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K CHARAKTERISTICE ABSOLVENTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Josef Ma�ák

Anotace: Sta� podává na základ� výzkumného šet�ení pohled na žáky ukon�u-

jící základní vzd�lávání a zjiš�uje, jak jsou p�ipraveni pro život, zejména na

další studium. Záv�ry, také ve srovnání s jinými výzkumy, vyznívají celkem po-

zitivn�, ale je z nich též z�ejmé, že škola by m�la více než dosud respektovat

pot�eby sou�asné spole�nosti a své kurikulum výrazn�ji orientovat na kompe-

tence, na rozvoj osobnosti a na etickou problematiku.

Abstract: The paper presents a view on primary school leavers based on an

investigation and examines how they are prepared for life, mainly concer-

ning future studies. The conclusion, also as compared to other investiga-

tions, is rather positive. However, the conclusion also implies that school

should currently focus on the needs of the modern society and in the curri-

culum competences, personality development and ethical issues should be

emphasised.

1. Obraz absolventa z výzkumného šet�ení

Mladý �lov�k, který ukon�uje základní školu, by m�l být relativn� dob�e
p�ipraven na vstup do spole�nosti, která na n�ho za�íná klást náro�n�jší poža-
davky než v období d�tství, a to ve studiu, v zapojování do práce, ve spole-
�enském styku, v samostatnosti i zodpov�dnosti. Ve svém výzkumném zám�-
ru jsme se zajímali o to, jak ho škola v tomto sm�ru ovlivnila, p�ípadn� vy-
zbrojila postoji a kompetencemi, aby se mohl bez velkých potíží vyrovnat s
t�mito nároky. Nešlo o to zjiš	ovat úrove� konkrétních v�domostí a doved-
ností, pon�vadž ty jsou sledovány školou, školní inspekcí i mezinárodními
výzkumy (nap�. PISA, TIMSS), ale spíš o zjišt�ní celkové úrovn� absolventa,
jeho rozhledu a orientace, kterých zejména p�sobením školy dosáhl.

Výzkumný vzorek obsáhl 230 žák� z devátých t�íd ZŠ, z toho 103 hoch�
a 127 dívek, náhodn� vybraných z celé republiky. Respondenty vybrali a
oslovili ú�astníci distan�ního studia sociální pedagogiky na PdF MU, kte�í
byli podrobn� informováni o cílech výzkumu a pou�eni o metodice výzku-
mu. Jako hlavní výzkumná metoda byl zvolen speciáln� zkonstruovaný do-
tazník, který byl ov��en p�edvýzkumem. Krom� toho byl uplatn�n rozho-
vor, kterým se odstranily p�ípadné neúplné odpov�di. Navíc byly realizová-
ny diskuse na školách se žáky devátých t�íd, které pomohly vyjasnit n�kte-
ré problémy a podrobn�ji se seznámit s mentalitou žák� tohoto v�ku.

Co se tý�e domácího zázemí respondent�, v n�mž dnešní žáci vyr�stají, lze
konstatovat, že v naprosté v�tšin� jde o rodiny konsolidované, v nichž d�ti na-
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cházejí porozum�ní, podporu a pom�rný blahobyt. Z odpov�dí respondent� vy-
plývá, že 45,2 % rodin má vlastní d�m, (v�tšinou z vesnic nebo malých m�st), 66
% auto a 14,8 % chatu. Svou vlastní knihovni�ku má 68,7 % respondent� (79,5
% dívek, 44,5 % hoch�), nakolik se však využívá, jsme nezjiš	ovali. O úrovni
našeho souboru však sv�d�í to, že 28,9 % respondent� (36,2 % dívek a 21,3 %
hoch�) má vyznamenání, jen jeden respondent uvedl, že neprosp�l (tab. 1).

