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T�I NÁM�TY KE KURIKULU NA ZŠ: K METOD� SPORU,
K CITOVÉ VÝCHOV�, K PROFESNÍ ORIENTACI

Ji�í Sedlák

Anotace: Autor se zamýšlí zaprvé nad metodou „Ve sporu se pravda rodí“.
Zadruhé nad citovou výchovou žák� ústící v pomoc druhým. Zat�etí nad
�astým rozporem tužeb absolvent� ZŠ a poptávkou spole�nosti.

Abstract: Three suggestions concerning the elementary-school curriculum.
First, the author reflects on the method “Truth bears fruit in dispute“. Se-
cond, emotional education of pupils leads to helping others. Third, there is a
frequent conflict between the wishes of those finishing elementary school
attendance and the society demands.

Nám�t první: „Ve sporu se pravda rodí“

Toto platilo už v antice. Šlo by to, podle mého mín�ní, aplikovat i v ZŠ.
Sporné otázky by bylo možno nadhazovat zvlášt� v ob�anské výchov� v
nejvyšších t�ídách ZŠ. Na p�íklad: „Jste pro vedení dálnice R 43 ze sm�ru
Svitav na Brno kolem brn�nské p�ehrady a p�es brn�nskou �tvr	 Bystrc,
anebo jinudy, nap�. tzv. boskovickou brázdou?“ Spo�ící se žáci by se m�li
sami dobírat z�etel� ekonomických, ekologických, rekrea�ních, lidských
apod. Pokud ne, pak by je k tomu m�li u�itelé vhodn� p�ivád�t.

Jiná situace k sporné diskusi nadhozená žák�m: Žák rozbil ve t�íd� okno,
ale nep�ihlásil se jako pachatel. Má ho t�ída krýt nebo ho prozradit, když za
neprozrazení pachatele hrozí celé t�íd� kolektivní trest? (Zde jde i o více-
stranný problém morální.)

T�etí otázka: Kdo a jak se má starat o po�ádek? (Aneb „Tajemství po�ád-
ku“.) Tajemství by m�l prozradit u�itel nakonec: „Tajemství po�ádku? Ne-
d�lat nepo�ádek!“ (Sociolog a etik I. A. Bláha.)

Další nám�ty k „metod� sporu“ možno �erpat z mých skript Vybrané
problémy ze sociální etiky (Brno, Pedag. fakulta MU 1996. 73 s.), nebo ze
stejnojmenného (rozší�eného) modulového u�ebního textu (Brno, Nadace
Universitas, Akad. nakl. CERM 2005. 139 s.) – Dále z médií (názory žák�
na st�žejní otázky naší budoucnosti – reformy, oteplování Zem�, úbytek
pitné vody ve sv�t�, atd.) a ze života jejich obce �i �tvrti. – K metodické
stránce v�ci viz m�j �lánek K didaktice etiky (Filosofický �asopis, 1993, �.
2, s. 326–340.)

Uvedená „metoda sporu“ aktivizuje žáky, zpest�uje výuku a rozvíjí tv�r-
�í myšlení.
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Nám�t druhý: Citovou výchovou k pomoci pot�ebným

Trendem ve sv�t� je informatická �i u�ící se spole�nost. To se však m�že
chápat jednostrann� jen jako záležitost znalostí-v�domostí-rozvíjení intelektu.
Vzd�lanost �lov�ka je však n�co víc. Je to záležitost i citu – v�le – �inu,
�inností. Pro školu zde vyvstává úkol citové (a volní) výchovy, tedy rozvíjení
dobrých cit� a oslabování až potírání cit� zlých. Jde o t�i fáze: 1) kultivace
dobrých cit�, 2) vci	ování (empatie) do druhých lidí (spole�nosti, sv�ta,
p�írody), a 3) z toho plynoucí soucít�ní s bližními (nesta�í tedy jen tolerance,
ale jsou pot�ebné ohleduplnost, p�átelství až láska), zvlášt� s t�mi pot�ebnými,
vedoucí k rozhodnutím pomáhat jim praktickými �innostmi.

T. G. Masaryk v 9. kapitole své knihy Ideály humanitní (…) (Praha 1990),
nazvané Hlavní zásady ethiky humanitní píše: „(…) Staré uznané pravidlo je
základem i moderní mravnosti: „Miluj bližního svého jako sebe samého!“ (…)
Láska musí být soust�ed�na. (…) Láska, humanita musí být positivní. (…)
Zvykejme si, národ, rodinu, stranu svou, kohokoli milovat positivn�, tj. bez
pozadí nenávisti, a docela nový mravní sv�t se nám rozev�e. Láska musí být
ú�inná. Musíme pro bližního n�co ud�lat, pro� pracovat (…)“ (Viz s. 57–61.)

