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Předmluva 
Není to nic ojedinělého, když vzniknou vysokoškolská skripta z textů přednášek. 
Srovnávací pedagogiku jsem začal vyučovat v roce 1992 a je paradoxem doby, že 
toto téma bylo později z učebních plánů výuky na Vysoké škole pedagogické 
v Hradci Králové vyřazeno a rozčleněno do přednášek jiných. Zbyl mi svazek 
materiálů a pocit, že by všeobecné znalosti o různých proudech pedagogického 
myšlení neměly chybět v základních kamenech stavby, na nichž budoucí učitel a 
vychovatel - učitelka i vychovatelka - staví základy svého vlastního pedagogického 
myšlení. 

Pedagogika u nás procházela v posledním půlstoletí velice těžkým obdobím. 
Připouštět pouze jediný správný názor a výklad, zakotvený ideově v marxismu - 
leninismu, znamenalo degradaci této vědy. Není možné dát přesný rámec tak 
složitým otázkám, jakými jsou výchova a vzdělávání. 

Při pádu totalitního systému se v souvislosti s výchovou a vzděláváním vynořily 
nejrůznější názory, otázky i odpovědi. Z nich si musejí adepti učitelství nyní vybírat. 
Na vstřebávání těchto názorů, otázek i odpovědí závisí, jaký kdo nakonec bude tváří 
v tvář dětem, žákům, studentům. 

Britský matematik a filozof A. N. Whitehead vyslovil názor, že filozofie je pokus 
vyjádřit nekonečnost vesmíru omezenými výrazy jazyka. Nabízí se parafrázování 
tohoto výroku: Pedagogika je pokus vyjádřit nekonečnost výchovy omezenými 
výrazy jazyka. Přál bych si, aby v tomto pohledu laskavý čtenář pochopil, že se 
následující text nepodařilo napsat zdaleka tak, jak by bylo potřebné. 

  

Hradec Králové, září 1994  

V.V. 

 

Autor děkuje recenzentům PhDr. Vladimíře Spilkové a PhDr. Karlu Rýdlovi za cenné 
připomínky. 
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Úvod 
Lidská společnost je ve složité situaci. Technický pokrok se stále zrychluje a 
umožňuje ekonomicky vyspělým státům řešit řadu problémů a uspokojovat 
nejrůznější potřeby člověka. Existují však i země, kde pro lidský život není zajištěno 
ani to nejzákladnější. 

Z celkového, globálního pohledu, je společenství lidí obývajících Zemi velmi 
nevyrovnané.  Donedávna existovala bipolarita daná mocenským soupeřením dvou 
hlavních světových velmocí - USA a SSSR. Rozpadem Sovětského svazu a celého 
tzv. východního bloku vzniká nová situace. Nevíme, jak se nový světový pořádek 
bude dál vyvíjet, zejména co způsobí narůstající rozpor mezi bohatstvím vyspělých 
států a chudobou zemí třetího světa. Rozdíl mezi bohatým "severem" a chudým 
“jihem" je až příliš markantní. 

Ovšem ani vyspělé země nejsou ušetřeny problémů. Zvyšování produkce a  
spotřeby má své negativní stránky - vyčerpávají se četné základní zdroje a zhoršuje 
se životní prostředí. 

Nebude snadné řešit globální problémy lidstva. Jednou z vědeckých disciplín, které 
se snaží pro příští období hledat řešení, je pedagogika věda o výchově a vzdělávání. 
Jestliže, řečeno s G. W. WELLSEM, se v naší době lidské dějiny stávají stále více 
závodem mezi výchovou a katastrofou, pak by učitelé a pedagogové měli být 
přesvědčeni ve vítězství prvého. A měli by se snažit pro to co nejvíce udělat. 

Zaměřme však pozornost na naši domácí situaci. Po pádu totalitního systému 
začínáme tvořit svobodnou demokratickou společnost. Jednou z podmínek jejího 
rozvoje je i změna pojetí a obsahu vzdělávání. Je třeba vymanit naše školství 
z osidel socialistické pedagogiky, která určovala způsob výchovy a vzdělávání 
s jediným záměrem - aby byl socialistický řád udržen a dále rozvíjen, a přitom 
nepřipouštěla žádnou jinou alternativu. 

Změnu musí uskutečnit v prvé řadě učitelé, kteří se na výchově a vzdělávání 
bezprostředně podílejí. Musí k tomu však být dostatečně kompetentní. To mimo jiné 
znamená, že budou vědět, z jakých zdrojů současné školství v demokratických 
zemích čerpá a z jakých zdrojů mohou čerpat i oni sami. Následující kapitoly mají 
přispět k pochopení souvislostí, v nichž se vyvíjelo pedagogické myšlení. Jsou 
určeny především studentům učitelství, pro něž bude pedagogika určitým návodem 
pro jejich příští práci. Text si zdaleka nečiní nárok na vyčerpávající úplnost. Protože 
trend ve vzdělávání v současnosti směřuje spíš k porozumění vzájemných 
souvislostí a rozvíjení kritického myšlení, nezdálo se být nutné naplňovat knihu 
příliš mnoha jmény, daty, pojmy. Zájemci o hlubší studium naleznou podrobné 
informace v dalších publikacích. 
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Kapitoly jsou seřazeny tak, že sledují hlavní proudy pedagogického myšlení 
zejména od poloviny minulého století. Přísné dodržování chronologického postupu 
ovšem nebylo účelem. Pozornost je věnována i aktuální proměně našeho školství, 
v níž může docházet k syntéze řady podnětů ze všech dosavadních edukativních 
konceptů. 

Tyto vlivy ze zahraničí a navázání na nejlepší domácí tradice by měly podnítit 
rozhodující trend rozvoje našeho vzdělávání, obrazně řečeno - cestu ke svobodné 
škole. Je samozřejmé, že každý tuto cestu bude hledat ve své škole. 

Text je prokládán mnohými citacemi. Nejsou míněny jen jako doplněk či rozšíření. 
Tvoří se základním textem celek. Účelem citací je v prvé řadě uvést názory 
jednotlivých pedagogických osobností jejich vlastními slovy. Dále je třeba na mnoha 
příkladech ukázat, jak jsou některé myšlenky i po desítkách let aktuální. 
V jednotlivých kapitolách jsou odkazy na jiné části textu. Jejich smyslem je vytvářet 
při studiu systém vzájemně propojených poznatků. Je proto nanejvýš vhodné 
v knize občas zalistovat a odkazy využívat. 

Cestu ke svobodné škole, kterou jsme u nás v roce 1989 nastoupili, by nebylo 
dobré procházet jen tak naslepo, bez průvodce. Takovým průvodcem by chtěla tato 
publikace být. 

1. 1. Potíže pedagogiky 
Pedagogika zkoumá proces vzdělávání a výchovy a mimo jiné se snaží tento proces 
optimalizovat. Srovnávací pedagogika, jako její dílčí část, zkoumá různé 
pedagogické koncepty (edukativní koncepty, výchovně vzdělávací koncepty apod.) 
a vzdělávací systémy v různých zemích. V tomto směru se setkáváme s velkou 
rozmanitostí. 

Ještě dříve, než se začneme zabývat záležitostmi výchovy, je třeba učinit důležitou 
terminologickou poznámku. Pedagogika jako každý jiný obor pracuje s celou řadou 
pojmů. Snahou každé vědecké disciplíny je definovat pojmy co nejpřesněji. 
Jmenujme namátkou pojmy pro určité obory - prvočíslo (matematika), buňka 
(biologie), byte [bajt] (informatika), sloučenina (chemie) atd. Na rozdíl od 
exaktních nauk (exaktní = vědecky přesný), jakými je například matematika, 
fyzika, informatika, chemie a mnohé další, nepodařilo se vědám, které se zabývají 
člověkem a jeho duševním životem (jako je například pedagogika), přesně a 
jednoznačně definovat používané pojmy. Příčina je v tom, že člověk jako takový 
není přesně definovatelný. Ani sebesložitější vzorce a konstrukce nemohou 
vystihnout podstatu chování jednotlivého člověka. 

Tato neschopnost pedagogiky přesně a jednoznačně definovat používané pojmy ji 
nikterak nesnižuje. Kdo má rád přesnost, exaktnost, nechť se věnuje například 
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informatice. Ovšem v okamžiku, kdy bude sám chtít někoho druhého v této oblasti 
vzdělávat, musí se chtě nechtě před pedagogickými teoriemi sklonit a pátrat ve 
spletitých cestách metod a prostředků, jak druhého něco naučit. 

Uveďme příklad, který by už měl být dnešní generaci středoškoláků zcela 
srozumitelný: Učíme žáka upravovat text napsaný na počítači v textovém editoru 
(např. ve značně rozšířeném editoru Text602) -zaměňovat odstavce s využitím 
práce s bloky. Algoritmus (sled úkonů) je poměrně snadný, kroky musí být přesné. 
Potud informatika. Můžeme na žáka být hodní nebo na něho křičet, můžeme jen 
dávat slovní pokyny nebo i psát na tabuli, můžeme žáka vést krok po kroku nebo 
mu dát příručku a nechat ho, ať si poradí sám ... to je pedagogika. Ač jsou 
s přesným definováním pojmů v pedagogice potíže, přesto je třeba ozřejmit alespoň 
ty základní, užívané v následujících kapitolách. 

Výchova je pojem, který má mnoho definic. Jednu z možností nabízí Deklarace práv 
dítěte (viz str. 125, Zásada 7): Výchova je proces, který pomáhá zvýšit všeobecnou 
kulturní úroveň člověka a umožňuje rozvíjet jeho schopnosti, úsudek, smysl pro 
morální a sociální odpovědnost a stát se tak platným členem společnosti. 

Poněkud jiná je například definice křesťanské výchovy (viz str. 73). V obou 
případech se však jedná o tzv. pojetí výchovy v širším smyslu. 

Výchova v užším smyslu je v našem jazyce chápána jako výchova dobrých mravů. 

Vzdělávání můžeme chápat jako předávání poznatků. Stále častěji se u nás pod 
pojmem vzdělávání rozumí i výchova v užším smyslu. Vzdělávání tedy splývá 
s  pojmem výchova (čili výchova v širším smyslu). Například v dokumentech, které 
se připravují pro úpravu podmínek v našem školství (školský zákon - viz str. 145), 
se dává tomuto pojmu pro označení výchovy v širším smyslu přednost. Anglické 
slovo education[edjukejšn] se překládá buď jako vzdělávání nebo jako výchova a 
znamená oba tyto výrazy. 

Vzdělání je výsledek vzdělávání, samozřejmě i výchovy. Má-li někdo základní 
vzdělání, rozumí se implicitně (samo sebou), že byl i náležitě vychován. 

Vzdělávací systém umožňuje dosáhnout vzdělání. Rámec vzdělávacího systému je 
dán v každé zemi zákony. Může být podle okolností volný, liberální, či naopak 
přísně centralisticky řízený. 

Pedagogický systém, vzdělávací koncept (výchovný koncept, edukativní koncept) je 
představa učitele - vychovatele - pedagoga, jak chce vzdělávání (výchovu) 
uskutečňovat. Můžeme použít i další označení: Vlastní pojetí vyučování, vlastní styl 
učitelské práce apod. Rozšíří-li se vzdělávací koncept jednotlivce, může vzniknout 
pedagogický směr. 
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Je pravda, že nedůsledné či nepřesné definování pojmů vnáší do pedagogiky 
sémantický chaos (tj. týkající se obsahu slov). Snaha dělat v těchto věcech 
"pořádek" by však jistě byla marná. Proto ani v následujících kapitolách není 
hranice mezi pojmy zřetelně vyznačena. Pro vhodnost použití určitého pojmu je 
třeba si vytvořit potřebný cit. 

1. 2. Potíže (budoucího) pedagoga 
Každé studium představuje snahu učinit pro sebe studovanou věc srozumitelnou. Je 
to snaha po dokonalém a uzavřeném systému. Srozumitelné je zpravidla to, co je 
jednoduché. Ovšem co je jednoduché? 

Časy srozumitelných výkladů, které za socialismu poskytoval společenským vědám 
a tedy i pedagogice dialektický materialismus (viz str. 107) jsou pryč, svět je opět 
přirozeně složitý. 

Ve složitém světě se člověk snaží hledat jistoty, které by mu dávaly pocit, že světu 
rozumí. Podle ERICHA FROMMA, významného německého myslitele 
psychoanalytické orientace (viz str. 95), se zdá být tendencí lidského myšlení snaha 
usilovat o systemizaci a úplnost. Když známe některé zlomky skutečnosti, přejeme 
si je systematicky doplnit takovým způsobem, že "dávají smysl". Avšak je v samé 
podstatě omezenosti člověka, že máme vždy fragmentární znalost a nikdy úplnou 
znalost. 

(FROMM, E.: Budete jako bohové. Praha, Lidové noviny 1993). 

Současný český pedagog RADIM PALOUŠ výstižně charakterizuje naši pedagogickou 
tradici 19. a první poloviny 20. století jako poplatnou pozitivistickému scientismu s 
jeho typickým tříděním.  

(PALOUŠ, R.: Čas výchovy. Praha, SPN 1991, s. 7). 

Co lze učinit v přírodních vědách, tedy vytvořit přesné výčty, uzavřené přehledy, 
logicky provázané systémy apod., je možné vnášet do pedagogiky buď za cenu 
neúměrného rozkošatění, nebo naopak za cenu značného zjednodušení. Učitel - 
praktik nemůže mít rozsáhlé teoretické znalosti pedagogiky. Naproti tomu se však 
nelze spolehnout na několik jednoduchých pouček, podle nichž by bylo možné při 
výuce postupovat.  Žádný pedagogický systém tedy nemůže být uzavřený, 
definitivní, hotový a univerzálně použitelný. Významní pedagogové si to 
uvědomovali a mnozí to také zdůrazňovali. Je však dost méně významných a 
nevýznamných pedagogů, kteří jsou ochotni právě pro svoji omezenost činit 
z určitých myšlenek dogmata. 

Student učitelství, který chce vyučovat matematiku, biologii, chemii apod., proniká 
postupně do systematiky příslušného oboru. Ač je mnoho věcí náročných na paměť, 
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jedná se o věci naučitelné. Při studiu pedagogických disciplín, které slouží 
k vytvoření jeho vlastního pedagogického konceptu, je postup mnohem složitější. 
Nelze se naučit jen přehledy a poučky a podle nich později v praxi spolehlivě 
postupovat. 

Další problém vystupující do popředí při studiu společenských věd by se dal stručně 
vyjádřit takto: Není jen ano a ne. Je také "možná". Nemožnost dosáhnout v poznání 
absolutní jistoty a naprosté srozumitelnosti souvisí s tím, že na některé otázky 
neexistuje jednoznačná odpověď. To trápilo již filozofy ve starém Řecku. Takto 
hovoří SOKRATES s moudrou Diotimou o Erotovi: 

I řekl jsem: Co pravíš, Diotimo? Ohyzdný tedy jest Eros špatný? 

Tu ona: Nerouhej se; či myslíš, že co není krásné, musí býti ohyzdné? 

Ovšem že. 

Zdaž také, co není moudré, že jest hloupé? Což nepozoruješ, že jest cosi uprostřed 
mezi moudrostí a nevědomostí? 

Co? 

Tušiti pravdu bez náležitých důvodů; to přece není ani vědění - jak by bylo věděním 
něco, co nezná důvodu? - ani nevědomost - neboť jak by bylo nevědomostí něco, co 
se dotýká skutečné pravdy? Takováto tedy věc jest správné mínění, uprostřed mezi 
věděním a nevědomostí. 

Pravdu mluvíš, děl jsem. 

Nedomnívej se tedy, že co není krásné, nutně jest ohyzdné, a co není dobré, že jest 
špatné. Tak také, když souhlasíš, že Eros není ani dobrý ani krásný, proto ještě si 
nemysli, že jest jistě ohyzdný a špatný, nýbrž něco uprostřed mezi tímto obojím. 
(PLATON: Symposion. Praha, Jan Laichter 1915, s. 59) 

Hledání pravdy je složitá otázka lidského poznání. K tomu uvádí britský filozof 
rakouského původu KARL RAIMUND POPPER (1902 - 1994), že „každé tvrzení, 
které považujeme za pravdivé, musíme podrobit tvrdé zkoušce pravdivosti.  To vše 
jsou problémy, s nimiž se musí učitel i vychovatel při vytváření vlastního 
pedagogického konceptu nějak vyrovnat.” 

Člověk vyrůstá ze své doby, reflektuje ji, to znamená že se ji snaží vnímat a 
pochopit, reagovat na ni. Touhou člověka je na okolní svět a tedy i na dobu, v níž 
žije, působit. Někdo postaví dům, jiný založí nebo alespoň rozšíří firmu. Novinář za 
sebou zanechává články a fotografie, manuálně pracující člověk něco z toho, co 
sám vytváří. A učitel? I on může do své doby zasáhnout. Dokonce zasahuje a 
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“dosahuje" hodně dopředu, protože stopy jeho práce se zpravidla mohou projevit až 
dospějí generace, které on sám vychovává. 

1. 3. Srovnávací metoda 

Srovnávání patří mezi velice běžné myšlenkové postupy. Dá se říci, že vlastně 
neustále něco srovnáváme - co je drahé a co laciné, co je výhodnější a co méně 
výhodné, kdo je hezký a kdo méně ... Už z těchto příkladů vyplývá, že srovnávání 
jako běžná myšlenková operace bývá velice subjektivní a vlastně i málo přesné. 

Srovnávání však můžeme zpřesňovat a vytvořit je jako vědeckou metodu. Pokud 
jde o uvedený příklad, můžeme například v ekonomii stanovit taková hlediska pro 
porovnání cen výrobků, abychom mohli s vysokou přesností říci, co je skutečně 
dražší a co lacinější (vzhledem k životnosti výrobku, užitné hodnotě apod.). 

Vědecké srovnávání je postup podle přesně stanovených pravidel. Má předem 
stanovený cíl, používá k tvoření závěrů určité postupy, jevy se hodnotí kvalitativně i 
kvantitativně apod. 

Srovnávání je metoda tvoření nových závěrů. Už J. A. KOMENSKÝ zdůrazňoval, že 
"znát rozdíly věcí znamená znát věci". Pro studium pedagogiky je tedy srovnávání 
různých pedagogických konceptů velmi důležité. Tímto problémem se zabývá 
srovnávací pedagogika. 

Není účelem této publikace srovnávací metodu a srovnávací pedagogiku 
vysvětlovat. Pro toho, kdo se chce profesionálně zabývat výchovou a vzděláváním 
je v první řadě velice důležité, aby byl schopen orientovat se v různých 
pedagogických názorech a mohl si vytvářet názory vlastní.  

Využíváme tedy jednu ze základních metod srovnávací pedagogiky, kterou je 
metoda popisná. 

Budeme se zabývat různými myšlenkovými proudy, které dávají praktické činnosti 
učitele určitý ráz. Můžeme je nazvat třeba pedagogické směry. Jedná se o určité 
poznatky týkající se podstaty, cíle, průběhu i výsledků výchovy a vzdělávání. Tyto 
pedagogické směry je možné srovnávat. Je to velmi praktické, neboť srovnávání 
vede k vytváření vlastního názoru a současně k vy-tvoření vlastního stylu učitelské 
práce, vlastního pojetí vyučování. 

Má-li někdo určité představy o tom, jak by chtěl učit, může srovnávání různých 
pedagogických směrů vést ke korekci těchto představ.  Myšlenkové proudy 
v pedagogice (pedagogické směry) si musíme vždy spojovat s konkrétními 
osobnostmi. Byli to určití lidé, kteří je definovali, rozpracovali, propagovali nebo 
alespoň významně ovlivnili a uváděli v život. Těmito osobnostmi byli učitelé, 
pedagogové, psychologové, lékaři. Tito lidé měli všestranné vzdělání a bohaté 
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znalosti a zabývali se celou řadou oborů, filozofií počínaje a praktickými naukami 
konče. 

A tak na následujících stránkách budou defilovat mimo jiné osobnosti jako JAN 
AMOS KOMENSKÝ, JOHANN FRIEDRICH HERBART, LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ, 
JOHN DEWEY, SIGMUND FREUD, RUDOLF STEINER, VÁCLAV PŘÍHODA a další. 

Srovnávací pedagogika se rovněž zabývá studiem školských soustav a vzdělávacích 
systémů, jak vedle sebe ve značné rozmanitosti existují v různých státech. Tato 
problematika je však zmíněna jen okrajově.  

ZÁVĚR: Obraz naší společnosti se od konce roku 1989 výrazně změnil. Je to však 
teprve začátek složité cesty, která nás dovede k vyrovnání s vyspělými 
demokratickými státy. V tomto procesu bude mít důležité místo i vzdělávání. 

Ve svobodné společnosti přináší studium pedagogiky nové problémy. Nabízí se 
pestrá paleta myšlenek o výchově a vzdělávání. Jedná se o zdroje, z nichž může 
učitel při své práci čerpat. Rozmanitost však znamená i složitost a nejednoznačnost. 
Určitý vhled nabízí srovnávací pedagogika, která ozřejmuje a srovnává jednotlivé 
proudy pedagogického myšlení. 