Celkem % Hoši % Dívky %
Po�et respondent� 230 100 103 44,8 127 55,2
D�m 104 45,2 40 38,8 64 50,4
Auto 152 66,0 59 57,3 93 73,2
Chata 33 14,3 13 12,6 20 15,7
Knihovni�ka 158 68,7 57 55,5 101 79,0
S vyznamenáním 68 29,6 22 21,3 46 36,2

Tab. 1: Základní charakteristiky

Škola je významným eduka�ním fenoménem, kterému se nikdo nem�že
vyhnout, proto velmi záleží na tom, aby její p�sobení bylo p�ijímáno ze
strany žák� pozitivn�, aby se v ní vytvá�elo prost�edí a klima, které veške-
rým svým zam��ením napomáhá dosažení výchovn�-vzd�lávacích cíl�. Na
druhé stran� nelze o�ekávat, že všichni žáci budou mít školu rádi, pon�vadž
škola klade na žáky zna�né požadavky na pozornost, myšlení, vyžaduje p�í-
pravu atd. Výzkum prokázal, že naprostá v�tšina žák� se do školy p�ipra-
vuje, a to pr�m�rn� 1,3 hod. denn�, v našem souboru se do školy nep�ipra-
vuje jen 12 žák� (5,2 %), tj, 4 dívky a 8 hoch� (tab. 2).

Celkem Hoši Dívky
1,3 1,1 1,5

Tab. 2: P�íprava na výuku (v hodinách)

Srovnání s d�ív�jšími výzkumy ukazují, že domácím úkol�m sou�asní žáci
v�nují mén� �asu než d�íve (srov. Ma�ák 1992). Mnohem víc než p�íprav� do
školy se žáci v�nují sledování televize, a to pr�m�rn� 2,2 hod. (dívky 2,5 hod.,
hoši 2,05 hod.) a �innostem u po�íta�e, tj. pr�m�rn� 1,9 hod. denn� (dívky 1,4
hod., hoši 2,5 hod.).

Co se tý�e oblíbenosti jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t�, celkov� k nej-
oblíben�jším pat�í u obou pohlaví t�lesná výchova, a to zejména u hoch�, u
dívek první místo však zaujímá angli�tina, kdežto u hoch� je až na osmém
míst�. P�ekvapuje dobré umíst�ní matematiky, zejména u dívek (4. místo), ke
kladn� hodnoceným p�edm�t�m pat�í u dívek i u hoch� d�jepis a zem�pis.
Mnohem h�� je na tom �eština, protože u dívek zaujímá až šesté místo, u
hoch� se do osmi sledovaných míst v�bec nedostala. K preferovaným p�ed-
m�t�m u hoch� pat�í informatika a fyzika, kdežto u dívek jsou tyto p�edm�ty
uvád�ny sporadicky (tab. 3, 3a, 3b).
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P�edm�t – po�adí Celkem (%)
T�lesná výchova 24,3
Zem�pis 19,5
D�jepis 18,3
Matematika 18,3
Angli�tina 16,5
Biologie 12,8
�eština 9,1
Výtvarná výchova 5,2

Tab. 3: Oblíbenost vyu�ovacích p�edm�t� (v % p�ípad�)

P�edm�t – po�adí Celkem (%)
T�lesná výchova 35,9
Matematika 18,4
Zem�pis 15,5
Informatika 14,6
D�jepis 13,6
Fyzika 10,7
Biologie 10,7
Angli�tina 7,8

Tab. 3a: Oblíbenost vyu�ovacích p�edm�t� u hoch� (v % p�ípad�)

P�edm�t – po�adí Celkem (%)
Angli�tina 24,4
Zem�pis 22,8
D�jepis 22,0
Matematika 18,1
�eština 16,5
T�lesná výchova 14,9
Biologie 13,4
Angli�tina 7,8
Výtvarná výchova 4,4

Tab 3b: Oblíbenost vyu�ovacích p�edm�t� u dívek (v % p�ípad�)



73

Jak ukazuje tabulka 4, hodnocení školy žáky je vesm�s pozitivní (77,8 %).

Celkem Hoši Dívky
Pozitivní 77,8 71,8 82,7
Negativní 21,2 28,2 17,3

Tab. 4: Hodnocní školy (v % p�ípad�)

Pro poznání zam��enosti absolventa základní školy jsou d�ležité též aktivity,
kterým se žáci v�nují ve volném �ase. Zmínili jsme se už o sledování televize a
o práci s po�íta�em, které zabírají podstatnou �ást jejich volného �asu. Krom�
toho naši žáci vykazují další zájmy, kterými sv�j volný �as napl�ují. Na první
místo se u dívek dostávají sch�zky s kamarádkami, u hoch� sport, v celkovém
pohledu jsou však ob� aktivity vyrovnané. Z jiných udávaných zam�stnání jsou
u hoch� uvád�ny nap�. ryba�ení, šachy, kreslení aj., u dívek je rejst�ík zájm�
bohatší, je to nap�. tanec, zp�v, divadlo, ru�ní práce, kreslení aj. Žádné zájmy
ve svém volném �ase nerealizuje jen nepatrný po�et respondent� (tab. 5).

