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Anotace: PĜíspČvek je zamyšlením nad promČnami v pregraduálním vzdČlávání uþitelĤ obþanské výchovy, které vyplývají z probíhající kurikulární
reformy. Autorky seznamují s výsledky výzkumného šetĜení mezi uþiteli,
které v dané problematice realizovaly.
Abstract: The article deals with chages in pregradual training of future
civics teacher which result from the current curricular reform. The authors
present findings from a survey that they carried out among teachers.
Reforma školství postoupila do fáze, kdy od záí 2007 mají 1. a 6. roníky vyuovat podle vlastních školních vzdlávacích program. Názory na
tento proces jsou velmi rozmanité. Podle výpovdí student Pedagogické
fakulty MU, kteí absolvovali své praxe na základních školách v prbhu
jarního semestru 2007 a zajímali se o pípravu školních vzdlávacích program a vztah uitel k této práci a celé reform, jen menšina škol vítá
možnost pípravy samostatného školního vzdlávacího programu, práci má
hotovou a uitelé se tší na možnosti, které jim dvoustupové kurikulum
skýtá. Další ást škol vytvoila školní vzdlávací program s velkým vyptím, ale chce se pokusit o zmnu nebo alespo ve škole jsou uitelé, kteí
chtjí nco zmnit. Tetí skupina školní vzdlávací program vytvoila s úmyslem napsat povinný dokument a zanechat vše pi starém. Studenti
velmi výrazn reflektovali klima a citliv vnímali, zda uitelé a pedagogické sbory poci ují chu mnit své zabhané zpsoby nebo je už zmnili, nebo petrvává rutina a nedostatená týmová práce – jeden z velkých problém reformy.
Mnohé odborné studie filozof, sociolog, pedagog ukazují, že svt se
výrazn zmnil. Zmny jsou dramatické, asto se nám nelíbí, mají velmi
ambivalentní charakter a týkají se mnoha složek našeho života a samozejm také školství a výchovy obecn –píkladem mže být výrazný proces
globalizace. Kumulace bohatství ve stále menším potu vlastník na jedné
stran a rst chudoby na stran druhé je jedním z negativních projev. Naopak rostoucí propojení svta dává nebývalé možnosti komunikaci a
dalšímu rychlému rozvoji vdy, techniky.
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Všechny tyto procesy výrazn ovlivují požadavky na trhu práce, což je
jeden z nejdležitjších impuls pro vzdlávání a osobní strategie ve vzdlávání. Avšak je teba si uvdomit, jak už naznail i Martin Heidegger, že
technika sice zmenšila vzdálenosti, ale nevytvoila žádnou blízkost. Vzdlání se stává jedním z velmi dležitých ukazatel pro kvalitu života každého jednotlivce, ale mní se jeho charakter a tím, že daleko výraznji ovlivuje kvalitu života jednotlivce, stává se i výrazným konzumním statkem.
Pry je ideál antického mudrce i kultivovaného džentlmena a do centru pozornosti se dostává úspšný odborník nebo manažer. Aureola úspchu jednotlivce ovládla myšlení souasnosti a je jednou ze souasných model. A
tak humanitní pedstavy o vzdlání asto dostávají velmi pragmatický až
utilitární pídech. To vše si musíme uvdomit jako významný prvek pozadí
souasných zmn. Programy škol, jak státní i školní, totiž musí pesahovat
tuto zkreslenou podobu a zachovávat hlubší rozmr postavený na vzdlání,
které má rozmry úcty k lovku, k planet a pírod, rozmanitosti i zdraví.
Tyto hlubší vize asto mohou narážet na individuální plány jednotlivc ídící se pokyny výkonu a úspchu. Práv nyní je tedy úkol uitel a
pedagogické veejnosti opt složitý – pispívat k možnosti pežití spolenosti, rozvoje individua v dob, ve které se výrazn zvýšila rychlost zmn a
vzdlání je akcentem, ale i výrazným tržním statkem. Snad jako memento
je teba si i znovu pipomínat velká lidská selhání jako fašismus a holocaust, kde se také projevil rozdíl mezi odbornictvím, které dokázalo využít
znalosti pro zkázu lidských život, a samotnou humanitou a vzdláním,
které pesahovalo pouhé znalosti a vždy s sebou neslo etický rozmr. Proto
je tak dležitý akcent na prvky osobnostní, sociální a obanské výchovy,
které se dostávají mezi klíové kompetence, a je jim také vnována pozornost v prezových tématech celého Rámcového vzdlávacího programu.