2. Kořeny tradičních způsobů výuky 
Slovo tradice znamená mimo jiné i dlouhodobou zvyklost. Použijeme-li výraz 
tradiční způsob výuky, jedná se o metody školní práce, které jsou dlouhodobě 
zažité, které jsou běžné. Tradice může být dobrá ale také špatná. 

Náš tradiční způsob výuky, který se dnes uplatňuje na převážné většině škol 
v České republice, všichni dobře známe. Ve třídě jsou tři řady školních stolků nebo 
lavic (žáci sedí po dvou). Učitel stojí nebo sedí za katedrou vpředu - vykládá látku, 
procvičuje, zkouší. Vyučovací hodiny po sobě následují tak, jak jsou rozepsané 
rozvrhem. Jejich pětačtyřicetiminutovou délku ohraničuje zvonění (dnes elektrický 
zvonek, kdysi zvonil pan školník na zvonec). 

Tradičním způsobem se na mnoha školách učí dnes, učilo se v letech 1948 až 1989 
v socialistické škole, učilo se před válkou za první republiky i ještě dříve za 
Rakouska-Uherska. Tradiční výuku známe z vlastní zkušenosti, z knížek, z filmů i 
televizních inscenací. 

Vzhledem k tomu, že tento systém práce vychází z rozdělení žáků podle věku do 
tříd a uskutečňuje se ve vyučovacích hodinách, používá se pro něj označení třídně 
hodinový systém. 

Jde o systém v mnohém výhodný, to ostatně potvrzuje skutečnost, že opanoval 
školy (nejen u nás) na desítky let. Má na-příklad tyto přednosti: - Z hlediska 
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činnosti učitele je poměrně snadný (žáci se dají snadno "zvládnout", všichni 
postupují společně - tempo určuje učitel atd.). 

- Je laciný (ve třídě může být hodně žáků a učitelova práce je tedy 
produktivní, vybavení nemusí být náročné atd.). 

- Při zvolení vhodných metod je možné naučit žáky velkému množství znalostí. 

- Třídně hodinový systém má však i mnohé nevýhody, o nichž pojednáme 
v následující kapitole . 

Věnujme se nyní otázce, jak tento systém vznikl a proč se tak rozšířil. Protože je 
založen na principu hromadného vyučování, zmíníme se nejprve o názorech J. A. 
KOMENSKÉHO. Všimneme si dále uzákonění povinné školní výuky v našich zemích a 
pozornost budeme věnovat pedagogickému systému J. F. HERBARTA.  

2. 1. Jan Amos Komenský 
Každý člověk, který se zabývá vzděláváním a výchovou, vkládá do svých myšlenek i 
do svého jednání něco ze sebe samého. Tak se osud člověka promítá do jeho 
pedagogického snažení. 

Chceme-li pochopit pedagogický systém J. A. KOMENSKÉHO, musíme se zamýšlet i 
nad jeho životní poutí. Musíme se snažit pochopit dobu, v níž žil a hledat v ní zdroje 
jeho pedagogických myšlenek. 

JAN AMOS KOMENSKÝ - latinsky COMENIUS (1592 až 1670) byl filosof, společenský 
myslitel, pedagog, teolog, biskup Jednoty bratrské. Na celém světě je dnes uznáván 
jako tvůrce první systematické pedagogiky. KOMENSKÝ byl představitelem 
pedagogického realismu. Své myšlenky pečlivě třídil, teze ve spisech čísloval a 
snažil se nic neopomenout. Měl představu, že je třeba učit univerzálně, tedy 
všechny a všemu. Jeho názory na význam výchovy vycházely z přestav, že 
výchovou je možné a nutné napravit lidskou společnost a napravit svět. 

J. A. KOMENSKÝ v dětství osiřel, studoval teologii, již v mládí hodně cestoval, ve 25 
letech se rozhodl shrnout všechny lidské poznatky do díla o 28 svazcích. Spis nazval 
"Divadlo veškerenstva věcí", jednalo se vlastně o českou encyklopedii. (Nechť každý 
srovná úmysl pětadvacetiletého KOMENSKÉHO se svým životním plánem.) 

Pro svou víru musel v pobělohorské době opustit vlast a byl vlastně do své smrti 
štvancem. Doba třicetileté války, v níž žil, byla velice těžká a zlá. Ztratil při morové 
epidemii manželku a děti, požáry zničily řadu jeho rukopisů, všude kolem se válčilo, 
lidé žili a umírali v neuvěřitelné bídě, pro práva českých nekatolíků nenalezl 
v protihabsburských zemích pochopení... 
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Ve zralém věku vytvořil velkolepě pojatý plán nápravy lidstva, který shrnul v díle 
Obecná porada o nápravě věcí lidských. Ze sedmidílného komplexu jmenujme části 
"Vševěda" - Pansofie a "Vševýchova" - Pampaedie, které se bezprostředně týkají 
vzdělávání. 

Jednou z cest nápravy má tedy být i vševýchova. Tato univerzální myšlenka o 
mocném významu výchovy provázela KOMENSKÉHO po celý život a promítala se do 
všech jeho pedagogických spisů.  

Pedagogický systém J. A. KOMENSKÉHO svědčí o hlubokém promyšlení postupu, 
jak "naučiti všechny všemu". Způsob, jak učit, dává didaktika (didasko znamená 
v řečtině učit, učím). KOMENSKÝ používal výraz didaktika ve velmi širokém 
významu, neboť v ní pojednával o teorii vyučování, o výchově, o organizaci 
vzdělávání apod. Didaktiku definoval jako  

...všeobecné umění, jak naučiti všechny všemu: čili spolehlivý a vybraný způsob, 
jak lze po všech obcích, městech a vesnicích některého království křesťanského 
zřizovat takové školy, aby všecka mládež obojího pohlaví, nevyjímajíc nikde nikoho, 
mohla být vzdělána ve vědách, uhlazována v mravech, naplňována zbožností, a tím 
způsobem po léta mládí vedena býti ke všemu, co patří k životu přítomnému i 
budoucímu, stručně, příjemně a důkladně.  

(KOMENSKÝ, J. A.: Vybrané spisy, díl I., Didaktika velká. Praha 1930, s.19, 
citováno dle: VÁŇA, J.: Dějiny pedagogiky. Praha, SPN 1963, s.71) 

 Cílem veškeré výchovy bylo tedy KOMENSKÉMU 

a) vzdělání, tzn. poznat sebe a svět, 

b) mravnost, tzn. ovládnout sebe, 

c) zbožnost, tzn. povznést se k Bohu a připravit se na život věčný. (Více k 
pochopení tohoto cíle je v šesté kapitole.) 

Své základní zásady pro vedení vyučování stavěl KOMENSKÝ na realistických 
základech. Pojmům je třeba se učit současně s vnímáním reálných věcí, od toho se 
odvozuje důležitý princip názornosti. Zastával zásadu přirozené výchovy, to jest 
takové, která se odehrává v souladu s přírodou. 

Uplatňoval metodu synkritickou, čili srovnával výchovu člověka s přírodními procesy 
(dítě roste jako strom) a z toho vyvozoval induktivním postupem pedagogické 
zásady. Jinou metodu zvolil ve svém díle Analytická didaktika (desátá kapitola knihy 
Nejnovější metoda jazyková). Analýzou, cestou dedukce, vyvozoval jednotlivé 
zásady platné pro vyučování. Jako příklad uvedeme výňatky ze dvou kapitol tohoto 
mimořádně zajímavého a nadčasového spisu. 
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Zásady didaktického postupu 

44. Snadné je to, co se může vykonati bez napínání sil; obtížné jest, co se takto 
vykonati nemůže. Snadno se tedy učí tomu, čemu se učíme bez přepínání nadání, 
soudnosti nebo pilnosti. Nesnadno se učíme tomu, k čemu je potřebí usilovně 
napínat síly nadání, soudnosti nebo píle.  

Co jest snadné, tomu se učíme snadněji, nesnadnému obtížněji. 

V souboru věcí, kterým se má učiti, jsou vždycky některé snadnější než jiné. A tudíž 
v souboru věcí, jimž se mají žáci učiti, musíme vždy začínati snadnějšími a 
postupovati k nesnadnějším. A to proto, že nejen síly nadání vzrůstem mohutnějí 
(jako síla vzrůstu ve stromech a v našem těle), takže snad zítra stačíš na břemeno, 
na něž nestačíš dnes, nýbrž také proto, že Bůh vše uspořádal tak, aby věci 
snadnější (téhož druhu) byly stupni k nesnadnějším, tak jako dolejší příčky na 
žebříku jsou pomůckou, abychom se dostali k horním. To se hned objasní. Základní 
věci jsou pak snadnější než ty, jež později následují, to jest: 

1. Je snadnější málo než mnoho, 

2. stručné než obšírné, 

3. prosté než složité, 

4. všeobecné než zvláštní, 

5. blízké než vzdálené, 

6. pravidelné než nepravidelné čili obdobné než odchylné. 

Neboť : 

1. lehčeji pochopíš jednu věc než dvě, tři, deset atd.; 

2. lehčeji projdeš krátkou cestu než dlouhou; 

3. snadněji spočítáš mince téhož tvaru a hodnoty než mince různého druhu; 

4. dítě se také lehčeji naučí, co je to strom a čemu se tak říká, nežli co je to 
hrušeň, vrba, dub, buk, tis atd.; 

5. snáze pochopíš věc, kterou máš po ruce, nežli něco, co máš teprve hledati 
jinde a konečně 6.snadněji přivykneš jedné přímé cestě, nežli takové, která 
se dělí v rozcestí, ve tři nebo čtyři cesty atd. (...) 

O příjemnosti učení 

138. Musíme opakovati také něco o příjemnosti učení. Neboť nejen básnící chtějí 
být k prospěchu a baviti, nýbrž každý, kdo s úspěchem učí, protože nemůže 
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prospěti, leč když zároveň zabaví. Vždyť citové stavy tvoří polovinu nás, buď nás 
k věcem přitahujíce, nebo od nich odvracejíce. Kde ducha nic neláká, tam netíhne; 
a kam netíhne, tam je postrkován proti své vůli. Je-li to však proti jeho vůli, není 
nic tak snadné, aby se to stalo nesnadným; nic není tak lahodné, aby to nezhořklo; 
a konečně nic tak dobré, aby to neodstrašovalo. 

CLXVI. Nejvíce se musíme vystříhati znechucení, neboť to jest nejzřejmější jed při 
učení. 

139. Didaktik musí vědět, jakým způsobem se uvarovati znechucení a jak se má 
vzbuditi a podporovati horlivost; tomu se pak musí naučiti ze samé povahy lidské 
přirozenosti, jež sama dosti prozrazuje, co se jí lichotivě dotýká a co zase v ní budí 
nevoli. Zdá se, že to lze shrnouti v sedm hlavních bodů. Zatím stůj zde toto 
všeobecné pravidlo: 

CLXVII. Základem příjemného postupu jest, aby se zacházelo s duševními 
schopnostmi tak, jak tomu chce sama přirozenost. (Následuje sedm bodů, které 
rozvádějí pravidla příjemného učení - pozn. V.V.)  

(KOMENSKÝ, J. A.: Analytická didaktika. Praha, Státní nakladatelství 1947, 
s.31,32,73) 

Na KOMENSKÉHO pedagogické činnosti nás musí zaujmout i jeho snaha uskutečnit 
své myšlenky v praxi. V době, kdy po uzavření vestfálského míru pohasly zcela 
naděje na možnost návratu do vlasti, odešel na tři roky do Uher, aby ve škole 
v Blatném potoce (Sárospatak, severovýchodní Maďarsko) uskutečnil své reformní 
školské záměry. Z této doby pocházejí jeho díla Schola ludus - škola hrou aneb 
škola na jevišti a Orbis pictus - Svět v obrazech. 

První ze jmenovaných děl bývá velice často jen dle názvu mylně interpretováno 
jako výzva k vytvoření školy, kde si děti hrají. Ve skutečnosti se jedná o přetvoření 
učební látky pro scénické provedení (pro divadelní hru), což se jako metoda 
v různých formách uskutečňuje i v současných reformě orientovaných školách. 

Druhé dílo je vlastně obrázkovou učebnicí latiny a svým důrazem na názornost a 
požadavkem, aby se učilo současně slovům i věcem, se stalo známým po celém 
světě. 

Snad nejvýznamnějším odkazem KOMENSKÉHO, který se promítá do reality 
současné doby, je jeho idea hromadného vyučování. Pro svůj záměr "učit všechny 
všemu" musel mít KOMENSKÝ určité reálné představy.  T. G. MASARYK ve své 
přednášce při oslavách 300 let narození KOMENSKÉHO v roce 1892 vysvětluje, že 
v tom "učit všechny všemu" je jednou větou shrnuto úsilí KOMENSKÉHO o školu. 
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Mají-li se všichni učit všemu jednou metodou, tkví v tom po stránce teoretické 
pansofie, po stránce praktické pampaedie. Komenský chtěl mít "vychování" lidové, 
všeobecné a proto zdemokratizoval vyučování a výchovu, jak by se dnes řeklo. 
Požadoval vzdělání žen, požadoval vyučování v mateřském jazyce, alespoň na 
nižších stupních škol. Požadavkem, aby se všichni všemu učili stejnou metodou je 
otcem moderního popularizování vědy. Školu považoval za základ státu a 
společenského zřízení vůbec. O školu se má starat stát a má mít nad školami dozor. 

(MASARYK, T. G.: O škole a vzdělávání. Praha, SPN 1990, s. 43,44). 

Představme si nyní situaci v době uprostřed sedmnáctého století: Do škol chodilo 
jen nepatrné procento dětí. Jen šlechta se tehdy poněkud vzdělávala, děti z lidu 
výjimečně. KOMENSKÝ ve svých představách vytváří systém školské organizace pro 
výuku všech až do 24 let věku. Pro realizaci tohoto systému vymýšlí způsob 
hromadného vyučování podle předem daných didaktických zásad. 

To znamená, že ve třídě s mnoha žáky je jeden učitel dokonale připravený na svou 
úlohu (zná látku i didaktické zásady), žáci jsou pozorní (ukáznění), učí se zároveň 
téže látce, používají stejné učebnice a pomůcky. Učitel je vede a zaměstnává. 
Vyučování je rozčleněno do ohraničených celků, vyučovacích hodin. 

J. A. Komenský uskutečnil pokus se zavedením tzv. decuriónů ("desátníků") z řad 
starších žáků, kteří kromě výchovné práce se žáky své desítky je také vyučují, tj. 
plní některé funkce učitele při opakování a procvičování učební látky. (...) 
Komenský se domníval, že počet žáků ve třídě může dosahovat až tří set (ovšem 
předpokládal působení decuriónů). 

(SOLFRONK, J.: Organizační formy vyučování, skripta PedF UK. Praha, SPN 1991, s. 
21,22)  

Při velkém počtu žáků byla jedním z konečných cílů sebevýchova a samoučení.  
KOMENSKÝ si dobře uvědomoval, že učení může být i namáhavou činností, zejména 
při kladení nepřiměřených a nevhodných nároků. Nabádal proto, aby se dbalo 
zásad, které učení co nejvíce zpříjemní a které je, zde v pravém významu toho 
slova, učiní hrou. 

Všechny školské robotárny či pracovny změnit v hřiště. Toho se dosáhne: bude-li se 
dbát vhodných chvil podle věkových stupňů; tak aby se nic nekonalo (ani 
nezačínalo) mimo ten čas, kdy sama příroda začíná pomáhat na svět svým plodům. 
Každá škola se může stát všestranným hřištěm, přičiníme-li se o správné a vlídné 
usměrňování přirozených pudů tehdy, když se vynořují. Vždyť lidská přirozenost 
takřka sama zve ke všemu lidskému; proč by tedy nebránění a pouhé řízení nebylo 
snazší než zabraňování?  
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(VŠETEČKA, J.: Všenáprava obrazem, na motivy díla J. A. Komenského Obecná 
porada o nápravě věcí lidských. Praha, NADAS 1987, s. 200) 

Za pozornost stojí, že současníkem J. A. KOMENSKÉHO byl významný francouzský 
filosof a matematik RENÉ DESCARTES [Dekárt] - latinsky CARTESIUS (1596 až 
1650). Dokonce se spolu setkali, ale moc si neporozuměli. Komenský chápal 
problémy světa jako problémy člověka. Měl svou vizi všeobecné nápravy věcí 
lidských spočívající v povznesení člověka, v jeho víře v  Boha, dodržování desatera 
přikázání a v přípravě na život věčný.  DESCARTOVA vize vývoje světa byla 
ovlivněna jeho racionalismem a přesvědčením o významu matematiky a dalších 
přírodních věd, k jejichž rozvoji on sám dal značný impuls a které byly 
předpokladem veškerého technického pokroku. Jeho představa o fungování přírody 
i člověka jako složitého avšak vysvětlitelného mechanismu ovlivnila všechny jeho 
následovníky, kteří postupně vytvářeli tzv. mechanistický pohled na svět. Tento 
pohled je v současnosti velice rozšířený a jeho důsledkem je přesvědčení o 
všemocnosti lidského rozumu. 

Srovnávání těchto dvou géniů 17.století a jejich rozporných názorů nám může 
pomoci hledat odpověď na otázku, jak léčit nemoci dnešního světa. Ale takové 
srovnání si může nejlépe udělat každý sám pro sebe. 

ZÁVĚR: J. A. KOMENSKÝ vytvořil první systematický pedagogický koncept. Svými 
záměry sledoval všeobecné povznesení člověka a tím i nápravu lidstva. Požadoval 
všeobecné vzdělávání. Pro hromadné vyučování, jehož principy koncipoval, 
zpracoval didaktické postupy, které lze aplikovat i v současnosti. 

2. 2. Tereziánské reformy 
O osmnáctém století se často hovoří jako o století osvícenském a není to jenom 
dodatečně (ex post) vymyšlené označení. Už sami současníci si uvědomovali, jak 
kontrastuje jejich doba s "temným středověkem”. Svou dobu nazývali "věkem 
rozumu a osvěty". Osvícenství se v návaznosti na renesanci a reformaci stalo 
všestrannou kritikou  minulých i tehdejších sociálních poměrů. 

Osvícenství usilovalo i o to, aby byl člověk pozdvižen z materiální a sociální bídy. 
Jak vyplývá ze samého názvu, šířila se osvěta, šířily se rychle přibývající vědecké 
poznatky, stále více se věřilo v sílu lidského rozumu. 

S těmito tendencemi souvisely i požadavky na rozvoj vzdělanosti. Vzdělání totiž 
osvícenci chápali jako prostředek povznesení obyčejných lidí, kteří byli tehdy 
v naprosté většině negramotní a nevzdělaní (viz např. snahy J. H. PESTALOZZIHO). 

Mnoho vzdělaných a majetných lidí si tehdy vytvořilo nový vztah k člověku - 
lidumilnost. Tato tzv. filantropie byla přímo programem hnutí filantropistů. Jak už to 
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v lidských dějinách bývá, tehdejší víra ve všemocnost a spásnost výchovy vyústila i 
naprosto chybným směrem. Někteří filantropové totiž formulovali (tehdy jistě 
v dobré víře) zásady a poučky, které z výchovy činily pouhý dril. Takové návody a 
rady, jak dítě "zvládnout" a "vycepovat" bez ohledu na jeho zájmy, vlohy, potřeby 
apod., byly vysloveny v době, kdy se koncipovala moderní pedagogika. Tím byly do 
pedagogiky, zejména v oblasti jejího praktického uplatňování, zavlečeny prvky, 
které vlastně představují kořeny tzv. černé pedagogiky (viz str. 115).  Ve druhé 
polovině 18.století se i panovníci v řadě evropských zemí začínali zaobírat 
problémem úrovně vzdělání obyvatelstva, tedy svých poddaných. 

V tehdejší snaze zavádět povinné všeobecné vzdělávání nalézáme určitou souvislost 
s myšlenkami KOMENSKÉHO, který již o sto let dříve chtěl pomocí vzdělání člověka 
napravovat svět (viz str. 12). 

Snaha panovníků pozvednout vzdělanost však měla jiná východiska. Králové a 
císařové věděli, že například dobrý výcvik vojáků může ovlivnit výsledek bitev. 
Tento výcvik je snadnější s lidmi, kteří prošli základním vzděláváním. Podobně je 
školení důležité pro rozvoj řemesel a pro celkový rozvoj ekonomiky. Vzdělávání a 
výchova tedy mohly sehrávat určitou roli v hospodářském rozvoji a rozkvětu země i 
v prosazování mocenských zájmů. Zvládnutí základních kulturních technik (čtení, 
psaní, počítání) co největším počtem obyvatel mělo také příznivě ovlivnit správu 
země. 

A tak myšlenka, že gramotnost obyvatelstva bude znamenat povznesení 
mocnářství, stála jistě v pozadí úmyslu MARIE TEREZIE zavést povinnou školní 
docházku pro všechny poddané habsburské říše. 

Tento záměr byl také zcela v souladu se snahou MARIE TEREZIE i jejího nástupníka 
JOSEFA II. vytvářet absolutisticky centralizovaný stát. Panovník sám posuzoval, co 
je pro mocnářství špatné - tak byl například v roce 1773 zrušen jezuitský řád a 
jezuitské školy byly převzaty státem. Zavedení povinné školní docházky se jevilo 
výhodné. Proto byl v roce 1774 vydán Schulordnung - školní řád, který stanovil 
povinné docházení do školy. 

