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PØEDMLUVA

Pøedkládaná publikace je vìnována prof. PhDr. Josefu Maòákovi, CSc. k jeho významnému
životnímu jubileu. Kapitoly a zdravice zaøazené v  této publikaci vycházejí z  vystoupení,
která odeznìla na odborné konferenci Kuriklum a výuka v  promìnách školy, již uspoøá-
dalo Centrum pedagogického výzkumu PdF MU v  èervnu 2009. Jejich autory jsou žáci,
kolegové a pøátelé prof. J. Maòáka. Pokusili se reagovat na aktuální otázky i výzvy, které
jsou spojeny se školou, s  jejím kurikulem a s  výukou, která se v  ní odehrává. Kapitoly od-
rážejí témata, která jednotliví autoøi v  souèasné dobì promýšlejí i zkoumají.

Kapitoly první èásti publikace jsou orientovány na nìkteré aktuální, obecnìjší problémy
vzdìlávání. Najdeme v  nich úvahy o širších spoleèenských souvislostech vzdìlávání, o jeho
smyslu v  postmoderní spoleènosti i o jeho smìøování. Tento makropohled na vzdìlávání
zahrnuje mikropohledy, v  nichž jsou nazírány v  nových kontextech kategorie cíle a obsah
vzdìlávání, kompetence a znalosti, proces vzdìlávání a tvoøivost.

Druhá èást je orientována na vybrané kurikulární problémy. Kapitoly mají jednak kom-
plexnìjší, resp. širší charakter (efektivní kurikulum, monitoring kurikulární reformy na
gymnáziích, evropská dimenze ve vzdìlávání) a jednak si všímají kurikula ve vybraných
pøedmìtech nebo oblastech vzdìlávání (dìjepis, technické pøedmìty, výchova ke zdraví),
ale i podmínek úspìšné kurikulární reformy (klima školy).

Ve tøetí èásti nalezneme sondy do vybraných segmentù souèasné výuky na základní škole.
Seznámíme se s  videostudiemi v  nìkterých pøedmìtech na základní škole, nahlédneme
do možností podpory žákù se speciálními vzdìlávacími potøebami a podíváme se na
problém rozvíjení jazykových dovedností ve výuce anglického jazyka. V  této èásti jsou
také prezentovány výsledky výzkumù obrazu zaèínajících uèitelù a profesní zdatnosti
vnímané uèitelem.

Pan profesor Josef Maòák svým badáním a publikacemi zasahoval (a stále ještì zasahuje)
do všech tøí uvedených tematických oblastí. Vzpomeòme jen nìkterá témata, která studoval.
Patøí k  nim zejména problematika aktivity, samostatnosti a tvoøivosti a výukových metod.
S  oblibou se vìnoval zejména aktivizujícím metodám, problémové výuce apod. Své vý-
zkumné poznatky i pedagogické zkušenosti z  oblasti výukových metod zpracoval jako
autor nebo spoluautor v  samostatných monografiích nebo uèebních textech (Výukové
metody, Alternativní metody a postupy). Rozpracovával teorii tvoøivosti i metodické aspekty
jejího rozvíjení ve škole (sborníky Tvoøivá škola, Cesty k  tvoøivé škole, Rozvoj aktivity,
samostatnosti a tvoøivosti žákù, Struèný nástin metodiky tvoøivé práce ve škole aj.). Tato
a další didaktická témata opakovanì rozpracovával v  pøíruèkách obecné didaktiky (viz napø.
jeho Nárys didaktiky, Vybrané kapitoly z  obecné didaktiky).

Maòákovì pozornosti neunikly ani metodologické problémy pedagogiky. Vždy si uvìdo-
moval, že uèitel a odborný pedagog musejí teoreticky i prakticky zvládnout metody peda-
gogického výzkumu (viz publikace, jejichž je autorem, nebo jedním z  hlavních autorù:
Experiment v  pedagogice, Kapitoly z  metodologie pedagogiky, Cesty pedagogického vý-
zkumu, Slovník pedagogické metodologie).
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Prùbìžnì publikoval práce zamìøené na vzdìlávání budoucích uèitelù (viz jeho bibliogra-
fie zaøazená v  závìru této publikace). V  posledních letech byla intenzívní jeho badatelská
aktivita v  oblasti kurikula. O výsledcích svého výzkumu psal studie, monografie, pøehle-
dové èlánky, redigoval se svými kolegy z  Centra pedagogického výzkumu èetné sborníky
apod. (viz napø. Hodnocení uèebnic, Uèebnice pod lupou, Orientace èeské základní školy,
Kurikulum v  souèasné škole, Problémy kurikula základní školy, Absolvent základní školy,
Cíle a obsahy školního vzdìlávání a metodologie jejich utváøení).

Pan profesor Maòák je obdivován svými žáky, kolegy a pøáteli nejenom pro své odborné
znalosti a zkušenosti, ale také pro své lidské kvality. O tom svìdèí pozdravy a gratulace
zaøazené ve ètvrté èásti této publikace. Koneckoncù, ètenáø nechť posoudí sám.

Tomáš Janík a Vlastimil Švec
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ÈÁST I

K  PERSPEKTIVÁM VZDÌLÁVÁNÍ
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1 VZDÌLÁVÁNÍ VE SPOLEÈNOSTI VÌDÌNÍ

Josef Maòák

Spoleènost vìdìní (znalostí, informaèní) už svým názvem vytyèuje svùj dominantní znak,
totiž dùraz na poznání, vìdomosti, na objevování a osvojování nových dat a faktù, na stálé
rozšiøování kognitivního prostoru èlovìka. Tato stále se zrychlující cesta dopøedu za no-
vými svìty je zákonitým dùsledkem rozvoje naší civilizace, souèasnì však s  sebou nese
øadu problémù, které se zatím nestaèí øešit nebo se nejeví jako naléhavé. Z  našeho po-
hledu k  nim patøí také otázky vzdìlání, zejména jeho cílù, koncepce obsahu, zvládání toku
informací, vèetnì moderních technologií, a hlavnì formování osobnosti jako tvùrce této
spoleènosti.

Orientace spoleènosti na vìdìní, znalosti by však nemìla znamenat zamìøení jen na kvan-
titu osvojovaných informací, ale na širší a hlubší pojetí vzdìlání, které vyžaduje zvyšo-
vání kultury každého jedince, rozvoj lidských potencí, odpovìdnosti a morálních kvalit.
Právì tuto stránku vzdìlání je tøeba posilovat a rozvíjet. Vzdìlávací instituce jsou však
dosud pøevážnì zamìøeny jen na osvojování vìdomostí a dovedností a ani pedagogická
teorie výchovnì-vzdìlávací praxi v  tomto smìru pøíliš nepomáhá. Je proto tøeba obrátit
pozornost celé spoleènosti tímto smìrem, aby „exploze informací“ byla zvládnuta a vy-
užita pro zkvalitòování lidského údìlu zejména proto, že na obzoru se objevují závažné
pøíznaky potíží, pøekážek a dalekosáhlých zmìn.

1.1 Problémy souèasné civilizace

Pøipomeòme si nìkteré varovné skuteènosti, o nichž už existuje poèetná odborná literatura,
ale které širší veøejnost pøíliš nevzrušují; zato jsou pøedmìtem politických a žurnalistic-
kých hrátek, jejichž dùsledkem èasto je, že opravdovým øešením se zabývá málokdo.
K  narùstajícím problémùm zajisté patøí nastupující zmìna klimatu, vyèerpávání energe-
tických zdrojù, zneèišťování planety aj. na jedné stranì, na stranì druhé je to pøelidnìní,
neschopnost pøekonat bídu, utrpení a války, stárnutí svìtové populace, možnost zneužití
genového inženýrství atd. Také v  oblasti kultury a lidského soužití se objevují varovné jevy,
jako je rozšiøující se pøepjatý individualismus (narcismus a titanismus) a hedonismus,
bezbøehý relativismus, narùstající násilí už u školákù, celkový úpadek hodnot atd.

Uvedené i jiné krizové jevy vytváøejí èetné rozpory, které ztìžují cestu spoleènosti dopøedu,
èasto pøinášejí zbyteèné napìtí a utrpení. Lidské spoleèenství si sice vytyèuje prospìšné
globální cíle, ale proti nim se stavìjí lokální, osobní zájmy. Jsme svìdky úžasného rozvoje
techniky (vìk superindustrializace, robotizace), ale zaostává mravní vìdomí, velké úspìchy
vìdy a techniky dosud nevymýtily rùzné povìry, naopak se šíøí skepse, relativismus. Svìt
je rozdìlen – na jedné stranì bohatství a pøepych, na druhé stranì hlad a bída. Propaguje se
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sice mírová spolupráce a vzájemné porozumìní, ale pøetrvávají války, terorismus dokonce
sílí. V  uvádìní rozporù by bylo možno pokraèovat, ovšem jejich øešení je v  nedohlednu,
i když pokusù o jejich pøekonání také není málo.

Také idea vzdìlání se stává pøedmìtem pochyb a souèasný stav není bez rozporù. Podle
K. H. Liessmanna (2008) oznaèení naší epochy jako spoleènosti vìdìní je jen „rétorickou
figurou“, za níž se skrývá fakt, že všeobecného vzdìlání rychle ubývá, že vzdìlání se pøi-
zpùsobuje tlaku ekonomických zájmù a zábavního prùmyslu. Ovšem na druhé stranì mo-
derní doba také pøináší nové priority a nelze nostalgicky srovnávat dnešek s  minulostí,
protože i nejvyšší vzdìlání se demokraticky otevøelo všem; s  tím však souvisí zmìna jeho
charakteru. Jde spíš o to, že ve spoleènosti vznikají nové výzvy (Skalková, 2004), na jejichž
øešení je nezbytné se orientovat a hledat cesty, jak se bránit diktatuøe informací (Mleziva,
2004), jak nepropadnout „esemeskové“ komunikaci nebo poèítaèové klaustrofobii, jak èelit
všudypøítomné reklamì atd.

1.2 Vzdìlávání na køižovatce

Proces kultivace èlovìka (enkulturace) od hominizace k  humanizaci vždy probíhal ve
spoleènosti i vlivem spoleènosti, proto vlivy prostøedí mají nezastupitelný význam pro
jeho výsledek, jak prokazují osudy tzv. „vlèích dìtí“. Dosud však neumíme toto pùsobení
správnì zámìrnì usmìròovat a využívat, èasto se jen pøizpùsobujeme jeho živelnému prù-
bìhu. Nìkteré analýzy souèasné spoleènosti nejsou lichotivì – napø. „nedomyšlená spo-
leènost“ (Keller, 1993), jiné vybízejí k  soustøedìní pozornosti na to, abychom „svìt výstižnìji
popsali, abychom lépe porozumìli tomu, co se v  nìm dìje a o co v  nìm jde“ (Bauman,
1995, s. 8). R. Palouš chápe nastupující éru jako nový dìjinný „eón“ – svìtovìk, k  jehož
nejnápadnìjším znakùm patøí „naprostá a jednoznaèná globalita vìdotechniky“ (1990, s. 34).
Èetní autoøi poukazují na závažné spoleèenské zmìny a vyvozují z  nich též závìry pro
nové smìry ve výchovì, jako napø. J. L. Abellán – nová etika v  planetární kultuøe (1997, Jeho
Svatost Dalajláma – etika pro nové milénium (1999), J. Kotásek – vize nové výchovy
(1993), Z. Matìjèek – integrované vlastnosti èlovìka (2004), J. Pelikán – klíèová sedmièka
úbìžníkù výchovy (2007), L. Ries – duchovní rozmìr vzdìlávání (2008) a mnozí další.

Ve všech oblastech svìta nepøetržitì probíhá vývoj jevù, nìkdy však dochází k  prudkým
a dalekosáhlým zmìnám, které bývají rùznì oznaèovány jako revoluce, zmìny paradigmatu,
vývojový skok, bod obratu, jako prolínání kontinuity a diskontinuity apod., zjišťuje se, že
rùzné oblasti se navzájem od sebe vzdalují a vzájemnì se odcizují. Naproti tomu sílí ten-
dence sbližovat pøírodovìdné a humanitní obory – tzv. konsilience (Wilson, 1999), která
ve vìdì klade dùraz na interdisciplinaritu a vzájemnou souvislost jevù a jejich propojenost.
Také ve výchovnì-vzdìlávací sféøe se stále èastìji naráží na meze souèasných trendù, na
bariéry dosavadních koncepcí, metod a prostøedkù, ponìvadž jen vylepšování a zdokona-
lování tradièních postupù je neúèinné nebo dokonce nevhodné. Hlubší pohled na bìžnou
vìdeckou produkci v  literárním zpracování ukazuje, že výzkumná šetøení se vìtšinou za-
mìøují na popis a analýzu sledovaných jevù, ale že menší pozornost se vìnuje syntéze
a zobecnìní zjištìných dat a údajù, takže sice jsou k  dispozici èetné a závažné informace,
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ale chybí jejich využití, uplatnìní pøi øešení aktuálních problémù. K  tomu pøistupuje malá
vzájemná informovanost o dosažených poznatcích, ponìvadž pro jejich množství je vùbec
nestaèíme sledovat. Dùsledkem je vynikající literární produkce, celkem velmi dobrá infor-
movanost, ale nedostateènì inovovaná praxe, její zaostávání.

Tato situace se odráží i v  souèasné výuce. Stále pøevládá pamìtní zvládání poznatkù, jejich
transmise, i když existuje i øada pokusù o zmìnu tìchto tradièních postupù. Stále je nedo-
stateènì zastoupeno øešení problémù, kritické myšlení, aktivita a samostatnost žákù nemá
výraznìjší podporu, i když studií je v  tomto smìru dostatek. Bezradnost se projevuje i v  otáz-
kách kurikula, tvoøivého zvládání nových technologií, ale hlavnì v  rozvíjení a upevòování
charakterových rysù osobnosti. Právem lze proto konstatovat, že též edukace se musí pøi-
pravit na bod obratu, který umožní, aby výchova èlovìka úspìšnì pøešla pøes osudovou
køižovatku, pøed níž se ocitla celá naše civilizace (obr. 1.1).

Obr. 1.1: Vzdìlávání na køižovatce

1.3 Hledání východisek

Edukace se vždy vyznaèovala zamìøením na budoucnost, protože musí poèítat s  faktem,
že i když je tøeba vycházet z  dané souèasné reality, osobnost je pøipravována pro zítøek,
který bude jiný než dnešek. Tento pøirozený perspektivismus byl nìkdy, poèínaje Plató-
nem, radikálnì pøekraèován utopickými pøedstavami, chiliasmem – v  nové dobì je reprezen-
tován reformním hnutím, jehož dìdictví dodává dodnes výchovnému úsilí øadu podnìtù
a inspirací. V  souèasnosti však hledání východisek z  edukaèních problémù navíc vychází
z  celosvìtových krizových jevù, které už nelze pøekonat izolovanými, dílèími zásahy nebo
vylepšováním dosavadních opatøení, ale je nutno se odhodlat k  radikálním zmìnám a novým
koncepcím. Tento nastupující zvrat ve vývoji civilizace byl pøíznaènì nazván „bodem
obratu“ (Capra, 2002) a potvrzen mnoha mysliteli, napø. A. Toffler (1970), R. Jungk (1992),
J. L. Abellán (1997), K. R. Popper (1992), M. Král (1998), Z. Helus (2001), G. Lipovetsky
(2001), P. Virilio (2004), J. Krupièka (2005), D. Greger, K. Èerný (2007) a èetní jiní.
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Dùležité je, že radikální zmìna souèasného stavu naší civilizace se netýká jen izolova-
ných oblastí, ale zasahuje celkový zpùsob života, myšlení, jde o novou planetární kulturu.
Revoluèní zvrat se týká celkového chování èlovìka, jeho vztahu k  jiným kulturám, k  sobì
samému i k  pøírodì. Právem se proto hovoøí o etice pro nové milénium (Dalajláma, 1999),
která pøedpokládá nový pohled na lidský život. Pøitom nejde o zmìny, které by byly pro
èlovìka zcela nové, ale o návrat k  pokoøe, k  øádu, k  oceòování hodnot, na nichž závisí
lidská existence, ale které byly potlaèeny materiálními úspìchy lidstva.

V  edukaci èlovìka postupnì pøevládly cíle, postupy a prostøedky, které vedly k  úspìchu
pøi pøekonávání obtíží v  boji s  pøírodou a které jednostrannì rozvíjely jeho hlavní zbraò
v  zápase o existenci, totiž instrumentální myšlení. Dnes se však ukazuje, že je tøeba po-
opravit tuto jednostrannou orientaci a rozvíjet celého èlovìka jako zdravou, harmonickou
a tvoøivou osobnost – a zejména jeho myšlení (Lipman, 1991). Požadavek na nové myšlení
velmi dùraznì vyslovil A. Einstein v  manifestu v  padesátých letech minulého století pøi
sebekritickém hodnocení svého teoretického podílu na vzniku atomové bomby: „Je ne-
zbytný nový zpùsob myšlení, má-li lidstvo dále žít“. Od té doby lze zaznamenat úsilí, jehož
cílem je pochopit, jaká je podstata tohoto nového myšlení, neboť by se mìlo stát klíèem
k  øešení mnohých naléhavých problémù dneška.

Idea „nového“ myšlení je kardinální, velmi aktuální, ale souèasnì znaènì obtížný problém,
který èeká na své øešení, ponìvadž je pøíliš obecný, až vágní. Nevyhovují však ani dosa-
vadní pokusy synonymnì vyjádøit tuto žádoucí kvalitu, protože existující ekvivalentní
pojmy zachycují jen dílèí rysy tohoto fenoménu, jako napø. kritické myšlení, postmoderní
myšlení, laterální myšlení, konvergentní a divergentní myšlení aj. Charakter nového myš-
lení výraznìji postihují výrazy jako napø. multidimenziální myšlení, diskurzivní myšlení,
plastické myšlení, systémové myšlení aj. Toto nároènìjší pojetí myšlení ještì není pøíliš
rozšíøeno. I uznávaní pøedstavitelé kultury a veøejného života se nìkdy vyznaèují myšlením,
které je spíš lineární, jednostranné, poznamenané oborem, jímž se jeho nositelé zabývají,
napø. myšlení charakterizované zøetelem k  dodržování „pravdy a lásky“, myšlení odrá-
žející „neviditelnou ruku trhu“ apod. Jejich myšlení sice zpracovává realitu v  kauzálních
souvislostech, ale zúženì, a tím i pøedpojatì, není schopno zachytit všechny podstatné znaky
reality. Nové myšlení vyznaèuje komplexnost, systémovost, strukturální vazby, zpracovávání
souèasnì více informací, spojování kognitivních dat s  doprovodnými pocity, s  pohyblivou
aktivitou a hrou, konfrontace a propojení alternativních významù. Do nového myšlení se
výraznìji zapojuje také pøedstavivost, fantazie a imaginace, svùj podíl v  nìm má také intuice.
Nové myšlení proto výstižnìji vyjadøuje výraz multidimenziální, diskursivní, plastické,
systémové myšlení, protože se snaží obsáhnout danou realitu ve všech jejích dimenzích,
úrovních a vazbách.

Typickým znakem multidimenziálního myšlení je také jeho orientace na vyšší úroveò zo-
becòování, které se projevuje v  tvorbì nových pojmù oznaèujících složitìjší strukturu nì-
kterých novì se vynoøujících souvislostí jevù. Z  výchovnì-vzdìlávací oblasti to je napø.
pojem edukace, kurikulum, kompetence, úbìžník výchovy aj. Jde pøitom jednak o tradièní
pojmy, které dostávají nový obsah (napø. kompetence), nebo o relativnì nové pojmy, které
zachycují širší rozsah jevù (napø. kurikulum). V  každém pøípadì však jde o vyšší úroveò
zobecnìní, které je výrazem èetnìjších a složitìjších vazeb, èímž se dostávají do souvislostí
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døíve neregistrované, pøekryté nebo i zcela oddìlené skuteènosti. Dùraz na hlubší a vše-
strannìjší pochopení reality zpùsobuje lidem, kteøí si neosvojili nároènìjší zpùsob vidìní
a usuzování, znaèné potíže. Jako pøíklad mùže sloužit nechuť èásti uèitelù zaujmout kladný
pøístup k  obsahu vzdìlání, jak jej postuluje probíhající reforma.

Obr. 1.2: Kompetence jako pøíklad pojmu oznaèujícího složitìjší strukturu

1.4 Cíle a obsah vzdìlávání

Vzdìlávání ve spoleènosti vìdìní neznamená posílení kvantitativního hlediska ve vztahu
k  poznatkùm, ale zmìnu pojetí jeho cílù ve smyslu zohlednìní celkové situace naší civili-
zace, tj. naléhavým cílem se stává zachovat optimální podmínky pro život na Zemi i pro
pøíští generace. Od toho se odvíjí i nové pojetí obsahu vzdìlání, které má dopad na všechny
jeho stránky, zejména na pøedstavu formování a rozvoje integrované osobnosti. Pøi výchovì
této osobnosti je potøeba ji vybavit morálními zásadami, nejen nezbytnými informacemi
pro orientaci ve svìtì, prùbìžnì ovšem doplòovanými o nová témata. S  tím však souvisí
trvalé a dùsledné usilování o výbìr základního uèiva (core-curriculum) a ovládnutí zá-
kladù hlavních domén lidské èinnosti.

Z  hlediska vzdìlávacích cílù je tøeba klást dùraz na osvojování tzv. klíèových kompetencí,
které spojují døíve izolovanì chápané vìdomosti, dovednosti a zkušenosti spolu s  dispo-
zicemi, postoji a hodnotovými soudy v  integrovaný deskriptor nového pojetí kompetence
sjednocující jednotlivé komponenty do funkèní syntézy, do nového systému, který se uplat-
òuje pøi øešení komplexních i nepøedvídatelných situací. Tím je dáno i základní urèení
vzdìlávacího obsahu: nikoliv osvojení izolovaných množin poznatkù, ale jejich využitel-
ných soustav pro další, hlubší poznání a pro uplatnìní v  životní praxi (Janík a kol., 2008).

Aby se došlo k  tomuto sjednocení poznatkù a k  jejich úèelnému výbìru pøi žádoucí orien-
taci vìdìní, bude tøeba postupnì transformovat jejich striktní rozèlenìní podle oborù a vìd-
ních disciplín do nových strukturních systémù. Rámcový vzdìlávací program pro základní
vzdìlávání sice navrhuje propojovat uèivo jednotlivých pøíbuzných oborù do nových
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funkèních celkù (tzv. prùøezová témata), to se však èasto setkává s  odmítáním tìchto
oborù z  liché obavy, že se sníží celková úroveò vzdìlání. Jiná cesta však k  funkènímu zvlád-
nutí stále rychleji narùstajících informací nevede, než je propojování oborù, interdiscipli-
narita a transdisciplinarita (W. D. Kohlberg – obr. 1.3). Ve vzdìlávání musíme totiž už
dnes èelit nebezpeèí diktatury informací, vždyť na internetu bylo v  roce 2004 dostupných
170 terabytù informací, což pøedstavuje asi 300 miliard bìžných knih (Mleziva, 2004, s. 34).

Obr. 1.3: Od inovace k transdisciplinaritì

V  souèasnosti se obsah vzdìlání øeší v  rámci kurikula, konstruktu, který reprezentuje širší
pohled na problematiku vzdìlávacího obsahu než døívìjší osnovy. V  obecnìjším pohledu
se kurikulum vymezuje jako „obsah vzdìlání (uèivo) v  širším slova smyslu a proces jeho
osvojování, tj. jako veškerá zkušenost žáka (uèícího se), kterou získává ve školském
(vzdìlávacím) prostøedí, a èinnosti, které jsou spojeny s  jeho osvojováním a hodnocením“
(Maòák, Janík, Švec, 2008, s. 14). Toto pojetí na jedné stranì umožòuje pøekonávat za-
bìhlé stereotypy ve vztahu uèiva k  ostatním èinitelùm komplexního edukaèního procesu
a nastolovat mezi nimi systémové vazby, ale na druhé stranì vyvolává také potíže vyplý-
vající z  nezbytnosti nároènìjších postupù nového myšlení. Na nìkteré problémy jsme již
upozornili, uveïme ještì aspoò novou situaci pøi vymezování konkrétního obsahu vzdìlání
v  Rámcovém vzdìlávacím programu základního vzdìlávání a ve školních vzdìlávacích
programech. Døívìjší uèební osnovy pøedstavovaly závazný dokument detailnì vyme-
zující požadavky na vìdomosti a dovednosti, úlohou uèitele bylo dodržet stanovené stan-
dardy a od žákù vyžadovat jejich naplnìní. Školská reforma tuto situaci mìní a od uèitele
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se oèekává, že rámcovì vymezené požadavky bude dále samostatnì dotváøet a pøizpùso-
bovat podmínkám, v  nichž se výuka realizuje (Rakow, 1993). Lze oèekávat, že tímto
smìrem se bude ubírat i další vývoj – zvyšovat zodpovìdnost a tvùrèí samostatnost uèitele.
Ovšem i ta má své meze, dané jeho schopnostmi a èasovými možnostmi. J. McKerman
(2008, s. 109 an.) doporuèuje, aby koneènou verzi kurikula (jeho realizaèní formu) dotváøel
uèitel ve spolupráci se žáky podle potøeb a podmínek dané situace. Pøedpokladem ovšem
podle autora je, aby byl uèitel zapojen do akèního výzkumu (No curriculum development
without teacher development).

1.5 Proces vzdìlávání

Proces vzdìlávání probíhá na rùzných úrovních v  prùbìhu celého života, s  vyspíváním
jedince postupnì pøevažuje sebevzdìlávání, samostatné uèení. Ve školním formálním
vzdìlávání je tøeba tomuto vývoji vìnovat pozornost a žáky vést k  stále vìtší samostat-
nosti, napø. pøi výbìru potøebných informací, jejich hodnocení a využívání. Nelze pustit
ze zøetele, že na tomto procesu se vždy podílí celá osobnost a že podstata trvalého osvojení
nového poznatku spoèívá v  jeho vnitøním zpracování uèícím se subjektem, v  originálním
setkání s  jevem, jeho pøijetím, v  zážitku. Nìkteøí autoøi vidí v  tomto vnitøním zpracování
informací projev radikálního konstruktivismu v  duchu postmoderního pluralismu (Kösel,
1993). I když nepøijmeme tuto módní interpretaci, otázka aktivního pøístupu k  osvojovaným
poznatkùm byla nastolována odedávna a oprávnìnì je základním východiskem moderní
didaktiky.

S  postulovaným požadavkem aktivity žáka je v  protikladu zjištìní, že ve svìtovém mìøítku
dosud pøevažuje výuka transmisní formou. I když v  dobì Komenského šlo pøi zavedení
hromadné výuky o racionální opatøení, které umožnilo vzdìlávání demokratizovat, v  mo-
derní dobì pøevažují dùvody èasové ekonomiènosti, racionálnosti a systematiènosti
(K. Aschersleben, 1986, 55). Ani frontální výuka nemusí být ovšem pøekážkou aktivizace
žákù, jak prokazují úspìchy tvoøivých uèitelù, novátorù, kteøí dovedou získat zájem žákù
a podnítit je k  aktivní spolupráci v  rùzných situacích. Rozhodující je vnitøní proces pozná-
vání, hledání, tvoøení, který mùže probíhat v  rùzném prostøedí a za rùzných podmínek.

Úèinným nástrojem participaèních uèebních aktivit žákù jsou však pøece jen aktivizaèní
výukové metody, jejichž instrumentárium je neobyèejnì bohaté. Pokus o jejich pøehled
pøinášejí mnohé publikace (napø. Maòák, Švec, 2003; Impfling, 1991 aj.). Aktivizaèní
výukové metody pøispívají k  zvnitønìní vzdìlávacího procesu, neboť do osvojování uèiva
zapojují více smyslù, angažují v  tomto procesu celou osobnost. V  tomto smìru zvlášť úèinnì
pùsobí øešení problémù a projektù, dramatizace uèiva apod. Škola v  budoucnosti však bude
stát pøed úkolem zvládat mnohem vìtší porce informací než dosud, takže proces vzdìlávání
se bude muset opírat o celé bohatství výukových metod, ale vždy s  dùrazem na rozvoj akti-
vity, samostatnosti, tvoøivosti a odpovìdnosti každého jedince.
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1.6 Organizace vzdìlávání

Má-li vzdìlávací proces pøinést oèekávané výsledky, musí být pøimìøenì organizaènì za-
jištìn. Nìkteré proudy reformní pedagogiky preferovaly tzv. samouèení, ale zcela auto-
nomní práce žáka nebyla efektivní. Podobnì ani soudobé jednostranné tendence vyøadit
zámìrné výchovné pùsobení (antipedagogika) nebo zrušit vzdìlávací instituce (spoleènost
bez škol) nemohou být úspìšné, protože jsou utopické a nepoèítají s  lidskou a spoleèen-
skou realitou. Na druhé stranì ovšem veškeré edukaèní pùsobení musí respektovat potøebu
svobody každé osobnosti, proto edukace vždy musí podporovat její rozvoj. To je sice možné
v  rùzných organizaèních formách, ale nìkteré jsou v  tomto smìru pøíhodnìjší. Ukazuje
se, že tìmto cílùm vyhovuje napø. skupinová práce, ponìvadž pøi ní lze zajistit pro každého
úèastníka dostatek svobody, ale též spoleèných podnìtù i nezbytné pomoci a podpory uèitele.
Je možno poèítat s  tím, že se zvìtší podíl individuálního uèení prostøednictvím internetu,
e-learningu, televizních poøadù apod., ale technologický zpùsob uèení se zøejmì nestane
výhradní cestou vzdìlávání (zejména v  základní škole), protože je nezbytné nauèit se nej-
døív cílevìdomì s  informacemi pracovat, tj. poøádat je a zpracovávat.

Obtížným, ale velmi naléhavým úkolem je získat pro všestrannou podporu vzdìlávání
všechny obèany, zejména politiky, protože vzdìlání se musí stát nikoliv jen proklamova-
ným, nýbrž konkrétním cílem celé spoleènosti. Pro vydatnou podporu je nutno získat
pøedevším rodinu, ale i místní komunitu tak, aby se škola stala organickým a funkèním
komunitním zaøízením, centrem kulturního dìní, v  nìmž všichni, mladí i staøí, najdou
podnìty a pomoc pro svùj další rozvoj, ale též pro oddech i pøíjemné trávení volného èasu.
Vytváøet ze školy kulturní centrum pro pøilehlý obvod se dosud daøí spíš výjimeènì,
mnohde je škola a rodina dìjištìm izolovaných, nespolupracujících, nebo až antagonistických
táborù. Èasto je to dáno našimi specifickými podmínkami dostateènì nekonsolidované
spoleènosti, napø. v  Anglii nebo ve Spojených státech je v  tomto ohledu situace mnohem
pøíznivìjší.

Hlavní požadavek na zmìnu se týká školy, protože jde o profesionální instituci. Školní
prostøedí by se mìlo stát místem pro realizaci osobnosti, pro kultivaci myšlení, pro prak-
tické aktivity a zážitky, pro získání nových zkušeností. Škola by mìla poskytovat žákùm
gramotnost vyššího øádu, stát se i badatelskou komunitou, mìla by být otevøená všemu,
co život obohacuje. Z  dosavadních zkušeností lze pøedpokládat, že nejblíže k  tomuto cíli
má škola s  celodenním provozem, ponìvadž nejen zajišťuje plnìní tradièní vzdìlanosti,
ale nabízí žákùm rùzné volnoèasové aktivity a hlavnì pomáhá rodinì ve výchovì dìtí. Na
tyto základní funkce školy s  celodenním provozem mohou navázat další èinnosti s  dale-
kosáhlým kulturním a vzdìlávacím programem. Tento ideál školy nastínili už nìkteøí
pedagogiètí reformátoøi v  minulosti – za všechny uveïme ideu školy líbezné, školy jako
dílny lidskosti J. A. Komenského.
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1.7 Závìr

Uvedené pøedstavy a námìty o vzdìlávání ve spoleènosti vìdìní nejsou utopickými kon-
strukty, neboť vycházejí z  analýzy souèasných problémù, z  anticipace budoucího vývoje
na základì èetných studií i z  konkrétních pøíkladù edukaèní práce nìkterých výchovnì-
-vzdìlávacích institucí a tvoøivých uèitelù. Protože škola je zaøízení znaènì konzervativní,
nepùjde však pøedevším o revoluèní obrat, ale spíše o urychlené zmìny, a to postupnì po
jednotlivých oblastech, které radikálnìjší vývoj umožòují. Zvrat v  myšlení, postojích
a chování edukaèních aktérù, zejména uèitelù, vìtšinou probíhá individuálnì, jak lze pozo-
rovat v  mìnícím se vztahu k  reformì u vìtšiny uèitelù. Základnou tohoto pøíznivého pro-
spektivního vývoje jsou ovšem spoleèenské podmínky a cíle, které si spoleènost vytyèuje.
Kromì toho je nezbytná chuť, odvaha a vytrvalost bojovat s  pøekážkami pro zajištìní dalšího
rozvoje.

Shrneme-li uvedené úvahy, analýzy, podnìty a návrhy, mùžeme se pokusit formulovat
nìkolik závìrù, jejichž cílem je pøispìt k  promýšlení nezbytných krokù a opatøení, abychom
se i ve vzdìlávací oblasti pøipravili k  nastupujícímu obratu, od nìhož se oèekává øešení
nazrálých civilizaèních problémù. Cílem je odpovìdìt na výzvy doby v  zájmu udržení
a prohloubení hodnot, kterých lidské spoleèenství dosáhlo.

· Narùstání globálních i lokálních rozporù se promítá i do edukaèních otázek. Pedagogická
teorie i praxe se musí na jejich øešení podílet.

· Z  tohoto hlediska k  hlavním úkolùm výchovy patøí formování integrované osobnosti,
ve vzdìlávací oblasti je to rozvoj „nového myšlení“.

· „Nové myšlení“ pøekonává lineárnost tradièních logických postupù smìrem k jednotì
multidimenziálních komplexních psychických procesù na vyšší úrovni zobecòování,
k  systémovému myšlení.

· Zmìny se projevují zejména v  kurikulu, a to výbìrem osvojovaných informací a jejich
aktivním zpracováváním. Dùraz je tøeba klást na interdisciplinaritu a transdisciplinaritu,
na formování klíèových kompetencí.

· K  uvedeným cílùm je nutno využívat celé instrumentárium metod, technik a pro-
støedkù, co nejvíc uplatòovat aktivizující metody pøi øešení problémù, projektù atd.

· Významné místo ve vzdìlávání pøísluší novým technologiím, napø. internetu, e-learningu
apod., nikoliv však na úkor aktivity a zdravé osobnosti žákù.

· Škola, tøída by se postupnì mìla transformovat v  zaøízení s  celodenním provozem, aby
se vzdìlávací instituce stala kulturním a vzdìlávacím centrem v  místì svého pùsobení.

· Pro edukaèní cíle je naprosto nezbytné získat výraznou podporu a spolupráci rodiny,
komunity a celé spoleènosti.
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2 ZNALOSTI JAKO PRVEK OBSAHU
I PROCESU VZDÌLÁVÁNÍ

Vlastimil Švec

V  této kapitole navazuji volnì na text J. Maòáka, zahrnutý do první èásti této publikace.
K  jejímu napsání mne vedlo pøesvìdèení, že klasická pedagogická kategorie znalosti do-
znala v  posledních deseti letech øadu nových významù a podob.1 Na nì nebylo dosud
v  pedagogické literatuøe dostateènì poukázáno. Pokusím se ukázat alespoò na nìkteré,
podle mého soudu zajímavé a dùležité, aspekty znalostí v  obsahu i procesu vzdìlávání.
Znalosti budu chápat jako vnitøní potenciál žáka, který mu umožòuje øešit rùzné typy teo-
retických i praktických úloh a situací, s  nimiž se setká nejenom ve škole, ale také mimo
školu – v  profesním i osobním životì. Tento potenciál se pøi øešení úloh projevuje kon-
krétní myšlenkovou nebo psychomotorickou èinností. Z  tohoto širokého vymezení je
alespoò èásteènì zøejmé, že znalosti pøedstavují více vrstevnatou kognitivní a non-kognitivní
strukturu (podrobnìji dále), která se rozvíjí jako otevøený systém poznávání.

Již toto vymezení naznaèuje, že tradièní pojetí znalostí jako osvojeného (pochopeného)
teoretického vìdìní lze považovat za neúplné. Teoretické vìdìní a poznávání souvisí s  prak-
tickým poznáváním a praktickým konáním (èinností). Proto budu považovat pojem znalosti,
s  jistým zjednodušením, za souhrnné oznaèení jejich dimenze teoretické (vìdomosti) i prak-
tické (dovednosti).

2.1 Znalosti jako prvek obsahu vzdìlávání

Na kategorii znalosti se mùžeme dívat z  rùzných úhlù. Z  tìchto úhlù pohledu mùžeme také
odvozovat rùzné typy, druhy, resp. formy znalostí. Tøídimenzionální pohled na znalosti
prezentovali P. H. Winne a D. L. Butler (1996 – obr. 2.1). Názvy dimenzí jsem si dovolil
pozmìnit.
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1 Na tomto místì považuji za žádoucí odlišit od sebe dva, se znalostmi související pojmy: data a in-
formace. Zjednodušenì øeèeno lze za data považovat symboly (èísla, písmena, texty, obrazy),
které jsou obvykle výsledkem mìøení promìnných (napø. empirická data získávaná pozorová-
ním, dotazováním, experimentem a dalšími metodami). Uspoøádáním dat a jejich interpretací zís-
káváme informace. Znalosti jsou produktem uèení, které mùže být založeno na datech a informacích.
Znalosti si subjekty osvojují formálním (ve formálních vzdìlávacích institucích, zejména školách),
ale i neformálním vzdìláváním (mimo formální vzdìlávací systém, napø. v  organizacích, firmách,
ale také ve školách, které mohou nabízet zájemcùm rùzné vzdìlávací programy atd.). Formální
a neformální vzdìlávání je souèástí celoživotního vzdìlávání, které pøedpokládá, že èlovìk se uèí
ve všech etapách svého života.



Obr. 2.1: Obecnìjší model znalostí (Winne, Butler1996, èásteènì modifikováno)

1. Dimenze dynamiènosti

a) deklarativní znalosti: fakta, teorie apod.

b) procedurální znalosti: znalosti o postupech (jak a co udìlat).

2. Dimenze expresivnosti

a) explicitní znalosti: žákem artikulované znalosti, které jsou zvenku pøístupné pozorování
jiným subjektem (napø. uèitelem, spolužákem),

b) implicitní (tacitní) znalosti: znalosti skryté, zvenku velmi málo pøístupné pozorování,
žákem èasto neuvìdomované.

3. Dimenze obsahového zamìøení

a) konceptuální znalosti: znalost pojmù, faktù, zákonitostí, procesù apod.,

b) sociokulturní znalosti: znalosti o kultuøe dané zemì i kultuøe okolních zemí (napø.
v Evropì),

c) metakognitivní znalosti: znalosti o sobì, o plánování, kontrole a dalším projektování
vlastního uèení (rozvoje osobnosti).

Kognitivní a pedagogiètí psychologové zøejmì velmi èasto uvažují o znalostech v  dimenzi
jejich dynamiènosti, tj. o znalostech deklarativních a procedurálních. Konstatují se, že
rozdíl mezi tìmito druhy znalostí je vyjádøením rozdílu mezi znalostmi typu že a znalostmi
typu jak, rozdílu mezi vìdou a umìním, mezi teorií a praxí, mezi porozumìním a praktic-
kým jednáním (napø. Ohlsson 1996, s. 394; Sternberg 2002, s. 243).

Zajímavá je dimenze expresivnosti znalostí. Ve školním vyuèování i bìžném životì jedná
žák explicitnì, tj. mluví, odpovídá na otázky, píše, kreslí, prakticky jedná apod. Explicitní
znalosti, jak by se zdálo, mají kognitivní povahu. Avšak z  praxe víme, že lze pozorovat ne-
jenom to, co žák vyjadøuje, ale i jak to vyjadøuje, co pøi tom prožívá. Mnohdy si nejdøíve
všimneme u žáka emocí a teprve potom obsahu jeho vyjadøování. Tato non-kognitivní
složka znalostí (patøí k  ní vedle emocí také napø. postoje, pøesvìdèení, motivy, potøeby
apod.) se výraznì vztahuje k osobnosti žáka. Souvisí s  opaèným pólem této dimenze – se
znalostmi implicitními, resp. tacitními.
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M. Polanyi (1973) konstatuje, že znalosti produkované a využívané lidmi jsou veøejné,
ale také do znaèné míry osobní; mají implicitní, tacitní („skrytý“) charakter. Na rozdíl od
explicitních znalostí jsou tacitní znalosti omezenì pøístupné pøímému pozorování.
Usuzujeme na nì na základì projevù explicitních znalostí a dùkladnìjšího poznání žá-
kovy osobnosti – jeho zkušeností, postojù, emocí, zpùsobù, jak pøistupuje k  øešení úloh
atd. „Tento druh tacitní, skryté znalosti je zøejmì velice dùležitý v  každé fázi života. Bez
této skryté znalosti by nemìla obyèejná znalost žádný smysl. Když mluvíme, je vìtšina
významù implicitní nebo tacitní. Dokonce i pøi myšlení (aèkoli myšlení mùže být explicitní,
tvoøí-li obrazy) je skuteèná aktivita myšlení tacitní. Nemùžeme øíci, jak to dìláme. Když
chceme pøejít místnost, nemùžeme také øíci, jak k  tomu dochází. Rozvíjí se to tacitnì.“
(Bohm 1992, s. 24).

R. J. Sternberg (1999, s. 232) upozoròuje, že implicitní a tacitní znalosti jsou spolu v  in-
terakci a že se proto tacitní znalosti mohou navenek jevit jako znalosti explicitní. Tacitní
znalosti nemohou tedy existovat bez znalostí explicitních (možná by bylo pøesnìjší hovoøit
o explicitních a tacitním pólu znalostí v  uvažované dimenzi expresivnosti).

Lze se oprávnìnì domnívat že tacitní povahu mají primárnì morální, etické a podobné
druhy znalostí. Navenek se projevují konkrétním explicitním jednáním, o kterém mùžeme
uvažovat, zda je èi není morální (resp. mravní) v  kontextu urèitých morálních pravidel
(etického kodexu) spoleènosti.

Ve školním vzdìlávání je (zejména prakticky) stále opomíjen rozvoj metakognitivních
znalostí, které pøedstavují jednu èást dimenze obsahového zamìøení. Metakognitivní zna-
losti pøedstavují schopnost a dovednost žákù plánovat a øídit vlastní uèení, popø. – podle
stupnì školního vzdìlávání – øídit vlastní jednání a rozvoj osobnosti.

Také tento druh znalostí je pøíkladem vztahu jejich tacitního a explicitního pólu. Napøíklad
žák mùže své uèení komentovat slovy „Toto je pro mne obtížné“ nebo „Poèkejte prosím,
já nevím, co toto slovo znamená“. Uvedená tvrzení žáka mají explicitní charakter a uèitel
se mùže rozhovorem dostat pod jejich povrch, napø.: „V  èem je to pro Tebe obtížné? Víš,
že platí ….(vztah)? Vzpomeneš si na ….(podobný pøíklad)? Ví nìkdo, co toto slovo zna-
mená? Podívej se do Slovníku cizích slov“. Ne vždy se však tacitní pól metakognitivních
znalostí stává zjevným (Veenman; Van Hout-Wolters; Afflerbach 2006, s. 6). Rozvoj meta-
kognitivních znalostí lze tedy považovat za jeden z  klíèových prvkù školního vzdìlávání,
uèení a vyuèování. V  nìkterých zahranièních modelech vzdìlávání je na metakognitivních
znalostech (ve vazbì na ostatní druhy znalostí) založena komunikace mezi uèitelem a žáky.
Mluví se o didaktickém kontraktu: podle nìj jsou žáci odpovìdní za uèení se novým znalos-
tem, uèitel vytváøí podmínky pro toto uèení (Izquierdo-Aymerich; Adúriz-Bravo 2003, s. 34).

Znalosti, jak se ukazuje, mají nejenom kognitivní a non-kognitivní složku, ale také složku
tìlovou, somatickou: „Vìci se ukazují v  tìle a v  emocích, ale souvislost s  myšlením smì-
øuje k  utajení.“ (Bohm 1992, s. 94). I. Stuchlíková to vyjadøuje ještì výstižnìji: „…tìlo je
‚rezonanèním‘ prostorem i tìch nejjemnìjších záchvìvù duše a budeme-li k  nìmu pozorní,
mùžeme se dozvìdìt mnohé. Problémem je, že jakkoli to jako dìti umíme a víme, naše školní
vzdìlávání tomuto druhu sebereflexe nefandí, spíše naopak. Snažíme se tyto signály pøehlížet
jako cosi primitivního a snažíme se vše ‚uchopit‘ a øešit racionálnì“ (Stuchlíková, Švec,
Vyskoèilová 2005, s. 74).
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2.2 Sdílení znalostí jako souèást procesu vzdìlávání

Problematika znalostí se stává v  posledních pìti letech pøedmìtem diskusí o jejich významu
v  procesu vzdìlávání v  globalizované spoleènosti. U. Beck v  této souvislosti uvádí, že
významnou politickou odpovìdí na globalizaci je: „vytváøení spoleènosti vzdìlání a vìdìní;
prodloužení – ne zkrácení – vzdìlávání; uvolnit a odstranit jeho fixaci na urèitá pracovní
místa a povolání a orientovat vzdìlávací procesy na široce aplikovatelné klíèové kvalifi-
kace; pod tímto heslem již není chápána pouze „flexibilita“ nebo „celoživotní vzdìlávání“,
nýbrž i sociální kompetence, schopnost týmové práce, schopnost øešit konflikty, kulturní
porozumìní, síťové myšlení, vypoøádávání se s  nejistotami a paradoxy druhé moderny“
(Beck 2007, s. 160). Je tedy zøejmé, že v  moderní škole by se znalosti nemìli pouze „sdì-
lovat“ (byť i s  využitím aktivizujících metod výuky), ale také (zejména) „sdílet“ v  rùzných
sociálních skupinách a týmech (napø. školní tøídì, týmu uèitelù, škole a dalších vzdìlá-
vacích institucích).2

Sdílení znalostí se dosud nejèastìji chápe jako:

a) výmìna informací a znalostí mezi subjekty, tj. uèitelem a žákem, mezi èleny urèitého
týmu, napø. uèiteli na škole apod. (napø. King 2006, s. 498),

b) komunikace a interakcí subjektù v  urèité spoleèné situaci, napø. uèitele (uèitelù) a žákù.

Spoleèná komunikace je vyvolána situací (úkolem nebo problémem), do které jsou subjekty
S1 a S2 postaveny (obr. 2.2). Tìžištìm jsou spoleèné cíle obou subjektù, které jsou spojeny
s  øešením situace nebo úkolu (problému). Tìmto cílùm odpovídá spoleèná èinnost sub-
jektù. Spoleèné cíle jsou zároveò východiskem pro stanovování cílù subjektu S1 a S2, jimž
odpovídají èinnosti tìchto subjektù. Dílèí èinnosti obou subjektù doplòují jejich spoleènou
èinnost (pokud jsou vykonávány samostatnì) nebo jsou souèástí této èinnosti.

Pracovnì lze vymezit tyto základní znaky sdílení znalostí v  procesu vzdìlávání:

· sdílení je procesem, jehož pøedmìtem je urèitý problém, na jehož øešení participuje
nìkolik subjektù (napø. uèitel a žáci, žáci mezi sebou),

· na sdílení se podílejí subjekty s  rùznou úrovní pøedcházejících znalostí a zkušeností
(uèitel versus žáci, žák versus žák),

· pøi sdílení znalostí dochází k  uèení subjektù; uèí se tedy nejenom žáci od uèitele i od
sebe navzájem, ale i uèitelé od žákù,

· smyslem sdílení je konfrontovat zkušenosti, názory a znalosti subjektù a využít spo-
leèné, ale i specifické znalosti subjektù pøi øešení situace, resp. úkolu nebo problému.
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2 V  této èásti kapitoly se opírám o studii (Švec, 2009), která byla publikována teprve nedávno. Proto
z  ní nìkteré pasáže pøebírám.



Obr. 2.2: Spoleèná èinnost subjektù pøi sdílení znalostí (Švec, 2009, s. 27)

Sdílení znalostí mezi uèitelem a žáky ve výuce mùže pøiblížit pøíklad, založený na výpo-
vìdi žáka, který si s  odstupem více let vybavil intenzivní „setkání“ s  uèitelem: „A tak ne-
zapomenu na jednu hodinu èeštiny, kterou nám pøišel suplovat nejmladší èlen profesorského
sboru, kdy jsem poprvé slyšel mluvit o moderní poezii a o ‚kouzelníku èeského slova a verše‘
Vítìzslavu Nezvalovi, a to mluvit s  takovou zaníceností a obdivem – že mladému suplentovi
rùžovìly tváøe a nám hoøely uši“ (Lukavský 2007, s. 21). Z  tohoto pøíkladu bychom mohli
pøedbìžnì vyvodit závìr, že pøi komunikaci uèitele se žáky nedochází pouze ke sdílení
znalostí, ale také napø. postojù, názorù a emocí.

Nejdùležitìjší podmínkou sdílení znalostí mezi uèitelem a žáky zøejmì je jejich spolu-
práce. M. B. Tinzmann s  kolegy (1990) konstatují, že ke sdílení mezi uèitelem a žáky mùže
dojít v  tzv. spolupracující tøídì. V  kooperující tøídì jsou mezi uèitelem a žáky sdíleny
nejenom jejich znalosti, ale také vzájemná autorita (mùžeme dodat, resp. upøesnit, že je
sdílena vzájemná odpovìdnost, resp. spoluodpovìdnost za spoleèné výsledky øešeného
úkolu, problému).

Ve spolupracující tøídì se mìní úloha uèitele i žákù. U uèitele vystupuje do popøedí úloha
facilitátora uèení žákù, který bere ohled na charakter (nároènost) uèiva i individuální
zvláštnosti a možnosti jednotlivých žákù. Uèitel podporuje nejenom sdílení osvojova-
ných znalostí, ale i procesù kooperativního uèení. Klíèovou rolí žákù pøi sdíleném uèení
a vyuèování je aktivnì spolupracovat a participovat na spoleènì øešených problémech a sou-
èasnì (a to zdùrazòuji) monitorovat a autoregulovat výsledky vlastních uèebních èinností
(Tinzmann et al. 1990).

Zdá se, že úroveò sdílení mezi uèitelem a žáky (studenty) je závislá na typu a stupni školy.
Lze napø. oprávnìnì pøedpokládat, že na vysoké škole se vytváøí pøíznivìjší prostøedí k  au-
tentickému sdílení znalostí mezi uèitelem a studenty, jehož výsledkem je, že se studenti
postupnì (jestliže sdílení má systematiètìjší podobu) stávají nezávisle pøemýšlejícími a tvo-
øivými studenty a výzkumníky v  oblasti studia zvoleného studijního oboru (Sineriz 2005).
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Specifickou, v  zahranièí rozšiøující se formou sdílení znalostí ve výuce je tzv. co-teaching.
Je to výuka, na které se podílí – samozøejmì vedle žákù – dvì nebo více kompetentních osob
(zejména uèitelù, ale napø. i jejich asistentù, odborníkù v  daném oboru, popø. studentù
uèitelství). Pøi ní se žáci zajímavým zpùsobem uèí od dvou nebo více lidí, kteøí se vyzna-
èují rùznými styly myšlení, poznávání a vyuèování (Villa et al. 2004, s. 3).

Co-teaching mùže mít øadu podob. Nejèastìjší jsou (Villa et al. 2004, s. 8–9):

· Podporující vyuèování: jeden z  uèitelù vede výuku, založenou na spolupráci žákù.
Druhý uèitel (asistent, student uèitelství) se pohybuje mezi žáky a poskytuje jim podle
potøeby podporu (napø. doporuèuje alternativní zpùsob øešení problému, poskytuje in-
dividuální zpìtnou vazbu apod.).

· Paralelní vyuèování: obvykle dva uèitelé (vedoucí uèitel, kooperující uèitel) pracují
s  rùznými skupinami žákù v  rùzných èástech tøídy (uèebny). Spolupracující uèitel
(co-teacher) se pohybuje mezi skupinami žákù, popø. podle potøeby v  urèité skupinì
pøebírá úlohu vedoucího uèitele.

· Komplementární vyuèování: spolupracující uèitel doplòuje svou vyuèovací èinností
aktivity, které realizuje druhý uèitel. Napø. procvièuje se žáky uèivo.

· Týmové vyuèování: uèitelé v  týmu vyuèujícím ve tøídì jsou obvykle zamìøeni na rùzná
témata, popø. i pøedmìty. Mohou tedy s  žáky sdílet velmi fundovanì pøíslušné odborné
znalosti.

Je zøejmé, že co-teaching zahrnuje dvì úrovnì sdílení: sdílení znalostí spolupracujících
uèitelù a sdílení znalostí daného uèitele (asistenta, odborníka) s  žákem, skupinou žákù nebo
celou tøídou. Pøi co-teachingu jsou uèitelé v  roli expertù, ale také v  roli „zvídavých žákù“.

Kooperace mezi uèitelem a žáky a zejména mezi žáky navzájem, založená na sdílení zna-
lostí zvyšuje nejenom úroveò osvojovaných poznatkù, ale také efektivnost vlastního uèení
(Jeong, Chi 1997). Lze se domnívat, že z  tohoto sdílení profitují nejenom žáci, ale i uèitelé.
Žáci profitují ze spolupráce a uèitelé z  toho, že pøi této spolupráci více poznávají žáky, jejich
styly uèení i uèební možnosti i role, které mohou v  takto pojatém kooperativním uèení
a vyuèování sehrávat (napø. žák jako „lídr“ ve skupinì spolužákù, jako generátor nápadù, jako
koordinátor apod.).

Stále více se potvrzuje, že efektivnost sdílení znalostí ve výuce zvyšují moderní infor-
maèní a komunikaèní technologie, vèetnì e-learningu a videotechniky. Poèítaèe a video-
technika jsou považovány za nástroje akcelerující sdílení znalostí žáky v  procesu jejich uèení
(napø. Exploring online video 2008).
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2.3 Závìr

Pokusil jsem se alespoò naznaèit, že klasická pedagogická kategorie znalosti prochází ob-
dobím renesance školního uèení a vyuèování, a to pod vlivem nových empirických vý-
zkumù i odborných diskusí expertù, ale i širší pedagogické veøejnosti. Nepøekvapí proto,
že se mìní nejenom pojetí samotného pojmu znalosti, ale také zpùsoby jejich „komuniko-
vání“ ve vzdìlávacím procesu.

Znalost je více vrstevnatá kategorie a zahrnuje více dimenzí. V  souèasné škole je prefero-
vána dimenze dynamiènosti (deklarativní a procedurální znalosti) a dimenze obsahová
(zejména konceptuální a sociokulturní znalosti). Z  dimenze expresivnosti je v  popøedí
zájmu její jeden pól – znalosti explicitní. Ponìkud stranou zùstávají metakognitivní zna-
losti, i když jsou pøedmìtem výzkumu (u nás napø. Hrbáèková, Švec 2005; Vlèková 2007;
Foltýnová 2009); málo pozornosti se však vìnuje implicitním (tacitním) znalostem. Lze
to vysvìtlit jednak tím, že výzkum tohoto druhu znalostí je spojen s  øadou metodologických
obtíží a jednak tím, že o tacitních znalostech je pedagogická veøejnost u nás dosud málo
informována. Zmínit lze výzkumy pedagogických implicitních znalostí (Švec 2005) a zkou-
mání tacitních znalostí manažerù (Švec, Gregar, Matošková, Kressová 2006; Matošková,
Gregar, Krejsová, Švec 2008).

V  souèasné škole (základní, støední, ale i vysoké) stále ještì pøetrvává sdìlování znalostí,
i když mnozí uèitelé využívají aktivizujících metod a forem výuky. Je to zøejmì dáno více
okolnostmi, napø. pøedimenzovaností školních vzdìlávacích programù a studijních programù
informacemi a faktickými znalostmi, ale také pojetím výuky nìkterých uèitelù, kteøí sdì-
lování znalostí pokládají za úèinný zpùsob jejich „pøedávání“ žákùm a studentùm. Za per-
spektivní a žádoucí proto považuji pøecházet od sdìlování znalostí k  jejich sdílení.
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3 ÈÍM JE, MÙŽE BÝT
A MÌLO BY BÝT VZDÌLÁVÁNÍ

Zdenìk Helus

Tento text je textem souznìní. Aniž jsem vìdìl, o èem bude hovoøit prof. Maòák, koncipoval
jsem svùj pøíspìvek v  nápadnì podobném duchu. V  duchu naléhavosti nespoléhat, že
civilizaèní problémy a otøesy, které se ohlašují stále zøetelnìji, nezasáhnou do samého
jádra našeho pojetí vzdìlávání podstatnì novými výzvami a úkoly. V  duchu naléhavosti
zamýšlet se nad otázkou, zda se pojetí vzdìlávání nedostává do bodu obratu, který si nás
bude nárokovat.

3.1 Nenacházíme se v  situaci krize?
Neplynou z  toho dùsledky pro edukaci?

Co mám uvedenými otázkami na mysli, pøiblížím odkazy na Ralfa Dahrendorfa, Miloslava
Petruska, Zygmunta Baumana, Francise Fukyamu.

Výstižný je pohled Dahrendorfùv (2003, s. 11 an.): Je pravda, že donedávna dominoval pocit,
že se nám daøí stále lépe. Dokládala to ostatnì celá øada objektivních faktù: Napøíklad
trend v ukazatelích indexu lidského rozvoje, evidujícího pøíjem, stav vzdìlanosti a životní
oèekávání v  èlenských zemích OECD; zlepšení sociálního postavení žen; budování státu
sociálního blahobytu; zlepšení veškeré dostupné infrastruktury vèetnì pøístupu k  vyššímu
a nejvyššímu vzdìlávání. Sotva ale nabereme dech, abychom pokraèovali ve výètu rùsto-
vých ukazatelù a dodali ještì to a ono, vskakují nám do øeèi znepokojivá ale: Ale znamená
to všechno, že jsme také šťastnìjší? Že se mùžeme spolehnout, že tomu tak bude i v  do-
hledném budoucnu? Platí tyto výdobytky pro všechny? Po období marnotratného opti-
mizmu se na mnoha místech zaèal šíøit strach, zda nebudou výdobytky naší civilizace zase
znièeny, nepøáteli vnìjšími, nepøáteli vnitøními, zhoubnými dùsledky naší vlastní èinnosti,
kterou nedokážeme – dokud je ještì èas – omezit? „Musíme nìco dìlat!“ V  neposlední
øadì také v  oblasti edukaèní.

Podle Petruska (2006, s. 15) na jedné stranì žijeme déle, vyrábíme více, nakupujeme více,
cestujeme více, žijeme déle než døíve, relativizujeme hranice prostoru a èasu, vedle svìtù
reálných disponujeme svìty virtuálními, možnosti komunikace jsou omraèující, proudy
informací nekonèící, objevy nového neutuchající... Navzdory tomu a ruku v  ruce s  tím ale
také sílí pocit, že se nacházíme ve spoleènosti pozdní doby, kterou lze metaforicky pøirov-
nat k  sopce, o níž nevíme, zda a kdy mùže vybuchnout a s  jakými následky. Pìt apokalyp-
tických jezdcù ohrožuje soudobé lidstvo (Petrusek 2006, s. 26 an.). Støet civilizací s  využitím
chemických èi atomových èi bakteriologických zbraní v  rukou teroristù, demografická
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katastrofa s  nezvládnutelnou migrací, pandemie AIDS (èi jiné epidemické pohromy),
ekonomická èi ekologická kolize, oslabení morální výbavy lidí korigovat své zištné cíle
ve prospìch obecných a vyšších hodnot. Musíme nìco dìlat; v  neposlední øadì též v  oblasti
edukaèní.

Zygmunt Bauman (2008) charakterizuje naši dobu jako tekutou modernitu. Jednoznaèné
nazírání na to, jak mají vìci správnì být a probíhat, se jakoby rozpouští v  rozmanitosti
alternativ, výhrad a komentáøù, otázek a odpovìdí s  dalšími a dalšími dodatky. Tak èi onak
se to týká dìlání vìdy èi umìní, filozofování, nebo také životního zpùsobu, mezilidských
vztahù, pojetí sexuality – zkrátka kdeèeho. To na jedné stranì umocòuje svobodu konat i to,
co døíve konat nebylo možné. Souèasnì to ale napomáhá podemílání jakékoliv trvalosti,
spolehlivosti, stálosti.

Zvláštì povážlivé dùsledky hrozí z   projekce této situace do oblasti mravní. Je upozor-
òováno na jev takzvané anomie, kdy stále více lidí stále èastìji nevyluèuje, ba dokonce
závistivì toleruje amorální jednání, „ospravedlní-li je“ dosažení cílù v  dané spoleènosti
vysoce hodnocených – bohatství, moci, vlivu, prestiže… Stává se stále tìžším podobným
pokušením odolávat. Chytrý podvod èi podraz, který dotyèného vynese mezi úspìšné
a tìžko postižitelné, si stále èastìji – hlavnì u mladých lidí – vydobude obdiv a svádí k  ná-
sledování. Dnes co dennì lze sledovat rozmach tohoto fenoménu – od školního pod-
vádìní, pøes nejrùznìjší èachry ve sportu až po úplatkáøství a tunelování. Už klasik moderní
sociologie E. Durkheim varoval na sklonku devatenáctého století pøed hrozbou rozmachu
anomie, který natolik oslabí široké sdílení a jednoznaèné respektování norem, tvoøících
základní nosné pilíøe spoleènosti, že tato spoleènost bude tímto trendem bezprecedentnì
ohrožena. Že dojde k  tomu, co dnes Francis Fukyama (1999) nazývá velkým rozvratem.
Jeho projevem je pøedevším strmý nárùst zloèinnosti, rozklad rodiny, oslabování vzájemné
dùvìry mezi lidmi. Samozøejmì k  tomu pøistupuje bezpoèet jevù dalších; tím podstatným
a jim všem spoleèným však je – slovy Fukyamy – úbytek sociálního kapitálu – tedy souboru
hodnot a norem, které lidé pøetváøí ve své osobní ctnosti, dovolující jim navzájem si dùvì-
øovat, spolupracovat, spoléhat jeden na druhého. Úbytek sociálního kapitálu hrozí nabýt
takových rozmìrù, že ochromí základní vazby mezi lidmi, které zakládají nezbytný mezi-
lidský, spoleèenský, ekonomický øád.

Tedy ještì jednou: Musíme nìco dìlat. V  neposlední øadì též v  oblasti edukaèní. Trend,
který chce být øešením a pøipomíná se s  dùraznou razancí, vystupuje pod nazváními spo-
leèností vìdìní, nebo také – v  zamìnitelném oznaèení – vzdìlanostní spoleènosti.

3.2 Spoleènost vìdìní / vzdìlanostní spoleènost
jako východisko z  krize?

Vìdìní, respektive vzdìlání, které má být oním východiskem z  krize, ovšem není vìdìním
èi vzdìláním v  obvyklém, tradièním významu. Má øadu specifických znakù. Zde vyzdvihnu
pouze jeden, který je svým zpùsobem obzvláštì charakteristický. Je vyjádøen pojmy vzdì-
lání jako ústøední èinitel rozvoje lidských zdrojù a vzdìlání, respektive škola jako
výtah k  osobnímu úspìchu.
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Pojem rozvoje lidských zdrojù poukazuje na to, že vzdìlání vytváøí populaci disponova-
nou právì vzdìláním zapojovat se do inovaèních, rozvojových, prosperitu pøinášejících
spoleèenských procesù. Pojem vzdìlání jako výtah (viz Keller 2008, s. 43 an.) poukazuje
na to, že vzdìlání dává jedinci vìtší šanci než cokoliv jiného na tìchto procesech partici-
povat, produktivnì se uplatnit, a tìžit z  toho svým bohatstvím, kariérou, statusem.

Vzdìlanostní výtah jednotlivcù a disponibilita lidských zdrojù se tedy propojují a jsou
v  tomto svém propojení základními èiniteli rùstu: Jak jedince (kariéra, bohatství), tak
spoleènosti (konkurenceschopnost, prosperita, ale také koheze, rovnost obèanù aj.). Patrný
je ekonomický a funkèní aspekt pohledu na vzdìlání. Vzdìlání si žádá investice a tyto
investice mají být využíváním vzdìlání návratné. Vzdìlání má být nìèím, co funguje v eko-
nomických procesech.

Takto orientovaná vzdìlanostní spoleènost nepochybnì znamená významný dìjinný obrat.
Provázela jej v  jeho poèáteèním rozmachu znaèná euforie. Dnes ovšem vstupují do hry
èetné poukazy na úskalí, na která realita spoleènosti vìdìní naráží; na problémy, které ji
hrozí zpochybnit. Ilustrativnì zde pøipomenu ètyøi.

· Problém prvý: Tìsnì souvisí se samotným  pojetím vzdìlání jako vytváøení lidského
potenciálu a kariérního výtahu; s  vpletením vzdìlání do procesù investování a in-
vestièní návratnosti. Vyvstává otázka: Není toto pojetí redukcionistické, nevytváøí
èlovìka tak øíkajíc èásteèného, drženého v  urèitých vazbách, z  nichž se tìžko vymaòuje
a které jej instrumentalizují? Není zde ve svých dùsledcích patrné odhlédnutí od témat
rozvoje osobnosti, jmenovitì v  jejích morálních kvalitách, estetickém cítìní, smìøování
k životnímu smyslu, vzájemné dùvìøe? Neboli: Nejde svého druhu o amputaci význam-
ných stránek osobnosti, takže hrozí vznik èlovìka odcizeného, tak èi onak deformo-
vaného, deprivovaného; èlovìka, který v  dùsledku podobných postižení je necitlivý,
nenávidìjící, destruktivní, zlý?

· Problém druhý: Vìdìní, respektive vzdìlání má fungovat podle urèitého modelu,
který ztìžuje rozmach vìdìní a vzdìlání, které do tohoto modelu nezapadá. Hrozící
absurditu pøiblížím – bohužel dlouhým, ale chválabohu výstižným – odkazem na
Liessmanna (2008, s. 62 an.): „V roce 2004 si akademický svìt a vzdìlaná veøejnost
s  pøimìøeným respektem pøipomnìly dvousté výroèí úmrtí Immanuela Kanta…, bez
nìjž není myslitelná žádná moderní teorie vìdy, soudobá etika a pokroèilá estetika…
Shrneme-li struènì Kantovu akademickou dráhu, dojdeme ke zjištìní, že by v  souèas-
ném vìdeckém provozu nemìl šanci. Naopak, právì on ztìlesòoval vše, co je univerzitním
manažerùm trnem v  oku. Zaèíná to Kantovou demonstrativní mobilitou a nepohyblivostí.
Kant své rodné mìsto Královec prakticky nikdy neopustil… teprve po dlouhé dobì èekání
ho koneènì univerzita jmenovala profesorem a udìlila mu oprávnìní na ní uèit. Kla-
sický pøípad zapovìzeného jmenování, protože v  duchu dnešní doby signalizuje ome-
zenost a nedostatek mobility… Nastávají ´léta mlèení´, je jich deset a bìhem nich vyjdou
v  Královeckých novinách jen dva èlánky. Kdyby se podle dnešních kriterií evaluovala
univerzita v  Královci, musel by se Kant zodpovídat z  nedostateèné píle a neefektivní
výzkumné práce. Kant samozøejmì nebyl onìch deset let neèinný, pravdìpodobnì patøí
tato léta mlèení k  nejproduktivnìjším fázím v  dìjinách vìdy vùbec. Ale kdo v  naší dobì
monstrozního pøedkládání projektù a hektického publikování by se odvážil kvalifikovat

31



mnohaleté konsekventní a pøedevším také singulární myšlení jako výzkumnou práci?“
Atd. Atd. Nakonec Liessmann (s. 63) konstatuje: „Lze tedy mluvit o štìstí, že univerzita
v  Královci nemohla ještì praktikovat metody evaluace, které se v  souèasnosti všude
prosazují.“

· Problém tøetí: Vzdìlávání je proces namáhavý, ale to podlamují rùzná vycházení
vstøíc tìm, kteøí nehodlají, èi neumí tuto námahu podstoupit. Vznikají tak silné trendy
vìdìní a vzdìlání á la surfování po internetu – vzdìlání a vìdìní jen quasi, prosazujícího
se pozvolna jako kultura polovìdìní a polovzdìlání s  velmi povážlivými možná ma-
sovými dùsledky. Nápadný je také jev rezistence vùèi vzdìlávání, zabydlující se v  po-
mìrnì širokých skupinách populace dìtí a mládeže.

· A problém ètvrtý: Výstižnì jej pøipomíná Keller (2008, s. 156): „Tlak na to, aby školství
znìlo v  kódu ekonomické výkonnosti a výnosnosti, má ovšem urèité vedlejší dùsledky.
Pøevrací vztah mezi školou a studentem. Døíve škola zprostøedkovala studentùm vìdìní,
tedy pøístup k  nìèemu, co by jim zùstalo utajeno. Vdìènost byla na stranì studentù,
bez školy by zùstali nevìdomí. – Nyní studenti dávají škole šanci vydìlat si na další
existenci tím, že jim zprostøedkuje odbornost… vdìènost je na stranì školy, bez studentù
by zùstala insolventní.“

3.3 Co tedy dìlat? Spoleènost vìdìní
nebo pedagogika obratu?

Vzdìlanostní spoleènost / spoleènost vìdìní jak vidno, naráží na závažné problémy. Tak
velké, že se dokonce klade otázka, jestli je východiskem z  krize anebo jestli není spíše èi-
nitelem, který tuto krizi posouvá do další etapy. Každopádnì naše pøedstavy o její spasi-
telnosti je tøeba kriticky pøezkoumat, revidovat. Nebo, jinými slovy, je tøeba vyspravit
poruchy, které jsou dnes už zjevné. To je jedna alternativa. Alternativou druhou je, zvažo-
vat jiné cesty nápravy; cesty edukace obratu.

Nebo jinak øeèeno: Spoleènost vìdìní /vzdìlanostní zøejmì naráží na své limity. Tento
náraz nás nutí ptát se, jakým cílùm je tøeba naše edukaèní úsilí podøídit; jaké kvality
je tøeba v  èlovìku posilovat, aby tyto cíle neztrácel ze zøetele; tedy, k  jakému poslání
èlovìka vychovávat, vzdìlávat, edukovat, má-li být odvráceno to, co hrozí.

Tímto smìrem se berou snahy o rozvíjení edukaèní kultury obratu. Jde o trend, který sice
dnes není a z  pochopitelných dùvodù ani nemùže být trendem vùdèím, ale je významný
a bezesporu bude jeho vliv stále patrnìjší. Jeho elaborace je dùležitým úkolem badatelským.
Pøipomíná se v  široké paletì rùznorodých projevù v  diskurzu filozofickém, teologickém,
sociologickém, psychologickém, pedagogickém…; nereprezentují jej ale pouze badatelé
z  oborù spoleèenskovìdních, ale stále èastìji také lékaøi, pøírodovìdci, technici. Jeho
nositeli jsou jak všeobecnì uznávané autority, tak i ambivalentnì pøijímaní reprezentanti
alternativních pozic. Ať už se hlásíme mezi jeho protagonisty, nebo o jeho smysluplnosti
pochybujeme, nemìl by být ztracen ze zøetele.
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Jde o trend, který klade dùraz:

· na zøetele antropologické – obrací pozornost k  èlovìku;

· na zøetele etické – obrací pozornost k  prolnutí vìdìní, respektive znalostí a dovedností
na jedné stranì, a morálních postojù na stranì druhé;

· na zøetele kontextové, respektive ekologické v  širokém významu tohoto slova – sleduje
vìci a události v  øetìzení pøíèin a následkù, se zvláštním ohledem na zodpovìdnost èlovìka;

· na zøetele tak zvanì pøesahové, transcendující – usiluje o pøekonání ryze úèelové
orientace života respektováním nadosobního smyslu jednání, jinými slovy orientuje
èlovìka kosmicky, klade otázky po významu lidstva a jeho dìjin.

Tuto velmi obecnou charakteristiku edukace obratu mnì ještì dovolte struènì rozvinout
ve ètyøech konkretizacích.

· Konkretizace prvá: Kultura edukace obratu je nesena nejen tematizací poznatkové
a dovednostní orientace vzdìlávání, ale také a pøedevším starostí o èlovìka. Znamená
to, že varuje pøed redukcí edukace na utváøení èlovìka v  intencích ekonomicko-rùstových
zájmù pod záhlavím produkování lidských zdrojù tržní prosperity a konkurence-
schopnosti. Varuje pøed hrozbou, že èlovìk bude stále více odvozován od mimolidských
úèelù trhu, konkurence, kariéry apod., tedy od úèelù které si jej podrobují, kterým hrozí
padnout v  obìť. Pozitivnì øeèeno, edukace obratu vybízí, aby vzdìlávání nebylo jen
péèí o poznatkový a dovednostní rozvoj, ale také a pøedevším péèí o rozvinutí osob-
nosti a zpùsobu života, který to umožòuje.

· Konkretizace druhá: S  tím souvisí, že edukace obratu má být pøedevším službou vývoji
èlovìka na jeho životní cestì, kterou uskuteèòuje jako své tvùrèí dílo, za které
v  rostoucí míøe pøejímá zodpovìdnost. V  archetypálních obrazech bible, mýtù, legend
a pohádek se opakovanì vrací téma zbloudìní, svedení z  pravé cesty, odlouèení od
životodárného zdroje, ztráty nìèeho, co je podstatné. Napovídá to, že k  lidskému ži-
votu patøí, že nejdeme pravou cestou, že se ocitáme v  labyrintu, že se dostáváme do
rukou špatných vùdcù, že propadáme závislostem, takže pøestáváme být sami sebou.
Pro edukaci je to výzva, aby se neomezila jenom na pøedávání vìdomostí a trénování
dovedností, ale také aby probouzela k  nápravì, aby napomáhala moudrosti a odvaze
dávat cestu svého života a doby, v  níž je žit, do poøádku.

· Konkretizace tøetí: Èlovìk se nachází v  okolnostech, které na nìho naléhají, zamìst-
návají ho, nedávají mu klidu, je jimi proniknut a vleèen. Ale také a neménì, èlovìk má
své nitro, je také niterný. Do nitra mùže a má vcházet a je jedním z  úkolù edukace,
peèovat o své nitro, aby bylo hlubinou bezpeèí, z  níž lze vycházet ven do nebezpeèí.
Dát své nitro do poøádku, umìt bytovat v  jeho tichu a míru, je pøedpokladem, že obsto-
jíme v  hluku a neklidu svìta a vykonáme v  nìm, co vykonat je tøeba.

· Koneènì konkretizace ètvrtá: Edukace nemá být jenom poznáváním vìcí tak, že jsou
vydìlovány ze svých pøirozených souvislostí, abychom je mohli usmrcovat a pitvat,
abychom jimi mohli k  rùzným úèelùm manipulovat, abychom s  nimi mohli dìlat co-
koliv. Edukace má být láskyplná a má také k  láskyplnosti vést. Má poznávajícího
inspirovat, aby poznávanému také sloužil a chránil je v  tom, co je mu vlastní. Èlovìk
má zde šanci, že pøesáhne sám sebe dobrodiním, kterým je pro svìt, v  nìmž žije.
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3.4 Závìrem

Ať si to – my, úèastní pøípravy uèitelù – uvìdomujeme nebo nikoliv, neseme zodpovìd-
nost za vzdìlávání v  této zemi, v  této dobì. Je to zodpovìdnost stále naléhavìjší. Problémy
se hromadí a je tøeba nìco dìlat. Stávající rozvojové trendy je tøeba reflektovat nejen co
do pøínosù, zmnožujících možnosti života, ale také co do úskalí a rizik, která jej a celou
naši planetu mohou ohrozit a de facto ohrožují.

Že vzdìlávání, výchova, edukace mohou a mají sehrát jednu z  klíèových rolí pøi øešení
nejzávažnìjších problémù naší doby, je víceménì jasné. Už zdaleka ne tak jasné je, jak se
této role ujmout, jak ji realizovat. Èasto nás zmáhá pocit, že je to nad naše síly. Nìkteré
z problémù, které musíme øešit, jsou na prvý pohled evidentní: Stále o nich slyšíme, stále
s  nimi zápolíme. Viz napøíklad nedostateèné financování rozvojových programù ve školství;
nebo zaostávání ve zpùsobilosti uèitelù využívat nových poznatkù o potencialitách vzdì-
lávací úspìšnosti žákù/studentù; nebo nedostateèná péèe o jedince výjimeèných schopností;
nebo zabezpeèení rámcových vzdìlávacích programù; èi pøípravy standardu profese uèi-
tele; anebo handrkování s  politiky, kteøí mnohdy nejen nevìdí, ale ani netuší, oè jde, a pøitom
rozhodují… Mohli bychom pokraèovat pøidáváním dalších a dalších položek. Existují ale
i problémy, které na prvý pohled zdaleka tak evidentní nejsou, unikají naší pozornosti èi
jsou dokonce zlehèovány anebo se jim vyhýbáme. A pøitom jejich závažnost není o nic menší
než tìch pøedchozích. Ba právì naopak – rozhodují o základech, na nichž má vyrùstat
stavba budoucnosti; rozhodují o èlovìku jako tvùrci této stavby. A právì tímto smìrem se
ubíraly myšlenky tohoto referátu.
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4 MOŽNOSTI IDEOLOGICKÉ
INTERPRETACE EDUKAÈNÍ REALITY

Jiøí Prokop

Na úvod zmíníme základní teze, které se vztahují k  tématu této kapitoly: (1) Sociální realita
spolu s  edukaèní realitou má také rozmìr ideologický, který chápeme v  nepejorativním
smyslu. (2) Edukaèní ideologie nám mohou pomoci pøi objasòování edukaèní reality. (3)
Seznámení s  edukaèními ideologiemi by mìlo být souèástí vzdìlávacích programù bu-
doucích pedagogù.

4.1 Pojem ideologie a jeho místo v  systému vìd o výchovì

Pedagogika je svým pøedmìtem zkoumání úzce spojená s  pøedmìtem ostatních sociálních
vìd: pøedevším s filozofií, psychologií a sociologií. Edukace jako sociální proces pùsobí
na psychiku a chování lidí, probíhá v  rámci sociálních skupin, je výslednicí mnoha makro-
sociálních procesù, souèasnì také utváøí kulturu, stejnì jako je jejím produktem. Pedagogika
se také pohybuje na pomezí tìchto vìd a vyrùstá z  jejich paradigmat. Pøedmìtem zkoumání
sociálních vìd je svìt spoleènosti a edukace je jednou z  jejich nutných podob.

Pojem ideologie je souèástí slovníku zmínìných sociálních vìd, byl a je používán jako jeden
ze základních termínù vìdeckého slovníku mnoha pøedstaviteli tìchto vìd, jako napø. Karlem
Mannheimem, Vilfredem Paretem, Jûrgenem Habermasem, Michelem Foucaultem aj.

Termín ideologie byl vytvoøený francouzským senzualistou a ekonomem A. L. Descutem
de Tracy v  roce 1796 s  cílem vymezit vìdu o idejích. Vìdecké pojímání ideologie se rozšíøilo
pøedevším v  nìmecké filozofii 19. století, obzvláštì v  marxismu, avšak i tam byl pojem
ideologie používán odlišným zpùsobem, napø. jako falešné vìdomí vytvoøené v  urèitých
spoleèensko-ekonomických podmínkách. Termín „ideologie“ má za sebou bouølivou historii,
ale to se vzhledem k  rozsahu tohoto pojednání na tomto místì nedozvíme.

Psychologie definuje ideologii coby „výklad svìta, v  nìmž jde o to vyložit svìt a podpoøit
zájmy té sociální skupiny, která jej podává“ (Hartl, Hartlová 2000). Sociologie chápe
ideologii – podle britského klasika sociologie edukace Ronalda Meighana – ve významu
„filozofie skupiny“ (Meighan 1992). Meighan ji také definuje v  užším smyslu, tj. že ideo-
logie je „rozsáhlý soubor idejí a názorù na svìt, vyznávaný skupinami lidí“. V  obou defi-
nicích zamìníme „svìt“ za „edukaci“, a tím získáme definici edukaèní ideologie. Potom
tedy edukaèní ideologie je „soubor idejí a názorù na edukaci, vyznávaný skupinami lidí“.

Mùžeme konstatovat, že termín ideologie, rovnìž ve smyslu edukaèním, mùže být použitý
v  rùzných konotacích. Napøíklad pøi vymezení opaèných èi odlišných postojù oproti našim,
tj. tìm, které považujeme za mylné. V  anglosaské pedagogické literatuøe bývá užíván ve
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významu spojeném s  didaktikou, a to pøi výuce èi pøi ukazování nìjaké „správné“ cesty.
V  našem textu budeme stranit významu ve smyslu zpùsobu porovnávání souboru idejí
(edukaèních pøedstav, názorù, èi myšlenek).

Interpretovat ideologii mùžeme z  rùzných spoleèensko vìdních pozic. Vyberme si Eysenc-
kùv pohled, kdy výchozím bodem „ideologie“ jsou postoje a názory jednotlivcù, uspoøádané
hierarchickým zpùsobem. Eysenckovu hierarchii postojù a názorù lze znázornit takto
(Eysenck 1957 – obr. 4.1):

Obr. 4.1: Eysenckova hierarchie postojù a názorù

Názory jednotlivcù, hlásané v  jistých situacích, jako napø.: „to dítì v  tramvaji bylo nesne-
sitelné“ mohou vést k  opakování podobných názorù v  nìkolika situacích, napø.: „dìti jsou
ukøièené“. Velký poèet opakujících se názorù na téma jedné základní otázky, napø. chování
dìtí ve spoleènosti, je definovaný jako postoj. Pokud jsou skupiny postojù mezi sebou
propojené, lze to již oznaèit za ideologii.

4.2 Klasifikace edukaèních ideologií

Podobnì jako sociální a edukaèní realita, tak rovnìž oblast ideologií a edukaèních ideologií
pøedstavuje velmi rozmanitou oblast. Avšak lze v  ní odlišit jisté dominantní oblasti, a pokud
jim porozumíme, tak nás to pøiblíží k  porozumìní skuteènosti mnoha tendencí obsažených
v  souèasných koncepcích školského vývoje a èinností probíhajících ve školách èi jiných
edukaèních institucích.

a) Dichotomické pokusy tøídìní edukaèních ideologií

Bylo uèinìno již mnoho pokusù popsat alternativní edukaèní ideologie (Meighan 1992).
Nìkteré z  nich byly teoretické, jiné se naproti tomu opíraly o empirická šetøení. Obecnì
lze aplikovat pøístup, který se soustøeïuje na odlišení dvou protichùdných modelù, tj.
dichotomický pøístup (tab. 4.1).
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orientace na uèitele orientace na žáka (Plowden Report, 1967)

otevøené vyuèování uzavøené vyuèování (Kohl, 1970)

pøejímaní významù tvoøení významù (Postman a Weingartner, 1971)

autoritativní systém demokratický systém (Lippitt a White, 1958)

tradièní model pokrokový model (Bennett, 1976)

pøíkaz interpretace (Barnes a Shemilt, 1974)

otevøené školy uzavøené školy (Bernstein, 1976)

závislá vìda, vyuèování autonomní vìda (Husen, 1974)

Tab. 4.1: Dichotomické pokusy tøídìní edukaèních ideologií

Pøíkladem takového pøístupu jsou empirické výzkumy Barnese a Shemilta (1974). Jejich
studie se týkala zpùsobu použití jazyka uèitelù ve tøídì. Utvoøily se dva rùzné modely použití
jazyka, byly oznaèené jako pøíkaz a interpretace (ideologické rozdíly mezi uèitelem „trans-
mise“ a „interpretace“):

Uèitel „transmise“ Uèitel „interpretace“

Vìøí, že vzdìlání (vìdomosti) existuje ve
formì pøedmìtù (disciplín), které v  sobì obsa-
hují vzdìlávací obsahy a výkonová kritéria.

Vìøí, že vzdìlání (vìdomosti) existuje ve
formì schopností, které vedou k  systému
myšlení a jednání.

Oceòuje výsledky žákù, ale pokud se
pøizpùsobují kritériím dané disciplíny.

Cení si iniciativy žáka pøi interpretaci sku-
teènosti (reality), kritéria mohou pocházet
stejnì tak od žáka jako od uèitele.

Za úkol uèitele je považováno posouzení
a korekce žáka, ve shodì s  kritérii, na které
sám dohlíží.

Za úkol uèitele se považuje vytváøet dialog,
ve kterém má žák možnost stálého utváøení
svého vzdìlání prostøednictvím interakce
s  druhými.

Považuje žáka za toho, který nic neví, a jeho
pøístup ke vzdìlání bude obtížný, protože musí
projít fázemi otestování a kontrolou jeho
výsledkù.

Domnívá se, že žák vlastní systematické
a potøebné vìdomosti a prostøedky k  utváøení
tohoto vzdìlání od samého poèátku.

Tab. 4.2: Modely použití jazyka uèitelù ve tøídì

b) Pokusy charakterizovat více než dvì edukaèní ideologie

Urèité kategorie pojetí ideologie jdou mimo dichotomické uvažování a snaží se o pøekonání
jistého zjednodušení èi slabostí dichotomického uvažování. Známý je pokus uèinìný
Raynorem (1972), který uvádí ètyøi edukaèní ideologie:

· Aristokratická: aristokratický názor definuje tak, že podle nìj je edukace formou pøí-
pravy mladého èlovìka k  jeho sociálním èi spoleèenským rolím šlechtice a vùdce.
Edukací se tedy rozumí zpùsob potvrzení spoleèenského statusu dané osoby.
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· Buržoazní nazírání na edukaci považuje examinaèní systém jako stìžejní zpùsob se-
lekce jednotlivcù, kteøí budou hrát role elit ve spoleènosti. Úspìchy ve vzdìlávání lze
v  této souvislosti vnímat tak, že díky nìmu získává daná osoba právo zaujmout pres-
tižní pozice v  zamìstnaneckém i veøejném životì.