Další dležitou zmnou je stále rostoucí množství informací a nové formy komunikace a také transformující se spolenost, která vstoupila podle
filozof do vku postmodermy, kde ztrácí vliv tzv. velké píbhy a vyprávní – náboženské systémy a tradiní hodnoty kulturních systém, ale do
popedí se dostává pluralita a rozmanitost se stále vtším nárokem na samostatnost a autonomii rozhodování, které ovšem probíhá ve stále rizikovjším prostedí se zvýšeným potem zvrat a zmn. Tato pluralita má jako
všechny své klady i zápory. Vede k k akceptaci více hledisek, rezignuje na
jednu správnou tezi nebo pravdu, a tím pispívá bohatosti svta. Na druhé stran s sebou nese riziko velké relativizace hodnot a ztráty pevné pdy pod nohama. Autonomie se realizuje ve stále rizikovjší prostedí (viz Beck).
Náronost doby se projevuje velkým množstvím negativních projev. Jako
je násilí, rasismus, rzné formy šikany a mobbingu, vandalství a neúcty k duchovním a materiálním hodnotám, akcentem na konzumní život a podléhání
stresu z rychlosti doby a zmn a náronosti soudobých profesí a tlaku zamstnavatel a ve výtu bych mohla bohužel ješt dlouze pokraovat.
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Tradiní komunity a sociální skupiny ztratily svou pevnost a vidíme rozvolování rodiny, migraci apod., nejde využívat vzorc chování, kterými se
ídily pedchozí generace. Na poadu dne je tzv. flexibilita, která nkdy
mže být dovedena až do dramatických konc.
Také proto je velkou výzvou budování osobnostních, sociálních a interpersonálních a obanských kompetencí.
Akcent na dležitost vzdlání pro osobní rozvoj a uplatnní ovšem souvisí i s etikou. Naše spolenost je asto oznaovaná jako individualistická –
viz i práce pedního polského sociologa Z. Baumana – Individualizovaná
spolenost. Osobnostní rozvoj má své fáze a je teba si uvdomit teba i ve
shod s Eriksonem, Maslowem a dalšími odborníky, že práv rozvoj je spojen vždy s pesahem sebe sama. Osobnostní neznamená egoistický, protože
práv naopak vyzrálá osobnost egoismus pesahuje. Ovšem i výše zmínní
autoi si uvdomovali, že rst má své meze a ne každá osobnost dosahuje
nejvyšších stup rozvoje. A tak v souladu se souasnou rétorikou je asto
osobní a osobnostní asto velmi siln spojován alespo v bžném povdomí s akcentem na sebe sama. Jak již píše Jung: „Osobnost je þinem nejvyšší
životní odvahy, absolutní pĜitakání individualitČ jsoucího a þinem úspČšného pĜizpĤsobení univerzálnČ danému za co možná nejvČtší svobody vlastního rozhodnutí. Vychovat nČkoho k tomu se mi nezdá nepatrnou vČcí. Je to
patrnČ nejvČtší úkol, jaký si pĜed sebe moderní duchovní svČt postavil“
(Jung 1994, s. 57). A stejn zajímav uvažuje o osobnosti vychovatel a
pedagog. „O mladých lidech, kteĜí si zvolili pedagogiku jako životní poslání, se pĜedpokládá, že jsou sami vychováni. Ale že by všichni do jednoho
byli také osobnostmi, to asi nikdo nebude chtít tvrdit ...Náš problém výchovy všeobecnČ trpí jednostranným poukazováním na dítČ, které má být vychováno, a právČ tak jednostranným nedostatkem dĤrazu na nevychovanost
dospČlého vychovatele. Každý, kdo dokonþil studia, si pĜipadá jako hotovČ
vychovaný, jedním slovem jako dospČlý. ...Musí si tak pĜipadat, vždyĢ musí
mít pevné pĜesvČdþení o své kompetentnosti, aby se mohl osvČdþit v boji o
existenci. ...Odborník je totiž nevyhnutelnČ odsouzen ke kompetentnosti“
(Jung, 1994, s. 55). Jung zde poukazuje na neustálou nutnost zrání práv u
lidí, kteí se zabývají výchovou. Podle nj nemže dobe vychovávat ke
zralosti ten, který sám nemá dost zralosti – a to je úkol celoživotní, který se
napluje pekonáváním pekážek a zráním v pochybování. Tyto momenty
je teba si uvdomovat pi píprav adept uitelské profese i dnes. Akcent
na rozvoj osobnostních, obanských a dalších kompetencí souvisí s rozvojem stejných u samotných budoucích i stávajících uitel.
