SEBEREFLEXE, KOMUNIKACE
A SOCIO-KONSTRUKCE REALITY
Jan Slavík
Anotace: Žáci se musí ve škole uêit mnoho pojmĎ a operaêních strategií. Jsou-li úspøšní,
získávají nástroje pro êinnost ve specifickém obsahovém poli – v oboru nebo profesi. Ale pĆitom se ze zĆetele obvykle ztrácí spojení mezi disciplínou a osobním pĆístupem ke svøtu, který
je disciplínou „vytváĆen“. Tím uniká souvztažnost mezi odbornými a humánními (etickými,
sociálními) aspekty vzdølávání. V daném kontextu se êlánek soustĆeóuje na úlohu sebereflexe
a komunikace pro sociální a individuální konstrukci reality bøhem školního vzdølávání.
Autor dokazuje, že žáci jsou schopni porozumøt principĎm a smyslu socio-konstrukce reality,
jestliže mohou reflektovat procesy udávání dĎvodĎ nebo vysvøtlování v komunikaêních
událostech výuky.
Abstract: Pupils have to learn a lot of concepts and operating strategies in school. If they
are successful, they acquire instruments for their activities in a specific content field – in
the special discipline or profession. But links between the discipline and a personal approach to
the world (which is “created” by the discipline) are usually not considered. Interconnections
between specialization and human (ethic, social) aspects of education are then lost. In this
context the article is focused on the role of self-reflection and communication for social and
personal construction of reality during school instruction. The author argues that pupils
are able to understand principles and ideas behind this socio-construction if they have the
opportunity to reflect procedures of giving reasons or explanations in communication events
of the school instruction.