V té nejzákladnější formě se jednalo o jednotřídní školu, kam měli docházet děti od 
6 do 12 let, přičemž v době, kdy při hospodářských pracích (na jaře, na podzim) 
bylo třeba každé ruky, byly děti od 9 do 12 let od docházky osvobozeny. 

Stát vytvářel celý systém organizace školství, jehož součástí byla i kontrola, jak 
jsou jednotlivé příkazy dodržovány. Absolutisticky centralizovaný stát konce 18. 
století měl ve svých principech řízení společnosti mnoho společného s totalitními 
režimy století dvacátého (režimy fašistické a komunistické). Jedinci byla upírána 
lidská práva a svobody. 
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Připomeňme však, že konec 18. století přinášel řadu nových myšlenek, které 
podnítily touhu po individuální svobodě. Blížila se francouzská revoluce (viz str. 23). 
Ekonom ADAM SMITH formuloval základní myšlenky hospodářské prosperity. 
V nově vzniklých Spojených státech amerických byla schválena demokratická 
ústava (1787). 

Je smutná skutečnost, že mnozí lidé chápou i dnes roli státu v duchu tereziánských 
a josefinských reforem. Tehdy to byla sice doba osvícenská, avšak císařovna i císař 
vládli absolutisticky. Bohužel, centralistický přístup se ve školství uchytil velice 
pevně. Do zvláštní dokonalosti byl doveden v době výstavby socialismu a 
v mnohém vlastně přetrvává dodnes. 

ZÁVĚR: V roce 1774 byla u nás zavedena povinná školní docházka. MARIE TEREZIE 
a JOSEF II. sledovali svými reformami vytvoření podmínek pro hospodářský rozvoj 
rakouské říše. V tomto duchu panuje dodnes představa, že stát - státní úředníci 
mohou a mají rozhodovat o tom, co je v oblasti vzdělávání a výchovy pro rozvoj 
společnosti (i jednotlivce) nejúčelnější. Podle tohoto názoru má stát i právo své 
záměry prosadit. 

2. 3. Johann Friedrich Herbart 
Není to tak dávno, co byl u nás jako jediný správný světový názor uznáván 
dialektický materialismus . Proto strohé dělení filosofů a pedagogů na materialisty a 
idealisty vedlo k jednoznačnému odsouzení těch druhých. Nálepka "reakční 
idealistický pedagog" pak odsunula do pozadí pozornosti člověka, který se značně 
zasloužil o rozvoj pedagogiky. Má dokonce trvalý vliv na naše současné 
pedagogické myšlení i na realitu každodenní praxe ve školách všech stupňů. 

Tímto mimořádným pedagogem byl JOHANN FRIEDRICH HERBART (1776 až 1841). 
Působil převážně v Německu. Zabýval se filozofií, psychologií, pedagogikou a 
estetikou. Nás zajímají především jeho názory pedagogické. HERBART totiž vnesl do 
teorie vyučování myšlenky, které značně ovlivnily školství v 19. století a ovlivňují je 
dodnes. 

Výchovný proces probíhá dle HERBARTA ve třech rovinách. Jinak řečeno, mám-li 
před sebou žáka (skupinu žáků), jsem jako učitel postaven před tři úkoly. 

Úkolem vedení, řízení (něm. Regierung) je zvládnou dítě a usměrnit je tak, aby bylo 
schopné a ochotné podřídit se učitelově vůli, to znamená učit se. Jen za 
předpokladu, že je žák k vyučování připraven (dnes bychom řekli motivován), může 
být toto vyučování úspěšné. 

Druhou rovinou je vyučování (něm. Unterricht), pro něž HERBART zpracoval a 
teoreticky zdůvodnil zásady, jak postupovat (viz dále). 
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Konečně poslední rovinou je výchova, a to především mravní výchova, výchova ke 
kázni (něm. Zucht). HERBART se obsáhle věnoval teorii tzv. výchovného vyučování, 
což znamená, že vyučování nemá jen zprostředkovávat předávání znalostí, ale má 
podněcovat i mravní jednání žáků. 

Pro vlastní vyučování formuloval čtyři formální stupně vyučovacího postupu: 
Jasnost, asociace, systém, metoda. Jasnost znamená, že se žák do učiva zahloubá 
(něm. Vertiefung). To, čemu se učí, přitom pochopí, o věci si vytvoří představu. 
Nenastane-li toto jasné pochopení (pojmu, problému apod.), nemůže učení žáka 
dále s úspěchem pokračovat.  Po jasném pochopení nastává důležitý okamžik - 
nová představa se spojuje s představami již dříve získanými.  Asociace (spojení) 
představ je důležitý psychologický děj nejen v procesu učení. HERBART je 
v psychologii znám jako jeden z představitelů tzv. asocianismu.  Třetím stupněm je 
vyvozování závěrů vyplývající ze sdružování představ. Tvoří se systém. Žák 
vyvozuje pravidla, zobecňuje. Posledním stupněm vyučovacího postupu je metoda. 
Spočívá ve využití znalostí, jejich praktickém uplatnění při řešení konkrétních 
případů. 

Zamyslíme-li se hlouběji nad těmito stupni vyučovacího postupu, musíme 
HERBARTOVI skutečně přiznat zásluhu na nalezení jednoho z možných klíčů, jak při 
vyučování postupovat. 

Způsob použití tohoto přístupu k vyučování si přiblížíme na jednoduchém příkladu. 
Žák se například učí v matematice vypočítat obsah plošných obrazců. Po čtverci a 
obdélníku dospěje učitel při výkladu k trojúhelníku. Základní podmínkou je, že žák 
dává pozor, zahloubá se do výkladu učitele, který odvozuje známý vzoreček 
(základna krát výška lomeno dvěma) a jasně vše pochopí. Pokud v žákově mysli 
dojde ke spojení, asociaci představ, žák si výpočet plochy trojúhelníka spojí 
s výpočtem plochy obdélníka. Současně si vytváří systém způsobu výpočtu 
plošného obsahu jakéhokoli obrazce. Konečně přichází poslední stupeň nazvaný 
HERBARTEM metoda - žák je schopen počítat příklady a aplikovat získané poznatky. 

Samozřejmě, že i pochopení příkladu, který zde byl předložen, i pochopení teorie 
formálních stupňů vyučovacího postupu stanovených HERBARTEM, probíhá v duchu 
uvedeného postupu. To si každý může vyzkoušet, zda je schopen právě v tomto 
okamžiku projít třemi zmíněnými stupni a v duchu čtvrtého stupně (metoda) uvést 
jiný příklad, čili aplikovat zmíněné formální stupně na učební látku, která se ve 
škole probírá.  HERBART rozpracovával své myšlenky s německou důkladností a 
získal řadu přívrženců. U nás například ovlivnil pedagoga GUSTAVA ADOLFA 
LINDNERA, jenž byl v roce 1882 prvním profesorem pedagogiky na české univerzitě 
v Praze. 



   
 

   21 

HERBARTOVY názory, označené jako herbartismus, měly velice široké uplatnění ve 
školství, a to především v Německu a Rakousku (tedy i v Českých zemích). 
Dokonce se o ně opíraly oficiální školské dokumenty včetně říšského školského 
zákona z roku 1869. Tento vliv se týkal zejména středního školství. 

Ale jak to často bývá, Herbartovi následovníci jeho myšlenky v mnohém 
zjednodušili, zbavili je obsáhlých teoretických souvislostí a začali je využívat pro 
vyžadování a zdůvodňování výukových a výchovných postupů, které s původními 
záměry měly jen málo společného. První složka výchovného procesu - vedení, byla 
vysvětlována jako požadavek zlomení dětské vůle za každou cenu, a tedy i tvrdými 
tresty. HERBART sám sice odstupňované tresty připouštěl, ale jak zdůrazňoval, 
důležitá je především autorita učitele a jeho láska k dětem. 

K podobnému zjednodušování došlo i při zcela formální aplikaci čtyř stupňů 
vyučovacího procesu na jakoukoli látku a na jakoukoli pedagogickou situaci. Tak se 
v polovině devatenáctého století vytvořila představa, že při dodržení určitých zásad 
lze v podstatě kohokoli naučit čemukoli. Vyučování pak často probíhalo bez ohledu 
na zájmy a potřeby dítěte. 

Takové učení samozřejmě určitý efekt přinášelo. Ulehčovalo hromadnou výuku a 
vyhovovalo školní byrokracii, která práci školy kontrolovala. Nezdá se však, že by 
lidé odchovaní školami koncem minulého století a ovlivnění herbartismem byli 
schopni řešit problémy vzniklé v prvních desetiletích století dvacátého právě 
nejšťastněji.  HERBART si nebezpečí špatné aplikace svých myšlenek možná 
uvědomoval. Alespoň následující úryvek z jeho spisů o tom svědčí. 

Umění rušit dětskou mysl v jejím míru, - vázat ji na důvěru a lásku, aby bylo 
možné ji podle chuti potlačovat a podněcovat a v neklidu pozdějších let jí předčasně 
zmítat sem a tam, to by bylo ze všech zlých umění nejhorší; kdyby ovšem nemělo 
dosáhnout cíle, který by právě mohl sloužit jako omluva pro tyto prostředky před 
těmi, jejichž výtek by bylo třeba se obávat. "Jednou za to poděkuješ," říká 
vychovatel plačícímu chlapci. A skutečně jen tato naděje omlouvá slzy, které mu 
vychovatel vhání do očí. - Ať se chrání toho, aby často používal příliš silných 
prostředků; ne za všechno, co bylo dobře míněno, se mu dostane poděkování, a 
mají špatné postavení ve třídě ti (učitelé - pozn. V. V.), kteří si se zvrácenou 
služební horlivostí přičítají jako dobrodiní, kde jiný pociťuje jen zlo! - Odtud 
výstraha: Nevychovávejte příliš! Zdržte se všeho zbytečného použití onoho násilí, 
jímž se křiví, ovládá smýšlení a narušuje veselá mysl. Narušuje se tím zároveň 
příští úsměvná vzpomínka na dětství - a radostný dík, který samotný opravdově 
děkuje!  
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(HERBART, J. F.: Obecná pedagogika vyvozená z cíle výchovy, citováno dle: 
HOFMAN, F., KYRÁŠEK, J.: J. F. Herbart a jeho pedagogika. Praha, SPN 1977, s. 
84) 

ZÁVĚR: J. F. HERBART vytvořil svůj pedagogický systém při studiu psychologie. To 
mu umožnilo rozdělit vyučovací proces do čtyř stupňů. Současně zdůraznil i nutnost 
mravní výchovy, která tvoří jednu z částí výchovného procesu. HERBARTOVY 
pedagogické názory měly veliký ohlas, postupně však docházelo k nesprávné 
aplikaci jeho myšlenek. Důraz byl položen na učební látku, na učitele a jeho 
metodu. Zájem a potřeby žáka stáli v pozadí. Socialistická pedagogika HERBARTA 
odsuzovala jako idealistického filosofa a reakčního pedagoga. Paradoxně právě 
v socialistické škole herbartismus nalezl velice široké uplatnění. 

3. Východiska kritiky tradičních způsobů výuky 
 Je zajímavé, jak často je na obrazech znázorňujících školu a vyučování, a to už od 
starověku, znázorněna nějaká forma trestání žáků. Bývala to například zvláštní 
lavice, kde se sedělo "za trest", kout, kde musel neposlušný žák klečet apod. 
K samozřejmým "výchovným metodám” patřilo i bití a jiné fyzické tresty. 

Proces učení můžeme samozřejmě ovlivňovat pomocí odměn a trestů. Co zkoumá 
psychologie učení, bylo v zásadách známo od nepaměti. Hrozbou trestů nebo tresty 
samými bylo možné dosáhnout určitých výsledků a v tomto směru měla lidská 
krutost při výchově dětí otevřené pole působnosti.  

 A tak dítě mělo možnost naučit se něčemu dobrovolně nebo z donucení. Mělo 
možnost "být poslušné" dobrovolně nebo z donucení. Ve školách, při učení řemeslu 
nebo v jiných výchovných a vzdělávacích situacích měly děti tuto možnost volby. 
Ovšem jak děti známe (a v tomto směru byly i před staletími stejné jako dnes), 
zdánlivě jednoduchou situaci volby nejsou často schopné zvládnout ke spokojenosti 
dospělého. Svět dětí je jiný než svět dospělých. Rozhodnou-li se dospělí (třeba i 
v dobré víře) vnucovat dětem nějaké učivo, vyžadovat určité jednání a chování bez 
ohledu na momentální zájmy a potřeby dítěte, musí docházet ke konfliktům. Takové 
situace řeší dospělí zpravidla standardně -co nejde po dobrém, musí jít po zlém. A 
dospělý člověk dovede vůči dítěti svůj úmysl prosadit. 

Ve školách a při výchově v 18. a 19. století bylo mnoho krutosti, nucení, strachu. 
Proti tomu vystupovali četní kritici, kteří se k tradičně pojatému způsobu školní 
práce stavěli odmítavě. A co je důležité, sami přicházeli s vlastní koncepcí. 
Z mnohých vybereme tři.  J. J. ROUSSEAU sám prožil v době, kdy se učil, velmi 
hrubé zacházení a z psychoanalytického hlediska (viz str. 93) je docela možné, že i 
tyto zážitky ovlivnily jeho názory na výchovu. Jeho myšlenky měly vliv mimo jiné i 
na J. H. PESTALOZZIHO, který se po celý život snažil své úmysly - dobře 
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vychovávat - uskutečnit i v praxi. Posledním zástupcem kritiků tradičních způsobů 
výuky, o němž se zmíníme, bude L. N. TOLSTOJ.  Je třeba zdůraznit, že to v jejich 
případě nebyl pouhý záměr vylepšit určitým způsobem školu a dosavadní výchovu. 
Tyto snahy, jak zřetelně uvidíme hned u prvního z následující trojice pedagogů, 
vycházely z nového pojetí člověka, z pojetí člověka svobodného, člověka 
s přirozenými právy. 

3. 1. Jean Jacques Rousseau 
Hledáme-li v dějinách lidstva významné myšlenkové, politické a ekonomické zvraty, 
pak si konec 18. století zaslouží zvláštní pozornost. Jedním z nejvýraznějších 
mezníků světových dějin je totiž francouzská revoluce (1789). K "duchovním 
otcům" této revoluce patří filosof, spisovatel, pedagog a také politik, hudební 
skladatel, básník a přírodovědec JEAN JACQUES ROUSSEAU [Źán Žak Rusó] (1712 
až 1778). 

Z výčtu oblastí jeho působení vyplývá, že se jeho neklidný génius zaobíral 
nejrůznějšími problémy. V oblasti pedagogiky však patří k osobnostem 
mimořádným. Přitom vlastně pedagogem v pravém slova smyslu ani nebyl, 
pomineme-li krátké období v mládí, kdy se živil jako učitel hudby a vychovatel. 
V jeho životopise dokonce paradoxně figuruje skutečnost, že nebyl sám schopen ani 
ochoten vychovávat vlastní děti.  ROUSSEAU podrobil ostré kritice existující 
uspořádání společnosti a v duchu osvícenské filozofie (viz str. 22) rozvíjel myšlenky 
plného osvobození člověka z pout feudálního absolutismu a středověkého způsobu 
myšlení. Jednu z cest, jak člověka osvobodit a jak nastolit rovnoprávné vztahy mezi 
lidmi a jak dokonce napravit a zlepšit celou společnost, spatřoval ve výchově. 
Těmto otázkám se věnoval ve svém pedagogickém díle Emil, čili o vychování, 
vydaném v roce 1762. Kniha vzbudila mimořádný zájem i rozruch. Protože 
ROUSSEAU mimo jiné útočil na tehdejší mocenské principy - státní a církevní 
autoritu, vyvolala tvrdý odpor úřadů. Kniha byla veřejně spálena a po vydání 
zatykače musel ROUSSEAU uprchnout z Francie.  

Bohatství myšlenek v této knize, vyjadřující podstatu jeho názorů na výchovu, je 
dodnes inspirativním zdrojem pro reformní pedagogické proudy i jejich různá 
vyústění. 

ROUSSEAU jako kritik společnosti vychází ze základního předpokladu, že svět, jak 
by stvořen, je dobrý. Ovšem člověk svými zásahy všechno kazí. Tak i dítě, které se 
narodí, je dobré. Snaha dospělých dítě vychovávat však vede k potlačování lidské 
přirozenosti, k potlačování jeho svobodného rozvoje a tím paradoxně k rozvoji 
špatných vlastností. 
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Nápravu vidí Rousseau v tom, aby dítě bylo ponecháno přirozenému vývoji. Proti 
snaze vychovávat dítě záměrným působením vyslovuje požadavek ne-výchovy (též 
se používá výraz negativní výchova). To znamená, že dítě má být ponecháno "samo 
sobě" a působení jeho vnitřních přirozených přírodních sil. Působení vychovatele by 
mělo být minimalizováno. 

Aby však nedošlo k omylu - ROUSSEAU neodmítá vzdělávání a výchovu, pouze pro 
ně vymezuje jiné podmínky a jiný účel. V době, kdy svého Emila psal, vyšel 
z reálného stavu světa, který považoval za špatný a zkažený. Vinu na této 
zkaženosti přisoudil i dosavadní výchově. Jako originální myslitel navrhl postupy 
jiné. 

Následující příklad z Emila dokumentuje způsob jeho uvažování o podstatě výchovy. 

Vychovává nás příroda (prostředí), předměty (věci) které používáme a konečně 
lidé, s nimiž jsme ve styku. Působení těchto tří "učitelů" musí být ve vzájemném 
souladu. 

Vnitřní rozvoj našich schopností a ústrojí jest vychováním přírody; cvik, který nás 
učí užívati těchto vyvinutých schopností a ústrojí, jest vychování lidmi; a zásoba 
naší vlastní zkušenosti o předmětech, které na nás působí, je vychování věcmi. 
Každého z nás vzdělávají tedy učitelé tři. 

Chovanec, v němž jejich různé nauky si odporují, jest vychováván špatně a nebude 
nikdy ve shodě sám se sebou. Ten, v němž padnou všechny v týž bod a směřují 
k témuž cíli, dosáhne sám svého cíle a žije v souhlasu sám se sebou. On jediný je 
dobře vychován.  

(ROUSSEAU, J. J.: Emil. Olomouc 1926, s. 48)  

Vývoj člověka rozdělil ROUSSEAU do několika etap. Tento originální přístup svědčí o 
jeho schopnosti psychologického pohledu na nitro jednotlivce.  V útlém dětství je 
třeba pečovat o tělesný rozvoj a k tomu poskytnout dítěti jednoduché hračky. Od 
dvou let začíná péče o rozvíjení smyslového vnímání K tomu je samozřejmě ideální 
přírodní prostředí. V tomto období je třeba přirozenými prostředky umožnit rozvíjení 
jazyka (řeč, čtení, psaní). Přirozenými prostředky nejsou samozřejmě jen 
prostředky pocházející z přírody. Přirozený prostředek chápe ROUSSEAU jako 
obecný princip, vyplývající z přirozenosti člověka a jeho prostředí. 

Tak například odmítá tradiční tresty jakožto prostředek výchovy. Je však pro 
metodu přirozených následků. Uvádí se tento příklad: Rozbije-li dítě ve svém pokoji 
úmyslně okno, má se nechat nějaký čas rozbité. Ať dítě samo pocítí "přirozený 
následek" svého činu. Do pokoje bude foukat, bude tam zima, dítě třeba i nastydne. 
Prožitek strádání jakožto následek vlastního špatného činu působí výchovněji než 
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trest. Je přece důležité, aby člověk jednal správně (nerozbíjel okna) proto, že je to 
dobré a užitečné (v místnosti zůstane teplo) a ne proto, že za rozbití okna dostane 
trest.  Teprve kolem 12 let se "probouzí rozum", dítě je schopno vytvářet abstraktní 
pojmy a v této době může začít učení, studium z knih, osvojování oborů, o něž má 
dítě zájem a výcvik v některém řemesle. Přirozenost výchovy v tomto období 
spočívá v nenásilném osvojování poznatků. Učení musí vycházet z osobních zážitků 
při pozorování přírody a života. Prvořadým úkolem vychovatele je probouzet zájem 
o poznání, rozvíjet pozorovací schopnosti, rozvíjet samostatné myšlení, podporovat 
samostatné jednání, tvořivost a aktivitu. Na tyto požadavky ROUSSEAUA navazují 
mnozí další pedagogové až do současnosti. 

Po 15. roce nastupuje výchova mravní s cílem rozvinout lásku ke všem lidem. Jde o 
výchovu dobrých citů, čili o "výchovu srdce”. Východiskem pro mravní výchovu je 
znalost historického vývoje lidstva a života význačných osobností, vlastní životní 
zkušenost a poznání lidského utrpení. Zvlášť důležité jsou vlastní prožitky člověka 
při konání dobra. I tyto názory nalezly v pedagogice řadu následovníků a jsou 
aktuální dodnes. 

S blížící se dospělostí si člověk začíná klást i otázky po smyslu svého života, po 
původu a smyslu světa apod. Přitom podle ROUSSEAUA mladý člověk sám dospěje 
k náboženskému poznání, ovšem k přirozenému náboženství, tzn. že původní 
příčinou světa a tvůrcem zákonů, kterými se svět řídí, je Bůh - Původce světa - 
Stvořitel. 