Celkem Hoši Dívky
Kamarádi 62,6 51,4 71,6
Sport 62,6 62,1 62,9
Hudební nástroj 22,6 11,6 31,5
Kroužky 13,0 7,8 17,3
Jiné 21,3 12,6 28,3

Tab. 5: Druhy volno�asových aktivit (v % p�ípad�)

Zjistili jsme, že žáci našeho souboru pocházejí z relativn� dob�e zabez-
pe�eného rodinného prost�edí. Sv�d�í o tom i kapesné, které dostávají. Jeho
výše se sice r�zní, ale pot�ebují-li, dostávají další finan�ní prost�edky. Pot�-
šitelné je, že se ob� pohlaví v rodin� zapojují do domácích prací (celkem
81,3 %, z toho dívky 97,6 %, hoši 61,2 %) – viz tab. 6.

Celkem Hoši Dívky
Kapesné 74,8 72,8 84,2
Pomoc p�i domácích pracích 81,3 61,2 97,6
Trvalý úkol 21,3 18,4 23,6

Tab. 6: Rodina (v % p�ípad�)

Ovšem trvalými úkoly, v nichž by mohli projevit samostatnost, vytrvalost a
zodpov�dnost, jsou pov��ováni jen v 21,3 % p�ípad�. K nej�ast�jším úkol�m
pat�í pé�e o mladší sourozence nebo domácí zví�ata. S provozem domácnosti
souvisí též znalost základních potravin, kterou v�tšinou získávají jejich obsta-
ráváním. Cenu mléka a chleba znají respondenti v 86,5 % a 84,3 %, avšak n�k-
te�í respondenti nemají v�bec p�edstavu o cen� t�chto základních potravin. Zato
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cenu cigaret udávali respondenti pom�rn� p�esn� (92,2 %), a to víc dívky než
hoši. Návykové látky dokázali respondenti uvést jen v 65,6 % p�ípad� (tab. 7).

Celkem Hoši Dívky
Cena mléka 86,5 87,4 85,8
Cena chleba 84,3 81,5 86,6
Cena cigaret 92,2 73,8 91,3
Návykové látky 65,6 54,3 74,8

Tab. 7: Životní realita (v % p�ípad�)

Žáci sledované v�kové skupiny se již zajímají o ve�ejné d�ní a postupn� se
u nich vytvá�ejí postoje k d�ležitým spole�enským událostem. Tabulka 8 uka-
zuje n�které jejich aktivity a názory. Zprávy sleduje, a to bu
 denn� nebo
ob�as 85,7 %, v�bec nesleduje 14,3 % respondent�. Vít�ze posledních voleb
správn� udalo 84,3 % respondent�, ale o volebním právu má p�esné informace
dokonce 92,2 % z nich, z toho dívky plných 100 %. Avšak p�im��enou p�ed-
stavu o demokracii má jen 50,8 respondent�, což je na pováženou, po�ítají-li
už se svým brzkým volebním právem. Nikoliv ojedin�lá p�edstava o demokra-
cii je tato: „M�žeme d�lat, co chceme“.

Celkem Hoši Dívky
Zprávy sleduje denn� 29,2 33,9 25,8
Zprávy sleduje ob�as 56,5 46,7 64,5
Zprávy nesleduje 14,3 19,4 10,2
Vít�z voleb 84,3 82,5 85,8
Volební právo 92,2 92,2 100
Demokracie 50,8 49,5 50,9
Ohrožení civilizace 52,2 21,4 77,2
Holocaust 49,1 48,5 49,6

Tab. 8: Orientace (v % p�ípad�)