Úvodem
Pojem „kurikulum“, kterým je podmínøno téma této konference, je v zahraniêí jeden z nejpoužívanøjších, a také u nás se stává bøžným možná i proto, že
nemá pĆíliš ostré významové hranice. Panuje nicménø dobrá shoda v tom, že jeho
základem jsou obsahy vzdølávání, a to ve vztazích k pĆíslušným vzdølávacím cílĎm
a prostĆedkĎm. O takové obsahovø-funkêní pojetí významu kurikula se opírá i tento
pĆíspøvek. Je zamøĆený na souvislost mezi odbornými a humánními (etickými,
sociálními) aspekty vzdølávání.
DĎvodem volby tématu je problém, který je historicky stálou souêástí každé
vzdølávací snahy, ale stává se u nás novø aktuální právø v souvislosti s probíhající
kurikulární reformou. Skalková (1999, s. 61) jej souhrnnø vystihuje slovním spojením „humanizace vzdølávacích obsahĎ“, což by se ve výše uvedeném pojetí dalo
vyjádĆit i jako „humanizace kurikula“. Souvisí s tématem individualizace a diferenciace
ve škole (Vališová, Kasíková a kol. 2007, s. 153 n.) a v jeho prodloužení s problematikou socializace prostĆednictvím personalizace, jak ji rozebírá napĆ. Pupala (2004).
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V obecném smyslu jde o hledání vyváženosti mezi autonomií a heteronomií,
tedy o hledání rovnováhy mezi autonomní osobní volbou a závislostí této volby
na heteronomním spoleêenském systému pravidelností, pravidel, norem, závazkĎ,
nabídek, možností a omezení. Vzdølávání jako reálný proces se pohybuje na
ošidné hranici mezi obøma miskami vah a musí se vyrovnávat s jejich pĆirozenou
tendencí pĆepadat na jednu nebo druhou stranu. Jedním z nejvýznamnøjších
êinitelĎ jejich vychylování smørem k relativní ztrátø autonomie jsou specializované
obory lidské êinnosti, které jsou ve vzdølávacím prostoru zastoupeny svými analogiemi – vyuêovacími pĆedmøty.
Každý obor, a v souvislosti s ním i vyuêovací pĆedmøt, utváĆí svĎj „region
jsoucna“ – svĎj odborný svøt, resp. svou „verzi svøta“ (Goodman 1996) ve které
platí urêitá pravidla vnímání nebo jednání a platí v ní urêité zpĎsoby komunikace,
pĆíznaêné pro daný obor. Pravidla a zpĎsob komunikování se vyvíjejí na základø
specifické práce, kterou je obor vytváĆen a která posouvá lidské poznání do rovin
pĆesahujících bøžnou lidskou zkušenost. Právø proto je obor oborem, právø proto
je ve spoleênosti oceĀován. Pro novice, který vstupuje do svøta oboru a má se
v nøm nauêit zdárnø pĆebývat, to však na pomørnø dlouhou dobu jeho noviciátu
pĆináší omezení svobodné volby, nutnost pĆizpĎsobovat se pravidlĎm oboru a respektovat jeho vyjadĆovací a sdølovací požadavky. Ze zĆetele jak žáka, tak uêitele
se pĆitom nezĆídka ztrácí propojení mezi disciplínou a osobním pĆístupem k té
verzi svøta, která je disciplínou vytváĆena.
éím vøtší nárok je v dané historické dobø kladen na svobodnou volbu, na
spontaneitu lidského jednání a na jeho tøsnou vazbu k „pĆirozenému svøtu“, tím
naléhavøji se stĆetává s nárokem na specifickou ukáznønost a na pohyb ve zvláštní
psychické distanci, vyžadovanými pĆíslušným oborem. Na druhé stranø, tento
problém se týká i prostĆedí uvnitĆ oboru, který ke svému rozvoji nezbytnø potĆebuje tvoĆivost, a tedy originalitu a individuaci svých êlenĎ.
Souêasné „narcistní“ euro-americké pojetí lidské autonomie staví toto stĆetávání do zvlášČ ostrého svøtla (srov. Pupala 2004). Odborné poznávání v rámci
jednotlivých oborĎ má ohromující rozsah i fascinující dosah na civilizaêní vývoj,