Výchovu, jak ji ROUSSEAU popsal pro jednotlivé etapy vývoje člověka, je třeba 
chápat jako přípravu na život. Ovšem ROUSSEAU přitom měl na mysli vždy základní 
požadavek - vychovat dobrého člověka. Odborná příprava stojí až na druhém místě. 

V řádu přirozeném, v němž jsou si všichni lidé rovni, jest jejich společným 
povoláním býti člověkem. (...) Málo mi záleží na tom, zda jest určen můj chovanec 
k vojsku, k církvi, k úřadu. Dříve, než mu určí povolání rodiče, volá ho příroda 
k životu lidskému. Život, toť povolání, kterému ho chci naučiti. Až vyjde z mých 
rukou, přiznávám se, nebude ani úředníkem, ani vojínem, ani knězem. Bude 
především člověkem. Bude v případě potřeby tím, čím má býti každý člověk. A 
změní-li osud jeho místo, bude vždy na místě svém. (Cit. publ. s. 52) 

Zároveň nesmíme zapomenout, že ROUSSEAU vedle výchovy jakožto přípravy na 
život zdůrazňoval nutnost chápat dětství a mládí jako období, které je třeba 
prožívat plně a šťastně. Není možné chápat školu jen jako přípravu na život. Škola 
je již život sám. Požadavek "lidské" školy vyplýval z jeho humanistického zaměření. 
Hlásal ideu lidskosti jako hlavní úkol výchovy a tuto myšlenku nadřazoval 
praktickým úkolům výchovy a vzdělávání. 
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Lidé, buďte lidskými, toť vaše první povinnost. Buďte lidskými ke všem stavům, ke 
všem věkům, ke všemu, co sluje člověkem! Jaká může být moudrost pro vás mimo 
lidskost? Milujte dítky, podporujte jejich hry, jejich radosti, jejich roztomilou 
přirozenost. Kdo z vás nebyl by někdy ještě zatoužil po onom věku, kdy smích je 
stále na rtech a kdy v duši vždy jest mír? Proč chcete odnímati těmto nevinným 
dětem požitek doby, která tak rychle mizí a dobro tak skvostné, jehož nemohou 
zneužívati? Proč chcete naplniti hořkostí a bolem tato první tak prchavá léta, která 
se jim nevrátí nikdy více tak, jako nemohou se vrátiti vám? Otcové, nepřipravujte si 
nikdy lítost, že jste jim odňali několik těch okamžiků, které jim dává příroda. 
Jakmile mohou pociťovati rozkoš ze svého života, působte k tomu, aby ji užívaly. 
(Cit. publ. s. 93) 

Emotivní výzvy uvedené v Emilovi silně zapůsobili na čtenáře před více než dvěma 
sty lety. Nepůsobí i na čtenáře v současnosti, kdy hledáme novou tvář školy pro 21. 
století? 

ZÁVĚR: J. J. ROUSSEAU vyvodil z kritiky názorů na společnost požadavky na nový 
způsob výchovy, který vychází z lidské přirozenosti. Touto výchovou je umožňován 
svobodný rozvoj jedince. Jeho přístup inspiroval v pozdější době řadu pedagogů, 
kteří se snažili svůj pedagogický systém zakládat na potřebách dítěte. 

3. 2. Johann Heinrich Pestalozzi 
Člověka vidím růst jako strom. Ještě dříve, než se dítě narodí, leží v něm 
neviditelné zárodky vloh, které se v něm během života rozvinou.  Tímto citátem 
uvádíme významného švýcarského učitele a pedagoga, žijícího v bouřlivé době na 
přelomu 18. a 19. století. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI [Pestaloci] (1746 až 
1827) byl po celý svůj život hluboce zaujat otázkami výchovy a vzdělávání. 
Výchovu chápal jako prostředek povznesení člověka a měl na mysli především 
prosté lidi, kteří v poměrně drsných podmínkách švýcarské přírody žili v té době 
velmi bídně. 

 Pomáhat druhým je pro člověka nábožensky založeného (a tím PESTALOZZI byl) 
jistě velice silný motiv. Ovšem PESTALOZZI značně přesáhl prosté filantropické 
snahy. Kromě toho, že děti učil, vychovával a pomáhal jim, vytvářel i vlastní 
pedagogický systém. Myšlenky o výchově, které uložil v četných spisech, působily 
na jeho současníky a jeho vliv můžeme pozorovat v průběhu celého 19.století. 
Avšak teprve rozvoj reformní pedagogiky umožnil v plné míře těžit z jeho odkazu. 

 Vraťme se však do doby, kdy PESTALOZZI žil. Ve druhé polovině 18. století se 
školské systémy v jednotlivých zemích teprve začínaly vytvářet (připomeňme 
zavedení povinné školní docházky u nás v r. 1774 - viz str. 18). Vzdělání postupně 
přestávalo být výsadou majetných. Způsob výuky však měl nevalnou úroveň, 
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převládalo stereotypní mechanické pamětní učení, kázeň byla udržována různými 
formami trestů a tresty byly i prostředkem, jak děti donutit, aby se učily. Střetnutí 
odlišných koncepcí výuky dokládá následující příhoda ze života J. H. 
PESTALOZZIHO, která působí komicky. Ovšem i dnes se setkáváme s odlišnými 
přístupy k výuce, když ne na chodbě jedné školy, tak v různých školách. Příhoda se 
udála po příchodu do Burgdorfu, kde pak PESTALOZZI pět let působil. 

 Správce městečka Burgdorfu povolil Pestalozzimu, aby použil své metody ve škole 
pro chudé. V této škole, v jedné místnosti, která jí byla vyhrazena, až dosud působil 
učitel Dysli, původním povoláním švec. Po příchodu Pestalozziho byla tato místnost 
rozdělena křídou. Na jedné půlce místnosti učil Dysli odříkávat katechismus a děti, 
které si text nepamatovaly, bil holí. Na druhé půlce učil Pestalozzi děti nahlas a 
vesele ze slabikáře. Dysli viděl pochopitelně v příchodu Pestalozziho konec svého 
učitelování a hleděl se svého kolegy zbavit.  

(KYRÁŠEK, J.: J. J. Pestalozzi - ze života a díla. Praha, SPN 1968, s. 29) 

 PESTALOZZI se od mládí zajímal o společenské problémy. Seznámil se se spisy J. 
J. ROUSSEAUA (Společenská smlouva, Emil) a citlivě vnímal události odehrávající se 
v sousední Francii, především politické napětí, které bylo předzvěstí francouzské 
revoluce. 

 Života obyčejných lidí se spíše dotýkaly problémy ekonomické. Koncem 18. století 
se zdálo, že se konečně naskýtá možnost odstranit bídu, hlad a utrpení. Možnost 
společenského vzestupu nabízely různé pokusy zlepšit zemědělské hospodaření 
zavedením nových druhů plodin, lepším obděláváním půdy a hnojením, uchováním 
plodin přes zimu apod. Takové "osvícené" hospodaření se prolínalo s osvícenským 
filantropismem (viz str. 18) a poskytovalo skutečnou naději k povznesení 
venkovského lidu. PESTALOZZI se seznámil s těmito pokusy a nabyl přesvědčení, 
že podmínkou zlepšení života chudých lidí je výchova k lepšímu způsobu 
hospodaření. 

 Proto v roce 1774 otevřel v Neuhofu výchovný ústav pro zanedbané a opuštěné 
děti. Chtěl je učit pracovat na poli a na zahradě, příst, tkát a zároveň je chtěl naučit 
číst, psát, počítat. Byl přesvědčen, že laskavé zacházení probudí v dětech humánní 
city, důvěru, přátelství. Takto rozšířenou výchovou by bylo dle jeho názoru možné 
postupně zlepšit stav celé společnosti. 

 V Neuhofu si PESTALOZZI také vedl deník o výchově svého syna. Je to zajímavé 
pedagogické dílo, které svědčí o tom, jak v myšlení učitele a vychovatele může být 
mnoho nejistoty a pochybností. Jako ukázku si uvedeme tu část, kde se Pestalozzi 
snaží hledat odpověď na principiální otázku, zda poskytnout dítěti volnost či 
vyžadovat poslušnost. 
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Dělá mi potíže, abych se vyhnul učitelskému tónu a pedantérii. Kde mám nalézt 
hranice mezi volností a poslušností, jejíž rané vštípení je ve společenském životě 
nutné? 

Důvody pro volnost: Každé potlačování volnosti vkládá do srdce dětí odpor. 

Důvody pro poslušnost: Bez ní není možná žádná výchova, protože ani za 
nejlepších podmínek nemůžeme dítěti ani jednou ponechat jeho vůli. 

Důvody pro volnost: Zkušenost ukazuje, že děti, jejichž volnost byla nejvíce 
potlačována, si vynahrazovaly potlačení své vůle rozpustilostí. 

Důvody pro poslušnost: Jsou tisíce rychle působících okolností, kde nepotlačovaná 
volnost by znamenala smrt dítěte. 

Důvody pro volnost: Potlačovat vůli dětí bez podněcování různých žádostí není 
možné. 

Důvody pro poslušnost: Ve společenském životě je třeba dovedností a zvyků, které 
se nedají vypěstovat při neomezené svobodě. 

Důvody pro volnost: Volnost řízená moudrostí vede k otevřenému zraku a sluchu. 

Důvody pro poslušnost: Žádosti se nevymýtí volností; jejich vývoj je jen přibrzděn. 
Emil se chvěje ješitností, aby předčil kejklíře (zde PESTALOZZI odkazuje na spis 
J.J.ROUSSEAUA - pozn.V.V). 

Důvody pro volnost: Volnost vlévá do srdce dětí klid, chladnokrevnost a radost. 
Tato úplná volnost předpokládá vedení, které činí dítě zcela závislým, ale jen na 
přirozené povaze věcí a ne na zvůli lidí. 

Důvody pro poslušnost: A sám Rousseau mluví o nebezpečí ohně obtížných povah, 
které je nejdříve třeba určitým způsobem - který předpokládá společenskou 
závislost - brzdit. Rousseau mluví o lidech, u nichž v mladosti bylo třeba použít pout 
a okovů, protože v dětství měli plnou svobodu. 

 (Deník Pestalozziho o výchově jeho syna, cit. dle: KYRÁŠEK, J.: J. J. Pestalozzi, ze 
života a díla. Praha, SPN 1968 s. 54 až 56.) 

 Důvody pro volnost i důvody pro poslušnost jsou zde uvedeny v určitém protikladu. 
To si PESTALOZZI dobře uvědomoval a snažil se hledat východisko. Dokonce cítil 
potřebu obrátit se v této věci k ostatním učitelům. 

Kde je chyba? Pravda není jednostranná. Volnost je dobro a poslušnost rovněž. (...) 
Učiteli, buď přesvědčen o dobru volnosti; nedej se unést svou ješitností, abys 
poháněl nezralé plody. Tvé dítě nechť je svobodné, jak jen vždy může; využij každé 
možnosti, abys mu dal volnost, klid a duševní rovnováhu; ničemu, naprosto 
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ničemu, čemu ho můžeš naučit sledováním přirozené povahy věcí, ho neuč slovně. 
Nech je, aby se dívalo, slyšelo, nalézalo, padalo a vstávalo, mýlilo se. Žádná slova, 
kde je možné jednání, kde je možný čin. Co může dítě udělat samo, to má udělat. 
Uvidíš, že příroda ho učí lépe než lidé. Ale poznáš-li, že je nutné zvykat ho na 
poslušnost, připrav se sám s veškerou péčí, abys ho vychoval k této při volné 
výchově těžké povinnosti. (Cit. publ. s. 56) 

 Představa, podle níž chtěl PESTALOZZI zajistit fungování neuhofského ústavu, 
nebyla realistické. Přes dílčí úspěchy (děti se mnohému naučily) musel být nakonec 
ústav uzavřen, především z ekonomických důvodů.  PESTALOZZI se však myšlenky 
na výchovu chudých dětí nevzdával. Jeden z jeho dalších pokusů se založením 
výchovného ústavu se odehrával v Burgdorfu. O tom, jak vypadala práce ve škole 
v Burgdorfu, píše PESTALOZZIHO bývalý žák: 

škola neměla pevný učební plán ani rozvrh hodin. Pestalozzi se nevázal na určité 
hodiny, nýbrž většinou dvě až tři hodiny se věnoval jedné látce. Dětí bylo ve třídě 
okolo šedesáti ve věku od 8 do 15 let, chlapci i dívky. Vyučovalo se dopoledne od 8 
do 11 hodin a odpoledne od 2 do 4 hodin. Celé vyučování se soustřeďovalo na 
kreslení, počítání a slohová cvičení. Ničemu se neučilo nazpaměť. (…) Ve dne 
Pestalozzi učil děti a vychovával své učitele, utřiďoval s nimi jejich zkušenosti a 
dováděl je k pedagogickým závěrům. (…) V noci psal své pojednání Jak Gertruda 
učí své děti, což byl jeho nejvýznamnější pedagogický spis. Ve formě čtrnácti 
dopisů tu předvádí čtenáři svou teorii elementárního vyučování.  

(KYRÁŠEK, J.: J.J.Pestalozzi, ze života a díla. Praha, SPN 1968, s. 30) 

 PESTALOZZI vycházel z názorů J. J. ROUSSEAUA, že člověk je od své přirozenosti 
dobrý a chce dobro. Že je nadán řadou schopností, které se vzděláváním a 
výchovou musí harmonicky rozvíjet. Toto rozvíjení vnitřních sil a vloh se děje ve 
třech těsně souvisejících úrovních - a to v úrovni tělesné, duševní (intelektuální) a 
mravní. Rovnoměrný rozvoj vnitřních sil zajistí úzké spojení vyučování a výchovy, 
což je princip dnes běžně zdůrazňovaného výchovného vyučování. ”Člověk musí být 
v ohledu fyzickém, intelektuálním a mravním přiveden k tomu, aby jeho vlohy 
přešly v síly, jejichž uvědomění mu zajišťuje za všech okolností sebejistotu, 
svobodu, odvahu a obratnost." 

 Zájem PESTALOZZIHO se soustředil především na výchovu menších dětí a proto 
bývá právem pokládán za zakladatele teorie elementárního vyučování. V souladu se 
svým základním názorem požadoval, aby vyučování vycházelo z lidské přirozenosti. 
Tento požadavek vzdělávání před dvěma sty lety zdaleka nesplňovalo.  Odtud 
pramenilo přesvědčení PESTALOZZIHO, že ...jest v podstatě nemožno vady školské 
většinou a trvale odstraniti, nedosáhneme-li toho, abychom mechanickou formu 
veškerého vyučování podřídili věčným zákonům, podle nichž duch lidský se nese od 
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smyslových názorů k jasným pojmům. Od zmatku k určitosti, od určitosti k jasnosti 
a od jasnosti k zřetelnosti. 

 (PESTALOZZI, J. H.: Jak Gertruda své děti vyučuje. Brno 1910, s. 25, 30) 

 Z toho vyplývá, že vyučování musí vést od nazírání věcí k vytváření pojmů a 
k rozvoji myšlení. Není to tedy pouhé osvojování znalostí, nýbrž podněcování 
pozorovací schopnosti a myšlení dětí, co musíme mít na zřeteli. Tento požadavek 
PESTALOZZIHO je ve své podstatě velice moderní.  Právě tak aktuální je jeho 
varování před přílišným tempem vyučování, kdy se nerespektují hlediska 
přirozeného vývoje člověka, tedy hlediska řádu přírody ve vzdělávání. 

Ale jestliže lidé předcházejí běh tvého řádu, přírodo, rozrušují sami v sobě svou 
vnitřní sílu a ničí klid a rovnováhu svého bytí v samém základě. Dělají to, jestliže se 
odváží do nespočetných zmatků slovních nauk a mínění dříve, než svého ducha 
pozvolna připraví prostřednictvím poznání skutečných předmětů pro pravdu a 
moudrost a jestliže učiní základem svého duchovního zaměření a prvním vzděláním 
svých sil zvuk, řeč a slovo místo pravdy reálných předmětů. Člověče! - Otče svých 
dětí, nenuť sílu jejich ducha do vzdálených dálav dříve, než zesílí cvičením na 
blízkém a vyvaruj se drsnosti a přetěžování. 

(PESTALOZZI, J. H.: Poustevníkova večerní hodinka, cit. dle KYRÁŠEK, J.: J. J. 
Pestalozzi, ze života a díla. Praha, SPN 1968, s. 72) 

 PESTALOZZI se pokusil shrnout své požadavky na elementární vyučování takto: 

Vynasnažil jsem se, aby názor jako naprostý základ všeho poznání uznán byl za 
nejvyšší, nejvrchnější zásadu vyučovací. Rovněž jsem se snažil, abych odstranil 
jednotlivé nauky, nalezl podstatu vlastního vyučování a původní tvar, kterým by 
vzdělání našeho pokolení přírodou samou určeno bylo. Mám za to, že všecko 
vyučování převedl jsem na tři prvopočáteční prostředky (zvuk, tvar, číslo) a 
vymyslil prostředky zvláštní (různé pomůcky učebné), jimiž výsledky všeho 
vyučování v těchto oborech povznésti lze k potřebě nejurčitější.  

(PESTALOZZI, J. H.: Kterak Gertruda své děti vyučuje. Brno 1910 s. 48). 

 Od dětství člověk pozoruje okolní svět. Podle PESTALOZZIHO se tento svět dítěti 
jeví jako zmatený a těžko pochopitelný. Záhy dítě pozoruje svět ze tří hledisek: 
Kolik je předmětů, jaký mají tvar (jak vypadají), jak se nazývají. Základními 
elementy vyučování tedy jsou číslo, tvar a slovo. 

 Z tohoto svého názoru pak Pestalozzi vyvozuje požadavky na vyučování. Děti mají 
předmět, který se jim předvádí, nazírat jako jednotu, mají se učit poznávat tvar 
každého předmětu, jeho rozměry a poměry. Mají se seznamovat s plným rozsahem 
slov a názvů všech předmětů, které poznaly. Číslo, tvar a jméno, to jsou vlastnosti, 
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které jsou společné všem předmětům, všechny ostatní vlastnosti se k nim dají 
připojit. 

(KYRÁŠEK, J.: J. J. Pestalozzi, ze života a díla. Praha, SPN 1968, s. 31) 

 V letech 1805 až 1825 působil PESTALOZZI v Yverdonu a ústav se stal známým po 
celé Evropě. Uskutečnil zde některé myšlenky, které o sto let později sloužily 
reformním pedagogům jako podnětná inspirace. 

Učitelé byli s dětmi po celý den, od rána do noci. Starší učitelé si shromáždili asi 
dvanáct dětí jako rodinu. Důsledně se dbalo na pospolitou výchovu v pracích na 
zahradě, při dlouhých školních výletech do hor a ve slavnostech se samostatnou 
uměleckou činností dětí. Ve škole se děti učily mluvit, číst a psát francouzsky i 
německy, měly latinu a také řečtinu. Dějepisné vyučování jim mělo zprostředkovat 
pochopení podstatných společenských a lidských vztahů. Učilo se zeměpisu a 
přírodovědě "ve větších obrysech a vztazích". V hospodářském dějepise Pestalozzi 
již požadoval statistickou část, s kterou se děti seznamovaly  v tabulkách 
podávajících přehled o počtu obyvatel a počtu výrobků a o ústavě. Ve vlastnoručně 
vyrobených kotcích děti pěstovaly králíky. Jiné si zakládaly sbírky rostlin, minerálů, 
hmyzu a kdo měl zájem, mohl se účastnit přírodovědného experimentování. (...) 
Všechno vyučování mělo vycházet ze samostatné činnosti dětí, mělo být živým 
tvořením. Všechny dětské síly měly být přitom v činnosti; úsilí, s nímž se děti práci 
věnovaly, je nevyčerpávalo, protože nebylo vynucené.  

(KYRÁŠEK, J.: J. J. Pestalozzi, ze života a díla. Praha, SPN 1968, s. 34) 

 Význam PESTALOZZIHO pro současnou dobu spočívá v tom, že z pozorování 
přírody a ze snahy pochopit člověka vyvodil řadu závěrů pro výchovné působení, 
které jsou dodnes platné a k nimž se moderní pedagogika znovu vrací.  Uveďme 
ještě jeden jeho požadavek, který zmínil v pozoruhodné úvaze Poustevníkova 
večerní hodinka, napsané  v roce 1780. 

Člověk pracuje ve svém povolání a nese břemeno občanského zřízení, aby mohl 
v klidu užívat čistého požehnání svého domácího štěstí. Vztahy lidí v rodině jsou 
první a nejvýznačnější vztahy přirozenosti. Proto vzdělání člověka pro jeho povolání 
a stavovské zařazení musí být podřízeno konečnému cíli užívání čisté domácí 
spokojenosti. Proto jsi, otcovský domove, základem veškerého čistého přirozeného 
vzdělání lidstva.  