· Demokratický pohled na edukaci je spojený s  pøístupem všech ke vzdìlání jako základ-
ním právem, nezávislým na sociálním pùvodu a bez spojení se spoleèenskou pozicí,
kterou èlovìk definitivnì zaujme. Cílem edukaèního procesu je všestranný rozvoj dítìte.

· Proletáøský pohled na edukaci (zpoèátku byl hlásán aristokratickými vrstvami spo-
leènosti, ale pozdìji získal širší význam) vidí její cíle v  adaptaci mladých lidí k  typu
práce a životnímu stylu nižších skupin ve spoleènosti. Podle tohoto pohledu by mìlo být
školství utilitární, praktické a relevantní. Také zde je edukace považována za zpùsob
potvrzení spoleèenského statusu dané osoby.

Existují ještì další pokusy o tøídìní a klasifikaci edukaèních ideologií nedichotomickým
pøístupem. Velmi známý je napøíklad Cosinùv pokus (1972), který rozlišuje mezi tìmito
systémy:
· elitáøským, konzervativním,
· racionálním, technokratickým,
· romantickým, egalitáøským.

Rozdíly mezi nimi lze shrnout následovnì: Elitáøství je spojené s  udržením závazných
standardù kulturní nadøazenosti prostøednictvím tradièních selekèních metod. Systém tech-
nokratický, racionální pøedevším peèuje o profesní užiteènost edukace. Romantismus
se soustøeïuje na rozvoj všech vrozených schopností jednotlivce, a egalitáøství se opírá
o zásadu, že všichni mají stejné právo na vzdìlání.

c) Historizující pokus tøídìní edukaèních ideologií

V  dobì stále širšího a rychlejšího obìhu informací a názorù své náhledy na výchovu a edu-
kaci vyslovovaly stejnì tak svìtové církve a náboženství, jakož i hlavní politické smìry
20. století.

Z  pohledu tøídìní edukace a idejí ve svìtle dìjinného vývoje lze ve 20. století nalézt nì-
kolik hlavních proudù idejí, které mìly a nìkteré dosud mají znatelný vliv na edukaèní realitu.
Jsou to:
· náboženství (katolická církev, jiné køesťanské církve, judaismus, islám …)
· konzervatismus
· liberalismus
· agrarismus (ruralismus)
· nacionalismus
· socialismus
· totalitarismus
· aj.
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Je možné, že se mohou jednotlivé ideje èi edukaèní ideologie pøekrývat. Pøíkladem mani-
pulace mohou být totalitní vládní systémy, v  nichž ideologie slouží k  vybírání takových
teorií a myšlenek, které se hodí k  obhajobì a vysvìtlení konání režimu a k  eliminaci samo-
statného myšlení, tedy k  úplné manipulaci veøejného mínìní na podporu diktatury, vedoucí
k absolutní indoktrinaci. Výše zmínìná slova si nejlépe demonstrujeme na výchovì dìtí
v  mládežnických organizacích nacistického a komunistického režimu, ovšem bez jakého-
koli rovnítka mezi nimi. Cíle mládežnických organizací totalitních režimù (tab. 4.3):

Hitlerjugend SSM

Hlavní cíl
vstup do armády èi NSDAP
a naprostá oddanost režimu

vstup do KSÈ a naprostá oddanost
režimu

Dílèí cíle

rasová nesnášenlivost –
antisemitismus

potlaèování náboženského pøesvìdèení –
ateismus

osvojení myšlenky o nadèlovìku
a Velkém Nìmecku

podnìcování pro myšlenky komunismu,
nového èlovìka – budovatele
komunismu

fyzická zdatnost fyzická zdatnost

bojeschopnost branná zdatnost

Tab. 4.3: Cíle mládežnických organizací totalitních režimù

Na základì srovnání rùzných klasifikací lze dospìt ke tøem základním ideologickým
smìrùm, které pomìrnì zdaøile mohou vyjadøovat aktuální myšlení o edukaci. Jsou to:
· konzervatismus
· liberalismus
· kritický demokratismus

V  rámci tìchto tøí ideologických smìrù lze odlišit jejich dominantní rysy. Pokud jim po-
rozumíme, tak nás to mùže pøiblížit k  porozumìní mnoha tendencí obsažených v  souèas-
ných koncepcích školského vývoje, procesù a jevù probíhajících ve školách.
V  následující èásti textu budeme krátce charakterizovat nìkteré vybrané rysy tìchto edu-
kaèních ideologií spolu s vybranými postoji tìchto ideologií k  edukaci.
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4.3 Charakteristika souèasných edukaèních ideologií

4.3.1 Konzervatismus

· Princip kulturní transmise
· Koncepce organické spoleènosti
· Význam tradic
· Úcta k  minulosti
· Nedùvìra k novinkám
· Etnocentrismus, patriotismus
· Pøísná výchova dìtí
· Pronáboženské postoje
· aj.

Zastavme se u principu kulturní transmise. Škola je pro konzervativce institucí kulturní
transmise, nástrojem pøedávání kulturních hodnot, které by mìly zajistit trvalost, stabilitu
a plynulost vývoje spoleènosti. Stát má kontrolovat obèany prostøednictvím tradièního
vzdìlávacího programu. Silnì se zdùrazòuje potøeba zachování výchovné a vzdìlávací
jednoty, jednotných obsahù školních vzdìlávacích programù, které by mìly být soustøe-
dìny okolo spoleèného kulturního standardu. Nelze se potom divit, že v  názorech jednoho
z  pøedních pøedstavitelù amerického konzervatismu Hirsche nalezneme dùraznou kritiku
svobodného výbìru vzdìlávacích obsahù dìtmi a mládeží: „protože to žáky odsuzuje
k poslouchání „náhodných historek“, a ti potom zleniví, dochází k demoralizaci mládeže
edukací „kavárenského stylu“. Autor vyzývá k  zavedení spoleèného „programového zá-
kladu, jádra“, který by všem žákùm umožnil poznat stejný „soubor vìdomostí“, tj. odpo-
vìdnì vybrané pojmy, ideje, fakta a informace. To má pøedstavovat nezbytnou podmínku
k obnovení kulturnosti národního spoleèenství (Hirsh 1987).

V  souvislosti s  nejednotnými vzdìlávacími obsahy zmíním také prvního profesora sociologie
na UK Masaryka, který již na poèátku 20. století ve svých pøednáškách v  reakci na pro-
gresivní školské reformy Václava Pøíhody upozoròoval, že „tradice je spoleèné dílo gene-
rací a je také spoleènou kázní. U nás se èasto zaèíná znovu od zaèátku, místo aby se navázalo
na dílo pøedchùdcù. Proto je u nás tolik uèebních programù a tolik ovèincù, které pak mohou
mít na skuteèný život a vývoj zemì zanedbatelný vliv“ (Èapek 1932). Mùžeme se už pouze
domýšlet, jaký by asi mìl názor Masaryk na tvorbu školních vzdìlávacích programù, které
jsou souèástí zásadní reformy vzdìlávacích obsahù v  Èeské republice.

Každá z charakteristik konzervatismu má vztah k edukaèní realitì. Napøíklad koncepce
organické spoleènosti, která je vyvozena z  ideálního Platónova Státu se odráží v jas-
ných  postojích konzervativcù, tj. že vztah mezi vychovatelem a chovancem nemùže být
symetrický. Už jenom proto, že výchova je jimi jasnì považována za mezigeneraèní odkaz,
kde je zdùraznìna odpovìdnost a role „dospìlých“ – tady rodièù a uèitelù – za výchovu mladé
generace.
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Konzervativní myšlenky našly široké uplatnìní ve školských reformách za vlád americ-
kých republikánù a vlády Margarety Thatcherové s  tìmito cíli: spoleèné programové stan-
dardy, testování školních výsledkù, provìøování a zveøejòování výsledkù práce škol a uèitelù,
pøesvìdèení o významu silného centralizovaného státu ve vztahu ke škole atd. „Upevnit
kázeò ve školách“ zní jedno z  pìti oficiálních dnešních hlavních volebních hesel, s  kterými
jdou do boje o britský parlament tamní konzervativci proti Brownovì socialistické vládì.

I u nás se objevují myšlenky, které jsou v  souladu s  principy konzervatismu. Napø. Peda-
gogická komise Jednoty èeských matematikù a fyzikù navrhla v  90. letech transformovat
školský systém Èeské republiky takto: pøedškolní výchovu ponechat rodinì, od 7. roè-
níku ZŠ rozdìlit dìti do „studijních“ a „praktických“ tøíd, 8 letá gymnázia by mìla být vý-
hradnì elitními školami a ètyøletá postupnì zaniknou, na odborných uèilištích maturitu zrušit,
udržet jednotné a kontrolované vzdìlávání uèitelù atd. Z  dostupné literatury mùžeme zmínit
minimálnì dvì slovenské publikace, které boøí nìkteré mýty z „pokladnice“ liberalismu –
Narcis vo výchove (Pupala 2004) a Javisko a zákulisie školy (Kašèák, Filagová 2007).

Vybrané konzervativní postoje k  edukaci

a) Uèitel a jeho role

Uèitel pracující v  konzervativním edukaèním prostøedí je prostøedníkem, který pøedává
dìtem a mládeži kulturní dìdictví. Je tím, který by se mìl stát základem jejich znalostí
o svìtì a zdrojem etických hodnot. Takový uèitel si musí vážit kulturního dìdictví a dobøe
je znát. Také jeho morální postoje a jednání by mìlo svìdèit o tom, že je vìrný svým etic-
kým zásadám, které hlásá. Stejnì jako uèitel reprezentující idealistické postoje, tak kon-
zervativní pedagog pøedstavuje pro žáky osobní vzor hodný následování. I když rovnìž
konzervativní uèitel èasem sáhne po nejnovìjších edukaèních technikách, zvláštì pokud
oèekává, že mu to pomùže efektivnìji pøedávat tradice, tak si nestaví za cíl reformovat nebo
pøebudovat školu a spoleènost. Nepropaguje odlišnosti a rùznorodost, ani kulturní plura-
lismus. Ve svìtì, ve kterém sociální a technologické zmìny, spoleèenský pohyb a morální
relativismus zpùsobuje stále vìtší destabilizaci, uèitel s  konzervativním pøesvìdèením vidí
školu jako instituci mající zajistit navrácení rovnováhy spoleènosti. Považuje za svoji po-
vinnost uchovávat kulturní dìdictví, které je tvoøeno dosaženými nepomíjejícími výdobytky
lidské rasy. S  tímto cílem se dìlí s  žáky o své znalosti.

b) Funkce školy

Škola pøedstavuje v  konzervativní ideologii pokladnici kulturních hodnot. Je institucí,
prostøednictvím které dospìlí pøedávají materiální a duševní výsledky práce minulých ge-
nerací nedospìlým èlenùm spoleènosti, a tímto zpùsobem je uchovávají pro budoucí ge-
nerace. Funkcí školy je seznámit mladého èlovìka s  jeho dìdictvím a vštípit mu pocit
pøíslušnosti ke skupinì, jejíž tradice tato instituce reprezentuje. Kromì své hlavní funkce,
která spoèívá v  pøedávání a zachování kulturního dìdictví, škola plní také vedlejší funkci,
totiž že podporuje jiné instituce, jelikož vytipovává budoucí èleny elity a zajišťuje jim vzdì-
lání, které jim umožní splnit  povinnosti a úkoly patøící vládnoucí skupinì. Aby bylo možné
vychovat èleny vládnoucí elity, vzdìlávají se ve školách speciálnì zøízených k  tomuto
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cíli, a také ve veøejných školách uèení vybraných pøedmìtù probíhá po více drahách, což
umožòuje nejschopnìjším získávat vìdomosti na daleko pokroèilejší úrovni než ta, která
je závazná pro zbylé vrstevníky. Nezávisle na formì, kterou probíhá výchova, je tøeba
elitu náležitì pøipravit k  budoucím úkolùm. Není od vìci se zde zmínit, že tato elita by se
mìla vykázat nadprùmìrnými intelektovými schopnostmi, ale také nadprùmìrnì dobrými
charakterovými vlastnostmi.

c) Podstata vzdìlávacího programu

Konzervativci soudí, že funkcí vzdìlávacích programù je pøedávání kultury ve všeobecném
rozsahu všem èlenùm spoleènosti, a také zajištìní odpovídající edukace jednotlivým so-
ciálním vrstvám. Takové vzdìlání by mìlo zahrnovat uèení základních dovedností pøed-
pokládaných ve vìtšinì vzdìlávacích programù: ètení, psaní a poèítání. Kromì toho by mìla
škola vštìpovat pøíslušnost ke spoleèenství, èasto totožné s  národním státem, a také loaja-
litu vùèi nìmu, což èiní vhodnì vybranou literaturou ilustrující dùležité kulturní otázky
a problémy. Rovnìž historie poskytuje možnost vhledu do vývoje kultury a jejího dìdictví.
Výtvarné umìní a hudba, èi tanec také mohou sloužit k  seznámení žákù s  bohatstvím kul-
turního dìdictví. Vhodnì definované kulturní hodnoty jsou základem utváøení chování, které
by mìlo být v  souladu s  tradièními normami. Tyto hodnoty také vymezují žádaný typ ná-
rodního charakteru. Kromì toho konzervativci usilují o to – pokud je to možné – aby proces
formování nebo rozvoje charakteru probíhal v  nábožensky propojených souvislostech.

Edukace na støedních a vysokých školách spoèívá v  dalším zdokonalování intelektuální
disciplíny studentù, zdrojem této disciplíny se stává studium takových pøedmìtù jako mateø-
ský jazyk, klasické a cizí jazyky, historie, literatura, matematika a pøírodní vìdy. Konzer-
vativnì orientováni specialisté ve vìcech školství smìøují k  uniformizaci kulturní transmise
a èasto navrhují vymezený programový základ vzdìlávacího programu, který by podle nich
mìl být povinný pro všechny žáky.

4.3.2 Liberalismus

· Svoboda – základní hodnota
· Princip trhu ve školství
· Edukaèní pluralismus
· Princip rovných šancí
· Princip individualismu
· Svobodný výbìr školy
· Symetrické partnerské vztahy
· Decentralizace školství
· aj.

Liberalismus je ideologie, která z  pochopitelných dùvodù mìla u nás po roce 1989 pøipra-
venou pøímo živnou pùdu k  zakoøenìní svých ideálù. Ale stejnì tak jako konzervatismus
(= zpáteènictví?) jistì patøí do souèasného moderního svìta, tak naopak liberalismus má
i své meze a mùže vyvolávat øadu sporných otázek.
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Zastavme se u zavádìní principu tržních mechanismù ve školství. Ve svìtì už dávno
padl mýtus o tom, že trh jaksi srovná a vyøeší problémy a budoucnost takových oblastí,
jako je školství. Realita edukaèního trhu mùže vypadat rùznì. Mùže být tzv. „trhem nadìjí“,
kdy v  Èeské republice ve školním roce 2005/2006 25 tisíc studentù studuje na státních,
soukromých i církevních tzv. vyšších odborných školách politologii, psychologii, základy
humanitních vìd, atd., aniž by mìli velkou šanci na splnìní nadìjí na práci ve studovaném
oboru. Doufejme, že u nás nenastane situace podobná té v  Polsku, kde každoroènì tisíce
absolventù soukromých vysokých škol oboru pedagogika nemùže v  souèasnosti najít zamìst-
nání. Ještì zmíním tzv. „alternativní trh“, kdy si musí rodièe pùjèit peníze na soukromou
školu pro své dítì, které – i když nadané – se nevešlo do tabulek a kvót ministerstva školství.
Nebo tisíce absolventù odborných uèilišť, kteøí získávají za úplatu maturitu po dvouletém
nástavbovém studiu. A to již nemluvím o „šedém trhu“ èi „trhu uèebních pomùcek a uèeb-
nic“, kde bychom se nemìli zøíkat úplnì státní kontroly.

Liberálové také pod hesly edukaèního pluralismu rádi staví do protikladu „zdravé“ a efek-
tivní soukromé školství vùèi „nemocnému“ a neefektivnímu školství veøejnému, státnímu.
Bojují za odstranìní všech omezení i bariér stavìných soukromému školství, což je chvály-
hodné, ale na druhé stranì nechtìjí, aby tyto školy podléhaly státní kontrole.

Stejnì tak neobstojí tvrzení, že svoboda výbìru školy rodièi a jejich dìtmi pøedstavuje
dostateènì úèinný a souèasnì jednoduchý a snadný kontrolní mechanismus efektivity
práce škol.

Mezi ty, kteøí neúnavnì v  Èeské republice prosazují návrhy zmìnit školu v  duchu libera-
lismu, patøí Nezávislá mezioborová skupina pro reformu vzdìlávací politiky, školství
a výchovnì-vzdìlávacího procesu (NEMES). Vzorem jim jsou údajné trendy v  zahranièním
školství a proto východiskem transformace je mimo jiné široká svoboda jednotlivce, právo
si vybrat vzdìlávací cestu podle své vlastní volby, a další požadavky, jako ne vždy odù-
vodnìné zavádìní heterogenních tøíd v  mateøských školách apod.

Vybrané liberální postoje k  edukaci

a) Koncepce svobody

Klasiètí liberálové definují svobodu jako osvobození zpod jha útisku. Podle Locka „život,
svoboda a vlastnictví“ jsou pøirozená práva jednotlivce, která se musí ochraòovat pøed ar-
bitrážní mocí. Liberální utilitaristé jako John Stuart Mill ztotožnili svobodu se svobodnou
a otevøenou výmìnou idejí (názorù). Svoboda slova, tisku a shromažïování znamenala
podle nich minimalizování moci vnucenou institucemi – vládou nebo církvemi.

Požadavek akademické svobody, pojímaný jako svoboda bádání a vyjadøování, má vliv na
mnoho otázek spojených s  edukací. Znamená, že žáci mohou svobodnì zkoumat kontro-
verzní otázky. Taková svoboda je považována za základní podmínku umožòující žákovi
øešit problémy, a uèiteli – zavádìt vìdecké metody v  uèení. Akademická svoboda znamená
rovnìž svobodu vìdecké práce a právo využívat její výsledky ve výuce. Svoboda v  oblasti
vyuèování, uèení a vìdeckých výzkumù se opírá o pøedpoklad, že není závazný žádný shora
daný názor, který nelze zmìnit, a ani oblasti, které nelze zkoumat.
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b) Edukaèní politika

Ve zøízení založeném na liberální ideologii probíhá realizování politických programù po-
zvolna a ne vždy má stejný prùbìh. Nemusíme se tomu divit, pøedevším pokud vezmeme
v  úvahu dva požadavky liberalismu: „Moc by mìla být rozptýlena a podøízena mechanismùm
zaruèujícím udržení politické rovnováhy a tuto rovnováhu sil je nutné zachovat!“.

Napø. v  USA na základì ústavy za edukaci odpovídá stát, rozhodnutí týkající se školské
politiky pøijímají rovnìž vlády státù a lokální školské rady. Tradicí tohoto státu je pod-
pora školních programù vypracovaný na lokální úrovni. Proces pøijímání rozhodnutí spo-
jených s edukaèní politikou probíhá tedy pozvolna a nejednotným zpùsobem, protože to
záleží na mnoha tìch, kteøí o tom rozhodují. Takové decentralizování moci chrání školy
pøed monolitní, shora vnucenou politikou a pøed pøíliš prudkým provádìním reforem!

Osoby, skupiny a spoleènosti zabývající se edukací prezentují své politické programy
prostøednictvím rùzných institucí. Jsou mezi nimi tak rozdílné organizace, jako profesní
svazy uèitelù, spoleènosti sdružující rodièe a uèitele, školské odbory … atd. Jejich edu-
kaèní programy èasto vyjadøují protichùdné zájmy, èehož dùsledkem jsou centristické
tendence – vyhýbání se krajním radikálním øešením, pøinejmenším ve veøejném sektoru.

c) Pravidla ve školním prostøedí

Liberální koncepce, podle které by život – pøedevším sociální a politický – mìl probíhat
ve shodì s  dobøe definovanými a všemi akceptovanými procedurami, se velmi výraznì
odráží ve školním prostøedí, neboli ve skrytém školním (vyuèovacím) programu. Stejnì
tak bìhem pøedškolní výchovy, jakož i v primárním vzdìlávání jsou upevòovány jisté
procedurální návyky, napøíklad úcta k  vìcem, které vlastní jiné dìti, nebo èekání až se do-
stanu na øadu, abych se pohoupal na houpaèce nebo si pohrál s  nìjakou hraèkou.

Nìkteøí uèitelé, navazujíce na liberální ideje, dovolují, aby si bìhem zamìstnání skupina
urèila vlastní pravidla postupu, kterými se bude øídit. Taková koncepce sebedisciplíny je
založena na pøedpokladu, že èlenové skupiny s  chutí porušují zásady, pokud byly spoleènì
ustanovené cestou k  vypracování konsensu. V liberálních støedních školách funguje více
rùznorodých žákovských organizací, klubù, sdružení, a èlenové každého z  nich volí mezi
sebou vedení, které øídí schùzky èi setkání, spravuje je podle parlamentárních procedur.

Oèekává se, že procedurální návyky, získané ve školním prostøedí, se upevòují v  podobì
norem chování, které budou pøenesené mimo školní spoleèenství. Úèast v  rùzných èin-
nostech majících místo ve škole by mìla podporovat upevòování obèanských postojù. Díky
tìmto zkušenostem získaným ve školním prostøedí se mladí lidé uèí, že sporné otázky
a konflikty rùzného druhu lze øešit mírovým a spravedlivým zpùsobem s  pomocí odpoví-
dajících procedur.

Podpora žákovské samosprávy a sebedisciplíny – vyplývající ze spoleèné shody podøí-
zení se demokraticky vybraným zástupcùm – vede k pøesvìdèení, že v  liberálním zøízení
je škola dùležitou spoleèenskou institucí. I když jednotlivé zásady regulující život školní
spoleènosti mohou být modifikovány. Pokud škola bude vychovávat obèany respektující
parlamentární procedury, dotud bude hrát významnou roli ve spoleènosti, která spìje k  udr-
žení rovnováhy sil.
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4.3.3 Kritický demokratismus

· Odcizení, dehumanizace
· Reprodukce mocenských vztahù školou
· Emancipace
· Škola místem donucení, indoktrinace
· Škola legitimující sociální nerovnosti
· Škola èinitelem zmìn
· Skrytý školní program
· aj.

Pøedstavitelé kritického demokratismu se liší od konzervativcù a liberálù pøedevším v tom,
že jejich diagnóza stavu spoleènosti je v  prvé øadì kritická. Tvrdí, že spoleènosti vysoce
prùmyslových zemí a západní kultura vèetnì školy se nacházejí v  systémové krizi. Všímají
si projevù dysfunkcí školy a celého školského systému. Mají vypracovanou terminologii
svého paradigmatu ve vztahu ke škole jako „hegemonie“, „spoleèenská èi sociální kontrola“,
„skrytý vzdìlávací program“, „odškolnìní“, „emancipace“, „osvobození“ aj.

Kritická teorie je v  pedagogice souhrné oznaèení pro smìr edukaèního zkoumání, který
se rozvinul pøedevším v  Západní Evropì a USA od 70. let 20. století. Seskupuje rùzné
smìry èi teorie, které jsou zamìøené na analýzu mechanismù dominance a na kritiku nad-
vlády ve školství a kultuøe. Nìkteré se orientují na projektování edukaèních opatøení, za-
mìøených na zmìnu spoleènosti ve smìru zvìtšení sociální svobody a spravedlnosti.

Pøedstavitele kritických teorií lze rozdìlit na dvì skupiny (Prokop 2005). Jedni se omezují
na odhalování a popis souèasného stavu a docházejí k  obecnému stanovisku, že edukace
je odsouzena k  transmisi toho, co je dobré i špatné ve spoleènosti, a nanejvýš mùže zavádìt
pouze drobné modifikace a korekce. Tento postoj jim urèil název – teoretici reprodukce
(napø. B. Bernstein, P. Bourdieu). Do druhé skupiny lze zaøadit kritiky, kteøí se domní-
vají, že školy nejsou pasivními èlánky spoleènosti, ale naopak mohou být aktivním èinite-
lem zmìn. Tvrdí, že jistá autonomie školy má za následek, že instituce je schopna vyvolat,
urychlit (nebo zpožïovat) spoleèenské zmìny, a mùže být proto èinitelem pøetváøení spo-
leènosti. Stoupenci takových názorù jsou nazýváni teoretiky transformace (napø. P. Freire,
H. Giroux, N. Chomsky). Nìkdy bývá tato ideologie nazývána jako „levicová“ (napø.
Pedagogika, 2000).

Uvedeme pouze dva pøíklady kritického demokratismu tím, že krátce pøedstavím názory
slavného myslitele souèasnosti – Amerièana Noama Chomského a Anglièana Basila Bern-
steina (Prokop 2005, 2009).

Noam Chomsky (1928): ochoèující pedagogika

Tento Amerièan a dnes poslední žijící velký myslitel 2. poloviny 20. století popisuje edu-
kaci panující ve vyspìlých zemích jako „edukaci ochoèující“, která je založena na falešném
vìdomí udržovaném ve spoleènosti. Ochoèující školský systém pøizpùsobuje jednotlivce
doktrínám a praktikám, které požadují mocenské elity. Tento proces je vìdomì udržovaný
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nepoèetnými vládnoucími skupinami a podstatnou roli v  nìm hrají školy. Chomsky øíká,
že „školy jsou institucemi, které indoktrinují a diktují poslušnost“ (Macedo 2000). Podro-
bení se této poslušnosti není nezištné: dobøe vzdìlaný jedinec je zespoleèenštìný takovým
zpùsobem, který sice na jedné stranì podporuje strukturu moci, ta ho však souèasnì odmì-
òuje konzumem. Odpovìdnost za tuto indoktrinaci nesou také uèitelé, kteøí jsou falešní
a lžou, tj. jednoduše dìlají to, co se od nich oèekává. Nástrojem edukaèní emancipace jsou
však pro Chomského pøesto uèitelé – dostojí-li své morální povinnosti øíkat pravdu, lze
dosáhnout cíle: odhalit spoleèenské iluze a mýty a souèasnì prosadit demokracii v  podobì
otevøené diskuse obèanù.

Basil Bernstein (1924–2000): teorie sociolingvistických kódù

Anglický pøedstavitel tzv. radikální sociologie výchovy a kritické pedagogiky, který vy-
pracoval teorii sociolingvistických kódù a zapracoval ji do edukaèní teorie (Bernstein
1971–73). Popsal jev kulturní reprodukce, v  jehož rámci zkoumal rozdíly mezi dìtmi po-
cházejícími z  dìlnického prostøedí a žáky patøícími do støední vrstvy, což je dáno rozdíl-
nostmi jazykových a kulturních kódù, pøedávaných dìtem v  procesu rodinné socializace,
v  nìmž se odrážejí specifické vzory postojù a chování charakteristické pro danou sociální
vrstvu. O verifikaci Bernsteinovy teorie v  èeské populaci se zasloužila mj. I. Knausová,
která si položila otázku, zda je Bernsteinova teorie „jazykové socializace“ platná i u nás
(Knausová 2002). Na dostateènì velkém poètu respondentù bylo zjištìno, že oba jazy-
kové kódy u èeské populace obsahovaly znaky vymezené Bernsteinem. Výzkumné šetøení
podpoøilo hlavní hypotézu, týkající se skuteènosti, že existuje vazba mezi dovedností užívat
urèitý jazykový kód a pøíslušnosti jedince k  urèité sociální vrstvì.

Rovnìž u nás mùžeme zaznamenat nìkteré postoje v  souladu s  tìmito koncepcemi – napø.
sociální ekolog Bohuslav Blažek pøirovnal školu k  továrnám na nechtìné výrobky, když
„fungování tohoto „ïáblova vynálezu“ pøedpokládá, že základem mezigeneraèních vztahù
je šikana na základì „celospoleèenské smlouvy“ (Blažek 2001). K odkazu kritických
teorií patøí také výzkum MŠMT z  roku 2005 s  podtitulem Uèebnice protìžují mužský svìt,
v  nìmž se zjistilo, že tøetina uèebnic, ze kterých se dìti uèí, má potíže se spravedlivým zo-
brazováním ženského a mužského svìta. Nejde pøitom samozøejmì o nic extrémnì zne-
pokojujícího, pøíklad ovšem ukazuje, že také u nás se objevují pøístupy, které jsou ve shodì
s  tradicí kritických teorií. Musíme na tomto místì uvést ještì monografii Vzdìlanostní
spoleènost? Chrám, výtah a pojišťovna (Keller, Tvrdý 2008). Kniha se zabývá analýzou
vývoje poslání školy a vzdìlání v moderní spoleènosti, a to konkrétnì v prùbìhu 20. století.
V empirické èásti pøináší analýzu profilu vysokoškolákù v Èeské republice z hlediska
požadavkù trhu práce. Kniha zprostøedkuje informace o debatách týkajících se nerovností
v pøístupu ke vzdìlání, pøedevším ve francouzské a anglosaské sociologii. Všímá si rov-
nìž nejnovìjšího vývoje, kdy vzdìlání má sloužit jako forma pojistky pøed sociálními riziky
v situaci, kdy dosavadní systémy „pojištìní“ selhávají.
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Vybrané kritické postoje k  edukaci

a) Kritické teorie a škola

Pøedstavitelé kritických teorií jsou pøesvìdèeni, že školy pøedstavují nástroj kulturní poli-
tiky a pøispívají k  prohlubování spoleèenského konfliktu tím, že dominantní sociální vrstvy
je kontrolují a využívají. Školy tedy neplní funkci neutrálních akademických institucí, ale
pøedstavují prostøedek politického boje, protože jedny posunuje smìrem k  moci a jiným
k  ní blokuje pøístup. Znalosti, které jsou pøedávány prostøednictvím školy, slouží k  udržení
nadøazené spoleèenské pozice. Dìti z  neprivilegovaných vrstev jsou ve škole pøesvìdèo-
vány, že žijí ve spoleènosti, jejíž instituce fungují „bez námitek“. Školní uèebnice a jiné
materiály upevòují nebo sankcionují verzi spoleèenské reality zkonstruované vládnoucí
vrstvou. Tento proces legitimizace umožòuje prostøednictvím školního systému privile-
govaným skupinám udržovat své pozice.

b) Školní vyuèování

Pøedstavitelé kritických teorií se pokouší identifikovat strategie, s  jejichž pomocí tvùrci
školské politiky zbavují uèitele svéprávnosti. K  tìmto strategiím patøí mimo jiné standar-
dizované testy, hodnocení kompetencí uèitelù a centrální systém øízení školy. To zpùsobuje,
že namísto uèitele vykonávají kontrolu nad plánováním a prùbìhem vzdìlávacího procesu
jiné osoby, napø. školští úøedníci a zákonodárci, zatímco kontrolu nad vzdìlávacím proce-
sem by mìli pøevzít sami uèitelé. Podobnì jako sociální rekonstruktivisté vnímají tvùrci
kritických teorií uèitele jako „intelektuála angažovaného v  procesu transformace“ a staví
pøed nìj tyto úkoly:

· prosazovat autentickou školskou reformu, která umožní uèitelùm vykonávat kontrolu
nad edukací;

· nastolovat spolupráci s  jinými uèiteli s cílem zlepšit kvalitu vyuèování;

· navázat kontakty s  rodièi žákù, tj. èleny lokálního spoleèenství a v  jeho rámci spoleènì
pùsobit;

· vést s  žáky diskuse, spoèívající v  kritické analýze celospoleèenských problémù;

· omezit role úøedníkù pøi formulování edukaèní politiky s pøenesením èásti jejich opráv-
nìní na uèitele, žáky a rodièe.

Kritické teorie považují za potøebnou multikulturní edukaci a zdùrazòují, že žáci by se
mìli zaèít vzdìlávat již tím, že nahlédnou ke koøenùm civilizací, z  nichž pocházejí. Jimi
propagovaná koncepce kulturní rozmanitosti je v  rozporu s  postulátem hlásaným neo-
konzervativci, kteøí vzdìlávací program opírají jen o bohatství a koøeny západní civilizace.
Uèení má vést k  ovládnutí kritického jazyka èi paradigmatu pøi analýze nejdùležitìjších
sociálních, politických, ekonomických a edukaèních otázek a problémù. Pøedstavitelé kri-
tické teorie jsou pro takový program školských reforem, které pøimìjí uèitele k  aktivnímu
pøebírání kontroly nad vzdìlávacími obsahy i procesem.

47



c) Vzdìlávací program

Pro zastánce kritické teorie je výchozím bodem kritika povinného vzdìlávacího programu,
který lze posuzovat ze dvou hledisek:

· jako zjevný vzdìlávací program, který podrobnì vyjmenovává dovednosti a obsahy
pøedmìtù,

· jako „skrytý vzdìlávací program“, kterým se utváøí etické postoje, názory, chování apod.

Zjevný vzdìlávací program je využíván podle kritikù vládnoucí menšinou k  udržení
stávajícího stavu a zaruèuje její privilegia. V  pøípadì takových pøedmìtù jako literatura,
dìjepis, zemìpis a spoleèenské vìdy jsou obsahy vyuèování vybírány tak, aby se upevòo-
vala existující dìlba moci. Prosazuje se v  nìm napø. politika uèení v  jednom jazyku, a tím
se zmenšují šance na spoleèenský úspìch èi postup žákù, jejichž mateøským jazykem není
národní jazyk zemì, kde navštìvují školu.

Skrytý vzdìlávací program napomáhá procesu udržování ekonomického status quo tím,
že zdùrazòuje význam konkurence a osobního vlastnictví spolu s  utváøením prokonzumních
postojù. Tak napø. edukaèní praxe vytváøení homogenních skupin ve škole má zjevný i skrytý
rozmìr. Homogenní skupiny žákù, které škola kontroluje, upevòují skrytì dané rozdíly mezi
žáky, aèkoli se tvrdí, že kritériem takového tøídìní jsou pouze školní výsledky (Gutek 1997).

4.4 Aktuálnost problematiky edukaèních ideologií

Porozumìní ideologických souvislostí edukace a školské politiky se zdá být nezbytné
a aktuální k  pochopení zmìn ve školství. To lze také vztáhnout k pøejímání vzorù ze Zá-
padu. Pokud se uchylujeme k  neselektovaným zahranièním vzorùm, tak to mùže mít (a má)
za následek intelektuální chaos. Potom mùžeme pøenášet návrhy a øešení naprosto neko-
herentní v  odlišné tradici. Na tomto místì bych mohl opìt zmínit zøízení vyšších odbor-
ných škol v  Èeské republice, které mìly obdobu snad jen v  Holandsku èi Švédsku, ale
jejich nynìjší postavení v  èeském školském systému se jeví jako velmi problematické.

Jedním ze závìrù zde uskuteènìné krátké analýzy je požadavek zesílit teoretické základy
školské politiky a disciplín, které mají úzký vztah k  edukaci. A požadavek, aby minimálnì
studenti oboru pedagogika mìli v  rámci své pregraduální pøípravy možnost se s  edukaèními
ideologiemi seznámit v  rámci filosofie èi sociologie edukace. Ukazuje se totiž, i když to
není obvykle pøímo vyjádøené, že takøka vždy navržené zmìny mají rovnìž ideologický
základ.

V  tìchto souvislostech na závìr mohu pro ilustraci odlišit ty oblasti edukaèní reality, které
jsou z  pohledu vìd o výchovì jakoby jasné, od tìch, které obsahují pøed chvílí naznaèená
ideologická dilemata èi protichùdnosti:

1. Jasné problémy, které potøebují pouze systémová rozhodnutí, jsou napø. otevøení
vysokých škol vìtšímu poètu studentù, dostupné vzdìlávání cizích jazykù široké popu-
laci, poèítaèová gramotnost, vybudování systému celoživotního vzdìlávání (a to nejenom
kvùli potøebám snížení nezamìstnanosti), aj.

48



2. Tyto problémy je potøebné odlišit od záležitostí, které jsou plné rozporù, protikladù
a dilemat, napø. zavedení školného na vysokých školách, problém existence osmiletých
gymnázií, zavádìní slovního hodnocení do škol, a další výzvy jako napøíklad indivi-
dualizace a heterogenizace školy, edukaèní trh a pluralismus, interkulturní edukace aj.

3. Od tìchto výzev mùžeme odlišit ještì beznadìjné problémy, v  souèasnosti tìžko
øešitelné, jako napø. problém rovného èi spravedlivého pøístupu ke vzdìlání. I když – na
druhé stranì – sporné a beznadìjné problémy jsou pro pìstování vìdy ty velmi atraktivní!

4.5 Závìr

Ideologie, které stanovují a urèují systém názorù a pøesvìdèení vyznávaných skupinou,
hrají dùležitou roli pøi utváøení spoleèenského vìdomí, postojù a hodnot. I když pùsobí na
celou spoleènost, tak mají mimoøádný vliv na výchovu a školství. Využívají neformální
zdroje edukace, aby tyto formovaly názory a spoleèenská oèekávání. Ideologické èinitele
ovlivòují školní prostøedí, neboli „skrytý školní program“, ale rovnìž oficiální vzdìlávací
program. Edukaèní ideologie mají blízko k  edukaèní filosofii, ale pøes jistá podobenství má
silné specifikum – ideologie se vyznaèuje svým kontextuálním a programovým charakterem.
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5 TVOØIVOST JAKO SOCIÁLNÌ
PEDAGOGICKÝ PROBLÉM

Jiøí Semrád

Charakterizuje-li se uplynulé 20. století, obvykle se hodnotí jako epocha vìdeckých objevù,
vynálezù a technologií. Proto bývá nìkdy charakterizováno jako století tvoøivosti. Kreati-
vita ovšem provází lidstvo od jeho prvopoèátkù, je spojena s  vývojem spoleènosti, s  po-
krokem. Zájem o tvoøivost je motivován jednak samotnými produkty tvoøivého úsilí a jednak
jakýmsi tajemnem, které obestírá vznik nových umìleckých výtvorù, vìdeckých poznatkù
i technologií a vývoje lidské spoleènosti. Aèkoliv je v  prùbìhu spoleèenské praxe napøíè
staletími princip kreativity realizován v  praktické rovinì, a „pøetøásán“ veøejným mínìním,
systematickému poznávání je tvoøivost podrobena až v  druhé polovinì 20. století.

V  této souvislosti se pøipomíná, že intenzivnímu vìdeckému zkoumání byl jev tvoøivosti
podroben v  50. letech jednak v  souvislosti se soupeøením velmocí v  dobývání kosmu a jed-
nak v  souvislosti s  vystoupením amerických psychologù proti dosavadnímu vymezování
inteligence. Za další pøedìl ve vývoji teorie kreativity je považováno vydání stati E. Froma
Creative Attitude v  roce 1959. Rozvoj teorie tvoøivosti je spojován i s  A. H. Maslowem a jeho
teorií seberealizující se osobnosti (1971). Do Støední Evropy se zájem o tvoøivost rozšíøil
pozdìji, jak již to bývá i v  jiných otázkách. V  podmínkách tehdejšího Èeskoslovenska za-
znamenáváme v  sedmdesátých letech první aktivity napø. na pùdì ÈVUT založením Kabi-
netu kreativity (Beneš, Hlavsa). Od samého poèátku však byl jev tvoøivosti v  ÈR sledován
multidisciplinárnì, i když tìžištì zkoumání spoèívala v  psychologické analýze. Do výzkumù
se kromì filozofù, sociologù aktivnì zapojili i pedagogové. Tak napø. J. Skalková publikuje
v  roce 1964 stať Nìkteré otázky rozvíjení aktivity a samostatnosti a posléze tuto problema-
tiku zahrnující i nástin rozvoje tvoøivosti vtìluje do knihy Aktivita žákù ve vyuèování (1971).

První období intenzivního zájmu o problematiku tvoøivosti je završeno vydáním publi-
kace J. Hlavsy a kolektivu, na níž se podílel i autor statì, Psychologické základy výchovy
tvoøivosti (1981). Kromì pražské skupiny se intenzivnì zabývali problematikou tvoøivosti
i nìkteøí brnìnští psychologové jako V. Smékal a B. Chalupa. Z  dalších potom napø. E.
Bakaláø a J. Janoušek. Poslednì jmenovaný také zdùrazòuje sociální dimenzi tvoøivosti
a vìnuje pozornost otázkám sociální tvoøivosti v  kontextu koncepce vìdecko-technické
revoluce (1985). I když zájem o problematiku tvoøivosti neupadá ani v  80. letech, další
etapa rozvoje nastává až v  90. letech minulého století, kdy skupina odborníkù sdružená
kolem J. Maòáka na Pedagogické fakultì Masarykovy univerzitì v  Brnì øeší grant vìno-
vaný právì problematice tvoøivosti. Tentokrát je to pøedevším aktivita pedagogù, v èele
s  J. Maòákem, která pøináší nejen teoretické výsledky, ale má i pøímé vstupy do výchovnì
vzdìlávacího procesu souèasné školy. J. Maòák, obdobnì jako J. Skalková, již v  šede-
sátých letech sleduje problematiku aktivity samostatnosti a tvoøivosti a chápe je jako urèitou
trojstupòovou hierarchii èinností v  kvalitì výstupù žáka. J. Maòák pøizval k  øešení jak
psychology z  FF MU, tak i širší okruh odborníkù z  ostatních vysokých škol v  Èechách
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a na Moravì. Obdobnì jako J. Hlavsa v  sedmdesátých letech rozvíjí i spolupráci se slo-
venskými odborníky, kterými jsou napø. M. Jurèová, která již v  minulosti spolupracovala
v  Hlavsovì týmu, ale i M. Zelinová a K. Kožuchová aj. J. Maòákovi se podaøilo nejen vy-
tvoøit pozoruhodný vìdecký tým, ale i vydat publikace, které mají zásadní význam jak pro
další propracovávání teorie tvoøivosti, tak také pro rozvoj tvoøivosti dìtí a mládeže ve vý-
chovnì-vzdìlávacím procesu humanizující se a demokratizující se školy. Výsledky øeši-
telského týmu vtìlil mj. do triptychu „Tvoøivost v  práci uèitele a žáka,“ (1996) „Tvoøivostí
uèitele k  tvoøivosti žákù“ (1997) a „Tvoøivá škola“ (1998), vydané v  brnìnském naklada-
telství Paido.

Jestliže problematika tvoøivosti je v  uplynulých padesáti letech pøevážnì zamìøena na roz-
krytí podstaty tvoøivosti ve vztahu k  jednotlivci, k  jeho osobitosti, individualitì, je od po-
èátku teoretického uchopení problematiky kreativity vìnována pozornost i problémùm jejího
rozvoje, utváøení výchovou a odstraòování bariér. Co však dosud zùstávalo mimo hlavní
proud zkoumání, byly otázky spojené se spoleèenskou dùležitostí tvoøivosti, s  aktivitami
sociálních skupin, s uplatòováním tvoøivosti ve spojení se sociálním poznáváním, se so-
ciálními vztahy, s  naplòováním sociálních rolí, se sociální komunikací, se sociálními kompe-
tencemi, s  kooperaèními aktivitami, se sociálními dovednostmi uplatòovanými pøi realizaci
volnoèasových aktivit, se sociální prací, se sociálním poradenstvím, pomáháním, atd.

Celkovì menší zøetel k  sociálním aspektùm tvoøivosti je patrný i z  uplatòovaných teorií.
Z  pìti pøevažujících teorií výkladu podstaty tvoøivosti jsou ètyøi biologické (kvantitativní
superiority, kvalitativní superiority, psychoanalytická, patologická) a jedna sociální (kon-
textuální teorie). Ta staví nejen na aspektu sociálním, ve smyslu vlivu tvùrèího jedince na
skupinu, ze které pochází a na vzájemném vztahu tvùrèího jedince s kulturou spoleènosti,
ale i na pedagogickém aspektu. Tvùrèí jedinec zpìtnì ovlivòuje sociální skupinu, ze které
pochází a která mu tvùrèí vzepìtí umožnila, ale vede je i k  poznání a osvojování kulturních
hodnot zprostøedkovaných jeho tvùrèím úsilím, a tak je vlastnì vtahuje do procesu tvorby.

O menším zájmu o problematiku sociální tvoøivosti svìdèí i pomìrnì malý poèet pùvod-
ních dìl. Pokud je nám známo, existují ve svìtì prozatím pouze dvì syntetiètìjší práce
zabývající se problematikou sociální tvoøivosti, a ani èasopiseckých studií není mnoho.

Zajímavé však je, že sociální zøetel byl již v  minulosti studován, jak na to upozoròují napø.
polští odborníci. Ukazují, že problematika sociální tvoøivosti byla rozvíjena v  souvislosti
s  procesem sebeuvìdomování sociální pedagogiky. Pøipomínají v  této souvislosti dva
pøedstavitele polské sociální pedagogiky z  první poloviny 20. století K. Kornilowicze
a H. Radliñskou. V  této souvislosti je však tøeba zmínit i S. Hesena, žijícího ve dvacátých
a tøicátých letech v  tehdejším Èeskoslovensku a jeho pøínos pro tzv. Kulturpedagogik.
Všichni uvedení autoøi se snažili vypoøádat se s  otázkou, jaké spoleèensko-kulturní a vý-
chovné podmínky jsou nutné k  probuzení a rozvíjení tvoøivosti a pomocí jakých rozvojových
nástrojù. Usilovali rovnìž o pøekonání pojetí tvoøivosti jako nìèeho výluèného. Pøistupovali
ke kreativitì jako ke každodennímu projevu (everyday kreativity). K. Kornilowicz již v  roce
1926 publikuje stať, ve které na tehdejší dobu originálním zpùsobem øeší otázku, jak pod-
nìcovat mládež k  tvoøivému projevu. H. Radlinská pak jako jeho úzká spolupracovnice
v  knize Stosunek wychowawcy do œrodowiska spoåecznego (1935) vèleòuje problematiku
podstaty tvoøivosti do pedagogických vìd a propojuje ji se sociální výchovou.
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Od té doby napø. podle K. J. Szmidta (2002) se v  sociální pedagogice uplatòuje heuris-
tický pøístup, výchovné prostøedky využívají sociální faktory, podporující individuální
a sociální rozvoj jedince. Kornilowicz se kromì jiného zabýval otázkou schopnosti tvoøit
s  ohledem na spoleèenské podmínky, podstatou tvoøivosti ve vztahu ke každodennímu
životu, polem tvoøivosti a procesem tvoøivosti ve vztahu k  podnìcování rozvoji tvoøivosti
výchovou. Pedagogické zkoumání tvoøivosti spojoval s  poznáním sociologicko-kulturním,
antropologicko-kulturním a kulturnì osvìtovým. Zdùrazòuje známý fakt, že èlovìk je ne-
jen „spotøebitelem“ kultury pøíslušné spoleènosti, ale i jejím tvùrcem. V  souvislosti s  de-
mokratizací spoleènosti pak zdùrazòuje, že vedle práva na život, na kulturu a dalších práv
vyplývajících z  demokratického uspoøádání spoleènosti mìl by èlovìk mít zaruèeno právo
i na tvoøivost. Podle Kornilowicze je pouze takto možno zajistit, že spoleènost nebo spo-
leèenská skupina nebude pouze spotøebovávat danou kulturu, ale bude i pøispívat k  jejímu
obohacování, rozvoji v  nových dimenzích. A nejde jen o zajištìní vrcholných tvùrèích
vkladù, ale o každodenní dílèí tvùrèí kroky a pøíspìvky bez ohledu na jejich intelektuální,
ideovou i hodnotovou kvalitu. Jedná o podnìcování, rozvoj a uplatnìní tvoøivosti všech
jedincù v  rùzných životních polích a v  rùzných tvùrèích polích. Proto i sociální výchova
by se mìla zamìøit na pomoc v  tvoøení. Nabízí se zde srovnání s  výrokem J. A. Komenského
„tvoøením se tvoøíme“. Veškerá kulturnì osvìtová práce by podle Kornilowicze mìla být
zamìøena na vytváøení podmínek pro to, aby se jedinec projevil a mohl uplatnit jako krea-
tivní osobnost. Velký význam Kornilowicz pøikládá pomoci v  probuzení a rozvoji tvoøivosti.

Pomoc nespoèívá pouze v  tom, aby jedinec, kterému je pomoc poskytována, byl schopen
vstøebávat výsledky tvoøivosti plynoucí z  kultury, ale aby sám mohl participovat tvoøivì
na rozvoji této kultury. Je jedno, zda tvoøivý výtvor bude mít subjektivní nebo objektivní
význam. Zdùrazòuje, že duchovní vzedmutí osobnosti mùže èasem být zdrojem objektivní
kreativity. Onou pomocí v  tvoøení lze dokonce pøekonat bariéry, které plynou z  nedosta-
teèného nadání. Pomoc v  tvoøení napomùže vzbudit potøeby exprese, rozkoše z  tvoøení
a hodnoty, které mìní pohled jedince na svoji existenci. Kornilowicz podobnì jako Vygotskij
a pozdìji také Maslow neomezuje tvoøivost na vìdu a umìní. Tvoøivost v  jeho pojetí se týká
všech složek každodenního života vèetnì sociálního styku.

Pro Kornilowicze je základním kamenem tvoøivosti jedince schopnost tvoøit, která v  jeho
pojetí není závislá na vrozených dispozicích. Podle nìj se tvoøivost opírá o schopnost tvo-
øivosti, víru ve výsledek tvoøení a význam tvùrèího aktu pro jedince i spoleènost. Ale i pouhý
výkon nìjaké èinnosti, který je úspìšný, mùže být potenciálním mezníkem k  založení
tvoøivosti. Pøi rozvinutí systematické pomoci v  tvoøení mùže i jedinec s  prùmìrným na-
dáním dosahovat neobyèejných výsledkù. Záleží to na šťastnì voleném systému ovlivòování
psychických faktorù pøíznaèných pro proces tvoøení. Za nejdùležitìjší považuje Kornilowicz
tzv. dynamickou výchovu zamìøenou na psychické mechanismy osobnosti. Jde o struk-
turu, která dodává funkèní napìtí schopnosti tvorby tak, aby rùzné psychické faktory
ovlivòující tvoøivost vytvoøily systém ve smyslu vektoru tvoøivosti. Pomoc v  tvoøení by
se mìla zamìøit na to, aby se jedinec stal „závislým“ na tvorbì. Tvoøivost by byla pro nìho
drogou a vnitøním napìtím osobnosti. Toho lze dosáhnout, když jedinec není stále jen ve
stále stejném  pracovním kolektivu, ale napø. v  dobì prázdnin, dovolené, služebních cest
se setkává s  jinými sociálními skupinami, kde panuje pro nìho neobvyklá atmosféra vy-
plývající z  neobyèejných, zajímavých osobností a nových idejí.
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Z  hlediska rozvoje tvoøivosti mùže být èlovìk sám sobì pøínosem, když se obèas zastaví
v  bìhu pracovních aj. povinností, zamyslí se nad vlastním životem, nad svými aktivitami.
Velký význam v  rozvoji tvoøivosti pøikládá škole. Je pøesvìdèen o tom, že nic tak nepøi-
spívá k  probuzení a rozvoji tvoøivosti, jako kvalitní výchovnì-vzdìlávací pùsobení ve škole,
kterému se podaøí vytvoøit z  žákù tým spolupracovníkù složený z  osobitých jedincù. Pøi-
pomíná v  této souvislosti vìdecké a umìlecké pùsobení známé již z  antiky, kdy se kolem
uèitele shromáždí žáci, kteøí jsou si myšlenkovì blízcí a spoleènì s  uèitelem utváøejí a reali-
zují ideje, jež z  jejich úsilí vzešly. Zdùrazòuje však, že to funguje pouze tehdy, je-li uèitel
tvùrèí osobnost a studenti kolem nìho shromáždìní nejsou jen vybaveni pamìtnì osvoje-
nými poznatky, ale rovnìž vykazují tendence k  tvoøivosti.

Podobnì jako Vygotskij pøipomíná Kornilowicz v  souvislosti s  probouzením a rozvojem
tvoøivosti roli fantazie. Konstatuje, že témìø každý èlovìk umí snít, ale ne každý svoje
snìní umí vtìlit do koncepce a takové formy, aby fantazie byla pøístupná jiným lidem. Ne-
dostatky ve výchovì mohou být právì tou pøíèinou, proè ze snìní nevzejde tvùrèí produkt.
Nedostateèná výchova mùže utlumit nadání, oslabit vùli tvoøit, nepodnìcovat vnitøní bo-
hatost osobnosti. Je pøesvìdèen, že tvoøivost se v  plnosti projevuje až v  adolescenci, ale
v  období dìtství se vytváøí základy v  rozvíjení jednotlivých psychických faktorù, které na
tvoøivosti participují. Ideou pomoci v  tvoøení pøedbìhl Kornilowicz svou dobu tím, že
zdùrazòoval jako nástroj inspiraci, aktivizaci a utváøení tvoøivé osobnosti dynamickou
výchovou využívající hodnot a výsledkù kultury k  duchovnímu „nabití“ osobnosti.

V  podobném pojetí se k  problematice tvoøivosti stavìla i Helena Radliñská. Byla jedním
z  tvùrcù polské sociální pedagogiky. Udržovala odborné kontakty, napø. s  Piagetem,
Decrolym, Claparedem, Binetem, Montessoriovou aj. Nepøijala zcela ideje hnutí nové
výchovy a byla kritická i vùèi moderní psychologii první poloviny 20. století. Tvoøivostí
se zabývala v  souvislosti se sociální pedagogikou. Vìnovala pozornost procesu tvoøení,
ale i takovým otázkám, jako charakter tvoøivosti národa ve spojení s  charakterem kultury.
Na jedné stranì analyzovala proces tvorby jednotlivce, na druhé stranì proces tvorby
skupiny, kolektivu. Podobnì jako S. Hessen se vìnovala i otázkám svobody tvorby. Zcela
zásadní otázkou pro ni byla tvoøivost spojená s  budoucností spoleènosti, se syntézou tvo-
øivých aktù jednotlivcù v celek spoleèenské kultury. Tvoøivost spojovala nejen s  umìním
a vìdou, ale zejména s  každodenním životem jedince, sociální skupiny a spoleènosti. Proto
obohatila slovník kreativity i o takové pojmy, jako skupinové tvoøení, všední tvoøivost,
tvoøivost v  kooperaci apod. Samozøejmì velké úsilí vìnovala Radlinská otázkám probouzení
a rozvoje tvoøivosti výchovou, pøekonáváním pøekážek a vytváøení optimálních podmínek
podnìcujících tvoøivost jedincù i sociálních skupin. V  souvislosti se sociální pedagogikou
definovala i pojem tvoøivosti. Tvoøivostí rozumí osvojení si a vnitøní zpracování hodnot
osobností s  oporou o vlastní úsilí, zámìry a výsledky spoleèensky prospìšné èinnosti.

Radliñská akceptuje široké pojetí pojmu tvoøivost v  jednotì receptivní a aktivní složky,
pøièemž za podstatnou složku považuje odraz hodnot spojených s  tvùrèím èinem v  osob-
nosti potenciálního tvùrce. Podobnì jako Kornilowicz i ona nespojuje tvoøivost pouze
s  vìdou a umìním, ale pøipisuje jí všem aktùm a procesùm každodenního života. Proto za-
vádí pojmy typu: tvoøivost kultury života, každodenní tvoøivost. Tvoøivost nechápe jako
výluèný èin jedince, ale její vznik spatøuje na pozadí jednoty jedince a sociální skupiny
(vèetnì spoleènosti a její kultury). Tvoøivost je pro ni nástrojem pokroku, vývoje spoleènosti.
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Dialekticky vnímá vztah subjektivní a objektivní tvoøivosti. Uvìdomuje si rozdíl mezi
spontánní tvoøivostí (tryskající) a cílevìdomì a zámìrnì navozovanou a podnìcovanou.
Rozlišuje proto i tøi stupnì kreativity: produktivnost, pøetváøení a tvoøivost. Zabývá se i ob-
tížností hodnocení projevù tvoøivosti. Uvìdomuje si relativitu tvoøivého pøínosu v  závislosti
na spoleèenských a historických podmínkách.

Jako sociální pedagožku ji až tolik nezajímá tvoøivost geniálních, vysoce nadaných jedincù,
kteøí se již jako tvùrèí projevili a osvìdèili. Spíše ji zajímají problémy spojené s  probou-
zením, podnìcováním a zdokonalováním projevù tvoøivosti. Zajímá ji, jak mùže jedinec
prostøednictvím výchovy a vzdìlávání èerpat z  obecného duševního majetku spoleènosti,
její kultury tak, aby se sám stal tvùrèí osobností a obohatil zpìtnì duchovní statky spo-
leènosti. Domnívá se, že v  celospoleèenském mìøítku je tøeba o tvoøivost její sebeprosazení
a rozvíjení peèovat u každého jedince, její první známky ošetøovat, pìstovat tak, aby èasem
nesla peèeť osobitosti nositele. Rozlišuje výchovu a ostatní vlivy pùsobení na èlovìka.
Velkou pozornost vìnuje prostøedí. Nestaví je proti výchovì, ani z  nìj netvoøí protiváhu
k  výchovì, ale zdroj, ze kterého rozumná, optimální výchova èerpá podnìt, a to i pro rozvíjení
tvoøivosti ve smyslu tvoøivosti pro každodenní život. Výchova je podle Radliñské tehdy
úspìšná, když je schopnost tvoøit pro každodenní život dostupná všem jedincùm, kteøí
jsou produktem výchovnì vzdìlávacího pùsobení. Za významný èlánek v  procesu rozvoje
tvùrèí osobnosti považuje jeho postojovou stránku vùèi prostøedí, která mùže mít tvùrèí
charakter (nabízí se srovnání s  Hlavsovým kolektivem, který hovoøí o tvoøivém vztahu
osobnosti ke skuteènosti). Tvoøivost považuje za dostupnou všem lidem a záleží na vý-
chovì, zda ji dovede probudit a rozvinout. Výchova musí vyjít ze skuteènosti, že jedinec
vùèi prostøedí mùže být neteèný, nebo v  obranné pozici, pøípadnì tvùrèí. V  této souvislosti
charakterizuje všechny tøi pøístupy jedince k  prostøedí. Netvoøivé pøístupy je podle Rad-
liñské možné pøekonávat pouze pøibližováním a osvojováním hodnot, které napomáhají
pøekonávání pøekážek probouzení a rozvíjení tvoøivosti spojené s  duševní, mentální i so-
ciální zralostí. Pøipomíná, že pro rozvoj tvoøivosti je dùležitý rozumový rozvoj, ale nelze
zùstávat pouze pøi nìm. Stejnì tak dùležité je rozvinutí stránky osobnosti emocionální
a akènì volní. Rozumová výchova sama o sobì nestaèí. Radliñská hovoøí o výchovì duševní,
která zahrnuje i hodnoty, vpravuje jedince do harmonie vìdy, umìní i života a vytváøí
podmínky pro cílevìdomé užívání nadání ve službì spoleènosti a kulturního bohatství.
Výchova zamìøená na podnìcování tvoøivosti a vytváøení pøíznivých podmínek pro její
uplatòování a rozvoj musí rovnìž respektovat dialektiku kulturních a hodnotových tradic
na jedné stranì a nezávislost na stranì druhé. I když je nemá kopírovat, nemá rovnìž pøetr-
hávat vazby. Kulturní a hodnotové tradice mají sloužit jako báze pro povzbuzování, inspiraci,
rozvoj a prosazení se tvoøivosti a zároveò vyluèují porobu, slepou oddanost, podøízenost.
Výchova a vzdìlávání zamìøené na probouzení a rozvoj tvoøivosti v  pojetí Radliñské
spoèívá v  odkrývání tvùrèích sil èlovìka inspirované aktivitou, samostatností v  naplòování
hodnotových cílù jedince i sociálních skupin v  intencích tradic kultury spoleènosti.

V  èeských podmínkách je pak potøeba zkoumání sociální dimenze tvoøivosti pøipomínána
rovnìž ve vztahu k  sociální pedagogice. Tak napø. B. Kraus a V. Poláèková et al. v  mo-
nografii „Èlovìk, výchova, prostøedí“ pøipomínají význam rozvoje problematiky sociální
tvoøivosti, mj. v  souvislosti s  metodologickými otázkami sociální pedagogiky, dále pak ve
vztahu k  nároèným životním situacím a ve vztahu k  fenoménu pomáhání. Tradiènì je pak
tvoøivost spojována se zájmovými orientacemi, a tudíž nìkterými volnoèasovými aktivitami.
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Vazba mezi sociální pedagogikou a tvoøivostí je dána samotným fenoménem výchovy.
Ne náhodou se èasto pøipomíná, že výchova je vlastnì umìním, a proto podléhá více zá-
konitostem umìleckým než vìdeckým. Chce se tím zdùraznit neopakovatelnost a jedi-
neènost výchovné situace i obou aktérù výchovnì vzdìlávacího procesu a vazba výchovnì-
-vzdìlávacích efektù na konkrétní podmínky a klima vyuèování. Je to obdobné, jako pøi
interpretaci hudební skladby. Ta sice vychází z  pøesného zápisu, ale záleží na osobnosti
interpreta, jak jej pøeète a jak jej vyloží v  návaznosti na koncepci dirigenta a orchestru,
který interpreta doprovází.

Výchova by také mìla být automaticky provázena tvoøivostí nejen proto, že kvalitní vý-
chovné pùsobení je neobyèejným tvoøivým èinem a efektivita výchovy se zesiluje aktivitou
vychovávaného, ale i proto, že jedním z  úkolù výchovy je napomáhat rozvoji dítìte pozi-
tivním a konstruktivním zpùsobem tak, aby mìlo samo ze sebe dobrý pocit a nezaujímalo
k  výchovì jako rozvojetvorné èinnosti negativní vztah. Výchova sama o sobì obsahuje
potenciálnì sociálnì tvoøivý rozmìr, není-li chápána direktivnì a výcvikovì. Tento roz-
mìr není èasto naplòován chybným pøístupem k  výchovì. Výchova jako nástroj socializace
(která na jedné stranì zabezpeèuje, aby vrùstání jedince do spoleènosti bylo pokud možno
bezproblémové a bezkonfliktní, na druhé stranì garantuje rozvinutí a utvoøení specificky
lidských kvalit v  jedinci, jež by v  koneèném výsledku byly ku prospìchu jedince, ale i spo-
leènosti) pøedstavuje asi jednu z  nejvyšších forem sociální tvoøivosti.

Samozøejmì, že sociální tvoøivost se nevyèerpává výchovou, avšak v  øadì momentù s  ní úzce
souvisí. Navíc mohutný rozvoj výchovy a vzdìlávání dospìlých má vliv na vytváøení nových
programových trendù v  této oblasti (jako je napø. vedení a øízení lidí, kouèování, manažerská
práce, projektový management aj.), pøekraèujících klasické pojetí výchovy, ale vycháze-
jících z  její podstaty, které s  prvky výchovy pracují a systematicky pracují i s  prvky sociální
tvoøivosti.

Jestliže jsme konstatovali, že sociální tvoøivost má øadu styèných momentù s  výchovou,
platí to zejména pro sociální výchovu, jež je pøedmìtem zkoumání sociální pedagogiky.
Není však bez zajímavosti, že prozatím se více rozvíjí problematika sociální tvoøivosti
v  oblasti sociální pedagogiky v  pøevýchovné rovinì (reedukaèní), nežli v  rovinì výchovné.
Jak je všeobecnì známo, sociální pedagogika jako jeden z  prostøedkù zmìny chování
a jednání využívá sociálnì pedagogickou terapii (viz napø. Hobdayová, A., Ollierová, K.:
Tvoøivé èinnosti pro terapeutickou práci s  dìtmi, 2000). Èinnosti, které mají vnést tvo-
øivost, hravost, bezprostøednost, dùvìru jsou zamìøeny na rozvoj sebepoznání, vytváøení
pozitivního sebepojetí, posilování motivace ke zmìnì chování, snižování stresu, zvládání
strategie jednání, vyrovnávání se ztrátou apod., a to ve vazbì na sociální skupinu. Mají
pøispìt k  sebepoznání klienta a povzbudit jeho ochotu ke zmìnì a nácviku nového cho-
vání a jednání. Sem se øadí i sociálnì psychologický výcvik a tvoøivá výchovná dramatika.

Vìtšina terapeutických koncepcí opírajících se o tvoøivou èinnost vychází z  názoru, že
v  krizové intervenci se mùžeme orientovat podle modelu tvoøivého procesu, pøièemž se
zdùrazòuje, že jde v  prvé øadì o tvoøivost osobnostní, ne umìleckou. Dále se pøipomíná,
že pro sociální tvoøivost realizovanou v  krizové situaci platí tradièní vymezování tvoøi-
vého procesu ètyømi (eventuálnì pìti) fázemi.
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Krize pøedstavuje v  životì èlovìka takový stav, kdy se ukazuje, že navyklé zpùsoby pro-
žívání, chování a jednání v  životních situacích jsou již neudržitelné a je tøeba volit nové
pøístupy, odhodit stereotypy, algoritmické zpùsoby jednání a chování. V  krizi mùže èlovìk
odpovìdìt na svou situaci jako na podnìt k  tvoøivosti. Sociálnì pedagogickou intervenci jako
terapeutický postup je možné postavit jako tvoøivý akt, jestliže se pøekoná úzkost jako
bariéra z  vnímání situace. Má-li být èlovìk tvoøivý, potøebuje kromì znalostí problému,
divergentního èi intuitivního myšlení osobnostní pøedpoklady, podnìtné prostøedí i urèitou
míru vnitøní svobody a ochrany pøed rušivými vlivy, ale také vyjasnìnou hierarchii hodnot
a emocionální bohatost a stabilitu. Dostane-li se èlovìk do krizové situace, vše toto po-
strádá, a proto není schopen øešit nároènou situaci tvoøivì bez sociálnì pedagogické inter-
vence. Skuteènost, že je èlovìk v  zajetí úzkosti, stresu je zøejmì dùvodem, proè sám není
schopen zacházet s  krizí tvoøivì. Jakmile èlovìk pøekoná úzkost, mùže situaci tvoøivì øešit.

Sociálnì pedagogický rozmìr se ovšem nenaplòuje pouze tématy, která uplatnìní tvoøi-
vosti obsahují nebo ji využívají. Ukazuje se, že i nejnovìjší interpretace tvoøivosti, jak jsme
ukázali v  souvislosti s  kontextuální teorií tvoøivosti, mají sociálnì pedagogický dosah. Èasto
se konstatuje, že vzdìlávací prostøedí mùže pùsobit na tvoøivost jedincù sterilnì. Mùže
však také pùsobit opaènì, když s  oporou o kontextuální teorii vytváøí tvùrèí klima tím, že
poskytuje urèitý prostor pro nekonvenèní vyjádøení, pracuje s  nápaditými pøíbìhy, s  bo-
hatým jazykem, usiluje o originalitu ve významu, v  pojmu a symbolu, zkrátka se vìdomì
pøekonávají bariéry tvùrèí èinnosti, a to nejen z  vnímání, ale i z  prostøedí, kultury, emo-
cionálního, intelektuálního a hodnotového rámce.

Pøítomnost vìtšího poètu žákù tvoøivì nadaných vytváøí prokreativní atmosféru, která má
vliv na to, že i ostatní žáci se nechají vtáhnout do tvùrèího klimatu, uvažují (snaží se uva-
žovat) tvoøivì, pøièemž tvoøivá reakce ostatních žákù zpìtnì povzbudivì ovlivòuje žáky
tvoøící základ prokreativního prostøedí. V  této souvislosti se pøipomíná i význam tvoøivì
„vyladìných“ uèitelù pro tvùrèí klima školy, stejnì tak jako rodièù a ostatních rodinných
pøíslušníkù pro kreativní atmosféru v  prostøedí rodiny. Nezáleží však na faktické úrovni
a kvalitì tvoøivosti, jako spíše na potenciálním tvoøivém vztahu k  objektivní skuteènosti
(potenciálnì se chovat tvoøivì). Postojová hodnotová vyladìnost znamená v  dané situaci
více nežli vlastní vrcholné tvoøivé kreace. Nejnovìjší výzkumy rovnìž ukazují, že tvoøivé
projevy dítìte nejen ovlivòují co do snahy o tvoøivost obklopující sociální prostøedí a jeho
èleny, ale také vedou ke zmìnì výchovných strategií.

Naznaèili jsme však již, že sociální tvoøivost se zdaleka nevyèerpává pedagogickou dimenzí.
Tématika je na poèátku 21. století znaènì pestrá a zasahuje pøekvapivì i do nìkterých oblastí
lidského života, které dosud zùstávaly stranou, neboť se tvoøivost vždy vymezovala vùèi
spoleènosti pouze pozitivnì. Tak se nyní napø. dává do souvislosti s  perverzí, z  pohledu
možného potlaèení autentické tvoøivosti. Tím vlastnì významnì vstupuje do problematiky
sociální patologie a prevence. Avšak pøedmìtem nejsou jen exkluzivní témata, ale i prob-
lémy prozaické. Prostøednictvím tvùrèích výkonù a produktù se dokazuje, že rozdíly mezi
mužem a ženou nejsou tak zásadního charakteru, jak se v  minulosti uvažovalo (dokonce
nìkteøí teoretici odvážnì tvrdí, že rozdíly nejsou žádné).

Další témata, která jsou uvažována a rozvíjena, se zamìøují na sociální koøeny tvoøivosti,
na kreativitu ve vztahu k  práci a ve vztahu k  profesi. Zároveò se analyzuje problematika
kreativní spoleènosti, sociální konstrukce kreativního pole a kreativního života. Ve vztahu
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k  jedinci se rozebírá problém interakce mezi sebekonstrukcí a sociálním systémem, problém
rané socializace kreativity a význam individuality i kreativita v  pozdìjším životním pro-
jektu. K  rozvíjení sociálního rozmìru tvoøivosti v  poslední dobì pøispívají publikace za-
mìøené na uplatòování tvoøivosti v  managerské práci. I když jejich pøíspìvek právì k  sociální
tvoøivosti je prozatím minimální, uvažují nìkteré problémy, které si individuálnì oriento-
vaná teorie tvoøivosti nekladla.

Objevuje se napø. otázka rizik tvoøivosti. Nastiòují možná tøídìní rizik. Uvedené publikace
nás dále pøesvìdèují o tom, že tvoøivý manažer pøijímá riziko ochotnìji než málo tvoøivý.
Nadhazují rovnìž otázku vhodnosti uplatnìní kreativity v  manažerské èinnosti, avšak
hloubìji ji neøeší. Shodují se pouze v  tom, že pøi øešení právních otázek ve vìci smluv,
uplatòování norem, naøízení a vyhlášek není uplatnìní tvoøivosti žádoucí. Konstatují, že
kreativita je vhodná tam, kde se jedná o inovace, nebo hledání východisek ze slepých ulièek.
Ani v  oblasti výchovy tvùrèích managerù nejsou publikace o managerské praxi teoreticky
propracovanìjší. Uvádìjí obecnì známý soubor metod individuálního rozvoje tvoøivosti.
Z  tìch sociálnì orientovaných se zmiòují o brainstormingu a Gordonovì synektické metodì,
která pøedstavuje metodu kolektivního hledání. Nicménì je nutno pøiznat, že managerská
oblast otevírá nìkteré nové problémy mající potenciální možnosti dalšího rozvíjení so-
ciální tvoøivosti, napø. v  kontextu týmové práce, komunitní práce, ale i kouèování.

Pøedložená studie si nekladla za cíl systematicky a pøísnì analyticky postihnout v  plné šíøi
problematiku sociální tvoøivosti. Snažila se pouze s  oporou o nìkteré názory odborníkù
z  minulosti i souèasnosti upozornit na problém, který èeká na další propracování s  ohledem
na význam tvoøivosti a její cílevìdomé uplatòování v  dalším rozvoji spoleènosti. Pøíspìvek
mìl zároveò pøipomenout úsilí prof. J. Maòáka o teoretické rozpracování problematiky
tvoøivosti ve vztahu k  výchovì a vzdìlávání.
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ÈÁST II

K  PERSPEKTIVÁM KURIKULA
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6 TRADICE ŠKOLSTVÍ
A EFEKTIVNÍ KURIKULUM

Karel Rýdl

Výchova, vzdìlávání a škola stojí pøed velkými výzvami. Globalizace, multikulturální
vzájemnost, ekologická tolerantnost a zrychlující se hospodáøský a technologický rozvoj
staví celosvìtovì na žáky a uèitele, ale vlastnì na nás všechny zcela nové požadavky.
Dokážeme je zvládnout souèasnými zpùsoby výchovy, formami vzdìlávání a organizací
škol? Jak by mìlo být utváøeno efektivní kurikulum škol?

Když se po druhé svìtové válce zaèaly silnì kvantitativnì rozvíjet vzdìlávací systémy
témìø ve všech hospodáøsky a kulturnì rozvinutých zemích, pøevládalo ve vìtšinì tìchto
zemí následující pøesvìdèení: vìdci a badatelé odhalují stále nové a nové zákony pøírody
a pøizpùsobují jim technická zaøízení. Ta zase vymezují struktury svìta práce, a tím i ne-
pøímo celé lidské spoleènosti. Existoval nevyslovený souhlas s tím, že by školy mìly
pøipravovat mládež pøedevším na zvládnutí kvalifikaèních nárokù technické civilizace.
Skoro vùbec se nepoèítalo s individuálními riziky jednotlivých povolání a s globálními
ekonomickými krizemi. Prosazením vìdecky podloženého ekonomického plánování vzdì-
lávací sféry prostøednictvím státních institucí se do èela školského vývoje dostaly zejména
vlivné pragmaticky uvažující síly. Jejich cílem bylo postarat se zejména o kvantitativní
rozmach vyššího a odborného (kvalifikaèního) vzdìlávání.

Ve skuteènosti ale této spoleèenské pøedstavì vývoj vzdìlávací sféry nikdy a v žádné ze
zemí neodpovídal. Vzdìlávací sféra totiž sledovala zcela jiné hodnotové pøedstavy.

Ústavy vìtšiny rozvinutých zemí se shodují v tom, že žákùm pøiznávají prostøednictvím
jejich rodièù právo na svobodné vzdìlávání. Rozsah a rozmach kvalifikaèního a dalšího
odborného vzdìlávání prostøednictvím speciálních typù a druhù škol a vzdìlávacích zaøí-
zení by mìl být tedy závislý na rozhodnutích o vzdìlávací cestì žákù a jejich rodièù. Když
ale tito rozhodují o svém vzdìlávání, pak mají vìtšinou na mysli právì pøedstavy o vlastní
profesní kariéøe. To bylo, je a zøejmì i bude pøirozeným projevem. Zcela nová je ale v této
souvislosti hodnotová orientace, spojovaná s budoucností. Ještì v padesátých letech bylo
v Evropì bìžné, že syn následoval v zamìstnání svého otce a dcera svoji matku. Zpravidla
chtìl každý zùstat profesnì v tìch pomìrech, do kterých byl zrozen a v kterých vyrùstal.

Od poèátku šedesátých let se zaèala prosazovat linie racionálního plánování vlastní kariéry
bez ohledu na výchozí rodinné pomìry a sociální status. Urèujícími se pro zájemce o kon-
krétní zamìstnání staly klasické obèanské hodnoty jako sebeodpovìdnost, schopnost nést
riziko, ale také schopnost stálých inovací, sebekázeò a disciplina. Každý si zaèal uvìdo-
movat, že k vysnìnému zamìstnání a zajímavému povolání vede cesta jen pøes zvládnutí
vyššího odborného vzdìlání.
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Absolvování vyšší odborné školy sice neposkytovalo žádné záruky pro lepší pracovní pozici,
ale kdo nemìl žádný odpovídající diplom, nemohl v sílící konkurenci na pracovním trhu
uspìt.

Èím více se tedy odchyluje nabídka kvalifikovaných pracovních sil od poptávky, tím více
musí každý jedinec investovat do vlastního vzdìlání, pokud nechce zùstat v nevyhovující
výchozí pozici. Vzdìlání, které mùže každý v zásadì získat, se tedy stává rozhodujícím pøed-
pokladem pro individuální profesní dráhu, dùležitìjším než vlastnictví kapitálu nebo zdì-
dìná pozice.

Pomìr mezi vzdìláním a obèanskými právy je dalším velkým tématem spoleèenského
rozvoje. Normy obèanské rovnosti a svobody jsou od poèátku spojovány s rozvojem mo-
derního vzdìlávání. Obèanská práva pøitom musí být pøístupná všem jednotlivcùm, zní
zásada demokracie i moderních vzdìlávacích institucí. Zevšeobecòování obèanských práv
a rozšiøování vzdìlávacích možností jdou tak pospolu ruku v ruce.

Školy se na prvním a druhém vzdìlávacím stupni vyvíjely ve vìtšinì evropských zemí jako
typické jednotné školy. V nìkterých z nich (Nìmecko, Rakousko, Nizozemí) byl stále roz-
víjen systém vnìjší výkonnostní diferenciace žákù zaøazovaných do rùzných typù škol
s rùzným kurikulem a rùznou délkou vzdìlávání. Rovnost pøístupu ke vzdìlání tak odpo-
vídala rovnosti obèanské. Každý mìl možnost urèitou školu zkusit, ale nikomu nebylo za-
ruèeno, že ji také dokonèí. Tak jako dospìlí jsou jako obèané vystaveni stejnému a pøímému
vztahu vùèi násilí státu, tak jejich dìti jako žáci jsou ve stejném vztahu vùèi národnímu
(státnímu) vzdìlávacímu systému. Jako žáci vystupují dìti v roli „dìtí národa“ – jako ab-
solventi školy se vstupují do role obèanù. Vysvìdèení a diplomy, které bìhem vzdìlávání
získali, je všechny formálnì opravòují k využití stejných životních šancí.

6.1 Vzdìlání jako odrazový mùstek sociálního vzestupu

Myšlence stejného vzdìlání všem odporují rozdílné životní pomìry, v nichž se jednotliví
žáci nalézají. Podle materiálních a kulturních okolností, v nichž vyrùstali, potom pøicházejí
do školy s rozdílnými výukovými pøedpoklady. Je prokázáno, že dìti z rodin s vyšším
vzdìlanostním standardem jsou na školu, uèitele, zkoušení, uèebnice a domácí úkoly lépe
pøipraveny než dìti z rodin ostatních. Nejedná se zde ale o lepší pøipravenost emocionální
nebo sociální!

Kulturní odstup od školy, zaznamenávaný u rùzných sociálních skupin, je chápán jako
výraz rùzných nadání, kterým jednotliví žáci od pøírody disponují. Tak se ještì bìhem
padesátých let vìøilo, že míra nadání se postupnì ztrácí, když vyšší školy navštìvoval jen
malý zlomek žákù. Mnozí byli také dlouho pøesvìdèeni, že dívky nemají principiálnì
schopnosti studovat na vysokých školách. I v tomto smìru se pomìry zásadnì zmìnily.
Pùvodnì pøísnì výbìrová gymnázia a další exkluzívní školy se staly bìhem krátké doby
po druhé svìtové válce masovými vzdìlávacími zaøízeními. Tato zmìna potom zpùsobila
v øadì zemí pokles prestiže jiného typu školy (v Nìmecku a Rakousku hlavní školy, u nás
se zaèíná hovoøit o ohrožení 2. stupnì základní školy). Navíc byla po druhé svìtové válce
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prosazena témìø absolutní koedukace a v nìkterých zejména anglosaských zemích jsou
pùvodnì jen chlapecké školy nyní více navštìvovány dívkami. V prùbìhu šedesátých let
byly v rozvinutých zemích postupnì vyrovnávány døíve odlišné vzdìlávací možnosti
mìst a venkova, stejnì jako se zcela zanedbatelným problémem stala døívìjší výrazná vzdìla-
nostní odlišnost katolického nebo protestantského prostøedí.

Další výraznou tendencí evropského školství se po druhé svìtové válce stalo sbližování
pùvodnì velmi odlišných druhù støedních škol. Od sedmdesátých let tak lze hovoøit o silné
integraèní tendenci. Kromì toho se mìnil celkový obsah nižších škol, které zaøazovaly do
svých vzdìlávacích programù stále více látky, pùvodnì urèené jen pro vyšší školy. I tato
tendence pøispìla k nárùstu poètu prùmìrných a podprùmìrných dìtí ještì v dobì jejich
povinné školní docházky, což zpùsobovalo a dodnes zpùsobuje øadu psychických potíží
nejen žákùm, ale i rodièùm a uèitelùm.

6.2 Vzdìlání a obèanská práva – dvì strany jedné mince

Prudký kvantitativní a postupnì i kvalitativní rozvoj školství po druhé svìtové válce vy-
tváøel žákùm jako vedlejší produkt stále více nezávislé a volnìjší postavení. Zatímco ještì
v padesátých letech patøily tìlesné tresty ve školách (i když byly již v  70. letech 19. století
napø. u nás nebo na Slovensku formálnì zakázány)1 ke „kulturním“ samozøejmostem škol-
ního života, od sedmdesátých let byla do života tvrdì prosazována liberální dìtská práva,
zpùsobující v souèasné dobì øadu problémù, neøešitelných ve stávající úrovni mezilids-
kých vztahù. Žáci již dnes považují za samozøejmé, že mají právo na svobodné vyjadøování
vlastních názorù, na sdružování se, na zveøejòování vlastních prací a za urèitých pod-
mínek i právo na stávku. Dokonce mohou své zájmy hájit vùèi škole pøed soudem.

V øadì zemí mají žáci možnost podílet se prostøednictvím svých zástupcù na øízení a správì
škol. Práva a ochrana dìtí se v souèasnosti stalo støedem mezinárodní pozornosti, o èemž
svìdèí nejen množství dokumentù prestižních mezinárodních organizací (OSN, UNESCO,
UNICEFF apod.), ale i prudký nárùst poètu kongresù, konferencí a semináøù, vìnovaných
v nejrùznìjších zemích této problematice. I pøes øadu nových spoleèenských problémù, které
ale nezapøíèinila existence liberálních pedagogických idejí, ale jejich špatná a èasto
polovièatá realizace, musí tendence humanizace vzdìlávání ze „století dítìte“ (E. Keyová)
pokraèovat i v pøíštím století.2

Po skonèení studené války mezi dvìma politicky odlišnými mocenskými bloky je svìtová
veøejnost fascinována možnostmi i riziky, s nimiž je spojen další vývoj jednotlivých spo-
leèenství smìrem ke spoleèenství svìtovému. Mezi jednotlivými zemìmi a státy se stále
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více obchoduje nikoliv s vlastními výrobky, ale zejména s informacemi. Životní podmínky
jsou výraznì mìnìny rostoucím mezinárodním pohybem obyvatelstva. V nejvìtších svì-
tových mìstech dnes pospolu žijí lidé zcela rozdílných kulturních a sociálních tradic,
zvykù a morálky. Svìtová spoleènost se v tìchto centrech stala se všemi klady a zápory
reálnou skuteèností. Problémem sféry výchovy a vzdìlávání je v devadesátých letech míra
její pøipravenosti pro umožnìní a zprostøedkování internacionalizace životního zpùsobu
souèasným a budoucím generacím. Všední problém vìtšiny škol (nejenom u nás) tkví
v tom, že o vlastním mezinárodním charakteru ještì velmi málo vìdí a øídícím sférám se
tento problém vzhledem k zahlcenosti každodenní operativou nejeví jako nanejvýš aktuální.

Od poèátku 19. století se rozvíjely národní školské systémy nejprve v Evropì, pozdìji i mimo
Evropu jako souèást mezinárodního školského hnutí. Podobalo se to mezinárodnímu
rozvoji univerzit, které probíhalo o nìkolik století døíve. Ale zatímco nikdo nepochyboval
o nadnárodním charakteru vysokých škol, s nižšími školami byla a je dosud spojována
pøedstava o národních zvláštnostech. Je jisté, že existují rozdíly mezi jednotlivými národ-
ními školskými systémy, ale z hlediska struktury, organizace a èásteènì i obsahu jsou
vcelku shodné.

Také je dnes témìø všude samozøejmé, že vzdìlávání je organizováno pøedevším jako školní
vzdìlávání. Je rovnìž vcelku samozøejmé, že napø. desetiletý žák francouzské školy mùže
bez vìtších problémù pokraèovat ve školní docházce v USA, v Thajsku nebo na Novém
Zélandì. Mezinárodní kurikulární studie dokazují, v jak velké míøe jsou si vyuèovací pøed-
mìty v jednotlivých zemích blízké. Tato podobnost je výsledkem mezinárodního zájmu
o otázky vzdìlávání, které bylo masovì zahájeno právì v 19. století.3

6.3 Pluralita je znakem moderní pedagogiky

V míøe, s jakou jednotlivé vyuèovací pøedmìty pøijímají vìdecký charakter, ztrácí regio-
nální zvláštnosti a odlišnosti stále více na významu.

Celosvìtovì se stále silnìji prosazuje pøedstava, že se dìti musí nauèit zvládnout racio-
nálním zpùsobem vzájemné vztahy mezi nimi, pøírodou, kulturou a spoleèností. Ve vyu-
èování nastává obrat od zprostøedkovávání neotøesitelných pravd vìdeckého charakteru
o svìtì a strnulých vidìní svìta. Žáci musí v mnohem vìtší míøe získávat kognitivnì morální
kompetence, které budou jako obèané liberální spoleènosti v životì potøebovat jako exis-
tenèní nutnost. Musí se uèit, jak mohou v kontextu obèanských práv a liberálního pro-
støedí odpovìdnì prosazovat vlastní zájmy a pøedstavy. Ve vyuèování tedy jde již cílovì
více o ctnosti jako stateènost, sebeodpovìdnost, tolerance, sebekontrola, kritiènost a sebe-
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kritiènost. Tato zmìna vzdìlávacích pøedstav a cílù se projevuje také tím, že stále více si
žáci mohou sami rozhodovat o tom, v jakém oboru nebo tématu chtìjí být vyuèováni.
Moderní vzdìlávání tak neodpovídá jen vìdecké, ale pøedevším demokratické kultuøe.