ale zároveĀ se dostává do stále vøtší distance vĎêi bøžné osobní zkušenosti, takže
jeho zvládání vyžaduje stále více kulturního úsilí. Aby se jedinec mohl svobodnø
rozhodnout, zda vĎbec chce toto úsilí vynakládat, musí o daném oboru nøco vødøt.
Ale samotné dosažení alespoĀ této úrovnø poznání je již spojeno s požadavky,
které není lehké uspokojit. Probíhá pedagogický zápas o to, aby se jednotlivec
„neztratil sám sobø“, a nakonec ani tomu oboru, který právø studuje, právø proto, že
odtrženost oborových obsahĎ od bøžné zkušenosti a spontánních motivací žáka
by se ukázala nezvladatelnø velká.
V koneêných dĎsledcích tak snadno dochází k rozporĎm, které ústí do kritiky vzdølávacího procesu z obou stran. Ze strany zastáncĎ odbornosti se ozývají
námitky proti snižování nároênosti, proti mølkosti nebo nepostaêujícímu objemu
poznatkĎ apod. Ze strany obráncĎ osobní autonomie pĆicházejí kritiky pĆílišného
zúžení vzdølávacího zábøru, odtrženosti od bøžného života, nadmørného pĆinucování a sociálního sjednocování apod. Diskuse, mnohdy ostré, které u nás pĆed
nedávnem probíhaly v souvislosti se zavádøním Rámcového vzdølávacího programu
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a týkaly se problematiky vymezování nebo propojování jednotlivých vyuêovacích
pĆedmøtĎ, jsou konkrétním pĆíkladem uvedených rozporĎ (srov. Beneš 2005).
Jestliže v souêasné dobø víceménø utichly, neznamená to asi, že zmizel uvedený
rozpor, ale spíš jen to, že tlak na reformní zmøny se doposud neukázal tak pĎsobivý a pronikavý, aby nutil zúêastnøné strany setrvávat v kritickém dialogu.
Vzpomínané diskuse naznaêily i to, že tendence k prohlubování oborových
znalostí a k oborové specializaci, typické pro univerzitní úroveĀ oborové výuky,
se mohou dostávat do rozporĎ s integrativními tendencemi kurikulární reformy,
typickými pro rovinu všeobecného vzdølávání. Interdisciplinární pĆesahy totiž
v oborech nezĆídka vznikají jinak a z jiných východisek, než jak tomu mĎže být ve
vyuêovacích pĆedmøtech (Slavík a kol. 2005).
V oborech – s nezbytným uvážením rozdílĎ v jejich specializaci – integrace
vychází z logiky vývoje poznání, které zakládá spolupráci a obsahové prĎniky
oborĎ. Oproti tomu integrace vyuêovacích pĆedmøtĎ musí podstatnou mørou
pĆihlížet právø k humanizaênímu imperativu: vztahy mezi pĆedmøty mají respektovat žákovo pĆedporozumøní a obecný zĆetel k lidskému rozmøru oborového
poznávání. Míním tím jeho etické, sociální a socializaêní, motivaêní aj. stránky,
které pĆesahují do filozofické nebo meta-vødecké roviny a obor je zpravidla neklade do centra svého zorného pole (Slavík a kol. 2005).
Skuteêností je, že o tøchto otázkách se u nás doposud psalo i mluvilo nedostateênø s ohledem na to, jak závažné jsou pro celý smysl kurikulární reformy. Ve
svém pĆíspøvku chci nabídnout k úvaze hledisko, které by mohlo pro navozenou
problematiku otevírat jeden z možných prostorĎ pro argumentaci a dialog – hledisko
sociálnø konstruktivistické. Chci se pĆitom zamøĆit na obory, které mohou sloužit jako
modelový pĆíklad pro úvahy o napøtí mezi humanizací a specializací – obory umølecké.
Mým zámørem je tímto prostĆednictvím poukázat na obecné principy, které
procházejí napĆíê všemi obory ze zorného úhlu humanizace kurikula. Nabídnuté
oborové hledisko má být pĆedevším nabídkou otázky: do jaké míry se v nároku
na humanizaci kurikula obory navzájem liší, resp. podobají?