Kulturní prožívání se ve sledovaném souboru manifestuje p�evážn� v
hudb�, a to výhradn� moderní, kterou denn� poslouchají tém�� všichni
(dívky 100 %). P�edstavitelé klasické hudby byli uvedeni jen jednou (Bach,
Chopin). Naproti tomu naši respondenti jen ob�as, a to pouze se školou,
navšt�vují výstavy výtvarného um�ní (celkem 34,3 %, dívky 43,3 %, jinak
krom� výtvarn� orientovaných jedinc� se o výtvarné um�ní nezajímají.
Významné osobnosti respondenti znají nejvíc z politiky, na druhém míst� z
kulturní oblasti (zp�váci a herci), p�ekvapiv� málo jsou uvád�ni sportovci
(celkem 14,3 %) viz tab. 9.
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Celkem Hoši Dívky
Poslouchá hudbu 99,1 98,1 100,0
Sleduje výtvarné um�ní 34,3 23,3 43,3
Zná významné osobnosti:
Politické 54,7 52,4 56,6
Kulturní 52,6 42,7 52,6
Sportovní 14,3 23,3 14,9
Jiné 26,5 14,5 40,1
Národní obrození 34,8 21,4 44,6

Tab. 9: Kultura (v % p�ípad�)

S blížícím se životním p�ed�lem (ukon�ení povinné školní docházky) je na
míst� otázka, zda mladí lidé tohoto v�ku p�emýšlejí o svém životním (profes-
ním) cíli. Tab. 10 ukazuje, že tak �iní 82,2 % (dívky 85,8 %, hoši 72,8 %, zby-
tek (17,8 %) o cíli zatím neuvažuje, žije ješt� v d�tském sv�t� bez starostí o
budoucnost.

Celkem Hoši Dívky
Životní cíl 82,2 72,8 85,8
Šet�ení 74,8 84,2 63,1

Tab. 10: Perspektivy (v % p�ípad�)

Životní vzor má 90 % dívek a hoch�, žádný vzor zatím nemá 10 % respon-
dent� (dívek 14,2 %, hoch� 8,7 %, n�kte�í z nich si však už pln� uv�domují
svou identitu a žádný vzor p�ijímat necht�jí („Chci být sám sebou“). Dokonce
i n�které otázky dotazníku považují za zásah do svého soukromí. Vzory si
respondenti vybírají z r�zných oblastí – sportovní, kulturní atd., ale nejvíce
jim jako vzor slouží rodi�e (30 % celkem, 35,4 % dívky, 25,2 % hoši). P�itaž-
livými vzory jsou �asto také kamarádi nebo starší sourozenci.

Celkem Hoši Dívky
Nemá vzor 10,0 8,7 14,2
Rodi�e 30,8 25,2 35,4
Sportovce 21,7 29,1 15,7
Literární nebo filmový hrdina 11,3 4,8 16,5
Herec 13,4 5,8 19,7
Kamarád/ka 10,0 5,8 13,4
U�itel 2,6 0,9 2,2
Politik 0,8 0,9 0,8
Zp�vák 2,2 2,9 1,6
Jiní 16,5 16,5 16,5

Tab. 11: Životní vzor (v % p�ípad�)
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Celkový obraz absolventa základní školy, jak jej podává naše výzkumné
šet�ení, vyznívá pozitivn�, odpovídá sledovanému v�kovému období, je
ovšem zajisté ovlivn�n charakterem doby, v níž žijeme.

2. Rozbor zjišt�ných údaj	

Životní období absolventa základní školy jsme sledovali proto, že jsme
cht�li zjistit, jak ho škola p�i ukon�ení povinné školní docházky vybavila pro
další život. Potvrdily se charakteristiky tohoto v�ku, které jsou známy z od-
borných publikací a ze zkušeností všech, kte�í se s touto mládeží stýkají. Jde o
prudký rozvoj osobnosti po všech stránkách, proti d�ív�jší vývojové etap� ros-
te kriti�nost, sebev�domí, samostatnost, ale též snaha o sebepoznání a hledání
svého místa v život�. Složitost tohoto životního období potvrzují poznatky z
hlediska anatomicko-fyziologického, kulturn�-psychologického i pedagogic-
kého (P�íhoda 1963, s. 409), nejednotné je jeho terminologické vymezení: pu-
berta, adolescence, dospívající mládež, pubescence, postpubescence, období
resentimentu atd. P�idrželi jsem se kritéria pedagogického, protože nás zajímá
charakteristika osobnosti, která opouští základní školu, abychom mohli zp�tn�
usuzovat, v �em škola tuto osobnost p�ipravuje dob�e, p�ípadn�, kde jsou
ur�ité nedostatky nebo bílá místa, která by se m�la v kurikulu odstranit.

