|následnø
dochází jen k|minimální obnovø.
Po|první êásti, která typicky dopadne tragicky (to je ovšem úêel), mŃžeme s|hráêi sehrát druhé kolo hry, pįed kterým
se spolu již mohou domluvit. MŃžeme jim dát i|mírnou volnost pro úpravu pravidel.
Varianty: Pįi základních pravidlech se mŃže strhnout fyzický boj o|zdroje. Abychom boji zabránili, mŃžeme napįíklad
dovolit používat pro odbør pouze jednu ruku a|zdroj nechat odebírat po|jednom. Pįípadnø mŃžeme jako zdroj použít
nøco kįehkého, napį. keksy, které se mohou rozlomit. Za|rozdrcené potom nepįísluší žádná odmøna.
Podle uvážení mŃžeme povolit êi zakázat vracet vytøžené zdroje zpøt. Vracení sice nemá u|vøtšiny reálných situací
reálný podklad, ale tento fenomén mŃže dodat hįe dynamiku a|také poslouží jako analogie „vyjednávání“ o|êerpání
zdroje.
Pro zdŃraznøní problémŃ souvisejících se sdílenými zdroji mŃžeme do| nøkterých skupinek zaįadit instruovaného
záškodníka, který bude bez ohledu na| ostatní intenzivnø êerpat zdroj sám pro sebe, êímž bude zabraĢovat jeho
obnovø. Ostatní s|tím podle pravidel nesmøjí nic dølat, takže jim záškodník zkazí hru a|šanci na|odmønu. Vytvoįí se
tak dostatek podnøtŃ pro následnou analýzu.
Rozbor hry:
Zamøįujeme se na|rekapitulaci a|vysvøtlení prŃbøhu. K|êemu došlo? Proê byl prŃbøh právø takový? Jak kdo z|úêastníkŃ
bøhem hry uvažoval? Pomocí otázek (a| pįípadnø drobných ujasnøní) se snažíme úêastníky dovést k| tomu, aby
pochopili, jak fungoval princip obnovy zdrojŃ, že mohli všichni získat víc, než nakonec získali, a|proê hra probíhala
právø tak, jak probíhala.
Bøhem hry mohly nastat velmi emotivní situace – êást skupiny se snaží zdroj šetįit, ale jeden z|êlenŃ nespolupracuje
a| zaêne zdroj tøžit ve| velkém. Emoce necháme v| diskusi projevit, ale nerozebíráme osobní neshody, spíše diskusi
obracíme do|obecné roviny.
Poté, co dostateênø pohovoįíme o|tom, jak se hra vyvíjela, mŃžeme se zamyslet nad tím, co hra pįedstavuje. éemu
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v|reálném svøtø prŃbøh hry odpovídá? Jaké situace se odehrávají podobnø? Úêastníci by møli sami pįijít na|nøkolik
konkrétních pįíkladŃ, které následnø mŃžeme doplnit ještø dalšími. U|nøkterých pįíkladŃ mŃžeme jen uvést obecné
téma a|nechat úêastníky, aby sami pįišli na|to, jak souvisí s|modelovou situací.
Na|závør se také mŃžeme zamyslet nad možnostmi įešení. Jaké įešení použili úêastníci ve|hįe? Jaké ještø by se dalo
použít? Jaká įešení máme k|dispozici v|reálném svøtø?
Pozn.: Delší variantu této hry (spoleênø s| podrobnø vysvøtleným pįíkladem na| ozónové vrstvø) najdete v| knize
Zážitkové výukové programy (Radek Pelánek, Portál, 2010).
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda, Poznání a Pomoc.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Tato aktivita není vhodná pro døti s|mentálním opoždøním. Je pro nø
pįíliš nároêná a|efekt hry zįejmø nebude takový, jaký bychom oêekávali.
Dítøti mŃžeme pomoci tím, že bude pracovat ve|dvojici (tįeba s|vedoucím, instruktorem). Spoleênø mohou probírat
to, co se právø ve|hįe døje.
Moje poznámky:|||
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