Epistémická konformita anebo tematizace osobních východisek
Úvodem pĆipomenu, že z pohledu sociálního konstruktivismu je škola
institucí pro sociální reprodukci, která kromø jiného zajišČuje tradování (transmisi)
symbolĎ a pĆedstav neboli – v pojmenování O. Kašêáka (2002, s. 408) – epistémickou
konformitu. Kašêák v této souvislosti vyzdvihuje paradoxní pozici uêitele (tamtéž,
s. 409): „podle oficiálních pedagogických dokumentĎ má žákĎm pomáhat k maximálnímu
individuálnímu rozvoji, který však ve jménu uspokojení základních sociokulturních požadavkĎ brzdí vlastním formativním pĎsobením v praxi.“
Zdrojem uvedeného paradoxu a klíêovým problémem školy v její snaze o humanizaci kurikula je nezbytnost disciplinace (Kašêák, cit. dílo). Disciplinace je pĆirozenou funkêní vlastností kurikula a vyplývá z jeho úêelu a smyslu. Bez ní totiž nelze organizaênø zvládnout ani jen samotné uvedení vzdølávacího obsahu k žákĎm, natož pak
práci s ním, má-li tato práce být natolik systematická, aby ústila do uêení a pouêení.
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Otázkou je, jak za podmínky alespoĀ minimálnø nutné disciplinace zabezpeêit tematizování osobních pĆedstav, tužeb, pĆání a prožitkĎ jednotlivými žáky, pokud
bychom chtøli dĎslednø respektovat jejich autonomii. Školní komunikaêní prostor
není k tomuto úêelu ideálnø vybaven jak s ohledem na technické, tak na funkêní
podmínky. Vynikne to napĆíklad ve srovnání s komunikaêním prostorem psychoterapie nebo psychoanalýzy, který se již více než století intenzivnø vyvíjí smørem
k co možno autentickému znovu-zpĆítomĀování osobní zkušenosti klientĎ a k systematické práci s takto otevíranými tématy (viz napĆ. Jedliêka 1999 i další texty
z téhož êísla Pedagogiky).
V tuto chvíli se jistø nabízí pádná námitka, že úkolem školy není terapie,
ale vzdølávání. Jistø, ale nezapomínejme, že tématem naší úvahy je humanizace
kurikula a že atributem humanizace ve škole – jak je pĆevážnø chápána v souêasném pedagogickém diskurzu – je péêe o potĆeby a zájmy dítøte nebo mladého
êlovøka (Pupala 2004, s. 24–25). To logicky vyžaduje tyto potĆeby a zájmy nejprve
zjistit, pĆiêemž prvním pĆirozeným informaêním pramenem takového zjišČování
nespornø je sám jedinec, kterého chceme v jeho potĆebách a zájmech respektovat.
Tím se opøt vracíme k možnostem školního komunikaêního prostoru zabezpeêit tematizaci osobních potĆeb, zájmĎ, tužeb atd. Psychoterapeutický, resp. psychoanalytický komunikaêní prostor zĎstává v daném ohledu pro školu vzorem. Podrobnøji v tomto smøru tuto úvahu nebudeme dále rozvíjet. ZĎstaneme však u dĆíve
vyslovené humanizaêní podmínky: zabezpeêit tematizování osobních východisek.
Je zĆejmé, že umølecké obory mají v dané souvislosti mimoĆádné postavení.
A to z toho dĎvodu, že se zabývají tvĎrêí, prožitkovou, emocionální a smyslovou stránkou
lidského výrazu, tedy tou stránkou myšlení, vyjadĆování a sdølování, která je obvykle jedincem pociČována jako autonomní a individualizovaná. PĆestože se v mnoha
ohledech jedná o iluzorní dojem, protože míra jedineênosti je nutnø jen relativní,
od této polohy se dá vycházet jako od centra osobní intimity êi autonomie žáka.
Z druhé strany ovšem nesmíme pĆehlédnout, že umøní – stejnø jako jiné
domény lidských êinností – ve škole vystupuje coby pĆedmøt, resp. obor, neboli