(PESTALOZZI, J.H.: Poustevníkova večerní hodinka, cit. dle KYRÁŠEK, J.: J. 
J.  Pestalozzi, ze života a díla. Praha, SPN 1968, s. 77 až 78) 

 Výchova v rodině je tedy základem rozvoje lidskosti. A je pravým základem řádu 
přírody. V duchu těchto myšlenek PESTALOZZI usiloval vytvářet laskavé prostředí 
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domova i těm dětem, které ho z nejrůznějších důvodů ztratily. Důraz na vlídnou 
výchovu dětí doma i ve škole, důraz na šťastně prožívané dětství, je po více než 
dvou stech letech stále aktuální. 

ZÁVĚR:  J. H. PESTALOZZI vycházel z podobných názorů na potřebu svobodného 
vývoje člověka, jako J. J. ROUSSEAU. Sám jako pedagog a učitel své názory 
realizoval. Položil základy pro elementární vyučování, které v základních principech 
převzalo mnoho jeho následovníků a které jsou aktuální dodnes. Podle jeho teorie 
je pro dítě důležité pochopit vlastnosti předmětů, jimiž jsou čísla (počet), tvary a 
jména (slova). Vzdělávání na člověka musí působit celkově, a to jako výchova 
k činnosti - výchova ruky, působení na hlavu - výchova myšlení a působení na srdce 
- výchova citů. 

3. 3. Lev Nikolajevič Tolstoj 
V současné době se můžeme v západní Evropě setkat se školami, které nesou 
název "Svobodné tolstojovské školy". Nejedná se o projev nějakého rusofilství, 
pouze zakladatelé těchto škol se hlásí k pedagogickému odkazu člověka, kterého 
my známe spíš jako vynikajícího spisovatele (romány Vojna a mír, Anna Kareninová 
aj.). LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ (1828 až 1910) byl i významný pedagog a 
propagátor svobodné výchovy. Ústřední zásada jeho pedagogického odkazu - 
"jediné kritérium pedagogiky je svoboda (volnost), jedinou metodou zkušenost" - 
nám dnes vůbec nepřipadá jako více než sto let stará.  TOLSTÉHO nezajímaly lidské 
osudy jen jako náměty pro literární zpracování. Zajímal ho člověk jako individuum i 
jeho postavení ve světě. Hluboce se zabýval otázkami dobra a zla, otázkami války a 
míru, otázkami příčin násilí. Jsou to trvalé problémy lidské existence.  

Pod vlivem svých filozofických, náboženských a etických názorů hlásal TOLSTOJ 
jako základní požadavek lásku k bližnímu, kterou je třeba prokazovat konkrétními 
činy. Byl proti násilí a tento požadavek dovedl až do krajní zásady, podle níž se 
nemá zlu odporovat zlem.  Žádal, aby lidé vedli prostý život a fyzicky pracovali. Ač 
náležel k vyšší společenské vrstvě, sám žil v duchu této zásady. Možná, že tak ve 
svých náboženských a filozofických úvahách dohlédl daleko do příštího století. Dnes 
totiž mnozí odborníci varují před nebezpečím dosavadního trendu rozvoje civilizace, 
zaměřeného na stále vyšší spotřebu. Materiální bohatství nemůže samo o sobě 
naplnit smysl lidského života. Ten je v rovině vyšší - duchovní. 

Celou svou bytostí, uměním a filozofií Tolstoj říká: Milujte život, který je ve vás a 
kolem vás, milujte zemi a okrašlujte ji vším, co vám posílá nebe! Milujte krásu v 
barvách a v sluneční záři - bez ní by život byl matný, milujte harmonii ve zvucích - 
bez ní by život byl němý, milujte tvůrčí vůli toho, kdo stvořil tento svět, láskou a 
pro lásku - bez ní by život byl bez smyslu a zlo by nebylo přemoženo. V těchto 
všeobecných a každému srozumitelných základech tolstojovského názoru na svět 
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jsou myslitel i umělec nerozlučně spojeni, nehledíc k tomu, že Tolstoj - člověk pak 
je sám silnější než všichni kritikové současného sociálního a politického řádu, i jako 
učitel dobra i jako pedagog.  

(LJACKIJ, E. A.: L. N. Tolstoj, in Tvůrcové dějin, svazek V/2. Praha, L. Mazáč 1936, 
s. 109) 

Zájem TOLSTÉHO o výchovu a vzdělávání vyplýval z jeho přesvědčení o nutnosti 
výchovy a osvěty, kterou by bylo možné povznést především prostého člověka. Na 
utváření jeho pedagogických názorů měly velký vliv myšlenky J. J. ROUSSEAUA, 
zejména jeho požadavek svobody ve výchově. Při cestách po Evropě navštívil řadu 
zemí, zajímal se o školství a poznal charakteristické znaky škol druhé poloviny 19. 
století. Mnohé z těchto znaků z principiálních důvodů odmítl. Jednalo se o dril, 
memorování faktů, vynucovanou kázeň, tresty, vynucovanou pozornost, pasivitu 
žáků. 

Proti tomu postavil požadavek svobodné výchovy, která má poskytovat žákům 
takové vědomosti, o něž mají sami zájem. To znamená, že vědomosti a návyky si 
žáci musejí osvojovat uvědoměle a při tvořivé práci, která vede ke spokojenosti. 
Nepochopené a formální poznatky považoval TOLSTOJ za zdroj zla, které maří 
výsledky učitelovy práce. 

Velký význam také přikládal emocionálnímu působení. Poznatek je třeba spojovat 
s citovými zážitky. Proto k jeho vyučovacím metodám patřily procházky se žáky, 
důvěrné večerní besedy, slohové úkoly apod.  Své názory si v praxi ověřoval jako 
učitel na škole, kterou sám zřídil ve svém sídle v Jasné Poljaně. Ač se jedná o pokus 
uskutečněný před více než 130 lety, nalezneme ve vzdělávacích principech mnohé 
prvky, k nimž často nezávisle na TOLSTÉM dospěli později mnozí představitelé 
reformní pedagogiky a které i dnes získávají na popularitě. Dokonce se s nimi 
setkáváme i u nás, kdy učitelé sami pro sebe hledají nové způsoby práce se žáky a 
kdy hledají novou kvalitu vztahu učitel - žák. 

Tak například v Jasné Poljaně děti nebyly rozděleny důsledně do tříd podle ročníků 
(pro každý ročník jedna třída), ale pracovaly společně (dnes bychom řekli 
"v  integrovaných skupinách"). Vyučování bylo založeno na zájmu dětí, na touze 
něco se dozvědět, nikoli tedy na zvnějšku vnucovaném požadavku, aby se děti 
učily. Velký důraz kladl TOLSTOJ na prostor k vlastnímu vyjádření dětí (při 
rozhovorech, při slohových pracích). Jasnopoljanská škola se zásadně lišila od 
ostatních škol v Rusku i v ostatních evropských státech té doby. Základní rozdíl 
v pojetí své školy vysvětlil TOLSTOJ takto církevní: Mám-li stanovit dle vnějšího 
prvního dojmu, kterým škola působí, rozdíl mezi, německou a mojí školou, tedy liší 
se hlavně tímto: v církevní škole slyšeti je zvláštní, nepřirozeně jednotvárný křik 
všech žáků (učení se textům nazpaměť, odříkávání textů - pozn. V. V.) a zřídka 
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přísné výkřiky učitelovy; v německé je slyšet jen hlas učitelův a zřídka nesmělé 
hlasy žáků; u mě slyšet jest zvučné hlasy učitelů i žáků skoro současně. (…) Nikdo 
zajisté nebude popírat, že nejlepší poměr mezi učitelem a žáky je poměr přirozený 
a opakem přirozeného poměru je poměr nucený. Je-li tomu tak, je měřítkem metod 
větší nebo menší přirozenost poměru učitelů k žákům, a tedy menší nebo větší 
nucení při učení. S čím menším nucením se děti učí, tím je metoda lepší; s čím 
větším, tím je horší. (TOLSTOJ, L. N.: Články pedagogické. Praha 1912, s. 40, 42) 

Co TOLSTOJ zásadně ve své škole změnil byly především pohnutky, které vedou 
žáky k učení. Jako zcela špatné označil TOLSTOJ případy, kdy se dítě učí ze strachu 
před potrestáním, kdy se učí jen proto, aby dostalo odměnu anebo aby byla 
uspokojena jeho ctižádost (aby bylo lepší než ostatní apod.). 

Převedeme-li si tyto zásady do současnosti, uslyšíme požadavky dětských 
psychologů: Dítě se nemá učit proto, že dostane dobrou známku (pochvalu) nebo 
proto, že mu hrozí špatná známka (trest). Rovněž není správné vnucovat dětem 
princip soutěživosti a chtít, aby vždy mezi sebou měřily své síly (děti s menšími 
schopnostmi pro tu kterou činnost jsou vždy v nevýhodě). 

Mimořádný význam přisuzoval TOLSTOJ roli učitele, jeho odborné, pedagogické i 
morální úrovni. Vzdělání chápal tak, že se má dítě postupně vyrovnat na úroveň 
toho, kdo vzdělává a vychovává. To samozřejmě klade na učitele značné nároky. 
Největší odměnou učitele však nemůže být nějaký hmotný prospěch nebo 
uspokojení ctižádosti, nýbrž dobrý pocit z činů vykonaných pro druhého člověka: 
"Přímo vidíš, jak se kvítek rozvíjí". 

TOLSTOJ se pedagogické problematice nevěnoval soustavně. Jeho tvůrčí rozmachy 
ho odváděly od činnosti ve škole. Například práce na románu Vojna a mír přerušily 
na dlouhý čas úspěšné pedagogické působení. Po dokončení tohoto románu se do 
školy vrátil a napsal řadu učebnic včetně rukověti pro učitele. 

Geniální osobnosti nebývají obvykle svými současníky pochopeny. TOLSTOJ byl 
uznávaným romanopiscem, jeho filozofické, náboženské i pedagogické názory se 
však setkávaly s menším pochopením a často i s nedůvěrou a odmítáním. 

To se však časem změnilo. Pro učitele a pedagogy, kteří hledali a hledají nové cesty 
vzdělávání a výchovy, je pedagogický odkaz L. N. TOLSTÉHO trvalou a 
nevyčerpatelnou inspirací. 

ZÁVĚR: Spisovatel, pedagog a také učitel L. N. TOLSTOJ se koncem minulého 
století postavil proti způsobu výuky, kterým se žákům vnucuje, co se mají naučit. 
V návaznosti na myšlenky ROUSSEAUA a PESTALOZZIHO vyučoval ve své škole s 
takovou mírou svobody, která umožňovala osvojování poznatků i výchovu při 
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tvořivé práci a tím i celkovou kultivaci dětské osobnosti. Má řadu následovníků a 
patří k inspirátorům svobodné výchovy v současnosti. 

4. Nové názory na výchovu počátkem 20. století 
Příchod každého nového roku očekávají lidé s otázkou, co přinese. Tím spíše se 
vyslovují obavy i naděje, začíná-li nové století. Právě začátek 20. století si zvolila 
švédská spisovatelka ELLEN KEYOVÁ [Kejová] (1849 až 1926) pro rok vydání své 
knihy Století dítěte. Shrnula v ní názory na výchovu, které někteří pedagogové i 
učitelé vyslovovali již delší dobu. Jednalo se o reakci na formalismus, pasivitu, 
přeceňování pamětního učení, represívní vztah učitele k žákům a na podobné 
negativní znaky škol druhé poloviny 19. století. 

V pedagogických teoriích, které se vyvinuly pod vlivem názorů J. F. HERBARTA (viz 
str. 19) a které byly spíše praktickými návody, jak splnit úkol naučit žáky určité 
látce, hrál dominantní roli učitel. ELLEN KEYOVÁ vyzvala rodiče, učitele a 
vychovatele, aby začali respektovat dětství jako samostatnou hodnotu, aby 
přirozený vývoj dítěte výchovou nerušili, ale naopak se mu přizpůsobovali. Oproti 
běžné praxi tehdejších škol byl vysloven požadavek postavit do centra pozornosti 
dítě - žáka. A ve škole vycházet z potřeb a zájmů dítěte, jim přizpůsobovat výuku. 

Stává-li se takto dítě středem pozornosti a zájmu, určuje-li dítě rámec pro činnost 
učitele a vychovatele, hovoříme o pedocentrismu. Německý pojem "Pädagogik vom 
Kinde aus" rovněž přesně vystihuje požadavek, vycházet "z dítěte", resp. z jeho 
potřeb a zájmů. Také výrazy "childcentered education" [čaildsentrid edjukejšn], 
"childcentered school" [čaildsentrid skúl] vyjadřují v angličtině umístění dítěte do 
středu pozornosti při výchově resp. ve škole.  Požadavky orientovat se při výchově 
na dítě formuloval již J. J. ROUSSEAU (viz str. 23). Počátkem 20. století však nastal 
vhodný čas k tomu, aby se obrácení pozornosti k dítěti stalo zásadním principem 
řady reformních pedagogických směrů. A pedocentrické koncepce ovlivňují názory 
na výchovu dodnes. 

4. 1. Marie Montessoriová 
Krajně pedocentrické názory na výchovu jsou spojovány se jménem italské lékařky, 
pedagožky, organizátorky boje za práva dětí a žen a průkopnice mírového hnutí 
MARIE MONTESSORIOVÁ (1870 až 1952). Zpočátku se věnovala sociálně 
zanedbaným dětem, pro něž v roce 1907 založila v Římě "Dům dětí". V tomto 
ústavu si v bezprostředním kontaktu s praxí ověřovala některé své názory na 
výchovu. Postupně vytvořila pedagogický systém, který patří k nejznámějším 
reformním pedagogickým směrům a který je i v současnosti velice živý. Stovky škol 
po celé západní, severní a jižní Evropě se ve svých vzdělávacích programech na 
pedagogické názory a metody MARIE MONTESSORIOVÁ odvolávají. I u nás začal 
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tento směr po roce 1989 ovlivňovat pedagogické myšlení některých učitelek a 
učitelů. Tím se konečně prolomila bariéra čtyřicetiletého odmítání pedocentrismu 
jakožto reakční teorie. Názory M. MONTESSORIOVÁ byly u nás samozřejmě známé 
v meziválečném období, kdy byly přeloženy některé její spisy do češtiny. 

Zájemci o podrobnější studium pedagogiky M. MONTESSORIOVÁ naleznou více 
informací v kapitole K teorii a praxi systému Marie Montessoriové, která je součástí 
publikace KARLA RÝDLA Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti, 
vydané v Brně 1994. 

Montessoriovská pedagogika soustřeďuje hlavní zájem na předškolní výchovu, na 
výchovu dětí na 1. stupni základní školy a na výchovu dětí tělesně a duševně 
postižených.  Pedocentrismus zdůrazňuje svobodu dítěte, jeho přirozenou aktivitu a 
touhu po uspokojování potřeb a vlastních zájmů. MARIE MONTESSORIOVÁ 
vycházela z předpokladu, že každé dítě má schopnosti přijímat podněty z okolního 
světa a tak se učit - vlastně samo. Dítě nelze považovat za zmenšeninu, 
zdrobnělinu dospělého člověka. Děti jsou jiné, než jak si to dospělí lidé často myslí 
a z toho pak vzniká při výchově a vzdělávání řada nedorozumění. Dospělý člověk 
může dítě pozorovat, posuzovat, zkoumat jeho jednání. Umí se však vcítit do jeho 
duševních stavů? Dětství je v mnoha směrech i tajemné. MARII MONTESSORIOVOU 
zaujal především vývoj dětské schopnosti vnímat okolní svět, tedy smyslový vývoj. 

Od svých zjištění v této oblasti pak odvozovala své pedagogické zásady. K rozvoji a 
výcviku smyslů nabídla dětem jednoduché pomůcky, s nimiž děti mohly 
manipulovat. Příkladem je sada dřevěných válečků různého průměru a různé délky, 
které je třeba zasunout do odpovídajících otvorů v základní desce. Děti si se 
zájmem s těmito pomůckami hrály. Přitom M. MONTESSORIOVÁ objevila cosi 
pozoruhodného. Dítě je schopné se zaujmout jednoduchou manipulací natolik, že 
přestane vnímat rušivé vlivy okolí. Uvádí se příklad tříleté holčičky, která 
čtyřiačtyřicetkrát za sebou zasunula váleček do určeného otvoru, jakoby  byla touto 
činností fascinována. Své okolí nevnímala - ani zpěv dětí, ani to, když ji zvedli i s 
její židličkou na stůl. Tato schopnost dítěte koncentrovat pozornost relativně 
dlouhou dobu na určitou činnost se označuje jako tzv. "fenomén Montessori". 

Podle MARIE MONTESSORIOVÁ dítě ve svém vývoji prochází různými obdobími a 
v každém období je schopné přijímat se zvláštní citlivostí určité podněty. Tyto tzv. 
"senzitivní fáze" jsou velice individuální, proto se každé dítě učí jinak. Dítě si také 
v sobě nese svůj "životní plán". Pedagogika má pomoci tento plán uskutečnit. Dítě 
je stavitel sebe sama, ale potřebuje k tomu pomoc.  

Úkolem výchovy v takto pojatém výkladu vývoje je především příprava vhodných 
podnětů a vytváření vhodného prostředí, aby se dítě v pravý okamžik, kdy je 
schopno a ochotno určité podněty přijímat, mohlo učit normálně. Pokud učitel 
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postupuje v souladu s tradičními způsoby, to znamená, že učí v daném okamžiku 
všechny děti jednotně a totéž podle "shora" stanovených učebních osnov, postupuje 
vlastně nenormálně. 

Dospělý nemá usilovat o nadřazené způsoby mocného vychovatele, nýbrž musí 
utvářet vztahy mezi sebou a dítětem harmonicky a osvojit si vůči dítěti postoj plný 
pochopení. Pak se mu stane samozřejmostí, že vytvoří dítěti prostředí, které bude 
odpovídat jeho aktivitě, aby se mohlo - jako  pán ve svém prostředí - svobodně 
rozvíjet. Je nutné, aby dospělý vyrovnal oba odlišné životní rytmy a navzájem je 
sladil, aby tak pochopil hranice, v jejichž rámci smí pedagogicky jednat. Je nutné, 
aby se učil ovládat vůči dítěti. Hlásáme skromnost a trpělivost jako základní 
přípravu učitele, a skromnost a trpělivost všem matkám a otcům a všem, kdo 
přicházejí s dítětem do styku. MONTESSORI, M.: Grundlagen meiner Pädagogik, 
München 1934, cit. dle: SINGULE, F., RÝDL, K.: Pedagogické proudy 1.poloviny 20. 
století. Praha, SPN 1988, s. 8) 

MARIE MONTESSORIOVÁ charakterizovala v jedné ze svých základních prací o 
svých postupech ve výchově (Dr. Montessoris Own Handbook, vydáno při studijním 
pobytu v USA v r. 1914) tři techniky své metody, které sledují linii přirozeného 
fyziologického a psychického vývoje dětí. Je to výchova pohybů, výchova smyslů, 
výchova řeči. 

Hlavním prostředkem výchovy pohybů, tedy výchovy svalů, jsou činnosti 
v přirozeném prostředí. Pohyby se rozvíjejí denně při běžných činnostech (chůze, 
sedání vstávání...), při péči o své tělo (mytí, oblékání a svlékání, zapínání a 
rozepínání knoflíků...), při pomoci v domácnosti, při práci na zahradě, při cvičení a 
rozvíjení rytmických pohybů.  K prostředkům výchovy smyslů, jak již bylo uvedeno, 
patřily nejrůznější pomůcky, které MARIE MONTESSORIOVÁ vymýšlela. Byly to 
různé kostky a další malé předměty rozmanitých geometrických tvarů (válečky, 
jehlany, koule apod.), skládačky, destičky, vše v různých barvách a z různého 
materiálu.  

Výuce čtení a počítání sloužily kartičky s nalepenými písmeny a čísly, povrch byl 
různý - od jemné látky až po smirkový papír.  MARIE MONTESSORIOVÁ těmito 
pomůckami v duchu své pedagogické koncepce děti přímo obklopovala. Každé dítě 
tak mělo možnost samo si vybrat hračky a další věci podle svých potřeb a podle 
svého zájmu. Při manipulaci s těmito věcmi a při práci se svobodně vybranými 
pomůckami se normálně učilo. 

Přijdeme-li dnes do mateřské školy nebo do počátečních ročníků základní školy, 
nalezneme tam mnoho pomůcek a hraček, které jsou odvozeny z původních 
vyučovacích prostředků MARIE MONTESSORIOVÁ. 
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Malé dítě má intenzívní potřebu působivých smyslových dojmů. Proto nabízíme 
dítěti předměty, které mu poskytují možnost docházet mnohem lépe a snáze 
k uspokojení této potřeby. Víme, že dítě prozkoumává prostředí všemi svými 
smyslovými orgány a s výběrem v sobě ukládá obrazy a uspořádává si je. Protože 
také víme, že příliš komplikované prostředí, které přináší četné a neuspořádané 
podněty, ztěžuje dítěti duševní práci, přicházíme mu na pomoc tím, že mu nabízíme 
obrazy, které jsou uspořádány a pomáhají mu při vytváření pořádku. Učíme dítě 
tím, že mu dáváme vůdce, který souhlasí s jeho instinktivními potřebami a který 
mu dává pocit radosti, protože mu napomáhá k uspokojující práci. S materiálem 
poskytujeme dítěti uspořádané podněty. Neučíme je tedy přímo, jak to jinak 
s malými dětmi děláme, nýbrž je učíme spíše skrze pořádek, který je v materiálu a 
ke kterému se dítě může samostatně propracovat. Musíme to všechno, tedy také 
všechny předměty v jeho prostředí, náležitě pro dítě připravit, aby mohlo každou 
činnost provádět samo.  