O�ekávali jsme, že vyhran�ný postoj budou mít žáci devátých t�íd zejména
ke škole, pon�vadž práv� toto prost�edí z n�kolikaleté docházky d�v�rn� zna-
jí. Jejich kritika se zam��uje hlavn� na vybavení školy, dále na mezilidské
vztahy a na výuku. Vadí jim nedostate�né vybavení škol pot�ebnou technikou,
jsou nespokojeni s ob�dy ve školní jídeln� (hlavn� dívky), ost�e poukazují na
nevyhovující záchody. �asté jsou stížnosti na vztahy mezi u�iteli a žáky, na
nespravedlnost ze strany u�itel�, ale kriti�tí jsou i v��i n�kterým spolužák�m,
kte�í se projevují násilnicky nebo podléhají drogám (kou�ení aj.). Ve vztahu k
výuce se �asto konstatuje, že se ve škole nudí, st�žují si na p�ílišné požadavky,
na p�emíru zkoušek a na krátké p�estávky, kritiky nejsou ušet�eny ani výuko-
vé metody n�kterých u�itel�.

Vysoké procento žák� školu hodnotí pozitivn� (77,8 %), což je ve shod� s
jinými výzkumy (Quesnell 2002, s. 37, je to 82 %). Pro mnohé žáky je škola
p�itažlivá tím, že se v ní setkávají s kamarády, jiní vítají možnost uplatnit se
ve školním parlamentu nebo klubu, další hledají p�íležitost podílet se na n�ja-
ké zajímavé �innosti. Tradi�ní škola nabízí málo p�íležitostí k �ast�jšímu set-
kávání se a k hlubší spolupráci, tím se ovšem zbavuje také ú�inného nástroje
výchovného p�sobení. Velmi d�ležité, i když nikoliv nové, je potvrzení
skute�nosti, že žáci se ve výuce hlavn� soust�e
ují na to, co je baví, v �em
prožívají úsp�ch. Škola, zdá se, málo usiluje o optimální motivaci žák�, jed-
nostrann� se prezentuje jako instituce, které se žáci musí pod�ídit. Proto se
�asto z �ad žák� ozývá, že se ve škole nudí. Požadavky sice pod tlakem plní,
ale bez zájmu a vlastní iniciativy.
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P�es �etné a stále se opakující kritiky pam�tního u�ení tento jev na našich
školách p�etrvává. V dotazníku žáci m�li uvést n�jakého p�edstavitele národ-
ního obrození a vysv�tlit, co znamená slovo holocaust. �astou omluvou ne-
znalosti bylo, že u�ivo už zapomn�li nebo že je ješt� neprobírali. Jejich výro-
ky sv�d�í o tom, že jim chybí d�v�rn�jší seznámení s t�mito jevy, n�jaký pro-
žitek. Jednostrann� pam�tn� osvojené u�ivo bez vyvážené osobní vazby na
vlastní zkušenosti Z. Helus (2007, s. 203) to ozna�uje jako nedostatek „socia-
liza�n� komplexní kvality u�ení“. Suverénní znalost vít�ze posledních voleb i
jmen našich p�edních politik�, kterou respondenti prokázali, sv�d�í víc než o
politickém rozhledu o ú�innosti p�sobení médií, která neustále v r�zných sou-
vislostech politickou situaci komentují, což škola ani p�i osvojování význam-
ného u�iva neprovádí. D�sledkem je, že i velmi závažné jevy si žáci osvojují
jen jako „školské v�domosti“, které se postupn� z pam�ti vytrácejí.