specializovaná oblast lidských aktivit. To znamená, že vstupuje do školního prostĆedí jako souêást kurikula, a tedy ve zobecnøných, kulturnø legitimovaných a racionálních souvislostech. Tím se i zdánlivø privátní, autonomní umølecké aktivity ve
škole dostávají do silového pole heteronomních vlivĎ a podléhají stejnému pedagogickému paradoxu jako všechny ostatní obory. PĆesto však jejich pozice je v nøêem
odlišná, protože všechny umølecké obory ve škole, bez ohledu na míru jejího
skuteêného naplnøní, disponuji možností expresivní tvorby (výtvarné, dramatické
nebo hudební aktivity, tvĎrêí psaní, výrazový tanec atd.).
Jak pĆesvødêivø vysvøtlil N. Goodman (1976, 1996), expresivní (umølecká)
tvorba produkuje výrazové a komunikaêní struktury, které zcela stejnø jako u všech
jiných oborĎ lidské êinnosti vytváĆejí urêitá pojetí svøta. Jinými slovy, tvoĆí urêité
verze zpĎsobĎ, jak êlovøk mĎže „mít svøt“. V tomto smyslu – pouze v tomto smyslu! –
není žádný rozdíl mezi matematickou rovnicí, zápisem fyzikálního zákona, hudební skladbou a nakresleným portrétem (Goodman 1976, 1996). Všechny tyto
výrazové struktury vypovídají o nøjakém zpĎsobu symbolického konstruování svøta
a všechny závisejí na kulturním kontextu, ze kterého se zrodily.
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PĆesto však z hlediska, o které se zde zajímáme, má expresivní tvorba zejména u nøkterých umøleckých druhĎ (výtvarný projev) nebo u nøkterého z jejich
pojetí (Orffovo pojetí hudební výchovy) jednu nespornou pĆednost: v naší historické dobø pĆipouští mnohem rozsáhlejší škálu individualizovaných projevĎ než všechny
ostatní typy svøtatvorby. Poskytuje tedy liberalizaêní východisko k relativnø autonomnímu osobnímu projevu, jen málo svázanému prvotním nárokem oborĎ na
precizní znalost správného zpĎsobu vyjadĆování. Není proto náhodou, že právø expresivní tvorba je tak êasto využívána psychoterapií, kterou jsme zde zmínili jako vzor
otevĆenosti komunikaêního prostoru pro humanizaêní úsilí.
V expresivní tvorbø získáváme relativnø ideální nástroj pro svrchu uvedený
základní nárok sociálnø konstruktivistického, a zároveĀ i humanizaêního pĆístupu:
zabezpeêit tematizaci osobních východisek. Co to znamená pro pozici umøleckých
pĆedmøtĎ ve struktuĆe kurikula? Jejich klíêová humanizaêní úloha zĆejmø spoêívá
v reflektování, rozvíjení a kultivování vztahĎ mezi veĆejným (sociálním) a intimním
(individuálním) prostorem. To se døje na podkladø intelektuální práce na prĎniku
jazyka porozumøní sobø samému s konvencemi komunálního diskurzu.
V tomto výjimeênø lidsky dĎležitém prĎniku se odehrává „konstrukce skuteênosti dané society“ (Kašêák 2002, s. 401). Té mĎžeme rozumøt a vyrovnávat se s ní
tehdy, když „nahlédneme sociální odĎvodĀování rĎzných pĆesvødêení, sledujeme-li procedury
popisování a zdĎvodĀování, které pĆíslušná kultura používá, a pĆitom neztratíme ze zĆetele,
jak se v tomto poli kultury vynacházejí jednotliví lidé se svými pĆedstavami, touhami, pĆáními a prožitky” (tamtéž).
Z pĆedchozích úvah vyplývá, že ve školní situaci, jejíž principiální pedagogický
paradox nelze pĆekonat, smysl sociálnø-konstruktivistických poznatkĎ spoêívá
pĆedevším v reflexi. Úêelem reflexe není vymanøní z vlivu sociálních formativních
mechanismĎ, protože to není možné. Ale prostĆednictvím detailnøjšího poznávání
tøchto mechanismĎ je možné citlivøji s nimi zacházet, pohybovat se v silovém
poli jejich pĎsobení, stát se pružnøjším v odezvách na bezprostĆední i složitø
zprostĆedkované mocenské vlivy (Kašêák 2002, s. 410).