Hezky to také vystihl Lumír Ries v Uitelských listech (2006/7, s. 2-3),
jde o to, jak uitel a škola rozumí svtu, rozumí sob, rozumí dítti/žákovi
a rozumí obsahu a zpsobu výchovy a vzdlávání. Jde tedy o to hledat porozumní, což se nerovná interpretaci svta nebo školy. Všechna nutná teoretická výbava je nutná ne pro to, abychom dti a realitu oblékali do
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pedem vytvoených teoretických konstrukt, ale abychom byli citlivjší
pro vnímání jedinenosti každé situace nebo každého dítte, školy. Podobn uvažuje i psycholog Zbynk Vybíral v posuzování psychologických
teorií. „Sledujeme-li vþerejší i dnešní jazyk psychologie, tak þasto odlidštČný, vytane na mysli otázka, která se mohla zdát v poþátcích tohoto oboru
takĜka absurdní: PatĜí slovo „lidskost“ do psychologie? A nemČla by se
oproti psychologii obvyklé, vČdecké, tĜídící, systemizující – a nakonec pojímající konkrétních lidi jako objekty vČdeckého zájmu – vystavČt také psychologie lidská?“ (Vybíral 2006, s. 137).
Na základ tchto výše zmínných proces je teba zmnit strategie,
pístupy, metody.
Zmnami prochází samozejm také vysokoškolská píprava budoucích
uitel. I ta má své velké problémy. Trendem nejen v eské republice je
masové vzdlávání – u nás vycházející ze snahy zvýšit poet vysokoškolsky vzdlaných lidí. Je pijímáno stále více adept uitelství, ale tolik se nerozšiují ady jejich uitel a trendem jsou zmny ve vysokoškolské píprav – intenzifikace vzdlávání s omezováním kontaktní výuky a jiné formy
vzdlávání, e-learningu apod. To samozejm mže pomoci velmi zjednodušit cestu k informacím velké skupin lidí, ale co je dležité si uvdomit –
to vše má své výhody, ale také svá omezení. Zejména pi píprav uitel
nebo profesí, které jsou zameny na práci s lidmi je teba pracovat se samotnými lidmi tváí v tvá, protože sociální a osobnostní kompetence se
nevytvoí jen samostudiem. Dležitá je práce ve skupin, semináe, dílny,
spolené projekty se studenty apod. Tyto individualizované a skupinové
formy práce jsou dležité a mají své výsledky, ale jsou nákladné na as a
na komunikaci se studenty.
Práv budování kompetencí v oblasti osobnostní, sociální, personální a
také v obanské je dlouhodobým procesem práce každého na sob, a proto
je dležité i další vzdlávání uitel. Práv tato oblast vyžaduje nejvíce
kontaktní práce, dobré zkušenosti máme pi spolupráci se studenty na projektech – nebo spolupráce s dalšími organizacemi. Ve školním roce
2006/07 jsme participovali na projektu Generace nula, který se vnoval
moderním zpsobm výuky o Evropské unii. Jednalo se o práci se skupinou student do 25 lidí s využitím interaktivních postup, diskusí, modelových situací a setkání s odborníky, celá akce byla studenty velmi kladn
hodnocena. Pipravený uitel, který sám na sob zažil interaktivitu lekcí, je
motivován, ale i osobním zážitkem lépe pipraven podobným zpsobem
pracovat se žákem. V podobných tréninkových aktivitám se také rozvíjí
samotné umní diskuse – a to jak se diskuse kvalitním zpsobem úastnit,
ale také ji ídit, moderovat, což je jednou z dležitých kompetencí dneška.