(MONTESSORI, M.: Grundlagen meiner Pädagogik. München 1934, cit. dle: 
SINGULE, F., RÝDL, K.: Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha, SPN 
1988, s. 10) 

V tomto pojetí školní práce učitel vlastně ustupuje do pozadí a stává se spíš 
pomocníkem dítěte v rozvíjení jeho samostatnosti. Připravuje mu vhodné pomůcky 
a učební materiál a pomáhá mu, aby práci s tímto materiálem zvládlo. Vztah mezi 
žákem a učitelem v pojetí montessoriovské pedagogiky lze vyjádřit nejlépe touto 
prosbou dítěte, jíž se obrací k dospělému: "Pomoz mi, abych to mohl (mohla) 
udělat sám (sama)!" 

Metodu MARIE MONTESSORIOVÁ můžeme jen těžko posuzovat měřítky modelu 
školní práce, vycházejícími ze školních tradic 19. století, který má charakter učebně 
disciplinární. V duchu těchto tradic se učitel soustřeďuje především na to, aby žáky 
naučil co nejvíce poznatků a k tomu samozřejmě využívá osvědčené metody 
frontálního vyučování a tradiční způsoby hodnocení žáků. Předpokladem je 
disciplinované chování žáků. 

Model školní práce orientovaný na osobnost dítěte představuje zcela jiný systém 
vyučování a učení. Není divu, že metody MARIE MONTESSORIOVÁ zaujaly mnohé 
učitele a učitelky prakticky po celém světě. Realizace v našich podmínkách zatím 
není snadná. Zatímco v demokratických zemích se školství vyvíjelo plynule, u nás 
byl totalitním režimem udržován model jednotného školství s přísně kontrolovanou 
ideologickou orientací. Pedocentrismus byl označován jako buržoasní pedagogický 
směr. MARIE MONTESSORIOVÁ byla obviňována z všeho možného: že popřela 
vedoucí roli učitele při vyučování, že rozvíjí dětský individualismus na úkor 
kolektivních návyků, že množstvím učebních pomůcek je vytvořeno pro děti 



   
 

   39 

vyumělkované prostředí, že výchova je pedantská a vede k slepé poslušnosti a tím 
vlastně přispívá k udržení a upevnění kapitalistického řádu apod. Předmětem kritiky 
marxistických pedagogů byla i křesťanská víra MARIE MONTESSORIOVÁ a její důraz 
na náboženskou výchovu. 

Stačí však pozorně číst její názory abychom se přesvědčili, že založila jeden ze 
základních proudů pedagogického myšlení, který bude určovat charakter výchovy 
v 21. století. 

Naše děti pracují dobrovolně, plny radosti a plny hlubokého zájmu. neunaví se 
prací, ale stávají se jí šťastnými. Ponecháváme prostředí, aby dítě vedlo k jeho 
práci; všechny věci, kterými je toto prostředí tvořeno, mají jednu společnou 
vlastnost: kontrolu chyb. Protože se u dítěte nesetkáváme jenom s impulzem 
k jednání, nýbrž také s impulzem k tomu, aby se zdokonalovalo, svěřujeme mu, 
aby vedeno kontrolou chyb prostřednictvím svého prostředí důsledně zdokonalovalo 
svou činnost. Dítě se stává objevitelem světa a přeje si v tom pronikat stále 
hlouběji a využívat svých objevů. A čím jiným jsou dějiny kultury než dějinami 
objevů. Předávat hodnoty této kultury dítěti pomocí slova nemá význam; 
podstatným je, aby tyto kulturní hodnoty zažilo (podtrhl V. V.). Všechno musí být 
natolik uvedeno do vztahu k vnitřní potřebě dítěte, aby to bylo dětskému duchu 
dosažitelné, aby dítě mohlo svou prací pronikat do světa a nadchnout se jí. Zájem 
dítěte závisí jen na jeho možnosti dělat vlastní objevy. K tomu poskytujeme dítěti 
intelektuální materiál, který je znázorněním abstraktní lidské duševní práce. S ním 
dítě může pracovat podle své přirozenosti, může jím uspokojovat svůj badatelský 
pud a získávat znalosti. S tímto materiálem dáváme dítěti také pracovní možnosti 
pro jeho rozum. Materiál je zároveň jenom počátkem; manuální práce s ním 
uspořádává znalosti dítěte, dodává jim jasnosti a vede k samostatné duševní 
činnosti. Materiál umožňuje dítěti spořádané duševní rozvíjení a vytváří jeho 
duševní disciplínu. Život dětí v domě dětí a ve škole vede krok za krokem jejich 
vnitřní růst k jeho určení. 

(MONTESSORI, M.: Grundlagen meiner Pädagogik, München 1934, cit. dle: 
SINGULE, F., RÝDL, K.: Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha, SPN 
1988, s. 11) 

ZÁVĚR: Každé dítě má schopnosti učit se, ovšem každé dítě se učí jinak. Proto je 
třeba obklopit je množstvím hraček a pomůcek. Úkolem učitele je pomáhat dítěti při 
jejich výběru a při nesnázích, do nichž se dítě dostane. Vychovávají se pohyby, 
smysly i řeč. Tyto zásady pedocentrického pedagogického systému 
M. MONTESSORIOVÉ ovlivnily a stále ovlivňují zejména výchovu dětí předškolních a 
dětí na prvním stupni základní školy. 
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4. 2. Celestin Freinet 
Úmysl reformovat tradiční školu zaujal na počátku tohoto století patrně desítky 
učitelů a pedagogů. Ale jen málokdo dokázal dát své představě přesnou podobu a 
přejít od nápadů k úspěšné realizaci.  

Jedním z těch, kterým se to zcela podařilo, byl francouzský učitel CELESTIN 
FREINET [Selestén Frené](1896 až 1966). Je zajímavé, že zpočátku ani nebyl 
odborně vzdělaným pedagogem, i když měl o práci s dětmi velký zájem. Když 
začala 1. světová válka, přerušil svá studia na učitelském ústavu. Odešel učit, po 
roce však byl odveden do armády. Na frontě v roce 1917 utrpěl těžké zranění. 
Zážitky válečných útrap měly patrně velký vliv na jeho pedagogické myšlení. 
Pedagogický dogmatismus a autoritativní metody označil za jednu z příčin pokřivení 
lidských osobností a dokonce jako jednu z příčin přípravy lidí na válku. 

Zájemci o podrobnější studium pedagogiky CELESTINA FREINETA naleznou více 
informací o jeho pedagogickém odkazu ve stati Freinetova "moderní škola", která je 
součástí publikace VÁCLAVA ŠTECHA škola stále nová, vydané vydavatelstvím 
Univerzity Karlovy Karolinum v Praze v roce 1992. Této problematice je také 
věnována III. kapitola publikace KARLA RÝDLA Alternativní pedagogické hnutí 
v  současné společnosti, vydané v Brně 1994. 

Stojí za povšimnutí, jak FREINET sám popsal začátky svého úsilí o změnu školy. 
Podobně jako další reformní pedagogové odmítl tradiční výuku. Jeho zdravotní 
potíže (následek válečného zranění) byly jistě důležitou příčinou hledání nových 
forem školní práce. Je otázka, zda to byla jen tato příčina, kterou ve svých 
vzpomínkách uvádí. Tak by se mohlo zdát, že se FREINET stal pedagogickým 
reformátorem jaksi "z nouze". FREINET však chtěl dělat čest svému povolání a byla 
by to jistě idea pokroku, která by ho patrně na cestu nového přístupu ke školní 
práci stejně dovedla. A skromnost je pak důležitou vlastností předurčující, aby z něj 
učinila přirozenou autoritu a představitele reformního hnutí, které je dodnes velice 
aktuální. 

Velmi se střežím připisovat si zvláštní talent, který by mě mohl předurčit do funkce 
vedoucího nějakého hnutí. Bylo tomu tak jako u spousty mých kolegů, že jsem byl 
spokojen s klidnou rutinou, která mě bez přílišné námahy a starostí dovede až do 
důchodu. Když jsem se v roce 1921 vrátil ze světové války, byl jsem jen jedním ze 
"slavných raněných" s plicním neduhem, oslabený, vyčerpaný, neschopný mluvit ve 
třídě víc než několik minut. Přes své problematické dýchání byl bych snad mohl 
s jinou pedagogikou vykonávat zaměstnání, které jsem miloval. Ale vyučovat děti, 
které neposlouchají a nechápou - jejich lhostejné oči to říkají s dostatečnou 
výmluvností - a přerušovat se každou chvíli voláním snílků a nedisciplinovaných 
k pořádku tradičními důtkami: - Budeš poslouchat! - Přestaneš kopat nohama do 
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lavice! - Opakuj, co jsem řekl! Ve vyhraněné atmosféře třídy, která znala mé 
fyziologické možnosti, to byla ztracená námaha. A tak se stalo, že jako ztroskotaný, 
který se nechce utopit, jsem našel prostředek, jak se udržet nad vodou. Byla to pro 
mě otázka života nebo smrti. Kdybych byl měl jako tolik mých kolegů dost silný 
dech, abych hlasem a gestikulací ovládl pasivitu svých žáků, byl bych se 
přesvědčoval, že moje dosavadní technika je přesto zcela přijatelná. Byl bych 
pokračoval v používání svých sil, pomůcky číslo jedna toho, co jsem nazýval 
tradiční školou, a v důsledku toho bych byl velmi brzy skončil se svými pokusy. U 
počátků mého zkoumání však byla nutnost dosáhnou zlepšení mých pracovních 
podmínek, abych dospěl k co největší výkonnosti. A byla tu také šílená umíněnost 
dělat čest povolání, které jsem miloval a které jsem si zvolil.  

(FREINET, C.: Les Techniques Freinet de l'école moderne, Paris 1968. Cit. dle: 
SINGULE, F., RÝDL, K.: Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha, SPN 
1988, s. 43) 

Když se FREINET po návratu z války a z léčení začal opět věnovat učitelské činnosti, 
odmítl tradiční metody školní práce spočívající v pouhém výkladu, v paměťových 
cvičeních a v jednostranně repetitivních činnostech. Měl určitou představu, kterou 
výstižně přirovnal k podmínkám života v přírodě (podobná přirovnání vzhledem 
k tomu, že působil na venkovské škole, činil velmi často). Jednalo se o zásadní 
problém výběru učební látky, který je ostatně dodnes velice živý: 

Zachováme se jako chovatel, jemuž se příliš nedaří rozdělovat zvířatům dávky 
speciálního krmiva zajišťující jejich optimální růst. Ten nepřišel na nic lepšího, než 
vypustit svá hříbata volně na pastvinu, kde si podle chuti vyberou šťavnatou trávu. 
(Citováno dle: ŠTECH, V.: Freinetova "moderní škola", in škola stále nová. Praha, 
Vydavatelství Univerzity Karlovy Karolinum 1992, s. 23) 

A tak začal se svými dětmi opouštět třídu a klasické vyučování. Chodil ven a 
seznamoval děti s okolním světem - přírodou, lidmi a jejich prací. Odložil tradiční 
učebnice a "dal slovo dětem", umožnil jim jejich vlastní vyjádření formou vlastních 
textů.  

Je více principů, které charakterizují pedagogický odkaz CELESTINA FREINETA. 
Jedním z nejdůležitějších je snaha změnit samotnou podstatu školy. Ve vyslovené 
zásadě, podle níž má být vytvořena ”škola lidu a pro lid" je obsažen nejen výrazný 
požadavek demokratizace vzdělání, ale v přeneseném významu i požadavek přiblížit 
školní práci běžnému životu a připravit na běžný život čili připravit na praxi. V této 
zásadě se FREINET shoduje se základními požadavky pragmatické pedagogiky  a s 
dalšími reformními pedagogy (například s P. PETERSENEM). 
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Aby naplnil požadavky spojení školy a života, přistoupil FREINET k organizaci školy 
podle nových zásad a začal používat i tehdy nové prostředky výchovy a vzdělávání. 
Školní vyučování se překrývá s pojmem školní práce. Co se má žák naučit, naučí se 
nejlépe při smysluplné činnosti, do níž je tak říkajíc "vtažen". Zdůrazňuje se princip 
takového osvojování poznatků, kdy si žák svou zkušenost o okolním světě vytváří 
jakýmsi "osaháváním" tohoto světa (tzv. metoda tápavého experimentování). To se 
děje ve vzájemné kooperaci, v kontaktu s ostatními dětmi, ve společném sdílení 
problémů i úspěchů, ve vzájemné komunikaci.  Tradiční škola je založena na 
přílišném množství slov, jejichž význam žáci často ani nechápou. Musejí se učit 
mnoho věcí nazpaměť, ač by učební látka vyžadovala spíš pochopení. Naučené věci 
se při zkoušení často jen odříkávají. Na takto chápaných znalostech je postaveno i 
hodnocení. Prostředí ani nevyžaduje, aby žák projevil svou osobnost  a spontánně 
rozvíjel své individuální schopnosti. 

Aby nedošlo k omylu, výše uvedené znaky tradiční školy si uvědomoval FREINET 
před 70 lety. Pokud mnohé z těchto tradičních břemen zatěžují školu dodnes, je to 
paradox vycházející z velice silně zakořeněných tradic, které v každé době ovlivňují 
vzdělávací proces. 

Jak potlačit negativní znaky tradiční školy? Jak změnit školu a modernizovat ji? Jak 
se vymanit z pout 19. století? Jednou z odpovědí C. FREINETA na tyto otázky byla 
nová koncepce práce s textem, který vytvoří sami žáci. Dal dětem možnost vyjádřit 
se - popisovat události, sdělovat zážitky, psát jednoduché vzkazy, psát dopisy 
apod. Postupně děti zpracovávaly texty zaměřené k určitým problémům učební 
látky. Takové texty mohly nahradit i tradiční učebnice. Smysluplnost textů je 
naplněna vydáváním školních novin nebo korespondencí s jinými třídami a školami.  
Všechny takto spontánně vytvořené texty (tzv. volné texty) si děti navzájem čtou, 
diskutují o nich, vyvěšují je ve třídě. Co je nejlepší, ocitá se ve školních novinách či 
ve školním časopise.  Práci s textem, jak ji zavedl FREINET, si nelze představit bez 
jednoduché školní tiskárny. S touto pomůckou mohou pracovat děti od okamžiku, 
kdy se učí číst. Použitím tiskárny se dává textu vnější forma, což není samoúčelné. 
Text, který je vytištěný, získává pro žáka zcela nový význam. Proto tiskárnu přejali 
do svých konceptů i další reformní pedagogové a ve školách se používá dodnes. 

Dalším průlomem do tradiční školy 19. století bylo zavedení  týdenních plánů práce. 
FREINET přitom využil zkušeností různých reformních směrů. Mají-li žáci 
samostatně řešit problémy a vzájemně spolupracovat, nemohou být omezeni 
systémem přesně stanovených vyučovacích předmětů a vyučovacími hodinami "od 
zvonění do zvonění”. Týdenní plán stanoví každému žákovi individuálně úkoly na 
týden včetně pomůcek a materiálů, které má použít. Úkoly se plní v době tzv. volné 
práce. Týdenní plán obsahuje i způsob kontroly. Některé své kroky kontroluje žák 
sám, některé překontroluje učitel. 
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Podle týdenního plánu pracuje žák s velkou mírou osobní zodpovědnosti, k čemuž 
však potřebuje pracovní prostory a různé pomůcky. Proto byla také upravena 
tradiční učebna na místnost s několika oddělenými prostory, kde žáci mohou 
pracovat podle jim vyhovujícího rytmu. 

Speciálním pracím slouží zvláštní pracovny - dílny. Byla řeč o pomůckách. Krom 
tiskárny je tou nejdůležitější školní kartotéka. Každý žák má vlastní složku s texty a 
pracemi. Dále jsou k dispozici kartotéky podle jednotlivých oborů - žáci se učí 
pracovat s informacemi. Kartotéky doplňují slovníky, encyklopedie apod. FREINET 
také začal ve velké míře používat různé technické prostředky - film, gramofon, 
školní rozhlas apod. 

Důsledné vytváření jednoznačně pozitivního vztahu žáků ke školní práci vedlo i 
k návrhům nového pojetí školních budov, v nichž by uspořádání prostorů a 
pracoven umožnilo realizovat výše uvedené metody a postupy. Škola jako objekt by 
neměla být neúměrně velká, neboť příliš velký počet žáků a učitelů vede 
k anonymitě, což neumožňuje rozvíjet sociální vztahy a vzájemnou kooperaci. Škola 
musí být přizpůsobena pedagogickým konceptům, v jejichž duchu chtějí učitelé 
pracovat. 

FREINETOVA škola tak představuje i nové pojetí školního společenství, které má 
vycházet z požadavků kooperace a samosprávy a vytvářet tak předpoklady pro 
výchovu žáka k životu v demokratické společnosti. Významnou roli hraje školní 
rada, jejímž prostřednictvím se na práci školy mohou podílet jak žáci, tak i rodiče. 

FREINETOVA "moderní škola" je jedním z řady alternativních směrů reformní 
pedagogiky. V chaotické situaci, v níž se francouzská a vlastně celá evropská 
společnost nacházela po 1.světové válce, začal Freinet měnit svou školu, kde učil. 
Na rozdíl od reforem, které přicházejí "odshora" rozhodnutím či zásahem státu, 
tedy zvnějšku, se jednalo o transformaci vnitřní. 

Kroky, které podnikal FREINET začátkem 20. let, může v podmínkách demokratické 
společnosti a při možnostech výstavby pluralitního vzdělávacího systému podnikat 
každý učitel i ředitel. Proto jsou FREINETOVY myšlenky stále živé a k jeho odkazu 
se hlásí tisíce učitelů. Ve Francii i v ostatních zemích. Tito učitelé vytvářejí různá 
sdružení. 

Například v Německu se o šíření odkazu C. FREINETA stará učitelské sdružení pro 
pedagogickou spolupráci "Pädagogik - Kooperative". Pro zajímavost uvedeme prvky 
FREINETOVY pedagogiky, které v současné době používají učitelé tohoto sdružení. 

- "Otevřený začátek školy" (týká se především prvního stupně), kdy děti 
přicházejí do školy podle svých možností a zahájení výuky není stanoveno 
přesným časem, nýbrž časovým intervalem. 
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- Plánování práce v "ranním kroužku". Výuka začíná společným rozhovorem, 
při němž se určí a vysvětlí úkoly na celý den. Žáci sedí v kruhu a debatují o 
různých otázkách. 

- Používání "denního nebo týdenního rozvrhu práce”, který rozepisuje úkoly 
pro skupiny žáků a zajišťuje kooperaci (nejedná se tedy o tradiční rozvrh 
hodin). 

- Zajištění vnitřní diferenciace prostřednictvím ”volné práce". V této době 
pracují žáci ve skupinách nebo samostatně podle individuálního plánu. 

- Psaní "volných textů", pro něž se připraví reálné podněty. Žáci popisují své 
zážitky a zkušenosti, vyjadřují se k problémům. S těmito texty se dále 
pracuje. 

- Využívání napsaných textů pro "třídní noviny". 

- Zachycení života třídy vedením "třídních deníků". 

- Výměna dopisů a textů s "korespondenčními třídami". 

- Organizace "vyučovacích projektů" a "průzkumů “včetně zpracování 
závěrečných zpráv. 

- Ustavení "třídní rady" a "třídního shromáždění". 

(VÁCLAVÍK, V.: Inspirace oklikou aneb využijeme odkaz Celestina Freineta? in 
SPILKOVÁ, V. - HAUSENBLAS, O.: Měníme vyučování. Praha, Strom 1994 s. 11) 

Z těchto příkladů je patrné, že uplatňování prvků Freinetovy pedagogiky, jak se o to 
snaží učitelé a učitelky zapojení ve spolku "Pädagogik - Kooperative", přispívá ke 
skutečné proměně tradiční německé školy. Stejným způsobem může Freinetův 
pedagogický odkaz působit i u nás. 

ZÁVĚR:  Všichni tvůrci reformních pedagogických směrů jsou zajedno v základním - 
v kritickém hodnocení tradiční školy. Pokud jde o jejich přístup k odstraňování 
negativních znaků staré školy, liší se v mnohém. Pedagogický systém C.FREINETA 
charakterizuje především jeho orientace na praktický život a praktickou činnost. Do 
výuky zavedl mimo jiné školní tiskárnu a školní kartotéky. Školní třídu rozčlenil na 
pracovní prostory a zavedl týdenní plány práce. Na jeho základní myšlenky stále 
navazují noví a noví učitelé. 

4. 3. Waldorfská pedagogika 
Zakladatelem a duchovním otcem waldorfské pedagogiky je RUDOLF STEINER 
[štajner] (1861 až 1925). Studoval původně přírodní vědy, stále více ho však 
přitahovaly humanitní obory, umění a složitý duševní a duchovní život člověka. Není 
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bez zajímavosti, že se hluboce zajímal i o přírodovědecké a filozofické názory 
JOHANNA WOLFGANGA GOETHA. 