V rozboru výsledk�, které dotazník p�inesl, se zvláš	 zam��íme na estetic-
kou a mravní výchovu, protože a�koliv v život� �lov�ka by m�ly mít velmi
d�ležitou funkci, ve škole �asto hrají jen druho�adou úlohu. Co se tý�e hudeb-
ních a výtvarných zájm� mládeže, jednozna�n� vít�zí poslech hudby, a to po
n�kolik hodin v nejr�zn�jších situacích, kdežto výtvarná výchova je v záj-
mech pubescent� opravdovou popelkou. Zvrátit tento nep�íznivý trend lze jen
novým pojetím p�íslušných vyu�ovacích p�edm�t�, zam��ením volno�aso-
vých aktivit, podporou hudebních sbor� a výtvarných kroužk� atd. Ješt� obtíž-
n�jší je situace v oblasti mravní výchovy, pon�vadž je obtížné koncipovat ji
jako vyu�ovací p�edm�t. Ovšem nau�it žáky slušn� se chovat, dodržovat
zásady kulturních mezilidských vztah�, osvojit si zásady mravního jednání se
n�kde nau�it musí. Spoléhat na školní �ády, formáln� kodifikující chování
žák�, je naprosto nedostate�né, tuto problematiku však zdaleka nepokrývá ani
ob�anská výchova, protože se chápe jako nau�ný p�edm�t. Je proto neodklad-
n� t�eba hledat �ešení, protože nejen u nás, ale v celosv�tovém m��ítku se
za�íná poci	ovat deficit morálního v�domí.

Významným �initelem p�i formování lidského jedince je prost�edí, v n�mž
osobnost vyr�stá a pr�b�žn� �eší r�zné situace. Ve škole v tomto smyslu p�so-
bí i budovy a vybavení, obrazová výzdoba apod. Nejú�inn�jší je ovšem zp�-
sob �ízení a styl práce, tradice, spolupráce v pedagogickém sboru, vztahy mezi
u�iteli a žáky aj., tedy celková atmosféra školy a školní klima, ale také celko-
vá kulturní úrove� spole�nosti. Sou�asný rozporný život spole�nosti, jak na
mládež, zatím sice nezú�astn�n� a zprost�edkovan�, prost�ednictvím médií,
rodiny a spole�enských problém� doléhá, vytvá�í základy ak�ního prostoru
pro její budoucí postoje a hodnotovou orientaci. U n�kterých mladých lidí se
už projevuje, jak nazna�uje jejich chápání demokracie, vidina snadného života
bez práce, n�kdy až jakýsi cynismus, nap�.: „Chci hodn� pen�z“ (dívka),
„Chci být slavná“ (dívka), „Chci být hacker“ (hoch), „Chci cestovat, zábavu,
holky“ (hoch). Škola by nem�la být k t�mto signál�m lhostejná, ale naopak
jako profesionální instituce by m�la s p�edstihem p�inejmenším zajiš	ovat a
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budovat p�íkladné, podn�tné prost�edí, které by bylo protipólem i korekcí
negativních vliv�.

V poslední dob� se sice zvyšuje pozornost k školnímu klimatu, ale jeho
zám�rné utvá�ení je spíše výjimkou. Ješt� ve v�tší mí�e to platí o tzv. skrytém
kurikulu, které p�edstavuje d�ležitou �ást funkcionálních vliv� na osobnost.
Skryté kurikulum zahrnuje všechno to, co není postiženo ve formálním kuri-
kulu. Pat�í sem nap�. p�evládající styl školních aktivit, rozvrh hodin, zp�sob
komunikace, ale též prost�edí a vybavení školy i vliv p�íslušné ob�anské
komunity. Respondenti ve svých odpov�dích reagovali na tyto �asto neviditel-
né síly nebo neuv�domované skute�nosti citliv� bu
 v negativním, nebo pozi-
tivním smyslu. Víc se projevovaly vlivy negativní, které vyvolal n�jaký silný
podn�t. Pokusy vytvo�it školu, která by zohlednila všechny p�sobící determi-
nanty v zájmu harmonického rozvoje osobnosti mají bohatou tradici, ovšem
nikoliv velké rozší�ení. Uve
me aspo� ideu školy „líbezné“ jako dílny lids-
kosti J. A. Komenského a p�ipome�me pokusy o r�zné alternativní školy. Pro
tuto perspektivní školu jsme zvolili název „Tvo�ivá škola“ (Ma�ák 2001), kte-
rá by m�la navazovat na všechno pozitivní z minulosti a sledovat cíl rozvoje
svobodné osobnosti v demokratické spole�nosti.