Podobn se osvdila práce na samostatných projektech. Projekty jsou
již dlouhodob považovány za velmi efektivní zpsob pípravy dtí práv
pro jejich autenticitu a souvislost s reálným životem. V oblasti obanské
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výchovy je významným projektem, do kterého se mohou uitelé se svými
žáky zapojovat Projekt Oban. Letos 1. ervna probhla další regionální
prezentace projekt, která ukázala vtší využívání moderní poítaové
techniky pi prezentaci, vtší využití poítaových program a vtší zapojení samotných žák do diskusí. Ale škol, které se zapojují do Projektu
Oban významn nepibývá podle zkušeností koordinátorky Jitky Požárové. Podle výpovdí uitel práce nad pípravou vlastního školního vzdlávacího programu znemožovala pípravu samotných projekt. Doufejme,
že se snad tato situace s postupnou implementací již vytvoených program
zlepší. Nicmén prezentace opt potvrdila, že práce na dlouhodobém projektu žáky, kteí eší problém ze svého okolí, vede k rozvoji všech klíových kompetencí. Samozejm každá škola mže vyvinout vlastní iniciativu – jen jako píklad dobré zkušenosti uvádíme projekt, který realizuje ZŠ
Lysice – „Týden devá ák“, o kterém hovoil na našem setkání editel ZŠ
Lysice pan Burýšek. (Žáci devátých tíd týden eší zadání, které jde napí
pedmty a má otestovat nabyté znalosti a kompetence žák).
Neustálá práce na metodické a osobnostní píprav uitel je tedy stále
nezastupitelná.
To také potvrzuje zkušenost Stediska služeb školám v Blansku, které
má s organizací dalšího vzdlávání uitel bohaté zkušenosti.
Velkým pínosem byla nap. práce a školení pilotní školy Lysice, které
se realizovalo v rámci dalšího vzdlávání uitel a také bylo využito pro
seminá se studenty Pedagogické fakulty MU. Výsledky dotazník svdí o
poteb vzdlávání a naznaují také jeho smry.
Na otázku „Seznámili jste se již s RVP ZV ped tímto semináem?
Až na výjimky uitelé odpovídali, že již s pipravovaným vzdlávacím programem seznámeni byli, ale pevládali ti, co se s ním seznámili jen zbžn.
Ti, co ho znali podrobn, tvoili jen malé procento.
Druhá otázka: „Jaký byl pístup lektor po stránce odborné, metodické, jak byli pipraveni?“ Až na ojedinlé výjimky byla práce lektor hodnocena slovy: Cituji: „...výborní, skvČlí, dokázali odpovídat na každou otázku
…fantastiþtí,…oceĖuji, že se jejich informace opírají o praxi… spousta nových nápadĤ…ochota nezištnČ a otevĜenČ pĜedat vlastní zkušenosti …výborný
úvod, pĜehledný i s prezentací, lektoĜi na vysoké úrovni …pĜenášení zkušeností, upozornČní na úskalí pĜi vlastní tvorbČ ŠVP, pĜístup lektorĤ vlévá nám
úþastníkĤm optimismus pro zpracování ŠVP …perfektní orientace a hlavnČ
vynikající postĜehy z praxe… výborné úvodní zasvČcení Ĝeditelem školy …vynikající pĜístup, odborná metodická pĜipravenost…hodnotím na 100 %
…vyþerpávající informace o tvorbČ a praktickém využití...“