TvoĆivá tematizace zkušenosti a její reflektování
Jak zdĎrazĀuje filozof a teoretik umøní Nicolas Bourriard (2004, s. 39, srov.
též Kašêák 2002, s. 401), „lidská spoleênost je … utváĆena pĆíbøhy, jakýmisi nehmotnými,
více êi ménø uznávanými skripty, a ty se projevují v pĆístupu k životu, ve vztahu lidí k práci
nebo zábavø, ale i v institucích êi ideologiích. … PĆedstavitelé politické moci vytváĆejí plány,
sepisují prognózy. A my žijeme uvnitĆ tøchto pĆíbøhĎ“. Nikdo z nás nemĎže z tøchto
pĆíbøhĎ – scénáĆĎ dané historické doby – úplnø vystoupit, všichni jsme jejich zajatci. PatĆí mezi nø používání mobilních telefonĎ, zpĎsob odívání, trávení volného
êasu, titulky televizního poĆadu, logo urêité firmy a s ním spjaté reklamní nebo
nákupní aktivity atd. To vše zavádí urêité zpĎsoby chování a utváĆí kolektivní
hodnoty, svøtonázory, zpĎsoby vnímání skuteênosti a zpĎsoby konstruování rozmanitých verzí svøta. A to vêetnø verzí, které jsou prosazovány jednotlivými obory,
a zprostĆedkovanø tedy i pĆíslušnými školními pĆedmøty.
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Jak k této situaci pĆistupuje souêasné umøní a co bychom møli oêekávat
od jeho prĎnikĎ do školy? Souêasný umølecký proud, který nás v této souvislosti
zajímá, se nazývá postprodukce (Bourriard 2004). Jeho re-konstruktivní snaha smøĆuje k dešifrování kolektivních scénáĆĎ, které prostupují naše životy. Umølci postprodukce používají bøžných scénáĆĎ komunálního diskurzu a zacházejí s nimi
tak, že vytváĆejí odlišné narativní linie, alternativní fikêní pĆíbøhy, které jsou jako
umnø zprohýbaná zrcadla: s pomocí právø tøch forem, které již kolem sebe a v sobø
nevnímáme, protože jsme s nimi srostli, nám nabízejí odlišný úhel pohledu a s ním
i šanci na odlišné prĎhledy nebo i prĎchody realitou (Bourriard 2004, s. 40).
Ve škole tento umølecký pĆístup otevírá možnost k tvoĆivé tematizaci osobních zkušeností a k následné re-konstrukci jejich zasazení do kulturního kontextu souêasnosti
(Carey 1998, s. 187). Umølecká tvorba navozená jako uêební úloha je ve školním
prostĆedí kulturním experimentem svého druhu – je modelem pro nahlížení a kritické
zvažování kolektivních scénáĆĎ, které prostupují naše životy. Jejím prostĆednictvím žáci mohou tematizovat, uvødomovat si a z pĆimøĆeného odstupu posoudit
svá osobní východiska a hledat k nim odpovídající kulturní kontexty.
Je zĆejmé, že tematizace osobní zkušenosti žákĎ je plnø podmínøna minulostí žákova životního pohybu – v ní se zkušenost utváĆela a zakládala v pamøti.
Výsledkem tvoĆivé expresivní tematizace je vnøjší reprezentace žákovy zkušenosti, která
má podobu symbolizující výrazové struktury, napĆ. kresby, literárního vyjádĆení, dramatického nebo muzikálního projevu apod. Taková výrazová struktura má pro školu
smysl tehdy, stává-li se souêástí vzdølávací snahy – je-li pro žáka vzdølávacím motivem,
resp. vzdølávací výzvou.
Vzdølávací motiv je pohnutka, a zároveĀ i téma pro další spoleênou êinnost
žákĎ a uêitele, která vede k poznávání a k promønám v dispozicích žáka. Je to analogie objevená mezi individuálním výrazem a širšími kulturními nebo socio-biologickými
souvislostmi, která slouží jako vzdølávací podnøt (výzva) k poznávání a vysvøtlování
podobností a rozdílĎ mezi chováním jednotlivce, pĆíp. výchovné skupiny, a obecnými kulturními projevy. Tímto zpĎsobem se vzdølávací motiv rozvíjí do podoby
takové uêební úlohy, která vychází z žákova vlastního objevu souvislostí mezi osobními zážitky a jejich kulturním zobecnøním (Slavík, Wawrosz 2004, s. 175–176).
Domnívám se, že uvedená podoba „krystalizování“ uêební úlohy ze životní
zkušenosti žáka a z jeho pĆedporozumøní svøtu je pro umølecké obory ve škole –
zejména pro výtvarnou a dramatickou výchovu – v souêasné dobø pĆíznaêná, pĆinejmenším v jejich kvalitních podobách. Souêasnø se domnívám, že pĆedstavuje
relativnø optimalizovaný koncept humanizaêních snah v tom smyslu, jak jsme
o nich výše uvažovali v souvislostech sociálního konstruktivismu a souêasné kulturní éry „postprodukce“.
O „relativní optimalizaci“ zde mluvím proto, že pĆi soudném náhledu na
možnosti humanizace ve smyslu personalizace nelze pominout nepĆekroêitelnost
pedagogického paradoxu. Proto je nutné poêítat s disciplinací žáka pĆinejmenším do úrovnø jeho vstĆícnosti k tématu êi námøtu vyžadujícího Ćešení s odpovídající úrovní pracnosti nebo, chcete-li, kulturního úsilí (Slavík, Wawrosz 2004, s. 203).
Aby vzdølávání mølo vĎbec smysl, musí žáci vynaložit dostateêné a nikoliv malé
kulturní úsilí i v tøch relativnø nejliberálnøjších a nejindividualizovanøjších vzdølávacích oborech, za jaké jsou v souêasnosti pokládány kupĆ. obory umølecké.
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Sociálnø konstruktivistické schéma personalizovaného uêení
V tomto místø výkladu se nabízí návrat k naší úvodní otázce: do jaké míry
se v nároku na humanizaci kurikula obory navzájem liší, resp. podobají? Lze nabídnout nøjaký zobecĀující model, který by popisovanou situaci umøleckých oborĎ vystihoval natolik obecnø, aby se k nømu mohly alespoĀ do urêité míry pĆihlásit
i ostatní obory ve všeobecném vzdølávání?
Mám za to, že na uvedené otázky lze nabídnout odpovøó, která snad má šanci
alespoĀ pro to být podnøtem k mezioborové diskusi. Shrnu ji do jednoduchého
„sociálnø konstruktivistického“ schématu, které ve skice vystihuje podstatné rysy
výše popsaných procesĎ (obr. 1).
Schéma vychází z axiomatického pĆedpokladu, že reflexe vĎêi výrazovému
projevu, v nømž se reprezentují vybrané složky zkušenosti žáka, má systematický
a spoleêensky zdĎvodnøný vzdølávací smysl tehdy, smøĆuje-li k obsahĎm kurikula, tj.
v koneêném vzdølávacím dĎsledku k urêitým kompetencím tak êi onak zakotveným
v pojmech. Tak, jak to demonstruje rámcový vzdølávací program souêasné reformy.
Celková interpretace schématu je pak obsažena v pĆedcházejícím výkladu.
Žákovy zážitky
v minulosti