Vìda a demokracie sice nejsou identické, ale v mnoha ohledech jsou si velmi blízké. Vnitønì
disciplinovaná a svobodnì projevená argumentace v oblasti vìdy nebo demokracie vyža-
duje ovšem autonomii v zacházení s vlastními emocionálními impulsy a emancipaci vùèi
dosavadní víøe v nedotknutelnou autoritu.

K míøe nezávislosti pro zprostøedkování vìdeckého kurikula, pøistupuje koneènì i výkon-
nostní princip. Jednotlivec se nadále musí prosadit nikoliv pomocí vnìjší moci, ale tichou
silou lepších argumentù. Pøesvìdèovací sílu podpoøí znalost pravidel formální logiky a me-
todická kontrola, ovšem za pøedpokladu všeobecného uznání platnosti a neporušitelnosti
tìchto pravidel.

Zvìdeètìní kurikula probíhá, i když s rozdílnou intenzitou, ve všech národních školských
systémech. Pøitom jsou zaznamenatelné snahy po vytìsòování tradièní kulturní odlišnosti.
Aby opouštìní tradic pomocí obèanských práv rozšíøilo možnosti osobní individualizace,
je nanejvýš nutné, vìnovat pozornost praktickému uplatòování multikulturálního vzdìlávání.
Vzhledem k sílící mezinárodní migraci se tento požadavek stává aktuálním i v naší zemi.

Požadavky multikulturálního vzdìlávání a obavy, které jsou tímto požadavkem rùznì vyvo-
lávány, obsahuje nedorozumìní. Moderní školní vyuèování nemùže znovu oživovat tradice,
které pøistìhovalci za sebou zanechali. Zkušenosti, které mladí lidé získávají ve školách,
jsou vázány na pøítomnost. Žáci nejsou cvièeni v tradièních vztahových pøedstavách, ale
ve zpùsobech moderního sociálního soužití, vykazující normy intelektuální nezávislosti,
právní rovnosti a kvalitativního principu výkonnosti ve formì hodnocení.

Školní vyuèování mùže nastolit tradièní kulturu pøistìhovalcù pouze jako téma, které je
možné se pokoušet vìdeckými pøístupy si vysvìtlit a objasnit. Vìdecké pochybování je
ale nepøítelem tradièní konformity. Možnosti velké mìstské školy na zprostøedkovávání
desetiletému chlapci z pøistìhované etnické menšiny kulturní identitu jeho pøedkù jsou
tak velmi omezené. Na druhou stranu ale zase není pro soudržnost spoleènosti žádným
nebezpeèím, když se pøistìhovalecké dítì dùvìrnì ve škole seznámí s jazykem, dìjinami
a kulturou rodné zemì svých pøedkù.

Od moderní multikulturální školy tedy musíme oèekávat následující: poskytuje dìtem
vìtšiny i menšin stejnou pøíležitost k poznávání spoleèenské podmínìnosti jejich sou-
èasné kulturní orientace, kterou mohou volnì disponovat a zároveò ji intelektuálnì a emo-
cionálnì rozvíjet. Z tohoto zpùsobu „socializace“ nových generací mohou profitovat nejen
žáci, ale dlouhodobì i celá spoleènost, ovšem za cenu toho, že je snižována úroveò znalosti
o kulturních tradicích, a tím i identifikace se zvyky a pøedstavami pøedchozích generací.

Svìtoobèansky orientované vzdìlávací ideje tohoto druhu byly dosud privilegované jen
pro vyšší sociální vrstvy. Ty se staraly, aby si jejich potomci prostøednictvím èetby, cestování
a dlouhodobých zahranièních pobytù uvìdomovali možnosti a hranice vlastní kultury,
tím, že se dùvìrnì seznámí s kulturami cizími. Toto privilegium se nyní díky globalizaci
životních podmínek stává možností pro všechny.
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Otevírání se školy kulturním zájmùm všech žákù bez ohledu na jejich pùvod je doporu-
èováno i z dalších dùvodù. Dosavadní výsledky bádání v oblasti národnostních menšin
ukázaly, že vlastní kulturní nebo sociální hranice jsou vymezovány více vìtšinami než
menšinami. Typickým pøíkladem jsou víry v etnické rozdílnosti, vyvozované nikoliv
z poznání menšinových kultur, ale z vlastních pøedstav, což v dùsledku vede k vytváøení
pøedsudkù. Ty se pak stávají vlajkovými hesly spoleèenských reakcí, konèících vìtšinou
svévolným násilím. Tìmto zcela neracionálním rysùm vzájemného støetávání mùže vý-
raznì otupit hroty škola. Jak dùležitá a aktuální je tato úloha, ukazují stále èetnìjší a hrù-
znìjší projevy fundamentalismu ze všech konèin svìta. Fundamentalismus totiž vùbec
neobrací pozornost k tradièní hodnotové orientaci, jak si jeho pøedstavitelé myslí, ale na-
opak je výrazem ztráty pevných postojù tradièních poøádkù, která není kompenzována
nalezením postojù nového øádu.

Ze vzdìlávacích statistik rùzných zemí vyplývá zcela zøetelnì fakt, že rodièe, kteøí absol-
vovali vyšší školu, odmítají nižší vzdìlání pro své dìti. Dìti, které právì nyní chodí do
školy nebo zahájí školní docházku v blízké budoucnosti, mají rodièe, z nichž vìtšina již
absolvovala vyšší než základní (povinné) vzdìlávání. Tito duševnì a materiálnì sebevìdomí
obèané se již sotva budou vracet k stavovsky orientovanému sociálnímu charakteru minu-
lých let.

Tento nezvratný (leè dílèími zásahy zpomalovaný) vývoj nutnì pokraèuje požadavkem
širší autonomie, kterou žáci, uèitelé a rodièe musí získat vùèi byrokratickým institucím
v oblasti školství. Rozvoj univerzalismu, postaveného na principu vìdeckosti a demokracie,
který se stal v posledních desetiletích opìt rozhodující výzvou pro vzdìlávání nastupu-
jícího století, je dobrou šancí pro celou spoleènost, pokud si dokáže velmi rychle prosadit
do škol nové kurikulum.

6.4 Kurikulární politika ve svìtì

Systémový zájem o plánování kurikula jako organizace obsahu vzdìlávání zaèal být
uplatòován od 60. let 20. století, kdy zaèal sektor vzdìlávání být zøetelnì ovládán ekono-
mickými parametry efektivity, projevující se v  orientaci vzdìlávacích cílù podle potøeb
trhu práce posilované poukazem na rozvoj lidských zdrojù. Kurikulární teorie se z  tehdy
dílèího tématu obecné didaktiky rychle staly profilovým tématem vzdìlávací politiky.
Zásadní trendové promìny v  oblasti vzdìlávání, které ovlivòují obsah a organizaci kurikula:

a) postupná ztráta monopolu školy na poznání svìta a informace o nìm ve prospìch médií,
(zmìna role a funkce školy),

b) vyšší stupnì vzdìlávání jsou zpøístupòovány širším vrstvám obyvatelstva i za cenu
jisté míry nivelizace,

c) škola se stává primárnì sociální institucí a sekundárnì poznatkovou o svìtì (jde více
o dovednosti žít spolu než individuálnì získat hotové informace),

d) uzavøenost schváleného hotového obsahu je nahrazována otevøeným pojetím tematických
celkù nikoliv lineárnì, ale cyklicky pojatých,

e) cílem se stává èlovìk, obsah je jen prostøedkem. Otázkou je, jaký èlovìk by to mìl být.
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Celý proces kurikulární obnovy je ve svìtì nesen optimismem zásadního zlepšení vzdìlá-
vacích možností stále širších vrstev obyvatelstva. Tímto sociálním a politicky snadno
zneužitelným motivem se koncem 80. let 20. století dostaly do zorného pole vzdìlávací
politiky nejrozvinutìjších zemí (OECD) pojmy jako „rovnost šancí“ (equity) a „právo volby“
(free choice). Koordinace nových kurikulárních trendù v  celkové promìnì vzdìlávacích
systémù se záhy chopila zpolitizovaná výkonná moc, pro kterou se analýzy, odborné studie
staly pøedmìtem zájmu jen tehdy, pokud podporovaly pøedstavy momentálnì úøadujících
politikù. Tím byl také ekonomicky ovlivòován základní i aplikovaný výzkum v  oblasti
vzdìlávání. Hrozí tak redukce chápání promìn ve prospìch didaktického rozvoje vzdì-
lávání na pouhé vymezování uèebního programu jako ústøedního bodu kurikulární reformy,
pomocí kterého lze pro politiky udržet jistou míru, dnes již málo úèelné vnìjší kontroly.
Porovnávání výsledkù kurikulárních reforem posledních deseti let v  rùzných zemích
svìta ukazují, „že na lidech školskopolitické administrativy spoèívá nikoliv jen redakèní
a koordinaèní odpovìdnost, nýbrž stále více si pøivlastòují i veškerou obsahovou kompe-
tenci. Rýsující se sen z  poèátku 90. let minulého století o pedagogicky nezávisle utváøeném
uèebním programu s  povinností ohledu na centrálnì stanovené vzdìlávací cíle se zdá být
opìt stále více mizícím.“4

V  každé zemi je reforma vzdìlávání a s  ní i kurikulum ovlivòováno širokým spektrem as-
pektù politických, sociálních, ekonomických spojených s národnì kulturními tradicemi.
Organizace vzdìlávání je urèována nejen hierarchií hodnot a funkcí vzdìlávání, ale i vlast-
nostmi úèastníkù vzdìlávacího procesu a prostøedím, v  nìmž je vzdìlávání realizováno.
Jeho kvalita závisí na sociální zkušenosti a úrovni poznání, na zpùsobech jejich pøenosu
do kurikulárních dokumentù a formách jejich zaèleòování do vzdìlávacího procesu. Z  hle-
diska organizaèní se ukazuje být klíèovou tendence vztahu ústøedních a místních kompetencí
a odpovìdností. Není pøece problémem najít závažné argumenty pro trendy centralizaèní
nebo decentralizaèní, to závisí jen a jen na tradicích a úrovni daného místa. Zemì s  tak
decentralizaèní tradicí jako je Anglie nebo Dánsko, v  posledních dvaceti letech zahájily
realizaci procentralizaèních opatøení s  cílem získat efektivní celoplošnou kontrolu nad
výdejem prostøedkù. Opaèná tendence se projevuje v  øadì tzv. posttotalitních zemí, kde byly
pod pojmem centralizace vnímány jiné obsahy, spojené s  totalitou všeobecnou. Jevová
podobnost ještì nemusí znamenat podobnost podstatovou. Dynamické procesy nelze po-
suzovat staticky. Spoleèné obìma trendùm, centralizaènímu i decentralizaènímu je potom
utváøení pojistek a opatøení pro kontrolu standardizace kurikula.5 Pro toto dùležité roz-
lišení ovšem máme málo prostøedkù a hlavnì èasu. Na podobné analýzy není èas, vše se
promìòuje rychle, èasto formou pokus – omyl. Klíèovou roli ovšem nehraje politik, èi
administrátor, ale uèitel a míra jeho autonomie. Tím i úroveò profesní autority musí
odpovídat typu kurikula (od motivovaného spolutvùrce pøes modifikátora až po prostého
vykonavatele cizí vùle). Zajištìní vhodných podmínek pro èinnost uèitele je rozhodu-
jícím faktorem pro úspìšnost èi ztroskotání reformy.
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V  rámci mezinárodních srovnávacích studií s  tematikou kurikulární politiky a vzdìlá-
vacích reforem uskuteèòovaných pravidelnì napø. OECD nebo EURYDICE najdeme
øadu dùležitých informací a dat, ale v  drtivé vìtšinì, podle volby kritérií a ukazatelù kvan-
titativního charakteru. Sledován je napø. obsah pøedpisù, jejich závaznost a forma, kom-
petence autorit pro organizaci a hodnocení úèelnosti formulovaných dokumentù, materiální
podmínky pro uplatnìní. Myslím, že je to spíše o poznání slupky sledované problematiky,
ménì již o jádru samotném, jehož podoba závisí na vnitøním pøijetí lidmi, aktéry zmìny.
Velmi obtížnì tak zjistíme napø. míru psychické zátìže pro aktéry zmìny, míru akcepto-
vatelnosti promìny ve smyslu vnitøní motivace, hodnocení intervence globálních témat
do lokálních problémù, zaèlenìní místních zkušeností do uèebních dokumentù apod.

Dalším trendem na mezinárodní úrovni v posledním desetiletí je hledání rovnováhy (har-
monie) mezi státem, regiony a obcemi, což se projevuje v  rùzných modelech autonomie
školy a diverzifikace kurikula. Formy rovnováhy jsou v  každé zemi jiné, ale pøi vzájem-
ném porovnávání lze vypreparovat spoleèné rysy, které lze charakterizovat následovnì:

· vzdìlávání je veøejnou službou, garantovanou legislativnì pro veškerou populaci,

· stát si ponechává koneènou odpovìdnost za cíle, obsah a organizaci vzdìlávání,

· stát deleguje na regiony a obce spoluodpovìdnost za výkon ve vzdìlávacích procesech,

· kurikulární dokumenty mají závazné cíle a rámcový obsah a jsou politickými dokumenty,

· obsah a organizace kurikula musí být tak volné, aby byly akceptovány všechny modely
pluralitní nabídky pedagogických koncepcí (co je dobré a co nepøísluší jen místním orgá-
nùm – škole?),

· centrální kontrola sleduje jen naplòování rámcových cílù daných zákonem, úroveò
pedagogické cesty k  naplòování cílù je vìcí hodnocení vnitøního a místního.

V  øadì vyspìlých zemí (Skandinávie a jihovýchodní Asie v  poslední dobì) je rozvíjen
tzv. participativní model, v  nìmž je uskuteèòování kurikula v  odpovìdnosti místních or-
gánù – rady škol, pedagogické rady apod., což je doprovázeno s  decentralizací finanèních
zdrojù. Stát jen pøedepisuje rámcové požadavky na tvorbu kurikula, vèetnì potøebných
podmínek a obec dodá strategie k  dosažení rámce, napø. v  podobì školních vzdìlávacích
programù.

6.5 Globalizace obsahu kurikulí

V  posledním dvacetiletí se do národních nebo místních obsahù vzdìlávání stále více pro-
sazují tzv. globální témata, která vytlaèují tradièní témata v  uzavøených vyuèovacích
pøedmìtech. Nová témata souvisí s promìnou pojetí vzdìlanosti, kdy je vìtší dùraz kla-
den spíše na dovednosti a postoje než na pouhé hotové poznatky, èasto v  praxi již málo
uplatnitelné. V  podstatì je lze obsahovì ztotožnit se ètyømi pilíøi, formulovanými v  tzv.
Delorsovì zprávì.6 Delors nechce zlepšovat svìt, ale chce zlepšit život lidí. U nás jsou
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tato témata rozpracována v  øadì velmi dobrých a realizovatelných dokumentù: návrh
prùøezových témat v  RVP, doporuèení pro ŠVP napø. v  pracích J. Valenty nebo projek-
tech ESF.7 Èeská republika se vydala také cestou vymezení vzdìlávacích oblastí namísto
tradièních vyuèovacích pøedmìtù. Podobnì mají nizozemské školy formulované kuri-
kulum „Klíè ke svìtu“8, asijské zemì (Filipíny, Thajsko, Pakistán) to nazývají „aktivní
obèan s  kruhy zájmových sfér“9, podobné trendy lze zaznamenat na Islandu, ve Finsku,
v  øadì spolkových zemí Nìmecka, v  Rakousku, Kanadì, ale i v  øadì afrických a jihoame-
rických zemích (Keòa, Nigerie, Chile, Kolumbie a Venezuela). Jako dobrý pøíklad pro
øešení je napø. studium irského kurikula pro školy poskytující primární vzdìlávání, které
je strukturováno podobnì jako èeské, ovšem s  vìtším dùrazem na sociální a osobnostní
témata v  èase i formách uèení.10 Na rozdíl od našich RVP byly pøed zahájením reformy
v  Irsku vydány i podrobné publikace s  doporuèenými tématy a metodami pro jednotlivé
oblasti a k  nim i metodické pøíruèky pro uèitele s  pøíklady dobré praxe a návody jak po-
stupovat.11 Slovensko se snaží velmi silnì prosadit pomocí národních programù kuri-
kulum pro 21. století. Je ovšem brzdìno zpolitizováním problematiky a i tak dobøe a otevøenì
formulované Národní programy vzdìlávání, jakými byl napø. projekt KONŠTANTÍN z  roku
1994 nebo pozdìjší MILÉNIUM (2001) nedošel politického koncensu. Øada nìmeckých
zemí se snaží v  rámci ovšem stávající a do znaèné míry organizaènì i obsahovì omezující
legislativy prosazovat alespoò pøes další vzdìlávání uèitelù nová témata a postupnì ote-
vírat školu aktuálním problémùm.12 Struènì øeèeno, jejich problém je opaèný než napø.
u nás. Nìmci mají dostatek finanèních prostøedkù, ale nemají obsah, programy. U nás je
tomu naopak.

6.6 Závìrem

Pokud budeme na pøíkladì analýz priorit OECD z  let 2001–2005 nebo zámìrù BIE
UNESCO pro léta 2008–2013 srovnávat, zjistíme, že Èeská republika jde podobnou cestou
ve vzdìlávací reformì, co se týká formulace cílù, obsahu, organizace a forem hodnocení.
V  oblasti obsahu a cílù jsme v  souladu s  nejprogresivnìjšími svìtovými trendy. Diskutujeme
a zaèleòujeme do obsahu vzdìlávání komunikaèní dovednosti, kompetence pro uèení –
uèit se uèit, obèanské, osobnostní a sociální kompetence, podobnì jako i v  jiných zemích
svìta. Podobnì jako je koncipován vítìzný návrh, se soustøedìnými kruhy laických až po
vysoce profesionální oblasti zájmu, na novou národní knihovnu v  Praze na Letné i tak se

71

7 VALENTA, J. Uèit se být. Praha : Strom a AISIS 2000; Projekt PAU v  JPD „Spolupráce a inspi-
race“ nebo projekt JPD „Politea – koøeny evropské demokracie“ sdružení GEMINI apod.

8 Blíže viz RÝDL, K. Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha : ISV, 2001.
9 Globalization and living together. The challenges for educational content in Asia. Paris :

UNESCO-BIE, 1999.
10 Primary School Curriculum. Introduction. Dublin, 1999.
11 Napø. Primary School Curriculum. Social, Personal & Health Education. Dublin, 1999; Primary

School Curriculum. Social, Personal and Health Education. Teacher Guidelines. Dublin : Govern-
ment of Irelnad, 1999.

12 POLAK, V. Schule und Lernen. Arbeitsberichte zur Curriculumentwicklung. Schul-und Unter-
richtsforschung. Soest : Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 1994.



stále více a více zemí kloní k  organizaci kurikula podle sedmi uèebních cílù: od výchovy
k zdravému životního stylu, potøebných znalostí, uèebních dovedností, pøes komunikaèní
dovednosti, ètení s  porozumìním, k  národní identitì a celkové odpovìdnosti, umožòující
realizaci principu celoživotního uèení, jak tomu je napø. v  souèasné dobì v  Hong Kongu.
V  èem ale znaènì zaostáváme, je vytváøení vhodných podmínek personálního a materiál-
ního charakteru. Pøíprava uèitelù neodpovídá požadované struktuøe kurikula a finanèní
dotace do oblasti vzdìlávání jsou ve srovnání s  øadou zemí nejen v  OECD a EU, ale i v  ji-
hovýchodní Asii a Jižní Americe podprùmìrná. Riskujeme tak promarnit realizaci dobøe
nastaveného kurikula nepodpoøením motivovaných uèitelù a øeditelù škol. Australský
spoluautor kurikulární reformy Bill Kerr z  analýzy dosavadních celosvìtových zkušeností
resumoval vìtu: „Kurikulární reforma nezvýší kvalitu vzdìlání bez kvalitních uèitelù.13

K  podobnému závìru dospìla v záøí 2007 také Studie poradenské firmy McKinsey&Company.14

To je ale již ryze politická otázka, protože politici i tuto nadstranickou sféru, podobnì jako
zdravotnictví, podøídili momentálním politickým a ideologickým zájmùm. Když již platíme
nemalé èástky za èlenské pøíspìvky v  mezinárodních organizacích (napø. CIDREE15), mìli
bychom umìt zhodnotit toto èlenství nejen v  oblasti obsahového respektování „evropského
know-how“, jako to èiní VÚP Praha, ale i v  oblastech vytváøení podmínek pro efektivní
uplatnìní v  praxi.

Myslím, že mnoho problémù bylo v  Èeské republice vyvoláno nikoliv otevíráním kurikula
a organizace školy mezinárodním trendùm, ale tím, že tento, vzhledem k  dosavadní uza-
vøenosti systému, znaènì komplikovaný proces byl nevhodnì naèasován soubìžnì s  pro-
cesem celkové decentralizace veøejné správy, která zásadnì zmìnila správu a øízení školství,
a s  ignorováním doprovodných potøeb v  oblasti poèáteèní i další pøípravy uèitelù a interního
poradenského a podpùrného systému. Všechny tyto okolnosti výraznì omezily i poèáteèní
motivovanost aktérù promìny vzdìlávání. Bez rychlého narovnání a napravení strategic-
kých chyb pøijetí reformy „zdola“ nezachrání byť sebelépe formulované proklamace a sliby.
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7 K  PROBLÉMU MONITORINGU
IMPLEMENTACE KURIKULÁRNÍ
REFORMY NA GYMNÁZIÍCH:
PØEDSTAVENÍ PROJEKTU
KVALITNÍ ŠKOLA

Tomáš Janík, Petr Knecht, Petr Najvar, Jan Slavík

Kurikulární dokumenty procházejí v  naší zemi rùznými revizemi, aniž by se pøitom syste-
maticky zkoumalo, jaký názor na nì mají experti, øeditelé, uèitelé a další aktéøi školního
vzdìlávání, jak se s  nimi pracuje ve školách, zda vyvolávají pøedpokládané zmìny a efekty
apod. Je-li naším zámìrem propracovat se k hlubšímu porozumìní problémùm spojeným
s  implementací kurikulární reformy, je tøeba zaèít rozborem a kritikou stávajících pøístupù.

V  této kapitole jsou shrnuty výsledky èeských výzkumù mapujících problémy spojené se
zavádìním rámcových vzdìlávacích programù a s tvorbou školních vzdìlávacích pro-
gramù v  oblasti základního a gymnaziálního vzdìlávání. Rozbor výzkumù a jejich meto-
dologií je východiskem pro rozpracování koncepce výzkumu zamìøeného na implementaci
kurikulární reformy na gymnáziích v Èeské republice (dále jen Kvalitní škola), která se
pøipravuje ve spolupráci Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, Centra pedagogic-
kého výzkumu PdF MU a odborníkù z dalších institucí.

7.1 Výzkumy kurikula: vìcné nálezy
a metodologické problémy

Z  analýzy nálezù výzkumu kurikula (Maòák, Janík, Švec 2008, s. 43–59; Janík a kol. 2009)
je patrné, že podmínky a problémy zavádìní kurikula do praxe škol nejsou systematicky
monitorovány a vyhodnocovány. Chybí komplexnì založený výzkum, který by dával
možnost náhledu na sledovanou problematiku v  širších teoretických souvislostech a urèi-
tého zobecnìní. Zatím jsou k dispozici pouze dílèí studie zamìøené na vybrané aspekty
kurikulární reformy (tab. 7.1).
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Pøedmìt výzkumu Pramen

Postoje uèitelù ke kurikulárním reformám

Maòák (2005); KOORDINÁTOR (2007);
Beran, Mareš, Ježek (2007); Kosíková,
Holeèková (2007); Doležalová (2007); MŠMT
ÈR (2008)

Spokojenost uèitelù se souèasným stavem
vzdìlávání

Straková (2007)

Informovanost uèitelù o kurikulární reformì
Prokešová, Jandová (2005); Maòák (2005);
MŠMT ÈR (2008)

Pøipravenost škol na realizaci kurikulárních
reforem

Mužíková (2008); Cvach (2008)

Proces tvorby školních vzdìlávacích
programù

KOORDINÁTOR (2007); Cvach (2008);
MŠMT ÈR (2008); Skutil, Manìnová (2008);
MIKR (2009)

Podpora uèitelù bìhem realizace
kurikulárních reforem (další vzdìlávání aj.)

Beran, Mareš, Ježek (2007); MŠMT ÈR (2008);
Urbánek, Wernerová (2008); MIKR (2009)

Soulad mezi požadavky rámcových vzdìlá-
vacích programù a realizací výuky na školách

Mužík, Janík (2007); Mužíková (2008); MIKR
(2009)

Budoucí vývoj školy na pozadí kurikulárních
reforem

Èerný (2007)

Obsahové analýzy kurikulárních dokumentù Dvoøák (2007); Skutil, Manìnová (2008)

Tab. 7.1: Tematické zamìøení dosavadních výzkumù implementace kurikulárních
dokumentù

V  celkovém pohledu lze konstatovat, že výzkumné studie, jež jsou aktuálnì k  dispozici,
nepodávají ucelený obraz o realizaci kurikulární reformy v  Èeské republice, neboť jsou až
na výjimky záležitostí jednotlivcù, kteøí se vzhledem k  omezené kapacitì zamìøují pøe-
vážnì na dílèí problémy. Mnohé z  tìchto studií mají charakter výzkumných sond, jejichž
výsledky není možné zobecòovat, pøípadnì nesplòují nìkteré ze základních metodologických
požadavkù (chybìjící charakteristika výbìru výzkumného vzorku; chybìjící konkrétní údaje,
které by dokazovaly uvádìné závìry; použité výzkumné metody nejsou dostateènì popsány;
nepøimìøené zobecòování výsledkù vzhledem k  výzkumnému vzorku aj.).

Co se týèe vìcných nálezù, tyto výzkumy poukazují na nìkteré problémové skuteènosti.
Jedná se zejména o nedostateènou informovanost a neobeznámenost odborné i laické
veøejnosti se smyslem a cíli reforem a rezervovanost v  postojích uèitelù ke kurikulárním
reformám, pøedevším v  jejich poèáteèní fázi. Zejména u laické veøejnosti pøevládá pocit
spokojenosti se stavem pøed reformou. Pøibližnì polovina uèitelù a polovina øeditelù kuri-
kulární reformy vítá. Uèitelé chápou nutnost nìkterých kurikulárních zmìn – napø. pozi-
tivnì hodnotí èinnostní pojetí vyuèovacího procesu. Nicménì mezi uèiteli rùzných pøedmìtù
lze ve vnímání kurikulárních reforem nalézt odlišnosti. Na základì analyzovaných výzkumù
je také možné konstatovat, že uèitelé vnímají tvorbu školních vzdìlávacích programù
jako èasovì a energeticky pøíliš nároènou èinnost. Ukazuje se, že fakulty pøipravující uèitele
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velmi obtížnì reagují na promìny školy, deficity jsou spatøovány také v  nedostateèném
dalším vzdìlávání uèitelù. Nìkteré výzkumy upozoròují na urèitý nesoulad mezi poža-
davky kurikulárních dokumentù a realizací výuky na školách aj., a to i pøesto, že žáci i uèitelé
uvádìjí, že zaznamenali zmìny ve zpùsobu a obsahu výuky, v  prostoru pro aktivní zapo-
jení žákù do výuky a v  hodnocení. Nìkteré z  výzkumù naznaèují, že aèkoliv jsou školy na
realizaci kurikulárních reforem formálnì pøipraveny (oèekává se, že školy již mají hotové
své školní vzdìlávací programy), realizace výuky na školách má vzhledem k  požadavkùm
definovaných v  kurikulárních dokumentech nemalé rezervy. Výzkumy realizované aka-
demickou sférou jsou tak obecnì charakteristické svou roztøíštìností, užším výzkumným
polem, prací s  malými výbìrovými soubory a sníženou možností zobecòovat své nálezy
na širší populaci.

Nálezy tìchto dílèích výzkumù jsou doplòovány rozsáhlejšími výzkumy realizovanými
na zakázku MŠMT ÈR (KOORDINÁTOR 2007; MŠMT 2008; MIKR 2009), které po-
skytují výzkumná data pocházející od vysokého poètu respondentù. Výsledky tìchto šetøení
však èasto mají nedostateènou validitu a reliabilitu, což pramení z  metodologických po-
chybení ve fázích teoretického vymezení problému a sbìru, vyhodnocení a interpretace dat.

V  rámci projektu Rychlých šetøení provedlo ÚIV dotazníkové šetøení mezi øediteli zá-
kladních škol. Formát šetøení však zøejmì neumožnil pracovat s  dobøe formulovanými
odbornými problémy. Zpracování dat na úrovni výpoètu relativních èetností a prùmìr-
ných hodnocení na škálách neumožòuje hloubìji nahlédnout do struktury postojù øeditelù
k  probíhající reformì. Publikované zprávy z  výzkumu rovnìž obsahovaly nìkteré nestan-
dardní postupy pøi interpretacích výzkumných zjištìní.

Šetøení s  názvem Monitoring implementace kurikulární reformy (MIKR) si dalo za cíl
zmapovat probìhnuvší zmìny související s reformou na èeských základních školách (ÚIV,
2009). Toto šetøení pøineslo množství poznatkù, které však zùstávají na povrchu proble-
matiky, neboť realizovaný výzkum ignoroval jakékoliv hlubší teoretické souvislosti, které
by umožnily strukturovat výzkumné otázky. Pro výstupy realizovaného šetøení není charak-
teristická snaha vysvìtlit a teoreticky fundovat problémy související s  implementací kuri-
kulární reformy, jde spíše o nedobøe strukturovaný souhrn deklarací o viditelné edukaèní
realitì èi empirické zkušenosti jejích aktérù.

Komplex tøí výzkumù realizovaných spoleèností STEM se zamìøoval na zjišťování názorù
koordinátorù tvorby ŠVP na problematiku tvorby a realizace ŠVP. Aèkoli ambice projektu
byly pomìrnì vysoké (vèetnì pøíslibu tvorby typologie postojù koordinátorù k  probíha-
jící reformì kurikula), publikované zprávy z  výzkumu neprokazují, že by byly naplnìny
metodologické standardy, jež by umožòovaly pracovat se získanými daty nad rámec tri-
viálních formulací o relativních èetnostech odpovìdí na jednotlivé položky dotazníkù.

Obecnì lze øíci, že výzkumy realizované na zakázku MŠMT nejsou vhodnì teoreticky ukot-
veny, a proto neumožòují explikace v  širších souvislostech, nad rámec bezprostøedního empi-
rického kontextu. Výzkumné nálezy jsou èasto prezentovány zjednodušenì, mnohdy v pøíliš
obecné a popisné rovinì. Problematika kurikulárních reforem je v tìchto výzkumech èasto
redukována do nìkolika obecných otázek, odpovìdi na tyto otázky je obtížné hloubìji
analyzovat, pøípadnì z nich usuzovat na skuteènosti, které mohly tyto odpovìdi ovlivnit.
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Co se týèe použitých výzkumných metod, pøevažují dotazníková šetøení, ojedinìle se ob-
jevují rozhovory. Zaèíná se uplatòovat metoda pøípadové studie, resp. vícepøípadové studie.
Úspìch implementace kurikulární reformy zatím nelze posuzovat na základì výsledkù
žákù, a to jednak z dùvodu, že „reformovaná kurikula zatím nemají své absolventy“ a jed-
nak z  dùvodu, že „zavedení kurikulární reformy“ a „výsledky žákù“ jsou distální promìnné,
takže je metodologicky velmi obtížné prokazovat pøímý vliv jednoho na druhé.

Výzkumnou pozornost je tøeba rozšíøit smìrem k výzkumu kvality výuky (zejména s ohle-
dem na realizaci cílù kurikulárních reforem), pøípadnì na hodnocení kvality školních vzdì-
lávacích programù. Výsledky tìchto výzkumù bude možné v dlouhodobìjší perspektivì
využít jako jeden z podkladù pro následnou revizi rámcových vzdìlávacích programù.

7.2 Pojetí a cíle výzkumu Kvalitní škola

Výzkumný projekt Kvalitní škola, který zde pøedstavujeme, byl uveden vstupní diskusí
mezi pracovníky VÚP a týmem povìøeným pøípravou koncepce výzkumu. Hlavní motivy
diskuse lze shrnout takto:

· Evaluaèní výzkum je z  principu založen na porovnávání pøedstav o žádoucím stavu
se skuteèným stavem. V  diskusi se poukazovalo na to, že nejsou-li pregnantnì formu-
lovány cíle kurikulární reformy, je možnost realizace evaluaèního výzkumu limitovaná.

· Bylo konstatováno, že za oblast gymnaziálního vzdìlávání zatím nejsou k  dispozici
spolehlivá empirická data o prùbìhu implementace kurikulární reformy, zejména taková,
která by byla opøena o hodnocení kvality výuky a výkonù žákù. Jako problematická
byla shledána skuteènost, že nebyl systematicky zachycen stav „pøed spuštìním
reformy“, èímž je do znaèné míry omezena možnost realizace (transverzálního) srov-
návacího výzkumu, v  nìmž by byly vyhodnocovány efekty „starých“ a „nových“ kuri-
kulárních dokumentù.

· Dále se v  diskusi poukazovalo na to, že by bylo žádoucí sledovat míru variability
v  procesech projektování, implementace a realizace kurikula. Na základì kompa-
rativních studií by bylo možné sledovat míru variability mezi školami, pøedmìty, indi-
viduální a skupinovou konstrukcí školního kurikula apod.

· V  diskusi byla opakovanì pøipomínána potøeba provazovat teorii, empiricky zakot-
venou ve výzkumu, s  kurikulem a s praxí uèitelù ve školách …v návaznosti na svì-
tové trendy pojetí teorie pro praxi (Korthagen a kol. 2001). Uzlovým místem propo-
jování mezi teorií a praxí je prùbìžná reflexe a evaluace profesionálního výkonu
uèitelem (vìdecky uchopená a rozpracovávaná v  Schönovì pojetí reflektivního praktika).
Ve školní  realitì je pro takto pojatou reflexi k  dispozici tradièní prostor: hospitace
a hospitaèní rozbory. Ty umožòují relativnì nejefektivnìjší propojování pedagogické
èi didaktické teorie a výzkumu s  kurikulem a praxí uèitelù.

· Jako problematické se jeví sledování rezultátového èi efektového kurikula, zejména
na úrovni vzdìlávacích výsledkù žákù v  podobì klíèových kompetencí. Dosud nejsou
k  dispozici spolehlivé výzkumné nástroje, které by byly využitelné pro sledování sou-
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vislostí mezi èinností žákù/studentù v  konkrétním pøedmìtu (oboru) a rozvojem klí-
èových kompetencí. Jak u klíèových kompetencí, tak u prùøezových témat není
ujasnìn problém míry jejich obsahové specializace. To komplikuje vymezení a sle-
dování takových promìnných, které by dùvìryhodnì postihovaly jak obecný (nadpøed-
mìtový), tak speciální (typický pro jednotlivé vyuèovací pøedmìty) rozmìr transformace
obsahu vzdìlávání.

· Spíše výhledovì než aktuálnì se uvažovalo o nezbytnosti vytvoøení komplexního teo-
reticko-metodologického rámce, který by umožòoval sledovat a vyhodnocovat efekty,
které projektování, implementace a realizace školního kurikula vyvolávají: (1)
na úrovni školského systému; (2) na úrovni školy jako instituce/organizace/
pospolitosti; (3) na úrovni výuky (vyuèování-uèení) a jejich aktérù (øeditelé, uèitelé,
žáci). Realizace výzkumù v  rámci takového modelu by umožòovala vztahovat k  sobì
rùzné promìnné a rozkrývat jejich souvislosti. Zmiòovala se možnost propojení s  me-
zinárodnì srovnávacími výzkumy TIMSS, PISA, pøièemž by bylo žádoucí využívat
nejen jejich zjištìní o výkonech žákù, ale také zjištìní o kurikulárních dokumentech
a procesech vyuèování a uèení (videostudie).

· Je otázkou, jak zajistit návaznost plánovaného výzkumu na již realizované výzkumy
a jak využít již získaných výzkumných dat (v  rámci pracovních skupin VÚP, ve vazbì
na pracovní skupiny MŠMT apod.).

Diskuse smìøovala k  otázce: Co by mìlo být cílem výzkumu Kvalitní škola?
Z  diskuse vyplynulo:

· Že by mìlo jít nejspíše o monitoring (sledování) a evaluaci (hodnocení) procesù,
které se odehrávají v  rámci cyklu projektování, implementace a realizace kurikula
v  oblasti gymnaziálního vzdìlávání.

· Výzkumná pozornost by mìla být zamìøena nejspíše na rozhraní implementace RVP
« projektování ŠVP ? realizace ŠVP (výuka), pøièemž by se mìla sledovat (a) rovina
kurikulárního plánování a øízení, (b) rovina práce s  cíli a obsahy vzdìlávání.

· Uvažovalo se o tom, že by plánovaný výzkum byl primárnì zamìøen na oblast gym-
naziálního vzdìlávání, metodologický postup by však mìl být koncipován tak, aby
byl eventuálnì pøenositelný do oblasti základního vzdìlávání.

7.2.1 Vymezení klíèových pojmù

Poznatky z teorie a metodologie tvorby a výzkumu kurikula do našeho odborného pro-
støedí uvádìny kontinuálnì od 90. let 20. stol. (Walterová 1994; Prùcha 2002; Maòák, Janík,
Švec 2008 a další), zvýšený zájem o kurikulární problematiku však mùžeme registrovat
až na pøelomu milénia. Do jisté míry to souvisí s potøebou porozumìt problémùm, které
stojí v pozadí probíhající kurikulární reformy – viz monotematická èísla èasopisù Peda-
gogika (1/2005, 2/2009) a Orbis scholae (1/2007).
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Pøestože diskuse nad kurikulární problematikou probíhají, nelze se ubránit dojmu, že sa-
motný pojem kurikulum dosud není v èeském pedagogickém myšlení dostateènì dobøe
usazen. Související teoretické konstrukty jsou zatím jen málo rozpracované, takže nepo-
skytují dostateènì pevné opory pro základní èi evaluaèní výzkum. Proto se výzkumy budou
muset do urèité míry vyvíjet soubìžnì s  tvorbou teoretických rámcù – jak to bývá
obvyklé v  kvalitativnì orientovaných èi v  pilotních výzkumech.
Co si pøedstavit pod obratem, nejsou do té míry rozpracované, aby bylo možné kolem nich
rozvinout základní (èi evaluaèní) výzkum? Zamìøme se na dva níže uvedené pøíklady.

Pøíklad 1: Implementuje se kurikulární reforma nebo kurikulární dokument?

Bìžnì se hovoøí o tom, že se implementuje kurikulární reforma. Pojem reforma nicménì
v  obecném vymezení oznaèuje urèitý øízený, systémový proces, jehož cílem je vyvolání zmìny.
V  pøípadì reformy kurikula se jedná pøedevším o zmìny v  rovinì cílù a obsahù školního vzdì-
lání. Není tedy pøiléhavìjší hovoøit o tom, že se implementují novì koncipované kurikulární
dokumenty, èímž je vyvoláván proces edukaèní zmìny, která mùže mít povahu inovace, revize,
rekonstrukce apod.?

Nicménì pokud bychom s  tímto rozlišením operovali, hrozí nám riziko neporozumìní, neboť
v  materiálech MŠMT je zaveden obrat implementace kurikulární reformy. Figuruje dokonce
v  názvu šetøení Monitoring implementace kurikulární reformy (ÚIV 2009).

Zdá se, že pojem „kurikulární reforma“ je u nás zatím vnímán spíše jako pojem politický než
jako pojem teoretický. Je to pochopitelné, neboť každá reforma pojetí školy èi kurikula má
v pozadí poltické dùvody a ambice (v daném pøípadì jde o zvýraznìní demokratizaèního mo-
mentu decentralizace apod.). Problematika reformy školy a kurikula má nejen politický, ale
též teoretický rozmìr (Fullan 2001). Politické pojmy však mají jiné pozadí vznikání než pojmy
teoretické, mají také jiný „poloèas rozpadu“, mají víc charakter hesel èi metafor než logických
konstruktù apod. Na druhé stranì, též teoretické pojmy jsou vždy do urèité míry politické, neboť
provozování vìdy je èasto s  politikou provázáno (srov. Slavík, Chvál, 2008).

Zmiòované napìtí v pojetí pojmù ze strany pedagogické teorie a ze strany politického/decizního
diskurzu je typickým problémem evaluaèních výzkumù (srov. Kuper 2005, s. 41–54). Lze pøed-
pokládat, že s  tímto problémem bude øešitelský kolektiv konfrontován také v  prùbìhu realizace
výzkumu Kvalitní škola.

Pøíklad 2: Co je projektováním, co je implementací a co je realizací kurikula?

Bìžnì se hovoøí o projektování (resp. tvorbì), implementaci, realizaci kurikula, aniž by vždy
byl respektován význam, obsah a rozsah tìchto pojmù. Nabízí se otázka, zda je smysluplné
vyèlenit projektování kurikula, implementaci kurikula a realizaci kurikula jako relativnì samo-
statné procesy v  rámci urèitého (inovaèního) cyklu? Pokud ano, jak pøesnì tyto pojmy vymezit,
aby byly využitelné pro úèely analýz zamìøených na kurikulární dokumenty typu RVP a ŠVP?
Dále se nabízí otázka, jak v  plánovaném výzkumu operovat s rùznými  formami existence kurikula?

V odborné literatuøe nepanuje konsensus ohlednì chápání výše uvedených pojmù. Napø. Prùcha
(2002) nepoužívá pojmu implementace, ale mluví o formách existence kurikula. Rozlišuje:
a) koncepèní formu (formulace národních priorit, politická úroveò), b) projektovou formu
(vzdìlávací programy), c) realizaèní formu (konkrétní akty prezentace uèiva ve výuce),
d) rezultátovou formu (žáky osvojené uèivo), e) efektovou formu (efekty vzdìlávání v životì,
profesní kariéøe apod.)
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Z toho by plynulo, že implementace je pohyb mezi rovinou (A/B) ® (C). Odpovídá to pojetí
kurikula ve výzkumech TIMSS z devadesátých let, kde „intended curriculum“ je uloženo v  tex-
tech kurikulárních dokumentù a „implemented curiculum“ je Prùchou pøekládáno jako „realizované
kurikulum“. Problém nastává pøi pøechodech mezi rovinami, a také v tom, že forma (A) a (B)
vlastnì splývá v „intended curriculum“.

Jak je tomu však v  pøípadì dvoustupòových kurikulárních dokumentù? Znamená to, že projekto-
vání kurikula zahrnuje formu A a B, pøièemž rozdíl mezi RVP a ŠVP je situován dovnitø formy B?
Nebo je rozdíl RVP a ŠVP rozdílem mezi A a B? Znamená to, že implementace vyjadøuje pøe-
chod mezi B a C, zatímco realizace vyjadøuje pøechod mezi C a D?

Prùcha (2002) dále rozebírá problém, že kurikulum se uskuteèòuje („ožívá“, konstruuje, vlastnì
se „stává“) až ve tøídì. Projektované kurikulumve formì textu je podle Prùchy v souèasné dobì
nazýváno krátce vzdìlávacím programem. Podle Prùchy „kurikula regulují školní edukaci“, a to
pøedevším ve dvou dimenzích – v dimenzi ÈASU edukace a v dimenzi OBSAHU edukace.
Z toho plyne, že realizace kurikula je vlastnì „uskuteènìní kurikula v praxi“, tj. pedagogická
a didaktická konstrukce kurikulem urèeného obsahu v kurikulem urèeném èase.

Je-li nejasnost zhruba taková, jak je výše naèrtnuto, ocitá se výzkumník v  obtížné situaci.
Aby mohl nahlížet na problém implementace kurikulární reformy v  jeho komplexitì, musí
pro úèely svého výzkumu zavést a operaènì vymezit konstrukty, které zakládají možnost
diferencovaného pohledu na zkoumanou problematiku. Bez toho výzkum není možný.

Návrh vlastního øešení

V plánovaném výzkumu budeme operovat s  rozlišením dvou hlavních, zastøešujících pojmù:

· kurikulární procesy

· formy existence kurikula

Co se týèe kurikulárních procesù, budeme operovat s rozlišením:

· projektování (tvorba)

· implementace

· realizace

· revize kurikula, tj. konkrétního kurikulárního dokumentu.

Co se týèe forem existence kurikula, budeme operovat s  rozlišením:

· projektované kurikulum

· implementované kurikulum

· realizované kurikulum

· dosažené kurikulum.

K  operaènímu vymezení jednotlivých kurikulárních procesù a forem existence kurikula
se bude smìøovat v  prùbìhu plánovaného výzkumu. Uvedené rozlišení umožní položit si
otázku, jakými adaptacemi prochází kurikulární dokument na cestì od své ideové kon-
cepce pøes své uskuteènìní až ke své revizi (obr. 7.1).
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Obr. 7.1: Cyklus projektování (tvorby), implementace, realizace a revize kurikula

Pøedpokládá se, že v  rámci Kvalitní školy bude realizována øada dílèích výzkumných studií,
zamìøených na jednotlivé kurikulární procesy a formy existence kurikula a na jejich vzá-
jemné interakce (viz dále). V  souvislosti s  tím budou dokumentovány a vyhodnocovány
podmínky/okolnosti, v  nichž se kurikulární procesy odehrávají, stejnì jako stavy/formy,
v  nichž kurikula existují.

S  ohledem na aktuální situaci na gymnáziích se jako klíèový jeví proces implementace.
Zahranièní zkušenosti ukazují, že vìtšina energie je vìnována projektování (tvorbì) no-
vých koncepcí (popø. jejich rozpracování do „díla“ – kniha, manuál, internetové stránky),
neboť tvorba navenek nejvíce signalizuje politicko-administrativní aktivitu (srov. Altrichter,
Wiesinger 2005). Naproti tomu implementace nových koncepcí je èasto upozadìna, neboť
se jedná o ménì viditelné, o to však finanènì nároènìjší aktivity spojené s  péèí o postoje
klíèových osob, s konkrétní podporou procesù implementace a realizace èasto v  konflikt-
ním ovzduší apod. Podcenit implementaci znamená vystavit se pomìrnì vysokému riziku,
že se nová koncepce do praxe oèekávaným zpùsobem nepromítne.

Zkoumat implementaci ovšem znamená pøesnì vymezit její podstatné rysy, které pak lze
indikovat v reálné praxi jako indikátory kvality vzdìlávání. Nastavení kurikulární reformy
v  ÈR zøetelnì zdùrazòuje rozvoj obecných kompetencí prostøednictvím jedineèných (spe-
cifických) oborových prostøedkù – úloh, a naopak – zvládání oborových úloh na základì
rozvitých obecných kompetencí. Ve výzkumu to znamená soustøedit se na zkoumání úloh
pro žáky (z pohledu konstrukce, realizace ve výuce, hodnocení výkonù žákù atd.) se zá-
mìrem rozpoznávat uplatòování obecných dispozic na specificky obecných obsazích.
Teoreticko-metodologická východiska pro takto orientovaný výzkum byla prezentována
v  pøedcházejících publikacích autorského kolektivu (Janík, Slavík 2007; Janík, Slavík 2009).
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7.2.2 Pojetí výzkumu Kvalitní škola

V tvorbì a revizi kurikulárních dokumentù se angažuje øada institucí a odborníkù, aniž by
se systematicky vyhodnocovala úèinnost tìchto dokumentù. Výzkum by v tomto ohledu mìl
svým dílem pøispìt k lepšímu porozumìní efektùm, které kurikulární dokumenty vy-
volávají v aktuální školní praxi gymnázií, a mìl by pøispìt ke zjištìní silných a slabých
míst, která v praxi podmiòují kvalitu kurikula.

Výzkum je – obecnì vzato – teoreticky zakotvená, systematizovaná a metodicky zdo-
konalená reflexe skuteènosti zasazená do pøíslušného vìdeckého (v našem pøípadì
pedagogického a oborovì didaktického) diskursu, který poskytuje výzkumu rámec pro
explikaci (výklad) a pro zdùvodòování (argumentaci). V  tomto smyslu by mìl výzkum-
ník-teoretik vystupovat jako alter ego pedagoga-praktika v  rámci dialogu o tom, co lze
v  pedagogické praxi zlepšovat s  ohledem na kurikulární dokumenty.

Výzkumná reflexe je z  uvedeného hlediska prostøedkem, který na základì (a) komplex-
ního popisu situací v  edukaèní realitì ústí do (b) vysvìtlování souvislostí a dùvodù zjištìného
stavu reality, a koneènì do (c) systematického hodnotícího porovnávání reálného stavu
s  jeho pøedpokládanými lepšími variantami. Takto chápaná reflexe má rekurzivní povahu –
každé nové hodnotící porovnání mùže zpìtnì ovlivòovat pøedcházející pohled na edu-
kaèní realitu prostøednictvím objevování nových obsahù (pojmù), a to vèetnì kritérií pro
její posuzování (Korthagen a kol. 2001, s. 43 n., 90 n.). Plánovaný výzkum by tedy mìl
naplòovat následující funkce: (a) deskriptivní; (b) explanaèní; (c) evaluaèní.

Deskriptivní funkce výzkumu

Deskripce je pøedpokladem pro explanaci (vysvìtlení) i pro evaluaci (hodnocení). Potøe-
bujeme popsat, co se v  praxi skuteènì dìje, abychom mohli urèit klíèová místa systému,
která spoleènì rozhodují o kvalitách výuky a o jejích výsledcích. Tím se zároveò vytváøí
„jazyk“ pro uèitelskou reflexi praxe a také první úroveò pøedpokladù k  efektivnímu
naplòování koncepce reflektivního praktika.

Pøitom vzniká pøíznaèné napìtí dvou významových rámcù, které je pøíznaèné pro spole-
èenské vìdy a bylo sociologem A. Giddensem (1986) nazváno dvojitá hermeneutika.
Jedná se o prùnik jazyka praxe a meta-jazyka výzkumu. V  tomto prùniku dochází ke
„klouzání“ (slippage) pojmù mezi metajazykem teorie a reflektovaným jazykem praxe.
Specifická povaha normativity v  pedagogice a dùraz na uèitelskou reflexi prohlubuje „klou-
zání“, protože hranice mezi jazykem a metajazykem se prolínají a rozostøují tím více, èím
více je kladen dùraz na situaèní pøizpùsobivost, kreativitu a reflektivitu profesionální
práce uèitele se žáky.

V  praxi pøípravy uèitelù tím vznikají mezery anebo rozpory mezi nárokem na obecnou
platnost teorií nebo výzkumných zjištìní a unikavostí pravidel orientujících reálnou pro-
fesní èinnost uèitele ve vzdìlávacím poli (Korthagen a kol. 2001, s. 11 n., 21 n.). To se
konkretizuje v podobì  napìtí mezi požadavky na (zobecòující) uèitelské znalosti, které
vyplývají z  obecných teorií (stojících v  ideovém pozadí výzkumù), a uèitelský výcvik, jenž
se obvykle inspiruje tvoøivými podnìty z  praxe bez systematiètìjšího a hlubšího teoretic-
kého vysvìtlení.
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Potenciálním spojujícím èlánkem mezi znalostmi a výcvikem je právì popisná stránka
reflexe – jak ve výzkumu, tak v  reflektivní praxi. Proto je deskriptivní èást výzkumu pro
nás dùležitá: umožòuje jak vytváøení základù pro systemizaci poznatkù a tvorbu teorie,
tak východisko pro „domlouvání se s  uèiteli“ pøi snaze o získávání a využívání informací.

Explanaèní funkce výzkumu

Samotný popis reality sice umožòuje pojmovou kategorizaci pozorovaných jevù, ale
nedává možnost jejich vysvìtlování nebo zdùvodòování jejich vztahù, dùvodù, pøíèin. To
je možné jedinì v  soubìhu popisu s  nìjakým výkladovým aparátem – teorií. Výzkum za-
ložený na popisu reality a zasazený do kontextu teorie má pak explanaèní povahu.

Zvláštností výzkumu zamìøeného na kurikulum je fakt, že kurikulární dokumenty mají
normativní charakter. Proto výzkum kurikula je explanaèní, ale zároveò je normativnì
ohranièen a sám k  normativitì smìøuje. V  tomto smyslu se obvykle mluví o  charakteru
celé pedagogiky jako vìdního oboru, který pracuje na prùniku mezi vzdìlávací politikou
a edukaèní realitou (srov. Englund 1997; Nash 2003) a vzhledem k  tomu zahrnuje dvì
sice odlišné, ale vzájemnì spjaté stránky: normativní a explanaèní (srov. Prùcha 2002).
To znamená, že pedagogika – v  podobném smyslu jako právní vìdy – zjišťuje stavy svého
výzkumného pole, a souèasnì se podílí na formulaci doporuèení pro jejich vymezování
a ovlivòování. Pedagogický výzkum tedy kromì explanace vzdìlávacích procesù musí
brát v  úvahu jejich normativní kurikulární pozadí, tj. specifický pojmový systém, které
tyto procesy ovlivòuje (obr. 7.2 – Slavík, Chvál 2008).

Obr. 7.2: Explanaèní a normativní pojetí pedagogické teorie a výzkumu na styèné ploše
mezi edukaèní realitou a vzdìlávací politikou (Slavík, Chvál 2008)

V normativním pojetí je úkolem výzkumu podporovat vývoj k  oèekávanému stavu edu-
kaèní reality. Výzkum mapuje uplatòování norem èi programù v praxi, vìnuje se profesní
etice a odpovìdnosti uèitelù apod. Explicitní norma je v  tomto pojetí konstantou, od které
se odvíjí jak evaluace práce uèitelù, tak formulace výzkumných problémù.

V  explanaèním pojetí je úkolem výzkumu objevování problémù a problémových situací
v  edukaèní realitì s  cílem navrhovat modifikace stávajících norem, resp. programù. Výzkum
se vìnuje objevování implicitních procesù a vlivù ve výzkumném poli a kritické analýze
norem z hlediska potøeb spoleènosti a možností nebo potøeb úèastníkù vzdìlávacího procesu.
V  tomto pøípadì má být formulace výzkumných problémù relativnì nezávislá na explicit-
ních normách.
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Konkretizace nárokù explanaèního a normativního pojetí by v  našem výzkumu mìla být
založena na principu jejich proporèního vyvažování, v  nìmž je kladen dùraz na roli uèitele
jako zprostøedkujícího èlánku mezi relativnì ustálenými normativními nároky a dyna-
micky promìnlivou situací edukaèní reality se zøetelem na personalizaci a humanizaci
kurikula (Craft 1997, Aspin; Chapman 1999; Helus 2007). Odpovídá to modelu imple-
mentace rámcových vzdìlávacích programù a je to zdùvodnìní pro heuristické jádro vý-
zkumu založené na pojetí uèitelství jako kreativní, a zároveò reflektivní profese.

Evaluaèní funkce výzkumu

Jak uvádí Kuper (2005, s. 14), evaluaèní výzkum lze chápat jako proces „sbìru a vyhod-
nocování empirických dat na pozadí teoretických východisek s  cílem získat informace re-
levantní pro praxi“. Z  uvedeného je patrné, že každý evaluaèní výzkum generuje problém
vztahu teorie a praxe, neboť se v  nìm konfrontují teoretické koncepce s  praktickými prob-
lémy jejich implementace a realizace.

V evaluaèním výzkumu není zpravidla produkováno „èisté poznání“, spíše jde o získávání
informací relevantních pro rozhodování a praktické jednání. V evaluaèním výzkumu je
dùležitá provázanost: (a) empirického zkoumání; (b) posuzování, resp. hodnocení založe-
ného na normách; (c) rozhodování a jednání. Evaluaèní výzkum tedy produkuje výpovìdi
trojího druhu: (a) výpovìdi založené na zkušenostech; (b) normativní výpovìdi jako základ
pro hodnocení; (c) prognostické výpovìdi s  ohledem na budoucí rozhodování a jednání
(Kuper 2005, s. 7). Ve vztahu k  pøedmìtu evaluace (napø. k  edukaènímu programu) funguje
evaluaèní výzkum jako systém vèasného varování, jehož „hlášení“ lze využít jako výcho-
disko pro úpravu (revizi) programu.

Svým pojetím by výzkum plánovaný v  rámci projektu „Kvalitní škola“ mìl mít povahu
responzivní evaluace. Jak vysvìtluje Kuper (2005, s. 24–25), v  responzivní evaluaci je
podstatná perspektiva úèastníkù evaluovaného programu. Jde o poznání programu z  hle-
diska toho, jak se v  nìm jeho úèastníci cítí, z  hlediska jejich spokojenosti èi nespoko-
jenosti. Pøi responzivní evaluaci se více orientujeme na aktivity programu než na jeho
intence a zjišťujeme, do jaké míry program koresponduje s  oèekáváním úèastníkù. Pøi
prezentování úspìchù a selhání programu se odkazuje k  rùzným hodnotovým perspektivám
rùzných skupin úèastníkù (napø. øeditelù, uèitelù, žákù). Jak poznamenává Hendl (2005,
s. 296), responzivní evaluace je založena na srovnávání ideálu s  pozorovanou hodnotou.
Kritéria se však definují až v  prùbìhu evaluace na základì podnìtù úèastníkù. Program se
na základì toho upravuje. V  souvislosti s  evaluaèním výzkumem kurikulární reformy se
nabízí otázka po možné èi adekvátní míøe „responzivnosti“. S  ohledem na funkce školy –
personalizaèní, socializaèní a enkulturaèní – je tøeba dùkladnì zvažovat, jakou váhu
pøipisovat indikátorùm typu „spokojenosti uèitelù“, „spokojenosti žákù“ apod.

Pro plánovaný projekt je dále podstatné terminologické odlišení pojmu evaluace od pojmu
monitoring. Jak vysvìtluje Kuper (2005, s. 69), monitoringem se rozumí dlouhodobé
sledování urèitého systému, jehož cílem je identifikovat zmìny a vývojové trendy. Je zalo-
žen na sbìru informací v  pravidelném èasovém odstupu; operuje s  indikátory umožòující
popsat a hodnotit produkci èi produktivitu systému. Dùležitým momentem je, že umožòuje
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pøekonat omezenost perspektivy jednotlivých aktérù, což je pøedpokladem pro systematické
porovnávání. V  našem pøípadì by výhledovì bylo možné uvažovat, jak by se mohl evaluaèní
výzkum stát souèástí monitoringu vzdìlávacího systému.

V souvislosti s  kurikulárními reformami dochází k prùbìžnému ujasòování vztahù mezi
tvorbou a výzkumem kurikula (Dvoøák 2007). Kurikulární výzkum by mìl pøispívat k revizi
kurikulárních dokumentù, pøièemž by tato revize mìla být východiskem k utváøení kurikula
pro školu budoucnosti. Jak upozoròuje Robinsohn (1967), prostøednictvím kurikulárního
výzkumu má být objektivizována a zespoleèenštìna reforma cílù a obsahù vzdìlávání.
V ideálnì typickém pojetí se jeví jako smysluplné, aby byl výzkum kurikula úzce pro-
vázán s tvorbou kurikula a aby tak docházelo k propojení pøístupu objasòujícího s pøí-
stupem normotvorným/normativním. Pøesto si však nelze nepoložit otázku: Mìl by být
ten, kdo kurikulum vytváøí, souèasnì tím, kdo provádí jeho evaluaci, nebo je s  ohledem
na možný støet zájmù1 vhodnìjší tìmito dvìma úkoly povìøit dvì na sobì relativnì nezá-
vislé instituce? Jak zajistit, aby kurikulární výzkum fungoval jako kritický pøítel ku-
rikulární reformy?

7.2.3 Cíle výzkumu Kvalitní škola

Obecnì vzato, smyslem a cílem výzkumných aktivit bude:

1. Monitorovat procesy implementace RVP « projektování ŠVP « realizace ŠVP
(výuka) z pohledu hlavních aktérù školního vzdìlávání (øeditelù, koordinátorù,
uèitelù, event. žákù) a externích posuzovatelù (výzkumníkù/evaluátorù).

2. Identifikovat faktory ovlivòující procesy implementace RVP « projektování ŠVP «

realizace ŠVP.

3. Identifikovat funkce RVP a ŠVP (a) v  rovinì kurikulárního plánování a øízení a (b)
v  rovinì práce s  cíli a obsahy vzdìlávání.

V  návaznosti na to bude možné vypracovat východiska pro následnou revizi kurikulár-
ních dokumentù na úrovni školského systému (RVP) vèetnì pøíslušných implementaèních
strategií. V návaznosti na monitoring implementace kurikulární reformy budou rozpraco-
vána východiska pro hodnocení kvality školy, kurikula a výuky. Pøedpokládá se návaznost
na další výzkumné a vývojové projekty (GA ÈR, MŠMT) a synergie v  jejich øešení. Daná
problematika bude podrobnìji rozpracována v  navazujících materiálech.

Operacionalizace ad 1: monitoring kurikulárních procesù

V úvodní etapì bude výzkum pojat jako pøevážnì popisný a heuristický (vyhledávající).
Takto bude naplòovat orientaèní funkci pro navazující etapy výzkumu. K  odpovìdi na
otázku, jaké dílèí aktivity zahrnují procesy implementace a projektování kurikula na úrovni
školy, se bude smìøovat takto:
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1. Formou øízených rozhovorù s  øediteli (resp. koordinátory ŠVP) pilotních gymnázií2

vypracovat soupis aktivit spojených s  implementací RVP a projektováním ŠVP (induk-
tivní postup, kdy kategorie vyrùstají z  dat ® následnì jsou konfrontovány s odbornou
literaturou ® návrh ideálnì typického modelu aktivit souvisejících s  implementací RVP
a projektováním ŠVP).

2. Tyto aktivity „pøeložit“ do položek dotazníku – vytvoøit (webový) dotazník a provést
jeho pilotáž.

3. Realizovat dotazníkové šetøení mezi uèiteli rùzných vyuèovacích pøedmìtù na souboru
pilotních gymnázií (zámìrný výbìr – „experimentální“ skupina) a na reprezentativ-
ním souboru gymnázií v  ÈR (náhodný výbìr – „kontrolní skupina“).

4. Analyzovat dotazníky – bude porovnáváno, v  jakých ohledech a do jaké míry odpovìdi
(reprezentující deklarovanou realitu na školách) korespondují s ideálnì typickým mo-
delem aktivit souvisejících s  implementací RVP a projektováním ŠVP.

5. Následnì bude konfrontována perspektiva aktérù školního vzdìlávání (uèitelù) a perspek-
tiva externích posuzovatelù (ideálnì typický model), kteøí pøedstavují relativnì nejzazší
možnost neutrálního a zobecòujícího pøístupu ke zkoumaným jevùm. Jsou tedy – kromì
samotného jazyka kurikulárních dokumentù – relativnì nejobjektivnìjším mìøítkem
pro hledání zlepšujících alternativ (alterací) k  reálnému prùbìhu implementace a tvorby
kurikula. Vyhodnocování alternativ (zlepšující, zhoršující, neutrální alterace) bude slou-
žit jako nástroj pro konsensuální pojetí optimálních podob tìchto procesù.

Zkoumání implementace RVP « projektování ŠVP « realizace ŠVP je zkoumáním za-
mìøeným na procesy. V  tom pøípadì nabývá evaluaèní výzkum povahu procesuální eva-
luace. Kuper (2005, s. 16) vysvìtluje, že v  tomto typu evaluace je pozornost zamìøena
zejména na prùbìh procesù, pøièemž se pøedpokládá, že dokážeme definovat kritéria žá-
doucnosti tohoto prùbìhu – viz výše ideálnì typický model. Analogicky lze postupovat
v  pøípadì, že si položíme napø. otázku, jaké dílèí aktivity zahrnuje proces realizace ŠVP,
budou-li školy v  tomto ohledu dostateènì pokroèilé, aby o tom mohly podat relevantní in-
formace.

Operacionalizace ad 2: identifikace faktorù ovlivòujících kurikulární procesy

Poté, co bude zjištìno, jaké dílèí aktivity zahrnuje proces tvorby školního kurikula, lze pøi-
stoupit ke zjišťování toho, zda tyto dílèí aktivity øeditelé/uèitelé považují za smysluplné, pøí-
nosné, nároèné apod. Toto bude zjišťováno prostøednictvím škálovaných položek v  dotazníku.
Analýza faktorù ovlivòujících procesy projektování, implementace a realizace kurikula
bude tedy následovat. Zamìøí se na vyhodnocení faktorù, které jsou pro uvedené procesy
podporující vs. limitující. Nabízí se možnost vyhodnotit data pomocí faktorové analýzy èi
dalších postupù induktivní statistiky.
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V  této etapì bude prostor pro hledání vztahù mezi rùznými promìnnými/faktory. Vedle
délky praxe uèitelù, aprobace apod. mohou být sledovány další faktory kurikulární povahy
(napø. role uèebnic) i mimokurikulární povahy (napø. uèitelem vnímaná profesní zdatnost).

Co se týèe faktorù kurikulární povahy, cílem výzkumu bude podání odpovìdi na otázku,
jaké faktory vstupují mezi implementaci RVP « projektování ŠVP a mezi projektování
ŠVP « realizaci ŠVP. Domácí i zahranièní výzkumy naznaèují, že kurikulární doku-
menty státní úrovnì uèitelé v  praxi používají velmi zøídka (srov. Vollstädt et al. 1999). Kuri-
kulární zámìry projektované v  celostátních kurikulárních dokumentech jsou podrobnìji
interpretovány a precizovány v  uèebnicích a poté zejména ve školních vzdìlávacích pro-
gramech. Je otázkou, do jaké míry se ve výsledné podobì školních vzdìlávacích programù
promítají zámìry definované ve státních kurikulárních dokumentech, pøípadnì inter-
pretace tìchto zámìrù v  uèebnicích a do jaké míry jsou ve školních vzdìlávacích progra-
mech zohlednìny zámìry, podmínky a potøeby jednotlivých škol, pøíp. jednotlivých uèitelù.
Lze pøedpokládat, že zpùsob tvorby školních vzdìlávacích programù (obr. 7.3) mùže ovliv-
òovat subjektivní vnímání jejich orientaèní (øídicí) funkce jednotlivými uèiteli.

Obr. 7.3: Možné zpùsoby tvorby školních vzdìlávacích programù

V  návaznosti na analýzu faktorù kurikulární povahy budou identifikovány klíèové indi-
kátory kvality ŠVP vztažené ke kritériím odvozeným z  rámcových vzdìlávacích programù
a z hlavních cílù kurikulární reformy. V  rámci této etapy budou uplatnìny zejména obsa-
hové analýzy vybraných školních vzdìlávacích programù.

Co se týèe faktorù mimokurikulární povahy, bude využit napø. distribuovat Dotazník
uèitelem vnímané profesní zdatnosti (Gavora 2009) a následnì bude hledán vztah mezi
uèitelem vnímanou profesní zdatností a postoji ke kurikulární reformì apod. Dále bude
distribuován napø. Dotazník klimatu uèitelského sboru (Urbánek 2009) a následnì budou
hledány vztah mezi klimatem sboru a postoji ke kurikulární reformì apod.
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Operacionalizace ad 3: identifikace funkcí RVP a ŠVP

Dílèí cíl 3 se vztahuje k  problematice funkcí kurikulárních dokumentù. V  návaznosti na
obsahovou analýzu vybraných školních vzdìlávacích programù a její konfrontaci s odpo-
vìïmi øeditelù a uèitelù bude ovìøováno, zda školní vzdìlávací programy skuteènì plní
funkce, které jsou jim pøipisovány.

Ve formulaci cíle jsou diferencovány dvì roviny: (a) rovina kurikulárního plánování a øízení;
(b) rovina práce s  cíli a obsahy vzdìlávání. Zamìøení výzkumné pozornosti do tìchto dvou
rovin koresponduje s  oèekáváními, která jsou s  reformou kurikula spojována. Ambicí øe-
šitelského kolektivu je pøesahovat konfrontace (a komparace) rámcového vzdìlávacího
programu a školních vzdìlávacích programù smìrem k zobecòování konkrétní empirie
z  procesu výuky (viz k  tomu dále).

Rovina kurikulárního plánování a øízení

Spoleèným jmenovatelem kurikulárních reforem na pøelomu 20. a 21. století byla snaha
decentralizovat kurikulární plánování a rozhodování, resp. rozložit je mezi stát a školy.
To vedlo k  vytváøení a zavádìní tzv. dvoustupòových kurikulárních dokumentù (v Èeské
republice viz rámcové vzdìlávací programy a školní vzdìlávací programy; v  Nìmecku viz
staatliche Lehrpläne a schulinterne Lehrpläne apod.).

V  odborné literatuøe jsou popsány funkce, jež kurikula naplòují ve vztahu k  øízení škol-
ského systému a školy. Vollstädt et al. (1999, s. 19–24) rozlišuje následující funkce státního
kurikula, jejichž naplòování by mohl být pøedmìtem zájmu plánovaného výzkumu:

a) Funkce legitimaèní – státní kurikula vycházejí z politických rozhodnutí týkajících se
školního vzdìlávání a tato rozhodnutí jsou dále konkretizována do závazných vzdìlá-
vacích obsahù, cílù a principù. Státní kurikula dále legitimizují potøebu školního
vzdìlávání právì v  té podobì, jak je jimi prezentována.

b) Funkce orientaèní (øídicí) – státní kurikula definují jednotlivé vyuèovací pøedmìty,
jejich obsahy, poskytují návody, podnìty a podporu pro plánování výuky a ohranièují
prostor pro zohlednìní individuálních vzdìlávacích zámìrù, podmínek a potøeb kon-
krétní školy.

c) Funkce inovaèní – státní kurikula mají potenciál uvést do praxe nejnovìjší vìdecké
poznatky (napø. z oblasti pedagogických disciplín). Vìtšinou k  naplnìní tohoto cíle
nedochází, neboť státní kurikula vznikají pøevážnì jako dùsledek politických rozhodnutí.

d) Funkce podnìcující (iniciaèní) – státní kurikula požadují zavádìní nových prvkù (metod
atp.) do vzdìlávání. Tím podnìcují potøebu dalšího vzdìlávání uèitelù.

e) Funkce odlehèující (Entlastung) – existence státního kurikula uèitele zprošťuje od zá-
važného a nároèného rozhodování ohlednì plánování obsahu, formy a struktury výuky.
Tím uèitelé získávají prostor pro kreativní pøípravu výuky pøizpùsobenou aktuální
situaci a podmínkám v  konkrétní školní tøídì.

89



S  ohledem na množství a vzájemnou odlišnost jednotlivých funkcí státního kurikula se
nabízí otázka, jaké funkce jsou jednotlivými aktéry vzdìlávání školnímu kurikulu pøipi-
sovány a jakým zpùsobem jsou tyto funkce ve školním kurikulu zohledòovány. Na nì-
které z  uvedených funkcí není v  pøípadì školních vzdìlávacích programù možné usuzovat
pouze na základì jejich obsahové analýzy. Ukazuje se, že uèitelé bìhem tvorby školních
vzdìlávacích programù užívají dlouhodobì zažité tzv. „curriculum scripts“ (scénáøe kuri-
kulárních procesù). Ty jsou vyjádøeny jazykem, jenž mùže být správnì interpretován pouze
na základì porozumìní tradovanému, oborovì specifickému stylu myšlení, který navíc mùže
být odlišný v  závislosti na délce pedagogické praxe konkrétního uèitele. Prostøednictvím
struèných slovních spojení uvedených ve školních vzdìlávacích programech uèitelé mo-
hou definovat své detailní pøedstavy o funkcích kurikula, aniž by tuto pøedstavu explicitnì
formulovali. Z  tohoto dùvodu se jeví jako nezbytné doplnit obsahovou analýzu vybraných
školních vzdìlávacích programù také dotazníky, které by byly upøesnìny pøípadnými
rozhovory.

Jednotlivé funkce školního kurikula je možné operacionalizovat prostøednictvím otázek,
jež se týkají napø. následujících tematických oblastí:

a) akceptace – pociťovaná potøebnost a pøínosnost RVP/ŠVP

b) kritika – pociťované nedostatky RVP/ŠVP

c) využitelnost RVP/ŠVP pro plánování výuky

d) návaznost ŠVP na RVP, odlišné a spoleèné prvky RVP a ŠVP

e) zmìny plánování a øízení výuky v  souvislosti s kurikulární reformou

f) potøeba dalšího vzdìlávání v  souvislosti s  kurikulární reformou apod.

Zahranièní zkušenosti ukazují, že odmítnutí (resp. ignorování) èi pøijetí nového kuriku-
lárního dokumentu nezávisí pouze na podobì (zpùsobu zpracování) tohoto dokumentu.
Postoje uèitelù ke kurikulárním dokumentùm – napøíklad pøijetí jejich orientaèní (øídicí)
funkce – souvisejí také s  uèitelovým pojetím (belief) kurikula a výuky3. V  rámci výzkumu
Kvalitní škola G bude proto tøeba zjišťovat nejen postoje uèitelù k  procesu projektování,
implementace a realizace školního kurikula, ale také identifikovat faktory, které mohou
tyto postoje ovlivòovat. Bude možné využít obdobnì koncipovaný dotazník (Vollstädt et
al. 1999) a identifikovat, v jakých pojetích/pøesvìdèeních jsou ukotveny postoje èeských
uèitelù k  rámcovým a školním vzdìlávacím programùm.

V  rámci statistického zpracování budou vypracovány statistické deskripce, analýzy anebo
modely vyjadøující míru vlivu jednotlivých faktorù na akceptaci RVP-G uèiteli, resp. na
rezervovanost uèitelù vùèi RVP-G. Postup zpracování tìchto analýz bude inspirován prací
Vollstädta et al. (1999). Promìnná akceptace RVP-G a promìnná rezervovanost vùèi RVP-G
uèiteli bude v  této analýze dávána do vztahu s  uèitelovou pedagogickou orientací, s  jeho
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tak akcí ve výuce.



aprobací, s  délkou praxe apod. Na základì odpovìdí v  Dotazníku uèitelovy kurikulární
orientace (Vollstädt et al. 1999) budou uèitelé rozdìleni do tøí skupin: (a) uèitelé orien-
tovaní pøevážnì na obor; (b) uèitelé orientovaní pøevážnì na systém; (c) uèitelé oriento-
vaní pøevážnì na žáka. U uèitelù, kteøí vyjádøí akceptaci RVP-G bude zjišťováno, na základì
jakých argumentù RVP-G oceòují. U uèitelù, kteøí vyjádøí rezervovanost vùèi RVP-G bude
zjišťováno, na základì jakých argumentù RVP-G kritizují.

Rovina práce s  cíli a obsahy

Druhá stìžejní oblast oèekávaných pøínosù kurikulárních reforem je situována do oblasti
didaktiky a primárnì se vztahuje k  tomu, jak se na úrovni školního kurikula rozpraco-
vávají cíle a obsahy vzdìlávání. To znamená, že pøedmìtem výzkumu je didaktická trans-
formace nebo rekonstrukce obsahu zkoumaná v  procesu školní výuky, v jejích výstupech
a v  procesech nebo výstupech, které výuku podporují.

Vzhledem k  tomu, že rovina práce s  cíli a obsahy zasahuje pøímo obsahovou transformaci,
dá se pøedpokládat, že právì zde se nejvíce bude projevovat v  teorii u nás problemati-
zovaný moment reformy (srov. Štech 2009), který souvisí se vztahem uèiva (obsahu) ke
klíèovým kompetencím RVP a byl výše zmiòován (s. 2): „sledování rezultátového èi
efektového kurikula, zejména na úrovni vzdìlávacích výsledkù žákù v  podobì klíèových
kompetencí“. Jinými slovy, v  rovinì didaktické bude nutné sledovat, popisovat a vyhod-
nocovat rozvoj obecných kompetencí prostøednictvím jedineèných oborových prostøedkù –
úloh v  jednotlivých vzdìlávacích pøedmìtech, resp. oborech. A naopak – sledovat, popi-
sovat a vyhodnocovat zvládání oborových úloh na základì rozvíjení obecných kompetencí.

Protože k  této problematice nejsou doposud k  dispozici dostateènì pøiléhavé ovìøené vý-
zkumné nástroje, bude zapotøebí je vytváøet a ovìøovat souèasnì s  postupem výzkumu. Jedná
se o problém konstrukce takových promìnných, které by umožnily porovnávat a hodnotit
kvalitu výuky v  rovinì didaktické transformace obsahu na úrovni a) zadání úloh, b) spo-
lupráce uèitele se žáky pøi øešení úloh, c) prùbìhu a výsledkù žákovského øešení úloh,
d) zpìtné vazby – hodnocení øešení úloh uèitelem i žákem, e) dopadù øešení úloh na rùst
žákovských kompetencí. V  nìkterých oborech jsou k  dispozici didaktické analýzy úloh
(matematika – Hejný, Kuøina 2001; pøírodní vìdy – srov. Jelemenská 2009), v  jiných je
bude nutné cílenì hledat v  literatuøe nebo vypracovat.

Pozitivní je, že výzkum v  této rovinì se relativnì nejtìsnìji týká praxe a reálného uvažo-
vání uèitelù ve výuce, øeditelù, pøíp. inspektorù ÈŠI pøi hospitacích. V  principu jde o po-
suzování kvality výuky z  pohledu didaktické práce s  obsahem. Vzhledem k  tomu, že
každá vyuèovací jednotka je vzhledem ke své komplexitì jedineèným celkem, mùže být
jako celek posuzována pouze s  ohledem na své vlastní alternativy – zlepšující èi zhoršující
(jde tedy o to, aby uèitel nebo hospitující kolega dokázali navrhovat a posuzovat takové
alternativy pro zlepšování kvality výuky). Dílèí složky výuky, které jsou spoleèné pro více
vyuèovacích jednotek a dají se zobecòovat, jsou z  obsahového didaktického hlediska ucho-
pitelné jako souèásti urèitého typu úloh, které jsou zasazené do kontextu urèitého oboru,
resp. pøedmìtu, pøíp. skupiny pøedmìtù soustøedìné kolem spoleèné problematiky.
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Tato rovina výzkumu se neobejde bez kvalitativních didaktických analýz výuky, které by
mìly dávat postupné odpovìdi na otázky, co pøesnì zkoumat a jak to zkoumat s  ohledem
na principiální vazby mezi klíèovými kompetencemi a oborovými vzdìlávacími obsahy.
Objektem výzkumu je (vždy ve vztahu k  didaktické transformaci èi rekonstrukci obsahu)

a) jednání uèitelù a žákù ve výuce,

b) materiály (dokumenty, pomùcky apod.) uèitelské pøípravy na výuku,

c) hodnotící zprávy uèitelù o žácích,

d) reflektivní bilance a evaluaèní zprávy uèitelù týkající se výuky,

e) názory, postoje, dojmy uèitelù.

K  jednotlivým položkám objektu výzkumu se vztahují odpovídající výzkumné metody.
V  této fázi zkoumání budou mít metody zpravidla heuristický smysl – mají podporovat
zavedení metodologických pravidel, výzkumných kategorií a promìnných, jejichž kon-
strukce a strukturace dovolí klást plodné otázky pro další systematický výzkum. Jeho jádrem
by mìlo být vypracování promìnných, které budou buï pøímo indikátorem kvality vzdìlání
(srov. Janoušková, Maršák 2008) nebo budou smìøovat k  jeho vypracování anebo užívání.

Cíle (oborovì) didakticky zamìøené složky výzkumu v  první fázi projektu

1. Popsat vztahy mezi obsahem kurikulárních dokumentù (RVP, ŠVP) a reálnými postupy
uèitelù a žákù ve výuce. Otázka: V  jakých položkách a jakým zpùsobem je provázána
transformace obsahu ve výuce s  obsahem kurikulárních dokumentù?

2. Popsat vztahy mezi obsahem kurikulárních dokumentù, s  dùrazem na klíèové kompe-
tence, a hodnocením žákù uèiteli ve výuce. Otázka: V  èem a do jaké míry podporuje
hodnocení žákù rozvoj klíèových kompetencí? Jakou úlohu hraje uèivo v  rozvoji klí-
èových kompetencí?

3. Popsat názory a postoje uèitelù ke  vztahùm mezi kurikulárními dokumenty a jejich
profesionální èinností ve výuce. Otázka: Jaké konkrétní pøekážky v  motivaci, postojích,
znalostech, podmínkách (materiálních, ekonomických, personálních, ordinaèních a ká-
zeòských…), apod. brání uèitelùm provázat obsah kurikulárních dokumentù s  jejich
reálnou prací ve výuce a pøípravì na ni?

4. Popsat názory a postoje uèitelù ke  vztahùm mezi kurikulárními dokumenty a jejich
reflexí anebo autoevaluací výuky. Otázka: Jaké konkrétní pøekážky v  reflexi a evaluaci
výuky brání uèitelùm provázat obsah kurikulárních dokumentù s  jejich reálnou prací
ve výuce a pøípravì na ni?

5. Zjistit a popsat „reformní potenciál“ v  èinnostech a postojích uèitelù a žákù. Otázka:
Jaké položky v  motivacích, názorech, postojích a jednání uèitelù nebo žákù dávají pøed-
poklad pro další rozvoj ve smìru principù kurikulární reformy?

6. Zjistit a popsat „kritické body“ v  èinnostech a postojích uèitelù a žákù. Otázka: Jaké
položky v  motivacích, názorech, postojích a jednání uèitelù nebo žákù zpomalují nebo
brzdí další rozvoj ve smìru principù kurikulární reformy?

7. Zjistit a popsat „inovaèní podnìty“ v  èinnostech a postojích uèitelù a žákù. Otázka:
Jaké položky v  motivacích, názorech, postojích a jednání uèitelù nebo žákù podnìcují
pøípadné zmìny v  dosavadních kurikulárních dokumentech nebo v  jejich pojetí?
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7.3 Design výzkumu Kvalitní škola

Na  kurikulárních procesech se podílejí rùzné skupiny aktérù (øeditelé, koordinátoøi ŠVP,
uèitelé apod.) s  pomìrnì specificky vymezenými rolemi. Pøi výzkumu je tøeba tuto sku-
teènost zohledòovat, což se promítá do výzkumného designu. Pøi jeho popisu je proto vždy
uvádìno, na kterou skupinu aktérù se výzkum obrací.

Dále je tøeba zohlednit skuteènost, že mohou existovat nezanedbatelné rozdíly v  tom, jak
na kurikulární dokumenty nahlížejí uèitelé rùzných oborù/vyuèovacích pøedmìtù. Proto
je žádoucí v  rámci výzkumu diferencovat skupiny uèitelù rùzných vyuèovacích pøedmìtù.
Jde o to, vyzvat uèitele k tomu, aby se ke kurikulárnímu dokumentu vyjadøoval nejen
v  obecném pohledu, ale také z  perspektivy své oborové aprobace. V  plánovaném výzkumu
budou pokryty perspektivy hlavních vzdìlávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace,
Matematika a její aplikace, Èlovìk a pøíroda, Èlovìk a spoleènost, Èlovìk a svìt práce,
Umìní a kultura, Èlovìk a zdraví, Informatika a informaèní a komunikaèní technologie
(napø. fyzika jako vzdìlávací obor zastupující vzdìlávací oblast Èlovìk a pøíroda, dìjepis
jako vzdìlávací obor zastupující vzdìlávací oblast Èlovìk a spoleènost, Výtvarný obor
jako vzdìlávací obor zastupující vzdìlávací oblast Umìní a kultura). Tento oborovì dife-
rencující pøístup, jenž smìøuje k  získání transdisciplinárních zobecnìní, nebyl v  dosavadních
výzkumech implementace kurikulární reformy uplatòován.

7.3.1 Výzkumné metody a zkoumané soubory

Pøi úvahách nad designem výzkumu Kvalitní škola jsme vycházeli z  kritické analýzy
designù uplatnìných v  zahranièních a  èeských kurikulárních výzkumech. V  rámci plánova-
ného výzkumu se budou uplatòovat zejména následující metody na zkoumaných souborech.

1. Polostrukturované rozhovory s  øediteli a uèiteli, resp. s  koordinátory ŠVP

• Budou využity v  první etapì výzkumu (ad cíl 1); s kategoriemi, které budou na zá-
kladì rozhovorù generovány, se vstoupí do dalších etap výzkumu – dotazníkové
šetøení apod.

• Dále budou využity pøi zkoumání faktorù ovlivòujících tvorbu a realizaci kurikula
a pøi zkoumání funkcí, které jsou kurikulárním dokumentùm pøipisovány øediteli
a uèiteli škol.

2. Dotazníkové šetøení na reprezentativním souboru gymnázií

• Jak je popsáno výše, dotazníkové šetøení bude realizováno v  návaznosti na polostruk-
turované rozhovory. Bude uplatnìn a) náhodný výbìr gymnázií (reprezentativní pro
ÈR); b) zámìrný výbìr pilotních gymnázií (gymnázia zapojená do Pokusného ovì-
øování výuky podle ŠVP zahájené v projektu PILOT G/GP), což by umožnilo po-
rovnat pilotní gymnázia s  ostatními gymnázii. Dále budou v  rámci souboru gymnázií
vyhodnocovány odlišnosti mezi uèiteli rùzné délky praxe, rùzných aprobací apod.

• Nabízí se možnost použít vybrané dotazníkové položky z  šetøení MIKR-ZŠ, což
by umožnilo v  urèitých ohledech porovnat situaci na gymnáziích se situací na zá-
kladních školách.
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3. Pøípadové studie

• S  využitím zkušeností získaných pøi realizaci pøípadových studií škol (srov. mo-
notematické èíslo èasopisu Orbis scholae 3/08) a pøípadových studií tvorby kurikula
(Janík 2009) se budou v  rámci výzkumu Kvalitní škola sledovat a vyhodnocovat
procesy projektování, implementace a realizace kurikula vè. faktorù, které je ov-
livòují. Bude se jednat o zámìrný výbìr škol, resp. jejich ŠVP.