Tetí otázka: „Co jste si uvdomil/a na tomto seminái? Cituji: „...koneþnČ jsem se dovČdČla, co RVP obnáší, co obsahuje a co je jeho cílem!!! …
jak nesmírnČ dĤležitá bude týmová spolupráce,… že je potĜeba tČsná
spolupráce s ostatními vyuþujícími, ale pĜedevším ochota spolupracovat,…
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smysl RVP a jiný pohled na celý problém,… že zpracování vlastního ŠVP
poskytne jak žákĤm, tak i uþitelĤm správné chápání cílĤ vzdČlávání,… že ŠVP
je hlavnČ o spolupráci uþitelĤ i žákĤ, a vzájemné motivaci obou partnerĤ,
…dĤležitost kolektivní spolupráce celého pedagogického sboru, ochota
pomáhat si, … význam RVP pro budoucnost školství pĜi výchovČ a vzdČlávání
… zmČna ve školství je nutná,… že nás þeká hodnČ práce, která však pozdČji
pĜinese dobré výsledky v naší práci a žáci budou lépe vybaveni pro reálný
život…co je vlastnČ pĜi tvorbČ ŠVP to nejdĤležitČjší…“
Z citovaných názor vyplývá, jak dležité je porozumt tomu, co je cílem
ŠVP. Školní vzdlávací program nemže být dílem jednotlivc, nýbrž výsledkem dobe fungujícího týmu (pedagogického sboru) vedeného vzdlaným a
moudrým editelem. „...že nám to zabere spoustu þasu, ale koneþnČ mĤžeme
ovlivnit zpĤsob vzdČlávání,…bude to nároþné, ale pro nás jedineþná šance, jak
pozmČnit dosavadní stereotyp,… nároþnost tvorby RVP, ale jeho nesporné
výhody, nutnost jiného pĜístupu k žákĤm,… velkou šanci realizace vlastních
pĜedstav v oblastech obsahu vzdČlávání, metod, prostĜedkĤ,…zmČna, která
plyne z novodobých možností pĜi využívání informaþních technologií, RVP žádá
od uþitele plné nasazení,… þeká nás spousta práce, ale pozitivním smČrem,…
že tĜetí dimenze hodnocení je nutná pro posunutí omezující hranice na nazírání
výsledkĤ výchovnČ vzdČlávací práce,… prospČšnost tohoto projektu pro další
praxi a výuku mladé generace,… že RVP není dogma, mohu pracovat s vlastní
intuicí, fantazií, rozvíjet sebe i žáky,…že uþivo není cílem, ale prostĜedkem k
získání kompetencí,… musíme zmČnit nejen myšlení, ale i zabČhlé metody a
formy práce,… nutnost zcela zmČnit pĜístup ke školní práci,…“
Uitelé, kteí pochopili cíl ŠVP a uvdomili si, že zmna je nevyhnutelná, vidí v tvorb programu šanci rozvíjet sebe i žáky, uplatnit bohatou škálu metod a zpsob výuky i hodnocení smujících do budoucnosti. „...potĜebnost pĜedávat si vzájemnČ zkušenosti,…jak mám málo zkušeností a
jakých nedostatkĤ se dopouštím ve své práci,…spousta vČcí, o kterých jsem
dĜíve nepĜemýšlela,…a jak dĤležité je slyšet zkušenosti druhých,… poþáteþní
nejistoty se rozplynuly, uvČdomila jsem si, že se musím ještČ hodnČ a hodnČ
uþit,… uvČdomila jsem si své nedostatky,…jak dĤležitou roli ve smČĜování a
vývoji školy hraje osobnost Ĝeditele,…že vše je v lidech,… že práce na RVP
ZV bude dlouhodobá, bude vyžadovat plné soustĜedČní a oddanost uþitelskému povolání,… plné zapojení každého þlena pedagogického sboru...“ Vzdlávání je proces bez hranic. Umní naslouchat zde platí daleko více než jinde.