PROSTOR VÝUKY

Výrazový projev

B

A
životní
situace

C

B
tvorba

B
C

Bvp

- zkušenost s rùznými
typy situací =
pøedporozumìní

MINULOST

Reflexe

Bvp
Vzdìlávací
motiv
Individuální historie
&
Kulturní historie

PØÍTOMNOST

Obr. 1: Schéma funkêních souvislostí vzdølávacího motivu (A, B, C – lidé v sociálních situacích, BVP – výrazový projev ústĆední osoby B (žáka), která je schématem sledována v úplné trajektorii od zkušenosti a pĆedporozumøní k novému poznání).
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Pro ilustraci si na závør dovolím aspoĀ náznak možnosti zobecnøní zde nabídnutého schématu. PĆíležitost k exemplifikaci se naskytuje v souêasné didaktice matematiky, konkrétnø v publikaci autorĎ M. Hejného a F. KuĆiny Dítø, škola matematika
z roku 2001 (pĆíklad byl uveden i v êlánku obou autorĎ v Pedagogice 1/2000).
AutoĆi na s. 81 své knihy uvádøjí ukázky dvou kreseb dvou šestiletých døtí
na námøt Nakresli hrnek (obr. 2). Kresby jsou pro nø – spolu se vhodnø Ćízeným
dialogem se žáky, který na kresby navazuje – možností, která vede k poznávání
žákova duševního svøta, tj. poznávání jeho pĆedporozumøní, jeho zpĎsobu konstrukce poznání v daném situaêním poli. Protože „êinnost pĆi kreslení hrnku je
tvĎrêí transformací [žákovy] zkušenosti“, je ideálním východiskem k následné pedagogické podpoĆe konstruování poznatkových struktur – tedy k podpoĆe uêení
v daném oboru, dokáže-li uêitel tuto transformaci vhodnø navázat na pøstování dovedností, které jsou pro daný obor typické (tamtéž, s. 103).

Obr. 2: VýĆez z êlánku M. Hejného a F. KuĆiny (2001, s. 81) s obrázky šestiletých døtí na
téma „Nakresli hrnek“.
Takovému uêení bychom snad smøli Ćíkat „personalizované“ a v duchu výše
uvedené poznámky o relativní optimalizaci bychom je mohli pokládat za úbøžník
snahy o humanizaci kurikula. Domnívám se, že v daném smyslu a v Goodmanovø
pojetí oborĎ jako rozmanitých a rovnocenných „verzí svøtatvorby“ si mohou být
pĆekvapivø blízké problémy i tøch zdánlivø nejvzdálenøjších oborĎ kurikula jako
v našem pĆíkladu výtvarná výchova a matematika.
Na druhé stranø bychom však nemøli zapomínat na výjimeêné postavení souêasného euro-amerického umøní vzhledem ke škále individuaêních možností. I námi
vzpomínaná kresba hrnku je toho pĆiléhavým pĆíkladem. Ona sama mĎže být východiskem pro tematizace žákovy zkušenosti ve více oborech, samozĆejmø vêetnø
samotné výtvarné výchovy, ale obory se budou navzájem lišit ve zpĎsobech dalšího
pedagogického zacházení s ní a v cílech, které pĆitom budou sledovat. Tehdy nezbývá než ještø jednou podtrhnout výše citovanou vøtu: vyuêující musí být v rámci
své specializace schopen navázat tvoĆivou transformaci žákovy zkušenosti na pøstování dovedností, které jsou pro daný obor typické.
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