K tomu sm��uje i má sta	 Láskou ke kázni, kázní ke svobod� (Pedagogická
orientace, 2005, �. 3, s. 33–36).

City žák� ve škole se rozvíjejí zvlášt� výchovami – literární, dramatickou,
filmovou, televizní, hudební, výtvarnou, t�lesnou (fair play), rukod�lnou
(technickou). Tyto výchovy musí být ovšem správn� pojímány. Nap�. v lite-
rární výchov� (v �eštin� a v dalších jazycích) by se d�jinná období, sm�ry,
„kdo co kdy napsal“ m�ly zredukovat na minimum (protože jde jedin� a pou-
ze o poznatkovou, intelektov� pam�tní záležitost) a t�žišt� p�esunout do �etby,
do výchovy ke �tená�ství jako k celoživotní pot�eb� �lov�ka, ovšem s postup-
ným p�evád�ním od „limonádové“, dobrodružné a podobné literatury k litera-
tu�e vyšší, p�stující ušlechtilé city (jak radil Ji�í Mahen). – Zde odkazuji na
Slovník literárních d�l 2/ M-Z (Praha 1988) a to na Rejst�ík v�cný – na heslo
„p�ítel, p�átelství“ a na heslo „láska“ (asi se sto odkazy na p�íslušnou literaturu).

Nám�t t�etí: Kloubit osobní zájem a spole�enskou poptávku

Odpov�di d�tí-žák� na otázku „�ím by cht�li být?“ se �asto v jejich vývoji
m�ní (od popelá�e p�es kosmonauta po hokejistu, od kade�nice �i kosmeti�ky
p�es zp�va�ku po modelku atd.). Zdá se, že jen málo d�tí-žák� má odmala
jednozna�n� vyhran�ný zájem. Je tedy na t�ídních u�itelích, aby podle prosp�-
chu v jednotlivých p�edm�tech a ú�asti žák� v ur�itých zájmových kroužcích
a dalších institucích, dále podle jednoduché typologie („Je spíše studijní typ?“
– „Baví ho – ji d�lat spíše n�co rukama?“) a kone�n� �asem podle p�ece jen
proklubávajícího se kone�ného zájmu, zjiš	ovali: 1) co by cht�l žák posled-
ních t�íd 2. stupn� ZŠ v život� d�lat, 2) zda na to má („V každém žáku –
žákyni d�íme talent k n��emu“) a 3) zda ho realizace zájmu plus talentu uživí,
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tj. zda najde – po vyu�ení, po studiu – uplatn�ní na trhu práce (v míst�, okrese,
kraji apod.).
�asto ovšem stojí tužby d�tí-žák� a jejich talent (a p�ání rodi�� „Co ze

svých d�tí cht�jí mít“) a poptávka spole�nosti v nejr�zn�jších rozporech. Úko-
lem u�itel� by tedy m�lo být, aby zav�as pomáhali rozpory �ešit, a to jak k
prosp�chu d�tí-žák�, tak spole�nosti. �íkávalo se tomu „profesní orientace“,
p�ed listopadem 1989 s t�žišt�m na pot�ebách spole�nosti (vzpome�me na
nábory do hornictví), dnes opa�n� s t�žišt�m jen na tužbách a zájmech žák� a
p�áních rodi��, takže hrozí, že budeme mít samé fotbalisty, hokejisty, tenisty,
po�íta�ové pracovníky a ú�ednice, modelky. �i ne?

Na poptávku spole�nosti �i na nabídku míst by se tedy nem�lo zapomínat,
protože by nám mohl nar�stat po�et nezam�stnaných mladých lidí – této
poptávce a nabídce svým vzd�láním neodpovídajících. A je-li n�kdo n�kolik
let po škole nezam�stnaný, zvykne si nepracovat a stává se pak t�žko zam�s-
tnatelný. Ovšem t�eba p�ihlížet i k zájmu a talentu dít�te. Život �lov�ka totiž
krá�í po dvou nohou: ta první noha je správn� zvolené povolání (aby se v n�m
�lov�k realizoval a byl š	astný) a ta druhá noha je správn� zvolený partner
(též ke št�stí d�ležitý). Jinak život kulhá – bu
 na jednu, nebo na druhou
nohu, n�kdy na ob�.