Zájemci o podrobnější studium pedagogiky RUDOLFA STEINERA naleznou více 
informací v V. kapitole publikace KARLA RÝDLA Alternativní pedagogické hnutí 
v současné společnosti - vydáno v Brně 1984 a v publikaci FRANSE CARLGRENA 
Výchova ke svobodě - vydáno v Praze nakladatelstvím Baltazar v r. 1991. 

Spojením řady názorů a teorií vytvořil STEINER vlastní teorii o člověku, nauku o 
člověku - antroposofii, což doslova znamená “moudrost o člověku". V této teorii je 
člověk chápán jako bytost mající svou stránku tělesnou (fyzickou), duševní 
(psychickou) a duchovní (transcendentální - přesahující běžné duševní funkce). 

Pochopit STEINEROVY názory je náročné, omezíme se jen na zevrubné vysvětlení 
některých myšlenek. 

Člověk je podle Steinera bytostí tří světů, reprezentovaných třemi druhy těla. Tělo 
(Leib) patří k reálně existujícímu světu, ovšem svým smyslovým určením zaujímá 
nejnižší stupeň. Vlastní svět je vymezen pro duši (Seele) a svět je člověku 
zprostředkován prostřednictvím ducha (Geist). Úkolem člověka potom je, aby své já 
(Ich), které je vymezené tělem a duší (Leib und Seele) dokonale oduševnil cestou 
procítění (Vergeisterung). Úkolem vychovatele potom je, co možná nejlépe poznat 
bytost "vznikajícího člověka", jeho skryté schopnosti a možnosti, jež tvoří jeho 
podstatu, a na základě zásady postupného rozvíjení "světů", jimž odpovídá jiné tělo 
v každém vývojovém stupni, potom dovést jedince k poznání nejvyššího a 
nejdokonalejšího těla, které je nositelem lidského "Já" a kterým začíná "duch" (Bůh, 
objektivní síla) promlouvat k nitru bytosti.  

(RÝDL, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno 1994, s. 
127) 

Zmíněné tři druhy těla se rozvíjejí postupně. Do 7. roku se rozvíjí tzv. fyzické tělo. 
V období do 10 let navazuje rozvoj tzv. éterického těla, kdy se rozvíjejí volní 
vlastnosti a tvoří charakter člověka. Konečně ve třetím období přibližně do 14. roku 
se vyvíjí tzv. astrální tělo, kdy dochází k uplatnění vnitřních tvořivých sil dítěte a ke 
schopnosti abstraktně myslet. 

Antroposofický pohled na dítě a jeho tělesný a duševní vývoj je pro učitele 
zabývající se waldorfskou pedagogikou přímo zásadní věc. Vzdělávání je chápáno 
jako zvláštní druh umění. Základem výchovných činů je hluboké pochopení 
rozvíjející se lidské bytosti, znalost člověka čili moudrost o člověku. 

Současná technicky vyspělá společnost se vyznačuje proorganizovaným životem, 
přesycováním smyslů množstvím podnětů, silným vlivem médií, který potlačuje 
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primární zkušenosti. Snadno se zapomíná, že dětství je zcela zvláštní období 
lidského života. 

Když malé dítě roste, pozorujeme, jak ve svém utváření postupně tvrdne, lebka a 
kosti se stávají pevnějšími, dítě dostává první zuby. Kolem sedmého roku vyrážejí 
druhé zuby. A současně s takovýmito fyziologickými pochody pozorujeme, jak se 
duševní život dítěte stává vědomějším a samostatnějším, jak se více emancipuje 
(osvobozuje - pozn. V.V.) od tělesného života. Je podivuhodné vidět, jak síly 
utvářející tělo se přeměňují v duševní síly fantazie, obrazného představování, 
radosti z tvořivé práce rukama. Nyní přichází dítě do školy, přijímá do sebe s 
napjatou pozorností obrazy pohádek, formuje z vosku, kreslí a maluje. Musí činit 
něco velmi důležitého, neboť musí růst, musí napínat svoje plasticky formované 
údy. A roste podle podivuhodných růstových rytmů. Jako žije rytmus v jeho růstu, 
žije též i v jeho dechu, v jeho krevním oběhu. Učitel se cítí nyní být jakoby 
hudebníkem, který smí hrát na nekonečně cenných houslích. Hudební nálada vládne 
ve školní místnosti. Rytmus, melodie protkávají celé vyučování, napětí a uklidnění, 
výstupy vzhůru a sestupy dolů ožívají vyučování, nedovolí dítěti unavit se 
jednostranným kladením požadavků na nervovou soustavu v pouhém nazírání a 
v představování, nebo na soustavu údů v pouze tělesném pohybu. Vše je 
proniknuto zážitky citovými a impulsy vůle.  

(KOLISKO, E.: Obrazy o Svobodné waldorfské škole. Stuttgart 1927. Český překlad 
pro vnitřní potřebu členů Kruhu přátel Svobodných waldorfských škol, s. 5, 6) 

RUDOLF STEINER působil jako domácí učitel, později učil i ve škole a o výchovných 
otázkách stále intenzivně přemýšlel. Se svými názory na člověka a na potřebu 
nového uspořádání výchovy dětí a mládeže vystupoval na přednáškách po celém 
Německu i v zahraničí. 

Při jedné takové přednášce na jaře roku 1919 natolik zaujal svými názory 
přítomného podnikatele a majitele továrny na tabákové výrobky, že se rozhodl 
zřídit pro děti svých zaměstnanců školu podle STEINEROVÝCH představ. V této 
škole v obci Waldorf nedaleko Stuttgartu se již na podzim toho roku pod 
STEINEROVÝM vedením začalo vyučovat. Škola byla koncipována jako dvanáctiletá 
jednotná škola, otevřená každému bez ohledu na sociální původ. 

Takto STEINER upřesnil představu své školy: škola budoucnosti musí být postavena 
na prohloubené nauce o člověku. "Vyjdeme-li z tohoto předpokladu, nemůže z něho 
vyplývat nic jiného než jednotná škola pro všechny, protože samozřejmě ty zákony, 
které se odehrávají v lidském vývoji mezi přibližně sedmým a přibližně čtrnáctým a 
patnáctým rokem, jsou pro všechny lidi stejné.” 
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Ve vyšším věku musí být vyučování diferencováno. "Především ale musí ... být 
tentýž jistý základ vzdělání pro lidi všech tříd ... každý musí mít příležitost získat 
totéž všeobecné vzdělání, ať je řemeslníkem nebo duševním pracovníkem." Dobu 
zhruba až do dvaceti let by měl každý člověk prožít v takové diferencované škole, 
která by umožnila vytvořit si vlastní zodpovědnou sílu úsudku. "Jestliže 
v budoucnosti budou spolu ve vzdělávací instituci sedět truhlářský nebo strojní učeň 
s někým, kdo se sám stane učitelem, potom se dá z toho odvozovat, co sice 
specializovaná, ale přece jen stále jednotná škola asi je.”  

(Citováno dle: CARLGREN, F.: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar 1991 s. 17.) 

Musíme si uvědomit, že tyto své názory vyjadřoval STEINER začátkem dvacátých 
let, kdy se v poválečné době znovu vytvářel obraz nového - a jak si tehdy všichni 
přáli - lepšího uspořádání světa. Škola zde měla sehrát významnou roli a waldorfská 
pedagogika podtrhovala důležitou zásadu demokratičnosti vzdělání a spojení 
školního vyučování s praktickým životem. 

Ve vyučování společném pro všechny musí být obsaženy tyto prvky: "Žádný člověk 
by neměl projít tímto věkem, aniž by nezískal povědomí o tom, co se děje při 
obdělávání půdy, v obchodě, průmyslu, v řemeslech. Tyto věci musí být 
vybudovány jako disciplíny, které jsou daleko nutnější než mnohé věci, které 
dodnes v tomto věku zaplňují vyučování." Společné vyučování by mělo probíhat 
především v dějepise, zeměpise a přírodních vědách, "ale vždy s ohledem na 
člověka tak, že člověk chce poznat člověka s vesmírnou dimenzí.” Jediným cílem 
takové školy je vzdělání člověka ve smyslu jeho utváření. První podmínkou pro 
dosažení tohoto cíle je pronikavá reforma učitelského vzdělání. "Když je dnes učitel 
zkoušen, konstatuje se, co zná, jestli je trochu šikovný; i v případě když to nezná, 
může později vše nalézt v naučných slovnících nebo příručkách. Toto lze při 
zkoušení učitelů zcela vypustit ... Konstatováno budiž to, co by mělo nastoupit 
místo dnešních zkoušek, zdali člověk, který má co činit s výchovou a vyučováním 
vyvíjejících se lidí, může získat k těmto lidem prospěšný vztah, zdali se celou svou 
mentalitou …  umí ponořit do duše a celé bytosti vyvíjejícího se člověka.” (Cit. publ. 
s. 17) 

Pokud chceme charakterizovat blíže waldorfskou školu, musíme používat taková 
označení jako škola jednotná, svobodná, laskavá, volná, mnohostranná, tvořivá. 
Naplňovat tyto zásady však není možné při používání tradičních metod. Proto se ve 
waldorfské pedagogice setkáváme s pojmy dosud méně obvyklými.  

Zvláštní pozornost se věnuje například dennímu rytmu každého žáka i celé školy.  
Každé dítě žije v rytmu probouzení a usínání, přijímání a zapomínání. Přihlížíme-li 
v rozvrhu hodin a v utváření učebního plánu k rytmu dne a k většímu rytmu roku, 
pak dospějeme k několika zvláštnostem umění výchovy, z nichž uvedeme například 
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tyto:- bere se v úvahu rytmus dne,- výuka v epochách posiluje soustředění,- 
umělecká cvičení slouží jako školení vůle,- mluvené slovo působí na citový život. Ve 
waldorfských školách se usiluje o to, aby se práce každého dne uspořádala 
organicky. Ráno se dítě nejsnáze zabývá činností myšlenkovou. Školní den tedy 
začíná předměty, které zaměstnávají vědění a chápání, myšlení a představování. 
Každý předmět tak vytváří, vždy od rána po několik týdnů v tzv. "hlavním 
vyučování", jakousi epochu, větší vyučovací jednotku. 

Poté následují předměty, ve kterých je kladen větší důraz na rytmické opakování, 
jako jsou cizí jazyky a eurytmie, cvičení, hudba a náboženství. Ruční práce, 
dílenské práce, práce v zahradě a cvičení s přírodními pokusy apod. se překládají 
pokud možno na pozdější dopoledne nebo odpoledne. (Cit. publ. s. 49) 

Výuka v epochách má četné výhody. Látka se probírá důkladně a přistupuje se k ní 
z mnoha stran, žáci se mohou soustředit. Koncentraci nebrání jinak tak běžný jev, 
jakým je v ostatních školách spěch. Látka má často "mezipředmětový" charakter, 
což vyplývá i z názvů epoch - například "probuzení jara", “les". 

Vyučování v epochách je výhodné na nižším stupni základní školy a osvědčuje se i 
ve vyšších třídách. Tam je možné při ručních, technických a uměleckých pracích 
v odpoledních hodinách plně se soustředit na daný úkol. Naučit se ponořit, vnořit se 
do problému je v dnešní době přeplněné rušivými podněty velmi důležité. 

Výuka v epochách umožňuje rozvíjet samostatnost žáků. Podstatné věci každé 
epochy si zaznamenávají žáci v tzv. "epochových sešitech". Texty a ilustrace jsou 
stále více výsledkem samostatné práce žáků, kteří při shromažďování informací 
využívají různé učebnice, příručky, encyklopedie apod. Pro praxi je jistě velmi 
důležité umět sestavit stručný a srozumitelný text pojednávající o určitém 
problému. Tato dovednost se při epochovém vyučování velice rozvíjí. 

Různé obměny základní myšlenky epochového vyučování můžeme nalézt jako jeden 
z principů školní práce v dalších pedagogických systémech a jsou aktuální dodnes. 
Se samotným pojmem "výuka v epochách” se můžeme setkat v dokumentech 
k práci škol, které s waldorfskou pedagogikou nemají jinak vůbec nic společného. 

Těsnou vazbu waldorfské pedagogiky na různé druhy umění dokumentuje a 
zajišťuje tzv. eurythmie. Jedná se o zvláštní pohybové umění, o originální, 
RUDOLFEM STEINEREM vytvořený způsob zušlechtění a oduchovění tanečního 
umění. Pohybové kreace nejsou ani tancem, gymnastikou nebo pantomimou, nýbrž 
se jedná o jakési zviditelnění řeči, zviditelnění zpěvu. 

Eurythmii můžeme popsat jako "viditelnou řeč a viditelný zpěv". V pohybech 
člověka může být celým tělem zviditelněno to, co se při utváření hlásek a tónů 
odehrává v orgánech spojených s řečí (hlasivky, hrdlo, ústa) neviditelně. Například 
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hláska "A" vyjadřuje úžas a jako taková má své vlastní gesto. Takto pojaté 
eurytmické projevy podporují rozvoj vnitřních tvořivých sil člověka. 

Eurythmie se vyvíjí jako pedagogický prostředek na školách a můžeme se s ní 
setkat jako s jevištním uměním i jako s uměleckou terapií (léčba uměním, v tomto 
případě tancem, pohybem). Ve waldorfských školách je k eurythmickým kreacím 
vytvářena celá řada příležitostí, od jednoduchých cvičení při výuce v nižších třídách 
až po eurythmická divadelní představení. K eurythmii je ve škole určena prostorná 
místnost, kde je na podlaze koberec a obvykle jediným vybavením klavír. 

Často vystupuje celá třída při velkých skupinových představeních. Jednotliví žáci a 
skupiny žáků předvádějí přitom často rozdílná gesta a pohybují se současně 
v rozdílných formách po jevišti. Vědomí vlastního pohybu i příslušných pohybů 
ostatních vyžaduje vzájemný ohled, má-li proměnlivá škála pohybů harmonicky 
souznít. Kdo viděl tělesnou agresivitu a hrubost, obvyklou při některých sportech 
(fotbal, ragby, hokej), může zvláště ocenit, když pozoruje třídu žáků, kteří se s 
vnitřní účastí pokoušejí společně řešit takový eurythmický úkol. Člověk tak může 
získat bezprostřední dojem o pomocném zdroji pedagogiky, jehož mimo waldorfské 
školy nebylo dosud využito. 

Není tedy frází, když tvrdíme, že eurythmie má zušlechťující a sociálně vyrovnávací 
funkci. (...) Eurythmie by si zasloužila, aby se stala jakýmsi lidovým uměním, 
známým a ceněným v širokých kruzích společnosti. Četné pedagogické potíže by 
pak přestaly samy sebou. (Cit. publ. s. 81) 

Příkladem společných akcí žáků, učitelů a rodičů jsou například měsíční slavnosti 
nebo vánoční hry. 

Velikou radost pro děti a učitele představují měsíční slavnosti. Tento den mají žáci 
volno. Všechny třídy přijdou se svými učiteli do veliké tělocvičny a na to následuje 
řada malých přestavení. Jejich obsah je vzat z toho, čím se různé třídy během 
celého měsíce zabývaly. Malá eurytmická představení, recitace básní, zpěv, malé 
dramatické pokusy, hudba ve formě přednesu jednotlivých žáků s nástroji, nebo 
také žákovského orchestru - který ostatně pořádá i samostatné koncerty pro celou 
školu - jsou prováděny jednotlivými třídami. Tím je dán spojující prvek pro celou 
školu, neboť ti nejmenší vidí, co dovedou vykonat třídy těch největších a naopak. 
Na téže myšlence spočívají i představení lidových vánočních her, které každoročně 
o vánocích hrají učitelky pro žáky. Ty jsou též většinou opakovány pro veřejnost. 
Jejich vlastní smysl je však tentýž jako u měsíčních slavností: Navazovat živým 
uměleckým představením těsné pouto mezi učiteli a žáky.  

(KOLISKO, E.: Obrazy o Svobodné waldorfské škole. Stuttgart 1927. Český překlad 
pro vnitřní potřebu členů Kruhu přátel Svobodných waldorfských škol, s. 52, 53) 
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Waldorfská pedagogika patří u nás v současné době k poměrně známým reformním 
hnutím. Je to do určité míry díky tradici. RUDOLF  STEINER rád jezdil do Prahy, 
setkával se s významnými osobnostmi kulturního života (znal se například osobně 
s FRANZEM KAFKOU) a od roku 1906 zde často přednášel. Jeho přednášky daly 
podnět k založení odbočky tzv. theosofické společnosti a podnítily zájem o 
waldorfskou pedagogiku. K většímu rozvoji waldorfských škol však u nás nedošlo. 

V druhé polovině 20. století, kdy se hnutí waldorfských škol rozšiřovalo po celém 
světě, bylo u nás přijímání názorů RUDOLFA STEINERA zcela nemožné 
z ideologických důvodů. 

Hned po převratu v roce 1989 mohli příznivci waldorfské pedagogiky svobodně 
vystoupit a samotný pojem waldorfské školství tehdy znamenal pro mnoho lidí 
totéž, co alternativní školství. Byl založen Kruh přátel Svobodných waldorfských 
škol a uskutečnila se řada seminářů pro zájemce o tento pedagogický směr. 

Hodnocení waldorfské pedagogiky bývá rozporné. Námitky proti tomuto směru však 
často svědčí o tom, že kritizující podstatu waldorfské pedagogiky ani dobře nezná. 
Proti školám waldorfského typu se argumentuje například tím, že v nich panuje 
přílišná volnost, že se zcela vytrácí autorita učitele apod. Pokud jde o autoritu, věci 
se mají zcela jinak. Ve waldorfských školách se autorita učitele pojímá jinak než ve 
škole tradiční. 

Pro dospělého se často spojuje se slovem autorita představa moci a diktatury nebo 
přinejmenším patriarchálních mravů neodvolatelně zašlých časů. (...) Opravdová 
autorita je jev, kterého nelze docílit žádnými vnějšími prostředky, nebo ho jimi 
udržet. Rudolf Steiner radikálně prohlásil na jedné přednášce v  roce 1922: 
"...záleží veskrze na tom, aby právě to, co je oddanost, úcta a láska k učiteli, 
vyplynulo samozřejmě. Jinak to nestojí za nic. Každá oddanost, která je vynucená, 
která je do jisté míry obsažena v zákonných ustanoveních školy, nemá pro vývoj 
člověka žádnou cenu. Je to tak, že uděláme určitě tuto zkušenost: jsou-li děti 
vychovávány tak, aby byla směrodatnou jejich vlastní bytost, dosáhnou nejspíše 
úcty ke svému učiteli.” 

(Citováno dle: CARLGREN, F.: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar 1991 s. 114.) 

Pro mnoho lidí je na waldorfské pedagogice přitažlivá otázka pojetí lidské 
individuality jako nedotknutelné duchovní skutečnosti. RUDOLF STEINER vyslovil 
před více než 70 lety názor, který se zdá být právě dnes, v období proměny našeho 
školství, velice aktuální. Vznikají nezávislé školy, uvolňuje se donedávna tuhý 
centralismus řízení státního školství. STEINERŮV názor platí obecně pro školu i pro 
každou formu výuky. 
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Duch se nedá podrobit. Opatření, která by chtěla upravovat školství z pouhých 
hledisek hospodářského řádu, by byla pokusem o takové podrobení. Vedla by 
k tomu, že by se duch ze svých přirozených základů neustále bouřil. Neustálé 
otřesy společenské stavby by byly následkem pořádku, který by chtěl z vedení 
výrobních procesů organizovat zároveň školství. (Cit. publ. s. 251) 

ZÁVĚR: Waldorfská pedagogika vytváří originální a ucelený pedagogický systém. 
Školy tohoto typu se rozšířily po celém světě, učitelé se připravují ve 
specializovaných seminářích. Základním přístupem je STEINEROVA nauka o člověku 
- antroposofie. Waldorfská pedagogika používá z hlediska tradičně chápané školy a 
výuky celou řadu odlišných metod a forem školní práce. Klade důraz na svobodný 
duchovní rozvoj a tvůrčí uměleckou činnost.  

4. 4. Jenský plán 
Německo bylo po první světové válce poraženým státem. Z toho plynulo mnoho 
negativních důsledků v oblasti ekonomické (například povinnost splácet válečné 
reparace) i sociální (společenský neklid, nebezpečí rozvratu apod.). 

Mezi intelektuály, kteří se snažili hledat způsoby opětovného povznesení 
německého národa, patřil i pedagog PETER PETERSEN (1884 až 1952). Studoval na 
několika univerzitách mimo jiné teologii, psychologii a filozofii. Poté, co se seznámil 
s myšlenkami reformního pedagogického hnutí, začal koncipovat vlastní návrh na 
přeměnu školy. Své myšlenky realizoval na cvičné škole při univerzitě v Jeně. 
V roce 1927 na konferenci Sdružení pro novou výchovu obdržel jeho návrh označení 
Jenský plán. 