4. Obsahová analýza kurikulárních dokumentù

• Obsahové analýzy budou realizovány v  prùbìhu celého výzkumu, a to s  rùznou
funkcí – v  nìkterých pøípadech budou složit jako východisko pro generování kate-
gorií, jinde budou zdrojem dat o faktorech ovlivòujících projektování, implementaci
a realizaci kurikula apod. Obsahové analýzy kurikulárních dokumentù se tak sta-
nou dùležitým východiskem pro výzkumné uchopení souvislostí mezi texty rùzných
úrovní kurikula a mezi texty kurikula a èinnostmi uèitelù a žákù ve výuce. Jádrem
obsahových analýz je interpretace klíèových pojmù, které figurují v pozadí peda-
gogického a didaktického rozhodování uèitele pøi plánování, realizaci a reflexi výuky.
Obsahové analýzy budou nezbytným pøedpokladem pro analytické a logické zdù-
vodòování zjištìných poznatkù.

5. Pozorování (event. videostudie) výuky

• Zprostøedkované pozorování, resp. videostudie výuky bude možné uplatnit jako
komplementární výzkumnou strategii k  výše uvedeným postupùm. Cílem pohledù
do výuky bude zachytit a popsat konkrétní situace, jež budou sloužit jako pøíklady
dokumentující implementaci/realizaci ŠVP a transformaci vzdìlávacích obsahù
v  rùzných vyuèovacích pøedmìtech. Pøi realizaci (zprostøedkovaného) pozorování
bude využito zkušeností získaných v  projektu CPV videostudie (Janík, Miková
2006); tuto aktivitu bude nejspíše možné provázat s  aktivitou „virtuální hospitace“ –
v  rámci projektu KURIKULUM G.

Naplnìní podstaty evaluaèního výzkumu

Výzkumný tým bude usilovat o naplnìní podstaty evaluaèního výzkumu, která spoèívá v po-
rovnávání pøedstav o žádoucím stavu se skuteèným stavem. V  daném pøípadì to znamená:

· Na základì analýzy relevantních dokumentù budou popsány projektované cíle kuri-
kulární reformy.

· V  návaznosti na to bude vymezen obsah a rozsah oèekávaných zmìny (pøedstavy o žá-
doucím stavu), které by mìla implementace kurikulárních dokumentù v  rùzných rovi-
nách pøinést (napø. rovina kurikulárního plánování a øízení, rovina práce s  cíli a obsahy
vzdìlávání).

· Na základì zkoumání situace ve školách (pohledy øeditelù/uèitelù/výzkumníkù) se
bude vyhodnocovat, v  jakých ohledech a v  jaké míøe k  oèekávaným zmìnám dochází.

V  rámci výzkumu Kvalitní škola budou realizovány dílèí výzkumné studie koncentrované
do komplexního výzkumného designu (tab. 7.2).
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PILOTNÍ VÝZKUM (ZÁØÍ 2009 – LEDEN 2010)

ò
HLAVNÍ VÝZKUM (SBÌR DAT: ÚNOR 2010 – LEDEN 2011)

Etapa Cíl výzkumu Výzkumné
otázky

Pøedmìt
výzkumu

Metody
výzkumu

Zkoumaný
soubor

Povaha
dat/nálezù

1. Monitorovat
procesy imple-
mentace RVP
« projektování
ŠVP « realizace
ŠVP (výuka)
z pohledu hlav-
ních aktérù škol-
ního vzdìlávání
(øeditelù, koordi-
nátorù, uèitelù,
event. žákù)
a externích posu-
zovatelù (vý-
zkumníkù).

Jaké dílèí akti-
vity zahrnují
procesy imple-
mentace a pro-
jektování
kurikula na
úrovni školy?

Kurikulární
procesy:
implementace
RVP a tvorba
ŠVP
Formy kurikula:
implementované
RVP a projek-
tované ŠVP

polostrukturované
interview

øeditelé, uèitelé,
resp. koordi-
nátoøi ŠVP na
pilotních G

verbální, kon-
textovì vázaná
data o kurikulár-
ních procesech

dotazníkové
šetøení mezi
øediteli a uèiteli
(mj. využití vy-
braných položek
z  MIKR-ZŠ)

a) náhodný
výbìr G, repre-
zentativní pro ÈR
b) zámìrný výbìr
pilotních G

obecnìjší poznat-
ky o kurikulár-
ních procesech;
poznatky o roz-
dílech mezi sku-
pinami gymnázií

ò
2. Identifikovat

faktory ovlivòu-
jící procesy im-
plementace RVP
« projektování
ŠVP « realizace
ŠVP.

Jaké faktory
podporují a jaké
faktory limitují
procesy imple-
mentace RVP
a projektování
a realizace ŠVP?

Kurikulární
procesy:
implementace
RVP a projek-
tování ŠVP
Formy kurikula:
implementované
RVP a projekto-
vané a realizo-
vané ŠVP
Další faktory
kurikulární
povahy:
uèebnice apod.
Další faktory
mimokurikulární
povahy: uèitelem
vnímaná profesní
zdatnost, klima
uèitelského
sboru apod.

pøípadové studie
tvorby kurikula,
v  nichž bude vy-
užito obsahové
analýza kuriku-
lárních dokumen-
tù a rozhovorù
s  koordinátory
ŠVP a s uèiteli

zámìrný výbìr
ŠVP a s  ním
spojený zámìrný
výbìr koordi-
nátorù ŠVP
a uèitelù-tvùrcù
ŠVP

verbální a tex-
tová data, video-
data – kontex-
tovì vázaná;
hlubší poznatky
o kurikulárních
procesech

dotazník uèitelo-
vy profesní zdat-
nosti; dotazník
klimatu uèitel-
ského sboru,
event. další
nástroje

a) náhodný
výbìr G, repre-
zentativní pro ÈR
b) zámìrný výbìr
pilotních G

data o psychic-
kých stavech
a  sociálních pro-
cesech; poznatky
o vztazích mezi
promìnnými

ò
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3. Identifikovat
funkce RVP
a ŠVP (a)
v  rovinì kuriku-
lárního plánování
a øízení a (b)
v  rovinì práce
s  cíli a obsahy
vzdìlávání.

Jaké funkce
pøipisují øeditelé
a uèitelé kuri-
kulárním
dokumentùm?

Kurikulární
procesy:
projektování
ŠVP jako kuri-
kulární pláno-
vání a øízení
Formy
kurikula:
projektované
ŠVP

pøípadové studie
využívání kuri-
kula, v  nichž
bude využito
obsahové ana-
lýza kurikulár-
ních dokumentù,
rozhovorù
s  koordinátory
ŠVP a s  uèiteli,
pozorování,
videostudie

zámìrný výbìr
ŠVP a s  ním
spojený zámìrný
výbìr koordi-
nátorù ŠVP
a uèitelù-tvùrcù
a uživatelù ŠVP

verbální data,
textová data,
videodata o funk-
cích kurikula,
typologický
nástin funkcí
kurikula

Jak se ode-
hrávají procesy
didaktické trans-
formace èi re-
konstrukce
obsahu?

Kurikulární
procesy:
projektování
a realizace ŠVP
jako práce s  cíli
a obsahy
Formy
kurikula:
projektované
a realizované
ŠVP

pøípadové studie
tvorby kurikula,
v  nichž bude
využito obsa-
hové analýza
kurikulárních
dokumentù,
rozhovorù
s  koordinátory
ŠVP a s  uèiteli,
pozorování,
videostudie

zámìrný výbìr
ŠVP
a s  ním spojený
zámìrný výbìr
koordinátorù
ŠVP a uèitelù-
tvùrcù a uživa-
telù ŠVP

verbální data,
textová data,
videodata
o didaktické
transformaci
cílù a obsahù
vzdìlávání

VYHODNOCENÍ DAT PRÙBÌŽNÌ: ÚNOR 2010 – ÈERVEN 2011,
ZPRACOVÁNÍ A PUBLIKACE VÝSLEDKÙ PRÙBÌŽNÌ: ÚNOR 2010 – PROSINEC 2011

Tab. 7.2: Design výzkumu Kvalitní škola

7.4 Závìrem

Podrobný plán realizace výzkumu Kvalitní škola bude dotváøen v  prùbìhu pilotní fáze
(záøí 2009 – leden 2010). Dílèí výstupy budou prùbìžnì publikovány v  letech 2009–2011.
První publikaèní výstup je již k dispozici – má podobu odborné monografie s názvem Kuri-
kulární reforma v rozhovorech s koordinátory na pilotních a partnerských gymnáziích
(Janík a kol. 2010). Souhrnná zpráva z  výzkumu bude mít podobu odborné monografie
a vyjde v  roce 2011. Pro školy zapojené do výzkumu budou prùbìžnì vytváøeny zprávy
shrnující relevantní výsledky výzkumu – tyto zprávy budou k  dispozici v  elektronické
podobì a budou školám zasílány elektronickou poštou. Výsledky budou odborné veøejnosti
prezentovány formou kulatých stolù na závìreèné národní konferenci projektu.

Závìrem lze konstatovat, že jedním z problémù spojených s probíhající kurikulární reformou
je nerozpracovanost kritérií kvality školy a kurikula. Øeditelé a uèitelé postrádají orien-
taèní vodítka, která by jim umožòovala konfrontovat reálný stav ve škole s jeho pøedpo-
kládanými lepšími (èi ideálními) variantami. Cíl aktivit navazujících na pøedstavený výzkum
proto spoèívá v rozpracování kritérií pro hodnocení kvality školy a jejího kurikula.
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8 PØÍZNIVÉ KLIMA ŠKOLY:
PØEDPOKLAD I NÁSLEDEK ÚSPÌCHU
KURIKULÁRNÍ REFORMY

Helena Grecmanová

Klima školy je v  souèasné dobì v  èeské pedagogice èasto zmiòovaný fenomén. S  ohledem
na kurikulární promìny se o nìj stále více zajímáme. Ve støedu pozornosti však èasto bývá
hledání odpovìdí na otázky: co je klima školy, èím je tvoøeno, jak bychom jej mohli cha-
rakterizovat. Již ménì se zamìøujeme na jeho vlivy a úèinky a konkrétnì na to, jaké by
mìlo klima školy být, aby se stalo pøedpokladem úspìšnosti plánovaných zmìn. Ani èeští
badatelé pøímé úèinky klimatu na prostøedí školy zatím pøíliš nezkoumali. Neznamená to
ale, že by celkovì podceòovali problematiku klimatu. Výzkumy v  této oblasti byly u nás
zamìøeny jiným smìrem, a to napø. na motivaci k uèení u žákù alternativních škol po pøe-
chodu do škol „tradièního“ typu (Hrubišková, Marušincová 1998), èeskou školu z  pohledu
rodièù žákù z  etnických menšin (Mareš, Švarcová 2004), metody a formy práce vedoucí
k  pozitivnímu klimatu (Doležalová 2003), koncentraci, rozmanitost, participaci, jasnost
pravidel a poøádek ve výuce (Grecmanová, 2004), organizaci života školy a charakter vedení
lidí (Urbánek 2005), øídící èinnost, využívání tradic a  rituálù ve škole (Šťáva 2003), otev-
øenost školy vnìjším vztahùm (Rabušicová, Šeïová, Trnková 2003), podobì a významu
internetové prezentace školy (Mareš, Lukas, Ježek, Chalupníèek 2005) atd. Ojedinìlá
pozornost vlivu klimatu školy na efektivitu uèení byla vìnována na jednání Kulatého stolu
SKAV 15. 11. 2007, kdy se o zmiòovaném problému diskutovalo. Vlivy klimatu školy však
staví pøed èeské výzkumníky mnoho dalších lákavých otázek, na jejichž zodpovìzení by
se mohli v  budoucnu podílet. Jsou výzvou, která se neodmítá, protože umožòují vysvìtlení
rùzných vztahù a procesù ve škole, které s  klimatem souvisejí.

Budeme se proto vìnovat v  tomto textu úèinkùm klimatu školy. Nejdøíve se zamìøíme na
závìry zahranièních výzkumù týkajících se specifické oblasti vlivu klimatu školy na výkon
a spokojenost žákù. Èiníme tak proto, že chceme v  tomto smìru upozornit na význam kli-
matu školy, jeho vlivù na život ve škole a rovnìž na nebezpeènost pøílišného zobecòování
výzkumných závìrù klimatických šetøení. Abychom naznaèili další složitosti zkou-
maného problému, uvažujeme o indikátorech klimatických úèinkù. Od odlišného pùsobení
rùzných klimatických typù se dostáváme k  charakteristice pøíznivého klimatu školy jako
pøedpokladu úspìchu kurikulární reformy. Sledujeme jeho specifika i úèinky a srovnáváme
s  vizemi kurikulárních dokumentù (Rámcovým vzdìlávacím programem pro základní
vzdìlávání – RVP ZV). Závìrem uvažujeme o pøíznivém klimatu školy nejen jako pøed-
pokladu, ale i následku kurikulárních zmìn.

Než budeme dále pokraèovat, je nutné deklarovat, že klima považujeme za psychosociální
fenomén, který se vytváøí dlouhodobì jako odraz objektivní reality (prostøedí školy) v  subjek-
tivním vnímání, prožívání a hodnocení jeho posuzovatelù (žákù, uèitelù, rodièù, øeditele).

101



8.1 Úèinky klimatu školy v  zahranièních výzkumech

O úèincích klimatu se mùžeme pouèit pøedevším u zahranièních odborníkù. Sledování
klimatu zde bylo èastìji v  centru pozornosti výzkumného dìní (viz studie OECD), také
v  dobì realizace nového kurikula. Díky tomu se zjistily zajímavé skuteènosti, které se týkají
napø. vlivu klimatu školy – nezávisle promìnné na výkon a  spokojenost žákù – závisle
promìnných (srov. Mareš 2003, s. 46).

Zjištìné výsledky vlivu klimatu školy na výkon žákù jsou velmi rozdílné. Zkušenosti uèitelù
však jsou: „Ladí-li klima ve tøídì, jsou vìtšinou lepší i známky.“ Samozøejmì, že to neplatí
u všech žákù, u jednotlivcù ale ano. Se zlepšením klimatu tøídy se  omezují faktory, které
brání uèení, a rozvíjejí se aspekty, které je podporují. V  prùbìhu výuky je ménì neklidu,
více vzájemného uznání, ménì škádlení kvùli špatným nebo velmi dobrým známkám
(Hanke 2005, s. 14). Také N. Janke (2006, s. 66) zamìøila pozornost na studie, které se vì-
novaly souvislostem mezi znaky klimatu a výkonnostními výsledky. Autorka uvádí, že
pìt amerických a nìmecká studie H. Dressmanna (1979) mohou vysvìtlit výkonnostní
výsledky žákù prostøednictvím znakù klimatu jen z  9 až 35 %. Objevily se však ještì další
dvì studie, které vykázaly vysoké korelace mezi klimatem a výkony. Na tyto závìry je
ovšem výzkumníky nahlíženo velmi kriticky, protože ve výzkumech se objevily metodo-
logické chyby. Pøíkladnì podle B. Fischera (2003, s. 135, 136) se sice ukazuje, že sociální
klima má vliv na výkony ve škole, intenzita vlivu je prý diskutabilní. Nìkteøí vìdci se
domnívají, že mezi znaky klimatu a výkonem se nacházejí jen prùmìrné korelace (Haertel,
Walberg, Haertel 1981), další, jako napø. M. Jerusalem et  al. (1991) jsou pøesvìdèeni, že
jsou dokonce slabé.

H. Dreesmann (1982) shromáždil zjištìní z dalších výzkumù a poznamenal, že klima,
které žáci vnímají, je pro vysvìtlení výkonu významnìjší než inteligence. S  klimatem školy
souvisí podle H. Fenda (1977) výkonnostní status tøídy, to znamená poèet úspìšných žákù
ve srovnání se žáky neúspìšnými. Podle tohoto autora je nesprávná homogenizace tøíd
podle výkonu žákù, proto ani nedoporuèuje koncentraci žákù, kteøí „propadli“, do ménì
poèetných tøíd.

Klima, jež prožívají žáci, má velký podíl na odlišné spokojenosti s  uèebními výsledky
a s uèitelem, stejnì jako na odcizení se uvnitø tøídy. V  ménì strukturovaných tøídách
se  silnìjším dùrazem na sociální vztahy se cítí žáci spokojenìjší a ménì izolovaní. Ve
tøídách, kde se uplatòuje více kontroly, prožívají proti tomu ménì jistoty, izolovanost a také
menší spokojenost s  uèitelem a uèebními výsledky. F. Eder (1996) informoval o signifi-
kantní souvislosti mezi aspekty klimatu a spokojeností. Spokojenost žákù se objevuje zvlášť
pøi orientaci na žáka. Tlak na výkon a sociální nátlak souvisejí se spokojeností žákù nega-
tivnì. Mùžeme konstatovat, že èím vyšší je vnìjší tlak a velké požadavky na výkon, tím jsou
žáci nespokojenìjší, snižuje se jejich nadìje na úspìch, sebedùvìra, participaèní chování.
Nedostává se jim uznání. Objevuje se více kvantitativních uèebních podnìtù místo
kvalitativních. Stagnuje pohotovost k  výkonu. Vysoký vnìjší tlak vyvolává rezignaci a úzce
souvisí s  klimatem strachu. U F. Edera (1996) se ukázala souvislost mezi znaky klimatu
a  psychickou zátìží žákù však jen na individuální úrovni, na úrovni tøídy a školy nebyly
témìø žádné souvislosti. Výzkumník to vysvìtlil velkými rozdíly mezi individuálním a prù-
mìrným vnímáním klimatu tøídy.
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Je zøejmé, že klima školy „nìjak“ pùsobí v  prostøedí školy, a to pøedevším v oblasti sociální
a kulturní. Klima mùže ovlivòovat v  delším èasovém prostoru, jak již bylo uvedeno, dobré
výkony ve škole, radost dìtí ze školy, pozitivní chování uèitelù. Možné je to však i naopak.
Vnímání klimatu mùže být zøetelnì determinováno dalšími aspekty. Silnìjší vliv je navíc
patrný, jestliže se  perspektivy pøenesou na školní tøídu: tøída se žáky, kteøí jsou výkonnìjší
a dobøe motivovaní, vyvolává pravdìpodobnì jiné zpùsoby chování a vztahy jak u uèitele,
tak u žákù než tøída s  ménì výkonnými a demotivovanými žáky. Podle C. S. Andersona
(1982) vládne mezi výzkumníky shoda v  následujících výpovìdích:

· Klima ovlivòuje výsledky žákù, inkluzivnì kognitivní a afektivní chování, hodnoty,
rozvoj osobnosti a spokojenost.

· Porozumìní úèinkùm klimatu zlepšuje pochopení a prognózy chování žákù.

Nìkdy je obtížné jednoznaènì stanovit, co nemùže být klimatem ovlivnìno, i když se nabízí
materiální dimenze prostøedí školy. Jindy nejsou jasné pøíèiny úèinkù, protože data pochá-
zejí hlavnì z  prùøezových šetøení. S  tím souvisí i otázka, je-li lepší výkon skuteènì násled-
kem pøíznivého klimatu výuky.

8.2 Indikátory klimatických úèinkù ve škole

Troufáme si øíci, že o míøe ovlivòování prostøedí jeho klimatem rozhoduje varianta kli-
matu, lidé, kteøí klima vnímají a tím, že patøí ke zmiòovanému prostøedí, tak na nìj také
pùsobí, samozøejmì typ klimatu.

Jak již bylo øeèeno, klima mùže mít rùzné varianty: klima výuky a tøídy, klima uèitelského
sboru, organizaèní klima, školní klima atd. Domníváme se, že každé z  tìchto klimat nejvíce
úèinkuje na tu èást prostøedí, jejímž je projevem, napø. klima výuky – prostøedí výuky,
klima uèitelského sboru – uèitelský sbor. Pøedpokládáme však, že se jednotlivé varianty
klimatu svým pùsobením ovlivòují i navzájem, to znamená, že napø. klima tøíd pùsobí na
školní klima a naopak. Nemusí to však tak být vždy. Korelace z  jedné roviny nelze vždy
automaticky pøevést do roviny druhé a zejména pak u dílèích zjištìní. Ukáže-li se na úrovni
tøídy souvislost mezi kohezí a výkonem, nemùžeme automaticky vyvozovat, že totéž platí
na individuální úrovni nebo na úrovni školy (srov. Saldern 1987; Ditton 1998).

Klima výuky a tøídy se sleduje hlavnì v  úèincích na žáky, klima uèitelského sboru a orga-
nizaèní klima se zkoumá z  hlediska pùsobení na uèitele, školní klima zajímá badatele
z  dùvodù jeho vlivu na žáky, uèitele, rodièe a vedení školy. Pracovat tedy mùžeme s  kon-
krétnìjšími specifickými projevy, ale i s  obecnìjším celkovým dojmem, kde každý z  fe-
noménù pùsobí jednak sám za sebe, jednak ve vzájemných vztazích.

Úèinky klimatu školy zasahují osoby, které patøí k  prostøedí školy. Nejdøíve lidé pozorují
rùzné jevy, situace a okolnosti, potom je subjektivnì prožívají. Úroveò hodnocení skuteèností
je ovlivnìna smyslovým vnímáním jednotlivce, jeho koncentrací, kognitivními schopnostmi
a inteligencí, zkušenostmi a vìkem, emocemi, zájmy a postoji, hodnotovým systémem,
pohlavím, zdravotním stavem, sociálním zázemím atd. S. Ježek (2004, s. 38–40) upozor-
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òuje v  této souvislosti, že v  nìkterých percepcích jsou již obsažené emoce spojené se
školou a že urèité percepce mohou vyvolávat emoce, což mùže být dáno napø. rùznou
zkušeností. Proto mùže mít klima školy rùzný vliv na rùzné lidi a zpùsobovat u nich rùzné
reakce. Každý úèastník života ve škole si vytváøí individuální schéma jejího klimatu. Tato
schémata se mohou lišit. Pro nìkoho mùže být klima školy vyhovující, u jiného mùže
v  dùsledku vyvolávat nespokojenost. Z  výzkumù je také patrné, že totéž prostøedí školy
mùže mít jiné úèinky na dívky a na chlapce, napøíklad dívky vnímají klima pozitivnìji
(Walberg, Ahlgren 1970; Eder 1996; Helmke,  Weinert 1997). Èím to mùže být zpùso-
beno? Jedná uèitel skuteènì odlišnì s  dívkami a chlapci nebo hodnotí a prožívají tytéž
situace ve výuce dívky jinak než chlapci? Ve tøídách, kde je více dívek, jsou lepší vzájemné
vztahy mezi žáky, ménì hádek, vìtší všeobecná angažovanost a spokojenost (Walberg,
Ahlgren 1970). Starší žáci, ve vyšších tøídách vnímají výuku jako formálnìjší, oriento-
vanou na výkon (Seebauerová 2005). Podle M. Salderna (1987) prožívají školní prostøedí
pozitivnìji žáci se støedními kognitivními schopnostmi, v  individuálních pøípadech však
mùžeme konstatovat, že inteligentnìjší žáci mohou vnímat vìtší šanci na úspìch, lépe sle-
dují výuku než žáci slabší (srov. Eder 1966). To mùže podlamovat sebedùvìru dìtí s  nižší
inteligencí a následnì zpùsobovat problémy v  chování. Ménì pøíznivì pùsobí klima školy
na žáky, kteøí se o školu nezajímají, èasto chybí, pøedevším v  oblasti vztahù k  uèitelùm
a spolužákùm (Moos 1979; Saldern 1987; Eder 1996). Opatrnì je nutné pøistupovat ke
sdìlení F. Edera (1996), že dìti z  vyšších sociálních vrstev zasahuje klima školy negativ-
nìji než z  nižších, protože jiní badatelé (Khan, Weis 1973) docházejí k  opaèným závìrùm
nebo nenacházejí zde žádné souvislosti (Fend 1977). Z hlediska uèitelù nejhùøe pùsobí
klima školy na uèitele vìkové kategorie 31–35 rokù, nejpozitivnìji je vnímají uèitelé vì-
kovì nejstarší (Thomas 1976; Horvátová 2005), avšak G. J. Anderson, H. J. Walberg a W.
W. Welch (1969) takové údaje nezjistili. Ze zkušenosti víme, že služebnì starší uèitelé si
vybavují v  souvislosti se školou také mnoho negativních pocitù, pøièemž dùležitou roli
hraje i jejich zdravotní stav. Rozdíly v  úèincích klimatu byly nalezeny i podle pohlaví uèitelù.
Na muže v  uèitelské profesi ve srovnání s  jejich kolegynìmi pùsobí klima školy pozitiv-
nìji, uvádí K. Horvátová (2005). Objevil se i jistý náznak lepších výsledkù uèitelù než
uèitelek, což vysvìtluje J. Prùcha (1977) zaneprázdnìností uèitelek ve vlastní rodinì.

K odlišnostem ve vnímání klimatu školy dochází nejen mezi jednotlivci a uvnitø jmeno-
vaných skupin, ale i mezi tìmito skupinami, tedy žáky, uèiteli, rodièi a vedením školy.
Zahranièní badatelé C. D. Ellet a H. J. Walberg (1979) konstatují, že klima, které proží-
vají žáci, je nezávislé na tom, jak vnímají a posuzují prostøedí školy uèitelé. Vysvìtlení je
pomìrnì snadné.  Na chování žáka pùsobí znaky tøídy, ve které se uèí a žije. Podobnì je na
tom i uèitel a jeho postoje, které jsou ovlivnìny nejen tøídou, ve které vyuèuje, ale velmi
pravdìpodobnì i vztahy v uèitelském sboru, školou, v níž pracuje. Také v  našich výzku-
mech jsme zjistili, že prostøedí školy nepùsobilo stejnì na uèitele, žáky, rodièe, vedení
školy (Grecmanová 1996, 2000, 2006, 2008), a proto hodnotili její klima rozdílnì. Nabízí
se zde hypotéza, že rùzné úèinky klimatu školy na uèitele, žáky, rodièe, vedení školy zpù-
sobují jejich rùzné reakce v životì školy i pøi stejných objektivních podnìtech.

Zamysleme se nyní nad úèinky rùzných typù klimatu školy. Pro názornost vybereme jednu
z  typologií, kterou uvádí F. Oswald et al. (1989). Èiníme tak proto, že jeho charakteristiky
jednotlivých typù klimatu školy a popisy jejich úèinkù považujeme za nejpropracovanìjší.
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Osobnostnì orientovaný klimatický typ je charakteristický tolerancí k  žákùm. Objevuje
se èastá pomoc žákùm, jejich podpora a sociální angažovanost pro jejich individuální po-
tøeby. Uèitelé jen minimálnì vyvolávají stresové situace. Vztahy žákù k  uèitelùm, vzájemné
vztahy mezi žáky (spoleèenství tøídy žáci oznaèují jako nadprùmìrnì dobré), vzájemné
vztahy mezi uèiteli a kontakt uèitelù s  øeditelem dosahují pozitivní hodnoty. Rodièe a uèitelé
považují toto klima za pøíznivé. Požadavky na výkon jsou dobøe vysvìtleny. Strach žákù
ze školy a také jejich nechuť ke škole se sice objevuje, ale jen na velmi nízké úrovni. Žáci
pociťují radost ze školy, chuť se uèit. Mají velmi vysokou motivaci. Hodnocení žákù in-
klinuje k  vyššímu podílu „velmi dobrá“ a „dobrá“, „nedostateèná“ se objevuje minimálnì.
V  tomto klimatu uèitelé vnímají možnost svobodného rozvoje. Také u nich se  objevuje
spokojenost se zamìstnáním, i když jsou na nì kladeny vysoké kvalitativní nároky.

Funkènì orientovaný klimatický typ lze popsat špatnými vztahy mezi uèiteli a žáky (malá
osobní blízkost, nízká tolerance, nepatrná sociální angažovanost uèitelù, nízká dùvìra
žákù k  uèitelùm). Žáci si stìžují na velmi omezenou možnost zapojit se do diskuse, na
tvrdou disciplínu a tlak na výkon. Ve tøídì je malá koheze, mezi žáky vládne nízká tolerance
a naopak vysoký konkurenèní boj. Objevuje se nechuť ke škole, s  vìtším strachem ze školy.
Rodièe a  uèitelé posuzují klima negativnì. Uèitelé však mají mezi sebou pozitivní vztahy,
kontakt mezi nimi a øeditelem je prùmìrný.

Distanèní klimatický typ se projevuje negativními vztahy mezi uèiteli a žáky (malá možnost
žákù podílet se na urèování aktivit, velké požadavky na výkon, nepatrná podpora žákù ze
strany uèitelù), a výraznì dobrými vztahy mezi spolužáky. Tento klimatický typ je  cha-
rakteristický jasnou osobní distancí mezi uèiteli a žáky (proto oznaèení distanèní) pøi vy-
soké soudržnosti uvnitø tøídy. Rodièe a uèitelé hodnotí klima výslovnì negativnì. Žáci mají
velkou nechuť ke škole, nízkou motivaci a chuť uèit se, ale nemají ze školy  strach. Ve vztahu
øeditel – uèitelé a ve vzájemném vztahu mezi uèiteli se objevují negativní hodnoty. Uèitelé
jsou málo sociálnì angažovaní, hodnì trpí stresovými situacemi.

Diskrepantní klimatický typ je specifikován diskrepancí mezi vnímáním rodièù žákù na
jedné stranì a percepcí uèitelù na stranì druhé. Je možné jej rozpoznat pouze pøi soubìžném
sledování žákovských, rodièovských a uèitelských škál. Uèitelé prožívají svobodný rozvoj
osobnosti a jejich sociální angažovanost je vysoká, pociťují nepatrný stres. Vzájemné
vztahy mezi uèiteli a øeditelem mají dobrou úroveò. Jako pozitivní hodnotí uèitelé také
vztahy mezi sebou a žáky, i když žáci a rodièe je vnímají spíše negativnì. Rodièe obecnì
posuzují klima nepøíznivì. Strach žákù ze školy je velký, vzájemné vztahy mezi žáky jsou
vìtšinou negativní.

Je patrné, že pro úspìch kurikulární reformy, je dobré mít pøíležitost uskuteèòovat ji ve
školách, na kterých vládne osobnostnì orientovaný typ klimatu. Tento typ klimatu pùsobí
velmi pøíznivì. Stejnì bychom mohli oznaèit i úèinek dalších typù klimatu, které jsou za-
mìøené i jinak, než jen na vztahy, postoje, pocity a soudy. Máme na mysli klima školy s edu-
kativním cílovým zamìøením, pluralitní, otevøené a progresivní klima s  velkým zájmem
nejen o lidi ale i o pracovní úkoly (F. Oswald et al., 1989).
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8.3 Pøíznivé klima školy – znaky a úèinky

Vìtšina amerických výzkumù v  první polovinì 80. let 20. století, jež byly zamìøeny na
kvalitu klimatu, poukazuje na to, že bez pøíznivého klimatu je velmi tìžké vytvoøit školy,
které by efektivnì pracovaly. Proto nejen vìdce, ale také uèitele, rodièe, žáky a další stále
zajímá otázka, jaké jsou znaky takového klimatu školy, ve které uèitelé rádi vyuèují, v  níž
se dobøe cítí žáci, kde se dosahuje požadovaných výkonù a kde je málo disciplinárních
problémù.

Podle J. Doležalové (2003) jsou již v  samotném pojmu klima odpovìdi na výše uvedené
otázky. K   znamená komunikaci a kooperaci, L vyjadøuje pozitivní ladìní, I jsou nalé-
havì nutné inovace, M aplikace moderních metod, A pøedstavuje aktivitu.

V. Spilková (2003) popisuje kvalitní sociální klima slovy z  hlediska emocionálního: pohoda,
dùvìra, bezpeèí, jistota, radost (proti smutek, strach, nervozita, zlost, agrese, napìtí atd.),
sociálního: otevøenost, vstøícnost, vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, spolu-
práce (proti pøemíra soutìživosti, žalování, nepøejícnost, zesmìšòování, posmívání, poni-
žování atd.), pracovního: øád, respektování pravidel, soustøedìnost, dotahování èinností
a úkolù do konce, pracovitost, èinorodost, dùslednost (proti chaos, roztìkanost, pasivita,
nuda, lenost).

V  Nìmecku vzniklo zajímavé šetøení (F. Schaffer, nepublikované texty), které se  zabý-
valo názory žákù, rodièù, uèitelù a ostatní veøejnosti na pozitivní klima školy. Jaké jsou podle
nich znaky takového klimatu školy?

Pozitivní klima školy z  hlediska žákù

Ve škole se:

· umožòuje samostatné objevné uèení, ze kterého má žák radost;

· kladou požadavky odpovídající individuálním schopnostem žáka;

· podporuje rozvoj osobnosti žáka;

· dává žákovi jistotu, že bude akceptován;

· umožòuje žákovi zažít úspìch;

· dbá na organizaèní pøehlednost;

· dává žákovi najevo, že se k  nìmu pøistupuje spravedlivì;

· umožòuje žákovi tvoøit školu jako vlastní životní prostor a jako takovou ji vnímat.

Pozitivní klima školy z  hlediska uèitelù

Škola:

· je pracovištì, v nìmž uèitel rád pracuje a spolupracuje se žáky a jejich rodièi, ostatními
kolegy, dobøe vyuèuje;

· umožòuje uèiteli prožívat citový soulad a pocit sounáležitosti s  jinými uèiteli, úspìch
v  oboru a seberealizaci, svobodu a samostatnost v  práci, radost z  pochvaly a uznání,
ze  spravedlivého hodnocení, spokojenost s  daným stavem vìcí.
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Pozitivní klima školy z  hlediska rodièù

Ve škole je obvyklá/é:

· vstøícnost uèitelù;

· spravedlivé hodnocení a zacházení s  dìtmi;

· kvalifikovanost a kompetentnost pedagogù;

· vhodná motivace žákù k  uèení;

· individuální podpora každému dítìti;

· cílevìdomá práce školy s  ohledem na úroveò žákù v  kognitivní i emocionální oblasti.

Pozitivní klima školy z  hlediska veøejnosti

Škola musí žáky pøipravit k:

· úspìšnému zapojení do profesního života;

· zodpovìdné úèasti na veøejném životì;

· angažovanosti ve spoleèenských záležitostech;

· osobní a odborné mobilitì;

· dodržování sociálních a pracovních ctností.

Pøeneseme-li se od klimatu školy jako celku k  jeho jednotlivým variantám, mùžeme i na
tìchto rovinách rozlišovat indikátory kvality.

Pøíznivé klima výuky
- z  perspektivy žákù
Pro výuku je obvyklé:

· pøátelské jednání,
· vzájemná pomoc žákù pøi uèení se,
· žáci sami dohlížejí na dodržování pravidel,
· žáci nejsou diskriminováni kvùli špatným výkonùm,
· žáci jsou na svoji tøídu pyšní (A. Groeben, 2004).

Pøíznivé klima tøídy
- z  hlediska žákù
Žáci:

· mají potøebu nìco vykonat a nìèeho dosáhnout,
· cítí se emocionálnì i fyzicky jistí,
· budují hodnotné vztahy založené na vzájemném respektu,
· rozvíjejí spoleèné cíle,
· mají možnost ke spolupráci a k  vzájemné pomoci,
· chovají se svébytnì a zodpovìdnì,
· cítí pøíslušnost ke skupinì (R. Schneider, 2006).
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- z  hlediska uèitelù
Uèitelé oèekávají:

· kooperativní formu vedení tøídy,
· akceptování osobnosti uèitele (silné i slabé stránky),
· otevøenost v  plánování výuky a oèekávání výkonu (H. Meyer et al., 2007).

Pøíznivé organizaèní klima
- z  hlediska uèitelù:

· vyrùstá z  dobrého klimatu tøíd a ze zodpovìdnosti uèitelù za toto klima,
· potøebuje dostateèný èas a prostor,
· podporuje se komunikace a kooperace,
· rozvíjí se týmová spolupráce,
· realizuje se supervize,
· dochází k  vzájemným hospitacím (Hissnauer 2008).

Pøíznivé školní klima má podle M. Ruttera (1980) tyto aspekty:
· využívá se pochval a ocenìní,
· obvyklá je spoluúèast na rozhodování a zodpovìdnosti,
· dochází k reflexi výkonu a vysokému ohodnocení dobrého výkonu ve

škole,
· podporuje se rozvoj jednotlivce,
· je zabezpeèen materiální a osobní komfort,
· objevují se pøíznivé vzájemné vztahy mezi žáky a mezi žáky a uèiteli,
· uèitelé jsou pøíkladnými vzory,
· obvyklé je dodržování pravidel, dobrá organizace práce a pøísný styl vedení,
· akcentuje se kvalitnì pøipravená výuka,
· èastá je dobrá komunikace a spolupráce v  kolektivu uèitelù,
· sílí dùraz na pøíslušnost ke spoleèenství školy.

W. Hissnauer (2008) uvádí kritéria a indikátory pøíznivého klimatu školy, které použili ve
svém výzkumu badatelé z  Lucernu ve Švýcarsku. Na pøíkladu dobrého zdravotního stavu
žákù a uèitelù si jednotlivé indikátory pøedstavíme.
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Školní klima

Kritéria kvality Indikátory kvality

Dobrý zdravotní stav žákù Žáci:

· chodí rádi do školy,
· cítí se dobøe: ve výuce, o pøestávce, na cestì do/ze školy,
· vnímají pøíznivé pøijetí od spolužákù a uèitelù,
· jsou dobøe integrováni,
· jsou od uèitelù podporováni,
· pociťují spravedlivé ohodnocení,
· nemají strach z  psychického nebo fyzického násilí,
· prožívají ve výuce podporu uèení, nemusí se zde nièeho obávat,
· jsou spokojeni s  klimatem ve škole,
· vnímají školu jako pøátelskou.

Dobrý zdravotní stav uèitelù Uèitelé:

· vyuèují rádi na své škole,
· cítí se dobøe ve výuce, v  kolektivu uèitelù i ve škole,
· identifikují se s  cíli školy a jejím hodnotovým systémem, pro-

sazují je,
· mohou se na škole dobøe rozvíjet (odbornì, lidsky),
· prožívají vyvážené vztahy mezi profesní zátìží a

uspokojením,
· jsou spokojeni se svou prací a svým povoláním,
· vnímají školu jako pøátelskou.

Dobrý zdravotní stav žákù
z  hlediska rodièù

Rodièe jsou pøesvìdèeni, že:

· jejich dítì chodí do školy rádo,
· se jejich dítì cítí dobøe ve škole, o pøestávce i na cestì do/ze školy,
· je jejich dítì ve škole ostatními dobøe pøijato,
· jejich dítì nemusí mít strach z  psychického a fyzického násilí,
· klima na škole má na jejich dítì pozitivní úèinek a nevyvolává

v  nìm obavy.

Tab. 8.1: Kritéria a indikátory kvality školního klimatu

Je zøejmé, že nìkterá specifika pøíznivého klimatu se u rùzných posuzovatelù (napø. rodièe,
žáci) a výzkumníkù opakují. To jen akcentuje jejich význam pro pøíznivé klima. Dále se
zamìøíme také na korelace mezi pøíznivým klimatem školy a jeho úèinky.

F. Oswald s  pracovním kolektivem (1989) uvedli, že uèitelé v  pozitivnì ladìném klimatu
lépe chápou pocity žákù, více je chválí, jsou ménì direktivní, mají menší sklony k  domi-
nanci, zatímco v  negativním klimatu se stávají direktivními, témìø nediferencují své emoce,
neanalyzují je, nýbrž je potlaèují a zapuzují. V  pøíznivém klimatu je vìtší shoda mezi oèe-
kávaným a skuteèným chováním. Uèitel není ve všech situacích vládnoucím technokratem.
Podporuje samostatné myšlení a kreativitu u žákù.
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Pozitivní klima školy se rozvíjí, má-li svobodné a progresívní uèitele se sklonem k  ino-
vacím, otevøené vùèi veøejnosti. Rozhodnì není lhostejné, co uèitel èiní, jak jej žáci res-
pektují, jak se ve škole angažuje (Fend 1977). V  atmosféøe ohrožení nemùže vzniknout
dobré klima. V pozitivním klimatu mají uèitelé vìtšinou optimistický pohled na èlovìka,
cit pro øešení tìžkostí, problémù, dokážou jednat se smyslem pro potøeby žákù, vysoce
hodnotí samostatnost. Zdržují se posuzování a  kontrol tam, kde to není nezbytnì nutné.
Hodnocení je založeno na vztazích vzájemné dùvìry mezi uèiteli a žáky.

V  jednotlivých školních tøídách je dostatek svobodného prostoru pro vývoj kultury a sub-
kultur (symbolù, událostí, jazyka). J. Bennack (2006) øíká, že pøíznivé klima vzniká upro-
støed komunikace a díky interakci mezi uèiteli, žáky a rodièi. Všichni mohou spolupracovat
na  zpùsobu soužití ve tøídì: jak zacházet s  podnìty a nabídkami, co podnikat, jaké reali-
zovat výstavy, prezentace atd. Zvláštì žáci mají mít možnost pøedložit své návrhy, impulsy,
uplatnit zkušenosti. Jsou vtaženi do plánování a tvorby výuky, a to jak z  obsahového, tak
z  metodického hlediska. Uplatòují vlastní aktivity, individuální uèení, zapojují se  do  spo-
lupráce ve skupinách atd. Uèitelé podporují vznik skupin a diferenciaci. Problémy tøíd
složených z  jednoho roèníku na základì fikce homogenity „stejnì starých“ žákù se tak
zmíròují. Když je to nutné, mohou si poskytnout vzájemnou pomoc. Život ve škole má
žákùm umožnit zaplnit deficity tzv. pozitivními aspekty. Mùže to být i organizováním
a nabídkou èinností ve volném èase. Také v  tom by mìl pedagog žáky podporovat. Pøi všech
probíhajících èinnostech se  respektují jasná pravidla, na kterých se v  ideálním pøípadì
všichni domluvili. Ve škole panuje øád a poøádek. Èetnost kázeòských prohøeškù je  nízká.
Oceòování žákù pøevažuje nad tresty. Výchova hodnot se nerealizuje ve smyslu „ty  musíš“,
„ty nesmíš“, nýbrž „my chceme“ (Bennack 2006, s. 104). Konflikty se øeší racionálnì. Ve
vzájemných rozhovorech se žáci uèí pøipustit argumenty ostatních diskutujících a snažit
se pochopit jejich motivy. Pøíznivá organizace tøídy znamená, že pracuje jako tým. Žák,
který se v  takové tøídì cítí dobøe a který se mùže prosadit, napø. zajímavými názory èi otáz-
kami, se málokdy odváží k  tomu, aby dìlal problémy. Podle R. Seebauerové (2005) žáci
dokonce ménì absentují ve výuce. Vcelku jsou také ménì agresivní vùèi uèitelùm, spolu-
žákùm i vìcem. Podle W. Hissnauera (2008) se žáci zaèínají chovat altruisticky, rozvíjí se
u nich sociální a emocionální kompetence. Prožívají intenzivnìjší pøijetí a od uèitelù
akceptování.

Dobré klima školy však nemùže být bez pøimìøeného tlaku na výkon (to by jedinec prožíval
jako frustraci), který podnìcuje dospívající k  pøekonávání pøekážek a respektování poža-
davkù. Požadované výkony však pøedpokládají dobrou motivaci. V  èinnostech, které škola
žádá od žákù, musí žáci vidìt smysl. Aktivity pro nì musí mít význam (Petlák 2006, s. 31).
Výkony v  kognitivní oblasti se rozvíjí v  klimatu, v nìmž existují osobní vztahy mezi uèiteli
a žáky, podpora sebedùvìry, samostatnosti, reálného sebehodnocení, vyšší požadavky, ale
také dobrá organizace práce a disciplína (Dreesmann 1982).

Totéž potvrzuje i R. H. Moose a dodává (1979, s. 196):

· Rùstu výkonu mùže být dosaženo v  klimatu, ve kterém se vyskytují následující znaky:
pøátelské a podporující chování ze strany uèitelù, dùraz na školní úkoly a výkon, støední
rozsah pøehlednosti, organizace a strukturování. V  souvislosti s  tím se projevují pozi-
tivní úèinky na tvoøivost, sebeúctu a nezávislost.
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· Dobrých výkonù je dosahováno ve tøídì, jejíž klima je charakteristické vysokými hod-
notami v  dimenzích orientace na úkoly, soutìžení, organizaci a pøehlednost. V  tomto
klimatu se ovšem nepodporují zájmy, tvoøivost a „morálka“.

· Tøídy, které se intenzívnì orientují na kontrolu, vyvolávají u žákù nespokojenost a  od-
cizení a nevykazují v  osobních a sociálních vztazích ani v  oblasti výkonu pozitivní
úèinky.

· Sociální klima charakteristické velkým významem sociálních vztahù a vysokou poho-
tovostí ke zmìnì vede k  vyšší spokojenosti u žákù, stoupajícímu zájmu o obor, k  po-
zitivnímu sociálnímu chování a k  vyšší nezávislosti, sebeúctì a kreativitì.

Tyto závìry však nevyplynuly z výsledkù výzkumu klimatu, jak zjistila S. Gruehnová (1998),
nýbrž jsou shrnutím studií s  menší výpovìdní hodnotou, které se zamìøovaly na  pozorování
vyuèování. Proto mají jako promìnné klimatu jen omezený význam.

Podle T. Bürgissera (2005) a W. Hissnauera (2008) se školní výkony rozvíjejí paralelnì
se zdravotním stavem. Zdravìjší žáci pochopitelnì dosahují lepších výkonù. Zdraví je závislé
na klimatu školy. Na škole s  pøíznivým klimatem se ménì kouøí, konzumuje alkohol a far-
maka, vyskytuje se ménì poruch psychosomatických a pøíjmu potravy. Co je vyhovující
pro dobré školní výkony žákù, však nemusí být bezpodmíneènì dobré pro uèitele. Zlep-
šení klimatu mùže pøivést angažované uèitele až k „vyhoøení“.

Nutnou souèástí humánního života školy je integrace prospìchovì slabých, obtížnì vy-
chovatelných, popøípadì dalších dìtí se specifickými potøebami. Jako pøedpoklad pøízni-
vého klimatu se objevuje sociální uèení. Má terapeutické úèinky, odstraòuje monotónnost
a pasivitu. Uèitelé i žáci se setkávají se sociálním uznáním.

Pøíznivé klima školy je ovlivòováno vlastnostmi jejího øídícího pracovníka. Dobrá orga-
nizace èinností, vedení a øízení školy vyžaduje rozhodného øeditele, což tvrdí uèitelé, avšak
i starší žáci (Petlák 2006, s. 31). V  literatuøe se uvádí dále jako žádoucí schopnost empatie,
demokratické chování, akceptování druhých lidí a jejich tolerantní pøijímání, identita
vlastního já, opravdovost v  chování, pocit svobody a nezávislosti, aktivita (Oswald et al.,
1989). V  této souvislosti byla formulována hypotéza, že vlastnosti øeditelù v  pozitivnì
ladìném klimatu jsou mnohem kladnìjší než v  negativnì pociťovaném klimatu. Øeditel
s  vìtším sociálním cítìním a s  výraznou identitou vlastního já se èastìji vyskytoval na  ško-
lách s  pøíznivým klimatem, kdežto øeditel se spíše distanèním chováním a slabší identitou
vlastního já ve školách s  negativním klimatem. Na školách s  pozitivním klimatem byli
øeditelé charakterizováni jako vøelejší, pøátelštìjší, komunikativnì kompetentnìjší, anga-
žovaní a nezávislí. Pokud z  øeditele „sálá více tepla“, vyskytuje se také vyšší podpora žákù.
Není sice ovlivnìna koheze a tolerance mezi žáky, patrná je však souvislost s  pocitem
svobody. Tam, kde jsou øeditelé pøátelštìjší, nedochází k  pøetìžování žákù a uèitelù a lze
snížit i nechuť žákù ke škole a vzrùstá jejich sebevìdomí a sebedùvìra. Klima školy je tím
pozitivnìjší, èím více se øediteli školy daøí delegovat rozhodovací pravomoci na druhé.
Do  øízení školy by mìli být vtaženi také zástupci žákù a rodièù. A. R. Thomas (1976)
pøedstavil øeditele školy, který usiluje o angažovanost uèitelù jako ohleduplného, inicia-
tivního, tolerantního a ménì direktivního. Výchovným ideálem øeditele školy s  pozitiv-
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ním klimatem je rozvoj jednotlivce. Se zajímavým závìrem pøišli i M. Bonsen et al.
(2002) ve výzkumu  hodnocení chování pøedstavitelù školy na 25 gymnáziích: Jako dobré
mùžeme identifikovat školy, které jsou charakteristické tìmito dimenzemi: Vedení je za-
mìøené na cíl, pohotové k  inovacím a je organizaènì kompetentní (Janke 2006).

Také rodièe mají vliv na typ klimatu školy. Z  šetøení vyplývá, že pozitivní chování rodièù
pùsobí pøíznivì na klima školy. Rodièe, kteøí své dìti enormnì kontrolují, budí v  dìtech
spíše averzi a distanci vùèi škole. Sami mají èasto ke škole špatný vztah (Stangl 1982).
V  pøíznivém klimatu dochází nejen ke zvýšení zájmu rodièù o školu, ale také k  lepší
spolupráci mezi rodièi a uèiteli a rodièi navzájem. E. Petlák (2006, s. 31) uvádí, že sami
žáci mají zájem na tom, aby rodièe škole pomáhali. V  pøípadì nutnosti, napøíklad pøi øešení
problému s  konkrétním dítìtem nebo v  jiných konfliktních situacích, poskytuje škola pomoc
také jeho rodièùm.

Indikátorem kvality klimatu školy mùže být i její velikost. Podle nìkterých výzkumníkù
je v  malých školách klima lepší než ve velkých, a to v  dimenzích efektivity a demokratiènosti
øízení, jednoty uèitelù, generaèních rozdílù (Horvátová 2005), soudržnosti a solidarity
mezi žáky (Anderson, Walberg 1972), inovace (Moos 1979). V  této souvislosti identifikuje
H. Skarupská (2005) klima rodinného typu, kde každý zná každého, interakce je vícesmìrná,
není zde anonymita.

Na další znaky pøíznivého klimatu školy bylo také upozornìno v  publikacích K.  Tupého
(1985/86, è. 7), J. Kotáska a kolektivu (1991), O. Obsta (2005/2006), M.  Havlínové (1994),
E. Petláka (2006) a dalších.

8.4 Vize Rámcového vzdìlávacího programu
pro základní vzdìlávání (RVP ZV)

V  Rámcovém vzdìlávacím programu základního vzdìlávání jsou formulovány podmínky
optimálního prostøedí školy pro uskuteènìní reformy, se kterým by se mìly jednotlivé školy
srovnávat, kterému by se mìly pøibližovat. Jmenované podmínky se nápadnì podobají
znakùm pøíznivého klimatu školy. Mùžeme proto konstatovat, že pro úspìch kurikulár-
ních zmìn na školách je tøeba zajištìní zmiòovaných podmínek, a to znamená zejména
pøíznivého klimatu školy. Jinak se zmìny v  životì školy realizují jen s  velkými obtížemi.

Pøi vytváøení podmínek na konkrétních školách je vhodné podle Rámcového vzdìlávacího
programu pro základní vzdìlávání (RVP ZV, 2004, s. 114) zajistit:

· prostorové a materiální podmínky (vybavené kmenové a speciální uèebny, sály, auly,
družiny, kluby, pracovny, hygienická zaøízení atd., uèebnice, pomùcky, informaèní
a komunikaèní technika atd.),

· podmínky pro hygienické a bezpeèné vzdìlávání a život ve škole (pracovní a odpoèin-
kový režim, aktivita a relaxace, zdravé prostøedí školy – teplo, svìtlo, bezhluènost,
èistota atd., zákaz požívání návykových látek, dostupnost první pomoci, ochrana pøed
úrazy atd.),
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· psychosociální podmínky (partnerství mezi žáky, uèiteli, vedením školy, vzdìlávání
propojené se skuteèným životem, respektování individuality žáka, naplòování potøeb
žáka, pøíznivé sociální klima – respekt, úcta, tolerance, empatie, sounáležitost se školou,
budování školní komunity, svoboda, odpovìdnost, spravedlnost, spolupráce, dodržo-
vání spoleèných pravidel, ochrana žákù pøed patologickými jevy, vzájemná informo-
vanost atd.),

· personální podmínky (pedagogové – profesionálové, odborná pomoc žákùm a rodièùm,
vstøícná komunikace a týmová spolupráce mezi pedagogy, øídící pracovníci s  mana-
žerskými, organizaèními i pedagogickými schopnostmi, neustálý pracovní rozvoj atd.),

· organizaèní podmínky (základní pravidla života školy, optimální režim výuky v  souladu
s  potøebami žákù, obsahem vzdìlávání a adekvátními zpùsoby uèení, režim odpoèinku
a relaxace, stravovací a pitný režim atd.),

· podmínky spolupráce školy a rodièù (funkèní systém informací, vzdìlávací strategie
otevøená vùèi rodièùm, poradní servis pro rodièe, možnost úèasti rodièù ve výuce atd.).

Ze souèasné školní reality je patrné, že uvedené podmínky nebyly na øadì škol pøed tvorbou
školních vzdìlávacích programù a jejich realizací vytvoøeny. Rezervy jsme spatøovali
(Grecmanová 1996, 2000, 2004, 2006, 2008; Dopita, Grecmanová 2007) a spatøujeme ve
všech tìchto oblastech: kvalita, funkènost a estetiènost prostøedí ve škole, potøeby žákù
a uèitelù, optimalizace vztahù, efektivita vzdìlávání žákù, realizace zájmových èinností,
spolupráce se všemi úèastníky a partnery vzdìlávacího a výchovného procesu atd. Rozhodnì
není vinou mnohých uèitelù, že ke kurikulární reformì, tvorbì a realizaci školních vzdì-
lávacích programù pøistupují formálnì a s  nezájmem, protože jsou jen jedním z  èinitelù
složitého systému školy. S  jistou opatrností, aby se nejednalo o spekulaci, protože se mù-
žeme opøít jen o dílèí výsledky z  nìkolika výzkumù a ojedinìlé rozhovory s  uèiteli, si však
dovolujeme konstatovat, že na školách pøedevším nebylo pøíznivé klima. A jak již bylo
øeèeno, bez pøíznivého klimatu na škole nelze dosáhnout pozitivních zmìn.

8.5 Závìr

Všechno, co jsme si uvedli o pøíznivém klimatu školy a jeho úèincích, mùžeme rovnìž
považovat v  pøípadì èeské školy za pøedstavu o jejím dalším rozvoji. Nejedná se však
o pomyslný kruh, který se takto uzavírá, ale spíše o toèité schodištì, kterým stoupáme
k  vyšším kvalitám jen díky pøedchozím pevným stupòùm. V  pøípadì pøíznivého klimatu
ve škole mùžeme realizovat smìlé plány reformy kurikula, následnì rozvíjet pøíznivé klima
a podporovat efektivitu výchovnì-vzdìlávacího procesu ve škole.
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9 EVROPA VE VÝUCE – EVROPSKÁ
DIMENZE A EVROPSKÁ IDENTITA:
VÝSLEDKY ANALÝZY RAKOUSKÉHO
UÈEBNÍHO PLÁNU NÁRODNÍ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Renate Seebauerová

V  úvodní kapitole analýzy rakouského Uèebního plánu národní a základní školy (2. stu-
peò) jsou v  souvislosti s  výroky o „Evropì“ a o „evropské dimenzi“ (v širším smyslu) na-
èrtnuty dvì složky tzv. „evropské dimenze“, totiž evropská dimenze se svou, pøedevším,
kognitivní komponentou a evropská dimenze se svými primárnì afektivními aspekty.
V  tomto duchu se na „evropskou dimenzi“ poukazuje v  rùzných studiích; zdùrazòuje se
v  nich, že zaèlenìní „evropské dimenze“ a rozvíjení „evropské identity“ ve školství pro-
støednictvím pøedpisù mùže být úspìšné jen èásteènì, protože její pøevedení do praxe spíše
vyžaduje hlubší osobní zaujetí všech èinitelù v  oblasti vzdìlávání.

9.1 Uvedení do tematiky: evropská dimenze
a evropská identita

Literatura vztahující se k  Evropì a publikace o evropské vzdìlávací politice devadesátých
let èasto odkazují na „evropskou dimenzi“ a požadují její zaèlenìní do výuky na školách:
na pøelomu tisíciletí – a zesílenì v  kontextu rozšiøování EU v  roce 2004 – je hypotetický
konstrukt „evropská identita“ tematizován stále èastìji.

Pojem „evropská dimenze“ (v užším smyslu) se objevuje v  závìrech porady ministrù
školství Evropského spoleèenství (èerven 1980) a stanoví následující hlavní oblasti, které
by mìla povinná školní docházka zahrnovat:

· Spoleèenství v  celkovém evropském kontextu: historické a politické okolnosti, které
vedly k  založení Spoleèenství: cíle zakladatelù, úloha Spoleèenství ve vztahu k  jiným
rovinám vlády (komunální, regionální, národní); Spoleèenství jako rámec pro spoleèné
akce, pøi nichž zùstávají zachovány lidské, kulturní a národní zvláštnosti, vztahy k  jiným
zemím a oblastem Evropy.

· Èinnosti Spoleèenství, její pravomoci a mechanismy rozhodování, institucionální roz-
voj a jeho vlivy; nejdùležitìjší služby a problémy Spoleèenství; vlivy na život obèanù;
problémy budoucího rozvoje.
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· Spoleèenství v  celosvìtovém rámci: vztahy ke svìtovým mocnostem, k  jiným prù-
myslovým státùm a k  rozvojovým zemím; jeho úloha ve vztahu k  Spojeným národùm
a ostatním mezinárodním organizacím.

Schválený dokument hovoøí také o spoleèné strategii jednání na úrovni jednotlivých státù
a na úrovni Spoleèenství, která by mìla zahrnovat následující body:

· Soustavnou podporu zaèleòování informací o Evropském spoleèenství do uèebních plánù
výuky všech škol èlenských státù.

· Vývoj uèebních plánù ve Spoleèenství s  cílem vypracovat pro školní výuku o Evrop-
ském spoleèenství nové metody a modelovì je vyzkoušet.

· Podpora a rozvoj programù pro základní i další vzdìlávání uèitelù pro pøípravu na
výuku o Spoleèenství ve všech èlenských státech.

· Zabezpeèení škol pomocným zaøízením a vyuèovacími a uèebními pomùckami
tak, aby uèitelé, kteøí o Evropském spoleèenství vyuèují, byli vybaveni potøebnými
prostøedky.

V  této souvislosti stojí za zmínku tzv. bílé knihy1 a zelené knihy2 , které jsou a byly mimo jiné
relevantní pro evropskou vzdìlávací politiku a patøí k  základním ustanovením v  jednot-
livých oblastech vzdìlávání.

Tak je napø. v  Bílé knize k  otázce všeobecného a profesního vzdìlání v  oddíle „Výuka a uèení
na cestì ke kognitivní spoleènosti“ (1995) výslovnì formulován požadavek: „Každý by
mìl ovládnout tøi jazyky Evropského spoleèenství“. Následkem toho Bílá kniha vyvolala
èetné iniciativy v  oblasti cizích jazykù jak v  èlenských státech, tak též (tehdy ještì) v  kan-
didátských zemích.

Vyjdeme-li z  toho, že „evropská dimenze“ by mìla být pøítomna na všech úrovních vzdì-
lání sociálnìnauèných, jazykových a umìleckých oborech, v  EU se už nevystaèí jen s  cíli
formulovanými jako „porozumìní“ a „informace“. Kromì naznaèených komponent zahrnuje
„evropská dimenze“ také afektivní komponenty, které spolurozhodují pøi vytváøení o ev-
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1 Komise se mùže aktivizovat, když nìkde vidí potøebu pro své jednání. Nejdøív se obrací na èleny
Spoleèenství a pøíslušné zájmové svazy a podniky s  prosbou o stanovisko, potom se stavuje Bílou
knihu jako svùj akèní plán. Bílé knihy obsahují oficiální návrhy pro èinnost Evropské komise
v  urèité oblasti politiky a slouží k  tomu, aby se tyto oblasti v  Evropì rozvíjely. Na „Bílé knize
mládeže“ se od zaèátku podílelo v  r. 2000 nìkolik desetitisíc mladých Evropanù a její témata
byla objasòována na národních konferencích. Bílá kniha byla nakonec schválena na poradì mi-
nistrù 29. 11. 2001 ministry pro mládež EU. Tím se stala oficiálním dokumentem EU. Bílá kniha
ukazuje politický smìr, v  nìmž se budou ubírat èlenské státy EU pøi øešení souèasných záleži-
tostí. Bílá kniha tedy definuje politické smìry a opatøení, na nìž se mají èlenské zemì a jejich
souèasná národní politika zamìøovat.

2 Zelená kniha obsahuje shrnutí pøedchozích diskusí, je publikována evropskou komisí. Pojednává
se v  ní o urèitých politických otázkách EU. Zelená kniha komise EU je v  podstatì základnou kon-
zultaèního procesu EU, na nìmž se mají podílet „podnikatelé, zamìstnanci a obèané o svých
organizacích a zástupcích“. Na závìr porad potom ze Zelené knihy vzniká – pøi vìtším nebo men-
ším respektování jednotlivých stanovisek – Bílá kniha.



ropském sebevìdomí a akèní motivaci pøi kritické analýze sjednocovací politiky a prak-
tické politické úèasti obèanù v  sjednocovacím procesu, pøièemž velký význam pøipadá
uvìdomování si této problematiky (level of processing).

V  roce 1996 byli obèané EU požádáni, aby vyjádøili svou pøináležitost ke  tøem hodnotám,
a to k  zemi, regionu a Evropì a stanovili jejich poøadí. Pøíslušnost k  Evropì byla uvádìna
pøevážnì jako tøetí volba, nejen za zemí, ale i za regionem. Jestliže byly do dotazování
zaøazeny ještì další dvì kategorie (celý svìt a mìsto-komunita) a poèet voleb byl omezen
na dvì, propadla se Evropa ještì víc – na páté, tedy poslední místo. Závìr: Evropa se
zøejmì jeví obèanùm jako objekt identifikace ještì ménì než svìt jako celek.

Ten, kdo se s  Evropou identifikuje, vìtšinou vykazuje zcela specifické znaky: vysoké pøíjmy
a pøedevším vysokou úroveò vzdìlání. Vìk má jen podøízenou úlohu, ale pøece se jen pro-
jevuje. Tak napø. 15–24letí respondenti se v  roce 1996 cítí „nìjak s  Evropou spojeni“ v  58 %,
což v  celé Evropì èiní 51 %, kdežto obèané nad 55 let tento vztah vyjadøují pouze ve 40 %.
Podle šetøení ke konci roku 2004 se dotazovaní za obèany EU považují v  47 %, a to záro-
veò za obèany EU i za obèany vlastní zemì. 41 % dotazovaných uvedlo, že se považují
výhradnì za obèany svého národního státu. To potvrzuje též relativnì malá úèast pøi vol-
bách do EU, která v  roce 2004 èinila 54 %. Pøedbìžné šetøení pøed volbami v  roce 2009
ukazuje, že úèast ve volbách mùže být ještì menší.

Výzkumná evropská studie ukázala, že vztah k  obèanství EU je zøetelnì slabší než identi-
fikace s  národem. Všichni oslovení respondenti v  letech 1995 až 2005 se považovali ménì
než v  15 % pøedevším nebo zcela za Evropany, ale na podzim 2005 to bylo už jen 9 %.

Studenti uèitelství na Vysoké pedagogické škole ve Vídni, pocházející z  rùzných evrop-
ských státù, byli v  provedeném šetøení mimo jiné dotazováni, co pro nì znamená „evropská
identita“; ve svých odpovìdích projevovali stejnì jako obèané v  uvedených výzkumech
silnou tendenci k  národní identitì, nebo pøiznávali „evropské identitì“ nepatrnou nebo
žádnou dùležitost (srov. Seebauer, 2009): „Evropská identita pro mne mnoho neznamená.
Jenom to, že pocházím z  jedné evropské zemì. Pro mne je dùležité, že jsem Estonka a jsem
na to hrdá“. (Respondentka z  Estonska).

Pro studentku ze Švýcarska nemá „evropská identita“ … „žádný zvláštní význam, protože
je pro mne obtížné vyjadøovat se k  evropským záležitostem. V  Evropì je mnoho rùzných
zemí a také kultur, takže o nìjaké identitì nelze vùbec mluvit. Ale možná právì tato roz-
manitost vytváøí evropskou identitu“. (Respondenta ze Švýcarska). Studentka z  Finska
shrnuje tyto rozdíly do tvrzení: „Mnoho to pro mne neznamená. Nepøemýšlím o tom …
mezi národy Evropy existují pøece velké rozdíly. Napø. Španìlé jsou mnohem otevøenìjší
než Finové, ale vìtšinou všude pøicházejí pozdì. Pro mne je nordická identita dùležitìjší“.
(Respondenta z  Finska). Výpovìdi èeského studenta, úèastníka programu ERASMUS –
EURIDENT (Evropa kolem nás – Evropa v  nás) z  bøezna 2009 ve Vídni, ukazuje (vyjad-
øuje stanovisko mnoha jiných úèastníkù programu), jak pøíští generace uèitelù byla ve své
pøípravì konfrontována s  evropskou tematikou, resp. jak o ni sama projevuje zájem:

„Nejdøív bych chtìl øíct, že jsem se touto tematikou nikdy nezabýval. A to nejen já, ale ani
moji pøátelé nebo rodina. Napøíklad: pocházím z  Evropy, z  Èeské republiky, ale nejradìji
uvádím, že jsem Moravan. Jako Evropan se vùbec nikdy nepøedstavuji“. (Student uèitelství
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z  TU Liberec). Tyto výpovìdi nejen potvrzují výsledky uvedených evropských studií, ale
jsou pøímo povážlivé vzhledem k  budoucím uèitelùm, kteøí budou k „evropské identitì“
a k „evropské dimenzi“ vychovávat další pokolení.

9.2 Vyjádøení o „Evropì“ v  rakouském uèebním plánu

Popis provedené analýzy

Následující analýza se týká Uèebního plánu rakouské národní školy (1.–4. roèník) podle
Ústøedního vìstníku 134/1963 ve znìní BGBI II è. 290/2008 z  12. srpna 2008, jakož i uèeb-
ního plánu základní školy (5.–8. roèník) podle Ústøedního vìstníku BGBI II è. 134/2000.

V  následujícím textu se bude v  uèebním plánu národní školy posuzovat použití termínu
„Evropa“ a pøíslušného pøídavného jména „evropský“. V  dalším kroku se bude analyzovat
text s  tìmito termíny a bude se hledat propojení ke kognitivním nebo afektivním cílùm.
V  uèebním plánu základní školy se budou tyto termíny analyzovat vzhledem k  jednotlivým
vyuèovacím pøedmìtùm. Protože klíèová místa v  Uèebním plánu základní školy sledují
primárnì kognitivní cíle, nebude brán zøetel na rozdíl mezi cíli kognitivními a afektivními.

Zjištìné výsledky – národní škola

V  celkovém textu uèebního plánu bylo zaregistrováno 11 pasáží k  termínùm Evropa nebo
evropský. Tato místa se primárnì vztahují na výpovìdi o obecných vzdìlávacích cílech
a o obecných didaktických tezích, dále na požadavky o vìcném uèení a ve 4. roèníku o výuce
cizích jazykù. První odkaz na „Evropu“ je uveden v  obecném cíli vzdìlání, v  nìmž se uvádí:
„Mladí lidé musí být vzdìláváni jako zdraví, pracovití, svìdomití a zodpovìdní èlenové
spoleènosti a obèané demokratické spolkové republiky Rakousko a jako èlenové Evropské
unie. Musí být vedeni k  samostatnému usuzování a sociálnímu porozumìní, musí být
schopni politicky a svìtonázorovì myslet, podílet se na hospodáøském a kulturním životì
Rakouska a svìta a spolupracovat pøi obhajobì svobody a míru jakožto spoleèných úkolù
lidstva. (Uèební plán, s. 6.)

Obecný cíl vzdìlání charakterizuje národní školu mimo jiné jako „sociální a zkušenostní
prostor“ a v  kontextu interkulturního uèení ji povìøuje úkolem, … „aby pøipravila k  lep-
šímu vzájemnému porozumìní, poznávání spoleèných rysù a odstraòování pøedsudkù. Na
základì školních i mimoškolních zkušeností s  obèany jiných evropských státù, zvláštì ze
sousedních zemí, má podporovat interkulturní uèení a vytváøet evropské sebevìdomí
a otevøenost svìtu. Základním didaktickým pøístupem se má stát celková propojenost so-
ciálního uèení a didaktickým principem má být vzdìlání politické, vèetnì výchovy k  míru“.
(Uèební plán, s. 8.)

„Hlavní didaktická teze: sociální uèení“ hovoøí o „vytváøení spoleèného sebevìdomí“
a stanoví úkol „spoleèné odpovìdnosti všech za všechny“. (Uèební plán, s. 23.) Vychází
se z  požadavku „spoleèného utváøení živého školního spoleèenství“ a zdùrazòuje se „poro-
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zumìní pro jiné velké sociální útvary, jako jsou obec, zemì a Rakousko jako evropský stát.
Tím se má u dìtí položit základ pro vìdomí spoluzodpovìdnosti pro rùznì velká solidární
spoleèenství“. (Uèební plán, s. 23.)

Jako „vzdìlávací a výukový úkol“ se odkaz na Evropu znovu objevuje na národní škole
(3. a 4. roèník) až v  rámci vìcného uèení v  3. roèníku, a to jako „možnost podílet se na
slavnostech a svátcích v  rodinì a pøíbuzenstvu doma i v  místech dovolené žákù, event.
v  zemích evropských partnerských škol“. (Uèební plán, s. 87.) Podobnì se ve 4. roèníku
doporuèuje „poznávat nejdùležitìjší instituce ve státì, pøedevším srovnávat podobnosti
a rozdíly tìchto zaøízení v  evropských zemích, které dìti znají.“ (Uèební plán, s. 89.)

V  rámci základních geografických informací se ve 4. roèníku podává „první pøehled o Ev-
ropì pomocí jednoduchých map“. (Uèební plán, s. 94.) V  oddíle „èas“ se v  rámci vìcného
uèení 4. roèníku poukazuje ve smyslu „fakultativního využití“ na „nìkteré vybrané pøí-
klady“, které se „vztahují k  evropským zemím a které jsou dìtem známé, na jejichž základì
mohou získat první historické poznatky“. (Uèební plán, s. 94.) V „didaktických tezích“
k  vìcnému uèení na 2. stupni národní školy (3. a 4. roèník) se již výslovnì používá pojem
„evropská dimenze“, v  nìmž jde pøedevším o rozvoj pøedstav, postojù a orientace. (Uèební
plán, s. 99.)

Co se týká „povinných cvièení v  živých cizích jazycích“ (1. – 4. roèník: angliètina, fran-
couzština, italština, chorvatština, slovenština, èeština nebo maïarština) má výuka cizích
jazykù v  národní škole „pøispívat k  tomu, aby se žáci mimo jiné svobodnì a nezaujatì set-
kávali s  lidmi jiného jazyka a kultury a aby se cítili jako souèást vìtší, zvláštì evropské
spoleènosti. (Uèební plán, s. 216.)

Následující tabulka (Uèební plán národní školy, oddíl „Evropa, evropský“) ukazuje, že
tvùrci rakouského uèebního plánu pro národní školu se v  obecných ustanoveních co se
týèe Evropy, spíše zamìøují na afektivní uèební cíle („utváøet evropské sebevìdomí“),
zatím co ve vìcném uèení se sledují spíš kognitivní cíle (napø.: posoudit rùzné obsahové
aspekty, vypracovat pøehled apod.).

jako èlen Evropské unie být vzdìláván

evropské sebevìdomí utváøet

porozumìní pro Rakousko jako stát v  Evropì

možnost podílet se na
slavnostech a svátcích
pøedevším

v zemích evropských
partnerských škol

uèit se poznávat

rozdíly a shody
ve státních úøadech

v evropských zemích
poznávat

které jsou dìtem známé

pøehled po Evropì pracovat s  jednoduchými mapami

didaktická transformace evropské dimenze rozvoj pøedstav, postojù a orientace

cítit se jako èást vìtšího evropského spoleèenství a rozumìt mu

Tab. 9.1: Uèební plán národní školy, oddíl „Evropa – evropský“
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Je tøeba dále vyzvednout, že se pøi odkazech na Evropu ve vìcném uèení jedná o fakulta-
tivní smìrnice, pro jejichž realizaci není pøímá povinnost. Konstrukt „evropská dimenze“
zùstává bez dalšího vymezení, záleží na uèitelích, do kterého uèiva jej zaøadí a jak s  ním
naloží.

Zjištìné výsledky – základní škola

Øídící smìrnice Uèebního plánu pro základní školu (5. – 8. roèník) – Vìstník II, s. 283/2003 –
hovoøí o „vzdìlávacím a výchovném procesu“, který probíhá v  dùsledku rychlých spole-
èenských zmìn, zvláštì v  oblasti kultury, vìdy, hospodáøství, techniky, životního prostøedí
a práva. Evropský integraèní proces se realizuje, pokraèuje internalizace ekonomiky, do
popøedí se dostávají otázky interkulturního setkávání. V  této souvislosti nabývá na významu
nutnost vypoøádat se s  regionální, rakouskou a evropskou identitou, a to z  hlediska otev-
øenosti svìtu“. (Obecný cíl vzdìlání, pøíloha 1 k  Uèebnímu plánu základní školy).

Analýza pokynù Uèebního plánu k  jednotlivým odborným pøedmìtùm ukazuje, že pojmy
„Evropa, evropský“ se uplatòují výhradnì jen v  oborech „geografie a ekonomika“ (14 od-
kazù), „dìjepis a sociální nauky“ (4 odkazy), živé cizí jazyky (5 odkazù), z  nichž se 4 vzta-
hují k „Evropskému referenènímu rámci“ a 1 k  Evropì) a „profesní orientace“ (1 odkaz“).

Didaktické teze pro obor „geografie a ekonomika“ hovoøí o „základních poznatcích a zna-
lostech o Rakousku a Evropì, jakož i o porozumìní svìtovým otázkám, které se mohou
objevit. Ve vztahu k  Rakousku je tøeba zprostøedkovat pøehled o demografických, politic-
kých a ekonomických strukturách a vytvoøit postoj k  postavení Rakouska jako zemì, která
je souèástí Evropy. Je tøeba zohlednit místní, regionální, národní, evropské a globální
otázky“. (Uèební plán základní školy, geografie a ekonomika, s. 2.)

Zaèlenìní uèiva do globálního zpùsobu vidìní vyjadøují formulace, jako napø.:

· „Pochopení subjektivních a komplexních ekonomických problémù nezamìstnanosti
a pokusy o její národní a evropské øešení (s. 4).

· „Vymezení výhod a výzev spoleèné evropské mìny pro spotøebitele“ (s. 4).

· „Národohospodáøské souvislosti: Rakousko – Evropa. Pochopení základních vztahù
tržních procesù … Na aktuálních pøíkladech poznávat, jak neviditelná ruka trhu ovlivòuje
ekonomiku a jak prostøednictvím politických zásahù probíhá spolupráce s  Evropskou
unií pøi rozvoji regionù. Poznat celosvìtové propojení rakouského hospodáøství a jeho
místo v  evropské a mìnové jednotì“ (s. 5).

· „Spoleèná Evropa – mnohostranná Evropa. Je nutno tuto mnohostrannost Evropy
pochopit, a to co se týká krajiny, kultury, obyvatelstva a hospodáøství. Cílevìdomì shro-
mažïovat a strukturovanì vyhodnocovat informace o vybraných regionech a státech.
Uvìdomovat si, že mnohé souèasné i budoucí problémy lze øešit jen s  nadhledem, a tím
podporovat pøipravenost k  vyrovnávání se s  celoevropskými otázkami“ (s. 5).
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V  oboru „dìjepis a sociální nauky“ je tøeba poukazovat na následující základní otázky:

· „Setkávání, výmìna a konfrontace – Evropa a svìt od epochy objevù až k  evropské
expanzi v  období imperialismu“.

· „Moc a hegemonie: napoleonská doba a uspoøádání Evropy na Vídeòském kongresu.“

· „Evropa a Evropská unie; politická spoluúèast a spoluzodpovìdnost Rakouska v  EU.“

V  oboru „živé cizí jazyky“ (vzdìlávací úlohy pro všechny jazyky) se odkazuje na evropský
referenèní rámec a na doporuèení ministerské komise Rady Evropy pro èlenské státy.
V  návaznosti na „povinná cvièení v  profesní orientaci“ se žáci seznamují v  kontextu „práce
v  jejím mnohostranném významu a formì jako se základním faktorem pro lidi a jejich ži-
votní prostøedí tak, aby pochopili její význam pro osobnost“ (3. a 4. tøída).

„Srovnání v  rùzných životních, hospodáøských podmínkách, svìtová ekonomika a glo-
bální rozvoj, národní ekonomické vazby, mzdový a cenový vývoj, svìtová ekonomika
a globální rozvoj, ekonomická a sociální politika, vývoj v  Evropì“ (4. tøída).

Celkovì je nutno poznamenat, že obor „geografie a ekonomika“ nejvýraznìji reagoval na
aktuální vývoj po vstupu Rakouska do EU a že tento obor mohl být nápomocen pøi revizi
hlavních øídících hledisek uèebního plánu pro základní školu. Jako jediný mohl být pojem
„evropská identita“ – kromì regionální a rakouské identity – identifikován a zakotven
v  kontextu otevøenosti svìtu. Posuzujeme-li formulace uèebního plánu v  oboru „dìjiny
a sociální nauka“, je evidentní, že do uèebního plánu byl zaøazen hlavnì s  odkazem na
„politickou spoluúèast a spoluzodpovìdnost Rakouska, a to v  posledních letech“.

V  souvislosti s  výukou cizím jazykùm je pozitivním zjištìním, že orientace na politickou
spoluúèast a spoluzodpovìdnost Rakouska v  EU byla v  posledních letech pevnì zakotvena
v  uèebním plánu. Urèité zpoždìní je možno konstatovat v  pøedmìtech jako výtvarná výchova
a hudební výchova, v  nichž by byl vztah k  Evropì snadno realizovatelný – ovšem dosud
v  uèebním plánu nebyl explicitnì vyjádøen.

Exkurs: první stupeò vyšší všeobecnì vzdìlávací školy

Jen nepatrné zohlednìní „evropské dimenze“ a pouze jednorázový odkaz na „evropskou
identitu“ v  uèebním plánu rakouské základní školy a malý poèet odkazù v  nìkolika obo-
rech jsou podnìtem k  analýze uèebního plánu pro obor „latina“, kterému se neuèí v  zá-
kladní škole, ale je zastoupen v  nìkolika formách na vyšší všeobecnì vzdìlávací škole
v  7. a 8. roèníku. Uèební plán pro latinu (7. a 8. roèník) obsahuje ètyøi pasáže, v  nichž se
objevuje pojem „Evropa – evropský“.

Jako hlavní úkol má výuka latinì integrovat „zprostøedkování obsahù, které výraznì for-
movaly Evropu na základì øecko-øímské kultury a jejího duchovního odkazu“. Pochopení
tìchto vlivù se má dít receptivnì myšlenkovým a identifikaèním procesem (Uèební plán,
latina, s. 1). Jako pøíspìvek k  obohacení vzdìlání je mimo jiné poukazováno na to, „… jak
hluboko latina pronikla do moderních evropských jazykù, jak se dostala do základù jejich
struktury, slovní zásoby, idiomatiky a pojmù, jak tím významnì ovlivnila evropské myš-
lení a jak i nadále pùsobí“ (Uèební plán, latina, s. 1).
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Podaøí-li se uèiteli tyto smìrnice pøi dùsledné realizaci ve výuce uskuteènit, potom mùže
výuka latiny ve vysoké míøe pøispìt k  podpoøe evropského sebevìdomí (Seebauer, 2009a).
Dosah latiny je ovšem malý, uvìdomíme-li si, že mnoho hochù dává v  7. roèníku pøed
latinou pøednost „technickému kreslení“ a mnohé dívky upøednostòují pøed latinou druhý
živý jazyk.

9.3 Závìr

Skuteènost, že se zabýváme napø. evropskou literaturou, že se uèíme cizímu jazyku nebo
že v  geografii se uèíme o evropských zemích, ještì nic nevypovídá o tom, že to, èemu se
uèíme (a to na všech úrovních vzdìlávání), skuteènì vnímáme v  akèním evropském kon-
textu. Výsledkem mohou být jen izolované poznatky, a to zejména tehdy, pùjde-li o so-
ciálnì-vìdní a kritický pøístup za výrazné relativizace nacionálního stereotypu. Vezme-li
se do úvahy, že ještì dùležitìjší výchovnì-vzdìlávací funkce než uèebním plánùm pøináleží
uèebnicím jednotlivých vyuèovacích pøedmìtù, potom pùsobí divnì, že napø. v  dìjepisu
se hovoøí o Evropì, jen když se Evropa v  bitvách brání a jde jí o záchranu: u Marathónu,
u Thermopyl, v  bitvì Salamínské, na Katalánských polích, u Tours a Poitiers, u Lechu,
u Levanta, pøed Vídní atd. Ohlédneme-li od bitvy u Tours a Poitiers, jde vždy o útok z  vý-
chodu, kterému je tøeba se bránit. Od Peršanù k  Hunùm, Maïarùm a Turkùm … (pramen:
http://www.izor.at/schoolproj/europawochen/europswochen.htm – již neaktivní).

Idea Evropy se zøejmì nejvýraznìji projevuje tam, kde se nevymezuje ze sebe samé, ale
v  protikladu k  nìèemu jinému. Adekvátní pøístup ve výuce by byl v  multiperspektivní
analýze, která je zamìøena na jasné odpovìdi z  hlediska perspektivních zmìn. Evropská
dimenze ve škole i bìhem celoživotního uèení by mìla proto zahrnovat pokud možno co
nejvíce následujících aspektù (adaptováno, Mickel, 1994):

· antropologický a existenciální aspekt: podpora osobního štìstí na základì výbìru spo-
lupráce v  projektu a s  tím spojenou úèast na vzdìlání;

· kulturní aspekt: aktivní úèast na vzdìlávání a kultuøe v  jiné zemi EU nebo na progra-
mech celoživotního vzdìlávání úèastnických státù;

· kognitivní a emancipaèní aspekt: dodateèná nabídka vzdìlávání, prohloubení názorù
na lidské jednání na základì získaného vzdìlání v  multikulturním kontextu, rozšíøení
vlastního repertoáru chování;

· participaèní a efektivní aspekt: aktivní úèast na aktuálním spoleèenském vývoji;

· filozofický aspekt: prohloubení svìtového názoru každého úèastníka projektu;

· irenický aspekt: osvojení si tolerance, vytváøení vìtší ochoty k  mírovým akcím v  ná-
rodním i mezinárodním rámci;

· ekonomický aspekt: multiplikaèní funkce úèastníkù vzhledem k  mateøské univerzitì;

· bezpeènostní aspekt: redukce rizika, napø. ztráta pracovního místa, ekologická rizika;
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· pohybový aspekt: více pohybu, spontaneity, kreativity, volba nekonvenèních cest,
možnost zmìny pracovního místa vyšším vzdìláním;

· politický aspekt: demokratické vyuèovací a uèební struktury, osobní zodpovìdnost,
zvýšení osobní svobody a rovnost;

· kvalitativní aspekt: zlepšení profesní kvalifikace;

· sociální aspekt: pøíslušnost k  týmu, spoleèná práce na strategiích øešení, zvýšení sociální
prestiže, pøizpùsobení se životním podmínkám;

· komunikativní aspekt: umožnìní èastìjší komunikace, uznání nutnost cizojazyèné ko-
munikace;

· volnoèasový aspekt: smysluplné trávení volného èasu na pøátelských univerzitách,
v  cizinì;

· rovnostáøský aspekt: redukce sociálních rozdílù, vytváøení rovných pøíležitostí …

Realizace „evropské dimenze“ a podpora „evropské identifikace“ ve školství a jeho pro-
støednictvím

· se sice mùže iniciovat uèebními plány a výcvikovými programy, ale jejich integrace
osobností uèícího se je však sotva realizovatelná souèasnými formami v  rámci dosa-
vadních výchovnì-vzdìlávacích postupù, a to od první tøídy až po vzdìlávání dospìlých;

· je však hlavnì založena na základních názorech a životních postojích, které umožòují
všem zodpovìdným lidem vysokou míru identifikace s  cíli evropské vzdìlávací politiky
a také velkou vìcnou, akèní, komunikativní a sociální kompetencí, což ovšem vyža-
duje její uplatòování na všech úrovních školství a vysokou míru osobní angažovanosti
u všech zúèastnìných osob, pøedevším u uèitelù, profesorù a nikoliv naposled v  práci
na pedagogických fakultách a vysokých školách.
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10 UÈEBNICE (DÌJEPISU)
A VÍCESTUPÒOVÁ KURIKULA

Zdenìk Beneš

Mezi otázkami a problémy, které stále probíhající èeská kurikulární reforma otevøela, je
i otázka, jakou úlohu a jaké funkce bude nadále mít èi má mít uèebnice. Jde o otázku, nad
níž stojí za to se zamyslet – domnívám se, že je to nutné proto, že v  jejím pozadí se mùže
skrývat jak kompetentní tázání se po místu uèebnice ve dvojstupòovitì konstruovaném
kurikulárním systému, tak ale také možné nepochopení toho, co uèebnice je. Je mi pøitom
zøejmé, že uvažovat o uèebnici bez ohledu na její oborový obsah je na ploše jedné studie
prakticky nemožné. Budu proto mluvit o uèebnici dìjepisu, již však chápu jako konkrétní
pøíklad uèebnice humanitnì-sociálních vzdìlávacích oborù i odpovídajících vyuèovacích
pøedmìtù.1 Takové omezení má ale i hlubší opodstatnìní. Domnívám se, že uèebnice
tìchto pøedmìtù vykazují ponìkud jiné rysy, než mají uèebnice pøedmìtù exaktních a pøí-
rodovìdných. Tam je oborový systém systematiètìjší, neumožòující pøílišnou volnost
konceptualizace a strukturalizace uèiva. V  pøípadì dìjepisu je však tato volnost omezo-
vána velmi málo – v  tradièním kvazisyntetickém pojetí dìjepisného uèiva chronologií,  a v ji-
ných jeho konceptech je tomu ještì ménì (Èapek 2003). Jako pøíklad uveïme anglosaské
pojetí školního dìjepisu (exemplární pøístup), v  nìmž je uèebnice uchopitelná spíše jako
„pracovní sešit“, zpracování zcela konkrétního historického dìje, události. V  tradicích kon-
tinentálního pojetí pøedmìtu však jde o cestu spíše neschùdnou.