Chceme-li, aby žáci byli otevení našim radám, musíme i my, patit k tm, co
naslouchají, sbírají a pijímají dobré rady a zkušenosti k obohacení vlastní
osobnosti, ale také proto, abychom mli co rozdávat a emu uit.
tvrtá otázka: „Chci si hlavn zapamatovat“ Cituji: „...uþivo není
cílem, ale prostĜedkem,…dĤležitost role pedagog ⇔ žák, metody a formy
práce, motivace žákĤ,…návrhy pro práci s rĤznČ talentovanými žáky,…bez
týmové spolupráce to nepĤjde,…nadšení a optimismus Ĝeditele školy,…výhody
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a význam rĤzných mezipĜedmČtových propojení výuky, …jak tvoĜit ŠVP tak,
aby to žáky bavilo a vše si osvojili pro nČ zajímavou cestou,…formy
projektové výuky a zpĤsoby práce vycházející z projektu „TvoĜivé školy“, …že
nelze opomíjet komunikaci s vyuþujícími na 1.stupni, nýbrž spolupracovat a
na jejich práci navázat,…elán kolegĤ ze ZŠ Lysice, nápady pro projektové
dny, množství nápadĤ a inspirací,…samostatnČ se rozhodovat, volba,
kreativita a nenechat se negativnČ ovlivnit kýmkoliv,…vlastní dovednosti
dítČte nade vše,…že musím vycházet hlavnČ z toho, že žáci musí mít dovednosti a schopnost se orientovat v životČ,…jak lidsky pĜesvČdþivý je pan Ĝeditel
ZdenČk Burýšek,…že je nesmírnČ dĤležitá komunikace na všech úrovních!!!,…uþit musíme pro reálný život, ne pro kvanta vČdomostí,…že uþivo
musíme chápat jako prostĜedek k dosažení cílĤ…“
Pátá otázka: „Po této zkušenosti m žete získané informace využívat ve
své vlastní práci?“ Cituji: „...ano – okamžitČ !!!,… ano, získala jsem konkrétní námČty, jak zaþít pracovat,…mnohé vČci již dČlám, jsem ráda, že postupuji
správnČ, …semináĜ byl pro mne velkou inspirací,… zcela urþitČ, v mnohém se
mi rozsvítilo, urþitČ ano a díky za dobré rady !!!,…budu zkoušet také tak
pracovat,…ano, budeme zaþínat a koneþnČ jsme získaly pĜedstavu co máme
dČlat, …urþitČ postup práce na ŠVP mi zaþal být srozumitelný,…vše, bylo to
O.K., toto setkání bylo pro mne velmi pĜínosné“,…
Šestá otázka: „Co ješt doporuujete objasnit (zaadit)?“ Cituji:
„zpĤsob evaluace, hodnocení žákĤ, … uveĜejĖovat zkušenosti na www,
…možnost konzultaþních hodin,…vidČt na vlastní oþi hodinu hlavnČ
organizovanou jako skupinová práce,…jak motivovat žáky, zpĤsoby práce,
…konzultace k výbČru uþiva v jednotlivých roþnících na základČ výstupĤ a
postupu žákĤ do vyšších roþníkĤ na SŠ,…metodické semináĜe s praktickými
ukázkami,…realizace prĤĜezových témat, …další navazující semináĜe,
…další semináĜe cílené na pĜedmČty, výstupy práce žákĤ, eseje hodnocení,
…více takových setkání,… semináĜe k tematickým celkĤm,…to ukáže teprve
praxe,…další semináĜe k integraci pĜedmČtĤ, …téma uþebnice a pracovní
sešity, …promČnlivost ŠVP v þase,…více podobných setkání,… pilotní školu
znovu navštívit a celou ji „prošĢourat“, konzultace pro zpracování našeho
plánu,…další a další konzultace, tematické celky, projekty…“.
Na otázky odpovdly stovky uitel. Vyjádili se ti, kteí mají zmnu
realizovat ve své každodenní práci. Až na malé výjimky si všichni uvdomují, že zmna je nutná. Spoleenské podmínky se v posledních letech natolik zmnily, že nelze nostalgicky zachovávat atmosféru školy uplynulých
desetiletí.
Vlastní školní vzdlávací program neznamená uit mén, neznamená zapomínat na výchovu morálních hodnot. Vda a výzkum denn pinášejí nové poznatky. Žádná uebnice, žádný pracovní sešit nemže být aktuální.
Nežli projde schvalovacím ízením, než na nich oschne tiskaská barva, už
je teba init opravy.