Záv�ry

Výsledky výzkumného šet�ení žák� a žáky� kon�ících povinnou školní do-
cházku poodhalily n�které skute�nosti, které by nem�ly uniknout pozornosti
pedagogické ve�ejnosti. Potvrdilo se, že mládež tohoto v�ku se vyzna�uje
rysy, které odpovídají zákonitostem tohoto vývojového období lidského jedin-
ce, ale že nesou také pe�e	 sou�asné spole�nosti, která v mnohém determinuje
nejen život dospívajících, ale i jejich u�itel� a nás všech. Z hlediska optimál-
ních eduka�ních cíl� se n�které projevy sledovaných mladých lidí jeví jako
nežádoucí nebo škodlivé, ale takto byli hodnoceni mladí lidé ve všech obdo-
bích lidské historie. P�esto n�které signály sv�d�í o tom, že je nezbytné n�kte-
ré názory, postoje a projevy mladých lidí vzít na v�domí, analyzovat je a po-
kusit se o jejich usm�rn�ní. To je výzva zejména pro instituce a pedagogy po-
dílející se na formování dospívající generace. Nejd�ležit�jší problémy vyplý-
vající z našeho šet�ení shrneme do n�kolika záv�r�:
• Absolvent základní školy se jeví ve sv�tle našeho zkoumání relativn�

dob�e vyzbrojen v�domostmi, p�evážn� však zam��enými na zkoušky
na vyšší stupe� školy, mén� je orientován pro životní situace. Školou je
málo poznamenán v oblasti estetické výchovy a mravních hodnot. Sle-
duje politické d�ní, jeho názory a postoje zna�n� ovliv�ují média, zej-
ména televize. Je samostatný, sebev�domý a náro�ný, v�tšinou už sice
uvažuje o budoucí profesi, ale n�kdy ješt� romanticky. Je kritický ke
škole a k u�itel�m. Jeho názory ješt� nejsou ustálené, je však otev�en
vzor�m a pozitivním vliv�m. Škola je mu však ve všech sm�rech ne-
poskytuje, u�itele za své vzory nepovažuje.
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• Škola otev�ená životu a praxi – základní škola by m�la klást skute�né
základy pro zdravý, všestranný rozvoj osobnosti a pro uplatn�ní kaž-
dého jedince ve spole�nosti, a také získávat pro celoživotní vzd�lávání.
Stále se zvyšující rozsah poznatk� je t�eba pr�b�žn� pro vzd�lávání
transformovat tak, aby odpovídal mentalit� mladého �lov�ka a víc vy-
cházel z jeho zájm� a pot�eb. Nem�lo by se oslyšet volání po zajíma-
vých �innostech ve školní výuce a po praxi.

• Nová kultura u�ení – žákyn� a žáci �asto kritizují nudu, která ve škole
není �ídkým hostem. P�es dlouhodobé kritické p�ipomínky ve škole
stále p�evažuje pam�tní u�ení, žáci sice p�emíru fakt� pod tlakem a r�z-
ným úsp�chem pam�tn� zvládají, ale brzy též zapomínají. V mnoha p�í-
padech chybí p�i osvojování poznatk� vnit�ní prožitek, který by nejen
vedl k hlubším v�domostem, ale vytvá�el by též žádoucí postoje.

• D	raz na estetickou a mravní výchovu – ukazuje se, že estetické
ovliv�ování mládeže školou je málo ú�inné, nap�. reálné hudební zájmy
mládeže jsou jednostranné a málo kultivované, výtvarná orientace
tém�� zcela chybí. V oblasti mravní výchovy škola postrádá metodický
nástroj, který by mladé lidi výrazn�ji zam��oval na humanitní hodnoty
a vedl je k mravním ideál�m. Spoléhat jen na rodinu nebo na živelnost
není v sou�asném globálním sv�t� reálné.

• Tvo�ivá škola – existují ovšem školy, které v tradici reformních, alter-
nativních, pokusných, inovativních snah mají vysokou úrove�, ale málo
jsou propagovány a podporovány. Avšak práv� jejich výsledky ukazují
ú�innou cestu, která m�že zajistit adekvátní p�ípravu mladé generace
pro spole�nost v�d�ní, kladoucí vysoké všestranné nároky na všechny
její �leny. Školy koncipující eduka�ní práci s tímto zam��ením nazývá-
me tvo�ivými, protože podporují tu vlastnost �lov�ka, která charakteri-
zuje vrcholné lidství a p�ináší prosp�ch jak spole�nosti, tak uspokojení
a životní napln�ní každému jedinci.
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