Formulujme tedy nejprve, co uèebnicí rozumíme. Nebudeme tu opakovat definici uèeb-
nice dìjepisu (viz Beneš, Gracová, Prùcha 2008, s. 9), ale soustøedíme se na její (možné)
místo ve struktuøe dokumentù øídících výuku a edukaèních médií. Ty dohromady vytvá-
øejí formální (normativní) edukaèní prostor. Uèebnice v  nìm zaujímá specifické postavení,
protože tento prostor bezprostøednì propojuje se samotnou  reálnou výukou; a právì pro nìho
se také objevují kritické pøipomínky vùèi ní. Všimnìme si proto tìch nejèastìjších z  nich.

První námitka, jež je „proti“ uèebnici v  systému RVP – ŠVP vznášena, je námitkou obsa-
hovou: Jak – èi proè vùbec – konstruovat jednotnou (pøedepisovanou) uèebnici, když má
uèitel právo výbìru uèiva?

Tato námitka se opírá o dlouhou tradici: jednak o vžitou podobu striktních osnov, které
pøedepisovaly relativnì pøesnì vybraný thesaurus (kánon) faktografických údajù, který
bylo tedy možné konkretizovat v  uèebnici, jednak o empiricko-faktografické pojetí uèiva.
Základem takového pojetí je vìdecký, v  našem pøípadì tedy historický (spíše ale dìjinný)2
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1 Užívám radìji vymezení sociálnì-humanitní obory èi pøedmìty namísto v  RVP užívaného termínu
spoleèenskovìdní, který považuji za jisté reziduum marxistického pøístupu. Viz Beneš (2009b).

2 Slov dìjiny a historie, stejnì jako jejich odvozenin užíváme zpravidla synonymnì, aèkoliv v  ryze
vìdeckém pojmosloví je jejich význam odlišný. Dìjinné je to, co se skuteènì stalo, historickým
se dìjinné stává svojí reflexí. Na tomto místì oddìlujeme oba významy proto, že v  tradièním



fakt jako základní stavební kámen celkové konstrukce vìdeckého obrazu reality. Anebo,
zvláštì v  pøípadì primárního vzdìlávání, celkové výchovy jako individuálnì-sociální kulti-
vace. V  pøípadì dìjepisu tu pak byla zdùrazòována úloha mravní a obèanské výchovy.

Z  tohoto pojetí lze také odvodit stále pøítomnou (i když málo diskutovanou) dvojí pøed-
stavu o základním zpùsobu užití uèebnice: je uèebnice souborem faktù (v lepším pøípadì
informací), které se má žák nauèit, anebo je takovým informaèním celkem, který pomocí
odbornì historických, pedagogických a psychologických nástrojù vytváøí prostor pro ope-
race s  informacemi – pak je celkem, z  nìhož se má žák uèit, což je optimální zpùsob užití
uèebnice.

Druhá èastá námitka zní: Nabízené uèebnice (mnì, konkrétnímu uèiteli) nevyhovují. Tento
pøístup známe jak z vlastních pøiznání mnohých pedagogù, tak z  výpovìdí žákù. Také tato
námitka má své minulostní zázemí. Dodnes patøí èeské školství k  tìm, v  nichž je uèebnice
v  reálné výuce užívána málo (Klíma a kol. 2001; Gracová 2008; Hudecová in Beneš,
Gracová, Prùcha 2008). Povýtce slouží k  domácí pøípravì žákù, èi jsou akceptovány jako
„prostá nutnost“. Žáci se ale zpravidla uèí z  vlastních zápiskù, tedy podle uèitelova vý-
kladu. A ty, jak víme, se mohou v  èase mìnit velmi málo a nebudeme leckdy daleko od
pravdy, když pøipustíme, že pramení v  textech uèebnic a v  celkovém pojetí uèiva platných
pøed drahnou dobou. V  takovém pøípadì nejde o to, zda uèebnice vyhovují èi nevyhovují
souèasným trendùm a požadavkùm výuky, ale prostì neodpovídají vyuèovacímu stylu
uèitele, vypìstovanému bìhem jeho profesního života. Pak ovšem nemá pøíliš smysl uva-
žovat o podobách a funkcích uèebnice v novém kurikulárním prostøedí, protože zmínìný
pøístup vyplývá „odjinud“.

Zøejmì právì v  této skuteènosti se skrývá také empiricky snadno ovìøitelný fakt, že vìt-
šina uplatòovaných ŠVP se pøíliš neliší od stavu výuky pøed zavedením RVP, èi je pouhou
„faktografickou konkretizací“ daného RVP. Tuto tezi nemohu sice kvantifikovat, ale in-
formace, s nimiž pøicházím (a nejen já, ale všichni, kdo máme se školním dìjepisem co do
èinìní) do styku, nasvìdèují, že právì tento pøístup k  tvorbì ŠVP lze považovat za stan-
dardní. Jistìže se setkáváme i s  leckdy velmi radikálnì se tváøícími inovacemi školního
kurikula dìjepisu, avšak popravdì øeèeno, vzbuzují tyto snahy mnohdy znaèné odborné
(didaktické i historické) pochyby.

Všimnìme si, že obì uvedené pøipomínky mají spoleèného jmenovatele: Tak jako tak se
odvolávají na faktografickou rovinu dìjepisného uèiva, již implicitnì považují za „páteø“
konstrukce uèiva. Znovu ale zopakujme, že jde o dìdictví „pozitivistického“, pøesnìji
empiricko-kritického, modelu dìjepisného kurikula, jež bylo konsekvencí celkového pojetí
vìdy a její role v  období rozvoje „klasické vìdy“ 19. století (ostatnì dodnes existující struk-
tura vyuèovacích pøedmìtù upomíná na vìdní klasifikaci oné doby). Kolem faktografie
školního dìjepisu se dnes vedou neustálé diskuse.3 Na jedné stranì je vyslovován radikální
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chápání školního dìjepisu se má žák seznámit s  tím, co se stalo. Až moderní pojetí školního dìje-
pisu si uvìdomilo, že jeho pøedmìtem není to, co se stalo, nýbrž (jednoduše øeèeno) to, jak dìjinné
v  souèasnosti pùsobí. Za pøedmìt školního dìjepisu je tak dnes považováno historické vìdomí.
Viz JEISMANN 1988.

3 K  tomu srov. napø. sb. Historie a škola I, II, III, IV, VI, kde jsou k  dispozici odkazy na další
literaturu.



názor, že ve školní výuce je tøeba klást dùraz na kritické myšlení, které jakoby výuku
oprošťuje od nutnosti znalosti konkrétních faktù. Ty ostatnì (prý) lze najít v  obecnì dostup-
ných informaèních zdrojích, zejména na internetu. Avšak jakékoli myšlení, a zvláštì
myšlení utváøející se, se bez potøebné faktografie obejít nemùže. I kdyby tato fakta mìla
tvoøit pouhé „lešení“ pro teprve budovanou stavbu. Je nakonec zajímavé, že tento typ ná-
mitek se uplatòuje pøedevším v  sociálnì-humanitní složce vzdìlání, daleko ménì už
právì v  oblasti exaktního èi pøírodovìdného poznání. Ostatnì krach napøíklad tzv. množi-
nové matematiky, proniknuv do našeho školství za školní reformy 70. let minulého století,
tu budiž pøíkladem snad dostateènì zøetelným.

Na druhé stranì faktografiènost je prokletím našeho školního dìjepisu. Uèíme fakta, nikoli
pøemýšlet o dìjinách. Je nejen hluboce vkoøenìna do historického myšlení a vyuèovacího
stylu mnoha uèitelù, ale je na ní založena i konstrukce èeských kurikul; ani v  probíhající
kurikulární reformì se nepodaøilo toto konceptuální založení zlomit (Beneš 2005). O to
více je otázka po vztahu uèebnice a povahy kurikula naléhavìjší. Neklademe si za úkol
zde tuto otázku vyøešit, chceme pouze nabídnout možné øešení a pøedevším vyprovokovat
k  zamyšlení.

Nejprve se zastavme u toho, jakou strukturu a povahu mají dnešní uèebnice dìjepisu.
Pøednì musíme konstatovat, že neexistuje jednotný obecnì pøijímaný, „normativní“ model
uèebnice. J. Maternicki navrhl pøed èasem jejich trojèlennou typologizaci: rozeznal typ
uèebnice (1) kvazisyntézy, (2) uèebnice analyticko-syntetické a (3) materiální kompendia
(v souvislosti viz Beneš, Gracová, Prùcha 2008). Tuto typologii tu upravíme pro potøeby
našeho tématu; umožòuje nám to snad skuteènost, že dnes neexistuje obecnì pøijímaná ty-
pologie dìjepisných uèebnic a v  dùsledku toho je každá typologie do jisté míry i instru-
mentem hodnocení uèebnic.

Prvním typem tu budou tzv. kvazisyntézy. V  èeském prostøedí jde o nejrozšíøenìjší typ
dìjepisné uèebnice, mající opìt (a samozøejmì nejen u nás) nejdelší tradici, sahající až
k  samotným koøenùm moderního školství. Usilují o ucelený obraz minulosti, musí proto
ale spoèívat na nìkolika nutných krocích: musí v  nich být proveden striktní výbìr fakto-
grafie, která by mìla být charakteristická pro sledovaný celkový cíl uèebnice, neboť takováto
uèebnice musí uplatòovat výraznou míru generalizace a v  tom pøípadì uvádìná faktogra-
fie musí mít znaènou míru obecné platnosti.

Druhým typem jsou pracovní uèebnice. Ty kladou dùraz na analytické kritické zacházení
s  informacemi. Zdùrazòují spíše metodickou rovinu dìjepisného uèiva s  výraznìjším,
zøetelnìjším uplatnìním rysù historicko-metodologických èi psychologicko-pedagogických.
Pøedpokládají také aktivnìjší pøístup uèitele i žáka k  využívání uèebnice.

Tøetím typem by pak byl „anglický“ model uèebnice, která je jakýmsi „tematickým se-
šitem“ zpracovávajícím jedno konkrétní historické téma. Svým konkrétním zpracováním
se tento typ uèebnice mùže blížit jejich prvnímu, ale i druhému typu.

Na tomto místì proveïme jistý myšlenkový experiment: Postupující elektronizace a digi-
talizace informaèních tokù v  moderní spoleènosti vznesla otazník i nad samotnou knihou:
na trhu se již objevují elektronické knihy (e-book) èi audioknihy na CD-ROM – a také
tento trend vede k  otázkám nad úèelností tradièní uèebnice, protože vždy jde o knihu, ať
už má jakoukoliv strukturaci svých textù (srov. Maòák 2008).
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Nejsme tu ale svìdky poèáteèního oslnìní novými technickými možnostmi? Nebylo by to
poprvé. Vzpomeòme na úvahy o školní televizi z 60. let, vystøídané pozdìji nadšením
z  videotechniky a internetu; anebo na zcela mylné pøedpoklady o tom, jak poèítaèová
technika povede k  výrazné úspoøe papíru – pravdou je pravý opak. Nové techniky a tech-
nologie zpracování informací nepochybnì nabízejí didakticky využitelné možnosti, jež
jsou pro klasickou knihu zcela nedostupné. Na druhé stranì ale vystavují svého uživatele
nezbytnosti užívat více èi ménì sofistikovaných technických prostøedkù. Ať už jde o tele-
vizní pøístroj èi PC, o videopøehrávaè èi o cokoli jiného, jde pro prostøedníka vystavujícího
svého uživatele silným vnìjším vlivùm (v  principu na elektrický proud). Naproti tomu
kniha vyžaduje pouze pøirozené biologické vlastnosti lidského tìla – na tuto samozøej-
most mnohdy zapomínáme. Pak je tu kulturní tradice: Pøes všechny technické inovace
knižní trh nekolabuje. Jestli jej nìco omezuje, pak jsou to spíše ekonomické aspekty, tržní
síla potencionálních ètenáøù apod. Zda v  dohledné dobì, o níž má v  tomto kontextu smysl
uvažovat, bude uèebnice-kniha nahrazena uèebnicí-poèítaèem, si netroufám ani odhadnout.
A považuji ji za ponìkud metafyzickou èi prorockou – moje následující úvaha nabízející
její øešení bude proto ponìkud „alibistická“.

Podstatnìjší je nìco jiného: pùjde vždy o uèebnici, tedy o jistou strukturaci textù urèenou
k  pedagogické komunikaci, jež bude muset texty strukturovat s  ohledem na vytèený obsah
uèiva, na pedagogické a psychologické determinanty výuky a bude muset dokonce splòovat
i jistá estetická kritéria (viz Knecht, Najvarová in Knecht, Janík 2008; Zujev 1986; Manguel
2007). A nakonec do tohoto spektra pøedurèeností musíme zahrnout ještì aspekty hygie-
nické a zdravotní. Možný vývoj tak zøejmì nabízí škálu øešení: budeme mít edukaèní média
technicky rùzného typu, jež budou muset splòovat jistá spoleèná pravidla; které z  tìchto
médií bude uživatelsky dominantní výslednicí zcela konkrétních vzdìlávacích, sociálních
a dokonce i ekonomických podmínek. Nedávné opatøení kalifornského guvernéra A. Schwar-
zeneggera o nahrazení školních uèebnic má pøiznaný ekonomický základ, pøipomeòme si
však, že se týká pouze uèebnic tzv. reálných pøedmìtù, nikoli pøedmìtù sociálnì-huma-
nitních. Tato skuteènost má, troufám si tvrdit, hlubší než jen náhodnì výbìrové dùvody.

Tento pøíklad nás vede dál: uèebnice má tudíž nejen informaèní hodnotu a nejen jistým
zpùsobem systematizuje obsah uèiva a jeho prostøednictvím obsah pøíslušného – dikcí
RVP øeèeno – vzdìlávacího oboru, což je v  pøípadì „naukových“ vyuèovacích pøedmìtù
urèitý vìdní obor, ale má funkce i hlubší. Souhrnnì jim øíkejme kulturní (Beneš 2009a).
V  tradièním chápání funkcí uèebnice (Beneš, Gracová, Prùcha 2008) jde o velkou èást
funkcí formativních, konkrétnì o funkci legitimizaèní, etickou a funkci estetickou. V  nich
je integrálnì pøítomný oborový pøesah smìrem k  sociokulturní realitì. V  pøípadì dìjepis-
ných uèebnic jde o to, že jsou významnou souèástí historické kultury: uèebnice je jedním
z  nejstarších typù historických textù, je navíc jedním z  nejmasovìjších a do tøetice je nej-
viditelnìjším i nejsledovanìjším prvkem celého systému školního dìjepisu (viz Beneš,
Gracová, Prùcha 2008). To jsou nenahraditelné funkèní vazby.

Právì odtud vyplývá, že uèebnici nelze chápat jako pouhý „koš“ informací urèených ke
spotøebì – k „nauèení“, ať už úplného anebo jen èásteèného. Uèebnice se tu jeví jako „ge-
nerátor“. Uèebnice dìjepisu musí nabízet základní thesaurus (kánon) faktografie, který by
mìl odpovídat ve strategickém rozmìru povaze a determinaci historické kultury, to zna-
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mená, že by to mìla být fakta (události, osobnosti, procesy a jevy) významná pro dìjinný
vývoj a zároveò pro souèasné historické myšlení (historické vìdomí), ale pøedevším, takto
fakta musí být strukturována tak, aby jednak nabízela souèasnou relevantní (historickou)
interpretaci, ale zároveò aby nabízela prostor pro škálu dalších možných èi uplatòo-
vaných interpretaèních postupù. Samotná výuka by pak mìla vytváøet dostateèný prostor
ke kritickému pøístupu. Jistìže se tu objevuje dìjepisu èasto pøedhazované nebezpeèí his-
torických anachronismù, aktualizací a nejrùznìjších instrumentalizací; zejména etapa sou-
dobých dìjin je k  takovýmto pøístupùm náchylná. Jak èasto nejen uèitelé, ale vùbec kulturní
veøejnost podléhají žurnalistickým obrazùm minulosti a jejich tak oblíbené „senzaènosti“
(Beneš 2007).

Uèebnice chápaná (a tvoøená) jako zmínìný generátor se pak nutnì vyhýbá nebezpeèí, jež
hrozí dnešní školní výuce a výchovì: že totiž bude „obslužným školstvím“, pøedkládáním
hotových informací, popøípadì výukou jejich vyhledávání – zejména na internetu, ale
nikoli již jak potøebným informováním, tak i výukou ke kritickému zacházení se získávanými
informacemi. Toto nebezpeèí má ještì jeden aspekt: poznání sociálnì-humanitní skuteè-
nosti se tím scientizuje, redukuje se na jakési matematicko-fyzikální tabulky lidské skuteè-
nosti, která je ovšem pøedevším neexaktní, hodnotová a (inter)subjektivní (Beneš 2009a).

Takové pojetí uèebnice posiluje i to, že se v  ní – z  hlediska samotného èi základního, his-
torického výzkumu – setkáváme se spíše se skuteèností historiografickou než historickou.
Toto konstatování vychází z  urèení pøedmìtu školního dìjepisu, jímž není samotná histo-
rická skuteènost, nýbrž kultivace historického vìdomí.

Nejde v  ní o samotný historický výzkum, ale nejde v  ní také pouze o popularizaci dosaže-
ného poznání. Uèebnice proto nepøedstavuje typ populárnì vìdecké literatury, i když s  ní
má mnohé styèné body (Maternicki 1985), nýbrž typ historického textu majícího povahu
realizace aplikovaného historického výzkumu; takové urèení je možné proto, že výsledky
historického bádání jsou tu za využití zejména pedagogicko-psychologických determinant
transformovány pro potøeby osobnostní kultivace a celkové socializace jejich primárních
recipientù, tj. žákù a studentù. Je proto také urèena primárnì jim jako zcela konkrétnímu
adresátovi, jemuž je podøizována jejich celková obsahová i konceptuální nároènost.

V  sociálnì-humanitní oblasti je tu tøeba poèítat s  øadou z  hlediska úzce pojímaného nor-
mativního kurikula jako administrativního dokumentu øídícího výuku vnìjších a nesysté-
mových vlivù. Pøicházejí z  prostøedí historické pamìti, žurnalistiky èi politického prostøedí.4

Uèebnice proto nepùsobí jenom v  zamýšleném diskursu kurikula a autorova konkrétního
tvùrèího zámìru, ale soubìžnì (stranou mùžeme ponechat hledisko historiografické, v  nìmž
uèebnice vystupuje v  pøevážnì diachronním diskursu vývoje historiografie jako specifický
historický text) v  nìkolika rùznorodých diskursech zároveò.5 Lze uvést opìt malý a kon-
krétní pøíklad: Belgie odsunula výuku dìjepisu do vyšších roèníkù. V  administrativním
(a tolik oblíbeném) pohledu na dìjepis jde o jeho oslabení. Nabízí se ale i jiný možný pohled:
neskrývají se za tímto opatøením celkové problémy belgické federace, které v  sobì samo-
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z  referátu pøedneseného na mezinárodní konferenci Kurikulum a  uèebnice z  poh¾adu pedagogic-
kého výskumu (Bratislava 2009), který bude publikován ve sborníku z  této konference.



zøejmì obsahují velkou historickou zátìž (jen si pøipomeòme pøípad Èeskoslovenska!)?
Pak pùjde o to, že pro žáky nižších roèníkù primárního vzdìlávání je øada, zejména bel-
gických (tj. v  našem tradièním pojetí „národních“) dìjinných aktérù, ať už událostní èi
osobnostní povahy, obtížná k  interpretaci a k  pochopení. Proto mohou vést i nezamýšleným
dùsledkùm: mohou prohlubovat vzájemnou antipatii obou belgických národností, popøí-
padì vyvolávat i nepøátelství vùèi èetným imigrantùm, s  nimiž se v  Belgii bìžnì setkávají
na ulicích.

Dnešní didaktika dìjepisu také upozoròuje na to, že alespoò v  øadì svých dílèích tex-
tových substruktur prezentuje spíše než se samotnou skuteènost historickou skuteènost
historiografickou. Zøetelným pøíkladem této konceptualizaèní (pre)transformace mùže
být promìna historického pramene v didakticko-historický pramen (slovenská terminologie
užívá termínu školský historický prameò). V  uèebnicích se nesetkáváme pøímo s  pra-
menem v  jeho pøísnì vìdecké podobì (napø. kritické edice textu), ale v  podobì pramene
už didakticky upraveného (ve zvoleném pøíkladu pùjde o pøevzetí „ètenáøské“ edice pra-
mene, dále jde zpravidla o úryvek textu, témìø vždy pøeloženého do mateøského jazyka, který
je dále vøazen do urèitého kontextu vytvoøeného informaèním celkem uèebnice, atd.) (Pandel
2006). Historický pramen je tu tak nikoli pouze „zjednodušen“, ale plní také jiné funkce.

Ale nejde jenom o pramen, jde o celkové myšlenkové zacházení s  dìjinami. Napomoci nám
mùže rozlišení ètyø typù historické narace, které v  návaznosti na klasickou historickou
vìdu provedl J. Rüsen (1992).

Upr. Heike Ch.
Mätzig (TU
Braunschweig)

pamìť kontinuita forma komunikace identita

tradièní
vyprávìní

na poèátky
existujícího øádu
a životních forem

jako trvání ve
zmìnách

srozumìní prostøednictvím pøejímání
pøedem daný øádù a ži-
votních forem (nápodoba)

exemplární
vyprávìní

na pøípady,
v nichž se proje-
vují obecná pra-
vidla jednání
a dìní

jako nadèasová
platnost pravidel
jednání a dìní

argumentace prostøednictvím znalosti
pravidel jednání v  jednotli-
vých situacích
(moudrost)

kritické
vyprávìní

na odchylnosti,
které problemati-
zují souèasnou
historickou
orientaci

jako zlom
v  prùbìhu èasu

rozchod
s  dosavadními
stanovisky

prostøednictvím negování
vžitých životních forem
(vlastní mínìní)

genetické
vyprávìní

na zmìny, které
otevírají životní
šance

jako vývoj,
v  nìmž se mìní
formy života, aby
se dynamizovalo
trvání

reflektovaný vztah
mezi dosavadními
stanovisky a ote-
vírajícími se
perspektivami

prostøednictvím
individualizace
(tvorba)

Tab. 10.1: Typy historické narace
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Tyto typy historické narace upozoròují na rùznosti narativního zacházení s  lidskou – a tj.
historickou – skuteèností. A toto narativní zacházení je interpretací této skuteènosti, nebo,
chcete-li postmodernì, její „vytváøení“. Chováme se podle vzorù, našich autorit, sdílíme
hodnotové struktury. Žák se nutnì setkává s  nimi všemi, protože školní dìjepis není ome-
zitelný jenom na normativnì oèekávané kurikulum. Výuka dìjepisu – sociálnì-humanitní
vzdìlávání obecnì – je komprimací sociálnì fungujících interpretací, v  našem konkrét-
ním pøedmìtu dìjepis historické kultury.

V  tom spoèívá skuteèný a nenahraditelný význam uèebnice, která je didakticky zpraco-
vaným metodickým nástrojem pro interpretace alespoò tìch nejèastìjších a nejdùležitìj-
ších interpretací historické skuteènosti – nahlédnìme do moderních uèebnic, zejména do
jejich ikonických textù, abychom napøíklad na diapazonì prezentací dokumentárních
fotografií, politických èi reklamních plakátù,postøehli, že si rùznorodou paletu svých inter-
pretací pøímo vynucují. Znovu zdùraznìme, že otázka fyzické podoby uèebnice je ved-
lejší: Uèebnice chápaná jako didakticko-historický text vytváøí dostateènì široké sémantické
pole, abychom se zbavili de facto zavádìjící otázky po smyslu a úèelnosti uèebnice a sou-
støedili se na problémy spojené s  edukaèním potenciálem jednotlivých typù historického
textu a jejich (konkrétnì edukaènì) vhodnou formou didaktické realizace. Zda to bude
klasická kniha èi cokoli jiného, ponechme konkrétním situacím, jež mohou být z  nejrùz-
nìjších kulturních, sociálních èi ekonomických dùvodù nejenom odlišné, ale i èasovì
promìnlivé.
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11 KURIKULUM TECHNICKÝCH
VZDELÁVACÍCH PREDMETOV
V  ŠTÁTNOM PROGRAME VÝCHOVY
A  VZDELÁVANIA V SR

Mária Kožuchová

Skôr, než sa zaèneme venovať technickému vzdelávaniu a jeho koncepèným výcho-
diskám v  Slovenskej republike, položme si otázku: „Èo je zmyslom základného vzdelá-
vania?“ Nie je vôbec jednoduché definovať, èo je zmyslom školského vzdelávania, najmä
v  kontexte súèasných kultúrnych nárokov na èloveka. Život èloveka charakterizuje pre-
dovšetkým to, že existuje v  dimenzii kultúry a práve táto kultúra ho robí špecificky ¾udským.
Škola z  tohto poh¾adu vo svojom obsahu vzdelávania koncentruje a sprostredkúva tie prvky
kultúry, ktoré majú pre urèitý sociálny priestor ustálenú akceptovanú hodnotu. Ak teda
vzdelávanie je predovšetkým akulturáciou a akulturácia sleduje formovanie kultúrnej
gramotnosti èloveka, potom zmysel vzdelávania smeruje k  formovaniu kultúrnej gra-
motnosti ako k  svojmu základnému cie¾u (Kolláriková, Pupala et al. 2001).

Technika je súèasťou tejto kultúry a stala sa hnacou silou tejto doby. Preto je úlohou školy
umožniť akulturáciu každému èloveku aj v  tejto oblasti. S  tým ve¾mi úzko súvisí aj prí-
prava budúcich uèite¾ov, ktorá by nebola komplexná bez technického vzdelávania. Týmto
aktuálnym problémom chceme venovať svoju pozornosť v  predloženej štúdii. Autorka
analyzuje školský vzdelávací program pre predprimárne a  primárne vzdelávanie z  poh¾adu
technických vzdelávacích predmetov. V  závere podáva návrhy a  odporúèania na úpravu
uèebných programov pre prípravu uèite¾ov, ktorí budú pôsobiť na týchto stupòoch vzde-
lávania. Príspevok vznikol s  podporou projektu KEGA 3/7127/09.

11.1 Východiská pre tvorbu Štátneho vzdelávacieho
programu

Problematika výchovy a  vzdelávania je mnohodimenziálna. V  poslednej dobe sa u  nás aktua-
lizoval celý rad významných dokumentov. Bol to napr. Program Konštantín (1992), Pro-
gramové vyhlásenie vlády (1996), Milénium (2001) a  v  poslednej dobe bol predložený na
odbornú diskusiu Štátny program výchovy a  vzdelávania (ïalej ŠPV) a  následne zavedený
do praxe (1. 9. 2008). Nie je našim cie¾om analyzovať spomenuté vzdelávacie dokumenty,
chceme sa zamyslieť nad ŠPV a  v  òom skúmať miesto predprimárneho a  primárneho tech-
nického vzdelávania. Vychádzame z  predpokladu, že hlbšie zamyslenie sa nad otázkami
vzdelávania a  širšia diskusia odbornej i  laickej verejnosti sú nevyhnutným predpokladom
pre jeho úspešné zavedenie do praxe.
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Dokument ŠPV vychádza z  európskej vzdelávacej politiky, ktorej medzníkom sa stala
Maastrichtská zmluva (1991) – Vzdelávanie pre zjednotenú Európu a  následné materiály,
ako bola Biela kniha (1994), dokument „Na ceste k  Európe vedenia“ (1997), Memo-
randum celoživotného vzdelávania (2001) a  hlavne z Lisabonskej stratégie (2000)
uèiacej a  globalizujúcej sa spoloènosti, kde sa kladie dôraz na zvyšovanie úrovne vzdelá-
vania a  prípravy pre život v  informaènej spoloènosti s  dôrazom na celoživotné vzdelávanie.
Pre našu tému je významné to, že dokument vníma kategóriu vzdelávania a  uèenia z  celo-
životného h¾adiska. Pre charakteristiku rôznych oblastí vzdelávania èloveka v  uèiacej sa
spoloènosti prijíma vo svete používaný pojem „gramotnosť“. Program sa zameriava na
gramotnosť informaènú, obèiansku, ekonomickú, jazykovú a  gramotnosť udržate¾ného roz-
voja. Za dôležité sú považované aj individuálne a  kolektívne hodnoty: spôsob nazerania na
život, na spoloènosť, záujem o  uèenie a  vzdelávanie, zodpovednosť a  ïalšie hodnoty, ktoré
majú ve¾ký význam pre uplatòovanie ¾udských zdrojov. V  tejto súvislosti nachádzame
mnoho významných podnetov pre uplatòovanie moderných technológií vo vzdelávaní,
pre rozvoj vedy a  i. Uvedomujeme si, že ak chceme uvažovať o technickej edukácii v  pred-
primárnom a  primárnom vzdelávaní, je potrebné mať na zreteli tento širší kontext. V  di-
menziách urèitého perspektívneho uvažovania je potrebné brať do úvahy dôvody, ktoré
vedú k  zmenám a  dôsledky, ktoré táto zmena prináša pre vlastnú pedagogickú èinnosť.

Oproti minulosti obsah edukácie nie je èosi, èo je dané, s  èím sa poèíta a  o  èom sa nemá
diskutovať. Naopak, obsah sa stáva dynamickou zložkou a  je žiaduce o  òom diskutovať,
zoh¾adòovať jeho historický, ale aj filozoficko-kultúrny kontext. Ak chápeme vedecké,
technické a  umelecké disciplíny, ako urèitú formu organizácie znalosti, je potrebné zá-
roveò dodať, že ich obsah podlieha permanentnej rekonštrukcii. To vyvoláva potrebu nazerať
na obsah vzdelávania ako na dynamický a  otvorený fenomén, ktorý si žiada permanentný
pedagogicko-psychologický výskum (Englund 1997).

Ïalším špecifikom ŠPV je zameranosť na rozvoj k¾úèových kompetencií, ktoré tvoria
základ cie¾ov výchovy a vzdelávania. Rada Európy nazerá na kompetencie ako na: „vše-
obecnú schopnosť založenú na poznatkoch, skúsenostiach, hodnotách a  dispozíciách, ktoré
jedinec rozvinul v  priebehu svojej èinnej úèasti na vzdelávaní“ (Klíèové kompetence...
2003 s.13).

Perrenoud (in Klíèové kompetence... 2003, s. 12–13) definuje kompetencie ako „schopnosť
úèinne konať v  urèitom type situácií, schopnosť založená na poznatkoch, ktorá sa neob-
medzuje len na ne. Vytváranie kompetencií má umožniť jedincom, aby mobilizovali, uplat-
òovali a  zapájali osvojené poznatky v  zložitých rozmanitých a  nepredvídaných situáciách“.

V  ŠPV sa vychádza z 8 oblastí k¾úèových kompetencií, ktoré zadefinovala Európska
komisia. Tie sa stali základom celoživotného vzdelávania. Následne boli vytvorené ciele
vzdelávania v rámci jednotlivých stupòov ISCED. Spoloèným cie¾om vzdelávania je zabez-
peèiť rovnaké vzdelávacie príležitosti pre každého a umožniť jednotlivcovi rozvinúť iden-
titu najprijate¾nejším spôsobom, získať také vzdelanie a kompetencie, ktoré mu umožnia:
· konať vedome so znalosťou vecí,
· riadiť svoj vlastný život,
· realizovať efektívne pracovné úlohy v spolupráci s inými,
· prevziať zodpovednosť za konanie v súkromí a spoloènosti.
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Hlavnou úlohou školy v tomto smere nie je sprostredkovávanie hotových poznatkov, ale
predovšetkým rozvíjanie poznávacích schopností žiakov, rozvíjanie tvorivosti, hodnotiaceho
myslenia a podpora poznávacej zvedavosti žiakov. Z  h¾adiska sféry nášho záujmu sa budeme
venovať len predprimárnemu a  primárnemu vzdelávaniu a  vymedzeniu cie¾ov na týchto
dvoch úrovniach.

Ciele predprimárneho vzdelávania ISCED 0
(predškolské vzdelávanie)

Cie¾om predprimárneho vzdelávania je vytvoriť prostredie založené na hre a  uèení, aby
sa prostredníctvom cielených inšpiratívnych aktivít zabezpeèil celkový rozvoj dieťaťa
so zámerom dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a  kognitívnu úroveò ako
základ pripravenosti na školské vzdelávanie. Východiskom je individualita dieťaťa,
podstata aktívneho uèenia a  jeho sociálna integrácia.

Predprimárne vzdelávanie v  oblasti kognitívneho rozvoja má umožniť rozvoj (materinského)
jazyka, a  položiť základy poznávania najbližšieho socio-kultúrneho prostredia. V  oblasti
psycho-motoriky má zabezpeèiť rozvoj fyzickej a  pohybovej stránky, grafo-motoriky
a  v  oblasti emocionálneho a  sociálneho vývinu eliminovať emoènú labilitu dieťaťa a  adap-
tovať sa na školské prostredie a  školské požiadavky.

Ciele primárneho vzdelávania ISCED 1
(prvý stupeò základnej školy)

Cie¾om primárneho vzdelávania je zabezpeèiť hladký prechod na školské vzdelá-
vanie prostredníctvom poznatkov získavaných na základe hry, objavovania
a  stimulovania „poznávacej“ zvedavosti. Vzdelávanie je založené na princípe od
známeho k  neznámemu a východiskovým bodom sú aktuálne skúsenosti, záujmy
a  poznanie detí. Súèasťou cie¾a primárneho vzdelávania je pripraviť žiakov na samo-
statnú prácu i prácu v  skupine, aby získali stabilný základ poznatkov a  zároveò
skúsenosti vzájomného rešpektu a  oh¾aduplnosti. Cie¾om primárneho vzdelávania je
vytvoriť základ pre sekundárne vzdelávanie prostredníctvom špecifickejšieho pred-
metového prístupu.

Dôležitým prístupom v rozvoji žiaka je vychádzať z jeho aktuálnych schopností, èím sa
predíde možným bariéram pri jeho vzdelávaní a  zároveò sa získa základ pre budúci vedo-
mostný a  sociálny úspech. Ak majú deti v  tomto veku možnosť získať bohaté skúsenosti
a  zážitky, rozvinie sa u nich potreba vyjadrovať sa verbálne, pohybom, prostredníctvom
hudby a  obrazov, èo je významný základ pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa.
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Citové prejavy školáka sa tiež odlišujú od predškolského obdobia – ustupuje emoèná labilita,
impulzivita i  detský egocentrizmus. Dieťa na primárnom stupni vzdelávania je schopné
regulovať svoje správanie pod¾a požadovaných noriem a  požiadaviek. Poèetné výskumy
poukazujú na skutoènosť, že mnohé deti, ktoré nenavštevovali materskú školu sa kompli-
kovanejšie vyrovnávajú so školským prostredím, èo môže mať vplyv na motiváciu ku škole
i  na kvalitu školského výkonu.

11.2 Technika ako prostriedok poznania
v  predprimárnom a  primárnom vzdelávaní

Obdobie predškolského a mladšieho školského veku má svoje osobitosti aj v  technickom
poznávaní. Oblasť predškolskej výchovy vo svojom inštitucionálnom vymedzení sa u nás
týka materskej školy, preto technické vzdelávanie budeme skúmať v  ŠVP aj v  tomto ve-
kovom období detí. Deťom v  predškolskom veku je potrebné poskytnúť primeranú sti-
muláciu a tým aj šancu rozvíjať svoje schopnosti a poznatky v  oblasti techniky. V  poznaní
je dieťa predškolského veku na polceste medzi fantáziou a životným realizmom. Zatia¾
u dieťaťa zákony logiky neplatia. Veci, ktoré sa hýbu, pod¾a dieťaťa majú v  sebe dávku
života, nech sú z  dreva, plechu èi plyšu. Pozoruhodná je jeho schopnosť v oblasti vnímania.
Dieťa si nevšíma len celok, ale aj najmenšie detaily. Tento vývoj na sklonku predškol-
ského veku postúpi tak ïaleko, že dieťa spo¾ahlivo urèí znaèku auta, televízora èi poèítaèa.
Aj keï má celkom slušnú zásobu poznatkov o technických predmetoch a hraèkách, ne-
dokáže oddeliť skutoènú realitu od fantázie. Stane sa, že tie isté autíèka, ktorých opísalo
princíp fungovania až do najmenších podrobností, ukladá na bok k  noènému spánku ako
živú bytosť.

O technických poznatkoch nám deti ve¾a povedia prostredníctvom svojich výtvorov. To
nám umožní pochopiť rozpor medzi skutoènými predmetmi a javmi a tým, ako ich vidí
dieťa. Vývinom dieťaťa, keï pribúda zmyslových zážitkov a predstáv, sa zdokona¾uje aj
rozumová èinnosť. V  siedmom a ôsmom roku sa dieťa už suverénne pohybuje v  oblasti
anticipaèných predstáv. Zároveò však operaèné myslenie zaèína zatláèať duševnú èinnosť
závislú od zmyslových dojmov (Piaget 1951).

Vstupom dieťaťa do školy sa anticipaèná predstavivosť neustále zdokona¾uje. Dieťa si dokáže
plánovať pracovný postup, skúmať a hodnotiť výber pracovnej èinnosti, premyslieť každý
krok realizovaného zámeru a napokon prezentovať a hodnotiť svoje „dielo“. To všetko pod-
poruje chápanie a poznanie, rozvíja sociálne správanie, komunikaèné schopnosti i kritické
myslenie.

To ako na tieto skutoènosti reaguje najnovšia vzdelávacia reforma na Slovensku nám ukáže
analýza ŠPV pre predprimárne a  primárne vzdelávanie. Ak vychádzame z  cie¾ov ŠVP,
tak základná filozofia novej koncepcie vzdelávania vychádza z  poznania, že technika je
jednou z  podmienok súèasnej i budúcej existencie èloveka, a to v  pozitívnom i negatív-
nom zmysle. V  dokumente sa zdôrazòuje, že mládež je potrebné pripraviť na tento spolo-
èenský jav, aby sa techniky nebála, aby nerezignovala pred jej zložitosťou, aby dokázala
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èeliť jej negatívnym dopadom. Technické vzdelávanie v ŠVP je orientované aj na oblasť
vedy a techniky – porozumieť zmenám spôsobeným ¾udskou èinnosťou a  viesť k zodpo-
vednosti obèana ako jednotlivca. Spôsobilosť kriticky používať technológie informaènej
spoloènosti na pracovné úèely, vo vo¾nom èase a na komunikáciu (používanie poèítaèa na
získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na ko-
munikáciu a  úèasť v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu).

Požiadavky na výkon v  technickom predprimárnom vzdelávaní

Oblasť technického vzdelávania v  ŠPV pre predprimárnu edukáciu je integrovaná takmer
do všetkých tematických okruhov. V  tomto programe (na rozdiel od primárneho vzdelá-
vania) sú zdôraznené kompetencie dieťaťa. Ide o  novšie ponímanie edukácie, no pre oblasť
techniky tak nemožno jednoznaène konštatovať. Technika je integrovaná do umeleckej
oblasti, èo nezodpovedá súèasnému rozvoju techniky, ani najnovším poznatkom v  oblasti
technickej edukácie, kde je podporovaný vedecko-technický prístup, nie technicko-ume-
lecký. Tým sa deťom uberá možnosť vytvárať si zmysluplný systém vedecko-technických
poznatkov v  èase, keï si zaèínajú utvárať ucelený obraz sveta na základe poznávania prí-
rodných a spoloèenských zákonitostí. V  ŠPV z  oblasti techniky ide o  tieto požiadavky:

V tematickom okruhu „JA SOM“

· zvládnuť sebaobslužné èinnosti (obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, èistiť si zuby atï.)
a návyky správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať èistotu pri jedle, atï.)

· zachovať v pracovných a  technických èinnostiach návyky poriadku a  èistoty (upratať
po sebe, dávať si pozor na odev, atï.)

· zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami
(strihať, lepiť, tvarovať materiál atï.), uplatòovať pri tom technickú tvorivosť,

· zhotoviť výtvory zo skladaèiek

· zvládnuť na základe nápodoby a  slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni
prácu s  poèítaèom.

V tematickom okruhu „¼UDIA“

· poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ¾udské èinnosti,

· poznať a v hrách napodobniť prácu rodièov,

· pochopiť význam práce na základe rozmanitých pracovných èinností,

· riešiť interaktívne úlohy v  detských edukaèných programoch.

V tematickom okruhu „PRÍRODA“

· prejaviť zruènosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z  prírodnín prostred-
níctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník.
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Ciele a  obsah primárneho technického vzdelávania

V  ŠPVV pre primárne vzdelávanie sú vymedzené vzdelávacie oblasti. Predmety technic-
kého charakteru sú zastúpené v  dvoch oblastiach: „Matematika a  práca s  informáciami“
a  oblasť „Èlovek a  svet práce“.

Kým ŠPV v  predprimárnom vzdelávaní zdôrazòuje výkon dieťaťa, v  primárnom vzdelávaní
ciele a  obsah. Ak bysme to chceli ve¾mi zjednodušiť, tak môžeme povedať, že predpri-
márna edukácia je orientovaná na dieťa, primárna na uèite¾a. Pre technické vzdelávanie
ide o  tieto ciele a  úlohy:

Ciele a  obsah informatickej výchovy

Cie¾om informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s poèítaèom a možnosťami
jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku majú
žiaci získať základné zruènosti v používaní poèítaèa:

· spolu s ostatnými uèebnými predmetmi sa podie¾ať na primeranom rozvíjaní schopností
žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, poèítaèe) k vyh¾adávaniu, spracovaniu
a uloženiu informácií,

· viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zruèností súvisiacich s procesom uèenia sa,

· systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a upev-
òovať kladné morálne a vô¾ové vlastnosti žiakov.

Využitím vhodných tém z  ostatných predmetov sa žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia,
písania a ïalšími najtypickejšími druhmi aplikácií.

Obsah oblasti vzdelávania v predmete informatická výchova pripravuje žiakov na pocho-
penie základných pojmov a mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou,
resp. prostredníctvom IKT. Žiaci sa nauèia využívať nástroje internetu na komunikáciu,
na vlastné uèenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostred-
kovanie informácií. Žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať
nad riešením problémov pomocou IKT. Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelá-
vacom programe je rozdelený do piatich tematických okruhov:

· informácie okolo nás,

· komunikácia prostredníctvom IKT,

· postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie,

· princípy fungovania IKT,

· informaèná spoloènosť.
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Ciele a  obsah predmetu pracovné vyuèovanie

Oblasť Èlovek a svet práce zahàòa návrhy pracovných èinností a technológií, ktoré by
mali viesť žiakov k získaniu základných zruèností v rôznych oblastiach ¾udskej èinnosti.

Do vzdelávacej oblasti patrí predmet pracovné vyuèovanie, ktorý je zameraný na vy-
tváranie postojov k  technike a  získanie elementárnej technickej gramotnosti, t.j. dopåòa
celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre život v  modernej spoloènosti
a uplatnenie sa èloveka na trhu práce. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí
a je ich urèitou protiváhou.

Obsahom predmetu pracovné vyuèovanie je tvorivé využitie technických materiálov, základy
konštruovania, stravovanie a príprava jedál, starostlivosť o životné prostredie, ¾udové tradície
a remeslá.

Uvedomujeme si, že ak chceme uvažovať o  cie¾och a  obsahu základného technického
vzdelávania na základnej škole, resp. ešte s  užším zameraním na predprimárnom a  pri-
márnom stupni vzdelávania, je potrebné brať do úvahy aj dôvody, ktoré vedú k  zmenám
a  dôsledky, ktoré táto zmena prináša pre vlastnú pedagogickú èinnosť. V  dimenziách
urèitého perspektívneho uvažovania je potrebné vidieť technické vzdelávanie v  širšom
historickom kontexte. Pôvodný model technického vzdelávania sa utváral od 19. storoèia
v  podmienkach industriálnej spoloènosti. Je užitoèné zamyslieť sa nad tým, aké dôvody
viedli k  zmenám technickej edukácie a  aké bolo a  je jeho smerovanie.

11.3 Najvýznamnejšie koncepcie elementárneho
technického vzdelávania v 20. storoèí a  zaèiatkom
21. storoèia

Koncepcie elementárneho technického vzdelávania hlavne v 20. storoèí a  zaèiatkom
21. storoèia na jednej strane korešpondujú s  dopadom techniky na prírodu a na spoloènosť,
na druhej strane sa h¾adajú prístupy, ktoré súvisia s  novými prúdmi pedagogického myslenia.

Remeselno-èinná koncepcia vzdelávania bola jednou z  prvých koncepcií technického
vzdelávania zaèiatkom 20. storoèia. Najvýznamnejším predstavite¾om bol G. Kerschen-
steiner (1854–1932), ktorý požadoval, aby dieťa malo bohatý kontakt s  materiálnou sku-
toènosťou. Zameriaval sa predovšetkým na proces zhotovenia produktu. Dokonèenie
výtvoru a kontrolu dokonèenej práce z  výchovného h¾adiska považoval za najcennejšiu.
Samotný výchovný úèinok videl v  rozvíjaní iniciatívy, samostatnosti a logického uvažovania.
Z  toho dôvodu prácu považoval za najdôležitejší prostriedok výchovy, prostredníctvom
ktorej sa rozvíja aktívna osobnosť žiaka. Tvrdí, že v  priebehu celkového vývoja dieťaťa
predchádza telesný (manuálny) vývoj pred vývojom duševným, osobitne v  období medzi
3.–14. rokom dieťaťa (Kerschensteiner 1912). Ïalej uvádza, že až 90 % žiakov elemen-
tárnej školy má vytvorené prirodzené dispozície nie pre prácu s  knihou, ale pre poznanie
za pomoci praktickej èinnosti. Výnimku tvorí tých predpokladaných 10 % žiakov, ktorí
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majú intelektuálne sklony. Dožaduje sa preto výchovy zodpovedajúcej sklonom dieťaťa.
Ostro vystupuje proti encyklopedizmu vo vzdelávaní a žiada výber uèiva z  poh¾adu spomí-
naných hodnôt. Ïalšou významnou požiadavkou jeho pracovnej školy bola tímová práca.
Žiada zmeniť frontálne vyuèovanie na tzv. pracovné spoloèenstvo (Arbeitsgemeinschaft).

Pod jeho vplyvom vznikol projekt vzdelávania tzv. èinnej školy vo viacerých krajinách
Európy. Dôraz sa kládol na prejav aktivity dieťaťa v  manuálnej, technickej a umeleckej
oblasti. Išlo o kritiku jednostranného intelektualizmu starej školy. Teoretické východiská
èinnej školy neboli náležite zdôvodnené, preto ani niektorým predstavite¾om èinnej školy
nebolo jasné, o èo tu ide. Niektorí za najdôležitejšie považovali produkt práce, iní pracovný
proces. Z  toho dôvodu vznikajú školy s  rôznym názvom: èinná škola (A. Ferriere), škola
života (O. Decroly), tvorivá škola (H. Rowid), produkèná škola (P. Oestreich) a  i (Kožu-
chová 2003).

Koncepcia èinnej školy v  niektorých krajinách postupne prerastá do tzv. remeselnej výuèby.
Zvyšovali sa požiadavky na dokonalosť výrobkov a remeselnú zruènosť žiakov. Výrobok
už nebol prostriedkom, ale cie¾om vyuèovania. Do základného technického vzdelávania
boli mechanicky prevzaté systémy z  odborného výcviku uèòov. Èinnosť žiakov usmeròovaná
do najmenších podrobností nenechávala priestor pre samostatnosť, aktivitu a tvorivosť
žiaka. Remeselný spôsob výroby (hlavne v  predmete ruèné práce) prešiel do mechanického
výcviku pracovných operácií pri obrábaní materiálu a zhotovovaní dokonalých výrobkov.

Rozvíjajúci sa priemysel potreboval ¾udí, ktorí by mali širšie vedomosti. Samotné reme-
selné zruènosti už nestaèili, preto bola technická výchova presmerovaná z  remeselnej na
priemyselnú oblasť. Vytvorila sa nová koncepcia základného technického vzdelávania
priemyselno-výrobná, ktorá vyvodzuje svoju obsahovú podstatu z priemyslu. Cie¾om
priemyselného vzdelávania bolo:

1. poskytnúť žiakom všeobecný preh¾ad o priemysle,

2. skúmať súvislosti výroby a spoloènosti,

3. skúmať podmienky

4. orientovať ich pri výbere povolania.

Vzdelávacie ciele a obsah uèiva sa mali prispôsobiť konkrétnym miestnym podmienkam.
Pre túto koncepciu bolo príznaèné, že otázky primeranosti a rozvoja osobnosti žiaka neboli
primárnou záležitosťou. Dôležité bolo èo najrýchlejšie pripraviť mládež pre podmienky
rozvíjajúceho sa priemyslu.

Ïalšia koncepcia technického vzdelávania, ktorá sa uplatòovala v  bývalých socialistických
krajinách bola polytechnická koncepcia. Dominantným zameraním polytechnického
vzdelávania bola výchova k  práci. Proklamovala sa idea nadobudnutia vzťahu k  práci, ale
èasto sa dosiahol pravý opak. Táto výchova bola koncipovaná ve¾mi široko na celé vše-
obecné vzdelávanie, na výuèbu všetkých vyuèovacích predmetov. Ciele takto koncipo-
vaného polytechnického vzdelávania boli nejasné. V  mnohých prípadoch ani tvorcom nebola
jasná konkrétna realizácia, preto sa táto koncepcia v  historickom vývoji menila. Èasto sa
prechádzalo od jednej krajnosti k  druhej (neúspešný prakticizmus v  bývalom ZSSR
vystriedal polytechnický intelektualizmus, ktorý výrazne ovplyvnil technické vzdelávanie
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aj u nás v  období 50. rokov). V  ïalšom období polytechnizácie sa vystriedalo nieko¾ko
prístupov väèšinou prevzatých z  odborného výcviku. Väèšina týchto prístupov bola orien-
tovaná produktocentristicky. Celý vyuèovací proces smeroval k výrobe èo najdokonalej-
ších kópii ukážkových výrobkov. Na výrobkoch uèite¾ hodnotil presnosť obrábania, èasové
zvládnutie pracovných operácií, správnosť uskutoènenia pracovnej operácie, dodržiava-
nie predpisov o bezpeènosti pri práci apod. Môžeme povedať, že v  tomto prístupe jedno-
znaène išlo o formovanie vykonávacích funkcií robotníka. Plnenie príkazov postrádalo
akýko¾vek prvok uvedomelosti, možnosť rozvoja tvorivých schopností, tlmilo a otupo-
valo iniciatívu žiakov. Pri zhotovovaní výrobku, ktorý bol cie¾om, nie prostriedkom vyu-
èovania sa žiak zdokona¾oval v  èinnostiach. To však nemohlo nahradiť pasivitu v  myslení,
vo vedomí žiakov, ktorá sa stávala zvykom v  období, keï je nevyhnutné u dieťaťa rozvíjať
samostatné myslenie a tvorivé schopnosti.

V 50.–60. rokoch sa technika naïalej rozvíja búrlivým tempom, ale od konca 60. rokov sa
zaèali množiť krízové javy: ropná kríza, hospodárska stagnácia, nezvládnute¾ná populaèná
explózia, ekologické pohromy a katastrofy. Táto skutoènosť mala dopad aj na vzdelanie.
O technickom vzdelávaní sa zaèalo uvažovať globálne. Apeluje sa na zodpovedné jed-
nanie každého èloveka. Technika je síce závislá od èloveka, ale v  koneènom dôsledku na
neho môže pôsobiť tak pozitívne, ako aj negatívne. Záporné dôsledky techniky je potrebné
riešiť nielen regionálne, štátne, nielen kontinentálne, ale aj globálne. Vzniká nová filozofia
prístupu k  technickému vzdelávaniu. Stále naliehavejšie sa javí potreba žiakov viesť k  po-
chopeniu vzájomnej väzby komplexných vzťahov, ktoré ovplyvòujú život na Zemi. Vo
vzdelávaní sa hovorí o globálnom prístupe. Za východisko sa odporúèa rámcový obraz
ekosystémov. Hlavnou náplòou globálneho prístupu v  technickom vzdelávaní je citlivá
výchova k  poznaniu, k orientácii v  zložitom svete prírody a techniky, k  empatii voèi živej
a neživej prírode a k  tolerancii ¾udských vzťahov.

V 70.–90. rokoch sa intenzívne h¾adali nové prístupy v  technickom vzdelávaní. Takmer
všade sa potvrdilo, že doterajšie systémy technického vzdelávania sú nevhodné. Žiaci
boli pripravovaní pre aktuálny stav rozvoja techniky a po ich príchode do praxe situácia
v  oblasti technického rozvoja bola už úplne iná. Ukázalo sa, že nie je vhodné obsah
technického vzdelávania sústavne prispôsobovať stavu techniky, ale je potrebné rozvíjať
také vlastnosti osobnosti žiaka, pomocou ktorých sa ve¾mi rýchlo adaptuje v  nových
podmienkach. Ide o všeobecne formálne schopnosti, ktoré sú chápané nadèasovo, nemenia
sa v  dôsledku technického pokroku a zabezpeèujú širokú kvalifikaènú mobilitu. S  týmto
zámerom vzniklo nieko¾ko koncepcií. Za najvýznamnejšie možno považovať konštrukèno-
-projekèný a bádate¾ský prístup, ktoré dodnes patria k  najvýznamnejším koncepciám
technického vzdelávania.

Konštrukèno-projekèný prístup bol rozpracovaný hlavne v  britskom a nemeckom
vzdelávacom systéme. Hlavnou ideou tohto prístupu je organické spojenie vykonávacej
a tvorivej èinnosti žiakov. Žiaci sa dostávajú do takých podmienok, keï bezprostrednej
pracovnej èinnosti na konkrétnom produkte musí predchádzať vypracovanie návrhu tohto
technického produktu, resp. nieko¾kých alternatívnych návrhov. Ïalej žiaci musia riešiť celý
rad technických otázok, ako je výber materiálu, pracovných nástrojov, technologický postup
zhotovenia produktu apod. Projekt možno charakterizovať ako výzvu nariaïujúcu žiakom
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nieèo organizovať, skúmať, navrhovať, vykonávať. Hlavná èasť projektu obsahuje vzdelávacie
ciele a podnetné situácie pre žiakov na dosiahnutie týchto cie¾ov, prièom za najdôleži-
tejšie sa považuje schopnosť riešiť problém. Základnými vyuèovacími metódami sú tvo-
rivé práce a úlohy problémového charakteru, problémové otázky a situácie, analýza daných
úloh a diskusia o možných, resp. optimálnych spôsoboch ich riešenia. Jedným z najdôleži-
tejších cie¾ov v  konštrukèno-projekènom prístupe je rozvíjať u žiakov divergentné myslenie.

V  zaèiatoènej fáze, kým sa ešte žiaci nenauèili heuristike riešenia problému, dostávajú
v  projekte úlohy, ktoré majú pomôcť kritickému a tvorivému mysleniu: majú za úlohu
rozhodnúť sa pri výbere z  viacerých alternatív, vyskúšať a zhodnotiť, prípadne si žiak
môže vybrať nové riešenie. Ide o to, aby si žiak uvedomil, že pokia¾ žiadne riešenie nez-
realizuje, nebude to pre neho užitoèné.

Táto koncepcia vyuèovania sa považuje za vhodnú najmä pre nadaných žiakov, ktorí sa
pri jej aplikácii môžu najlepšie sebarealizovať. Priemerným a menej nadaným žiakom prináša
malý efekt. Jej výhodou je, že je vhodná pre individuálnu i tímovú prácu žiakov, èím sa
vytvára priestor pre jej širšie uplatnenie tak pre nadaných, ako aj menej nadaných žiakov.

Bádate¾ský prístup je založený na h¾adaní a objavovaní najvhodnejšieho spôsobu riešenia,
optimálnych podmienok, objavovaní nových skutoèností, nových súvislostí. Žiak k  novým
poznatkom prichádza vlastným skúmaním, bádaním, vlastnou skúsenosťou. Podstata
vyuèovania v  bádate¾skom prístupe tkvie v  stimulácii bádate¾skej aktivity. Vedomosti v  nej
nevystupujú ako cie¾ vyuèovacieho procesu, ale ako prostriedok na dosiahnutie cie¾a.
V  tomto prístupe žiak zisťuje a spoznáva vlastnosti reality prostredníctvom vlastného skú-
mania, bádania, pokusov a omylov.

Model bádania vypracoval ešte Dewey (1915), ktorý sa s  malými obmenami využíva dodnes.
Štrukturoval ho do piatich fáz:

1. Suggestions (podnety, návrhy). Problém, ťažkosť generuje podnety a návrhy na možné
riešenia.

2. Intelektualizácia ťažkosti. Žiak sa dostáva od nejasného pocitu ťažkosti k  podstate
problému. Vyjadruje to intelektuálnymi prostriedkami, napr. grafickým vyjadrením,
logickými konštrukciami a pod.

3. Tvorba hypotéz, ktoré slúžia ako model riešenia problémov. Vyjadrujú pravdepodobný
prístup k  riešeniu problémov.

4. Argumentácia (zdôvodnenie, reasoning). Jej podstatou je vyvodzovanie logických
dôsledkov z  prijatej pracovnej hypotézy.

5. Testovanie. Hypotézy sú preverované experimentom, praktickým konaním, overova-
ním funkènosti a pod. Testovanie buï potvrdí alebo zamietne hypotézu. Pri zamietnutí
je potrebné postaviť novú hypotézu.

Tvorba hypotéz v  bádate¾skom prístupe je jedna z  najvýznamnejších aktivít žiakov. Ide
o pokusné odpovede žiakov na riešenia urèitého problému. Held (in Kolláriková, Pupala et
al. 2001) od hypotéz odlišuje jednoduchý, empirický verifikovate¾ný predpoklad, ktorého
splnenie (resp. nesplnenie) nemá oporu v  teoretickom zdôvodnení. Oproti tomu hypotéza
má zmysluplné teoretické zdôvodnenie. Autor (tamtiež) odlišuje tri základné druhy hypotéz:
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1. Deskriptívne a prediktívne hypotézy. Sú to výroky o skutoènostiach alebo jednoduché
predpovede toho, èo sa stane, alebo èo oèakávame, že sa stane.

2. Kauzálna a vysvet¾ujúca hypotéza – ide o h¾adanie zdôvodnenia urèitého správania,
reakcie predmetov po reakcii konkrétneho javu. Z  praxe je nám známe, že deti skoro
vždy vedia nájsť kauzálne zdôvodnenie na úrovni svojho poznania. Svedèia o tom via-
ceré štúdie o detských naivných teóriách (Gavora 1992; Osuská, Pupala 1996).

3. Procedurálne a technologické hypotézy sa v  technickej výchove objavujú najviac.
Súvisia s  odpoveïou na otázku „ako na to“. Žia¾ tejto problematike sa venuje najmenšia
pozornosť. Možno viacerých uèite¾ov odrádzala skutoènosť, že dieťa nemá dostatoèné
poznatky ani dôvtip na to, aby navrhlo spo¾ahlivé merania. V  záujme komplexnosti
vedeckého poznávania je potrebné venovať pozornosť aj týmto hypotézam.

Experimentálna èinnosť v  technickej výchove žiakovi slúži na to, aby sa rozhodol pre
optimálny výber. Žiak má pred sebou konkrétnu úlohu, napr. stavbu mosta. Musí sa roz-
hodnúť pre výber najvhodnejšieho materiálu, pre najvyhovujúcejší typ mosta, ktorý bude
spåòať požadované kritériá. Skúma, aký tvar nosníka je najvhodnejší z  h¾adiska nosnosti,
k  èomu má most slúžiť a napokon hodnotiť svoje „dielo“.

Bádate¾ský prístup sa u najmladších žiakov osvedèil najviac. Títo žiaci sú prirodzene zve-
daví a nezaťažení tradíciami. Chápu pracovné vyuèovanie ako istý druh zábavy, pretože
práve psychomotorické èinnosti spojené s  riešením istého problému zodpovedajú ich
predstavám o  zmysluplnej aktivite pripomínajúcej hru.

Súèasné koncepcie technického vzdelávania vo viacerých krajinách sú postavené na socio-
kognitívnych teóriách uèenia a  konštruktivistických teóriách poznávania (tak ako ich
formulovali Piaget, Vygotský, Bandura a ïalší), v ktorých sa dôraz kladie na sprostredko-
vanie sociálnej skúsenosti a  poznávanie v  autentickom a  kultúrnom kontexte.

Sociokognitívne teórie pomohli prekonať rozpor medzi „vznešenou kultúrou“ a „všednou“,
resp. „civilizaènou kultúrou“. Pod kultúrou sa rozumie všetko to, èo v  danom priestore
vygeneroval èlovek ako úèastník spoloèenského diania, teda to, èo ¾udí spája a  vytvára
z  nich ¾udské spoloèenstvo zdie¾ajúce spoloèné hodnoty, poznanie, normy. Technika je
súèasťou kultúry, je jej dynamickým prvkom a prináša obrovský civilizaèný rozmach. Re-
produkcia kultúry diktuje nárast reálneho technického vzdelávania.

Dôsledky sociokognitívnych prístupov sa prejavili aj na úrovni chápania gramotnosti.
Gramotnosť je povyšovaná na k¾úèovú kultúrnu kompetenciu èloveka viažucu sa na istý
èasovo-historický úsek a  kultúru. To nám umožòuje hlbšie uvedomiť si, aké nároky na
„gramotného“ èloveka súèasná doba a  kultúra kladie a  ako tieto otázky spoloènosť reflektuje.
Gramotnosť sa nechápe ako „singulárny“ pojem, ale ako pojem mimoriadne komplexný,
„multidimenziálny“. Jeden z  uhlov poh¾adu je aj vedecko-technická gramotnosť, ktorú sa
pokúsili vymedziť viacerí autori. Zo zahranièných autorov to bol hlavne Dyrenfurt, Zoller,
Toldsepp. Na Slovensku je to: Kožuchová, Krušpán, Pavelka a  ïalší (Kozík, Pavelka, Miština
2004). Vo všeobecnej rovine sa vedecko-technická gramotnosť oznaèuje ako schopnosť
participovať na užívaní techniky v  jej vlastnej podstate. Poznáme nieko¾ko úrovní vedecko-
-technickej gramotnosti. Našim zámerom je zaoberať sa jej elementárnou úrovòou, ktorú
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by mal dosiahnuť každý èlovek už na úrovni základného vzdelania. V uplynulých rokoch
sme sa zaoberali skúmaním vedecko-technickej gramotnosti u  detí predškolského veku
a  v  súèasnosti realizujeme výskum u  žiakov základnej školy.

11.4 Význam uplatòovania sociokognitívnych teórií
uèenia v  technickom vzdelávaní

Významným prínosov sociokultúrnych prístupov k  vedecko-technickej gramotnosti je
previazanosť gramotnosti s  historickým, sociálnym a  kultúrnym kontextom. Na gra-
motnosť sa prestalo nazerať ako navždy definovanú individuálnu psychologickú zruènosť
nezávislú od meniacich sa historických, sociálnych a  kultúrnych podmienok, ale naopak
ako na isté „politikum“, ktoré urèuje, aké a  ktoré sociálne a  kultúrne kompetencie „gra-
motného èloveka“ sú jej nevyhnutnou súèasťou. Zdôrazòovanie týchto súvislostí v  pod-
mienkach významných spoloèenských, ekonomických, politických a  kultúrnych zmien
sa prejavila nevyhnutnosť podpory rozvíjania vedecko-technickej gramotnosti pre prípravu
jednotlivca na život a  fungovanie vo vedeckej spoloènosti. Ak by ste sa dnes pokúsili
predvídať, aké budú nároky na gramotného èloveka v  budúcnosti, tak je to ve¾mi ťažké
vzh¾adom na búrlivý rozvoj techniky. Už dnes v  tejto oblasti hovoríme o  technologickej,
internetovej èi multimediálnej gramotnosti. Stretávame sa aj s  názvom „civilizaèná“ gramot-
nosť, elektronická gramotnosť (E-gramotnosť), èi s  názvom „nová“ alebo „druhá“ gramotnosť,
resp. „post-gramotnosť“. Napovedá to o  revoluènom rozmachu digitálnych informaèných
a  komunikaèných technológií.

Druhý význam uplatòovania sociokognitívnych teórií v  technickom vzdelávaní tkvie
v  produkcii namiesto reprodukcie poznatkov èi zruèností. Edukaèná prax vždy bola
a  je nútená k  rutinnému praktizovaniu istých predpísaných postupov na úkor èasto pod-
statne dôležitejších vecí, preto èím ïalej, tým viac nastáva rozpor medzi tzv. „školskou
gramotnosťou“ a  „funkènou gramotnosťou“ potrebnou pre život v  súèasnej spoloènosti.
Tento rozpor je ove¾a výraznejší v  oblasti technického vzdelávania. Za mimoriadne dôle-
žité v  tomto smere považujeme celkový poh¾ad na gramotnosť a  z  nej vyplývajúcu vedecko-
-technickú gramotnosť. Jasne tu nastáva posun od pasívneho ku kritickému prijímaniu
techniky. Vidite¾ný je aj posun ťažiska z  cie¾ov a  obsahu vzdelávania smerom k  stratégiám
a  kompetenciám uèiaceho sa jedinca. Posun vidíme aj v  oblasti chápania obsahu technic-
kého vzdelávania, ktorý je viac previazaný so sociálnym a  kultúrnym kontextom, t.j. kul-
túrnymi obsahmi, ktoré sú danej kultúre – sociokultúrnemu prostrediu vlastné, ktoré èlenovia
daného spoloèenstva zdie¾ajú. Aj v  tomto smere vidíme posun od remeselno-výkonných
kompetencií ku kompetenciám vedecko-aplikaèným.

Za najvýznamnejší prínos sociokultúrneho modelu vedecko-technickej gramotnosti po-
važujeme oblasť teórie a  výskumu gramotnosti. Nové prístupy namiesto autonómnej
kognitívnej paradigmy ponúkli „paradigmu sociálnej praxe“. Predmetom výskumu sa na-
miesto kvantitatívnych parametrov produktov èi efektívnosti metód technického vzdelávania
stavajú procesy sociálnej interakcie pri ich aplikovaní v  podmienkach školského vyuèovania,
v  diskusiách a  dialógoch a  pri kritickej analýze vlastných produktov.
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11.5 Piliere technického vzdelávania
v príprave budúcich uèite¾ov

Naïalej vidíme dôležitosť kontinuity medzi (re)konštruovaním poznania pedagogických
vied s  rozvíjaním a  uplatòovaním komplexu pedagogicko-didaktických kompetencií uèi-
te¾ov a  ich cielenú orientáciu smerom na dosiahnutie úrovne celkovej operaènej spôsobi-
losti narábať s  pedagogicko-didaktickým poznaním úèinne a  úèelne. Za základ nového
poòatia technického vzdelávania považujeme:

· Zvýšenie záujmu o  technické vedy – záujem o  techniku u  detí je ve¾mi rozdielny. Èím
má dieťa bohatší kontakt s  technickými produktmi, tým je záujem dieťaťa o  techniku
vyšší. Škola by mala vytvárať podmienky pre edukáciu všetkých detí, aby sa nevytvárali
medzi nimi rozdiely na základe materiálneho zabezpeèenia rodiny.

· Predstavy detí ako k¾úè k  uèeniu – výskum poukazuje na súvislosť medzi špecific-
kými predstavami detí a  ich schopnosť riešiť technické problémy. Naivné predstavy
o  technike, s  ktorými deti prichádzajú významne ovplyvòujú proces uèenia, lebo v  škole
vstupujú do konfrontácie s  vedeckými predstavami, ktoré sú im prezentované v  podobe
objektívnych právd. Táto konfrontácia predstáv je východiskovým momentom pre
konceptuálnu zmenu, kedy dieťa rekonštruuje svoje naivné predstavy s  vedeckou pred-
stavou. Diagnostikovanie detských predstáv je jedným z  významných úloh uèite¾a, na
èo je ho potrebné dobre pripraviť.

· Experiment ako základ technického uèenia – experiment je základná forma uèenia
v  technických vedách. Ide o  proces výberu najvhodnejších materiálov a  h¾adanie
vhodných stratégií na dosiahnutie požadovaného cie¾a. Experimentovanie napomáha
porozumieť technickým prostriedkom a  technickým procesom a  pochopiť ich podstatu.
V  technických experimentoch by sa mali využívať predstavy dieťaťa (prekoncepty),
aby samo dokázalo vygenerovať hypotézy a  experimentálne ich overovať. To pre uèite¾a
znamená viac pracovať s  predstavami detí a  následne variovať otvorené a  štruktúro-
vané formy edukácie.

· Monitoring kompetencií dieťaťa – v  zmysle ŠPV sú vytvorené požadované špecifické
výkony (kompetencie) aj pre oblasť techniky. Úlohou uèite¾a je monitorovať a  hod-
notiť tieto kompetencie. Monitoring toho, akej kvality a  za akých podmienok je možno
dosiahnuť požadované kompetencie má povahu didaktického výskumu. Ako skúmať
úroveò dosiahnutia kompetencií by malo byť predmetom prípravy budúcich uèite¾ov.

· Technické modelovanie – vytváranie modelov a  práca s  nimi predstavujú základné
postupy v  technickom vzdelávaní. Z  toho dôvodu technické modelárstvo našlo svoje
pevné miesto i v  príprave uèite¾ov. Modely v  technike sa pripravujú tam, kde nie je
možné dané objekty a  javy priamo pozorovať. Práca s  nimi patrí ku k¾úèovým schop-
nostiam v  uèite¾skej príprave.

· Schopnosť riešiť technické problémy – uèenie v  technických vedách je chápané ako
aktívne konštruovanie poznania. Riešenie technických problémov vyžaduje dispono-
vanie množstvom didaktických znalostí a  spôsobilostí. Tie by mali uèitelia získať
v  rámci vysokoškolskej prípravy alebo ïalším vzdelávaním.
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11.6 Záver

Mnohokrát zdôrazòované nedostatky žiakov v  našich školách v  oblasti technického vzde-
lávania, ktoré vyplývajú z  medzinárodných meraní, majú pod¾a nás príèinu v  nedostatoènej
príprave budúcich uèite¾ov, a  to tak v  oblasti zastúpenia predmetov pre technickú edukáciu,
ako aj v  oblasti pedagogickej praxe. Požiadavky na kvalitnú prípravu uèite¾ov v  uvedenej
oblasti by mali zahàòať znalosti relevantných faktov a  schopnosti pre riadenie vyuèovacieho
procesu, kde je žiak aktívnym subjektom tohto procesu.
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12 MODELOVANIE CIE¼OVÉHO PROGRAMU
ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY V  KONTEXTE
PRIMÁRNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Adriana Wiegerová

Žijeme v  ére, ktorá sa nesporne v  budúcnosti bude hodnotiť ako obdobie utvárania novej
kultúry a  životného štýlu, prièom vzdelanie a  informácie zaèínajú predstavovať jednu
z  dôležitých hodnotových preferencií. Zmeny vo výchove a  vzdelávaní sú charakterizované
množstvom novo konštituovaných faktorov, medzi ktoré patria ekonomické, geografické,
demografické i  iné špecifiká. Transformácia školského systému sa stáva neoddelite¾nou
súèasťou nášho života a  asi až generácie po nás budú môcť korektne hodnotiť jej prínos.
O  tom, akú podobu pri týchto zmenách bude mať podpora zdravia, je zatia¾ viac-menej
vecou teoretických úvah. No významné medzinárodné organizácie (WHO, UNESCO,
OSN) už teraz bijú na poplach a  poukazujú na alarmujúci zdravotný stav obyvate¾stva.
A  ak keï sa zaène hovoriť o  možných stimuloch, vždy je s  ve¾kou vážnosťou skloòovaný
proces výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. V  poslednej dobe však prekvapili diela, ktoré
hovoria o  preferencii vplyvu dediènosti na ovplyvòovanie zdravia èloveka (pozri Woyna-
rowska 2007), avšak stále sa pri h¾adaní možných stratégií zmeny zdravotného stavu
obyvate¾stva utiekame aj k „moci“ výchovy. Štátny vplyv na urèovanie strategických
výchovno-vzdelávacích cie¾ov z  poh¾adu spoloènosti je prezentovaný v  štátnych doku-
mentoch. No pri tvorení kurikula školy je možné prispieť k  jeho modelovaniu aj cez poh¾ad
na jednotlivé dimenzie kurikula (pozri bližšie Maòák 2008). Prezentované riadky sú prí-
spevkom k  tomuto poèinu cez jednu výchovnú oblasť a  to zdravotnú výchovu.

12.1 Modely zdravia ako ideová rovina – báza tvorby
cie¾ového programu zdravotnej výchovy

Podoba zdravia je u  každého èloveka jedineèná. Zdravie sa dnes chápe ako schopnosť viesť
sociálne a  ekonomicky produktívny život. Zdravie má nieko¾ko aspektov, ktoré sa premietajú
do teoretických úvah. Do roku 2005 bolo v  oblasti odborných profilácií modelov zdravia
prezentovaných päť základných princípov:

1. Princíp biomedicínsky – založený na vplyve biologických faktorov a  možnostiach,
ktoré prináša medicína. Tento model je prezentovaný predovšetkým prácami F. Capreho
(1987). Má však aj svojich kritikov. Kritika tohto modelu spoèívala v  ignorovaní du-
chovného sveta života èloveka a  neberie do úvahy ani vplyv socializácie na jeho život.
Donedávna sa práve kvôli preferencii biomedicínskeho modelu zdravia stávala práve
medicína vedou, ktorá ako jediná mala èo povedať pri kategorizovaní zdravia a  choroby.
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2. Prístup dynamický – analyzuje premenlivosť zdravotného stavu v  èase, je závislý od
veku èloveka, berie na vedomie zmeny zdravotného stavu èloveka od narodenia až po
dospelosť. Kritika tohto modelu pramení predovšetkým v  tom, že nesleduje èloveka
vo svojej jedineènosti v  procese jeho poznávania. Berie na vedomie iba jeho zmeny
v  èase z  h¾adiska pribúdania veku a  zmien organizmu.

3. Prístup sociálny – zaraïuje jedinca do širšej siete vzťahov rodinných, skupinových,
spoloèenských. Takto prezentovaný prístup bol základom pre vznik tzv. spolo-
èensko-ekologického modelu zdravia (Sheridan, Radmacher 1998, s. 5). Samozrejme
i  tento prístup našiel svojich protagonistov, no i  svojich odporcov. Tá druhá strana vy-
èítala modelu ve¾kú previazanosť so spoloènosťou. Napriek všetkému tento model ov-
plyvnil práce na tvorbe tzv. holistického modelu zdravia.

4. Prístup interaktívny – sleduje èloveka v  jeho širšom prostredí (environmentálny
a  politický prístup). Tu sú v  centre pozornosti predovšetkým aktivity štátu, ktoré môžu
ovplyvniť zdravie èloveka. Chýba však rovina vnútorného prežívania a  tak i  tento model
našiel svojich kritikov.

5. Prístup holistický – sa stal základom pre vypracovanie holistického modelu zdravia.
V  kontexte tohto modelu stojí filozofia holizmu ako istý medzník h¾adania celistvosti
èloveka – prírody a  spoloènosti. Podstata teoretického vymedzenia holistického modelu
zdravia vychádza z  prác o  teórii systémov, ktorej tvorcom bol L. von Bertalanffy
(1984). Prezentuje èloveka v  istej hierarchii systémov, ktorý každý navzájom spolu
súvisí. Zdôrazòuje úlohu èloveka ako integrovaného celku s  biologickými, psycholo-
gickými a  sociálnymi zložkami, prièom však nezabúda na jeho vlastné duchovné
prežívanie, na vlastnú spiritualitu. Predovšetkým v  po¾skej literatúre (pozri Woyna-
rowska 2007; Lewicki 2001) sa princíp zviazanosti duchovného (spirituálneho)
zdravia – spiritual health objavuje ako súèasť holistického modelu zdravia.

Multikauzálny prístup k  chápaniu zdravia a  preferencia holistického prístupu sa premietli
v  práci vedcov Svetovej zdravotníckej organizácie (ïalej WHO). WHO na svojom za-
sadnutí roku 1999 definovala zdravie ako: „...výsledok biologických daností jednotlivca
a  èinnosti väèšiny, rezortov a  èastí spoloènosti, aj obyvate¾stva ako celku. Úlohu zohráva
rozhodnutie a  správanie èloveka, skupín tak aj správnych orgánov“ .

Roku 1998 bola prijatá Deklarácia zdravia sveta. Jej ústredným mottom je myšlienka, že
„úspešnosť krajiny a  jej politiky možno merať jej dopadom na zdravie“. Ako sa uvádza
v  deklarácii, tešiť sa dobrému zdraviu je jedným zo základných práv každej ¾udskej
bytosti. Motto deklarácie bolo spracované do cie¾ového konceptu programu, ktorý pred-
kladala skupina odborníkov, pôsobiacich pri WHO ako pokraèovanie programu Zdravie
pre všetkých do roku 2000. Definícia WHO predurèila práce na novom programovom
vyhlásení, ktoré v  súèasnosti poznáme pod názvom „Zdravie pre všetkých v  21. storoèí“.
Ide o  cie¾ové koncepèné smerovanie v  prospech zdravia obyvate¾stva, do ktorého sa zapojili
i  európske štáty.
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Zameranie programu pre európsky región možno charakterizovať cez dva hlavné ciele:

1. Podporovať a  ochraòovať zdravie ¾udí po celý ich život.

2. Znižovať výskyt nových prípadov závažných chorôb a  poškodení a  vyhnúť sa utrpeniu,
ktoré ¾uïom spôsobujú.

Zdravie pre všetkých v  21. storoèí (v skratke Zdravie 21) je dokumentom, ktorý medzi svoje
priority prijali mnohé európske krajiny, medzi nimi aj Slovensko. Spoloèný koncept bol
prepracovaný do tzv. národných programov podpory zdravia, ktoré prijala každá zúèast-
nená krajina. Slovensko má svoj Národný program podpory zdravia schválený od roku
1991 a  bol do dnešného obdobia trikrát aktualizovaný. Jeho ciele sa okrem iných rezortov
sústredili i  na oblasť výchovy a  vzdelávania.

Celosvetovým trendom sa stalo zdôraznenie zdravia v  bio-psycho-sociálnej štruktúre
v  cie¾ovom i  obsahovom smerovaní jednej z  oblastí výchovy, ktorá bola i  je známa pod
názvom zdravotná výchova. Táto koncepèná vízia sa mala stať súèasťou národných pro-
gramov výchovy a  vzdelávania v  jednotlivých európskych štátoch.

12.2 Obsahová rovina tvorby cie¾ového programu
zdravotnej výchovy

Zdravotná výchova je dnes už v  centre pozornosti vzdelávacích kurikulárnych dokumentov
v  mnohých krajinách. Health education alebo education pour la santé výchova k  zdraviu
alebo výchova pre zdravie sa oznaèuje aj ako zdravotná výchova. V  odbornej literatúre
nájdeme nieko¾ko poh¾adov na terminologické uchopenie zdravotnej výchovy. Liba (2000)
hovorí o  výchove k  zdraviu ako o  determinante prevencie, ako prostriedku optimalizácie
výkonnosti, morfologickej, funkènej a  psychickej rovnováhy organizmu. Liba hovorí, že
zdravotná výchova nie je to isté ako výchova k  zdraviu. Tvrdí, že zdravotná výchova
predstavuje biologizujúce poòatie zdravia a  výchova k  zdraviu širšiu oblasť pôsobenia
smerujúcu k  plneniu komplexnejších cie¾ov a  úloh. Cie¾ výchovy k  zdraviu vidí Liba vo
vytvorení vzťahov, postojov a  následného pozitívneho správania k  vlastnému zdraviu
a  zdraviu iných ako k  hodnote, ktorá je nenahradite¾ná a  je predpokladom plnohodnotného
života.

Cie¾ové chápanie zdravotnej výchovy je však podobné. Je pravdou, že v 80-tych rokoch
20. storoèia bola zdravotná výchova definovaná ako zodpovedné využívanie zdravotných
informácií. V  súèasnosti je však zdravotná výchova vnímaná ako proces, zameraný pre-
dovšetkým na zmenu správania, i  keï dostatok adekvátnych informácií je ve¾mi dôležitý
(pozri bližšie Wiegerová 2000). Zdravotná výchova je však oblasťou výchovy, ktorá má
svoju históriu a  má i  osvetový kompetenèný rámec. Preto zdravotná výchova predstavuje
širšiu skladbu zdravotných tematík, prièom výchova k  zdraviu je úzko viazaná iba k  škole.
Škola však nie je samostatnou inštitúciou v  živote spoloènosti. Vplýva na òu množstvo
faktorov. Preto je možné považovať pojem zdravotná výchova za globálnejší.
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K  definovaniu zdravotnej výchovy prispelo nieko¾ko autorov. Je možné prezentovať nie-
ktoré definície, prièom už dávno neplatí, že zdravotná výchova je špeciálnym odborom
lekárskych vied. Dôraz na multikauzálnosť je práve v  presadzovaní prieniku hraníc medi-
cíny, zdravotníctva s  inými vednými odbormi a medzi iným aj s  pedagogikou.

Zdravotná výchova – definície:

· Vedomé vytváranie príležitostí, zameraných na získavanie vedomostí u¾ahèujúcich
zmeny v  zdravotnom správaní (WHO, 1999, s. 149).

· Špeciálny odbor lekárskych vied a  zdravotníctva, ktorého cie¾om je utvárať vedomosti
a  rozvíjať konanie zamerané na zachovanie zdravia jednotlivcov a  populaèných skupín
spoloènosti (Beniak 1995, s. 82). Poznámka autorky: toto je najstaršia definícia zdra-
votnej výchovy, ktorá vychádzala z  biomedicínskeho modelu zdravia. V  súèasnosti je
prežitá.

· Zdravotná výchova je súèasť úsilia o  podporu zdravia a  zlepšenie zdravotného stavu
súèasnej populácie (Prùcha, Walterová, Mareš 1995, s. 283).

· Pod zdravotnou výchovou rozumieme podporu všetkých komponentov zdravia každého
jednotlivca, teda stav nielen fyzickej, ale i  mentálnej a  sociálnej pohody (Repáš, Kelcová
1999, s. 13).

· Zdravotná výchova je cie¾avedomé, zámerné a  systematické ovplyvòovanie žiakov
pedagogickými prostriedkami s  cie¾om zvýšiť úroveò vedomostí, ovplyvòovať ich postoje
a  navodiť v  každodennom živote také správanie, aby boli zdraví a  aby mohli plne
rozvíjať svoj telesný, duševný, sociálny potenciál (Broniš 1995, s. 10).

Na terminologický problém v  oznaèení predmetnej výchovnej oblasti je možné h¾adieť
i cez nazeranie na cie¾ a  obsah v  štruktúre danej pedagogickej koncepcie. V  tomto smere si
okrem cie¾a možno všímať i  sústredenie dôrazu na dve kategórie a  to zdravie a  výchova.
Pod¾a konceptuálneho modelu Š. Šveca ( 1995) však k  cie¾om výchovy patrí aj sociálno-
postojová kompetencia. Ak teda samotná výchova v  sebe v  súèasnom poòatí zahàòa proces
smerujúci k  zmene postojov a  hodnôt, potom zdravotná výchova bude smerovať k  formo-
vaniu žiadúcich zdravotných postojov a  zmene zdravotného správania.

Kritika, ktorá sa vzťahuje k  používaniu termínu zdravotná výchova, pramení pod¾a nášho
názoru i  z  istého „boja so staromódnosťou“. Termín zdravotná výchova existuje nieko¾ko
desiatok rokov. Tak, ako iné oblasti i  ona prechádzala vnútorným vývojom a  zmenami,
ktoré sú však v  súèasnosti jasné. Je pravdou, že v  minulosti bola spájaná s  biologizujúcimi
témami, ale  túto rovinu chápania je nutné vidieť v  úplne nových spoloèenských súvislostiach.
Pokia¾ u  nás venujeme èas a  odborné polemiky tomu, èo je zdravotná výchova a  èo je vý-
chova k  zdraviu, v  medzinárodnom slovníku nájdeme na oznaèenie vyššie prezentovaného
cie¾a jediný termín, a  to health education.