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A co potebují? Scházet se, konzultovat, hledat klady, odstraovat nedostatky, vidt pímý vyuovací proces jako nap. v Chrudimi a Kromíži. Tvoivá
práce má zaátek, ale nemá konec. Práce ve škole ho ani mít nemže. Každý
rok picházejí noví žáci a ani dva z tch statisíc nejsou stejní.
K souasným požadavkm na další vzdlávání patí kurzy, které mají jak
teoretické, tak praktické zázemí, lektoi, kteí mají vlastní bohaté zkušenosti s tématem. Problematika vztah žák ve tíd, pop. problémové jevy
jako je šikana nebo naopak podceování se žák.
Témata, která spadají do osobností a sociální výchovy, se objevují v rzných variantách i jako souást jiných výchov (globální výchov, zážitkové
pedagogice, ekologické výchov, výchov k demokracii a míru, multikulturní výchov a velmi úzce jsou propojena s dramatickou výchovou, která
tím, že používá jako svou základní metodu modelování situací prostednictvím hry hrá v rolích, se blíží samotnému životu).
editelé i uitelé školských zaízení poci ují nejvtší potebu dalšího
vzdlávání práv v tchto oblastech. Škola je odrazem spolenosti se všemi
klady, ale i zápory. Každá škola, každá tída pináší jiný obraz sociálnkulturního spoleenství. Nestaí, aby uitel byl odborníkem na úrovni
svého pedmtu, ale musí mít velké znalosti z oblasti psychologie a v neposlední ad i práva. Každý chybný krok se stává mediálním výkikem a
informace zkreslené i doplnné polopravdami a spekulacemi, jsou zveejnny v tisku, rozhlase, televizi, vyjadují se k nim laici na internetu.
Velkou výzvou a je evaluace a autoevaluace a také prezová témata a
možnosti projektové práce.
Jak jednotlivci, tak celé pedagogické sbory vyhledávají setkání s odborníky (lektory), kteí jim pomohou pochopit i poradí, jak ešit stále složitjší
situace, se kterými se den co den ve své práci setkávají. Vyhledávají lektory, kteí se neopírají jen o teorii, ale mají v daném oboru i praxi a mohou
doložit konkrétní rady a píklady z praxe.
Ze škol neodcházejí jen uitelé dchodového vku, ale asto i mladí uitelé.
Ti mladí mají velké odborné znalosti, ale nezvládají didaktické a metodické
postupy, neumí žáky dostaten motivovat, udržet káze a pozornost. Vztahy
žák ⇔ žák, uitel ⇔ uitel, uitel ⇔ editel, uitel ⇔ žák, uitel ⇔ rodi
jsou založeny na každodenní komunikaci v nejrznjších formách.
Jestliže jsou všechny tyto vztahy vyvážené, vyrstá harmonická osobnost pipravená ešit situace se všemi rozmanitostmi, které život pináší.
Jsou–li vazby narušeny, vznikají vypjaté situace, asto plné emocí, které
nelze ešit jen na základ vlastní intuice, ale vyžádají i odborné postupy,
pro které musí mít každý pedagog potebnou dávku odborných vdomostí
z oblasti psychologie a pedagogiky. Zde je i další výzva k další a hlubší
spolupráci odborník a pracovník vysokých škol a organizací zabezpeující další vzdlávání uitel a výmna vzájemných zkušeností a poznatk.
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Závrem mžeme citovat stále platný posteh Karl Raimunda Poppera.
„Pokroku dosáhneme tehdy a jen tehdy, pokud jsme ochotni pouþit se ze
svých chyb, uvČdomit si své omyly a kriticky je využít namísto toho, abychom na nich dál dogmaticky lpČli.“
Literatura:
BAUMAN Z. Individualizovaná spoleþnost. Praha : Mladá fronta, 2004.
BECK, U. Risk Society. London, 1992
JUNG, C. G. Duše moderního þlovČka. Brno : Atlantis, 1994.
RIES, L. O rozumní svtu ve vztahu k výchov. Uþitelské listy, 2006/7, .
9, s. 2-3.
VYBÍRAL, Z. Psychologie jinak. Praha : Academia, 2006,

253