Cie¾ zdravotnej výchovy tkvie v  napomáhaní k  zodpovednému zdravotnému správaniu.
S  tým súvisí snaha o  adekvátne formovanie zdravotných postojov a  zdravotného vedomia,
ktorá by sa mala zaèať v  rodine, ale i  v  predškolských zariadeniach. V  struènosti teda možno
povedať, že zdravotná výchova by sa mala zamerať na formovanie názorov, postojov
k  ochrane zdravia.
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V  tejto súvislosti je potrebné vnímať jej cie¾ové preferencie nasledovne:

· vytvárať zdravé životné prostredie so zrete¾om na bezpeènosť (budovy, ihriská), možnosti
využívania vo¾ného èasu, zdravú výživu a  pod.,

· podporovať utváranie zodpovedného vzťahu k  zdraviu jednotlivca, rodiny a  spoloènosti,

· viesť žiakov k  zdravému spôsobu života, umožniť im rozvinúť svoj fyzický, psychický
a  sociálny potenciál,

· aktívne podporovať sebaúctu žiakov,

· objasniť uèite¾om a  žiakom sociálne ciele školy a  jej potencionálne možnosti na pod-
poru zdravia,

· rozvíjať dobré vzťahy v  interakcii uèite¾ – žiak, žiak – žiak v  každodennom živote školy,

· pri práci so žiakmi klásť dôraz nielen na utváranie vedomostí o  zdraví a  zdravom ži-
votnom štýle, ale aj na zruènosti získavať, interpretovať a  spracovať informácie z  tejto
oblasti tak, aby sa premietli vo forme zmeny správania,

· vytvoriť koherentný program zdravotnej výchovy na úrovni uèebných osnov,

· využiť potenciál odborníkov a  ïalšie zdroje spoloènosti na podporu úèinnej zdravotnej
výchovy (pozri bližšie Wiegerová 2004).

V  snahe u¾ahèiť plánovanie v  školách sa stále viac krajín pokúša vytvoriť špirálové osnovy
zdravotnej výchovy. Základom takýchto osnov je preberanie k¾úèových tém zdravotnej
výchovy v  urèitých intervaloch poèas života dieťaťa v  škole takým spôsobom, ktorý
umožòuje rozvinutie a rozširovanie myšlienok a koncepcií osvojených už predtým. Naprí-
klad informácie o zdravotnom správaní a potrebách mladých ¾udí a podobne. Tu je dôležitý
cie¾ prípravy kvalitnej koncepcie programu zdravotnej výchovy. Tá však na slovenských
základných školách absentuje a i v  èase reformných snách sa dostáva do škôl iba zriedka.

Zaradenie k¾úèových tém do zdravotnej výchovy formou špirálového osnovania si vyžaduje
zruènosť a trpezlivosť. Tento spôsob umožòuje vstup aktuálnym myšlienkam, a môže byť
užitoèný pri príprave uèebných plánov. Jednotlivé témy zdravotnej výchovy by mohli vy-
zerať nasledovne:

· Zdravie upevòujúca životospráva (nutrièná výchova, starostlivosť o  chrup, názory na
diéty, vegetariánstvo a  pod.).

· Užívanie a  zneužívanie liekov a  drog (drogy ako liek – farmakológie), zneužívanie
legálnych (tabak, alkohol) alebo nelegálnych drog.

· Sexualita a zdravie (sexualita, dospievanie, narodenie dieťaťa a  pod.).

· Cvièenie pre zdravie (pohyb ako súèasť zdravého spôsobu života, cvièenie s  mierou
a  pod¾a individuálnych predpokladov, otužovanie).

· Výchova k  bezpeènosti a  ochrane zdravia pri práci, prevencia úrazov, zásady prvej
pomoci.

· Sociálne aspekty zdravia – život v  spoloènosti, štáte, skupine ¾udí, kultúre (zmeny, ktoré
život v  istej societe, vrstve kultúry, prináša).
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· Výchova k  rodinnému životu – rodina, vzťahy v  rodine, postavenie èlenov rodiny.

· Psychologické aspekty zdravia – priate¾stvá, šťastie, láska, emócie, city, stres a  jeho
predchádzanie, strach.

· Environmentálne aspekty zdravia – h¾adanie a  analýza vzťahov èlovek a  príroda, príroda
a  naše zdravie.

· Starostlivosť o  osobné zdravie – osobná hygiena, znižovanie chorobnosti, poznanie
svojho tela (spracovala Wiegerová 2002).

Uvedené témy by mohli byť súèasťou školských programov základných škôl, samozrejme
s  rešpektovaním vekových daností detí, ale aj s  rešpektovaním stupòa vývinu detí. V  roku
2005 vznikol v  autorskom kolektíve Wiegerová, Bicková, Bubelíniová (2002) návrh uèeb-
ných osnov zdravotnej výchovy, ktorý je založený na vymedzení troch domén – oblastí
záujmu:

1. Zdravý spôsob života – h¾adanie novej kvality života od seba samého v  zmysle uve-
domovania si pravidiel zdravej výživy, predchádzania sociálno-patologickým javom,
pravidiel starostlivosti o  vlastné fyzické zdravie s  cie¾om h¾adania vlastnej psychickej
pohody v  prostredí vlastnej komunity (society) ¾udí.

2. Starostlivosť o  seba – poznanie svojho tela, otázky sexuálneho zdravia, odpoèinok
a  vo¾ný èas, cvièenie a  pohyb, bezpeènosť pri práci, dodržiavanie hygienických zásad.

3. Komunita a  prostredie – životné prostredie, globálne problémy, ochrana prírody,
starostlivosť o  životné prostredie, verejné služby, kultúra, štát, región, v  ktorom žijem.

Doména je v  tomto návrhu chápaná ako súhrn dôležitých tém (ako istá strecha, ktorá vy-
hradzuje tematické oblasti). Témy je následne potrebné rozpracovať do menších blokov).

Navrhnuté tematické okruhy k  doméne 1 – Zdravý spôsob života

· Zdravie upevòujúca životospráva – starostlivosť o  chrup, názory na diéty, vegeta-
riánstvo a  podobne,

· Užívanie a  zneužívanie liekov a  drog, zneužívanie legálnych a  nelegálnych drog
v  daných sociokultúrnych podmienkach,

· Sociálne aspekty zdravia ( život v  spoloènosti, v  štáte, skupine ¾udí, kultúre, zmeny,
ktoré život v  istej societe ¾udí prináša, ako sa s  nimi vyrovnať),

· Rodinný život a  zdravie ( rodina, postavenie èlenov rodiny, vzťahy v  rodine, aká má byť
zdravá rodina, právne vzťahy ),

· Psychologické aspekty zdravia ( priate¾stvá, šťastie, láska, emócie, city, stres a  jeho pred-
chádzanie, strach ).
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Témy k doméne:
· Droga ako liek, droga ako jed.
· Život bez stresu.
· Výživa a  stravovanie.
· Som súèasťou školy.
· Viem komunikovať s  ¾uïmi okolo seba.
· Viem, èo pre mòa znamená rodina.
· Vzťahy medzi chorobou a  zdravím.
· Mám kamarátov.
· Ja, mama, otec.
· Mám svoj životný štýl.

Navrhnuté témy k  doméne 2 – Starostlivosť o seba

· Sexualita a  zdravie (sexualita, dospievanie, narodenie dieťaťa, starostlivosť oò, bio-
logické predispozície organizmu muža a  ženy),

· Cvièenie pre zdravie (pohyb ako súèasť zdravého spôsobu života, cvièenie s  mierou
pod¾a individuálnych predpokladov každého organizmu),

· Ochrana zdravia pri práci, prevencia úrazov, zásady prvej pomoci,

· Starostlivosť o  osobné zdravie (osobná hygiena, znižovanie chorobnosti, poznanie svojho
tela, vlastné fyzické predispozície).

Témy k doméne:
· Bezpeènosť pri práci.
· Zásady prvej pomoci.
· Odpoèinok a  môj vo¾ný èas.
· Cvièenie a  pohyb.
· Bezpeènosť pri cestovaní.
· ¼udské telo.

Navrhnuté témy k  doméne 3 – Komunita a prostredie

· Sociálne aspekty zdravia (život v  spoloènosti, v  štáte, skupine ¾udí, kultúre, zmeny, ktoré
život v  istej societe ¾udí prináša, ako sa s  nimi vyrovnať),

· Rodinný život a  zdravie (rodina, postavenie èlenov rodiny, vzťahy v  rodine, aká má
byť zdravá rodina, právne vzťahy),

· Psychologické aspekty zdravia (priate¾stvá, šťastie, láska, emócie, city, stres a  jeho
predchádzanie, strach),

· Environmentálne aspekty zdravia (h¾adanie a  analýza vzťahov èlovek a  príroda, príroda
a  naše zdravie, ovplyvòovanie a  zásahy èloveka do prírody, ich dopad na zdravie
èloveka).
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Témy k doméne:
· Som súèasťou prírody.
· Rastliny v  mojom okolí.
· Zvieratá a  spolužitie s  nimi.
· Èo je neživé.
· Vzduch, voda a  pôda v  našom živote.
· Zákony prírody.
· Pomáham prírode.

Vymedzené domény, témy a  ich následné aplikácie, ktoré sú v  texte uvedené môžu slúžiť
na usmernenie metodiky tvorby školských vzdelávacích programov. Na ich základe by
bolo možné vypracovať následne špirálovú štruktúru uèebných osnov zdravotnej výchovy
pre základnú školu.

Organizaèná rovina tvorby cie¾ového programu zdravotnej výchovy

Od schválenia Národného programu výchovy a vzdelávania v  roku 2001 ubehlo už osem
rokov a až posledný rok nastala zmena v  štátnom kurikule. Na Slovensku sa štátne kuri-
kulum oznaèuje ako štátny vzdelávací program. Štátny vzdelávací program priniesol
predovšetkým obsahovú zmenu, na ktorú sa tak dlho èakalo. Predstavil tzv. vzdelávacie
oblasti ako okruhy, do ktorých patrí problematika vyèlenená z  obsahu celkového vzdelá-
vania a  z  formulovania k¾úèových kompetencií. Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový
charakter. Obsah vzdelávacej oblasti je rozèlenený do vybraných uèebných predmetov.
Škola si do týchto oblastí môže doplniť i  ïalšie predmety, ktoré ponúkajú tzv. prierezové
témy. Pre primárne vzdelávanie bolo oficiálne prijatých sedem vzdelávacích oblastí a  pre
sekundárny nižší stupeò osem vzdelávacích oblastí. Globálne možno hodnotiť štátny
vzdelávací program ako program, ktorý v  prvom rade podporuje rozvoj komunikaèných
kompetencií a  rozvoj matematiky a  práce s  informáciami.

O  zaèleòovaní zdravotných tém do štátneho vzdelávacieho programu možno skôr viac
diskutovať, pretože ich podoba vo vzťahu k  zdravotnej výchove je viac než sporná.

Pre lepšiu názornosť je možné predstaviť jednotlivé vzdelávacie oblasti v  štátnom vzde-
lávacom programe aj s  ich èasovou dotáciou, teda s  náèrtom štátneho vzdelávacieho plánu.

I. Jazyk a komunikácia – uèebné predmety Slovenský jazyk a literatúra (poèas všetkých
9 rokov ZŠ)
Prvý cudzí jazyk – od 3. roèníka
Druhý cudzí jazyk – od 6. roèníka

Pre túto oblasť je najvyššia týždòová èasová dotácia a to 74 hodín.

II. Príroda a spoloènosť – uèebné predmety Prírodoveda (od 1. roèníka po 4. roèník ZŠ)
Vlastiveda ( od 2. roèníka po 4. roèník ZŠ).
Túto vzdelávaciu oblasť na sekundárnom stupni ZŠ nahrádza vzdelávacia oblasť
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Èlovek a príroda – uèebné predmety Fyzika (od 6. roèníka ZŠ)
Chémia (od 6. roèníka ZŠ)
Biológia (od 5. roèníka ZŠ)

Spolu je pre tieto vzdelávacie oblasti vyèlenených 21 hodín týždenne v  rámci primárneho
i sekundárneho vzdelávania.

Práve vzdelávacia oblasť príroda a spoloènosť mala byť pre aplikáciu zdravotných tém na
prvom stupni významná. No jej èasová dotácia na 6,5 hodiny týždenne o tom nena-
svedèuje. Nazeranie na rozloženie jednotlivých tém v  predmetoch prírodoveda a  vlastiveda
predznaèuje, že sa zdravotné témy obmedzujú iba na témy s  preferenciou fyzickej roviny
zdravia a  ich podanie, resp. obsahové uchopenie smeruje k  biologizujúcim tézam. Žiak sa
má napríklad dozvedieť, èo je teplomer, aké sú èasti ¾udského tela. Slabou náplasťou, resp.
náznakom akéhosi sociálneho pretavenia zdravotnej výchovy do didaktického stvárnenia
je téma u  lekára, ktorá predznaèuje, ako by sa deti mali u  lekára správať. V  tejto vzdelá-
vacej oblasti nie je ani zmienka o  takých témach ako fajèenie, alkoholizmus, èi iné drogy,
prípadne o  sexualite.

III. Èlovek a  spoloènosť – uèebné predmety Dejepis, Geografia a  Obèianska náuka (od
5. roèníka ZŠ, èasová dotácia 15 hodín.

IV. Èlovek a hodnoty – uèebné predmety Etická výchova/Náboženská výchova (celých
9. rokov ZŠ), èasová dotácia 7,5 hodín.

Vzdelávacia oblasť èlovek a hodnoty by mohla zasiahnuť do pozitívneho smerovania
zdravotnej výchovy, no nešťastná je de¾ba predmetov etická a náboženská výchova. V  zá-
kladných školách rozhodujú rodièia o tom, na aký predmet svoje dieťa zapíšu. V  minu-
losti boli tieto predmety predovšetkým na prvom stupni ponechané nepovinnej štruktúre
predmetov. No teraz sa stali povinnými. Samozrejme sa týmto nedá zaruèiť obsahová
homogénnosť poskytovaných informácií žiakom.

V. Matematika a  práca s  informáciami – uèebné predmety Matematika (celých 9 rokov),
s  èasovou dotáciou 33 hodín,
Informatika (od 5. roèníka ZŠ), s  èasovou dotáciou 2,5 hodiny
Informatická výchova (od 2. roèníka po 4. roèník) s  èasovou dotáciou 3 hodiny.

Pre túto vzdelávaciu oblasť je spolu vyèlenených 38,5 hodiny.

VI. Èlovek a  svet práce – uèebné predmety Pracovné vyuèovanie (iba v  4. roèníku),
s  èasovou dotáciou 1 hodina,
Svet práce a  technika (7. a  8. roèník) s  èasovou dotáciou 0,5 hodiny.

Vzdelávacej oblasti patrí èasová dotácia 3 hodiny.

VII. Umenie a kultúra – uèebné predmety Výtvarná výchova (od 1. roèníka po 7. roèník),
èasová dotácia 7 hodín
Hudobná výchova (od 1. roèníka po 7. roèník), èasová dotácia 7 hodín
Výchova umením (8. a 9. roèník), èasová dotácia 1hodina.

Vzdelávacia oblasť má k  dispozícii spolu 15 hodín.
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VIII. Zdravie a pohyb – uèebné predmety Telesná výchova (od 1.–4. roèník), èasová
dotácia 8 hodín,
Telesná a športová výchova (od 5. roèníka po 9. roèník), èasová dotácia 10 hodín.

Vzdelávacia oblasť má èasovú dotáciu 18 hodín.

V  prípravnej etape štátneho vzdelávacieho programu sa uvažovalo aj o  zaradení „Zdra-
votnej výchovy“, no v  koneènej verzii bol prijatý iný model. Uvažovalo sa tiež o  väèšej
èasovej dotácii pre telesnú výchovu, aby bolo možné intenzívnejšie a  systematickejšie
pôsobiť v  teoretickej i  praktickej línii. Z  ideálneho návrhu, ktorý deklarovali odborníci
tvorcami (3 hodiny týždenne pre telesnú výchovu), v  poslednom štádiu legislatívnych úprav
vznikol upravený poèet hodín na 2 týždenne v  každom roèníku. Existuje však odporú-
èanie pre tvorcov školských vzdelávacích programov, aby použili pre telesnú výchovu aj
dotáciu z  vo¾ných hodín.

Kompletizovanie možností zaradenia zdravotnej výchovy v  tzv. povinnom „balíèku“
uèebných predmetov znamená, že zdravotná výchova tu nemá svoje miesto. Je len okra-
jovou záležitosťou. Je ponechaná na vlastnej aktivite školy a  uèite¾ov, èo ju opäť viac posúva
do podoby neformálneho vzdelávania.
Okrem tzv. povinnej èasti ponúka štátny vzdelávací program tzv. prierezové témy. K  nim
patrí:

· Osobnostný a sociálny rozvoj,

· Environmentálna výchova,

· Mediálna výchova,

· Multikultúrna výchova,

· Dopravná výchova,

· Ochrana života a zdravia,

· Tvorba projektu a prezentaèné zruènosti.

Povinná èasť má spolu k  dispozícii 192 hodín, prièom tzv. volite¾ná iba 50. Istým predpo-
kladom na rozvíjanie zdravotných tém je zaèleòovanie environmentálnej výchovy do
témy ochrana života a zdravia. Pri diskusiách s  uèite¾mi škôl k  tvorbe školských vzdelá-
vacích programov si školy povinnú hodinovú dotáciu èasto dopåòajú práve environmentálnou
výchovou. Zaiste túto skutoènosť posilnili i  aktivity grantových agentúr, ktoré školám
ponúkajú možnosti získania finanèného príspevku práve na tzv. enviroprojekty.

Ako vidieť, pri uplatòovaní témy ochrana života a zdravia ide o dopåòanie vyuèovania o tzv.
cvièenia v  prírode, školy v  prírode a podobne. Tie však nemôžu nahradiť systematickú
zdravotnú výchovu. A navyše nie sú povinné, teda škola ich do svojho školského vzde-
lávacieho programu nemusí zaradiť. V  škole je však uèite¾ interprétom vzdelávacieho
obsahu. Jeho vlastné postoje determinujú i  skutoèný prenos uèiva na žiaka. Je nosite¾om
tvorby metodickej èasti cie¾ového programu. Vo vzťahu k  zdravotným témam je preto
možné vysloviť hypotézu, že ak uèite¾ nepovažuje za dôležité klásť dôraz na zdravotné otázky,
potom sa práve tie z  obsahu vzdelávania vytrácajú. V  osobnosti uèite¾a možno vidieť pevný
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bod, v  ktorom sa prelínajú oèakávania a  hodnoty spoloènosti a  prekážky jednotlivca. V  tejto
súvislosti bude nesporne výzvou pre analýzy a  profilovanie výskumných projektov práve
skúmanie skrytého, resp. zastretého cie¾ového programu školy.

12.3 Záver

Zdravie je výsledkom komplexného diania v  štáte a  spoloènosti. Zdravie je ideálom, cie¾om
ku ktorému je potrebné smerovať. Jeho ochrana a  upevòovanie majú dopad na každého
jednotlivca v spoloènosti. Úsilie štátu by preto malo smerovať k  prezentácii a  etablovaniu
zdravého spôsobu života do života každej rodiny, do každej society.

Prof. Levi z  Institutu v  Štokholme podporil túto myšlienku vysvetlením tzv. princípu
HEALTH PLUS: „Len realizácia krokov vedúcich k  upevneniu zdravia na všetkých úrov-
niach spoloènosti a  vo všetkých jej zložkách môže viesť k  dosiahnutiu lepšieho zdravot-
ného stavu“ (Zdravie 21, 1999).
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13 PODPORA ŽÁKÙ SE SPECIÁLNÍMI
VZDÌLÁVACÍMI POTØEBAMI
V  INKLUZIVNÍ ŠKOLE

Marie Vítková

V  soustavì pedagogických vìd je speciální pedagogika vìdním oborem, který je tìsnì
spjatý s  obecnou pedagogikou a didaktikou, má úzké vazby s  psychologií, patopsycho-
logií a psychopatologií, sociální psychologií, sociologií a sociální patologií. Se zmìnami
ve spoleènosti se prohlubuje snaha po integraci a inkluzi jedincù se speciálními vzdìláva-
cími potøebami do škol, školských zaøízení a do spoleènosti. Inkluze (zaèlenìní) se prosadila
jako nový rozsáhlý koncept vedoucí k  sociální integraci. Aktuální význam inkluze vyplývá
z  pojmù mainstreaming (zahrnutí) a inkluze (zaèlenìní), jak jsou používány v  anglo-
americké jazykové oblasti. Pozice úplné inkluze se však ani v  anglosaských zemích plnì
neujala, a tak vznikla a v souèasné dobì se spíše používá její varianta nazývaná responsible
inclusion (uvážlivé zaèlenìní), která znamená využívání kontinua integrativních podpùr-
ných procesù podle aktuální potøeby pøíslušného jedince. Pøedstavme si pyramidu, kde
širší základna pøedstavuje 80–90 % populace, která nevyžaduje žádnou intervenci, smìrem
k  vrcholu pyramidy 5–10 % jedincù z  pøíslušného populaèního roèníku vyžadují speciální
intervenci poskytovanou v  bìžných školách a školských zaøízeních (Vítková 2009, heslo
ve slovníku). V ÈR podle školského zákona è. 561/2004 Sb. se jedná o základní školu,
základní školu praktickou, základní školu pro žáky s  tìlesným, zrakovým, sluchovým po-
stižením ad. Pro uvedený okruh žákù se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním
znevýhodnìním, nezávisle na místì vzdìlávání se vypracovává individuální vzdìlávací
plán, èímž se zajistí naplòování jejich individuálních potøeb. 1–5 % dìtí a žákù z  pøísluš-
ného populaèního roèníku vyžaduje speciální programy, které se vìtšinou realizují ve
speciálních školách nebo speciálních zaøízeních. V  souèasné dobì se používají oba pojmy
inkluze – integrace spíše synonymnì. Inkluze se užívá ve smyslu nutnosti poukázat na
potøebu rozšíøení integrace a na realizaci optimální integrace pro každého žáka se speciál-
ními vzdìlávacími potøebami v  praxi (srov. Panèocha in Bartoòová, Vítková 2008, s. 31 an.).
V  tomto smyslu se v  poslední dobì prosazuje v  praxi pojem integrativní (speciální) peda-
gogika (Vítková 2004; Bartoòová 2005; Pipeková 2006a) nebo integrativní pedagogika
(Hájková 2005; Bartoòová, Vítková 2007).
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13.1 Strategie ve vzdìlávání uèitelù a speciálních pedagogù
se zøetelem na inkluzivní školu

Souèasné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou znevýhodnìného jedince
od jeho narození až po stáøí, tedy obdobím raného a pøedškolního vìku, obdobím školního
vìku, adolescence, dospìlosti a stáøí. Na to reagují pedagogické fakulty tím, že v  rámci
studijního programu speciální pedagogika, v  souhlase se souèasnou  legislativou (zákon
è. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákon è. 108/2006 Sb. o sociálních
službách), rozšiøují nabídku studijních oborù a akreditují kromì oboru speciální pedago-
gika nové obory: speciální pedagogika pro uèitele, speciální andragogika (Olomouc, Brno).
Pro souèasné pojetí speciální pedagogiky je charakteristické jeho rozšiøování o nové dis-
ciplíny jak smìrem k  tìžkému postižení a soubìžnému postižení více vadami, tak k  leh-
èím poruchám (specifické poruchy uèení nebo chování) oproti tradièním oborùm speciální
pedagogiky (Vítková 2009, heslo ve slovníku).

Se zmìnou pohledu na výchovu a vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlávacími potøe-
bami (inkluzivní vzdìlávání) se mìní postavení uèitelù a speciálních pedagogù na ško-
lách a charakter jejich úkolù pøi edukativním procesu. Na øadì škol se zøizuje funkce
školního speciálního pedagoga. Postupnì se rozšiøuje pøíprava uèitelù všech stupòù
škol o základní poznatky ze speciální pedagogiky. Do jejich studia je zaèlenìn pøedmìt
speciální pedagogika (vìtšinou v  délce 1–2 semestry). Specifické požadavky se kladou
na vzdìlání odborných pracovníkù v  pedagogicko-psychologických poradenských službách,
jejichž význam se v  návaznosti na inkluzivní vzdìlávání žákù se speciálními vzdìláva-
cími potøebami stále zvyšuje. Z  reflexe všech uvedených skuteèností vychází souèasná
koncepce studia speciální pedagogiky, která se rozšíøila na více vysokých školách (Praha,
Olomouc, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Liberec).

13.2 Pojetí speciální pedagogiky na Katedøe speciální
pedagogiky PdF MU

V  souèasné dobì nabízí katedra speciální pedagogiky, která je jedineèná na MU, 16 akre-
ditovaných studijních oborù v  bakaláøském, navazujícím magisterském a doktorském
stupni, v  prezenèní a kombinované formì v  jazyce èeském, anglickém a nìmeckém. Obor
speciální pedagogika získal akreditaci pro habilitaèní øízení a jmenovací øízení profesorem.

O nové poznatky z  oboru speciální pedagogiky a inkluzivního vzdìlávání žákù se speciál-
ními vzdìlávacími potøebami se rozšíøila pøíprava uèitelù všech stupòù. Pøedmìt spe-
ciální pedagogika je zaèlenìn do uèitelství pro základní školu a støední školu v  délce
jednoho semestru v  bakaláøském stupni i v  magisterském stupni, zatímco v  bakaláøském
studiu se jedná o osvojení si základních poznatkù v  oboru speciální pedagogika, v nava-
zujícím magisterském studiu je zamìøení na problematiku specifických poruch uèení a cho-
vání. Pøedmìt speciální pedagogiky, který se nabízí i v  anglickém jazyce, je zaèlenìn do
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spoleèného základu i dalších fakult MU, které pøipravují uèitele, jako je Pøírodovìdecká
fakulta, Fakulta informatiky a Fakulta sportovních studií. Samozøejmostí je nabídka roz-
šiøujícího, doplòujícího nebo specializaèního studia speciální pedagogiky v  rámci celoži-
votního vzdìlávání.

Pøi koncepci oboru speciální pedagogika byl respektován požadavek budování speciální
pedagogiky jako interdisciplinárního oboru (zastoupení pedagogiky, psychologie, filozofie,
sociologie, základù práva a medicínských oborù) s  komplexním pojetím znevýhodnì-
ného èlovìka v  jednotlivých životních etapách. Mùžeme mluvit o tøech pilíøích studia
speciální pedagogiky: všeobecný základ (èásteènì studovaný ve spoleèném pedago-
gicko-psychologickém základu, navíc metodologie I., sociologie pro speciální pedagogy,
sociální patologie), speciálnì pedagogický základ (základy speciálnì pedagogických
disciplín integrativní (speciální) pedagogika, inkluzivní vzdìlávání, speciálnì pedagogická
diagnostika, patopsychologie a psychopatologie, neuropsychologie a medicínská pro-
pedeutika) a nabídka specializací s  volbou ve dvou základních typech A a B (obr. 13.1).
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Obr. 13.1: Volba specializací ve studiu speciální pedagogiky

13.3 Cíl a profil absolventa oboru speciální pedagogika

Základním zamìøením studijního programu Uèitelství pro základní školu, ev. pro støední
školu je pøíprava oborového odborníka (v  kombinaci dvou oborù) s  širokým spoleèen-
sko-vìdním základem zamìøeným na  pedagogicko-psychologické disciplíny. Obsahem
studia je základní oborový vysokoškolský kurz s  dùrazem na aplikaèní stránku oboru.
Rovnocennou èástí studia je spoleèný základ, který zahrnuje pøedmìty psychologické,
pedagogické, komunikaèní (vèetnì cizího jazyka) a obecnì kultivaèní. Vše je doplnìno
oborovou a pedagogicko-psychologickou praxí. Pedagogicko-psychologické disciplíny
zajišťují pøípravu na edukaèní a výchovnou práci.
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Bakaláøský stupeò

Studium je smìrováno jako pøedstupeò pro navazující magisterské studium uèitelství
oboru pro druhý stupeò základních škol, ev. støedních škol. Je rovnìž možné pøímé pro-
fesní uplatnìní absolventa, a to se zamìøením na výchovnou a pomocnou edukaèní práci
asistenta pedagoga na druhém stupni základních, ev. støedních škol. Absolvent studia má
základ kompetencí pro výchovnou práci ve školských i neškolských zaøízeních. Je též
kvalifikován pro èinnosti instruktora pøíslušného oboru ve støediscích volného èasu. Díky
obecnosti a šíøi oborù má pøedpoklady pro práci v øadì profesí napø. ve státní správì, fi-
remním managementu apod. Vìdomosti, dovednosti a postoje získané bìhem studia jsou
základem kompetencí pro vykonávání profese asistent pedagoga na základní škole ve
výchovné a pomocné edukaèní práci se zamìøením na problematiku speciální pedagogiky.

Cílem studijního oboru speciální pedagogika je pøipravit speciální pedagogy pro speciálnì
pedagogickou èinnost ve speciálních tøídách, základních školách, ve školách pro žáky se
speciálními vzdìlávacími potøebami (SVP), v základních školách speciálních ve funkci
asistenta pedagoga, ve školských zaøízeních, v  mateøských školách s  edukací dìtí se SVP,
v  dìtských domovech, v  domovech mládeže (podle zákona è. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících) a pro èinnost v  zaøízeních sociálních služeb (podle zákona è. 108/2006 Sb.),
ve zdravotnictví, v  neziskových a nevládních organizacích ad.

Profil absolventa je dán vymezením výstupních znalostí:

· všeobecný (spoleèný základ),

· odborný a speciálnì pedagogický základ,

· specializace ve speciální pedagogice (obr. 13.1).

Kvalifikaèní pøipravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe je
dána získáním kompetencí k  edukaci žákù se speciálními vzdìlávacími potøebami.

Magisterský stupeò

Základním zamìøením studijního programu je pøíprava uèitelù základních škol všeobecnì
vzdìlávacího pøedmìtu-oboru (v  kombinaci dvou aprobaèních pøedmìtù). Obsahem
studia je kurz oborové didaktiky pro základní školy s  rozšiøujícími doplòujícími disciplí-
nami oboru. Rovnocennou souèástí studia jsou pedagogicko-psychologické pøedmìty,
které dávají teoretický základ oborové didaktice. Vše je propojeno uèitelskou profesní praxí
na základních nebo støedních školách. Uplatnìní absolventa je smìrováno pøedevším na
profesi uèitele oboru na základních, ev. støedních škol

Cílem studia oboru speciální pedagogika v  navazujícím magisterském studiu je pøíprava
absolventù k výkonu speciálnì pedagogických èinností v  základních školách, ev. ve støedních
školách, ve školách pro žáky se speciálními vzdìlávacími potøebami, v  základních školách
speciálních, v pedagogicko-psychologických poradenských službách (pedagogicko-psy-
chologická poradna, speciálnì pedagogické centrum, støedisko výchovné péèe, logopedické
poradny), v penitenciální a preventivní péèi apod.
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Profil absolventa studijního oboru speciální pedagogika je dán vymezením výstupních
znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních. Student získá široké
odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky a základní komunikaèní
vìdomosti a dovednosti. V  oboru speciální pedagogika je dùležitá jeho specializace na
základì vlastního výbìru v  disciplinách: logopedie a surdopedie, edukace jedincù s více
vadami (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie), edukace jedincù s  mentálním posti-
žením, edukace jedincù s  poruchami chování, surdopedie se znakovým jazykem, specifické
poruchy uèení.

Kvalifikaèní pøipravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe
jsou dány:

· znalostmi a dovednostmi z  oboru, komunikaèními a edukaèními znalosti a dovednostmi

· adaptabilitou a rekvalifikovatelností pro profese v  oboru, v  edukaèních èinnostech, státní
správì i firemním managementu

· získáním kompetencí k výchovì a vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlávacími po-
tøebami, k  speciálnì pedagogické diagnostice a poradenství u všech druhù postižení
a u všech vìkových skupin.

Charakteristika profesí a institucí, kde mùže absolvent uplatnit získané vzdìlání:

· uèitelé na 1. stupni ZŠ, ve speciálních tøídách ZŠ, ve školách pro žáky se SVP,

· uèitelé v základních školách speciálních,

· speciální pedagogové PPP, SPC, SVP, v logopedických poradnách ad.

13.4 Historický úkol speciálních škol ve vývoji
inkluzivních snah pøi vzdìlávání žákù se speciálními
vzdìlávacími potøebami u nás a v Nìmecku

Východiskem pro založení speciálních škol v 19. a 20. století byly vývojové a vzdìlávací
potøeby dìtí a žákù se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnìním, které neod-
povídaly nastavení tehdejšího vzdìlávacího systému. Cílem speciálnì pedagogických
snah bylo od zaèátku v  co nejvyšší možné míøe otevøít možnosti žákùm se speciálními po-
tøebami k úèasti na školním vzdìlávání, spoleèenském životì, integraci a samostatném
vedení života (Haupt in Stein, Bless 2009, s. 85 an).

Cílem novì zakládaných speciálních škol byla pøedevším snaha poskytnout žákùm takové
vzdìlání, aby byli pozdìji schopni se uplatnit na trhu práce. To platilo napø. pro první
vznikající školy pro tìlesnì postižené žáky, které založil Edler krátce pøed rokem
1832  v Mnichovì (srov. Haupt in Stein, Bless 2009), u nás se napø. jednalo o Jedlièkùv
ústav pro tìlesnì postiženou mládež v  Praze, založený v  roce 1913 nebo Ústav sociální péèe
pro tìlesnì postiženou mládež, Kociánka v  Brnì založený v  roce 1919 (Vítková 2006).
W. Drave (1998, s. 226) poukazuje na dùležitý úkol speciálních škol pro nevidomé v Nì-
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mecku, kdy nejprve bylo tøeba odhalit a veøejnì ukázat na schopnost vzdìlávání tìchto
žákù, než se mohlo dále uvažovat o návazných støedních školách a možnosti integrace.
Poèátkem 19. století byla zahájena péèe o nevidomé také v  Èechách, která byla spojená se
tøemi generacemi rodu Klárù. Zásluhy na založení Hradèanského ústavu mìl v  roce 1807
Alois Klár, který otevøel nový ústav, tzv. Klárùv ústav v  roce 1832 v  Praze. Známý Deylùv
ústav vznikl v  Praze v  roce 1910 (Vítková 2009, heslo ve slovníku). To stejné platí pro
odhalení schopnosti vzdìlávání žákù s  jiným druhem tìžkého postižení, napø. s  tìžkým
sluchovým postižením nebo tìlesným postižením, které vzniklo na základì mozkového
poškození ap. Pražský ústav pro hluchonìmé byl v  Praze otevøen v  roce 1786. Užívalo se
metody posunkové i orální. Jednou z  významných osobností u nás byl Miloslav Seemann,
který založil mateøskou školu pro hluchonìmé a zdùrazòoval vèasnost speciální øeèové
výchovy (Vítková 2009, heslo ve slovníku). Žáci s  tìžkým postižením, nejèastìji tìles-
ným a mentálním (Vítková 2006), navštìvovali v  Nìmecku již v  polovinì 19. století spe-
ciální školy, ale byli z  nich èasto vyluèováni (Speck 1990, s. 15). Trvalo až do poloviny
60. let 20. století, než byly založeny školy pro tìžce postižené (Speck 1990, s. 15). Schop-
nost vzdìlávání a nárok na vzdìlání žákù s  tìžkým postižením a soubìžným postižením
více vadami byla v  Nìmecku uznána teprve v  70. letech minulého století, u nás ještì
pozdìji až v  90. letech 20. století, (Vítková 2006). Problematikou mentálního postižení se
u nás zabýval Karel Slavoj Amerling, který založil první ústav pro abnormální dìti na
Hradèanech v  Praze v  roce 1913, „Ernestinum“. Opakovanì se vyzkoušelo, že dìti, které
byly døíve považovány za neschopné vzdìlávání, se mohly dobøe rozvíjet a uèit se, pokud
získaly adekvátní zpùsob podpory. Dùkaz schopnosti se vzdìlávat se osvìdèil jako dùležitý
pøedpoklad pro zajištìní jejich školního vzdìlávání.

Individuální a speciálnì pedagogická podpora byla tìžištìm snah ve fázi budování a dal-
šího vývoje podpory ve speciálním školství. E. Feyerer (2003, s. 40) zdùrazòoval, že zavedení
speciálních škol vedlo konec koncù k  tomu, že dnes se už pøestalo diskutovat o právu
postižených dìtí na vzdìlání a výchovu a v  souèasné dobì je nárok na vzdìlání zajištìn ve
školské legislativì vìtšiny evropských zemí (Vítková 2006). Touha po integraci byla sice
znatelná již v  tomto období, ale zpoèátku se jí nepøikládala pøíliš velká váha. Žáci s  nižším
výkonem sice mohli navštìvovat bìžnou školu, ale vìtšinou se jim nedostávalo ve škole
optimální podpory, takže èasto selhávali. Pro mnohé z  nich to pak znamenalo, že v  dù-
sledku svého nižšího nadání nebyli nikdy schopni dosáhnout úspìšného ukonèení školy.
Žáci, kteøí se díky speciálnì pedagogické podpoøe ve speciální škole dobøe rozvíjeli, byli
po nìkolika letech pøeøazeni do bìžné školy. Pøitom hrála dùležitou roli kooperace mezi
obìma typy škol. Pøíklady jsou známy napø. z  edukace žákù s  narušenou komunikaèní
schopností, s  poruchami chování nebo s  tìlesným postižením. Spoleèné projekty se žáky
z  bìžné školy a ze speciálních škol a spoleèné pobyty na školách v  pøírodì nebyly žádnou
výjimkou (Haupt in Stein, Bless 2009, s. 86 an.).

Ve spoleèné diskuzi týkající se podpory žákù s  postižením jde vždy o otázku, zda by se
pøece jenom žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním èi sociálním znevýhodnìním
nemohli uèit spoleènì s  intaktními spolužáky. Konec koncù se jedná pøedevším o edukaci
žákù a ne o jejich postižení. Nìkteré obsahy vyuèovacích pøedmìtù mají vlastní vìcnou
logiku nezávislou na žácích, napø. matematika, i když existuje øada rùzných zpùsobù, jak
se s  ní vyrovnat, jak se jí nauèit, jak získat zkušenost a vyhodnotit ji pro sebe a svùj život.
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13.5 Funkce speciálnì pedagogické podpory
v  inkluzivní škole

Abychom došli ke správnému pochopení speciálnì pedagogické podpory a její organi-
zace, je tøeba vzít na zøetel vývojové potøeby uèení podmínìné postižením nebo dané
v  dùsledku socializace. Pøi tom je mimoøádnì dùležité, aby to, co je spoleèné ve vývojo-
vých procesech, životních zkušenostech, vzdìlávacích nabídkách a v sociálním ohledu,
ve spoleèném životì a jeho utváøení ve spoleèném svìtì, bylo i základem všech pedago-
gických úvah. Nicménì žáci s  vývojovými obtížemi rozdílné a komplexní geneze mají
èasto ještì speciální potøeby (srov. Vítková 2006). Je tøeba, aby jim speciálnì pedagogická
podpora vyhovovala, aby tak nedošlo k  dalšímu ohrožení jejich vývoje (Haupt in Stein,
Bless 2009, s. 87 an.; Vítková 2006).

R. Walthes (2005) popisuje speciálnì pedagogické potøeby u žákù se zrakovým postižením
a u nevidomých žákù (srov. Kvìtoòová-Švecová 2000; Hamadová, Kvìtoòová, Nová-
ková 2007). Dìti s  tìžkým poškozením zraku potøebují celou øadu specifické pomoci, aby
si osvojily vizuálnì strukturované prostøedí, které je tøeba zažít a prozkoumat. Velkou roli
hraje podpora motorického vývoje až k  volnému pohybu po místnosti, nejprve s  dopro-
vodem, potom ale s  pomùckami, jako je napø. bílá hùl. Je tøeba speciálního tréninku pro
orientaci v  neznámém prostøedí, ke každodenním úkonùm jako je napø. samostatné po-
užívání veøejné dopravy. Osvojení si psané øeèi vyžaduje speciální podporu, aby se nevi-
domí žáci byli schopni nauèit Braillské písmo nebo psát na poèítaèi s  braillským øádkem
(srov. Hamadová, Kvìtoòová, Nováková 2007, s. 111 an.). Pro žáky slabozraké a nevi-
domé jsou velmi významné rovnìž poznatky ze sociálního uèení a vyrovnání se s  reakcí
sociálního prostøedí, protože si mohou vybrat jen nedostateèné množství informací z  gest
a mimiky interakèního partnera (Hamadová 2007). K  vývoji sociálních kompetencí patøí
i zpùsob informace o existujícím zrakovém omezení pøi setkání s  jedincem se zrakovým
postižením, zkušenosti z  bìžného života jako je nakupování, zacházení s  penìzi, jednání
na úøadech ap.

Pro žáky se sluchovým postižením a neslyšící žáky je významná intenzivní podpora
schopnosti øeèové komunikace (srov. Drave 2000, s. 59 an.; Leonhardt, 2000; Horáková
2009; Pitnerová 2008, s. 107–120; Doležalová 2009). K  tomu patøí osvojení si a užívání
znakové øeèi, pokud hlásková øeè nemùže být primárním komunikaèním prostøedkem.
Navázání a vytváøení sociálních vztahù vyžaduje pøedevším podporu vèetnì pøi obtížích
pøi zpracování zkušeností se sociálními vztahy. Sociální vztahy se slyšícími interakèními
partnery jsou právì tak významné jako vztahy s  osobami se sluchovým postižením. Tím
mùžeme napomoci vytvoøení pozitivního vlastního sebehodnocení, identity a ulehèit vy-
rovnání se s  vlastním postižením. Zacházení s  pomùckami vyžaduje systematický nácvik
(Haupt in Stein, Bless 2009, s. 88; Horáková 2009).

Hluchoslepí žáci jsou odkázáni na zcela individuální, rozsáhlou podporu celkového vývoje.
Pro nácvik øeèi a komunikace se zaèaly používat taktilní komunikaèní znaky. K  nim patøí
ruèní a prstová abeceda, napø. Lormova abeceda (Haupt in Stein, Bless 2009, s. 88; Horá-
ková 2009).
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Žáci s  výraznými obtížemi v  uèení èasto zažili vývojovì nepøíznivé podmínky v  dùsledku
socio-kulturního znevýhodnìní, bídy, sociálního vyøazení nebo psychosociálního traumatu
(Drave 2000, s. 300 an.). U nich je žádoucí, aby se nejdøíve vypracovaly pøedpoklady pro
uèení a jednání odpovídající vìku a posílila se jejich dùvìra ve vlastní schopnosti (Barto-
òová 2005; Vojtová 2008a, 2008b). Individuální zpùsob výuky je tøeba využít pro nabídky
úkolù orientovaných na každodenní život. Sociální uèení ulehèuje jejich situaci v pøípadì,
že si pøi tom s  podporou vyzkouší, jak mají zacházet s  konflikty, jak pøijímat podnìty a jak
vzájemnì spolupracovat. Jestliže potíže s  uèením pøetrvávají, je nutná pomoc v pøístupu k této
problémové situaci, která je významnì spoleèensky spojená s  mnoha pøedsudky a velmi
snižuje šance žáka na jeho profesní uplatnìní (Doležel, Vítková 2007; Procházková 2009).

Žáci s  narušenou komunikaèní schopností potøebují speciální podporu pro komunikativní
jednání v  každodenních situacích a v  uèebních procesech. Podpora vývoje pozitivního
sebekonceptu a rozšíøení sociálních a komunikativních kompetencí má zásadní význam
(srov. Welling 2000, s. 253; Klenková 2006; Bytešníková, Horáková, Klenková 2007;
Bytešníková 2007; Boèková 2009).

Pro žáky s  poruchami chování je velmi dùležité rozšíøení schopnosti smìrem k  emocio-
nálním prožitkùm a sociálnímu jednání. To lze podporovat posílením vnímání vlastních
a cizích pocitù, myšlení a jednání, aktivací a stabilizací seberegulaèních sil, pozitivními
zkušenostmi ve vztazích a pøi spolupráci na projektech. Zvláštní pozornost vyžaduje pøístup
ke konfliktùm, vytváøení vztahù a stabilizaci motivace k  uèení (srov. Drave 2000, s. 344;
Vojtová 2008a, 2008b).

Žáci s  poruchami autistického spektra potøebují podporu pro vybudování nosných
vztahù s  uèiteli a spolužáky. K  tomu patøí nabídka srozumitelného jednání a vytvoøení
spolehlivých rámcových podmínek, které ulehèují redukci strachu a rozšíøení komunika-
tivního chování v  kognitivních, emocionálních a sociálních uèebních procesech (srov. Drave
2000; Bazalová in Bartoòová, Bazalová, Pipeková 2007).

Žáci s  výrazným omezením kognitivního vývoje (se støednì tìžkým a tìžkým men-
tálním postižením) mají svoje potøeby dané v  závislosti na jejich personálním vývoji velmi
individuální (srov. Drave 2000, s. 267 an.; Pipeková 2006b; Vítková 2006). Je pro nì dù-
ležité, aby zažívali bezpeèné, pøátelsky naklonìné vztahy. Na jejich základì a za pomoci
konkrétních, smysluplných zkušeností v  oblastech orientovaných na každodenní život si
mohou osvojit pojmy a pøedstavy. Pro úkony realizované v  každodenním životì a pøi sebe-
obsluze potøebují vedení a podporu dospìlých. Velmi dùležité jsou nabídky pro orientaci
v  životním prostøedí. Jejich komunikaèní schopnost lze podporovat hláskovou øeèí, zna-
kovou øeèí a obrázkovou symbolikou (srov. Vítková 2006; Bartoòová, Bazalová, Pipeková
2007; Boèková 2009). Výrazové možnosti pro zkušenosti, zážitky a pocity potøebují pod-
poru. Nabídky pro osvojení si základních schopností ve ètení, psaní a poèítání jsou významné
pro delší èasové období.

Žáci s  tìžkým postižením a soubìžným postižením více vadami se mohou dále vyvíjet
jen tehdy, když zažívají nemìnné, pøátelsky naklonìné vztahy. Potøebují rezonanci a odezvu
na své fyzické, emocionální, komunikativní a vzdìlávací potøeby. Zažitá empatie a podpora
jejich výrazových signálù, které jsou sdìlovány více tìlesnì a ménì s  použitím hláskových
signálù, jim pomáhají k  dalšímu vývoji komunikativního chování. Integrovaná péèe, uleh-
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èení pohybu a støídání poloh jsou základními pøedpoklady pro uèení. Usnadnìné vlastní
zkušenosti žákù v  mnoha životních oblastech jsou základem pro jejich další vývoj. Na
této bázi lze podporovat pøechod od zkoumání ke høe a k  symbolickému chování, a tím
k  základùm uèení (srov. Haupt 2006; Vítková 2006).

Pro žáky s  tìlesným postižením je dùležitá individuální podpora celého výrazového
chování, které je omezené nebo zmìnìné v  dùsledku pohybového postižení. Ulehèení
pohybu na neurofyziologické bázi je nezbytné, jestliže jsou narušené každodenní postupy
èinností: øeè, jídlo, manipulace s  pøedmìty, hra, psaní, tvoøení, pohyb vpøed, péèe a sebe-
obsluha. Je tøeba zajistit požadovanou podporu i ve škole, vìtšinou formou osobního asistenta
(Haupt in Stein, Bless 2009, s. 89; Vítková 2006; Opatøilová 2005). Je tøeba ulehèit a pod-
porovat vlastní zkušenosti žákù pokud možno v  mnoha životních oblastech. Uèení se zátìží
ze zkušeností získaných pøi setkávání, se spoleèensky vžitými pøedsudky, s  pøevažujícím
cizím urèením patøí k dùležitým oblastem podpory. Je tøeba podporovat sebeurèení a schop-
nost kooperace pro vlastní vedení života a v  zacházení se závislostí danou postižením. Je
tøeba pøizpùsobit pomùcky pro umožnìní pohybu, bìžný život a ke komunikaci a používat
je pøi vyuèování (Vítková 2006; Opatøilová 2005). Ke zpracování procesù dojde spíše
s  kompetentním doprovodem: vyrovnání se s  traumatickými zkušenostmi, s  vlastním posti-
žením nebo chronickým onemocnìním, také s  kratším oèekáváním života nebo blížící se
smrtí (srov. Vaïurová in Bartoòová, Vítková 2008, s. 201–210; Vítková 2006; Fialová 2009).
Velký význam pro vlastní kvalitu života, pro utvoøení si vlastního sebehodnocení a iden-
tity má podpora rozmanitých vztahù s  intaktními vrstevníky a s  osobami, které potkal po-
dobný osud v  dùsledku tìlesného postižení nebo nemoci.

13.6 Profesionální podpora se sociální
a kulturní spoluúèastí

Zkušenosti s  nárùstem snah o integraci asi od 70. let minulého století v  Nìmecku ukázaly
(srov. Markowetz 2001), že:

· integraci není možné realizovat pøi návštìvì speciální školy, ale i naopak

· spoleèné vyuèování postižených a nepostižených žákù nemusí vždy ještì znamenat
integraci. Pøi nedostateèných rámcových podmínkách mùže dojít i ve spoleèném vyuèo-
vání k  posílení pøedsudkù, ochranì a vyøazování.

Integraci je tøeba chápat jako komplex interakèních dìjù. Je to vývojový proces jednoho
èlovìka a souèasnì i skupiny, ve které žije, a tím celé spoleènosti. Vnitøní integrace èlovìka
znamená sebeakceptaci a hodnocení sebe sama takového, jaký je, s jeho silnými i slabými
stránkami. Zakládá odpovìdné zacházení s  vlastními schopnostmi, pøipraveností jednat
s  jinými lidmi a kooperovat s  nimi, vyvíjet se a uèit se. To je možné jenom tehdy, když za-
žíváme pøijetí, náklonnost, porozumìní a ohled druhých lidí v  sociální komunitì. Integrace
je velmi tìžká v pøípadì, když žáci se zdravotním postižením stále zažívají, že jsou stále
pøijímáni jako jiné. Potøebnou podporu, uèební prostøedí a úkoly je tøeba prezentovat tak,
aby u tìchto žákù nepøetrvával boj s postižením nebo zmírnìním deficitù, a tím u nich
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nedocházelo k  sebepodceòování. F. Saal (1995, s. 47) zdùrazòuje, je sám postižený, jak je
dùležitá akceptace existujícího postižení. Vnitøní integrace a integrace žáka s postižením
do pøíslušné skupiny a do spoleènosti se podmiòuje a podporuje navzájem. Integrace je
výzva pro vývoj všech žákù (Haupt 2003, s. 52). Organizaèní formy mohou pomoci, ale
samy o sobì nic nezmohou. Je tøeba prosadit základní rozhodnutí, jak integraci realizovat.
Polarizaci mùžeme sledovat na tab. 13.1.

Integrace jako pøizpùsobení – Integrace jako souhlas s rùzností

Dùležité jsou normy
Vyžaduje se výkon

Heterogenita jako šance
Rozšíøení životní a uèební perspektivy všech
v  kooperativních procesech

Možnosti realizace

Vyuèování se stejným cílem
Orientace na cíl uèení
Srovnatelnost
Konkurence
Pøi stejném cíli mají všichni vydávat
stejné výkony
Podpora speciálních potøeb spíše
obtìžuje
Žáci s  postižením se mají uèit
zpùsobùm uèení a jednání od
intaktních spolužákù

Je možné vyuèování diferencované, diferencované ve
zpùsobu a èase
Orientace na proces
Individuální podpora všech žákù
Zøeknutí se vzájemné konkurence
Spoleèné uèení všech žákù v  projektech
Pedagogové se uèí spoleènì se žáky pøispívat
rùznými výkony k  výsledku
Je podporovaná vzájemná akceptace a podpora
Je dùležitá komunikace, výmìna, snaha po
vzájemném porozumìní
Je k  dispozici osobní a vìcná podpora

Obtíže

Orientace na deficity
Ohodnocení odchylek
Napìtí
Žáci se vyvíjejí odlišnì
Integrace je omezená na urèité skupiny
žákù

Úkoly jsou orientované na deficity
Individuální podpora pro všechny žáky podle potøeby
Vývojový proces, který zpùsobuje také nejistotu
Dosavadní školský systém je zpochybnìn
Zpracování nových hodnot
Akceptace postižení, slabých stránek a jinakosti
Integrace je nezávislá na postojích a osobách, ale ne
omezená na urèité skupiny žákù

Role uèitele

Role uèitele se málo mìní
Pøispívá spíše k  desintegraci
Speciální pedagogové jsou kompetentní
spíše k  podpoøe pøi vnìjší diferenciaci

Je tìžké zpracovat novou roli uèitele
Speciální pedagogové a uèitelé v  bìžných školách
kooperují ve spoleèném vyuèování, je tøeba vytváøet
pøi vnitøní a vnìjší diferenciaci celou øadu nabídek
Požadavky na kooperaci jsou vysoké

Práce s rodièi

Rodièe dìtí se speciálními potøebami
jsou velmi zatížení spoluúèastí, aby se
dosáhlo stanoveného cíle

Rodièe jsou vyzváni, aby se spolupodíleli na potøebném
vývoji a zmìnách

Tab. 13.1: Polarizace integrace
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Jestliže se integrace chápe pøedevším jako pøizpùsobení, pak hrají dùležitou roli normy.
Velkou roli hraje schopnost výkonu, vyuèování se koncipuje se stejnými cíli orientova-
nými na uèení a nastupuje konkurence. Všichni žáci mají podávat stejné výkony pokud
možno ve stejném èase, pøièemž speciální potøeby pùsobí spíše rušivì. Oèekává se, že žáci
s  postižením se uèí zpùsobùm chování a jednání od intaktních spolužákù. Role uèitele je
trochu pozmìnìna, ale nechtìnì pøispívá k  desintegraci. Speciální pedagogové se spíše
využívají k vnìjší diferenciaci. Pøi tomto zamìøení vznikají potíže pøi integraci v dùsledku
orientace na deficity, zabraòování speciálních potøeb a dùrazu na srovnatelné výkony. Situace
v uèení a èetné interakce jsou charakterizované urèitým napìtím. Pøes všechny snahy se
žáci vyvíjejí rozdílnì. Školní integrace je omezena jen na nìkteré žáky. Rodièe dìtí a žákù
se speciálními potøebami jsou velmi zatíženi spoluúèastí a soustøeïují se zejména na do-
sažení stanoveného cíle.

Integrace ale mùže být také chápána jako souhlas s  jinakostí a heterogenita jako šance
k uèení. Potom je možné, aby se v  kooperativních procesech rozšíøily životní perspektivy
a perspektivy uèení všech žákù. Pøi tìchto principech je možná diferencovaná výuka,
která je orientovaná na proces uèení a umožòuje žákùm postupovat pøi výuce podle vlastního
tempa. Všichni žáci mohou získat individuální podporu. Kooperace v  projektech dovoluje
spoleèné vyuèování všech žákù. S  tím souvisí, že pedagogové se uèí spoleènì se  žáky
a doprovázejí je pøi uèení. Podporuje se vzájemná akceptace a podpora, pøi èemž je dùležitá
komunikace a snaha o vzájemné pochopení. K  tomu patøí personální a vìcná podpora. Není
lehké formulovat novou roli uèitele. Speciální pedagogové a uèitelé kooperují ve spoleèném
vyuèování s èetnými nabídkami vnitøní i vnìjší diferenciace. Na kooperaci jsou kladeny
vysoké nároky. Charakteristickým znakem tohoto náhledu na integraci je pøekonání orien-
tace na deficity a všichni žáci mohou v  pøípadì potøeby získat individuální podporu. Je
potøeba zpracovat nové hodnotové postoje, které budou brát zøetel na akceptaci postižení,
slabých stránek, jinakosti. Je to vývojový proces, ke kterému patøí také fáze nejistoty. Školský
systém, který byl dosud založen na schopnostech výkonu, je zpochybnìn. Integrace v  tomto
smyslu je založená na postojích a zdrojích, ale není ohranièená na urèité skupiny žákù.
Rodièe jsou vyzváni, aby se spolupodíleli na potøebném vývoji a zmìnách (srov. Haupt in
Stein Bless 2009, s. 93–94; Bartoòová, Vítková 2007).

13.7 Závìr

Ne všechna postižení a znevýhodnìní mají bezprostøednì za následek speciální potøeby,
pøispívají však k  ohrožení vývoje takového jedince. Do jaké míry jsou omezeny schopnosti,
možnosti v  jednání a sociální spoluúèast, a tím, jaká míra speciálnì pedagogické podpory
se vyžaduje, závisí na celé øadì individuálních, materiálních a sociálních daností. Druh,
vìk a stupeò postižení hrají právì takovou roli jako prostøedí žáka, materiální i personální.
Rodinná dynamika, zdroje, kvalita života a zatížení rodièù a dalších rodinných pøíslušníkù
ovlivòují vývoj dítìte. Dùležitá je pøimìøenost péèe a podpory, která zaèíná od doby sta-
novení diagnózy ohrožení dítìte. Zkušenosti získané v  mateøské nebo základní škole zmír-
òují nebo upevòují toto ohrožení. Rozhodující jsou zkušenosti dítìte se vztahy k  dospìlým
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a vrstevníkùm. Individuální podpora a spoleèná èinnost, nabídky k  uèení, možnost
zkoumání a sociální zkušenosti podporují a ulehèují optimální vývoj dítìte. Patøí k tomu
kooperace mezi všemi zúèastnìnými – odborníky, rodièi a dìtmi. Nekomplikovaná pøi-
pravenost pøimìøené personální a materiální podpory umožòuje žákovi snadnìji pøijmout
vlastní situaci a uèit se v  sociální kooperaci (srov. Haupt in Stein Bless 2009, s. 90; Vítková
2006).
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14 PØÍLEŽITOSTI K UÈENÍ NAPØÍÈ
KURIKULEM 2. STUPNÌ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY: VYBRANÉ VÝSLEDKY CPV
VIDEOSTUDIE

Petr Najvar, Veronika Najvarová1

Výzkum výuky je klíèovou oblastí širšího výzkumného pole výzkumu vzdìlávání. Pro
hlubší porozumìní procesùm vyuèování a uèení v  kontextu školní tøídy považujeme za
nezbytné zamìøit výzkumnou pozornost na procesuální dimenzi výuky, a to na její for-
mální i obsahovou stránku. Takový výzkum výuky pøedstavuje od roku 2004 jednu ze
stìžejních výzkumných linií Centra pedagogického výzkumu na Pedagogické fakultì
Masarykovy univerzity, jehož zakladatelem a prvním vedoucím byl prof. Josef Maòák.

Tato kapitola pøedstavuje teoretická východiska výzkumného projektu CPV videostudie
a shrnuje výsledky analýz doposud provedených v  rámci tohoto projektu. Projekt si kladl
za cíl zdokumentovat a popsat reálnou výuku fyziky, zemìpisu, anglického jazyka a tìlesné
výchovy na druhém stupni základní školy. V  následujících fázích bylo pøistoupeno k  syste-
matickému mezipøedmìtovému porovnání jednotlivých aspektù výuky, jež si kladlo za cíl
zprostøedkovat porozumìní podobnostem a rozdílùm mezi porovnávanými pøedmìty.
V  této kapitole jsou prezentovány nálezy analýz pøíležitostí k  uèení a struktury vyuèovací
hodiny. Výsledky tìchto analýz ukazují na pomìrnì silné øízení výuky uèitelem, a to zvláštì
v  hodinách fyziky a zemìpisu. Rozdíly mezi pøedmìty byly shledány i v  akcentu na zpùsob
práce s obsahem; v  zemìpise leží akcent na zpracovávání nového uèiva, v  anglickém jazyce
na procvièování probraného a ve fyzice na aplikování probraného uèiva do nového kontextu.

CPV videostudie je zastøešující termín pro ètyøi relativnì nezávislé projekty, a to CPV
videostudie fyziky, CPV videostudie zemìpisu, CPV videostudie anglického jazyka a CPV
videostudie tìlesné výchovy, které byly Centrem pedagogického výzkumu Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity prùbìžnì øešeny od roku 2004 (obr. 14.1).

Obr. 14.1: Èasová osa CPV videostudie
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Hübelová, Jana Píšová, Drahoslava Chárová, Milena Svobodová a Eva Valkounová.



Metodologie uplatnìná v projektech CPV videostudie je založena na využití videozá-
znamu ve výzkumu výuky. Pokroky ve vývoji nových technologií pøinesly nové zpùsoby
sbìru, archivace a zpracování výzkumných dat a tím umožnily, aby se video technologie
staly mocným nástrojem výzkumu v  sociálních vìdách. Domníváme se, že existuje paralela
mezi pokroky v  pøírodních vìdách, ke kterým vedlo využívání mikroskopu a dalekohledu
od 17. století, a souèasným rozvojem spoleèenských vìd podporovaným zpøístupnìním
videotechnologií, jež umožòují podrobnì zkoumat sociální jevy velmi komplexní povahy.

V  oblasti edukaèních vìd byly videostudie širšímu publiku poprvé pøedstaveny v  rámci
projektù TIMSS2 1995 a TIMSS 1999 (Stigler et al. 1999; Hiebert et al. 2003; Roth et al.
2006), jež si kladly za cíl analyzovat procesy vyuèování ve výuce matematiky a pøírod-
ních vìd na základních školách ve vybraných zemích. V  následujícím desetiletí byla pro-
vedena øada dalších výzkumù, zejména v  oblasti výuky matematiky a pøírodních vìd, které
z  TIMSS více èi ménì metodologicky èerpaly (Seidel, Prenzel 2006; Clarke 2006ab;
v  èeštinì pøehlednì Janík, Najvar 2008).

14.1 Pøíležitosti k  uèení a struktura vyuèovací hodiny

Školní pøedmìty se od sebe navzájem odlišují, mimo jiné v  závislosti na povaze svých
mateøských oborù. Ukazuje se, že povaha mateøských oborù ovlivòuje nejen obsah škol-
ních pøedmìtù (tedy „co se vyuèuje a uèí“), ale do znaèné míry i to, jak je vyuèování orga-
nizováno èi strukturováno (napø. Stodolsky 1988). Naším cílem by mìlo být porozumìt
aspektùm výuky, které jsou spoleèné napøíè školními pøedmìty, stejnì jako aspektùm, jež
jsou typické èi charakteristické pro jeden konkrétní školní pøedmìt. K  postihnutí kom-
plexnosti procesù vyuèování a uèení v  rùzných školních pøedmìtech je v  projektech CPV
videostudií zaveden pojem pøíležitosti k  uèení (opportunities to learn). V  60. letech 20.
století byl koncept pøíležitost k  uèení užíván k  oznaèení èasu, který je v  urèitém kuriku-
lárním dokumentu vymezen konkrétnímu pøedmìtu èi obsahu a sloužil jako nástroj pro
zajištìní validity mezinárodních srovnávání. Pozdìji byl nìkterými výzkumníky koncep-
tualizován jako prùnik mezi tím, „co je vyuèováno“, a tím, „co je zkoušeno” (Husén,
Postlethwaite 1994). V  90. letech 20. století se objevily dva nové pøístupy: koncept pøíle-
žitosti k  uèení se uplatnil jako nástroj hodnocení kvality a spravedlivosti ve vzdìlávání na
makroúrovni vzdìlávacích systémù (Stevens, Grymes 1993); na mikroúrovni se koncept
vyuèování jako nabízení pøíležitostí k uèení uplatnil ve výzkumu výuky jako východisko
zkoumání konkrétních vyuèovacích postupù ve školách (Seidel, Prenzel 2006).

Shulman (1986, s. 15) definuje pøíležitosti k  uèení jako „èas, který uèitel dává k  disposici
konkrétnímu žáku na konkrétní úkol“. Takové vymezení umožòuje využít tento koncept
pøi zkoumání výuky v  rùzných školních pøedmìtech. Pøíležitosti k  uèení otevírají žáku
cestu k  obsahu a tím se stávají pozorovatelnými v  aktivitách uèitele a žákù ve výuce.
Domníváme se, že precizní analýza pøíležitostí k  uèení mùže pøinést hlubší porozumìní
procesùm odehrávajícím se ve školní tøídì.
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Pro potøeby analýz provádìných v  rámci projektù CPV videostudií jsou pøíležitosti k  uèení
chápány jako výsledek souhry (konstelace) vybraných aspektù výuky, v  našem pøípadì
organizaèních formem výuky, fází hodiny a zapojení didaktických prostøedkù a médií.
Tato konstelace odráží strukturu vyuèovací hodiny (lesson structure), jež je èásteènì pro-
duktem uèitelovy pøípravy na hodinu a èásteènì pramení z  okamžité situace ve tøídì. Pro
vizuální uchopení tìchto komplexních vzorcù pøíležitostí k  uèení byly vytvoøeny tzv.
otisky hodin (lesson signature). Otisky hodin byly zavedeny Hiebertem et al. (2003) ve
videostudiích TIMSS, kde mìly za cíl ilustrovat vyuèovací vzorce, typické pro jednotlivé
zemì (èi kultury) úèastnící se výzkumu. V  CPV videostudiích pøedstavují otisky hodin
zachycení pøíležitostí k  uèení v  jednotlivých školních pøedmìtech. Otisky jednotlivých
vyuèovacích hodin v  každém ze zkoumaných pøedmìtù byly pøeloženy pøes sebe, což
umožnilo vyniknout pøípadným pravidelnostem (èi vyuèovacím vzorcùm) charakteris-
tickým pro jednotlivé zkoumané školní pøedmìty.

V  návaznosti na analýzy pøíležitostí k  uèení byly provedeny analýzy pøíležitostí k  mluvení,
které se zamìøily na verbální produkci uèitele a žákù ve veøejné komunikaci ve tøídì.

14.2 Cíle a design výzkumu

Cílem projektu CPV videostudie je zdokumentovat, popsat a analyzovat reálnou výuku ve
vybraných školních pøedmìtech na 2. stupni základní školy v  Èeské republice z  hlediska
pøíležitostí k  uèení, které nabízí. V  návaznosti na to smìøují nìkteré analýzy k  poskytnutí
mezipøedmìtové perspektivy pøi pohledu na pøíležitosti k  uèení a na procesy vyuèování
a uèení.

Design a metodologie výzkumu

Videostudie jako komplexní výzkumný pøístup v  sobì zahrnuje dílèí metody a techniky
sbìru a analýzy dat, vèetnì zprostøedkovaného pozorování a kvantitativní nebo obsahové
analýzy transkriptù. V  principu pracuje s  audiovizuálním záznamem výuky. Mezi nejèastìji
zmiòované výhody tohoto pøístupu patøí možnost iterativního výzkumného designu, snadná
kombinace kvantitativního a kvalitativního postupu a trvanlivost záznamu (Jacobs et al.
1999; Ulewicz, Beatty 2001; v  èeštinì Janík, Najvar 2008).

Výzkumný vzorek sestával z  videozáznamù 249 vyuèovacích hodin fyziky (62), zemìpisu
(50), anglického jazyka (79) a tìlesné výchovy (58) oduèených na 2. stupni ZŠ. Pro pro-
jekty CPV videostudie fyziky a CPV videostudie zemìpisu byl z  technických dùvodù pro-
veden zámìrný výbìr uèitelù do výbìrového souboru, pro CPV videostudie anglického
jazyka a CPV videostudie tìlesné výchovy byl proveden náhodný výbìr na úrovni škol
(podrobnìji k  charakteristikám výbìrového souboru a konkrétním metodologickým po-
stupùm a technikám viz Janík et al. 2008; Hübelová, Janík, Najvar 2008; Najvar et al.
2008; Janíková et al. 2008). Videozáznamy byly zpracovány zaškolenými pozorovateli
èasovým kódováním dle kategoriálních systémù vyvinutých v  rámci projektu CPV video-
studie i kategoriálních systémù vyvinutých v  rámci projektu Videostudie IPN (Seidel,
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Prenzel, Kobarg 2005) a adaptovaných pro CPV videostudie (Janík, Miková 2006). Ana-
lytickou jednotkou pøi analýzách videozáznamu tvoøil interval 10 sekund. Shoda mezi pozo-
rovateli (Cohenova Kappa: Min = 0,6; Max = 1,00; pøímá shoda: Min = 71 %; Max = 100 %)
odpovídala požadavkùm standardnì kladeným na tento typ výzkumu (Bortz, Döring 2003).

K  problému operacionalizace

Organizaèní formy výuky považujeme za dùležitý aspekt organizaèní struktury výuky.
Pøedstavují rámec, v  nìmž se odehrávají aktivity uèitele i žákù smìøující k  naplnìní vzdì-
lávacích cílù, a který umožòuje vzdìlávacímu obsahu nabývat konkrétní formy. Øízení
vyuèování z  organizaèního hlediska spoèívá na uèiteli, ten však mùže zodpovìdnost za
tempo, jakým je obsah zpracováván èi procvièován (pacing), a za další aspekty výuky
delegovat na žáky. Proto rozlišujeme organizaèní formy zamìøené na uèitele (výklad/
pøednáška uèitele, diktát, rozhovor se tøídou) a organizaèní formy zamìøené na žáka (samo-
statná práce, práce ve dvojicích, práce ve skupinách).

Fáze hodiny odrážejí procedurální stránku vyuèování. Obecnì didaktické teorie obvykle
rozlišují nìkolik stabilních fází výuky, napø. motivaèní, expozièní, fixaèní, diagnostickou
a aplikaèní (Maòák 2003). V  praxi jsou však sekvence výuky èasto øazeny do složitìjších,
èasto nestabilních vzorcù, ve kterých se navíc jednotlivé fáze rùznì pøekrývají3. V  CPV
videostudiích jsou jako stìžejní rozlišovány fáze zprostøedkování nového uèiva, procvièování
uèiva a aplikace uèiva. Vedle toho se odlišují fáze opakování, shrnutí a rekapitulace a dále
úvod výuky a pøechod (podrobnìji viz Janík, Miková 2006).

Didaktické prostøedky jsou považovány za základní prvky výchovnì vzdìlávacího procesu
(napø. Maòák 2003, s. 74), které žákùm umožòují poznávání reality v  rùzných podobách
a reprezentacích (srov. Turek 2008, s. 310). Cílem prezentovaných analýz využívání
didaktických prostøedkù bylo zdokumentovat, které didaktické prostøedky uèitelé v  reálné
výuce využívají, a jaká èást výuky probíhá s  jejich oporou. Pro potøeby nìkterých analýz
byly rozlišeny tradièní didaktické prostøedky (jako tabule, pracovní list, uèebnice, model,
apod.) a moderní média (audiozáznam, video/film a ICT). Povaha výuky v  tìlesné výchovì
neumožnila provést analýzu využívání didaktických prostøedkù a médií v  tomto pøedmìtu.

Analýza pøíležitostí k  mluvení byla provedena s  cílem zjistit, jaký prostor k  verbální akti-
vitì výuka v  jednotlivých pøedmìtech žákùm nabízí. Pro potøeby této studie byla rozlišována
soukromá komunikace, jejímž adresátem je jeden žák èi malá skupina žákù, a veøejná ko-
munikace, jejímž adresátem je celá tøída nebo vìtší èást tøídy. Pøíležitosti k  mluvení byly
operacionalizovány jako poèet slov vyslovený ve veøejné komunikaci všemi žáky ve
srovnání s  poètem slov vyslovených uèitelem. Z  technických dùvodù4 nebyly pøíležitosti
k  mluvení analyzovány v  tìlesné výchovì.
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4 Výuka tìlesné výchovy velmi èasto probíhá za zhoršených akustických podmínek, které zne-
možnily zachycení žákovských výpovìdí. Aby byla zaruèena zvuková kvalita záznamu uèitelských
výpovìdí, byl použit klopový mikrofon, který výpovìdi žákù nezachycoval.



14.3 Výsledky

V  této èásti pøinášíme nejprve výsledky analýz provedených v  jednotlivých zkoumaných
školních pøedmìtech, dále pak prezentujeme výsledky analýz pøíležitostí k  uèení z  pohledu
struktury hodiny sumarizované pomocí otisku vyuèovací hodiny.

Fyzika

Výsledky analýz (obr. 14.2) ukazují, že zkoumaná výuka fyziky byla do znaèné míry
øízena uèitelem. Více než jedna tøetina výuky byla vedena formou rozhovoru se tøídou
a další témìø ètvrtina výuky spoèívala ve výkladu uèitele. Formám zamìøeným na žáka –
tj. samostatné, párové èi skupinové práci žákù – byla dohromady vìnována asi pìtina výu-
kového èasu. Z  hlediska fází výuky leželo tìžištì výuky pomìrnì rovnomìrnì na zpraco-
vání nového uèiva, jeho procvièování a aplikaci v  novém kontextu. Ve srovnání s  pomìrnì
frekventovanou fází shrnutí uèiva, jež zahrnovala situace, ve kterých bylo shrnováno
uèivo z  hlediska obsahu – „co jsme se uèili“, se jen velmi zøídka objevovala fáze rekapi-
tulace, do níž spadaly ty situace, ve kterých bylo rekapitulováno uèivo z  hlediska procesu –
„jak jsme se uèili“. Absenci takových situací považujeme za problematickou, neboť fáze
rekapitulace jsou považovány za dùležité z  hlediska metakognitivní podpory uèebního
procesu u žákù. Z  tradièních didaktických prostøedkù pøevládala tabule, zatímco pøekva-
pivì málo byla využívána moderní didaktická média. Pomìr slov vyslovených ve veøejné
komunikaci uèitelem ku poètu slov vyslovených všemi žáky byl v  hodinách fyziky 5:1.
Objevily se i vyuèovací hodiny, ve kterých uèitel vyslovil více než 4  500 slov, což odpo-
vídá frekvenci více než 1,6 slov za sekundu.
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Obr. 14.2: Výsledky analýz provedených v  CPV videostudii fyziky

Zemìpis

Výsledky analýz (obr. 14.3) ukazují, že zkoumaná výuka zemìpisu byla do znaèné míry
øízena uèitelem. Témìø jedna ètvrtina výuky byla vedena formou rozhovoru se tøídou a další
více než pìtina výuky spoèívala ve výkladu uèitele. Pomìrnì silnì byla zastoupena forma
diktátu. Z forem zamìøených na žáka byla zastoupena témìø výhradnì samostatná práce,
ve které však žáci strávili ètvrtinu celkového výukového èasu. Z  hlediska fází výuky
leželo tìžištì výuky na zpracování nového uèiva, ménì èasu bylo vìnováno jeho procvi-
èování èi aplikaci. Fáze výuky, ve které uèitel provádìl shrnutí výuky, byla pomìrnì èastá
(prùmìrnì 13 % výukového èasu). Naproti tomu výskyt fáze rekapitulace, která je pova-
žována za podstatnou pro rozvoj metakognitivních uèebních dovedností žákù, nebyl ve
sledované výuce vùbec zaznamenán. Z  tradièních didaktických prostøedkù pøevládala
mapa, jejíž využívání je pro zemìpis charakteristické. Z moderních didaktických médií
uèitelé nejèastìji využívali ICT. Pomìr slov vyslovených ve veøejné komunikaci uèitelem
ku poètu slov vyslovených všemi žáky byl v  hodinách fyziky 4:1.
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Obr. 14.3: Výsledky analýz provedených v  CPV videostudii zemìpisu

Anglický jazyk

Výsledky analýz (obr. 14.4) ukazují, že zkoumaná výuka anglického jazyka byla do znaèné
míry øízena uèitelem. Po témìø polovinu výukového èasu byla výuka vedena formou roz-
hovoru se tøídou a další více než pìtina výuky spoèívala ve výkladu uèitele. Z forem za-
mìøených na žáka byla nejvíce zastoupena samostatná práce, avšak srovnatelnou èást
výukového èasu strávili žáci prací ve dvojicích èi ve skupinách. Z  hlediska fází výuky
leželo tìžištì výuky na procvièování èi upevòování již probraného uèiva, mnohem ménì
èasu bylo vìnováno jeho zprostøedkování èi aplikaci. Z  tradièních didaktických prostøedkù
bylo nejèastìji pracováno s  uèebnicí, využíváno bylo i pracovního listu a tabule, zatímco
pøekvapivì málo byla zapojována moderní didaktická média. Zejména absence využívání
audiozáznamù autentického jazyka je z  hlediska cílù cizojazyèného vyuèování pøekvapující.
Z moderních didaktických médií pøevládalo využití ICT. Pomìr slov vyslovených ve
veøejné komunikaci uèitelem ku poètu slov vyslovených všemi žáky byl v  hodinách fyziky
4:1. Objevila se však i taková vyuèovací hodina, ve které všichni žáci dohromady vyslo-
vili ménì než 60 slov, což prùmìrnì odpovídá ménì než 4 slovùm na jednoho žáka.
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Obr. 14.4: Výsledky analýz provedených v  CPV videostudii anglického jazyka

Tìlesná výchova

Výsledky analýz (obr. 14.5) ukazují, že zkoumaná výuka tìlesné výchovy byla pomìrnì
vyvážená z  hlediska organizaèních forem zamìøených na uèitele (které nejèastìji zahrno-
valy uèitelské instrukce) a organizaèních forem zamìøených na žáky (ze kterých silnì
pøevažovala práce ve skupinách). Vyuèovací hodiny tìlesné výchovy vykazovaly znaèné
vzájemné rozdíly; zatímco v  nìkterých hodinách se dynamicky støídaly organizaèní formy
zamìøené na uèitele s  organizaèními formami zamìøenými na žáky, jiné hodiny byly jako
celek vedeny výhradnì jednou organizaèní formou (napø. nácvik hry florbalu). Z  hlediska
fází výuky se ukázaly jako dominantní fáze opakování a procvièování probraného uèiva.
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Obr. 14.5: Výsledky analýz provedených v  CPV videostudii tìlesné výchovy

Komplexní pohled na pøíležitosti k  uèení – struktura hodiny

Ve snaze zachytit pøíležitosti k  uèení nabízené ve výuce byla zkoumána èasový soubìh
(koincidence) jednotlivých analyzovaných aspektù výuky v  èase výuky. Domníváme se,
že zkoumání koincidencí organizaèních forem výuky, fází výuky a využívání didaktických
prostøedkù a médií umožní identifikovat podobnosti a rozdíly mezi pøíležitostmi k  uèení,
jak jsou nabízeny v  rùzných školních pøedmìtech. Pøekrytím tìchto charakteristik za všechny
zkoumané vyuèovací hodiny jednoho pøedmìtu vzniká tzv. otisk hodiny pro daný školní
pøedmìt (obr. 14.6 až 14.9).
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Obr. 14.6: Otisk vyuèovací hodiny pro fyziku

Obr. 14.7: Otisk vyuèovací hodiny pro zemìpis

188



Obr. 14.8: Otisk vyuèovací hodiny pro anglický jazyk

Obr. 14.9: Otisk vyuèovací hodiny pro tìlesnou výchovu
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Výsledky analýz ukazují znaèné rozdíly mezi pøíležitostmi k  uèení nabízenými v  jednot-
livých zkoumaných pøedmìtech. Komparativní perspektiva pøináší nìkteré oèekávané
výsledky (napø. interakce mezi uèitelem a žáky formou rozhovoru je øídkým jevem
v  tìlesné výchovì, avšak dùležitým prvkem výuky angliètiny), ale odkrývá i nìkteré jem-
nìjší rozdíly, jako napøíklad, že výuka zemìpisu otevírá široké možnosti pro individuální
práci studentù – s  mapami a atlasy, jak ukazují jiné analýzy – zatímco ve fyzice a anglic-
kém jazyce je preferována žákovská práce ve dvojicích èi ve skupinách. Ve fyzice a zemì-
pise byly pozorovány souèasné výskyty fáze shrnutí obsahu (fáze) diktátem (organizaèní
forma), které se objevovaly ke konci vyuèovací hodiny. První tøetina vyuèovacích hodin
byla èasto vìnována opakování (fáze) v  rozhovoru se tøídou (organizaèní forma) nebo
zkoušení (fáze) formou individuální práce – písemného testu (organizaèní forma). Didak-
tické prostøedky byly spíše využívány ve druhé polovinì vyuèovací hodiny, s  výjimkou
pracovních listù využívaných pro testování. V  každém ze zkoumaných školních pøedmìtù
ležel akcent na jiném didaktickém prostøedku: zatímco ve fyzice byla èastá práce s  mo-
dely a experimenty, v  zemìpise byla nejèastìji využívána mapa (i souèasnì s  jinými di-
daktickými prostøedky) a výuka cizího jazyka se do znaèné míry opírala o práci s  uèebnicí.
Výsledky naznaèují výjimeèné postavení tìlesné výchovy v  tom smyslu, že poskytuje
žákùm více èasu k  práci nezávislé na uèiteli než ostatní zkoumané vyuèovací pøedmìty.
Silné naplnìní kategorie ostatní v  tìlesné výchovì ukazuje na obtíže, s  jakými bylo spo-
jeno vytváøení kategoriálního systému, jenž by byl uplatnitelný napøíè pøedmìty kurikula
základní školy. Výukové segmenty spadající do této kategorie byly podrobeny kvalita-
tivní obsahové analýze a budou dále zpracovávány pro potøeby rekonstrukce použitého
kategoriálního systému pro fáze výuky.

14.4 Diskuse a shrnutí

Cílem projektu CPV videostudie bylo analyzovat reálnou výuku ve vybraných pøedmì-
tech kurikula 2. stupnì základní školy s  oporou o koncept pøíležitostí k  uèení5. Výsledky
naznaèují, že zkoumaná výuka na 2. stupni ZŠ je do znaèné míry øízena uèitelem. K  po-
dobným závìrùm vede i analýza pøíležitostí k  mluvení, která ukázala, že uèitelé vysloví
v  jedné vyuèovací hodinì prùmìrnì 4 až 6krát více slov než všichni žáci dohromady.
Takové závìry nemohou samy o sobì vést k  negativnímu hodnocení zkoumané výuky,
neboť uèitelova dominance ve výuce je do jisté míry legitimní. Byly však nezøídka pozo-
rovány i vyuèovací hodiny, v  nichž uèitel vyslovil 10krát až 20krát více slov než všichni
žáci dohromady.

Tyto výsledky jsou konzistentní s  výsledky jiných výzkumù (napø. Roth 2006), které pou-
kazují na dominantní roli fází výuky zamìøených na procvièování a aplikaci probraného
uèiva v pøírodovìdných pøedmìtech v  èeských školách. Ve srovnání s  tím nìmeètí uèitelé
tráví více èasu zprostøedkováním nového uèiva a ménì èasu opakováním, procvièováním
a aplikací (Seidel, Prenzel 2004). I v  nìmeckých školách však vykazuje výuka silný stupeò
øízení uèebních aktivit uèitelem.

190

5 Vydání monografie shrnující metodologii a výsledky CPV videostudie je plánováno na rok 2010.



Literatura

BORTZ, J.; DÖRING, N. Forschungmethoden und Evaluation für Human- und Sozial- wissen-
schaftler. Berlin : Springer, 2003.

CLARKE, D.; EMANUELSSON, J.; JABLONKA, E.; MOK, I. A. Ch. (eds). Making Connections:
Comparing Mathematics Classrooms Around The World. Rotterdam : Sense Publishers,
2006a.

CLARKE, D.; KEITEL, Ch.; SHIMIZU, Y. (eds). Mathematics Classrooms in Twelve Countries:
The Insider’s Perspective. Rotterdam : Sense Publishers, 2006b.

HIEBERT, J.; GALLIMORE, R.; GARNIER, K.; GIVVIN, K.; HOLLINGSWORT, J.; JACOBS,
J. (eds). Teaching Mathematics in Seven Countries. Results From the TIMSS 1999 Video
Study. Washington D.C. : USA Department of Education, 2003.

HÜBELOVÁ, D.; JANÍK, T.; NAJVAR, P. Pohledy na výuku zemìpisu na 2. stupni základní školy:
souhrnné výsledky CPV videostudie zemìpisu. Orbis scholae, 2008, roè. 2, è. 1, s. 53–72.

HUSÉN, T.; POSTLEWHITE, N. (eds). The International Encyclopaedia of Education. Oxford :
Elsevier Science, 1994.

JACOBS, J. K.; KAWANAKA, T.; STIGLER, J. W. Integrating qualitative and quantitative approa-
ches to the analysis of video data on classroom teaching. International Journal of Educational
Research, 1999, roè. 31, è. 8, s. 717–724.

JANÍK, T.; NAJVAR, P. Videostudie ve výzkumu vyuèování a uèení. Orbis scholae, 2008, roè. 2.,
è. 1, s. 7–28.

JANÍK, T.; JANÍKOVÁ, M.; NAJVAR, P.; NAJVAROVÁ, V. Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni
základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae, 2008, roè. 2,
è. 1, s. 29–52.

JANÍK, T.; MIKOVÁ, M. Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno :
Paido, 2006.

JANÍKOVÁ, M.; JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; KUNDERA, V. CPV videostudie tìlesné výchovy: sbìr
dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2008, roè. 2, è. 1, s. 93–114.

MAÒÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 2003.
NAJVAR, P.; NAJVAROVÁ, V.; SOBÌSLAVSKÁ, V.; ŠEBESTOVÁ, S.; VLÈKOVÁ, K.;

ZERZOVÁ, J. CPV videostudie anglického jazyka: sbìr dat a zamýšlené analýzy. Orbis
scholae, 2008, roè. 2, è. 1, s. 73–91.

ROTH, K. J.; DRUKER, S. L.; GARNIER, H.; LEMMENS, M.; CHEN, C.; KAWANAKA, T.
(eds). Teaching Science in Five Countries: Results From the TIMSS 1999 Video Study.
Washington, DC : U.S. Department of Education, 2006.

SEIDEL, T.; PRENZEL, M. Muster unterrichtlicher Aktivitäten im Physikunterricht. In DOLL, J.;
PRENZEL, M. (eds). Bildungsqualität von Schule: Lehrerprofessionalisierung, Unter-
richtsentwicklung und Schülerförderung als Strategien der Qualitätsverbesserung. Münster :
Waxmann, 2004.

SEIDEL, T.; PRENZEL, M. Stability of Teaching Patterns in Physics Instruction: Findings from
a Video Study. Learning and Instruction, 2006, roè. 16, è. 3, s. 228–240.

SEIDEL, T.; PRENZEL, M.; KOBARG, M. (eds). How to run a video study: Technical report of
the IPN Video Study. Münster : Waxmann, 2005.

SHULMAN, L. S. Paradigms and research programs in the study of teaching: A contemporary
perspective. In WITTROCK, M. C. (eds). Handbook of research on teaching. New York :
Macmillan, 1986.

STEVENS, F. I.; GRYMES, J. Opportunity to learn: Issues of equity for poor and minority stu-
dents. Washington, DC : U.S. Department of Education, 1993.

191



STIGLER, J. W.; GONZALES, P.; KAWANAK, T.; KNOLL, S.; SERRANO, A. The TIMSS
Videotape Classroom Study: Methods and Findings from an Exploratory Research Project
on Eighth-Grade Mathematics Instruction in Germany, Japan, and the United States.
Washington, DC : US Department of Education, 1999.

STODOLSKY, S. S. The subject matters. Chicago : University of Chicago Press, 1988.
TUREK, I. Didaktika. Bratislava : IURA Edition, 2008.
ULEWICZ, M.; BEATTY, A. The Power of Video Technology in International Comparative Re-

search in Education. Washington : National Academy Press, 2001.

Vznik této kapitoly byl podpoøen projektem LC06046 Centrum základního výzkumu škol-
ního vzdìlávání poskytnutým Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské republiky.

192



15 PØÍLEŽITOSTI K ROZVÍJENÍ
JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ
V HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA

Simona Šebestová

Podmínky pro výuku anglického jazyka nebyly v  Èeské republice dlouhou dobu pøíznivé
a i doba posledních dvou desetiletí mùže být charakterizována snahou vyrovnat jisté
zpoždìní. Jak uvádí Hanušová (2003, s. 17), „vývoj metod cizojazyèného vyuèování u nás
nebyl pøirozený a probíhal do znaèné míry izolovanì od západního svìta, protože ještì
v  pomìrnì nedávné minulosti byla výuka cizích jazykù politickým problémem. Trendy,
které se objevovaly v  druhé polovinì dvacátého století zejména v  USA a v  západní Evropì
a které tvoøily významné mezníky v  cizojazyèném vyuèování, se k  nám dostávaly se znaè-
ným zpoždìním“.

Kurikulum a výuka anglického jazyka v  Èeské republice procházejí znaènými promìnami,
jež mohou být charakterizovány posunem ke komunikativnímu pojetí, v nìmž hlavním cílem
jazykového vzdìlávání je komunikativní kompetence. To odráží i Rámcový vzdìlávací
program pro základní vzdìlávání (RVP ZV, 2007), který definuje výstupní požadavky
cizojazyèné výuky na základì Spoleèného evropského referenèního rámce pro jazyky
(SERRJ/CEFR, 2002) vymezujícího „kompetence komunikativní (lingvistické, socioling-
vistické, pragmatické) a všeobecné (pøedpokládající znalost sociokulturního prostøedí
a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoøí) jako cílové kompetence jazykové
výuky“ (RVP ZV, 2007, s. 21). RVP ZV tak vymezuje výstupy jazykového vzdìlávání
jednak rámcovì pro oblast uèiva, jednak pro oblast receptivních, produktivních a interak-
tivních øeèových dovedností.

Požadují-li dnes kurikulární dokumenty (ve vzdìlávacím oboru Cizí jazyk) dùraz na ko-
munikaci, vyvolává to otázku, zda je výuka realizována tak, aby ke komunikaci nabízela
pøíležitosti. Analýza vyuèovacích hodin z  hlediska toho, do jaké míry jsou žáci zapojeni
do komunikace, by mìla na tuto otázku pøinést odpovìï.

Problematika, o které pojednává tato kapitola, spadá do  oblasti oborové didaktiky anglic-
kého jazyka a zamìøuje se na rozvíjení jazykových dovedností. Výzkumné šetøení je reali-
zováno Centrem pedagogického výzkumu PdF MU v  rámci projektu CPV Videostudie
anglického jazyka (viz Najvar et al. 2008). Cílem této kapitoly je prezentovat problematiku
jazykových dovedností v  návaznosti na výzkumná zjištìní, pokusit se vymezit její místo
v  rámci rozvíjení komunikativní kompetence a pøedstavit možnosti jejího zkoumání.
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15.1 VYMEZENÍ ØEŠENÉ PROBLEMATIKY
A ZÁKLADNÍCH POJMÙ

Pøedkládané výzkumné šetøení se svým zamìøením øadí mezi výzkumy, v  nichž se ana-
lyzují procesy školního vyuèování a uèení. V  rovinì teoretických východisek se opírá
o koncepty jazykové dovednosti a výuka jako vytváøení pøíležitostí k  uèení. Koncept jazy-
kových dovedností pøedstavíme v  širším kontextu, konkrétnì v  návaznosti na komunika-
tivní pøístup, dále pøedstavíme jazykové dovednosti v  jejich integrovaném pojetí a v  rámci
komunikativní kompetence.

Komunikativní pøístup a post-komunikativní éra

Oborovì-didaktickým teoretickým východiskem jsou jazykové dovednosti poslech, mlu-
vení, ètení a psaní. Dùraz na systematické rozvíjení jazykových dovedností v  cizojazyèné
výuce byl iniciován komunikativním pøístupem (Communicative Approach, Communicative
Language Teaching, notional-functional approach, functional approach) (Widdowson
1979; Brumfit, Johnson 1979 aj.), jehož poèátky sahají do konce 60. let 20. století. Podnì-
tem k  vývoji komunikativního pøístupu byla kritika dosavadních pøístupù (audiolingvální
metoda (Audiolingualism) v  USA a Situational Language Teaching ve Velké Británii).
Kritizovalo se, že to, co døívìjší pøístupy zdùrazòovaly (co nejvìrnìjší výslovnost a gra-
matická správnost), nevedlo u žákù k  rozvoji schopnosti komunikace; tyto pøístupy se
pøíliš zamìøovaly na ovládnutí gramatických struktur. S  tím souvisely i nové perspektivy
na jazyk jako takový a zdùrazòování jeho funkèního a komunikativního potenciálu.

Komunikativní pøístup je založen na teorii jazyka jako komunikace, v  níž není jazyk na-
hlížen jen jako systém struktur, ale je zdùrazòováno jeho funkèní pojetí. Základní funkcí
jazyka je umožnit interakci a komunikaci, z  èehož plyne základní princip a cíl komunika-
tivního pøístupu, tj. zapojit žáky do komunikace a umožnit jim tak rozvíjet komunikativní
kompetenci. „Komunikativní“ se tak vztahuje jak k  cíli, tak i k  procesu. Jestliže zámìr
døívìjších pøístupù smìøoval k  ovládnutí jazykových prostøedkù (gramatika, slovní zásoba,
zvukové a grafické prostøedky), komunikativní pøístup mìl smìøovat k  rozvíjení komuni-
kativní kompetence. Role jazykových prostøedkù v  komunikativním pøístupu by pøitom
nemìla být zanedbatelná a doporuèuje se klást vyvážený dùraz jak na pøesnost, tak na ply-
nulost jazykové produkce. Od døíve více zdùrazòovaného smysluplného užívání jazyka
(purposeful language use) dochází v  komunikativním pøístupu k  posunu smìrem
k  analytickému pøístupu (analytic approach), kdy by složky gramatická, funkèní i smys-
luplné užívání jazyka mìly být ve výuce pojímány komplementárnì a vyváženì (Wesche,
Skehan in Kaplan 2005). Výrazný rozdíl od tradièních metod (napø. gramaticko-pøekla-
dové) je v  tom, že komunikativní pøístupy jdou za  osvojení si lingvistických struktur
smìrem ke  schopnosti využít je v  komunikaci. Jak uvádí Lightbownová a Spada (1993,
s. 205), „gramatika je dùležitá; a zdá se, že se žákùm nejlépe uèí, když je vztažena k  jejich
komunikativním potøebám a dosavadním zkušenostem“. Výuka jazykových prostøedkù
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v  komunikativním pøístupu by mìla být zahrnuta nejen na úrovni uèení se „o jazyku“, ale
i na úrovni funkèního a smysluplného užívání jazyka, tedy více rùznými zpùsoby s  rùznou
mírou obtížnosti.

Pokud se døíve hovoøilo o komunikativním pøístupu jako o pøístupu dominujícím, v  sou-
èasné dobì se objevuje nový pohled na výuku cizího jazyka a v  souvislosti s  ním se užívá
pojmu post-komunikativní éra. V  literatuøe se k  nìmu odkazuje rùznì: „death of methods“
(Allwright 1991), „decline of methods“ (Hinkel 2006), „postmethod condition“ (Kuma-
ravadivelu 1994). Všechny tyto odkazy spojuje spoleèný dùraz na uplatòování aspektù
z rùzných pøístupù ve prospìch konkrétních uèebních kontextù a potøeb žákù. Pøíkladem
mùže být používání mateøského jazyka v cizojazyèné výuce, které komunikativní pøístup
nepodporoval, ale pro mnoho uèitelù i žákù se využití mateøského jazyka ukázalo jako
pøínosné (Atkinson 1987). Post-komunikativní období zdùrazòuje autonomii uèitele, za-
hrnující posílení jeho role, stejnì jako jeho zodpovìdnosti. Další charakteristikou je eklek-
tický pøístup (Kumaravadivelu hovoøí o tzv. principled pragmatism), který umožòuje
uèiteli „operovat se svým osobním pojetím toho, jaká výuka vede k  požadovanému uèení“
(Kumaravadivelu 1994, s. 30). Toto uèitelovo subjektivní porozumìní vychází z  vlastních
zkušeností stejnì jako z  profesního vzdìlání. V  oblasti jazykových dovedností je zdùraz-
òována potøeba jejich integrace, tzn. pøedkládání takových aktivit žákùm, které nabízejí
pøíležitosti k  integraci jazykových dovedností.

Jazykové dovednosti a jejich integrované pojetí

V  anglosaské lingvodidaktice (napø. Widdowson 2000) jsou vymezeny ètyøi základní ja-
zykové dovednosti (language skills, communicative skills, four skills) podílející se na
procesu a efektivitì komunikace: mluvení, ètení, psaní a poslech. Ty mohou být dále dìleny
jednak podle druhu komunikaèního procesu na receptivní a produktivní, jednak podle
formy na mluvené a psané.

Lingvodidaktická literatura èasto zmiòuje ètyøi základní jazykové dovednosti separovanì.
Jak uvádí Kumaravadivelu (1994, s. 39), dìje se tak „více z  logistických než logických
dùvodù“. Toto pojetí se stále využívá spíše jako základní organizující prvek pro tvorbu
kurikulárních a výukových materiálù než v  souvislosti s  uèením se a užíváním cizího jazyka
(Kumaravadivelu 2001). Stále více se literatura soustøedí na výhody a potøebu integrace
dovedností (Kumaravadivelu 2001; Oxford 2001). Ve vyuèování nejsou jednotlivé do-
vednosti zastoupeny pouze separovanì, jedna po druhé (serial integration), ale i v  rùzných
kombinacích (parallel integration), napø. v  diktátu jsou zastoupeny poslech-psaní souèasnì.
Pojem integrace jazykových dovedností tedy pøesnìji vystihuje skuteènou povahu komu-
nikace ve výukové praxi i reálných životních situacích tím, že integruje nejen jazykové
dovednosti navzájem, ale i jazykové dovednosti a jazykové prostøedky (gramatiku, slovní
zásobu, výslovnost)1. Aktivity zahrnující integraci dovedností mají potenciál nabízet pøí-
ležitosti k  uèení, jež mohou být rùzné povahy a mohou tak lépe vycházet vstøíc žákùm,
kteøí disponují rùznými styly a strategiemi uèení.
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Komunikativní kompetence

Pojem komunikativní kompetence, který poprvé použil Hymes (1971), se vztahuje nejen
k  lingvistickým aspektùm jazyka, ale i k  schopnosti užívat jazyk v  sociálním kontextu,
tedy s  ohledem na cílovou kulturu a normy komunikace. Koncept komunikativní kompe-
tence byl dále rozvíjen detailnìji. Canale a Swainová (1980) vymezili ètyøi dimenze
komunikativní kompetence: gramatickou, sociolingvistickou, diskurzní a strategickou.
Savignonová (1983) se pokusila mezi tìmito ètyømi dimenzemi vymezit jejich vztah pomocí
tvaru obrácené pyramidy, na které znázornila vzájemnou propojenost a souvislost všech
dimenzí. To znamená, že nárùst v  jedné dimenzi vyvolá nárùst ve všech ostatních, a tím
v  celé komunikativní kompetenci. Další vývoj komunikativní kompetence souvisel s  kritikou
absence pragmatické komponenty, tj. klíèové role ètyø jazykových dovedností. Modely
zahrnující tuto složku pøedstavili napø. Bachman (1987), Celce-Murcia, Dörnyei, Thurellová
(1995) a Usóová-Juanová a Martinezová-Florová (2006), jejichž model zde pøedstavíme.
Autorky navazují na pøedcházející modely a navrhují 5dimenzionální model sestávající
z  kompetencí lingvistické, pragmatické, interkulturní, strategické a diskurzní.

Obr. 15.1: Schematické znázornìní navrhované struktury komunikativní kompetence integ-
rující jazykové dovednosti. (Velká písmena zastupují 4 jazykové dovednosti: L =
listening/poslech; S = speaking/mluvení; R = reading/ètení; W = writing/psaní).
(USÓOVÁ-JUANOVÁ, MARTINEZOVÁ-FLOROVÁ (2006, s. 16). Schematic
representation of the proposed framework of communicative competence integ-
rating the four skills.)
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Lingvistická kompetence zastupuje lexikální fonologické a syntaktické znalosti. Prag-
matická kompetence zastupuje schopnost funkèního využití jazykových prostøedkù (vytváøením
jazykových funkcí a aktù promluvy); èerpá pøitom ze scénáøù a rutinních forem inter-
akèních výmìn, ale patøí sem i schopnost rozpoznání napø. typù a forem textù, ironie a pa-
rodie. Interkulturní kompetence zahrnuje znalost interkulturních podmínek užívání jazyka:
zdvoøilostní pravidla, normy øídící vztahy mezi generacemi, pohlavími, sociálními skupi-
nami atd. a jazykové kodifikace urèitých základních rituálù v  životì spoleèenství. Strate-
gická kompetence zastupuje schopnost kompenzovat nedostatky z  jiných komponent pomocí
verbální i neverbální komunikace; schopnost øešit pøípadné nedorozumìní, neporozu-
mìní atd.

Tento model (Schéma 1) znázoròuje místo a roli jazykových dovedností v  rámci komuni-
kativní kompetence. Jádrem modelu je diskurzní kompetence, která je utváøena ostatními
komponentami – kompetencemi a která je zpìtnì utváøí. Jak uvádí Celce-Murcia a Olshtai-
nová (2000, s. 16): „v  diskurzu a diskurzem se realizují všechny kompetence“, a to za úèasti
ètyø jazykových dovedností.

Pøíležitosti k uèení

Koncept výuka jako vytváøení pøíležitostí k  uèení byl navržen jako teoretické východisko
pro zkoumání procesu výuky. Pøíležitosti k  uèení umožòují žákùm aktivnì se podílet na
vlastním uèení (Seidelová, Prenzel 2006). Pøi aplikaci tohoto konceptu ve výzkumu
mohou být uplatnìna dvì rùzná hlediska. V  prvním je uplatnìn spíše kvantitativní pøístup
a pøíležitosti k  uèení jsou chápány jako vymìøený/alokovaný èas (allocated time, engaged
time, active learning time, time-on-task) (Wiley, Harnischfeger 1974). Druhé hledisko
uplatòuje spíše kvalitativní pøístup – to, co se žáci nauèí, je závislé na kvalitì toho, co je
jim výukou nabídnuto (Hiebert, Wearne 1993).

15.2 Výuka cizích jazykù – výzkumy a výzkumné nálezy

Jak uvádí Prùcha (2005, s. 237), v souèasném èeském pedagogickém výzkumu zazname-
náváme urèitý odklon od zkoumání procesuální stránky výuky. V  zahranièí je vìnováno
této problematice více pozornosti – také v  oblasti vzdìlávání cizím jazykùm (napø. Chaudron
1988, Tudor 2001, Dörnyei 2007, Nunan 2005, Lightbownová 2003). Lightbownová (2000)
poukazuje na to, že v  poslední dobì dochází k  propojování výzkumù osvojování cizího
jazyka (second language acquisition, SLA) a výzkumù procesù vyuèování a uèení – výuky
ve školních tøídách (classroom-based research). Konkrétní cíle rùzných výzkumných
pøístupù se sice liší, ale sjednocující je snaha porozumìt rolím rùzných úèastníkù inter-
akce ve výuce, vlivu urèitých druhù vyuèování na uèení se cizímu jazyku a faktorùm, které
podporují uèení (publikace a pøehledové studie viz napø. Ellis 1997; DeKeyser 2007; Pica
2005).
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Výzkumy procesuální stránky výuky se pokouší zjistit souvislost mezi osvojováním jazyka
a promìnnými, jako jsou výukové metody a typy úloh, jazykový vstup uèitele (teacher input)
a aktivita žákù jako napø. žákovská interakce (Nunan 2005). Èasto diskutovanou proble-
matikou je role jazykového vstupu (input; poslech a ètení v  cílovém jazyce) a jazykového
výstupu (output, mluvení a psaní v  cílovém jazyce) v  procesu rozvíjení komunikativní
kompetence. Tyto pojmy oznaèují jazykovou recepci (poslech, ètení) a produkci (mlu-
vení, psaní). V  oblasti  výzkumù zamìøujících se na procesuální stránku výuky se zkoumá,
do jaké míry poskytuje žákùm výuka pøíležitosti k  recepci (Long 1983, Pica 1987) a pro-
dukci (napø. Swainová 1985). Vedle role jazykového vstupu a výstupu a jejich zastoupení
ve vyuèování se prosazuje tøetí proud výzkumù kladoucí dùraz na interakèní procesy
v  uèení se cizímu jazyku. Interakce zpøístupòuje žákùm možnost recepce a zároveò po-
skytuje pøíležitosti k jazykové produkci. Výzkumy interakce (pøehledová studie Mackeyové
2007) se staly empirickou bází pro komunikativní pøístup (Communicative Language
Teaching, CLT), který výraznì podporuje interakci ve vyuèování a poskytuje žákùm pøí-
ležitosti k  propojování formy a obsahu/významu v  procesu komunikace. Ve výzkumech
procesuální stránky vyuèování se míra komunikativnosti zkoumala také prostøednictvím
úloh (tasks). Kumaravadivelu (2006) uvádí, v  souvislosti s  trendy v  cizojazyèné výuce,
že dochází k  posunu od èistì komunikativního pøístupu (Communicative Language
Teaching, CLT) k  pøístupu založeném na úlohách (task-based language teaching).
Principem je integrace jednotlivých jazykových dovedností a také integrace jazykových
dovedností a jazykových prostøedkù, dále pozornost vìnovaná obsahu/významu, gramatice,
pragmatickým aspektùm, autentické komunikaci, sociální integraci a psycholingvistickým
procesùm (Kumaravadivelu 2006). Bygate (2001) a Ellis (2003) uvádí, že urèitý typ aktivit
se jeví jako efektivní právì díky interakèním procesùm, které zahrnují. Dle výzkumù tento
pøístup integrující jednak jazykové dovednosti navzájem, jednak i jazykové prostøedky,
podporuje zdokonalení jazykové pøesnosti i plynulosti (napø. Bygate 1996, 2001; Gass,
Mackeyová, Fernandez, Alvarez-Torres 1999).

Z  metodologického hlediska jsou pro náš výzkum podnìtné studie, které pøedstavují kate-
goriální systémy zamìøující se na komplexní i specifické aspekty procesu výuky cizího
jazyka. Mezi nejznámìjší patøí Flanders System of Interaction Analysis (Flanders 1970),
zkoumající sociální klima a uèitelovo vedení ve výuce. Tento systém se stal východiskem
pro mnoho dalších adaptací (napø. Moskowitzová 1967; Fanselow 1977 aj.). Komplexním
kategoriálním systémem umožòujícím analýzu vyuèovacího procesu z  hlediska obsahu,
formy i rozvíjených dovedností je kategoriální systém COLT (Communicative Orientation
of Language Teaching) (Fröhlich, Spada, Allen 1985).

Ve výzkumu této problematiky se uplatòují také videostudie, kdy se poøídí videozáznam
výuky, který se dále analyzuje. Pøíkladem je videostudie výuky anglického jazyka DESI
(Deutsch Englisch Schülerleistungen International) (Klieme et al. 2006). Cílem tohoto
projektu bylo s  využitím videostudie analyzovat jazykové kompetence žákù v  cizím (anglic-
kém) a mateøském (nìmeckém) jazyce a postupy uplatòované uèiteli.

Vzhledem k  tomu, že se pøedkládaný projekt zamìøuje na komunikaèní aspekty ve výuce
angliètiny jako cizího jazyka, uvádíme dále novìjší výzkumy zabývající se problematikou
komunikace ve výuce cizích jazykù. Jedním z  nich je výzkum realizovaný v  disertaèní práci

198



H. Èermákové (2005), která zkoumala reálný stav komunikace mezi uèitelem a žákem ve
výuce cizích jazykù na 2. stupni ZŠ. Ve sledovaných hodinách zjišťovala podíl verbální
èinnosti uèitele, žákù a ticha. Další výzkum zabývající se cizojazyènou výukou je popsán
v  pøíspìvku V.  Janíkové a K. Vlèkové (2006). Autorky ve svém výzkumu uplatnily koncept
autonomie uèení pøi zkoumání organizaèních forem výuky. Jedním ze závìrù bylo zjištìní,
že se uèitelé ve zkoumaných hodinách zamìøovali na rozvíjení dovednosti mluvení v  re-
lativnì malé míøe (srov. Janíková, Vlèková, 2006, s. 143). Uvedené výzkumy posloužily
jako inspirace pro metodologické øešení naší výzkumné studie, která je pøedstavena níže.

15.3 Vlastní výzkum zamìøený na míru komunikativnosti
ve výuce anglického jazyka

Cíle a otázky

Obecným cílem projektu je zjistit, do jaké míry vykazuje výuka anglického jazyka na
2. stupni základních škol charakteristiky komunikativního pøístupu.

· Do jaké míry je v  hodinách anglického jazyka podporován rozvoj jazykových doved-
ností a jaké je jejich zastoupení?

· Do jaké míry probíhají hodiny anglického jazyka v  cílovém a mateøském jazyce?

V  rovinì metodologické je cílem práce vytvoøení kategoriálního systému k  popisu aktivit
zamìøených na rozvoj ètyø jazykových dovedností (mluvení, poslech, ètení, psaní).

Metodologie

Výzkumný vzorek, transkripce, kódování

Výzkumný vzorek byl získán náhodným výbìrem základních škol ze tøí krajù (Jihomo-
ravský, Olomoucký a Zlínský) a je tvoøen 79 hodinami u 25 uèitelù celkem na 21 školách
(podrobnìji viz Najvar et al. 2008). Záznamy hodin byly poøízeny standardizovaným
zpùsobem (Janík, Miková 2006) dvìma videokamerami – žákovskou, snímající èinnost
žákù, a uèitelskou, snímající èinnost uèitele. K  analýze poøízených dat byl použit program
Videograph (Rimmele 2002). Videozáznamy byly transkribovány zaznamenáváním
výpovìdí uèitele (U), žáka (Z), nìkolika žákù (ZZ) nebo celé tøídy (T). Kódovány byly
10sekundové intervaly (celkem 20  833 intervalù) podle vytvoøeného kategoriálního systému.
Kódování bylo zajištìno dvìma osobami. Výcvik kódovatelù probìhl na základì podrob-
ného seznámení se s  manuálem ke kategoriálnímu systému Integrované dovednosti ve
výuce. Inter-rater reliabilita byla dosažena v  pøijatelné míøe (Cohen’s Kappa > 0.70; pøímá
shoda > 85 %).
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Hodina Poèet
intervalù

Kategorie k (Cohen’s Kappa)
pozorovatel (1) a (2)

Pøímá shoda (%)
pozorovatel (1) a (2)

zkušební_A 256 integrované dovednosti 0,824 84 %

zkušební_B 269 integrované dovednosti 0,686 74 %

zkušební_C 281 integrované dovednosti 0,732 75 %

zkušební_D 272 integrované dovednosti 0,74 83 %

zkušební_E 284 integrované dovednosti 0,78 81 %

zkušební_F 275 integrované dovednosti 0,865 88 %

zkušební_G 237 integrované dovednosti 0,851 87 %

zkušební_H 241 integrované dovednosti 0,897 91 %

zkušební_I 258 integrované dovednosti 0,958 97 %

Tab. 15.1: Inter-rater-reliabilita v  CPV videostudii angliètiny (vystínované øádky se týkají
hodin, které byly pøekódovány)

Kategoriální systém pro popis hodin z  hlediska zastoupených
jazykových dovedností

Vytváøení kategoriálního systému procházelo nìkolika fázemi (navržení kategoriálního
systému, zkušební kódování, identifikace problémù, pøepracování kategoriálního systému).
Byly vytvoøeny tøi verze (podrobnìji Šebestová 2008). Naší snahou bylo vytvoøit takový
kategoriální systém, který by umožòoval co nejpøesnìjší popis a klasifikaci aktivit zamì-
øených na rozvoj jazykových dovedností a zároveò by kódování nevyžadovalo vysoký
stupeò vyvozování. Pøedchozí dvì verze kategoriálních systému pracovaly s  jazykovými
dovednostmi separovanì, proto se bìhem kódování objevovalo mnoho situací na pomezí
dvou kategorií a nebylo možné rozhodnout, do které kategorie danou aktivitu zaøadit.
Dalším problémem byly situace, se kterými komunikativní pøístupy nepoèítají a jsou spe-
cifické pro náš kontext výuky cizích jazykù, tj. využití mateøského jazyka ve výuce, jednak
jako jazyka vyuèovacího, jednak v  pøekladech. Proto bylo nutné kategoriální systém pøe-
hodnotit a rozšíøit s  ohledem na specifika zkoumaného souboru hodin. Ve finální verzi
kategoriálního systému jsme uplatnili pojetí integrovaných dovedností jako možného
zpùsobu náhledu na výuku anglického jazyka. V  tomto pojetí je umožnìno kódovat pomocí
kombinací dovedností (napø. poslech-mluvení atd.). Kódování pomocí integrovaných
dovedností umožòuje postihnout vše, co ve vyuèování probíhá v  cílovém jazyce, nabízí
jiné pojetí vztahu mezi jazykovými prostøedky a dovednostmi, kdy jazykové dovednosti
a jazykové prostøedky jsou rozvíjeny souèasnì a navzájem2. Pro vyuèování v  èeském (mateø-
ském) jazyce jsme zaøadili novou kategorii èeský jazyk jako jazyk vyuèovací. Další novou
kategorií je pøeklad zahrnující pøeklad z  mateøského do cílového jazyka (opaèný postup
je kategorizován jako ètení èi poslech s  porozumìním).

Pro potøeby kódování byl vytvoøen uživatelský manuál vymezující každou kategorii
z  5 hledisek: Obsahové vymezení, Z  pohledu pozorovatele, Typické slovní podnìty, Komentáø
a Odlišujeme od.
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Uživatelský manuál zároveò zahrnuje:

· Pokyny pro kódovatele (postup pøi kódování, zpùsob kódování).

· Odkazy na konkrétní intervaly, které slouží jako pøíklady pro danou kategorii.

· Øešení situací, které se nám jevily jako obtížnì kódovatelné (pøechodové situace, in-
strukce atd.).

V  tabulce pøedstavujeme kategoriální systém spolu se struèným vymezením každé kategorie.

Èíslo Kategorie Struèné vymezení a pøíklady aktivit

0 Žádná Sekvence pøed výukou èi po výuce.

1 Mluvení (S) Souvislá promluva žáka v  cílovém jazyce. Utvoøení vìty
z  jednoho údaje.

2 Psaní (W) Písemná výpovìï žáka v  cílovém jazyce. Pøepis (z tabule).

3 Poslech (L) Poslech s  porozumìním. Pøeklad slyšeného do mateøského
jazyka. Organizaèní pokyny uèitele v  anglickém jazyce.

4 Ètení (R) Ètení s  porozumìním nebo se zamìøením na správnou
výslovnost. Pøeklad èteného do mateøského jazyka.

5 Mluvení-poslech (SL) Integrace mluvení a poslechu. Uèitel vede rozhovor se
tøídou. Žáci vedou rozhovor mezi sebou navzájem.

6 Mluvení-ètení (SR) Integrace mluvení a ètení. Žáci odpovídají na napsané otázky,
na otázky na základì èteného textu. Vìtné transformace.

7 Mluvení-psaní (SW) Integrace mluvení a psaní.

8 Poslech-ètení (LR) Integrace poslechu a ètení. Žáci poslouchají a zároveò mají
plnit úkoly na základì èteného materiálu.

9 Poslech-psaní (LW) Integrace poslechu a psaní. Diktát. Zápis jen nìkterých
èástí/slov ze slyšeného.

10 Ètení-psaní (RW) Integrace ètení a psaní. Žáci písemnì odpovídají na napsané
otázky. Doplòují slova/vìty/èásti vìt do textu. Písemnì
seøazují vìty v  odstavci; dokonèují vìty.

11 Mluvení-poslech-ètení
(SLR)

Integrace mluvení, poslechu a ètení. Uèitel klade otázky
a žáci na základì èteného textu odpovídají.

12 Mluvení-poslech-psaní
(SLW)

Integrace mluvení, poslechu a psaní. Žáci si navzájem
diktují vìty (napø. bìhací diktát).
Žáci vedou rozhovor v  anglickém jazyce a zapisují si.

13 Poslech-ètení-psaní
(LRW)

Integrace poslechu, ètení a psaní. Žáci bìhem poslechu
pracují se èteným materiálem a písemnì zpracovávají úkoly.

14 Mluvení-ètení-psaní
(SRW)

Integrace mluvení, ètení a psaní.

15 Mluvení-poslech-ètení-
psaní (SLRW)

Integrace mluvení, poslechu, ètení a psaní. Tzv.
information-gap aktivity. Žáci ètou pøedem pøipravené
otázky, odpovídají na nì, píší si poznámky.
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16 Pøeklad Pøeklad z  mateøského do cílového jazyka.

17 ÈJ jako vyuèovací
jazyk

Výuka se týká anglického jazyka, ale probíhá v  èeském
jazyce.

18 Ostatní Organizaèní pokyny. Netýkají se výuky angliètiny jako
takové, nýbrž její organizace. Probíhá v  èeském jazyce.

Tab. 15.2: Kategoriální systém pro popis hodin z  hlediska zastoupených jazykových do-
vedností

Poslední verze kategoriálního systému se ukázala jako vhodné øešení: jednak se zdá, že
pøesnìji postihuje dìní v  hodinách, jednak se jeví jednodušší pro kódování (pøestože ob-
sahuje více kategorií).

15.4 Výsledky

Jaké je zastoupení jednotlivých kategorií ve výuce anglického jazyka?

Graf 15.1: Procentuální rozložení jednotlivých kategorií ve všech  hodinách
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Nejvíce zastoupenou kategorií byl Èeský jazyk jako jazyk vyuèovací. 20 % celkového
èasu probíhala výuka v  èeském jazyce. Další významnì zastoupené kategorie byly Ètení
(15 %), Ètení-psaní (12 %) a Poslech (11 %). Z  kategorií zahrnujících mluvení byla nej-
více zastoupena kategorie Mluvení-poslech (9 %).

Jak se realizují jednotlivé dovednosti?

Graf 15.2: Zastoupení jednotlivých dovedností

Graf 15.2 ukazuje, která dovednost byla nejvíce zastoupena v  hodinách anglického jazyka.
Napø. ètení v  tomto grafu zastupuje všechny intervaly, které byly nakódovány kategorií
zahrnující ètení (ètení, mluvení-ètení, mluvení-ètení-psaní atd.). Stejnì tak to platí pro
poslech, psaní a mluvení. Z  grafu je patrné, že kategorie zahrnující ètení a poslech výraznì
pøevyšují kategorie zahrnující psaní a mluvení. V  hodinách byly výraznìji více zastoupeny
aktivity zamìøené na jazykovou recepci než na jazykovou produkci.

203

38,7%

31,0%

17,8% 17,7%

Ètení Poslech Psaní Mluvení

%

Ètení



Jaké je rozložení kategorií z  hlediska integrace jazykových dovedností u jednotlivých
uèitelù?

Graf 15.3: Rozložení kategorií z  hlediska integrace jazykových dovedností
u jednotlivých uèitelù

U všech uèitelù (25) byly zastoupeny aktivity zamìøené na rozvoj jedné a dvou dovedností,
u vìtšiny uèitelù (18) aktivity integrující tøi dovednosti a pouze menšina uèitelù (4) za-
hrnula ve výuce aktivity integrující všechny ètyøi dovednosti. Pøeklad z  mateøského do
cílového jazyka byl souèástí hodin vìtšiny uèitelù, èeský jazyk jako jazyk vyuèovací se ob-
jevil u všech uèitelù.
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V  jakém pomìru jsou dovednosti integrovány?

Graf 15.4: Zastoupení kategorií z  hlediska integrace dovedností

Graf 15.4 znázoròuje procentuální zastoupení kategorií z  hlediska integrace dovedností
ve všech hodinách. 31 % èasu tvoøily aktivity zamìøené na jednu dovednost, 27 % na dvì
dovednosti, v  menší míøe byly zastoupeny aktivity zamìøené na rozvoj tøí dovedností (6 %)
a ètyø dovedností (1 %). 20 % èasu všech hodin se používala èeština jako jazyk vyuèovací
a 6 % procent celkového èasu tvoøil pøeklad z  mateøského do cílového jazyka.

15.5 Diskuse a závìry

V  pøíspìvku jsme pøedstavili problematiku, která úzce souvisí s  promìnami kurikula a výuky
anglického jazyka v  Èeské republice, jež mohou být charakterizovány posunem ke ko-
munikativnímu pojetí. Dùraz na komunikaci vyzývá k  pokusu o zodpovìzení otázky, do
jaké míry výuka tento požadavek naplòuje. Pro analýzu výuky jsme zvolili pojetí, kdy je
výuka nahlížena z  hlediska nabízených pøíležitostí k  rozvíjení ètyø jazykových dovedností
(poslechu, mluvení, ètení a psaní), které umožòují žákùm zapojení do komunikace a roz-
víjení komunikativní kompetence.

Vycházíme z pøedpokladu, že dùraz na komunikaci jako na cíl jazykového vzdìlávání by se
mìl odrážet i v  procesu. Komunikativnosti ve výuce cizích jazykù pøispívá vedení výuky v  cí-
lovém jazyce a pøedkládání aktivit, které jsou jednak zamìøeny na rozvoj jazykových do-
vedností ve vyváženém pomìru, jednak integrují více jazykových dovedností a jsou v  tomto
smyslu komplexnìjší a lépe odrážejí reálnou komunikaci. Užití mateøského jazyka se dopo-
ruèuje jen ve velmi malé míøe a v  situacích, kdy je toto užití efektivnìjší, rychlejší, úspornìjší,
nikoli pohodlnìjší nebo plynoucí z  uèitelovy nekompetentnosti. Stejnì tak se v  komuni-
kativních pøístupech nepoèítá s  pøeklady do cílového jazyka jako se zavedenou praxí.
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Výsledky analýzy naznaèují, že výuka nenabízí pøíležitosti k  vyváženému zastoupení
jednotlivých dovedností. Je výraznì více orientována na dovednosti receptivní (poslech,
ètení) než na vlastní žákovskou produkci (mluvení, psaní).

Z  hlediska nabízených pøíležitostí k  integraci dovedností dominují aktivity zamìøené na
rozvoj jedné nebo dvou dovedností; komplexnìjší aktivity integrující tøi nebo ètyøi do-
vednosti jsou nabízené pomìrnì málo.

Za významné považujeme zjištìní, že èeský jazyk jako jazyk vyuèovací je nejvíce zastou-
penou kategorií vùbec a pøedstavoval pìtinu celkového èasu. Ve vìtšinì hodin se v  rùzném
pomìru objevuje pøeklad z  mateøského do cílového jazyka.

Orientace na receptivní dovednosti ve výuce, málo nabízené aktivity integrující více než
dvì dovednosti a velké množství èasu, kdy výuka probíhala v  èeském jazyce, naznaèují,
že potenciál pro komunikativnost není plnì využíván. Zdá se, že výuka anglického jazyka
vykazuje do znaèné míry charakteristiky tradièního pøístupu uèení se „o jazyce“ namísto
„uèení se jazyku“.
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16 OBRAZ ZAÈÍNAJÍCÍCH STUDENTÙ
UÈITELSTVÍ VE STUDENTSKÉM
PORTFOLIU

Tomáš Svatoš

O studentském portfoliu se hovoøí jako o „nahromadìní“ produktù studentské èinnosti za
urèité období, které vypovídá o vývoji vztahu k  sobì a k  edukaèním promìnným. Delší
období se setkáváme s portfoliem také v  pregraduálním uèitelském vzdìlávání. Jeho
prùbìžné zpracovávání a analýza vypovídají o promìnách studentské role v  bezprostøední
souvislosti s profesionalizaèním dìjem – se „stáváním se uèitelem“. Specifickou podobu
a funkci má studentské portfolio u tzv. zaèínajících studentù uèitelství, kterým napomáhá
vrùstat do vysokoškolské role, role budoucích pedagogù a reflektování svých postojù
k  budoucí profesi. Kapitola konkretizuje nìkteré poznatky z  šetøení, jehož cílem byla
analýza studentských portfolií zaèínajících studentù uèitelských oborù.

16.1 Smìry ve studentském portfoliu

Zahranièní inspirace

Fenomén žákovského (studentského) portfolia a jeho praktické aplikace ve školní praxi je
tématem zahranièních studií v  období posledních 25 let. O nìco pozdìji – pøedevším
v  poslední dekádì – se s  ním také setkáváme v  èeské odborné a popularizující literatuøe.
V  našem pøíspìvku (Svatoš 2006) jsme se pokusili naèrtnout, jakými smìry se zahranièní
poznatky o studentském portfoliu ubírají a s  jakými zámìry. Se zjednodušením, které
(vìøme) tématu neuškodí, uvádíme výsledky našeho pohledu v  následující tabulce.

Trend Cíl – zámìry aplikace Specifika Pøedstavitel

metodologický poskytnout „návody“ (formou
manuálu) budoucím uživatelùm
(metody tvorby, plánování
a využití portfolia v  konkrét-
ním prostøedí)

nìkteré práce jsou cílenì
urèeny zaèínajícím uèite-
lùm jako forma metodické
aplikaèní pomoci (napø. for-
mou otázek a odpovìdí)

Reese (1999)

Technologicko-
technický

využití nových technologií
pro zachycení a prezentaci stu-
dentských produktù v elektro-
nické podobì

tzv. e-portfolio využívá
organizéry, laptopy, CD
nosièe, prezentace na webu,
e-èasopisech

Young (2002)
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rùstovì-
osobnostní

poskytnout informace o sebe-
rozvoji, podpoøit sebe identitu
a kultivovat mladou (indivi-
duální) osobnost

„needukaèní“ prvky ve
studentském portfoliu,
prostøedek poznání socio
kulturních zmìn jedince
(celistvý pohled)

Linda E. Ash.
(2001)

klasický edukaèní prokázat prospìšnost portfo-
liové aplikace ve všech stup-
ních škol, specifikovat funkci
pro edukovaného jedince
v  jeho ontogenezi a vývoji

napø. v pregraduálním
vzdìlávání podporovat
profesionalizaci, snahy
urychlit profesionalizaci
a otevírat pro budoucí
potence

Campbell
a Brummett
(2004)
Paiter (2001)

obecnì-filozofický pøiblížit letité aplikace portfolia
ve zobecnìných poznatcích,
objektivnìji polemizovat
o kladných i negativních
stránkách

napø. vìtší poznatelnost
individuality žáka mùže
mìnit pedagogický styl
uèitele, èinit ho pružným
a mìnit pojetí uèitelství

Seldin (2000)

Tab. 16.1: Zahranièní trendy ve studentském portfoliu

Budeme-li objektivní, pak naše setkávání se zahranièní „portfoliovou“ literaturou vedlo
na jedné stranì k  zaníceným myšlenkám zastáncù tohoto pøístupu, na stranì druhé mnozí
autoøi vyjadøovali skepsi a pochybnosti nad skuteèným efektem, jež portfolio v  podmínkách
výchovy a vzdìlávání má.

Èeský zájem o studentské portfolio

Myšlenka využít studentské portfolio (pøedevším v  podmínkách uèitelského vzdìlávání)
u nás není sice tak tradièní a letitá jako v  zahranièí, nicménì dnes tvoøí relativnì stálé
téma, pøedevším v  odborných a výzkumných souvislostech. Mnohé práce sjednocuje po-
znání, že existence portfolia pøedstavuje pro profesionalizujícího se studenta a také pro
instituci uèitelské pøípravy cenný rezervoár s  èasem mìnících se informací o prohlubující
se uèitelské zpùsobilosti, názorových a vztahových promìn a pojmenovaní „bodù zlomu“
v  profesionalizaèním pøíbìhu edukovaného jedince.

Ukazuje se – mimo jiné – že zájem o studentské portfolio se diferencuje podle studova-
ných uèitelských oborù, ve kterých se dále specifikuje podle vnitøního poslání. Se zjedno-
dušením pøipomínáme tøi portfoliové aplikace:

· první pøedstavují konkrétní poèiny v  uèitelství pro primární školství (napø. Tomková
2004; Spilková 2007 a další), typické je soustavné využití portfolia v  prùbìhu studia
a zaøazení studentské sebeanalýzy portfolia jako souèásti státní závìreèné zkoušky,

· druhým smìrem je aplikace v  podmínkách uèitelství pro druhý stupeò základní školy
a školy støední (napø. Prokešová 2007), na rozdíl od pøedchozího je implantování
myšlenek studentského portfolia ménì systémové a spíše se vztahující na etapy po-
èátku studia (Svatoš 2006) a nabývání praktických kompetencí k  vyuèování,
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· poslední aplikací je zužitkování pøínosu portfolia v  podmínkách profesní (klinické)
praxe, coby prostøedku poznání rozvoje psycho-didaktických dovedností (Píšová, Èerná
2002, 2007; Píšová 2007).

Na pracovišti autora pøíspìvku se rozvíjí portfoliové aplikace pøedevším ve dvou etapách
uèitelské profesionalizace: v  pøípravì specifické skupiny zaèínajících studentù uèitelství
(napø.: Svatoš 1997, 2000, 2002a, 2002b, 2006) a pøi „ladìní“ pedagogického stylu u po-
kroèilých budoucích uèitelù pøi reálné i simulované výuce oborových didaktik (napø.
Svatoš, Holý 2000, 2002a, 2002b, 2005, 2007).

Jak studentské portfolio v  pregraduálním vzdìlávání vzniká a jaká by mìla být jeho
optimální podoba? Na položenou otázku se snaží odpovìdìt následující vyobrazení.

Obr. 16.1: Tøi úrovnì studentského portfolia a jeho užití (Svatoš 2006)

První úrovní – monitorující – je stav, kdy studentské portfolio tvoøí ty produkty, které
vznikly jaksi mimodìk a spontánnì, bez vážnìjšího zámìru. Jeho obsah snad nejlépe vy-
jádøí slùvko „nakupení“, z  jehož struktury i konkrétních souèástí lze jen tìžko usuzovat na
osobní promìny pøi profesionalizaèním dìji. Je zøejmé, že studentská portfolia tohoto
druhu jsou zcela individuální, mezi sebou nepomìøitelná a mají specifický význam pouze
pro konkrétního budoucího uèitele. Druhá úroveò – intervenènì regulaèní – klade poža-
davek, aby studentská portfolia vznikala a byla prùbìžnì obohacována zámìrnì a pro-
myšlenì. Jinak øeèeno: instituce uèitelského vzdìlávání spoluurèuje, co bude v  jednotlivých
etapách profesionalizace tvoøit jeho obsah a v  jaké návaznosti. Je významné, že vhod-
nými analytickými nástroji mùžeme rozpoznat „co se dìje se studentem, když se stává
uèitelem“ a uplatòovat regulaèní prvky, je-li to tøeba.
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Budeme-li s  portfoliovými aplikacemi pracovat dlouhodobì a systematicky, otevøou se
v pregraduální uèitelské pøípravì nové pohledy na samu podstatu vzdìlávání budoucích
pedagogù. Intervenènì evaluaèní pojetí portfolia se snaží zobecnit individuální profe-
sionalizaèní pøíbìhy a z  nich „vygenerovat“ obecnìjší trendy jako zpìtnou vazbu s  eva-
luaèním nábojem. Naše zkušenosti paradoxnì ukazují, že poøídit opakovanì „masu dat“
ze studentských portfolií není až tak obtížné, obdobnì jejich zpracování a interpretace.
Mnohem složitìjší je pøimìt nìkteré kolegy k  týmové spolupráci, bez níž by tak rozsáhlý
projekt pozbyl smyslu. I tak se leccos daøí, jak popíšeme v  empirické èásti sdìlení.

16.2 Studentské portfolio v  poèátcích uèitelského
vzdìlávání

Hlásíme se k  poslednì jmenovanému pojetí portfolia, které vzniká jako zámìrný a do jisté
míry korigovaný produkt v  prùbìhu uèitelského vzdìlávání. Proè je studentské portfolio
tak dùležité u semiprofesní skupiny tzv. zaèínajících studentù uèitelství? Studenti na
zaèátku profesionalizaèního startu vyžadují zvýšenou edukaènì sociální péèi. Dùvodù je
mnoho a uveïme alespoò ty nejzákladnìjší:

· pøedevším se mìní motivy studia uèitelství a pojmenovávají se vstupní oèekávání,

· vysoká škola musí v  mnohém suplovat sociálnì osobnostní a komunikativní deficity
støední školy (otevírání mladých lidí k  dialogu, vedení k  samostatnosti jednání i uva-
žování, navykání na sebereflexi – sebehodnocení – sebekonstrukci…),

· v  neposlední øadì je potøebné vytváøet pravdivé obrazy a pøedstavy o uèitelství a uèiteli,
žáku, škole a možnostech výchovy (Svatoš 2000).

Výzkumná sonda a nìkteré její výsledky

Zámìry a oèekávání, metoda, organizace šetøení a výzkumný vzorek

Studentské portfolio jsme „nasadili“ ve zmiòované semiprofesní skupinì tzv. zaèínajících
studentù uèitelství, kteøí s  vìtšími èi menšími úspìchy pøijímají novou roli a u nichž je za-
jímavé sledovat individuální vývoj a názorové promìny v  profesionalizaèních etapách.
Nad úvahami a oèekáváními byla zásadní otázka: kdo jsou budoucí uèitelé a s  jakými
postoji-názory pøistupují k  zaèínajícímu pregraduálnímu uèitelskému vzdìlávání?

Podstatnou èást odpovìdí jsme nacházeli ve vyplnìném multidatovém dotazníku PoFos_
PRE (Svatoš, Krejèová 2002, tab. 16.2), který pøedstavuje zdroj mnoha osobních dat,
postojù, pøedprofesních názorù atd. Zároveò jsou jeho dílèí èásti využitelné v  seminár-
ních aktivitách pedagogických a psychologických disciplín. Tím jsme naplnili pøedstavu
studentského portfolia jako výzkumnì pedagogického projektu.
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A: Sféra „já“ a osobnostnì profesní pøedpoklady

sociálnì komunikativní (sebe)charakteristika, rodina a rodinné prostøedí, pøedprofesní aktivity
studentù (vlivy volby VŠ), subjektivní hodnocení školní docházky

B: Pregraduální uèitelská pøíprava

poèáteèní profesní a sociální klima na VŠ, oèekávání v  poèátcích uèitelské profesionalizace,
tendence k „typu“ profesní pøípravy, pøedstavy o profesionalizaci, význam pedagogicko-psy-
chologických disciplín a oborové pøípravy atd.

C: Pøedprofesní pøedstavy a spoleèensko pedagogické reflexe

„obraz“ uèitele – inventáø profesních vlastností a kompetencí, „obraz“ dìtí – žákù – studentù
a vztahù mezi uèitelem a nimi, transformace èeského školství oèima zaèínajících studentù, pro-
žitá pedagogická situace a její socioprofesní reflexe

Tab. 16.2: Obecná struktura dotazníku PoFos_1

Respondenti na jednotlivé položky dotazníku reagovali rozmanitými zpùsoby: od vytvá-
øení volné odpovìdi, pøes doplòování textu, volbu z  nabízených alternativ až po postojové
škálování. Rozmanitost zpùsobù vyplòování na druhé stranì pùsobila obtíže ve fázi sbìru
a zpracování dat.

Naše šetøení, ve kterém jsme zpracovávali údaje obsažené ve studentských portfoliích, se
zúèastnilo za posledních 10 let 1532 respondentù, resp. zaèínajících studentù uèitelství
pro druhý stupeò základních škol a støední školy. Z  pohledu podílu mužù a žen jsme
analyzovali data 38,2 % studentù a 61,8 % studentek, jež byli ve vìku od 19 do 25 let. Nej-
èetnìjší vìkovou skupinou byli dvacetiletí respondenti. Dodáváme, že se dosud nepodaøilo
zpracovat všechna data, pøedevším pro jejich rozsáhlost a z  toho plynoucí èasovou nároènost.

Výbìr z  databáze, nìkteré výsledky a komentáøe

Pro ilustraci v  dalším textu uvádíme nìkteré údaje a poznatky, které jsme získali z port-
folií studentù 1. roèníku uèitelství na Pedagogické fakultì Univerzity Hradec Králové ve
školním roce 2005–2006. Respondentský vzorek tvoøilo 179 zaèínajících studentù, pøi-
èemž jsme pracovali s  daty od 71 mužù a 108 žen, jež byli ve stáøí od 19 do 24 let.

Otázka 1: S  jakými oèekáváními vstupovali zaèínající studenti na vysokou školu?

Za velmi zajímavou a dùležitou promìnnou považujeme vstupní oèekávání, se kterými
adepti uèitelské profese pøicházeli do prvního studijního roèníku. Víme, že oèekávání patøí
k  významným motivaèním prvkùm lidského jednání. Pokud se nesplní – nebo naplòuje
pouze èásteènì – mùže docházet k zbržïování profesionalizaèního dìje, oslabování mo-
tivace i pochybnostem, zda profesní volba byla skuteènì správná. Zároveò jsou vstupním
oèekávání výzvou pro instituci uèitelského vzdìlávání, aby posilovala motivaci k  pojetí
uèitelské profese a „natáèela“ studentská oèekávání a jejich naplòování potøebným smìrem.

Odpovìï na otázku: s  jakým oèekáváním pøicházeli respondenti na uèitelskou fakultu,
dává v  souhrnném pohledu první grafické vyjádøení. Studentské výpovìdi se rozvrstvily
nejménì do tøí èetnostních skupin. V  té s  nejmenším poètem výpovìdí zaznamenáváme,
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že uèitelská studia nejsou dùvodem, jak zvyšovat prestiž v bezprostøedním okolí nebo
získávat èas na hobby, získávat nezávislost na rodinì èi se pøipravovat na rodièovskou roli.
Ve druhé èetnostní skupinì se setkáváme s  relativnì novým prvkem, se kterým si – po-
pravdì øeèeno – pregraduální uèitelské vzdìlávání zatím neví rady a „pøedstírá“, že ho
nevidí nebo že neexistuje v  zásadní míøe. Je jím skuteènost, že uèitelská studia bývají ve
stále vìtší míøe volena jako relativnì spolehlivá a rychlá cesta vedoucí k  získání vysoko-
školského diplomu. Základní polemika tkví v  tom, jak by mìly instituce uèitelského vzdì-
lávání pøistupovat právì k  této skupinì studentù (kteøí se svými postoji v  mnohých pøípadech
netají) a s  jakou konkrétní podobou profesionality pracovat pøi jejich výchovì a vzdìlávání.

Ve tøetí nejèetnìjší skupinì se objevila trojice profesnì osobnostních oèekávání a pøedstav.
Porozumìní uèitelství i zvládnutí informaèních technologií (resp. práce s  informace) zcela
urèitì „patøí k  oèekávaným oèekáváním“. Nicménì nejèetnìji respondenti uèitelská studia
spojovali s  pøíležitostí vylepšit dosavadní sociálnì komunikativní dovednosti. Pøiznejme,
že jde o pøekvapivý „nález“ – už proto, že kontext napovídá spíše o potøebì rozvíjet ko-
munikaci jakožto osobnostní záležitost než o potøebì navýšit komunikaèní kód jako pro-
fesní kompetenèní složku.

Opìt se neubráníme otázce, zda je v souèasných studijních programech uèitelských oborù
„masivnì“ zastoupena péèe o rozvoj komunikaèních dispozic budoucích uèitelù. Domní-
váme se, že mnohá oèekávání mají spíše podobu deficitních položek, jejich nerozvinutí
jde na vrub pøedchozího školního vzdìlávání (pøedevším pak na støední škole) a socializace
v  nejbližším okolí respondentù.
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Graf 16.1: Studentská oèekávání v  poèátcích studia (n=158)

Otázka 2: Jaká byla komunikaèní sebereflexe respondentù?

V  souvislosti s  pøedchozím zjištìním, ze kterého vyplynulo zásadní oèekávání, že vyso-
koškolská studia napomohou rozvíjet sociálnì osobnostní a komunikativní dispozice, se
logicky nabízí otázka, jak sami respondenti (sebe)reflektují momentální komunikativní
dispozice a jak uvažují o jejich dalším rozvoji. V  dotazníku se tomuto tématu vìnovala
øada otázek, z  nichž jsme nìkteré zapsali do tab. 16.3.

Metodologická poznámka: V  tabulce jsou uvedeny jednotlivé výroky, ke kterým mìli res-
pondenti zaujmout stanovisko = míru ztotožnìní, a to tak, že reagovali výbìrem jednoho
stupnì z  nabízené škály, kde 1 = naprostý nesouhlas s  tvrzením a naopak škála 5 znamená
souhlasné stanovisko s  daným výrokem. Poté jsme pro jednotlivé výroky spoèítali tzv.
výrokový index (vážený prùmìr), který se pohybuje v  rozpìtí od 0 do 1. Èím vyšší je
jeho hodnota, tím více se respondenti ztotožnili s  daným výrokem – tvrzením. Údaje
v  tabulce uvádíme zvlášť pro mužskou a ženskou èást respondentské populace.

Jak se subjektivními  daty pracovat? Je tøeba ovìøit jejich platnost objektivnìjšími po-
stupy a poté je zadáním pro disciplíny sociálnì osobnostního rozvoje, aby svými postupy
a se zamìøením na studentské individuum postupnì odstraòovaly deficity, a to za aktivní
studentské spoluúèasti.
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Otázka 3: Na jaké pedagogické situace studenti vzpomínali a jak jim dnes rozumí?

Databáze získaná z  individuálních studentských portfolií byla pomìrnì rozsáhlá – a jak
jsme již uvádìli na jiném místì – její celistvé zpracování není zatím ukonèené. Pro
závìreènou otázku jsme vybrali zajímavé téma prožité pedagogické situace, která utkvìla
v  respondentské pamìti a zajímalo nás „o co šlo“, kdo byli jejími aktéry a jak této situaci
budoucí uèitelé rozumí.

Hodnota indexu Výrok

Celkem muži ženy difer.

0,79 0,76 0,80 -0,04 Èasto pøemýšlím o mém chování k  druhým a jejich
ke mnì

0,72 0,69 0,74 -0,04 Pravidelnì až po setkání vím, jak jsem mìl(a)
komunikovat

0,81 0,81 0,81 -0,01 Nejvíce mi vyhovují kontakty s rodièi a blízkými

0,43 0,45 0,42 0,02 Èasto nezvládám náhodná setkání s cizím èlovìkem

0,49 0,52 0,47 0,06 Se schopností se dorozumìt se lidé rodí, nácvik
nepomùže

0,85 0,81 0,87 -0,06 „Naslouchat“ je pøi komunikaci stejnì dùležité jako
sdìlovat

0,77 0,75 0,78 -0,03 Pøed dùležitìjším setkáním se pøipravuji, co a jak
øeknu

0,54 0,55 0,54 0,02 Èasto se mi stává, že pøi setkání „lovím“ vhodná
slova

0,54 0,57 0,52 0,06 Nìkdy bych si pøál(a) lépe vyslovovat, aby mi druzí
rozumìli

0,52 0,54 0,51 0,03 Èas od èasu také bojuji s tím, aby mùj hlas byl
slyšet všude

0,46 0,43 0,47 -0,04 Daleko vìtší obtíže však mám s pohybovým
projevem

0,61 0,57 0,62 -0,05 Druhý èlovìk na mém oblièeji snadno pozná, jak mi
je

0,71 0,71 0,71 0,00 Obèas pøi rozmluvì s jiným èlovìkem cítím napìtí
v tìle

0,52 0,47 0,55 -0,08 Dát (postavit) ruce do pøirozené polohy se mi pøíliš
nedaøí

0,69 0,72 0,68 0,04 Pøi rozhovoru si jasnì uvìdomuji, jak jsme daleko
od sebe

0,89 0,85 0,90 -0,05 Mám zájem odstranit nedostatky v neverbálním
projevu

0,65 0,60 0,68 -0,08 Obtíž je v tom, že zatím nevím jak na to

0,68 0,64 0,69 -0,05 Výborným øešením je TV záznam vystoupení a jeho
rozbor

Tab. 16.3: Výbìr z  komunikaèní sebereflexe zaèínajících studentù
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V  závìreèné èásti dotazníku mìli respondenti možnost volným zpùsobem zapsat peda-
gogickou situaci, kterou prožili v  roli žákù – studentù (dìtí), jež jim utkvìla v  pamìti a ke
které se vracejí. V  zadání také bylo, aby popsali, jak situaci dnes rozumí a jak chápou
nìkdejší roli jejích aktérù. Inventované situace jsme pøepsali do excelovské tabulky a po-
kusili se o shrnující pohled. Ve  shodì s  oèekáváním se ukázalo, že respondenti èasto vzpo-
mínali na ty situace, které byly povahou negativní. (Odvoláváme se na graf 16.2).

Pro ilustraci a v  obsahové zkratce uvádíme, o èem napøíklad studenti psali: mladý uèitel
matematiky vystøídal oblíbenou dùchodkyni s  autoritou, mìl špatný pøístup k  žákùm a ne-
respektoval je, dùsledkem bylo zhoršení káznì, prospìchu, opoždìní v  látce… špatná uèitelka
(uèivu nerozumìla) nepøipustila dialog, látku èetla z  uèebnice, tøída si stìžovala vedení
školy, pøi hospitaci bylo „vše dokonalé“, vyuèující dále diktuje z  uèebnice… uèitelka do-
nutila dívku jíst nelibé jídlo (køièela a vyhrožovala), žákynì se pozvracela, odmítala chodit
do školky, problém dobøe øešili rodièe... zabavení sprostého psaníèka øešila vyuèující ústní
domluvou v soukromí a bez sankcí, žák hodnotí jako správný pøístup, bylo to øešení bez
ponížení… dívka provedla nìco špatného, rodièe jí nevynadali, ale dali najevo zklamání –
to dìvèe mrzelo a slíbila si, že nikdy více nic podobného neudìlá…

Další komentáø:
V  pedagogických situacích byl nejèastìji vzpomínaným aktérem uèitel. Je to pochopi-
telné, protože on je pøirozeným tvùrcem edukaèních situací i jejich sociálního kontextu.
Ménì se „vzpomínalo“ na situace, jejichž hlavním èinitelem (spouštìcím prvkem) byla
tøída nebo žáci (dìti) jako jedinci. Ostatnì fenomén „škola“ ve studentských výpovìdích
jednoznaènì dominoval a jen nìkteøí respondenti popisovali dìje z  rodinného nebo jiného
prostøedí.

Graf 16.2: Základní charakteristika pedagogických situací (n=137)
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Proè pøevažovaly vzpomínky pøedevším ze støední školy? Domníváme se, že to bylo proto,
že šlo o období relativnì nedávné, bohaté na zážitky a jednoznaènì související s psy-
chickým i fyzickým dozráváním. Z  šetøení vyplynula sympatická skuteènost, že vìtšina
respondentù navrhovala svá øešení a nabízela svùj pohled na vìc. Pøesvìdèili jsme se, že
pøi popisu situací si respondenti zachovali pøirozenou vlastnost èlovìka zaujímat urèitý
postoj k  lidskému jednání a obecnìji naznaèili, že jejich hodnocení má modelové prvky,
které mohou uplatnit i v  dalších obdobných situacích. Vztah mezi osobní zkušeností a mo-
delovým øešením (spravedlivým, lidsky pøijatelným a zároveò profesionálním…) byl více
než patrný.
Závìrem dodáváme, že jsme s tématem prožité pedagogické situace pracovali také v  se-
minární výuce pedagogických disciplín (v  pedagogické propedeutice a teorii výchovy).

16.3 Závìreèné zamyšlení nad významem studentského
portfolia

Na nìkolika konkrétních pøíkladech jsme ilustrovali použití studentského portfolia u sku-
piny tzv. zaèínajících studentù uèitelství. Poukázali jsme mimo jiné na to, že profesio-
nalizaèní úsilí berou instituce uèitelského vzdìlávání jako samozøejmé a okamžitì pøijaté,
aniž by se pøíliš zajímaly o skuteèné postoje a názory tìch, kteøí usedají do lavic v  prvním
roèníku studia.

Poèátky vzdìlávání budoucích pedagogù nejsou tak bezproblémové a jak ukázaly poznatky
z  portfoliových šetøení, je o èem diskutovat, je tøeba mnohé ovlivòovat a „natáèet“ po-
tøebným smìrem. Jinak øeèeno: využití studentského portfolia u nové generace studentù
uèitelství spoèívá v  posílení individuálních motivaèních prvkù, rozvíjení sociálnì
osobnostních a komunikativních dispozic a v  neposlední øadì v utváøení pravdivých
obrazù o profesionalizaci a pozici uèitele (uèitelství) v  souèasné spoleènosti.
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17 PROFESIJNÁ ZDATNOSŤ VNÍMANÁ
UÈITE¼OM (SELF-EFFICACY):
TEORETICKÉ A  VÝSKUMNÉ H¼ADISKÁ

Peter Gavora

Štúdia sa zaoberá konceptom profesijnej zdatnosti vnímanej uèite¾om. Je to uèite¾ovo
chápanie vlastných potencialít ako dôležitého regulátora jeho konania. Profesijná zdat-
nosť sa týka dvoch oblastí. Je to jednak hodnotenie vlastných schopností pôsobiť na rozvoj
žiaka, jednak posúdenie potencialít vyuèovania prekonať menej priaznivé vonkajšie èinitele
(rodinné prostredie, nerozvinuté schopnosti žiaka). Štúdia opisuje adaptáciu dotazníka
TES Gibsonovej a  Dembu v slovenskom prostredí a  uvádza prvé údaje o  profesijnej zdat-
nosti vnímanej  študentmi uèite¾stva v  Bratislave. Štúdia naznaèuje problémy s konštruktovou
validitou dotazníka TES.

Aby urèitá odborná téma zaujala bádate¾a a  aby jeho záujem udržala, musí mať bádate¾
k  tomu silné motívy. Existujú dva dobré dôvody, preèo je téma osobne vnímanej profesijnej
zdatnosti uèite¾a príťažlivá:

1. V  našej pedagogicko-zemepisnej oblasti nie je táto téma takmer vôbec rozpracovaná,
prièom teoretické i  empirické štúdie v  mnohých krajinách ukazujú, že je to plodná oblasť
pre pochopenie práce uèite¾a a  formovanie jeho profesijného vybavenia. 

2. Táto téma je výskumne zaujímavá. Doterajšie bádanie odhalilo množstvo poznatkov
o  úrovni vnímanej zdatnosti u  uèite¾ov i  u študentov uèite¾stva ako aj faktorov, ktoré
s  òou súvisia, prièom niektoré výskumy priniesli protireèivé údaje, èo svedèí o  zloži-
tosti tejto problematiky.

Prv, než vysvetlíme, èo chápeme pod pojmom vnímanej zdatnosti uèite¾a, musíme uviesť
krátky teoretický vstup. Naša pedagogika venuje ve¾ké úsilie na vymedzenie profesijných
kompetencií uèite¾a. Tieto kompetencie – chápané ako systém vedomostí a  zruèností – sa
považujú za vybavenosť uèite¾a, ktorá je nevyhnutným predpokladom na vykonávanie
vyuèovacích a  mimovyuèovacích èinností. Výsledok uèite¾ovej èinnosti možno v  znaènej
miere pripísať kompetenciám uèite¾a, a  to v  súèinnosti s faktormi, ktoré ležia mimo neho,
a  ktoré realizáciu týchto kompetencií u¾ahèujú alebo sťažujú (medzi ne patria napr. schop-
nosti a  motivácia žiaka, materiálne zabezpeèenie školy, poradenská a  konzultaèná pomoc
uèite¾ovi a  pod.). Determinanty èinnosti uèite¾a v  tomto poòatí môžeme zjednodušene vy-
jadriť nasledujúcim schémou (obr. 17.1).
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Obr. 17.1: Model vzťahu profesijné kompetencie – èinnosť uèite¾a

Tento model, ktorý je založený na priamoèiarom prepojení profesijných kompetencií uèi-
te¾a s  jeho vyuèovacou èinnosťou, je však nedokonalý, znaène zjednodušuje skutoènú
situáciu. To, ako uèite¾ realizuje svoje profesijné kompetencie, nezávisí len od úrovne
týchto kompetencií a  od externých èinite¾ov, ale aj od toho, akú predstavu uèite¾ o  sebe
má – ako vníma (hodnotí, posudzuje) seba ako uèite¾a. Táto predstava o  sebe je silným
faktorom, ktorý (v  pozitívnom prípade) môže facilitovať a  podporovať uèite¾ovo pôsobenie
v  triede, teda uplatnenie jeho odborných vedomostí a  zruèností, alebo (v negatívnom prí-
pade) ich brzdiť a  brániť ich optimálnemu uplatneniu.

Vykonávanie odbornej èinnosti si vyžaduje nielen rozvinuté kompetencie, ale aj pre-
svedèenie o vlastných profesijných potencialitách. Toto presvedèenie funguje ako mediátor
daných kompetencií. ¼udia, ktorí majú presvedèenie o  svojich silných schopnostiach, bý-
vajú úspešnejší v  danej oblasti ako ¾udia s  rovnako rozvinutými schopnosťami, ale s pre-
svedèením o  svojich slabých schopnostiach. Analogicky to platí i  pre profesiu uèite¾a.
Uèitelia, ktorí majú silné presvedèenie o  svojich kompetenciách, pracujú úspešnejšie ako
uèitelia, ktorí toto silné presvedèenie nemajú, pretože svoje kompetencie nedokážu pri-
merane aktivovať.

Toto presvedèenie èloveka o  svojich potencialitách úspešne vykonávať urèitú èinnosť sa
nazýva osobne vnímaná zdatnosť. Takto zložito prekladáme anglický termín self-efficacy.
Osobne vnímaná zdatnosť je presvedèenie o  sebe, o  tom, aké potenciality má daná osoba
pre danú èinnosť. Dá sa vyjadriť heslom „Ako silne verím v  svoje sily, tak úspešne budem
konať“. Je však potrebné zdôrazniť, že ide o  presvedèenie o  tom, aké má èlovek potenciality,
nie je to aktuálna úroveò týchto potencialít.

Obr. 17.2: Znázornenie mediaènej funkcie vnímanej zdatnosti uèite¾a

Osobne vnímaná zdatnosť uèite¾a je ve¾kou témou, ktorá je teoreticky dobre spracovaná
a  výskumne podrobne zmapovaná v  mnohých krajinách. V databázach sme našli výskumy
z  tejto oblasti uskutoènené napríklad v USA, Ve¾kej Británii, Francúzsku, Nemecku, Ho-
landsku, Estónsku, Izraeli, na Cypre, v Turecku, Èíne, Malajzii a  Južnej Kórey. Je smut-
ným paradoxnom, že táto téma u  nás nenašla doteraz ve¾ké uplatnenie, napriek tomu, že
má znaènú silu pri explanácii mnohých skutoèností o  uèite¾ovej èinnosti, najmä dobre
vysvet¾uje, preèo dosiahol so svojimi žiakmi uèite¾ úspech alebo, naopak, nedarilo sa mu.
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17.1 Pôvod konceptu osobne vnímanej zdatnosti

Za hlboké rozpracovanie konceptu osobne vnímanej zdatnosti môžeme vïaèiť Albertovi
Bandurovi, autorovi známej sociokognitívnej teórie (Bandura, 1997). Táto teória predsta-
vuje pod¾a jej autora  zjednocujúcu, univerzálnu teóriu, ktorá vysvet¾uje konanie èloveka
ako súhru troch dimenzií:

1) Osobnostných faktorov èloveka, ako sú jeho kognitívne, afektívne a biologické vlastnosti,

2) prostredia, v ktorom èlovek pôsobí, a 

3) jeho èinnosti – minulej a  súèasnej.

Pod¾a tejto teórie mechanizmus konania èloveka možno vysvetliť takto: Keï èlovek nieèo
robí, zároveò reflektuje a vyhodnocuje svoje konanie a  jeho výsledky. Tým pôsobí na svoje
osobnostné vlastnosti, ktoré sa tak upevòujú alebo menia. Svojím konaním však ovplyvòuje
aj prostredie, v  ktorom sa pohybuje. Celý tento systém vzťahov má potom dôsledky na
jeho èinnosť. Oproti jednostrannejším teóriám èinnosti èloveka, ktoré zdôrazòujú hlavne
vonkajšie, alebo hlavne vnútorné èinitele, len kognitívnu stránku, alebo len sociálnu  stránku
konania, Bandura zdôrazòuje viacaspektovosť a  prepojenosť medzi jednotlivými prvkami
systému. Toto oznaèuje ho za reciproèný determinizmus.

Obr. 17.3: Reciproèný determinizmus (Bandura, 1997, s. 6)

Bandurovi možno vïaèiť za zavedenie anglického oznaèenia self-efficacy do tejto teórie.
Pod¾a jeho definície je self-efficacy „presvedèenie o  vlastných schopnostiach organizovať
a  vykonávať èinnosť, ktorá vedie k  daným výsledkom“ (Bandura, 1997). Jeho teória o  osobne
vnímanej zdatnosti sa uplatnila v  rôznych oblastiach – pri diagnostikovaní sociálnych
zruèností, študijných výkonov, pri terapeutickom pôsobení na fajèiarov, ¾udí s fóbiami,
depresiami, pri zlepšovaní športových výkonov a  pod. (hodnotenie Bandurovho prínosu
pozri napr. Pajares, 1996).

Bandura vysvetlil, že ¾udia úspešne konajú, keï veria, že 1) danú èinnosť dokážu svojimi
silami úspešne zrealizovať a  2) že daná èinnosť vedie k  urèitému, konkrétne definovanému
výsledku. Prvú vlastnosť oznaèil Bandura ako osobne vnímaná zdatnosť (self-efficacy),
druhú ako oèakávanie vlastného výsledku (outcome expectancy).
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Self-efficacy, presvedèenie o  vlastných potencialitách, je jadrom konceptu osobne vnímanej
zdatnosti èloveka, avšak táto zdatnosť sa môže realizovať len vtedy, keï je èlovek pre-
svedèený, že èinnosť povedie k  urèitému výsledku, ktorú táto èinnosť prinesie. Pri aplikácii
tejto teórie na konanie uèite¾a môžeme povedať, že uèite¾ova úspešnosť je dôsledkom pre-
svedèenia 1) že má potenciality úspešne pôsobiť na žiaka a  2) že týmito potencialitami dokáže
v  rámci vyuèovania dosiahnuť stanovené vyuèovacie ciele. Druhá dimenzia sa teda týka
toho, ako uèite¾ posudzuje svoje možnosti v  rámci vyuèovania ako inštitucionálnej formy
pôsobenia na žiaka. t. j. do akej miery pod¾a názoru uèite¾a môže uèite¾ prekonať alebo aspoò
zredukovať èinitele ležiace mimo uèite¾a (schopnosti žiaka, vybavenie školy, rodinné pro-
stredie žiaka a pod.).

Prvú dimenziu reprezentuje napríklad výrok „Keï má žiak ťažkosti s  chápaním uèiva, do-
kážem mu ho vysvetliť na úrovni jeho schopností.“ Druhú dimenziu reprezentuje výrok
„Verím, že vyuèovaním možno prekonať nepriaznivé domáce pomery žiaka.“ Prvá dimenzia
smeruje k  hodnoteniu profesijnej zdatnosti uèite¾a ním samým a  ovplyvòuje druhú di-
menziu. Ak má uèite¾ dostatoène silnú osobne vnímanú zdatnosť, potom môže patriène anga-
žovať svoje vedomosti a  zruènosti a  svoje úsilie v  triede, a  tak dosiahne stanovené vyuèovacie
ciele. Samozrejme, platí to i  naopak.

Pod¾a tejto teórie je vzťah medzi osobne vnímanou zdatnosťou a  oèakávaním dobrého vý-
sledku danej èinnosti, v  ktorej sa má daná zdatnosť realizovať, kauzálnym vzťahom. Oèa-
kávaný výsledok èinnosti je závislý od úrovne osobne vnímanej zdatnosti èloveka.

Uvažovanie uèite¾a o  svojej zdatnosti konať v  konkrétnej vyuèovacej situácii chronologicky
predchádza uvažovaniu o  osobne vnímanej zdatnosti, najprv uèite¾ zvažuje svoju zdat-
nosť a  potom ju porovná s  vyuèovacou situáciou, nie naopak. (Bandura v  inom kontexte
použil príklad, že najprv èlovek uvažuje o tom, èi vie plávať a  až potom èi skoèí do hlbokej
vody.) Prirodzene, uèite¾ navonok neuvažuje vždy o  svojich schopnostiach nahlas, zvažo-
vanie a  rozhodovanie obyèajne prebehne implicitne, rýchlo, ak má byť efektívne. Zvažovanie
o  svojich možnostiach a  ich porovnanie s  nároènosťou danej vyuèovacej situácie prebieha
obyèajne vnútorne, nahlas o  òom uèite¾ málokedy hovorí.

17.2 Ako vysvetliť fungovanie osobne vnímanej zdatnosti

Osobne vnímaná vlastnosť funguje na základe aktivácie kognitívnych zložiek (spôsob
uvažovania), afektívnych a  motivaèných zložiek (úsilie, húževnatosť, vytrvalosť, pozitívne
emócie) a  fyzickej zložky (schopnosť zvládať únavu, záťaž a stres). Ide teda o  všetky tri
zložky, ktoré spolu súvisia a  vzájomne sa podporujú (obr. 17.4). Osobne vnímaná zdat-
nosť urèuje, do  akej miery tieto vlastnosti èlovek dokáže využiť. Uèite¾ s  vnímanou silnou
zdatnosťou, dokáže vyvinúť ve¾a úsilia a vytrvalosti, odoláva záťaží, prièom volí optimálne
stratégie (a vyhne sa neefektívnym stratégiám). I  keï Bandura hovorí, že vnímaná zdat-
nosť funguje na základe aktivácie aj kognitívnej aj  fyzickej zložky, medzi riadkami jeho
textu vidno, že silným faktorom je tu úsilie, húževnatosť a  vytrvalosť èloveka, ktorú je
schopný vložiť do danej èinnosti. Osobne vnímaná zdatnosť je do znaènej miery faktorom
sily a  energie èloveka.
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Obr. 17.4: Fungovanie osobne vnímanej zdatnosti

Dobrým lakmusovým papierikom uèite¾ovej vnímanej zdatnosti sú problémové situácie
v škole – vysoký vyuèovací úväzok, problémoví žiaci, autoritatívne vedenie školy, konflikty
s  rodièmi žiakov, nedostatoèné materiálové vybavenie školy a  pod. Pri nich musí uèite¾
vynaložiť ve¾a húževnatosti, nepoddajnosti, aby ich zvládal. Jeho uvažovanie o  probléme
nie je úzke, jednostranné, ale je pružné, otvorené. Ak toto dokáže, potom môžeme vyhlásiť,
že má vnímanú zdatnosť silnú.

Osobne vnímaná zdatnosť je orientovaná na budúcu èinnosť, ovplyvòuje budúce konanie.
Avšak jej vznik a formovanie ovplyvnila minulá trvalejšia úspešná skúsenosť uèite¾a,
opakovaná pochvala zo strany kolegov, vedenia školy, rodièov, pozitívne emoèné nasta-
venie a  dobrý fyzický stav uèite¾a.

I  keï niektorí autori (napr. Schwarzer, Hallum, 2008) presadzujú existenciu všeobecnej
alebo globálnej osobne vnímanej zdatnosti, ktorá platí pre množstvo bežných situácií
èloveka, Bandura chápe tento koncept špecificky. Osobne vnímaná zdatnosť je viazaná na
konkrétnu situáciu a  konkrétne prostredie. V  uèite¾ovom prípade možno hovoriť o  osobne
vnímanej zdatnosti pre vyuèovacie a  osobitne pre mimovyuèovacie situácie. Existujú pred-
stavy o  súvise medzi osobne vnímanou zdatnosťou a  predmetovou špecializáciou uèite¾a,
stupòom školy, typom triedy (bežná vs. s  integrovanými žiakmi) a pod.

17.3 Vzťah medzi vnímanou profesijnou zdatnosťou
a  spôsobom vyuèovania uèite¾a

Úroveò vnímanej profesijnej zdatnosti silne vplýva na to, aké postupy a  èinnosti uèite¾
používa a  ktorým sa, naopak, vyhýba. Uèite¾ s  vnímanou silnou profesijnou zdatnosťou
èasto volí nároènejšie postupy a  vice versa, uèite¾ s  vnímanou slabou profesijnou zdat-
nosťou volí postupy ¾ahšie. Vysvetlenie je zrejmé. Uèitelia, ktorí majú vysokú mieru vní-
manej zdatnosti, si viac veria, vkladajú do svojej práce viac úsilia, pracujú intenzívnejšie,
majú väèšiu vytrvalosť, preto experimentujú, skúšajú nové nápady, zdravo riskujú, aby
prekonávali problémy a  odstraòovali prekážky, ktoré im bránia dosiahnuť svoje ciele. Lepšie
tiež odolávajú tlakom prostredia. Takíto uèitelia majú tendenciu dávať žiakom viac prob-
lémových úloh než úloh, v  ktorých žiaci uplatnia len reprodukciu vedomostí. Venujú viac
èasu na to, aby doviedli žiaka k  správnym odpovediam na otázky, keï žiak nevie spoèiatku
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odpovedať, a nevyvolajú hneï namiesto neho žiaka, ktorý odpoveï pozná. Používajú èas-
tejšie skupinové práce než uèitelia s  vnímanou slabou profesijnou zdatnosťou. Obyèajne
sa venujú viac slabším žiakom ako ich kolegovia s  vnímanou slabou profesijnou zdatnosťou,
ktorí pre takýchto žiakov „nemajú èas“. Rozdiel medzi obidvomi typmi uèite¾ov je aj v miere,
akou dokážu namotivovať žiakov do uèenia (Gibson, Dembo, 1984; Henson, 2001; Ross,
Bruce, 2007).

Uèite¾ s  vnímanou silnou profesijnou zdatnosťou zrejme zanecháva v  žiakovi iný dojem
ako uèite¾ s  opaènými vlasnosťami. Keï žiak vidí uèite¾a angažovaného, zanieteného a  vy-
trvalého, zvyšuje to jeho motiváciu a  záujem o  uèenie sa – a to prináša dobré uèebné
výsledky. Platí to v  znaènej miere i  naopak. Ak uèite¾ ukazuje svoju únavu, nedostatok úsilia
a  zápalu, žiaka to naopak nemotivuje, a  to môže viesť k  horším uèebným výsledkom.

Únava, vyèerpanie, stres a burn-out èasto sprevádzajú profesijný život uèite¾a. Niet sa
preèo diviť, že celý rad výskumov zisťoval, v  akom vzťahu sú tieto negatívne stavy k  vní-
manej zdatnosti uèite¾a. Oèakávalo sa, že keï má uèite¾ silnú osobne vnímanú zdatnosť,
bráni sa týmto stavom úspešnejšie, ako keï má slabú osobne vnímanú zdatnosť. Výskumy
ukázali, že uèite¾ova vnímaná silná profesijná zdatnosť pozitívne koreluje so  spokojnosťou
uèite¾a s prácou, naopak, negatívne koreluje so stresom a  vyhorenosťou uèite¾a. Èím je vní-
maná zdatnosť slabšia, tým je silnejší burn-out. Vo všetkých sledovaných výskumoch
koreluje uèite¾om vnímaná zdatnosť negatívne s  jedným alebo viacerými dimenziami vyho-
renosti (depersonalizáciou, emoèným vyèerpaním alebo nedostatkom osobného úspechu) –
a  to relatívne nezávisle na krajine a  školskom systéme. Zhodné dáta poskytli napríklad
také od seba vzdialené školské kultúry, ako sú Nemecko, Sýria (Schwarzer, Hallum, 2008)
a  Èína (So-Kum Tang et al., 2001).

Zdravá osobne vnímaná zdatnosť je teda psychickým štítom, ktorý bráni uèite¾a pred vní-
maným preťažením (nie skutoèným preťažením). Pomáha mu zvládnuť celý rad každo-
denných záťažových situácií a  z  nich prameniacej únavy a  ïalších škodlivých vplyvov.
Uèitelia so silnou vnímanou zdatnosťou majú menej stresu a cítia sa menej ohrození, ako
tí, ktorí majú slabú vnímanú zdatnosť. Tí cítia, že ich každodenná práca znaène preťažuje.
Nedokážu sa preto dostatoène adaptovať na záťažové situácie a  brániť sa im. Výskumy
ukázali, že vnímaná zdatnosť je prediktorom vyhorenosti, nie naopak. Uèite¾, ktorý má
slabú vnímanú zdatnosť, je potenciálnym kandidátom na vyhorenosť.

17.4 Empirické výsledky

Na skúmanie uèite¾om vnímanej zdatnosti sa používa najèastejšie škálovaný dotazník
Teacher Efficacy Scale (TES) Gibsonovej a  Dembu (1984), ktorý existuje v rôznych
modifikáciách. Tento dotazník sa považuje za štandardný výskumný a  diagnostický nástroj
v  tejto oblasti. Pôvodný dotazník TES sa skladal z  30 položiek. Lepšie edumetrické vlast-
nosti však preukazoval kratší, 16-položkový dotazník, ktorý sa používa èastejšie. Niektorí
autori použili ešte kratší, 10-položkový dotazník pri zachovaní reliability toho dlhšieho.
Dotazník sa použil v  rôznom prostredí, teda v  rôznych krajinách, na rôznych typoch škôl
a  bol administrovaný uèite¾om rôznych stupòov škôl a  rôznych špecializácií.
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Dotazník používa 6 bodovú škálu, na ktorej subjekt oznaèí mieru súhlasu alebo nesúhlasu
sa daným výrokom opisujúcim istú vyuèovaciu situáciu. Príklad znenia položiek:

úplne
súhlasím

vôbec
nesúhlasím

Keï žiak podal lepší výkon ako obyèajne,
èasto je to vïaka môjmu zvýšenému úsiliu.

1 2 3 4 5 6

Aj keï má uèite¾ ve¾mi dobré vedomosti
a  schopnosti, na mnohých žiakov jeho
pôsobenie nemá dosah.

1 2 3 4 5 6

V našom empirickom výskume sme chceli odstrániť nedostatok, že u  nás táto oblasť nie je
empiricky preskúmaná a  dokonca že ani nemáme k  dispozícii overený výskumný nástroj.
Položili sme si preto dva ciele: 1) adaptovať na naše podmienky dotazník TES a  2) zistiť,
ako funguje v  našom edukaènom prostredí. Podobnosti uvádzame v  inej štúdii  (Gavora,
2008b), tu zhrnieme len základné fakty.

Dotazník sme preložili do slovenèiny a mierne upravili jeho znenie, aby bol v  súlade s  našim
prostredím. Zadali sme ho 114 študentom Pedagogickej fakulty UK v  Bratislave. Všetci
študenti mali za sebou minimálne 20 hodín náèuvov v  škole v  rámci pedagogickej praxe,
väèšina z  nich však absolvovala až 40 hodín náèuvov. V  ïalšej etape sme ho podrobili
opakovanej faktorovej analýze a  poèet jeho položiek a  ich znenie sme upravovali tak, aby
boli z  dát extrahované dva faktory, vyjadrujúce dve dimenzie self-efficacy – osobne vní-
manú zdatnosť a  oèakávanie výsledkov danej èinnosti. To sme naozaj dosiahli, prièom relia-
bilita každej èasti bola zhodne 0,73, èo je dostatoèná hodnota pri dotazníkoch merajúcich
koncepty blízke sebapoòatiu èloveka. Dáta vysvet¾ovali 43,4 % celkovej variancie, èo
bolo dokonca viac, ako dosiahli jeho autori pri konštrukcii svojho nástroja.

Škály dotazníka sú skonštruované tak, že èím je vyššie skóre, tým je vnímaná profesijná
zdatnosť silnejšia. Ako vidno, priemer za celú vzorku respondentov bol v  obidvoch fakto-
roch nad stredovou pozíciou škály (3,5 bodov), èo je uspokojivé. Študenti tejto vzorky majú
presvedèenie, že majú dobré profesijné schopnosti  a  veria, že vyuèovanie vie prekonávať
nepriaznivé vonkajšie faktory. Samozrejme, ide len o  projekciu ich profesijnej zdatnosti,
nie o  skutoènú zdatnosť prejavujúcu sa tvárou v tvár žiakom.

Prvá dimenzia, presvedèenie o  schopnostiach, má vyšší priemer ako druhá dimenzia, vní-
mané potenciality vyuèovania, èo je v  súlade so zisteniami v  mnohých podobných výsku-
moch a, ako ukazuje údaj o  smerodajnej odchýlke, je pri nej aj o  nieèo menší rozptyl
(tab. 17.1).

aritmetický priemer smerodajná odchýlka

Presvedèenie o  vlastných schopnostiach 4,22 0,73

Vnímané potenciality vyuèovania 3,69 0,87

Tab. 17.1: Dotazník TES – údaje o poslucháèoch pedagogickej fakulty (N=114)
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Keïže máme k  dispozícii výsledky výskumu s  podobným 10-položkovým dotazníkom
osobne vnímanej zdatnosti u  poslucháèov uèite¾skej fakulty v  USA, výsledky uvádzame
na obr. 17.5. Ide o priemerné výsledky našej vzorky v  porovnaní so  vstupným a  druhým
meraním americkej vzorky. Naši študenti mali mierne vyšší priemer ako študenti z  Ohia
pri vstupnom meraní presvedèenia o  svojich profesijných schopnostiach, ale mali horší
priemer vo vnímaní potencialít vyuèovania ovplyvniť externé faktory ako študenti z Ohia.
Pri všetkých troch meraniach boli hodnoty presvedèenia o  schopnostiach vyššie ako hod-
noty vnímaných potencialít vyuèovania, prièom po pedagogickej praxi sa americkí štu-
denti zlepšili v  obidvoch dimenziách, ale výraznejšie v  presvedèení o  svojich schopnostiach.

Obr. 17.5: Výsledky dotazníka TES – bratislavská a  ohijská vzorka študentov uèite¾stva
Ohio 1 = meranie na zaèiatku štúdia
Ohio 2 = meranie po roku pedagogickej praxe

17.5 Problémy s  konštruktovou validitou
použitého dotazníka

Kým teória o uèite¾om vnímanej profesijnej zdatnosti je dobre prepracovaná a  nie je v  nej
ve¾a otvorených problémov, to isté nemôžeme tvrdiť o empirickom skúmaní tejto proble-
matiky. Výskum priniesol rozporné dáta. Je to preto, že teória je jedna vec, empirické
uchopenie konštruktu uèite¾om vnímanej profesijnej zdatnosti je druhá vec. Ve¾mi záleží
na tom, ako jednotliví výskumníci operacionalizovali k¾úèové pojmy teórie o  uèite¾om
vnímanej profesijnej zdatnosti vo svojich výskumných a  diagnostických nástrojoch a  potom
ako svoje dáta získané v  teréne interpretovali.

Pod¾a teórie o  vnímanej zdatnosti musia byť vnímané potenciality vyuèovania závislé na
tom, ako uèite¾ hodnotí svoje profesijné schopnosti. Tieto sú totiž v  kauzálnom vzťahu
s  vnímanými potencialitami vyuèovania. Keï sme však korelovali obidva faktory, pre-
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svedèenie o  vlastných schopnostiach uèite¾a a  vnímané potenciality vyuèovania, vyšiel nám
ve¾mi nízky korelaèný koeficient, a  to 0,15. Znamená to, že medzi obidvomi faktormi je
ve¾mi slabý vzťah. To je však v  rozpore s  pôvodnou teóriou o  vnímanej zdatnosti.

Vysvetlenie ponúka analýza vlastnosti použitého dotazníka TES. Ten je síce proklama-
tívne verný Bandurovej teórii o  self-efficacy, ale v  skutoènosti vychádza z  príbuznej, ale
nie totožnej teórie o  lokalizácii kontroly (Rotter, 1966). Lokalizácia kontroly vyjadruje
mieru, akou jednotlivec verí, že je schopný riadiť (kontrolovať) udalosti, situácie a èin-
nosti vo svojom živote. Vyjadruje stupeò, ktorým pripisuje zodpovednosť za svoje èiny
sebe alebo vonkajším faktorom. Pri krajnej kategorizácii možno rozlíšiť dva typy ¾udí: inter-
nalisti pripisujú zásluhy pri chode udalostí vlastnému úsiliu, kým externalisti skutoènostiam,
ktoré ležia mimo nich – iným ¾uïom, prostrediu a  pod. Prví lokalizujú kontrolu prostredia
na seba, druhí mimo seba.

Ak túto teóriu aplikujeme na našu problematiku, uèite¾ov môžeme rozdeliť do dvoch skupín –
na tých, ktorí pripisujú zásluhy na tom, èo sa žiaci nauèili a  ako sa správajú predovšetkým
sebe, a  na tých, ktorí pripisujú zásluhy na výsledkoch uèenia sa a  disciplíne hlavne žia-
kom samotným, rodièom a ïalším faktorom nezávislým na òom. Uèitelia prvej skupiny
veria, že majú schopnosti nauèiť žiakov uèivo, i  keï títo žiaci sú menej výkonní alebo majú
slabú motiváciu uèiť sa, veria, že vedia vynaložiť úsilie na prekonávanie prekážok, na pri-
jatie nových opatrení a pod. Naopak, uèitelia druhej skupiny veria, že sú to hlavne vonkajšie
èinitele, ktoré determinujú výsledky uèenia sa žiakov.

V  položkách dotazníka TES sa tento odklon prejavil vo formulácii položiek, ktoré patrili
do druhého faktora. Tieto položky vlastne nemerali to, ako uèite¾ posudzuje svoje možnosti
realizovať svoje schopnosti vo vyuèovaní, ale merali posudzovanie potencialít vyuèovania
pôsobiť na žiakov všeobecne. Gramaticky je rozdiel malý, ale sémanticky ve¾ký. Položky
tohto faktora boli formulované v  3. osobe jednotného èísla (napr. Uèite¾ nemá ve¾a možnosti
ovplyvniť žiakovo prospievanie, pretože hlavnú úlohu pri motivácii uèiť sa hrá jeho rodinné
prostredie). Táto položka sa vzťahuje na uèite¾ov ako generickú, druhovú kategóriu a na
vyuèovanie ako všeobecnej kategórii. Keby boli tieto položky verné Bandurovej teórii,
museli by byť formulované v 1. osobe jednotného èísla (napr. Nemám ve¾a možnosti ov-
plyvniť žiakovo prospievanie, pretože hlavnú úlohu pri motivácii uèiť sa hrá jeho rodinné
prostredie).

Na tento problém s  konštruktovou validitou dotazníka TES upozoròuje viac autorov (Sodak,
Podell, 1996, Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, 2001). Dotazník TES teda meria
èiastoène iný konštrukt, než je self-efficacy v  Bandurovom chápaní.

Na zistenie tohto empirického skúmania sa dívame z  dvoch protichodných h¾adísk. Jednak
sme radi, že sa nám podarilo adaptovať výskumný nástroj, ktorý má dostatoènú reliabilitu,
jednak sme sklamaní z  toho, že sa ukázali iné vzťahy medzi faktormi tohto nástroja, než
sme oèakávali. Klasici metodológie výskumu tvrdia, že práca na vylepšovaní konštruk-
tovej validity výskumného nástroja sa nikdy nekonèí. Budeme mať možnosť toto pravidlo
aplikovať.
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17.6 Záver

Vnímaná profesijná zdatnosť je silná téma, ktorá sa potrebuje u  nás udomácniť. V  tejto štúdii
sme priblížili jej teoretické korene a  uviedli základné zistenia, najmä to, ako determinuje
vyuèovaciu èinnosť. Uviedli sme aj prvé empirické dáta s  adaptovaným dotazníkom TES.

V  èlánku nezostalo miesto na iné ve¾ké témy: Ako vnímaná zdatnosť uèite¾a vzniká, aký
má priebeh v  uèite¾skej kariére, ktoré faktory pôsobia na jej zlepšovanie, aké odporúèania
z  výskumov pomôžu zlepšiť profesionalizáciu študentov uèite¾stva atï.
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ÈLOVÌK ÈLOVÌKU UÈIVEM ANEB
O PÙSOBENÍ PROFESORA MAÒÁKA NA NÁS

Tomáš Janík

Nejvìtší pedagogové a mezi nimi prof. Maòák pochopili, že tím nejživotnìjším uèivem,
s  nímž lze èlovìka konfrontovat, je èlovìk sám. Patrnì nikoliv náhodou se kniha dialogù
s  prof. Maòákem jmenuje Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy (Brno : Konvoj,
2003). Nacházíme v  ní øadu odkazù k  edukaènímu potenciálu životních situací, v  nichž se
èlovìk stává èlovìku uèivem. Sám prof. Maòák k  tomu v  pøedmluvì této knihy uvádí ná-
sledující: „…pøináším svou kùži na trh, aby se na mých osudech a názorech demonstroval
pøípad životní a profesní cesty jednoho pøíslušníka generace, která postupnì odchází ze
scény po složitých èasto bolestných, ale nakonec celkem úspìšných peripetiích života. Pøíbìh
by mohl být exemplárním svìdectvím spolupráce, konfliktù a houževnatosti pøi øešení
rùzných otázek a situací, mohl by vést k  zamyšlení nad dobovými problémy a k  porozumìní
minulosti, ale mohl by též inspirovat k  hledání nových cest do budoucnosti“.

Možná by se takto nìjak dalo formulovat pedagogické krédo pana profesora.

V  dialozích je sledována životní a profesní cesta profesora Maòáka jako proces výchovy
a sebevýchovy. Heslo „Maòák Josef (1924)“ se objevuje hned v  nìkolika pedagogických
encyklopediích a slovnících. Je v nich uvádìno, že se narodil 2. bøezna 1924 v  Louce.
Vystudoval èeštinu a ruštinu na FF UK v  Praze a následnì pedagogiku a psychologii na
FF UP v  Olomouci. V  letech 1963–1966 vedl kabinet praxe na Palackého univerzitì
v  Olomouci. V  letech 1968–1970 byl místopøedsedou Èeskoslovenské pedagogické spo-
leènosti. Pøi politických provìrkách v  roce 1970 byl vylouèen z  øad vysokoškolských uèitelù
a bylo mu zakázáno publikovat. V  70. letech pùsobil v  Audiovizálním centru tehdejší
Univerzity J. E. Purkynì v Brnì. Po listopadu 1989 byl jmenován profesorem a stal se ve-
doucím katedry pedagogiky a prodìkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
v  Brnì. V  letech 2004–2007 pùsobil jako vedoucí Centra pedagogického výzkumu na této
fakultì.

Ve své odborné práci se profesor Maòák zamìøoval na problémy didaktiky – rozpraco-
vával zejména teorii výukových metod, aktivity, samostatnosti a tvoøivosti žákù a uèitelù.
Výrazným tématem jeho odborného zájmu se stala problematika kurikula a uèebnic. Pøispìl
také k  rozpracování nìkterých terminologických a metodologických otázek našeho oboru.
Tolik ve struènosti o životní a profesní dráze profesora Maòáka. Podrobnìji k  tomu v  knize
dialogù a v  dalších pøíspìvcích, které zde dnes budou prezentovány.

Dialogy v  této útlé knize konèí kolem roku 2003, aby je vystøídal další života bìh. Na zá-
kladì jeho studia budou životopisci sepisovat další díl životopisu pana profesora. Zjistí
pøitom, že období od roku 2004 pøed nìho klade nároèné úlohy. Je povolán, aby na Peda-
gogické fakultì MU založil Centrum pedagogického výzkumu. Když tehdejší vedení
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fakulty v  èele s  panem dìkanem Mužíkem tuto zakázku sjednává, má pan profesor Maòák
pouze jednu podmínku: „být o sto let mladší“. Pøes veškerou snahu, musí se spokojit s  tím,
že ho tehdy údajnì, jak èasto vzpomíná: „polili živou vodou“.

S  elánem sobì vlastním kolem sebe shromažïuje nejen kolektiv odhodlaných pracovníkù,
ale také soubor nosných idejí, které zakládají výzkumný program nového pracovištì.

Je pro nìj pøíznaèná kontinuita promýšlení témat zejména z  oblasti didaktiky, kurikula
a školy v  širším kontextu teorie výchovy a vzdìlávání. Také v  tomto období a možná ze-
jména v nìm funguje profesor Maòák jako uèivo. Tentokráte se s ním konfrontují pøede-
vším ti z nás, kteøí mají tu èest pùsobit v  roli jeho každodenních spolupracovníkù. To hlavní,
co si z  kontaktu s  panem profesorem odnášejí, vykazuje kvality personalizace, oborové
socializace a enkulturace.

Rád bych za nás – jakžtakž personalizované, socializované a enkulturované – vyjádøil panu
profesoru Maòákovi upøímné podìkování.
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SDÍLENÍ S  PANEM PROFESOREM MAÒÁKEM

Vlastimil Švec

Vážený pane profesore, milý pøíteli,

jsem velmi rád, že mi osud dopøál setkat se s  Tebou na mé životní cestì. Poprvé to bylo
v  roce 1967, kdy jsi nás, studenty uèitelství, na brnìnské pedagogické fakultì zasvìcoval
do tajù obecné didaktiky. Po absolvování uèitelského studia jsme se setkávali èas od èasu,
abychom si popovídali, jak nám to v  životì jde nebo i nejde. Z  tìchto setkání souèasnì vzni-
kaly námìty pro spoleèné studie a další texty, které byly publikované. Týkaly se napø. akti-
vizujících metod ve vzdìlávání dospìlých, názornosti v  uèení a vyuèování, tvoøivosti apod.

Tvùrèím obdobím bylo pro mne pùsobení na katedøe pedagogiky PdF MU. Kolik to bylo
jen odborných diskusí, spoleènì øešených grantových projektù, publikací, konferencí i lids-
kých setkání. I po vzniku Centra pedagogického výzkumu na této fakultì, kdy ses stal jeho
vedoucím, naše setkávání pokraèovala. A pokraèují vlastnì dodneška.

Již ve svém døívìjším veøejném blahopøání (K jubileu prof. Josefa Maòáka. Pedagogická
revue, 2005, roè. 57, è. 2, s. 203–206) jsem vyjádøil obdiv k  Tvé práci za katedrou i pøi vý-
zkumech, ale také obdiv k  Tvým životním postojùm a vztahùm se svými žáky, kolegy,
pøáteli a vùbec – lidmi.

Vždy ses zajímal o to, na èem odbornì pracuji a jak žiji. Víš, že v  posledních tøech letech
studuji problematiku sdílení znalostí. Uvìdomuji si pøi tom, že s  druhými nesdílíme pouze
znalosti, ale také postoje, názory i emoce. A napadá mne, že spolu jsme sdíleli mnohé. Dovol
proto, abych pøipomenul nìkterá spoleèná sdílení.

Druhý roèník mého studia na PdF MU (tehdy ještì UJEP), semináø z  obecné didaktiky.
Referuji, myslím, že to bylo o vztahu uèení a vyuèování. Cítím, že Tì zajímá nejenom obsah
mého sdìlení, ale také zpùsob, jakým informace prezentuji. Ptáš se, z  jakých pramenù jsem
pro svùj referát èerpal. Pøipojuješ struèný, ale vìcný komentáø. S  odstupem doby mohu
øíci, že šlo o vstøícné sdílení kolegiálního vztahu mezi studentem a jeho vysokoškolským
uèitelem.

Konec semestru, zkouška z  obecné didaktiky. Jdu na ní s  obavami, pøesto, že mne tento
pøedmìt zaujal. Nejenom obsahem, ale také (a to zøejmì zejména) zpùsobem Tvého „vyu-
èování“. Uklidòuješ mne. Vytahuji si otázku o uèení a pamìti. Co o tom øíct? Nìco jsem
èetl ve skriptech z  obecné didaktiky. Zaèínám mluvit, asi zpoèátku pøíliš neuspoøádanì.
Najednou mi probleskne v  hlavì pøednáška PhDr. J. Hrašeho z  psychologie, který zajímavì
pøednášel o pokusech s  pamìtí u dìtí a dospìlých. Improvizuji a vykládám Ti o tìchto
pokusech. Vidím na Tobì, že trošku odboèuji od obsahu vytažené otázky. Ale nic neøíkáš,
dokonce se mi zdá, že oceòuješ mé „znalosti“ z  psychologie, které sice do obecné didaktiky
nepatøí, ale s  ní souvisí. Opìt sdílení – tentokrát, dalo by se øíci, sdílení chápající.
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O øadu let pozdìji. Referuji v  rámci brnìnské poboèky Èeské pedagogické spoleènosti
o pedagogických dovednostech a jejich výzkumu. Jsi mezi úèastníky a pozornì posloucháš
(spíše – øekl bych – nasloucháš). Po pøednášce jsi mi øekl asi toto: Vlastimile bylo to zají-
mavé, ale pamatuji si, že se vyslovuje diskuse a ne diskuze (toto slovo jsem totiž nìkolikrát
ve svém referátu použil). Jak nazvat toto sdílení? Snad sdílení laskavì kritické.

Ke zvlášť intenzivnímu sdílení došlo pøi mém inauguraèním øízení na MU. Šel jsi pøed vì-
deckou radu univerzity se mnou, jako pøedseda hodnoticí komise. Pedagogika tehdy
nebyla mezi mnohými èleny vìdecké rady pøíliš v  oblibì. To jsme si oba uvìdomovali.
Pøedstavil jsi mou práci a já se snažil pøesvìdèit èleny vìdecké rady (VR), že i pedagogika
je vìdou a že se na jejím rozvoji také podílím. Nevím, zda má slova na pøítomné èleny VR
zapùsobila. Vím však, že jsme spoleènì v  napìtí prožívali chvíle èekání na verdikt ctihodné
rady. A tehdy jsi mi øekl asi toto: Vlastimile, mluvil jsi pìknì. Nevím, jak to nakonec do-
padne. Mùže se stát, že v  tomto kole VR neprojdeš. Kdybys náhodu vyslechl tento závìr,
nesnaž se opustit jednací místnost krajními dveømi, ale projdi celou místností kolem èlenù
VR a vyjdi až zadními dveømi. Dej najevo, že Tì tento výsledek nepoložil na kolena. No,
nakonec to dobøe dopadlo. Ale na toto posilující sdílení nemohu zapomenout.

Je mi ctí a potìšením, že se mohu považovat za Tvého žáka a pøítele!
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POZDRAV Z  KATEDRY PEDAGOGIKY
PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY
UNIVERZITY

Stanislav Støelec

Milý Jožko, vím, že nemáš rád, když se Tvoje osoba objevuje v  centru pozornosti a tak se
pokusím být struèný a také trochu osobní. Budou to v  podstatì jen tøi poznámky a závìr.

Mìli jsme štìstí, že jsme mohli a máme stále pøíležitost se na své profesní a nìkteøí i pri-
vátní dráze s  Tebou setkávat, radit, nechat se inspirovat, kritizovat a také i pochválit. Pokud si
dobøe vzpomínám, byl jsi ten, kdo nám, pedagogickým greenhornùm nabídl po našem
pøíchodu na katedru jako první ze starších a zkušenìjších kolegù tykání. Teprve potom Tì
následovali pan doktor Miroslav Riedl, Jan Hanák a nìkteøí další. Pomáhal jsi nám pøeko-
návat rozpaky, a to nejen z  toho tykání, ale z  celé øady dalších, pro nás tehdy zcela nových
skuteèností. Já osobnì nemohu zapomenout, jak jsem po ètrnácti dnech svého pùsobení
na fakultì za Tebou pøišel smutný s  tím, že tady nemám co pohledávat, že jsem v  semináøi
vyslechl referát studentky z tøetího roèníku o Janu Amosu Komenském a její prezentace
byla na nepøekonatelné úrovni. Padl Tvùj dotaz, o kterou studijní skupinu se jednalo, a vzápìtí
konstatování, že to nemohl být nikdo jiný než studentka Reková a následovalo doporuèení,
abych na fakultì zùstal, že se s  podobným famózním studentským výkonem dost dlouho
a možná už nikdy nesetkám.

Tvoje vztahy k  nám, kolegùm a kolegyním, se nezmìnily ani po Tvém nástupu do funkce
vedoucího katedry, prodìkana a vedoucího centra výzkumu. Tvoje dveøe byly vždy otevøené,
za nimi bylo pochopení, ochota pomoci a jako bonus k  našemu podìkování Tvoje povz-
buzující konstatování, jak Tì rozprava s  námi a naše problémy inspirovaly – že vlastnì Ty
dìkuješ nám za pøíležitost k rozšíøení svých obzorù.

Kdysi jsme si mìli jako studenti uèitelství v  dìjinách pedagogiky vybrat osobnost, která
je nám nejbližší. Já jsem si celkem bez váhání vybral Johana Heinricha Pestalozziho, a to
také pro první èást jeho životního kréda „Vše pro jiné…“. Pane profesore, myslím, že v  tomto
smìru máš s  Janem Jindøichem nìco spoleèného. Hodnì jsi pro lidi kolem sebe a pedago-
giku udìlal a ještì udìláš.

A na závìr, jak vždy zdùrazòuješ pøi posudcích a expertízách: „v  každém z  tìchto materiálù
musí být nìco kritického“. Tak tedy, i když pocházíš z  blízkosti vinorodých svahù a od
Tvého rodištì ve vesnici Louka není daleko do Blatnice a Strážnice, ke skalním ctitelùm
vinného moku rozhodnì nepatøíš. V  tomto zùstalo naše pedagogické pùsobení na poèátku
cesty, ale rozhodnì není ještì nic ztraceno. A tak bych, s  dovolením, nyní pøizval kolegyni
paní docentku Hanu Horkou, shodou okolností pùvodem z  Vinièných Šumic, s  malými
dárky z  naší katedry. A protože Tì badatelské výzvy provázejí po celou profesní dráhu, jsou
v  naší minikolekci zastoupena vína s  pøívlastky kabinetní, pozdní sbìr a výbìr z  hroznù.
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Doporuèujeme vzhledem k  limitovanému množství výzkumného materiálu neaplikovat
metody kvantitativní, ale spíše kvalitativní.

Vážený pane profesore, milý Jožko, do dalších let Ti pøejeme pevné zdraví a spokojený
život!
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JOSEFU MAÒÁKOVI K  VÝZNAMNÉMU
ŽIVOTNÍMU VÝROÈÍ

Vladimír Spousta

Vážený pane profesore, milý Jožko!

Bìhem svého života jsi vyslechl nebo èetl nejedno laudatio, které Tì jako ladanum ovanulo
svou vonnou pryskyøicí, a to navzdory tomu, že chvalozpìvné proslovy a priori odmítáš.
(Abych pøedešel možnému nedorozumìní, poznamenávám, že ladanum je subtropický
polokeø, podle jehož názvu støedovìký lékaø a chemik Paracelsus vytvoøil z  latinského
slovesa laudare – chválit – pro svùj elixír života jméno laudanum, což je dnes již zastaralý
název pro opium.) Zøíkám se proto veškerého chvalopìní a pøipomenu Tvùj vìdecký
pøínos èeské pedagogice a Tvoji práci pro tuto fakultu a Masarykovu univerzitu.

Všichni, kdo jsme mìli možnost profesora Maòáka blíže poznat, víme, že svùj obor miluje,
a to láskou otcovskou, která nezaslepena je schopna rozpoznat i negativní stránky jeho
vývoje, a proto hledá pøíèiny a možné cesty nápravné. I když si v  posledních letech ne-
jednou posteskl, že rozsáhlejší teoretická pojednání jen zøídka nacházejí odezvu v  øadách
praktikù, protože mnozí uèitelé neètou ani naše nejpopulárnìjší pedagogické èasopisy,
neupadá v  beznadìj a i ve svých pìtaosmdesáti letech zùstává optimistou a trvá na tom, že
je nutno za nové myšlenky znovu a znovu vytáhnout do boje, prosazovat je a o bolavých
problémech psát.

Po absolvování èeského a ruského jazyka na Filozofické fakultì Karlovy univerzity vstu-
puje jako støedoškolský profesor do školské praxe. A protože jako žák mìšťanské školy
vedené Josefem Úlehlou poznal úèinky svobodného vyuèování a dùležitost aktivních
postojù k  uèení a k  životu, zaèal pøi uèitelování rozšiøovat svoji profesní výbavu studiem
pedagogiky a psychologie na Filozofické fakultì Palackého univerzity. Ta se také stala
jeho prvním vysokoškolským pracovištìm, když po jedenáctiletém pùsobení na støedních
školách nastoupil v  roce 1960 (ve svých 36 letech) jako profesnì zralý uèitel na katedru
pedagogiky její Filozofické fakulty.

Se širokou odbornou erudicí a s  praktickými zkušenostmi vstupuje ještì jako støedoškolský
uèitel do povìdomí odborné veøejnosti a vydává své první práce, které již nesou rysy
pøíznaèné pro jeho celoživotní vìdeckou orientaci. Schopnost citlivì vnímat a reagovat na
aktuální problémy školské praxe a nahlížet je z  teoretických pozic se pak stává jedním
z  nejcharakteristiètìjších znakù všech jeho pozdìjších studií. A protože se snaží nahlížet
jevy, o nichž pojednává, v  širších mezioborových souvislostech a s  filozofickým nadhledem,
pátrá i po literatuøe nepedagogické a filozoficky orientované. O nové své poznání je vždy
ochoten se podìlit a stejnì tak svoji vstøícnost projeví pøi rozhovoru o knižní novince,
která ho zaujala, a tak ji svému pøíteli èi kolegovi rád zapùjèí, a to i s  rizikem, že ji už
nikdy neuvidí. Ale bohužel, stává se to…
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Já jsem se s  naším jubilantem osobnì setkal až v  dobì, kdy pøešel na katedru pedagogiky
naší fakulty, známe se tedy déle než 40 let. Vím, že pochází z  malé, Bohem „zapomenuté“
horòácké dìdiny, která byla v  16. století útoèištìm kacíøù a náboženských blouznivcù.
I to možná spoluutváøelo jeho zemitou, jadrnou povahu, realistické vidìní svìta a vníma-
vost k  otázkám lidské existence a smyslu života. Poznal jsem v  nìm èlovìka pøímého,
otevøeného a nezáludného, který byl vždy ochoten pomoci nejen radou, ale i skutkem. Ale
tak ho znají i mnozí jiní – jeho spolupracovníci a studenti.

Jeho vstøícnosti využívají (nìkteøí a nìkdy i zneužívají) také zaèínající vysokoškolští uèitelé
usilující o svoji vìdeckou gradaci. A prof. Maòák – protože je nejen schopen, ale i ochoten
pomoci – trpìlivì proèítá jejich práce, píše posudky a figuruje i pøi jejich obhajobách jako
pøedseda nebo èlen rigorózních a habilitaèních komisí èi profesorského øízení. Je pøí-
znakem naší doby, že vdìènosti a uznání se doèkal jen od nemnohých. Odhadnout poèet
tìchto posudkù není snadné, vím jen, že je jich velmi mnoho. Urèitou konkrétní pøedstavu
si lze uèinit, nahlédnu-li do svého archivu. Zjišťuji, že jen za období 1991–2009 napsal
sedm lektorských posudkù mých knižních prací a v  odborných èasopisech publikoval pìt
recenzí mých monografií – tedy 12 posudkù prací jednoho autora…! Zavázán jsem mu
i jinak: jako pøedsedovi komise pro moji habilitaci a za stanovisko k  zahájení profesor-
ského øízení i oponentský posudek. Jsem mu za vše, co pro mne vykonal, velmi vdìèen.
Souèasnì si ale uvìdomuji, že svùj dluh budu splácet ještì dlouho…

Vraťme se však do  Brna. Doufal, že na novém svém pracovišti najde pøíhodné podmínky
pro svùj další odborný rùst. V  dobì tzv. normalizace byl pøi politických provìrkách z  lùna
„rodné strany" exkomunikován a z  øad vysokoškolských uèitelù vylouèen. Tím mu byl
znemožnìn styk se studenty (nesmìl pøednášet) a zakázáno publikovat. Protože se však
nemínil nechat omezenými normalizátory omezovat, zveøejòoval své studie pod cizími
jmény – jednou svého pøítele, jindy pod jménem fiktivní osoby, ale umlèet se nedal. Habi-
litace z  roku 1969 mu nebyla uznána a diskvalifikován byl i pøevedením z  funkce odborného
asistenta do funkce vìdeckého pracovníka a posléze referenta. Fakultní straniètí funk-
cionáøi mu ale „milostivì“ dovolili pracovat v  univerzitním Audiovizuálním výukovém
centru, což mu umožnilo, že se mohl jako režisér výukových videopoøadù vìnovat tvùrèí
práci. Nìkolik z  jeho poøadù bylo celostátnì ocenìno; napø. Fáze vyuèovacího procesu,
Problémová výuka na Academia film Olomouc nebo Soubor didaktických poøadù ve
Schola film Brno. Významný je též jeho pøínos pro teorii výukové televize. Studie k  této
problematice jsou publikovány ve sbornících vydávaných z  pravidelnì poøádaných celo-
státních semináøù Videodidakta, které náš jubilant v  tìchto letech inicioval.

Po pádu totalitního režimu zastával rùzné významné funkce: byl prodìkanem, vedoucím
katedry a nìkolik let èlenem vìdecké rady Masarykovy i  Ostravské univerzity. To zøetelnì
vypovídá o  tom, že byl a je vìdeckou komunitou vysoce uznávanou osobností. Jako dlou-
holetý pøedseda oborové rady pedagogiky na Pedagogické fakultì a mnohých habilitaèních
a doktorandských komisí se podílel na vìdecké a  pedagogické gradaci svých následov-
níkù. V  letech, kdy vedl katedru pedagogiky této fakulty a jmenoval mì svým zástupcem,
mìl jsem možnost podílet se s  ním i na spoleèných projektech, z nichž vzešly ètyøi publikace.
Dovolím si je pøipomenout: Profesionální praktika z  pedagogiky, Kapitoly z  metodologie
pedagogiky, Vádemékum autora odborné a vìdecké práce a Slovník pedagogické meto-
dologie z  roku 2005.
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Protože ho silnì pøitahují filozofické otázky, vnímá i souèasné spoleèenské dìní v  širším
filozoficko-historickém kontextu a dochází k pøesvìdèení, že když veškerá pøíroda tvoøí
jednotu, stává se integrace pøírodních a humanitních vìd nezbytností. Prof. Maòák proto
vyhledává na knižních pultech i nové filozofické spisy, studuje je a promýšlí pedagogický
dosah filozofických rezultátù jejich autorù. Proto je také vždy pøipravený na úrovni a s  roz-
hledem diskutovat o èemkoli, co je èlovìku blízké a co je lidské (ne však žvanit, jak sám
øíká). Tato jeho schopnost ho pøivádí na fórum odborných konferencí i k  diskusím inicio-
vaným Èeskou pedagogickou spoleèností, v níž byl èlenem jejího hlavního výboru. Zájem
o její odborné akce pøetrvává u nìho až do dnešních dnù, a proto nelituje èasu a pravidelnì
pøichází a diskutuje. Jako dlouholetý (dnes již bývalý) pøedseda brnìnské poboèky této
spoleènosti mohu potvrdit, že tak èiní vždy z  vnitøní potøeby vnést do diskutovaných otázek
øád a ujasnit sobì i ostatním, v  èem je meritum problému. Je pro nìho pøíznaèné, že je
schopen se kvalifikovanì a vìcnì vyjádøit i k  problematice, která se jeho vìdecké orien-
tace dotýká jen okrajovì. V  privátních našich rozhovorech projevil nejednou zklamání
nad tím, že mladí adepti vìdy se tìchto akcí zúèastòují jen sporadicky. Shodovali jsme se,
že jednou z pøíèin je i to, že si dostateènì neuvìdomují, jakým pøínosem mohou být tato
setkání pro rozvoj jejich myšlení a schopností vyjadøovat se, diskutovat a polemizovat
v  odborné komunitì o odborných otázkách odborným jazykem.

V  povìdomí pedagogické veøejnosti je zapsán pøedevším díky svým pracím z  oblasti didak-
tiky, do níž pøispìl øadou studií a monografií orientovaných na její teoretické základy.
Jeho uèební text Nárys didaktiky se vyznaèuje pøehledností, struèností a dùsledným res-
pektem k  systémovì prezentované látce, což studenti nejvíce oceòují. I když jeho Nárys
vyšel již v  nìkolika vydáních, stále je po nìm poptávka. Mohu snad prozradit, že má
v  úmyslu znovu se didaktickou problematikou zabývat a pøekonat strohou úèelovost textu
a inovovat ho koncepènì i obsahovì. Chtìl by postihnout novou situaci didaktiky, nahlížet
ji v  širších mezioborových souvislostech a hledat nové pøístupy k øešení souèasných
otázek vzdìlávání. Vìøím, že se mu podaøí naplnit své pøedstavy, a pøeji mu, aby se tak
stalo už v  nejbližších letech.

Monografii Problém domácích úkolù na základní škole z  roku 1992 Maòák pøipravil
k  vydání ještì v  dobì totality, ale její tisk byl tehdy normalizátory zablokován. Pøestože je
založena na široce pojatém srovnávacím výzkumu a v  èeské odborné literatuøe zcela oje-
dinìlá, takové popularity jako Nárys se již nedoèkala. Stìžejní didaktickou otázkou, ke
které se opakovanì vrací, jsou metody: v  roce 1967 vyšly Vyuèovací metody a po šestatøiceti
letech Výukové metody. Mezitím vydal v  roce 1997 ve spolupráci s  jinými autory ještì
Alternativní metody a postupy.

Ústøedním tématem jiné oblasti jeho vìdeckého zkoumání, která ho stále znepokojuje, je
fenomén tvoøivosti, a to i pøesto, že se dnes pro nìkteré pedagogy stává módním zaklínad-
lem. Z  jeho iniciativy byly na Pedagogické fakultì v  letech 1996–98 poøádány ètyøi celo-
státní semináøe vìnované tvoøivosti, z  nichž vzešly sborníky Tvoøivost v  práci uèitele,
Tvoøivostí uèitele k  tvoøivosti žákù, Cesty k  tvoøivé škole a Tvoøivá škola. Tuto sborníkovou
øadu, která rozsahem zmapované problematiky pøedstavuje významný vìdecký pøínos,
a to nejen èeské pedagogice, pak rozšíøil vlastní monografií Rozvoj aktivity, samostatnosti
a tvoøivosti žákù. Tvoøivost v  ní pojímá jako vyvrcholení kultivaèního procesu založeném
na aktivitì a samostatnosti.
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Nìkolik posledních let se intenzivnì vìnuje otázkám kurikula a problematice uèebnic.
Orientaci na tyto otázky podnítila – což u Maòáka nijak nepøekvapuje – sama školská praxe.
Po zjištìní, že žáci jsou ve jménu reformy stále pøetìžováni, že uèitelé stále preferují pa-
mìtní uèení a že mnohé uèebnice „pøetékají“ zbyteènými informacemi, obklopil se
mladými vìdeckými spolupracovníky z Centra pedagogického výzkumu pøi Pedagogické
fakultì Masarykovy univerzity, jehož je zakladatelem a na jehož budování se øadu let po-
dílel, a zaèal se problematikou kurikula zabývat a publikovat výsledky svého zkoumání.
Pìt rokù spoleèné práce pøineslo své ovoce v  podobì tøí sborníkù, které vznikly z  pøí-
spìvkù pøednesených na seminárních setkáváních èlenù výzkumného týmu, jehož jsem
byl též èlenem. Ve spolupráci s  doc. Tomášem Janíkem tak byly v  rozmezí tøí let vydány
Orientace èeské základní školy z  roku 2005, Problémy kurikula základní školy a Absolvent
základní školy. Šíøí svého zábìru pøedstavují ojedinìlý vklad do èeské pedagogické
literatury. V knize Kurikulum v  souèasné škole, která též vznikla v  kooperaci s  èleny Centra,
je postižena problematika kurikula se zøetelným respektem k dùslednému propojení
teorie s  praxí. Maòákovo vìdecké dílo vzniklé v  prùbìhu témìø šedesáti let je úctyhodné
nejen svým tematickým rozsahem, ale také co do poètu: jeho personální bibliografie èítá
více než 300 záznamù.

Tento struèný (a nìkdy i strohý) výèet jednotlivých životních etap a peripetií Maòákova
pozemského putování by nebyl úplný, kdybych se nepokusil vystopovat a postihnout zá-
kladní tendence, které uplatòuje pøi své vìdecké práci. Podle mého soudu je pro ni charak-
teristické tìchto nìkolik rysù: (1) Pøedevším je to jeho nekompromisnì uplatòovaný
zøetel k  výchovné praxi a k  dùslednému propojení teorie s  praxí. (2) S  tím úzce souvisí
jeho schopnost založená více na intuici než na racionální úvaze – smysl pro aktuálnost
urèitého výchovného problému, pro nìjž je tøeba hledat øešení, nové metody a prostøedky.
(3) Za tøetí je to schopnost formulovat své myšlenky pøesnì a úspornì, tedy struènì a v  lo-
gické posloupnosti. (4) A koneènì je to jeho snaha nalézt pro svá pojednání vhodný rámec
a systém, a tím je uèinit pøehledným.

Pokud se nìkomu zdá, že toto vše silnì pøipomíná Komenského principy, souhlasím s  ním.
Ani to však není náhoda, protože prof. Maòák se celý život hlásí k  dílu Jana Amose, a to
proto, že v  nìm vidí moderního, „souèasného“ myslitele, který je s  to ukázat nové cesty
i uèitelùm pùsobícím v dnešní škole. Podrobil proto jeho práce analýze z  nìkolika zorných
úhlù. Hlavnì se soustøedil na jeho pojetí názornosti, v  nìmž jsou podle Maòáka skryty
i možnosti abstraktní, symbolické názornosti.

V  závìru své zdravice si dovolím být více osobní. Vážím si toho, že jsem se øízením osudu
stal po øadu let jeho spolupracovníkem a mohl s ním promýšlet koncepci a obsah propo-
novaných prací svých i našich kolegù – èlenù katedry – a studijních programù novì zøí-
zeného oddìlení pedagogiky volného èasu, jehož vedením jsem byl povìøen. Ještì více si
však cením toho, že jsme se stali dùvìrnými pøáteli, kteøí mohou bez obav hovoøit o svých
selháních a odkrýt jeden pøed druhým i svá „bolavá“ místa. Proto mi dovolte, abych za nás
za všechny, za celé toto auditorium zvolal: vivat Jožko! Buï zdráv aspoò natolik, abys mohl
i nadále pro dobro èeské pedagogiky promýšlet, co tøeba promyslet a zmìnit k  lepšímu,
abys mohl psát a „dopsat“ vše, co Ti nedá spát, co Ti leží na srdci a na co Ti dosud nezbyl èas.
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PEDAGOGIKA POTØEBUJE VÝJIMEÈNÉ
OSOBNOSTI
ZDRAVICE K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU
JUBILEU PROFESORA JOSEFA MAÒÁKA

Vladimír Jùva

Pedagogika vždy byla, je a patrnì i nadále bude ve spoleèensky velmi obtížné situaci. Její
nelehké postavení trefnì a názornì vystihoval jeden plakát, který v polovinì 90. let minu-
lého století obveseloval chodbu Institutu vìd o výchovì vídeòské univerzity. Pedagogika
na barevném plakátu visela na klepaèi uprostøed cirkusové manéže a s velikou chutí se do
ní strefovali nevábnými pøedmìty jak zástupci blízkých a z hlediska svého konstituování
starších vìd (filozofové, psychologové i sociologové), tak i zbývající a velmi poèetné
publikum. Vždyť pøece všichni školu znají, všichni ji navštìvovali a „fundovanì“ ji rozumí
a ví, jak se to má „správnì“ ve vzdìlávacím procesu dìlat. Nelehkou roli má pedagogika,
respektive její vìdeètí pøedstavitelé, zejména na univerzitách. Oprávnìnì se od nich poža-
dují nejen kvalitní výzkumné a publikaèní aktivity srovnatelné s výstupy pøipomenutých
a mnohdy metodologicky lépe ukotvených „starších vìdeckých sester“, ale souèasnì se
i legitimnì oèekává jejich osobní profesionální pedagogické jednání. Zatímco se napø.
u hudebního kritika automaticky nepoèítá, že vedle výstižné teoretické analýzy navštíveného
koncertu sám dokáže skvìle interpretovat vyslechnuté hudební dílo, u univerzitního peda-
goga je spojení teorie s jeho vlastní kvalitní pedagogickou praxí oprávnìnì oèekáváno z øad
nejen jeho akademické obce. Tím spíše pedagogika potøebuje výrazné vìdecké, ale i uèi-
telské osobnosti, které naznaèená oèekávání odborných kolegù i široké veøejnosti dokáží
naplnit. Profesor Josef Maòák, který se letos dožívá významného životního jubilea, tuto
velmi nároènou úlohu bezezbytku naplòuje.

Vìda o výchovì za posledních sto let usiluje o to, aby se stala exaktní vìdeckou discip-
línou vycházející z objektivních empirických výzkumù. Souèasnì však musí stále zùstat –
v intencích J. A. Komenského – i klasickou a v nìkterých pøípadech dokonce i èásteènì
„utopickou“ pedagogikou, jež se bude permanentnì pokoušet formulovat a naplòovat cestu
ke štìstí, k dobrému a k celkové kultivaci našeho svìta. Mìl jsem jako pedagog to štìstí,
že jsem se mohl setkávat a spolupracovat s panem profesorem Josefem Maòákem a skoro
tøi desetiletí obdivovat, jak velmi úspìšnì pøispívá k naplòování naznaèené dichotomie
pedagogiky. Již na zaèátku svého pùsobení v univerzitním prostøedí, které následovalo po
více než desetileté úspìšné uèitelské praxi, se profesor Maòák zamìøil na uskuteèòování
celé øady fundovaných empirických výzkumù, a to vlastnì v dobì normativní marxistické
pedagogiky, která sociální výzkumy pøíliš nepodporovala. Naopak v dobách polistopado-
vých, které logicky nebyly pøíliš naklonìny hledání nových normativních hodnotových
východisek èi dokonce prvkù pedagogickému utopismu, profesor Maòák i této významné
pedagogické dimenzi vždy vìnoval výraznou pozornost a svým filozofickým rozhledem
pøispíval k jejímu rozvoji.
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Pan profesor Maòák pro mne pøedstavuje optimální sepìtí zaníceného vìdce usilujícího
o objektivní a exaktní analýzu edukaèních procesù a souèasnì nadšeného uèitele a èlovìka,
který v praxi dokáže naplòovat jemu dobøe známý odkaz Komenského i dalších vynikají-
cích pedagogických osobností. V pedagogické práci, kterou chápe jako setkávání, vzájemné
obohacování a podnìcování, se mu vždy daøí vytváøet nároènou, ale souèasnì pozitivní
a optimistickou atmosféru prodchnutou radostí ze života a snahou pøispívat k životní
pohodì. Takto znám pana profesora Maòáka již skoro tøi desetiletí a rád bych se podìlil
alespoò o tøi konkrétní vzpomínky. Ta první je stará již více než ètvrt století, a spadá tedy
do doby normalizaèní, která profesoru Maòákovi znemožnila pøednášet na univerzitì a publi-
kovat. Tehdy jsem mìl na brnìnské pedagogické fakultì pøidìleno pracovní místo v místnosti,
kde shodou okolností byly police s aktuálními pedagogickými èasopisy. Jejich pùjèování
bylo docela sporadické, a to zvláštì u nerozsáhlé, ale pøece jen nìjaké zahranièní odborné
literatury. Jedna výjimka zde však byla – pravidelnì si chodil odborné èasopisy ve všech
jazycích pro své studium pùjèovat vždy usmìvavý „ne akademik“ – doktor Maòák.

Druhá stále velmi živá vzpomínka je již ze zaèátku 90. let minulého století, tedy z období,
kdy se pan profesor Maòák mohl opìt naplno zapojit a pozitivnì ovlivòovat rozvoj nejen
brnìnské pedagogické fakulty. Dokonèoval jsem tenkrát svoji disertaci zamìøenou na ge-
nezi nìmecké muzejní pedagogiky. Øada mých zkušenìjších kolegù se v té dobì oprávnìnì
pozastavovala nad mým tématem, které se jim zdálo okrajové a neaktuální. Profesor Maòák,
i když jeho hlavním výzkumným zájmem byla školní pedagogika, již tehdy správnì odhadl
velký pøínos muzejní pedagogiky pro formální, ale zejména neformální a informální vzdì-
lávání v postmoderní spoleènosti a poskytl mi velmi potøebnou vìdeckou i morální podporu.
Snad tedy nebudu pøíliš pøehánìt, když s odstupem skoro dvou dekád podìkuji profesoru
Maòákovi za jeho prozíravý pøístup, který tak pøispìl i k souèasnému rozvoji èeské muzejní
pedagogiky, o jejímž významu dnes již nikdo nepochybuje.

Tøetí z øad mých mnoha pìkných vzpomínek spadá do druhé poloviny 90. let minulého
století, tedy do období, kdy v Evropské unii gradovala podpora a snaha zapojit akademiky
bývalých socialistických zemí do mezinárodní vìdecké komunity. S panem profesorem
Maòákem jsme participovali na rozsáhlém evropském projektu a absolvovali jsme spoleènì
celou øadu pracovních semináøù v zahranièí. Pøi tìchto jednáních se vždy projevovala mi-
moøádná šíøe erudice profesora Maòáka, jeho jazykové kompetence i jeho pracovitost,
skromnost a humor, který oceòovali kolegové z celé øady západoevropských zemí.

Závìrem struèného zamyšlení u pøíležitosti životního výroèí nezbývá než popøát panu
profesorovi Josefu Maòákovi další šťastná léta v osobním i profesním životì a èeské peda-
gogice mnoho výjimeèných osobností, jež by dokázaly úspìšnì spojovat pedagogickou
teorii s vlastní praxí a vysokou nároènost k sobì s lidským a pedagogickým optimismem
vùèi svým studentùm i kolegùm. Více osobností, které by úspìšnì naplòovaly – stejnì
jako pan profesor Maòák – úsilí o rozvoj moderní exaktní vìdy o výchovì s její dùležitou
filozofickou a lidskou dimenzí. Bez ní by se pedagogika sice mohla stát disciplínou exaktní,
ale souèasnì zamìøenou v podstatì jen na výzkum edukaèních „technologií“. Pedagogika
však vždy musí souèasnì hledat – slovy profesora Maòáka – všestrannou pomoc, podporu
a optimalizaci podmínek pro harmonický rozvoj každého jedince v intencích všelidských
hodnot, ideálù a potøeb.
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DŽENTLEMANU NAŠÍ PEDAGOGIKY

Milan Pol, Milada Rabušicová

Pana profesora Maòáka známe po celou dobu našeho pùsobení na Ústavu pedagogických
vìd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, tedy od poèátku 90. let. Pøedstavoval pro
nás jedno z  hlavních pojítek mezi naším pracovištìm a pedagogickou komunitou na jeho
domácí fakultì – a to dlouhodobì. Jak známo, takové propojení mezi Pedagogickou a Filo-
zofickou fakultou bylo a je potøeba postupnì budovat a peèovat o nìj. Proto bylo dùležité,
že z  pùvodnì nepøíliš osobního vztahu a spíše nahodilých setkání se postupnì pro nás
profesor Maòák vyvinul ve  velmi respektovaného staršího kolegu ze spøíznìné fakulty,
kterého jsme, jak jsme se postupnì dozvídali o jeho døívìjší i souèasné práci, mohli zaèít
obdivovat.

Nejprve pøedevším pro odborný kredit profesora Maòáka jako pedagoga, který ve svém
oboru  mnoho dosáhl a mnoho publikoval. Pro zajímavost jsme se nedávno podívali na
záznam publikaèních titulù, které jsou uvedeny u jeho jména v  informaèním systému Ma-
sarykovy univerzity. Jsou tam zmínìny jen ty, které publikoval od roku 1993 do souèas-
nosti a je jich tam neuvìøitelných osm desítek. Takové publikaèní nasazení nebývá
obvyklé ani u podstatnì mladších kolegù! Pøipoèítáme-li k  tomu, že je Josef Maòák úspìš-
ným a jak víme také oblíbeným vysokoškolským uèitelem, musíme se ptát, kde hledat zdroj
takového pracovního elánu. Samozøejmì by na to nejlépe odpovìdìl pan profesor sám,
ale my jsme si øekli, že to nejspíše bude v  tom, že ho prostì jeho práce poøád baví a naplòuje.

Do velkého respektu, který k profesoru Maòákovi chováme, se promítají vedle jeho od-
borných kvalit také jeho kvality lidské. Je pro nás totiž symbolem milého, vstøícného, moud-
rého, laskavého a pokorného džentlemana, snad mùžeme øíci aristokrata pedagogiky.
Vnímáme jeho integritu lidskou a odbornou, což je dùležitý rys pro každého èlovìka, ale
prakticky nezbytný a neodmyslitelný moment pro dobrého pedagoga. Pøi každém, i když
ne èastém setkání si vždy znovu a znovu uvìdomujeme, jaká lidská pohoda, klid a umìøe-
nost z  nìj vyzaøuje.

Jsme velmi rádi, že jsme mìli a máme pøíležitost se s  panem profesorem setkávat a tak trochu
se jeho vstøícností a laskavavostí nechat potìšit. Ale samozøejmì pøedevším se nechat in-
spirovat do budoucnosti: dokážeme to také?

Za sebe i za kolegy z  Ústavu pedagogických vìd FF MU mu pøejeme co nejpevnìjší zdraví,
stálý optimismus a milé lidi kolem sebe.
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POZDRAV PROFESORU MAÒÁKOVI
Z  PEDAGOGICKÉ FAKULTY KARLOVY
UNIVERZITY PRAHA

Zdenìk Helus

Vážené kolegynì, vážení kolegové,

vážím si, že mohu øíci nìkolik slov k  poctì èlovìka, k  nìmuž chovám úctu, kterému se
obdivuji a kterého mám tu èest zváti svým pøítelem. Zajisté sepsal knihy, které stojí za to
èíst, a odpøednášel, co stálo za to poslouchat; zajisté zkoumal, co stálo za to zkoumat a obo-
hatil tak pokladnici pedagogického poznání. Když hovoøím o úctì a obdivu, mám však na
mysli ještì nìco jiného. Pøedevším to, že vytvoøil dílo napøímeného života. Dílo života, který
dolovával nepøízni okolností a obstál ve vichøicích, lámajících vìtve i sám kmen. Dokonce,
jak s  úžasem shledáváme, odolává i vìku. Pøipomíná se mi neurolog Goldberg, hovoøící
o paradoxu moudrosti, která je šancí pøibývajícího vìku a jedním ze svrchovaných, leè
nanejvýš vzácných výdobytkù života. Sice zapomínáme mnohé a nemùžeme si na to èi ono
hbitì vzpomenout, pohotová bystrost už není tak moc znát a o èiperné hybnosti škoda ho-
voøit. A pøesto, navzdory tomu a možná právì proto: Ten, který se oddal dobrému, pocti-
vému dílu a povznesl svou mysl k  podstatným tématùm, se stává nahlížející, laskavou,
integrovanou a moudrou osobností. Osobností, která pøesahuje sebe samu. Profesor Maòák
je takovou osobností, je dobrodiním všem, kteøí se pohybují v  jeho blízkosti. Jsem vdìèný,
že – alespoò èas od èasu – se k  nim mohu také hlásit.

Vážený pane profesore, milý Jožko, drahý pøíteli, v  pokoøe vyznávám svùj respekt k  tomu,
co jsi dokázal, jak jsi žil, jaký jsi. Po zásluze jsi odmìnìn tím, co je asi pro uèitele a bada-
tele tím nejcennìjším – nadanými žáky a následovníky, kteøí to, co jsi na nekonèící cestì
poznání a pøedávání poznání vykonal, rozvíjí dál. K  tomuto zadostiuèinìní ti blahopøeji.
A ať ti nadále slouží zdraví i síla radovat se a tvoøit.

246



PROFESOR JOSEF MAÒÁK:
NESTOR ÈESKÉ DIDAKTIKY

Eliška Walterová

Je to k  nevíøe, že profesor Josef Maòák vykazuje v  úøedních dokladech tak úctyhodný vìk.
Znám ho jako svìžího, mladistvého a vždy pøíjemnì naladìného muže se smyslem pro
humor, obdaøeného optimismem, odvahou i rozvážností, s  pevnými postoji, filozofickým
nadhledem a permanentní ochotou k  dialogu.

Otevøenost a prùzraènost jednání, zøejmì pramenící i z  jeho bytostného moravanství, hloubka
myšlenek a pøesnost vyjadøování nepochybnì inspirovala mnohé z  nìkolika generací stu-
dentù a spolupracovníkù k  následování èi pøipojení se k  životní a odborné dráze této mi-
moøádné osobnosti.

S   profesorem Maòákem jsem se setkala ponejprv pøi studiu jeho odborných publikací.
Osobní a intenzívní odborné kontakty jsme navázali v  90. letech minulého století, kdy pan
profesor zakládal Centrum pedagogického výzkumu na své alma mater. Pøekvapoval svým
odhodláním a zralou koncepcí budoucího pracovištì, které v  souèasnosti pøedstavuje jedno
z  významných center pedagogického výzkumu.

Elán a entusiasmus pro výzkum edukace, zejména školní, spojily naše síly, když se podaøilo
získat podporu pro projekt Centra základního výzkumu. U jeho zrodu byly pøítomny dvì
významné osobnosti naší pedagogiky, profesor Jiøí Kotásek a profesor Josef Maòák. Jejich
dlouholeté pøátelství a spolupráce, posílené obdobným osudem v  letech nevlídných i pøí-
znivých, oživené otevøením možností svobodného bádání po „sametové“ revoluci, pøispìly
k  formulování spoleèného projektu výzkumných pracovišť dvou pedagogických fakult,
pražské a brnìnské. Bohužel, Jiøí Kotásek nás opustil na samém poèátku spolupráce. Díky
pøízni osudu pan profesor Maòák jde spoleènì s  naším týmem nelehkou cestou bádání
nad školním vzdìláváním. Jeho originální námìty, komentáøe a poznámky jsou neocenitelné
stejnì jako jeho preciznì formulované texty a redakèní práce.

Finální øešení projektu s  panem profesorem bude završením jen jedné z  fází pronikání do
svìta školy. Škola je a bude i pro další generace edukaèním prostøedím, které si zaslouží
zkoumání i nalézání cest ke zdokonalování, vytváøení podmínek pro aktivní uèení a tvo-
øivost, panem profesorem zvlášť zdùrazòovanou.

Možnost setkávat se osobnì s  profesorem Maòákem považuji za vzácný dar, nabízející
lidskou laskavost a vstøícnost, snoubící se s  pronikavou intelektuální hloubavostí a odbor-
nou zkušeností pedagoga a badatele.

Aniž bych pøehánìla, s  obdivem sleduji reflexi životní a odborné dráhy profesora Maòáka,
která je modelem procesu výchovy a sebevýchovy i pro jeho následovníky. V  úctì k  dì-
tem, žákùm, studentùm a spolupracovníkùm se formovala pøední osobnost oboru, s  níž
mám tu èest pracovat v  jednom týmu, kterému dominují vysoké nároky na kvalitu a smys-
luplnost výzkumu spolu s  vøelými partnerskými vztahy. Vìzte, pane profesore, že v  na-
šem týmu je Vaše místo nezastupitelné.
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Nepovažujeme Vás jen za ikonu oboru, v  nìmž jste dosáhl prestižního postavení. Jste
skuteèným nestorem naší pedagogiky a didaktiky nejen díky svému vìku, ale pøedevším
díky zapálení pro obor a symbióze životních zkušeností, které jste získával v  dramatic-
kém 20. století, s  neutuchající duševní vitalitou. Váš pøínos k  bazálním otázkám výchovy,
školy, kurikula, vyuèování a uèení otevírá perspektivy i pro vzdìlávání v  novém století,
do nìhož jsme spoleènì vstoupili.

A ještì mnoho dobrého nebylo v  tomto krátkém zamyšlení napsáno. Díky Vaší neúnavnosti
a zaujetí, pane profesore, se však mùžeme setkávat, komunikovat a vést dialog všemi
možnými prostøedky, vèetnì médií, jejichž didaktickým využitím jste se také úspìšnì od-
bornì zabýval.

Kurikulum života, pane profesore, pokraèuje a Vaše tvùrèí léta nekonèí. Pøeji nám, aby cesta
za poznáním a naše spolupráce s  Vámi trvala, abyste zde s  námi byl nejménì do sta let v  plné
duševní svìžesti a radosti, na což se tìšíme.
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ZAMYŠLENÍ NA ŽIVOTNÍM JUBILEEM
PROFESORA JOSEFA MAÒÁKA

Karel Rýdl

Protože jsem se narodil v  dobì, kdy profesor Maòák zahajoval svoji neobyèejnì tvùrèí
pedagogikou kariéru, bude pro pøíští historiky pedagogiky zajímavé, kdy jsme se poprvé
setkali. Abych ulehèil budoucím badatelùm jejich možné zkoumání, sdìlím jim toto
tajemství již nyní. Bylo to ve Vídni koncem 90. let v  jedné restauraci, kde jsme mìli
v  rámci jednoho projektu schùzku s  rakouskými kolegy. Když jsem se objevil po dlouhé
cestì v  restauraci, Josef Maòák se zvedl a velmi vøele mnì pøivítal a celkovì se choval
jako bychom se znali øadu let osobnì. Pro mì to byl tehdy ledoborecký èin typu: oslovil
mnì koryfej oboru, ikona brnìnské didaktiky a èlovìk, o kterém jsem již døíve vìdìl od
mých pražských uèitelù Josefa Cacha a Františka Singule, že jde o èlovìka, který je
schopen z  hlavy zasvìcenì hovoøit o témìø všech problémech souèasné pedagogiky.

Pøitom se ale choval tak skromnì a normálnì, což mi bylo velmi sympatické. Dodnes na
mnì Josef Maòák pùsobí jako velmi zkušený sadaø, který prochází mezi svými stromy,
klidnì k  nim hovoøí a jakoby mimochodem jim stále upravuje vzrùst a kultivuje jejich
existenci.

Další vìcí, která mnì na díle Josefa Maòáka fascinuje, je jeho tichá samozøejmost, s jakou
formuluje své texty, pøièemž nikoho nepøesvìdèuje o své pravdì, ale velmi citlivì nabízí
možnosti dalších úhlù pohledu, podložené životními zkušenostmi a dlouholetou praxí. Je
mi v  tom již nìkolik let vzorem, také se již pod jeho vlivem nesnažím pøesvìdèovat, ale
jen a jen nabízet jiné úhly pohledu.

Poslední vìcí, která mnì na Josefu Maòákovi fascinuje, je jeho vitalita a tvùrèí aktivita,
kterou by mohl zastiòovat mladší kolegynì a kolegy, ale on ji využívá k  vytváøení
prostoru pro nì, pro jejich vlastní èinnost a odborné rùsty. To dokáže jen skuteèný
manažer.

V  prùbìhu posledních staletí se ustálil slovní i písemný rituál zdravic ke kulatým jubileím
významných osobností. Jednou z  podmínek takových rituálù je skuteènost, že nepøipadá
v  úvahu, aby se dotyèné osobnosti cokoliv ve zdravici vytýkalo jako negativní jev.
Dovolím si tento úzus porušit a oznámit, že mám panu profesorovi za zlé, že mu èas ubíhá
stejnì jako ostatním lidem a on s  tím nic nedìlá, nesnaží se to zmìnit tak, aby mohl
aktivnì pùsobit nejen na souèasné generace, ale i na generace, které po nás zøejmì také
pøijdou. Pane profesore, zaènìte s  tím opravdu nìco dìlat, je to v  zájmu nejen dalších
generací, ale hlavnì v  zájmu oboru pedagogika.

Ukonèím tuto zdravici slovy Jana Wericha: „Na svìtì je mnoho lidí, kteøí kdyby tu již 100
let nebyli, nic se nestane, ale jen málo lidí, kteøí, i kdyby tady byli dvì stì let, stále nám
mají co øíci.“ Mezi takové lidí øadím i pana profesora Maòáka a jsem rád, že mám tu èet
být jeho souèasníkem.
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PROFESOR JOSEF MAÒÁK

Lumír Ries

S  nepøedstíranou úctou pohlížím na ty pedagogické badatele, teoretiky, za jejichž odbor-
nou èinností nebo – dovolím si øíci – nad jejichž odbornou èinností bytuje zøetelné, bytostné
uèitelství. Zvolili si svou dráhu snad pøedevším proto, že se cítili být uèiteli, vnitønì se
identifikovali jako uèitelé. Profesor Josef Maòák, vysoce respektovaný pedagog-badatel
a vysokoškolský uèitel je pro mne pøíkladem této situace. Jeho bytostné uèitelství je vní-
mavému ètenáøi jeho díla patrné, ať se jeho práce zabývají kterýmkoliv z  rozmanitých
témat, o nichž kdy psal. Jako pøíslušníci generace pamìtníkù jsme – on i já – ještì osobnì
poznávali a zažívali, že v  této zemi býval uèitel osoba vážená, veøejností vyhledávaná,
neboť spoleèensky potøebná, v  nìkterých – nejen venkovských – komunitách vysoce uctí-
vaná. Jestliže jeden prvorepublikový školní øád zaèínal vìtou „Škola jest místo posvátné“,
byl uèitel vìtšinou práv tohoto vzácného atributu školy jak díky svému konání vychova-
tele-vzdìlavatele ve zdech školy, tak svému rozmanitému veøejnì-spoleèenskému angažmá
jako souèásti svého životního a profesního úkolu, motivovaného velmi èasto nikoliv státní
mocenskou direktivou, nýbrž duchovnì-morálním statusem onoho úkolu být uèitelem.

A právì takové uèitelství vyzaøuje z  osobnosti, z  bytosti prof. Maòáka, ať se to dìje pøi
pøímém styku s  ním tìch, kteøí jsme mìli a kteøí máme štìstí takového stýkání, nebo ať se
to dìje zprostøedkovanì texty odborných prací.

Uèitelství je mu obìtavým, štìdrým dáváním i radostí dostávání. Zvláštním pøípadem
obìtavého dávání je neúnavné pomáhání renomovaného profesora pedagogiky Josefa
Maòáka mladým adeptùm oboru pøi procedurách získávání rùzných akademických stupòù
a hodností. Velmi èasto jsem z  jeho úst slyšel: „Dokud mùžeme, musíme pomáhat.“ Pøi-
èemž to musíme je sémanticky posunuté, skromnì zakrývající skuteèný postoj, projev
mistrova srdce: Dìlám to ochotnì a rád. Soudím, že díky tomu nemá nouzi o velmi zdatné
pokraèovatele svého díla, tj. i svého zakladatelského díla.

Ze všech badatelských témat, kterými se prof. Maòák zabýval, je mi nejbližší téma krea-
tivity. Edukace jako uèitelova tvorba a sebetvorba, žákovo uèení jako zaujaté, vážné, radostné
i hravé, všední i slavnostní tvoøení, i duchovní, existenciální, estetické, mravní sebeutvá-
øení. Maòákova vize tvoøivé školy je inspirována i Komenského „školou líbeznou“. Toto
pìkné pojmenování, jak mi nedávno napsal, nechává si v  záloze, „abychom se mohli od-
volávat na naše dlouhé tradice“.

Jestliže jsem zvolil pro tento svùj skromný projev úcty k  vzácnému èlovìku jako dominující
jeho bytostné uèitelství, nemohu na tomto místì nezveøejnit svùj silný pocit, že Maòákovo
uèitelství vyrùstá i z  hlubokých koøenù moravanství. Ten rys jeho vnitøní bytosti mi byl
vždy velmi blízký. Ať se èlovìk svou duší identifikuje jako obèan planety Zemì nebo
bytost vesmírná, kosmická, je na jeho nitru vzácné to, že nìkam na této zemi patøí, že má
nìkde hluboké koøeny. Vždy jsem to u Josefa Maòáka novì pociťoval, když pøijíždìl do
Ostravy, aby byl nápomocen budování nové univerzity, a nabízel mi jablko ze své zahrady.
I to byl kousek zprávy o tom, co teï øíkám.
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Požehnaný vìk èlovìka té síly, jakým je èlovìk, kterému dnes gratulujeme, není vùbec
dùvodem pouze bilancování nìèeho, co se uzavírá. Jsem naprosto pøesvìdèen, že jestliže
se tady nìco krásného konèí, že se zároveò nìco krásného zaèíná. Pedagogické dílo pro-
fesora Maòáka, poznamenané oním výsostným uèitelstvím, bude zajisté pokraèovat. Nemùže
tomu být jinak.
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SETKÁVÁNÍ S  PANEM PROFESOREM
MAÒÁKEM NA CESTÁCH PEDAGOGIKY

Hana Lukášová

Vážený pane profesore,

je dnes pro mì velkou radostí a ctí úèastnit se setkání na konferenci Kurikulum a výuka
v  promìnách školy, která je také poctou k  vašemu životnímu jubileu i podìkováním za
významné životní pedagogické dílo.

Èeské slovo setkávání má nádherné významy. Mùžeme si za ním pøedstavovat vznik plátna
setkaného na tkalcovském stavu i výsledek zjevnì na první pohled neviditelný prostor
lidských setkávání, která mohou vytvoøit významnou platformu (plátno) života.

Ve svém pøíspìvku bych se chtìla vìnovat tøem tématùm setkávání s  panem profesorem
Josefem Maòákem, v  nichž se pokusím zviditelnit to, co ke mnì osobnì pøistoupilo z jeho
osudu, života a pedagogického díla jako inspirace vlastního usilování na poli pedagogiky.

Setkávání na téma první v  Olomouci v  prùbìhu osmdesátých let. Na Pedagogické fakultì
Palackého univerzity se konaly pravidelné konference Academia filmu, na nichž byly
prezentovány výukové filmy z  rùzných univerzitních oborù. Na jedné z  tìchto konferencí
jsem šla s  paní profesorkou Danou Tollingerovou a kolegou docentem Zdeòkem Mackem
kolem místnosti, v  níž pan profesor tehdy prezentoval svùj pøíspìvek. Paní profesorka tehdy
pronesla památné vìty. „Podívejte se, tam to je pan doktor Josef Maòák. Myslím, že o nìm
ještì hodnì uslyšíte.“ Protože už oba nemohou být mezi námi, vyjadøuji tuto vzpomínku
úcty k  panu profesorovi Maòákovi také za nì. A s  odstupem více nìž dvaceti let mohu kon-
statovat, že uvedené vìty byly vskutku prorocké. Už zde se vzbudil mùj zájem o dílo pana
profesora Maòáka, zájem o jeho didaktické myšlenky1. Dodnes vychází jeho text Nástin
didaktiky, který se promìòuje s  rozvojem pedagogického poznávání a je stále inspirativní.
Pozdìji to také byly i alternativní metody a postupy, jež motivovali k  ovìøování jak u stu-
dentù, tak u žákù2.

V  tomto období jsem mìla možnost psát uèební texty pro studenty uèitelství ve spolupráci
s  docentkou Milenou Kurelovou, která taktéž ctila dílo pana profesora Maòáka. Velmi si
vážím toho, že mi dala pøíležitost rozpracovat kapitoly k tématu, které pan profesor nazývá
antropogenní èinitelé výuky. Kapitoly žák ve výuce a uèitel ve výuce mì pøivedli k  hle-
dání nových pøístupù ke vzdìlávání uèitelù3.
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Pøi øešení otázek pedagogického rozhodování se to promítlo do návrhu decizního tréninku
tj. modelových pøíležitostí didaktického rozhodování pøi øešení standardních a nestandard-
ních pedagogických situací pro studenty uèitelství v  první monografické práci4.

Setkávání na téma druhé v  Ostravì a v Brnì. V  devadesátých letech jsem se setkala s  pa-
nem profesorem už osobnì. Vážím si toho, že byl v  habilitaèní komisi, která v  roce 1993
posuzovala výsledky mé pedagogické i vìdecké èinnosti v  oboru pedagogika. Nároènost
a laskavost se vždy kloubila s  jeho pøístupem k  adeptùm kvalifikaèního rùstu v  doktors-
kém studiu i v habilitaèním a profesorském øízení. V  tomto období mì velmi oslovil poctivý
badatelský pøístup k  otázkám tvoøivosti uèitelù a žákù5, k  tvoøivé škole6.

Z  tìchto dìl pro mì zaznívala otázka, zda už student uèitelství v  prùbìhu osvojování své
profese mùže zažít a vyzkoušet takové postupy a didaktické strategie, které vytváøejí základ
jeho budoucí tvoøivosti a podporují jeho zkušenosti s  tvoøivostí.

Výchovu k  tvoøivosti, kterou pan profesor Maòák (2009, s. 124)7 charakterizoval jako
vrcholové pedagogické mistrovství. „Výchova k  tvoøivosti pøedstavuje vrcholové peda-
gogické mistrovství, které vyžaduje citlivou interakci uèitele a žáka a zohledòování mnoha
faktorù, které výchovnì-vzdìlávací proces ovlivòují. Ale to je pøece podstata veškerého
edukaèního dìní, které v  pøípadì tvoøivosti má jen nároènìjší cíle i postupy a ne vždy se
podaøí v  plné míøe dosáhnout žádoucího výsledku.“

Cesta k  vrcholùm je vždy spojena s  nároènou pøípravou (viz horolezci). Také pøípravu
uèitelù je možné promìòovat tak, aby usnadòovala cestu k  vlastní tvoøivosti studentùm
uèitelství. V  roce 2000 jsem ve své druhé monografii8 nastínila nìkteré možnosti cest k  tvo-
øivému dílu studentù uèitelství, v  nìmž by mohli studenti prezentovat své tvoøivé schop-
nosti pøi osvojování pedagogické teorie a její aplikaci pøi obhajobì postupù z  reflektované
pedagogické praxe. Tak vzniklo nové pojetí závìreèné zkoušky z  pedagogiky pøi stát-
ních závìreèných zkouškách studia oboru Uèitelství 1. stupnì základní školy. Student zde
obhajuje své øešení pedagogického problému, který sledoval na své závìreèné projektové
praxi. Ukazuje své schopnosti akèního výzkumu a použití diagnostických postupù pøi
øešení pedagogických problémù ve finální fázi studia, zachycuje svá øešení v  písemném
ukázkovém portfoliu a obhajuje je. Výzkumy v  této oblasti ukazují, že studenti jsou schopni
vytvoøit velmi zajímavá a originální øešení pøi aplikaci nových pedagogických kontex-
tuálních znalostí, jestliže se jim daøí respektovat konkrétní žáky a podmínky konkrétní
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školní tøídy a školy. Pedagogický projekt, jeho pøíprava, realizace a obhajoba je
vskutku „podnikem studenta“ uèitelství, jeho tvoøivým pedagogickým dílem. Zku-
šenost s  pedagogickým projektem je pøedpokladem toho, že student bude umìt vytváøet
výukové projekty jako „podnik žákù“

Setkávání na téma tøetí v  období pøípravy profesorského øízení pro obor pedagogika
a pøejímání závazkù do budoucna. Tøetí velké téma, které sdílíme a panem profesorem
Maòákem a dnes i s  jeho žáky a týmem spolupracovníkù v  rámci Centra pedagogického
výzkumu PdF MU je výzkum kurikula a výuky v  promìnách školy9.

Pro nás jejich otázky vztahujeme také ke kurikulu v  promìnách uèitelského vzdìlávání,
pøedevším k  otázkám didaktických znalostí uèiva studentù pro primární vzdìlávání10.
Kurikulum studijních oborù Uèitelství 1. stupnì základní školy je pøíkladem uèitelského
studijního oboru, na nìmž se projevují všechny antagonismy dnešního pøístupu univerzit
k  magisterskému uèitelskému vzdìlávání, protože pøíprava studentù zasahuje mnohde do
desítek kateder, které se na realizaci kurikula podílejí.

Pøi studiu nìkterých vybraných otázek didaktických znalostí obsahu se ukázalo, že je
potøebné založit odbornou profesní organizaci, která by vytváøela odbornou záštitu uèi-
telské profesi na poli diskuse ke kvalitì pøi zmìnách pojetí výuky v  diskusi pro pokraèo-
vání reformy ve vzdìlávání v  Èeské republice i v budoucí uèitelské pøípravì. Také dùvìru
k  profesionalitì uèitelství je potøebné podpoøit. V  roce 2008 jsme pomáhali s  podporou
vzniku profesní organizace11a v  listopadu 2008 podaøilo založit APU Asociace profese
uèitelství.

Velmi si vážím podpory pana profesora v  období profesorského øízení. Odborný i morální
pøíklad profesora Josefa Maòáka je zavazující vzor také pro mì. Také svùj úkol vidím
jako celoživotní závazek ke službì v rozvoji  oboru pedagogika. Je pro mì ctí pomáhat
v  habilitaèních a profesorských øízeních. Za poslední tøi roky jsem mìla možnost pùsobit
v  komisích tøí nových profesorù v  oboru pedagogika (Heleny Grecmanové, Vladimíry
Spilkové a Milana Pola). Za každým z  nových profesorù stojí úctyhodné dílo. Pro rozvoj
odborných pracovišť pedagogiky je profesor možností rozvoje do budoucna. V  Olomouci,
v  Praze i v  Brnì jsou budoucí možnosti rozvoje pedagogiky dobøe založeny a pedagogika,
jako obor stále ještì mladý má velkou budoucnost. Budu se snažit i v  nìkolika pøíštích
letech pomáhat s  rozvojem oboru pøedevším na pùdì doktorského studia pedagogiky.

S  úctou sdílím pokorné životní krédo pana profesora, které vyjádøil v  publikaci rozhovorù
s  profesorem Vlastimilem Švecem v  roce 2003 „Snad bych se mìl pøiznat ke svému život-
nímu krédu, které zní: „Nerozmnožovat zlo! Chci tím vyjádøit svou snahu aspoò trochu
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pøispìt ke kultivaci svìta, v  nìmž žijeme.“12 Naopak rozmnožování dobra provázelo skutky
a èiny pana profesora Maòáka, s  nimiž jsem se mohla setkávat na cestách rozvoje pedago-
giky.

Na závìr chci popøát ještì hodnì sluneèních dní a høejivých lidských vztahù. Také
hodnì radosti z  toho, že situace rozvoje pedagogiky dobøe pokraèuje.
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ØEKA ŽIVOTA

Jiøí Pelikán

Milý pøíteli, milý Josefe, když jsem se dozvìdìl, že budeš letos slavit kulaté jubileum, tak
mne to mírnì zaskoèilo. Tobì, kterého si nesmírnì vážím pro Tvoji laskavou moudrost,
ale i pro to, jaký jsi èlovìk, nemùže být jen urèitý poèet let. A najednou jsem si uvìdomil,
že na Tebe, jako na málokoho jiného, platí myšlenka známého myslitele Osha, když kon-
statoval, že „...jestliže se vnoøíte hluboko do lidských bytostí, i tam naleznete vrstvy, tak
jako u stromu nebo u skály. Každý èlovìk je malým svìtem a mikrokosmos v sobì obsa-
huje všechno; obsahuje i celek, makrokosmos”. V Tobì je stále hravost a pøekvapivost
dìtství, hledání adolescentù, rozvážnost a pøemýšlivost dospìlosti, ale i pokora spojená
s  vlídnou moudrostí zralého vìku. Nosíš to v  sobì stále a obohacuješ tak nás, kteøí jsme
mìli to štìstí, že jsme se s  Tebou setkali a mohli aspoò chvilièku jít vedle Tebe. To, že nové
vrstvy Tvého života neokoraly a neutlumily vrstvy pøedcházející, možná zpùsobilo i to, že
jsi po celý svùj nelehký život, navrtával stále nové prùduchy, které nejen umožnily dýchat
vrstvám nižším, ale z  nichž na nás, kteøí se s  Tebou setkáváme, sálala Tvá dobrota a las-
kavost.

Jsme rádi, že jsi takový, jaký jsi, a dìkujeme Ti za to. Ještì dlouho buï s  námi.

Tvùj Jiøí Pelikán

P.S. Dovol, abych k  mému blahopøání pøipojil i malou esej, která je zamyšlením nad
smyslem i tokem lidského života.

Øeka života

K  mým oblíbeným øekám patøí jihoèeská Lužnice. Pøipomíná mi kus dìtství prožitého
v  její blízkosti. Ale nejen proto ji mám rád. Dovede být tajemná, zamyšlená, nìkdy i tøpy-
tivá, skotaèivá. Až donedávna jsem ale netušil, že mùže pomáhat i k  pochopení hlubších
souvislostí našeho života. Pøi jedné z  posledních procházek po jejím bøehu v  jednom ze
sluneèných øíjnových dnù, kdy zabarvení pøírody nabývá nevídaných odstínù a variant,
kdy odrazy tìchto barev v  ponìkud šedší podobì našly svùj obraz na hladinì pomalu ply-
noucí vody, zaèala ke mnì moje øeka promlouvat.

Sám s  ní jsem si najednou zaèal uvìdomovat, že tok lidského života je velmi podobný právì
cestì øeky. Spojení vodních kapek, které se staly pramínkem malých potùèkù, nejsou
nepodobny životodárnému spojení milujících se lidí, kteøí stojí u zrodu nového poèátku.
Malé potùèky tvoøící zárodek budoucí øeky stejnì bezstarostnì skotaèí po loukách, ale
i kamíncích, jako malé dìti. I jim se nìkdy staví do cesty pøekážky, které na své cestì za
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dospíváním musí pøekonat, mají-li se doèkat toho, že se z  nich stane jednou dospìlý èlovìk,
který pøipomíná již velkou øeku. Ta poskytuje útoèištì mnoha rostlinám, ale i tvorùm,
kteøí využívají její pohostinství. I øeka, podobnì jako èlovìk musí neustále proudit vpøed.
Pokud se zachytí v  mrtvých ramenech a tùních, mùže se zde nahromadit množství neèis-
toty, která zahnívá, mnohdy se i vypaøuje. Tehdy ztrácí svoji podstatu, stejnì jako èlovìk,
který rezignuje na život, který svùj život nežije, ale je jím pouze žit. Øeka se spojuje s  jinými
øekami ve velké veletoky. Podobnì lidé zakládají rodiny, bìh jejich života je spojen
s  jinými lidmi. Lidé stejnì jako øeky mohou být ovšem za urèitých okolností i nebezpeèní,
draví a jejich snaha zdolat pøekážky a hráze mùže mít nìkdy nièivé následky. Snaha o re-
gulaci øek stejnì jako snaha lidského spoleèenství regulovat lidské poèínání má jen
èásteèné úspìchy. Pøes tato úskalí ale i øeka dostihuje cíle své cesty. Vlévá se do moøe,
kde se ztrácí, stejnì jako lidé docházejí ke konci svého putování i k  naplnìní životní cesty.
Rozplývají se v  nekoneèném moøi spolu(ne)bytí, ale stejnì tak jako vodní kapky vele-
tokù, které se mìní na mikroèástice velkého oceánu, jsou souèástí spoleèné vìènosti.

A jako moøe se vypaøuje, aby postupnì pøešlo z  oblak do podoby nových kapek, a ty pak
jsou zárodky nových potùèkù i øek, i èlovìk po sobì zanechává stopy, které v  té, èi jiné
míøe vnímají ti, kteøí ještì nepøekroèili hranici ústí své životní øeky. A vùbec není dùležité,
zda ty stopy mají jméno svého zùstavitele. Stejnì tak jako anonymní kapky deštì poskytují
zemi životadárnou vláhu, i každý z  nás mùže zanechat po sobì aspoò kousek lidství, bez
nìhož také není život možný. A podobnì jako jednotlivé kapky nesvlažují celý svìt, ale tøeba
jen malou sedmikrásku, není nutné, aby naše stopa zùstala v  pamìti celého lidstva. Staèí
jeden jediný èlovìk, který si uchová kousek z nás ve své duši, osvìžené vzpomínkou na nás
v  okamžiku, kdy cítí vyprahlost a beznadìj, aby tok naší životní øeky nabyl svùj smysl.
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PROTESTNÍ PETICE PEDAGOGÙ

Jan Prùcha

Pane profesore,

pøední patriarcho pedagogiky, prosíme, podpoøte protestní petici pedagogù proti prorad-
ným politikùm:

Podepsaní pedagogové pøedkládají protestní petici, protože pociťují potøebu pozastavit
pøíkoøí, provádìná poèetnými partajními politiky:

· Politici parlamentu pášou pøestupky proti poctivým paním pedagožkám, proti pracovitým
pánùm pedagogùm. Pronášejí prostoøeké prùpovídky, prezentují provokativní projevy
ponižující pedagogy. Politici projevují pøedpojatost proti proslulým pedagogickým
pracovníkùm. Prostì pohoršují!

· Pøitom podceòují pedagogy: Pedagogové, potažmo pedagožky, pracují pilnì, porùznu
publikují pùvodní práce, pravidelnì polemizují, preciznì prognózují, peèlivì projektují
prùzkumy, participují pøi plánování projektù, pøekládají, poradí, pomáhají praxi – prostì
perfektní profesionálové. Pøesto politici provokují, pøezírají pedagogy, protìžují pøí-
živníky.

Proto pociťujeme potøebu protestovat!

· První punkt protestu: Politici permanentnì pobuøují publikum. Požívají privilegia, po-
píjejí pouze pravé portské, pokuøují portorika, prohlížejí pornografické podobizny,
pøípadnì platí prodejným pobìhlicím, propagují polygamii. Pøitom pohrdlivì pøezírají
pokyny pøemoudrých pedagogù!

· Pøedevším pak: Politici pokukují po plnoštíhlých pedagožkách, pronášejí podbízivé
projevy plné prostopášných pobídek, padouši.

· Pøíklad proradnosti politikù: Politici poøizují pøi pøednáškách podobizny posluchaèek
primární pedagogiky, pak proberou portréty, porovnají profily. Potom pøistoupí, poplácají
preferovanou pedagožku po paži pravíce: Plavovlasá panno! Pøekrásný produkte
pøírody! Pohleï – poblíž pøipraveno pohostinství plné pokrmù! Pojï, pivoòko, poke-
cáme, pojíme paštiku, popijeme, prostì pohoda, pak poodejdeme, potom poznám pùvaby
pravé pedagogiky!

· Poškádlí panenku, pošilhávají po postavì pedagožky pomlaskávajíce, plni pubertálních
pudù. Požadují polibek, pøitvrzují. Panna pedagožka pøekvapena poodstupuje, potom
pobouøena pravièkou prudce poodstrèí politika: Pryè pobudo! Padej, padej, potøebuji
pracovat, projekt pokraèuje, provádím právì pilotáž!
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· Politik pláèe, poklekne, prosí. Panna pedagožka pozvedne pendrek, pøetáhne politika
po plecích. Politik pln potupy prchá. Potom – ponížen pedagožkou – plánuje pomstu
pedagogice. Proklíná pedeutologii, pedagogickou psychologii, pedagogická periodika –
prostì projevuje primitivismus. Posléze pøichází pohroma, potmìšilí politici pozdržují
platy pedagogù.

Proto prostøednictvím petice požadujeme:

· Pozastavení pùsobnosti proradných politikù.

· Pozdvižení prestiže pedagogických pracovníkù, pøedevším pøedškolní pedagogiky.

· Potøebujeme projektovat preventivní programy proti podobným praktikám politikù.

Pozvednìme prapor, pøipravme palcáty, páni pedagogové, paní pedagožky! Protestujme,
pišme petice, pamflety!

Pane profesore,

Prosíme, podepište pøedloženou petici, podpoøte pedagogy, pomùžete potøebným. Pøedem
posíláme podìkování.

* * *

Privátnì pøipojuji:
Pøijmi, Pepíèku, poklonu, pøátelský pozdrav pomocného pracovníka pedagogického Prùchy.
Promiò pøitom ponìkud prostoøekou povídku – pisatel psal petici po pùlnoci, popíjeje
plzeòský prazdroj.

Vìnováno prof. PhDr. Josefu Maòákovi, CSc. u pøíležitosti jeho životního jubilea.
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SUMMARY

This publication is dedicated to prof. PhDr. Josef Maòák, CSc. on the occasion the
celebration of his 85th birthday. The chapters and greetings included in this book are
based on contributions presented at the conference Curriculum and Teaching and School
Change which was organised by the Educational Research Centre, Faculty of Education,
Masaryk University in June 2009. The authors of all the contributions are prof. Maòák’s
students, colleagues, and friends, who attempted to reflect on the present-day issues and
challenges that are related to school, its curriculum and the teaching and learning that take
place there. The individual chapters reflect topics which the authors contemplate and
investigate.

The chapters in the first part focus on some of the more general educational issues. They
involve reflections on the broader societal relations in education, on the sense and signi-
ficance of education in the post-modern society and on its directions. This macro-view on
education involves micro-views allowing the authors to analyse categories such as aims
and the content of education, competences and knowledge, the process of education and
creativity in new contexts.

The second part of this books deals with selected curricular issues. The topics of the
chapters include effective curriculum, monitoring the curricular reform in Czech upper-
secondary schools, and European dimension in education. The chapters also concentrate
more on the curriculum, in particular subjects or educational areas (history, technical
subjects, health education) as well as the conditions of successful curricular reform (school
climate).

The third part investigates selected segments of the present of teaching and learning at
Czech basic schools. It introduces video studies carried out in selected subjects of the
basic school, gives an insight into the possibilities of supporting pupils with special needs
and presents the issue of developing language skills in English classes. This part also
reports research findings into how beginning teachers are reflected in student portfolios
and offers theoretical and empirical perspectives on teacher’s self-efficacy.

In his investigation and publications, prof. Maòák has been dealing with all three issues
previously mentioned. The topics he has investigated include activity, self-reliance,
creativity, teaching methods, and also activating methods, problem teaching, etc. He
published both his research findings, and his pedagogical experience from the area of
teaching methods as an author and co-author of books and textbooks. He elaborated the
theory of creativity as well as the methodical aspects of its development in the school.
These and other topics were repeatedly elaborated in handbooks of general didactics.

Prof. Maòák has also focused on issues of methodology in pedagogy. He has always been
aware of the fact that teachers and assistant professors have to master the methods of
educational research theoretically as well as practically. He published many books about
pre-graduate teacher education (see bibliography included at the end of this book). In
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recent years, it was the field of curriculum that he has been investigating. He published his
research findings in papers, monographs, state-of-the art articles, and edited numerous
publications with his colleagues from Educational Research Centre.

Prof. Maòák is respected by his students, colleagues and friends not only for his
knowledge and experience, but also for his human qualities the proof of which may be
found in the fourth part of this book in greetings and congratulations.
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