PETERSENOVY myšlenky nezapadly a dokonce se zdá, že stále více nalézají živnou 
půdu na současných školách. Několik škol orientovaných na tuto pedagogiku je 
v Německu, tradice byla obnovena i v Jeně (tam byla PETERSENOVA škola uzavřena 
v roce 1950 z ideologických důvodů), největší počet takto orientovaných škol (více 
než 200) je v Holandsku.  Na současných propagátorech jenského plánu je 
sympatické, že PETERSENOVY názory nepovažují za nějaké dogma nebo přísná 
metodická ustanovení, nýbrž za otevřený systém, v němž každá škola a každý 
učitel může nalézt inspiraci pro vlastní tvořivou pedagogickou činnost. Z tohoto 
pohledu je také třeba chápat výklad následujících znaků jenské školy. 

Co tvoří podstatu výuky podle jenského plánu? PETERSEN především učinil velký 
zásah do tradiční organizace školy. Místo systému, kdy po absolvování základního 
stupně školy přecházejí žáci na vyšší stupeň do jiného druhu školy, přičemž mají 
možnost výběru z více možností, zdůrazňoval PETERSEN nezbytnost společného 
života dětí v jedné škole co nejdelší dobu, života ve školním společenství po celou 
dobu povinné školní docházky. Tím se nevytvářel žádný vnější rámec pro 
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diferenciaci a spolu mohly žít, učit se a pracovat děti různého nadání, z různých 
společenských vrstev, různého náboženství apod. 

Dalším významným organizačním prvkem jenské školy bylo uspořádání skupin žáků 
nikoli po ročnících (čili ročníkových třídách, jak jsme běžně zvyklí), nýbrž do tzv. 
kmenových skupin. Podle původního návrhu byly vytvořeny čtyři kmenové skupiny: 
Nižší (1. až 3. třída), střední (4. až 6. třída), vyšší (7. a 8. třída) a konečně skupina 
mladistvých (9. a 10. třída). 

V takovém uspořádání školy se vytvářejí zcela odlišné podmínky pro práci. Podobné 
podmínky jsou například v málotřídních školách, ovšem Petersen navrhl toto 
uspořádání pro školy s velkým počtem žáků. Důvodem bylo povzbuzení práce ve 
společenství malých skupin, kdy jsou v téže věkové skupině děti různě staré a 
mohou si nebo dokonce musí si navzájem pomáhat. Tak se vytváří prostředí 
pospolitosti a pocit vzájemné odpovědnosti. K tomu Petersen uvádí:  

V těchto kmenových skupinách je středem všech plánů a činností život dětí okolo 
vedoucího skupiny a s ním, což tvoří základnu pro veškerou pedagogickou a 
vyučovací práci. Všichni jsou životnými členy a buňkami sobě vlastního života uvnitř 
školní obce, tvořené kmenovými skupinami. "Životem dětí" je míněn veškerý, pravý 
a nefalšovaný život, podle vlastní podstaty a existence, neurčovaný školou ani 
učitelem, státem nebo církví. Zde mají všechny tyto autority podle dodržující míry 
tvořivosti určená omezení vlastní moci, aby nevyvolávaly konflikty, jež se stávají 
příčinou hynutí dětí a i hynutí vlastního ve své současné formě. Potom je bezesporu 
nabíledni, že nadále je dosavadní “učitel" nemožný, což ukazuje nejen odmítání 
sdruženími mládeže. Podstata tkví hlouběji: Učitel vůbec nepoznal prastaré vědění 
lidstva a proto si nevšiml, že žáci jsou především jemu svěřené děti, že on musí 
jejich  dětství respektovat a chránit, i když jsou žáky. 

(PETERSEN P.: Praxis der Schulen nach dem Jena-Plan, Weimar 1934, s. 17, cit. 
dle: SINGULE, F., RÝDL, K.: Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha, SPN 
1988, s. 38) 

Další zásadní změna se týkala uspořádání dne. Místo obvyklého rozvrhu hodin mají 
v jenských školách tzv. týdenní plán práce. Ten vychází ze situace školy a 
zohledňuje denní i týdenní rytmus života žáků. V týdenním plánu jsou obsaženy 4 
základní druhy činnosti.  

A. "Jádrové vyučování" (něm. Kernunterricht) vyplňuje zpravidla více než 
polovinu vyučovací doby. Děti příslušné kmenové skupiny jsou 
pohromadě se svým vedoucím - učitelem a probírají určitá témata, 
která obsahují více oborů (dějepis, zeměpis, fyziku, přírodopis...). 
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Takovým tématem může být například "podzim", “naše město" apod. 
Téma se probírá i několik týdnů. 

B. Výuka v kursech (něm. Kursunterricht) je zaměřena na zvládnutí 
jednotlivých oborů (čtení, psaní, matematika...), přičemž žáci získávají 
ucelený systém základních znalostí a dovedností. Samozřejmě se 
nejedná o klasický způsob výuky, žáci jsou mnohem více samostatní, 
hodně spolupracují. Každý žák si také kontroluje své výsledky, ovšem 
učitel má také přehled, jaké žáci dělají pokroky. Samostatnost žáků 
umožňuje učiteli, aby se více věnoval těm dětem, které mají při svých 
úlohách nějaké obtíže. 

C. Při volné práci (něm. freie Arbeit), což je další fáze týdenního plánu, 
žáci volí své úkoly podle vlastního rozhodnutí. Mohou se věnovat 
svému oblíbenému oboru nebo také oblasti, v níž potřebují ještě něco 
procvičit. 

D. V náplni školní práce jsou i další nejrůznější činnosti, při nichž se žáci 
setkávají v různých pracovních společenstvích. Jedná se o určité 
situace, které jsou pedagogicky uspořádané a utvářené tak, aby je žáci 
mohli úspěšně zdolat. V těchto situacích jsou žáci "vtaženi" do určité 
činnosti a při práci uvnitř společenství se utváří jejich osobnost. Může 
se jednat například o tkalcovskou či keramickou dílnu, o práci na školní 
zahradě, v opravně jízdních kol apod.  

Jenský plán rozlišuje čtyři hlavní formy vzdělávání. Ty se kombinují s výše 
uvedenými činnostmi a školní práce tak dostává zcela nový charakter, odlišný od 
tradičně pojatého vyučování. Tyto formy vzdělávání tvoří: 

A) Rozhovor. Jedná se rozhovor, kdy žáci sedí v kruhu, u stolků uspořádaných do 
čtverce nebo obdélníku, kolem velkého stolu apod. Žáci hovoří s učitelem - 
vedoucím kmenové skupiny o tématech vyučování, podávají zprávy, mohou i 
plánovat práci nebo hodnotit společně dosažené výsledky. 

B) Práce. Rozhovor v kruhu se převádí do práce v malých skupinkách, popřípadě do 
samostatné práce jednotlivců. Učení je chápáno jako činnost se značnou mírou 
samostatnosti, učitel je však vždy nápomocen. Při práci se rozvíjí též schopnost 
vzájemně se respektovat a spolupracovat. 

C) Hra je součástí vyučování, náplní přestávek i volného času. Přispívá k rozvoji 
především malých dětí. Hraní podporuje pozornost, paměť, myšlení. Při hře se děti 
také učí zásadám sociálních vztahů a rozvíjejí přátelství. 
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D) Slavnost. Týdenní náplň školního života je v jenských školách zarámována školní 
slavností v pondělí ráno a na konci týdne. Společně se setkávají žáci a učitelé. 
Náplní těchto školních slavností je zpěv, hraní scének, gratulace dětem, které mají 
narozeniny apod. Krom toho, že se děti na tyto akce velice těší a škola je tak pro ně 
prostředím přátelským, mají podle PETERSENA tyto slavnosti především hodnotu 
pro vytváření školního společenství. 

Vzhledem k charakteru školní práce, kdy je položen velký důraz na samostatnost 
žáků, mají v jenských školách důležitou roli učební pomůcky. Petersen nevyvinul 
žádný zvláštní pracovní materiál. 

Používají se pomůcky navržené v duchu zásad jiných reformních pedagogických 
směrů, například MARIE MONTESSORIOVÁ nebo CELESTINA FREINETA (školní 
tiskárna). Jednoduché pomůcky si připravují i sami učitelé, často při tom 
spolupracují s rodiči. 

Učební pomůcky jsou dostupné přímo v učebně. Pokud se nejedná pouze o hračky, 
musí mít jednoznačný didaktický charakter, aby s nimi dítě mohlo svobodně a 
samostatně pracovat a rozvíjet se. Musí umožňovat i kontrolu, zda žák pracuje 
správně. 

Způsob práce ve školách jenského typu samozřejmě vyžaduje i úpravu učebních 
prostorů, které se značně liší od tradiční školní třídy. Školní pracovna je chápána 
spíše jako školní obytný pokoj členěný na řadu prostor - koutů, které umožňují 
samostatnou práci nebo práci v malých skupinkách. 

Tato organizace školní práce bývá předmětem určité kritiky nebo alespoň 
pochybností vyslovovaných z pohledu tradičního pojetí školní kázně. Při otevřeném 
vyučování žáci nesedí neustále na svých místech, ve třídě je pracovní šum, učitel 
nemá a ani nemůže mít všechny žáky pod stálou kontrolou. Vnější znaky tradiční 
kázně tedy zcela chybí (jedná se o obecnější jev, který se týká prakticky celého 
pojetí reformní a alternativní pedagogiky). 

Samostatná práce žáků však vyžaduje jiný druh kázně, vyplývající z podstaty 
samostatné práce, z odpovědnosti žáků za řešení úkolů a projektů, které si 
v mnoha případech dokonce sami vybírají. K takto netradičně pojaté kázni musí být 
žáci vedeni a vychováváni už od počátečního stupně školy. Tím však jsou pro život 
ve svobodné a demokratické společnosti podstatně lépe připraveni, než kdyby si 
uvykaly jen na pouhou poslušnost při vykonávání příkazů. 

ZÁVĚR: Jenský plán můžeme dnes chápat jako zajímavou pedagogickou výzvu. 
Inspirováni zásadami tohoto reformního pedagogického směru mohou učitelé nalézt 
vyšší smysl své práce. Jenská škola stanoví totiž vysoké požadavky na 
samostatnost i samostatnou činnost žáků, na jejich odpovědnost, vědomí 
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společenství i svobodu, která se odvíjí od svobodného duchovního života každého 
člověka. Ve školním řádu jenských škol je uvedeno: "Učíme se, pracujeme, zpíváme 
a hrajeme si společně. Všichni jsme za naše společenství odpovědni." 

4. 5. Další snahy o proměnu školy 
Pro různé reformy školy a vyučování se angažovali a s novými myšlenkami 
přicházeli i mnozí další pedagogové, vychovatelé, lékaři, publicisté. Ač tito lidé 
dosáhli menšího všeobecného věhlasu než např. M. MONTESSORIOVÁ, R. STEINER 
aj., měli vliv na činnost učitelů v některé zemi (i v několika zemích). 

Za všechny méně známé pedagogické osobnosti jmenujme belgického lékaře, který 
se pedagogickými otázkami původně ani zabývat nechtěl. OVIDE DECROLY [Ovid 
Dekroly] (1871 až 1936) vystudoval medicínu a věnoval se nejprve duševně 
zaostalým dětem. Metody, které použil při jejich výchově a vzdělávání, aplikoval i 
při výchově normálních dětí. Vycházel z předpokladu, že to, co je úspěšné u dětí 
s pomalejším chápáním, musí být ještě účinnější u všech ostatních. 

Nešlo mu však jen o použití dílčích metod. Školu vždy pojímal v jejím celku, 
globálně. Proto také ve svém výchovném zařízení prosazoval zásadu, že má být 
"školou životem a pro život". 

Pedagogické názory OVIDA DECROLYHO se promítají v činnosti mnoha škol i 
v současné době. Důvodem je skutečnost, že vycházejí z kritiky nedostatků tehdejší 
školy, které jsou i dnes aktuální. 

Decroly spatřoval nedostatky školy zejména v následujících skutečnostech: 

- Existuje jen malá souvislost mezi různými činnostmi dítěte ve škole a mimo 
ni. 

- Vyučovací předměty mají velmi malý vztah k základním zájmům dítěte. 

- Soubor vyučovacích předmětů je vytvářen bez ohledu na přirozený vývoj 
dětského myšlení. 

- U mnoha vyučovacích předmětů přesahuje množství učiva pro většinu dětí 
schopnost mu porozumět a trvale si je osvojit. 

- Učební plány zvýhodňují předměty, ve kterých se vyučování realizuje 
převážně verbálně.  

- Škola poskytuje příliš malý prostor pro takové činnosti, které by si žáci mohli 
sami vybírat.  

(RÖHRS, H. : Die Reformpädagogik des Auslands, Stuttgart 1982. cit. dle PRŮCHA, 
J.: Alternativní školy. Hradec Králové, Gaudeamus 1994, s. 10, 11) 
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Z mnoha zajímavých DECROLYHO přínosů pro školní praxi stojí za pozornost 
například uplatňování principu globalizace. Podle tohoto principu dítě pojímá svět 
v celistvých, globálních celcích. Takto "celkově" či "celistvě" dítě vnímá, vyjadřuje 
se, myslí. Například konkrétní slovo je pro dítě srozumitelné jako označení 
předmětu, činnosti apod. Hlásky samy o sobě význam nemají. Rovněž věci jsou 
srozumitelné jako celky. Učitel musí tento způsob pojímání světa dítětem 
respektovat, jinak naráží při vyučování na problémy. Globální metoda se uplatnila 
například při výuce čtení (u nás byl jejím propagátorem VÁCLAV PŘÍHODA). 

Přehled osobností, které se angažovaly při rozvoji reformního pedagogického hnutí, 
by bylo možné dále rozšiřovat. Uveďme ještě alespoň dvě jména. 

GEORG KERSCHENSTEINER [Keršenštajnr] (1854 až 1932) byl německý pedagog, 
známý především koncipováním tzv. pracovní školy. Vycházel z kritiky "učební" 
školy (Lernschule) či “knižní" školy (Buchschule) a úkol vzdělávání viděl především 
v přípravě na praktický život, jehož podstatou je produktivní činnost - práce. Každý 
člověk dospívá k opravdové lidské výši jen aktivním tvořením při zcela určitých 
úkolech. Z tohoto hlediska viděl KERSCHENSTEINER podstatu školní práce v takové 
činnosti, kdy žák cílevědomě postupuje v určité činnosti, má možnost svůj postup 
kontrolovat a je jednoznačně orientován na dokončení své práce. Pod pojmem 
práce můžeme chápat i práci duševní. KERSCHENSTEINER však zdůrazňoval práci 
tělesnou - manuální, směřující k získání dovedností potřebných v určitých profesích. 
Významná je i jeho myšlenka spojit principy pracovní školy s výchovou občanskou. 

Podle jeho názoru je dobrý pracovník i dobrým občanem. ÉDOUARD CLAPARÉDE 
[Eduá Klaparéd] (1873 až 1940) byl švýcarský lékař, kterého studium psychologie 
přivedlo k zájmu o pedagogiku. Odmítl tradiční školní výuku a požadoval přenesení 
těžiště pozornosti na dítě. Dětství chápal jako období "organizace a dobývání", tedy 
období, kdy má dítě instinktivní tendenci vyvíjet se při hře a při nápodobě. Je 
chybou zkracovat dítěti toto období, kdy se projevuje přirozená touha "dovědět se", 
spočívající v tzv. "bádavém" instinktu. Značná rozmanitost lidských vloh vyžaduje, 
aby byly respektovány. Proto CLAPARÉDE doporučoval "školu na míru", která by 
různými formami, například systémem volitelných předmětů, vycházela vstříc 
zájmům dětí. Člověk by měl mít ve škole možnost svobodně si seskupovat takové 
základy vzdělání, které odpovídají jeho vlohám a přirozenou cestou umožní jejich 
plný rozvoj. Návaznost na myšlenky J. J. ROUSSEAUA je zde zřejmá (str. 23). Jeho 
jméno také nese známý institut, který CLAPARÉDE založil. 

ZÁVĚR: Požadavky na reformu tradiční školy zaznívaly od konce minulého století 
z mnoha míst. Nebyly to však jen hlavní reformní pedagogické proudy 
(reprezentované myšlenkami M. MONTESSORIOVÁ, C. FREINETA, R. STEINERA a P. 
PETERSENA), které začaly některým školám vtiskávat novou tvář. Nesmíme 



   
 

   57 

zapomenout na další propagátory nových způsobů výuky, kteří rovněž přinesli řadu 
podnětů. Zajímavé jsou například názory lékařů, kteří se zabývali dětskou 
psychologií (O. DECROLY aj.) a své požadavky na reformu školní práce opřely o 
studium dítěte. 

5. Pragmatická pedagogika 
Výrazy pragmatický, pragmatičnost, pragmaticky apod. patří k těm slovům, která 
se v poslední době značně rozšířila. Pragmatický přístup, pragmatické jednání, 
pragmatické rozhodnutí - to vše má znamenat účelnost, užitečnost, výhodnost, 
tedy věci pro praktický život vskutku potřebné. 

V USA už v minulém století pragmatická filozofie velice silně ovlivnila způsob 
myšlení i jednání. Zasáhla samozřejmě také oblast školství. Pragmatické myšlení i 
pragmatická výchova se rozšířily i do Evropy. U nás byl za první republiky 
propagátorem pragmatické pedagogiky VÁCLAV PŘÍHODA (viz str. 98). 

Podívejme se nejdříve, jak vysvětloval podstatu pragmatické metody zakladatel 
pragmatismu, americký filozof a psycholog WILLIAM JAMES [ Wiljem Džejms] (1842 
až 1910). 

Před několika lety jsem byl s přáteli na horách. Když jsem se jednou vrátil ze 
samotářské toulky, byla společnost zaujata živou metafyzickou diskuzí. Předmětem 
této disputace byla veverka - živá veverka na stromě, o níž se předpokládá, že je 
asi půl druhého metru nad zemí na jedné straně kmenu. Dále se předpokládá, že 
proti druhé straně stromu stojí člověk. Tento lidský svědek se snaží veverku uvidět, 
a proto se pohybuje rychle kolem stromu; ale ať běží kolem stromu seberychleji, 
veverka se pohybuje stejně rychle stejným směrem a stále se drží na opačné straně 
stromu, majíc strom mezi sebou a člověkem, takže ji člověk nikdy nezahlédne. 
Z toho vzniká tento metafyzický problém (tedy problém věčně daný, principiální, 
neměnný - pozn. V. V.): Obchází člověk veverku či nikoliv? Každý zaujal v diskuzi 
své stanovisko, buď pro nebo proti. Která strana má pravdu záleží na tom, co 
prakticky rozumíme obcházením veverky. Míníme-li tím přecházení od směru 
severně od veverky ke směru východně, pak jižně, pak západně a potom opět 
severně od veverky, v tom případě ten člověk samozřejmě veverku obchází, neboť 
zaujímá tato postupná postavení. Jestliže však míníme obcházením být nejprve 
před veverkou, potom vpravo od ní, pak za ní, potom vlevo od ní a konečně opět 
před ní, pak je stejně samozřejmé, že se tomu člověku nepodaří veverku obejít. 
Kompenzačními pohyby, jež veverka dělá, udržuje se vždy obrácena bříškem 
k člověku a hřbetem od něho. Udělejme toto rozlišení a není podkladu pro další 
diskusi. Obě strany mají pravdu a obě strany mají nepravdu podle toho, chápeme-li 



   
 

   58 

sloveso "obcházeti" jedním nebo druhým způsobem. Tato historka je zvlášť 
jednoduchým příkladem pragmatické metody. 

Pragmatická metoda v takových případech záleží v tom, že se snažíme každý pojem 
vyložit podle toho, jaké u něho lze vystopovat praktické důsledky. (...) Obrací se ke 
konkrétnosti a adekvátnosti, k faktům, k činu a k moci. Znamená to čerstvý vzduch 
a perspektivy přirozenosti proti dogmatu, umělosti a nárokům na konečnost pravdy. 
Pragmatická metoda znamená orientační postoj. Postoj odhlížení od prvních věcí, 
principů, "kategorií", předpokládaných nutností; a přihlížení k posledním věcem, 
výsledkům, důsledkům, faktům. 

(JAMES, W. : Pragmatismus. Praha 1918) 

Jedním z významných představitelů pragmatické filozofie byl i Američan JOHN 
DEWEY [Džon Öuj] (1859 až 1952). Velice intenzivně se zabýval i pedagogikou. 
Vzhledem ke svému filozofickému přesvědčení se kriticky stavěl k tradiční 
"herbartovské" škole, která se vyznačovala pasivitou, uniformitou, odtržením od 
praktického života, což bylo v zásadním rozporu s představami pragmatistů. Je 
třeba zdůraznit, že americké školství mělo své kořeny v evropských tradicích 
vzdělávání a že teprve pragmatisté vnesli do pojetí výchovy a vzdělávání zásadní 
zlom.  DEWEY vycházel z psychologických poznatků o procesu učení a jako základ 
položil vlastní zkušenost dítěte. Ve své knize Zkušenost a výchova uvádí: "Každá 
zkušenost přijímá něco z toho, co probíhalo před tím, a modifikuje určitým 
způsobem kvalitu toho, co přijde později.”  Osobní zkušenosti, které dítě získává, 
vedou k "hladu po vědění”. V tom se pragmatičtí pedagogové shodují s ostatními 
zastánci reformní pedagogiky. Dítě samo o sobě není pasívní, získává zkušenosti a 
chce získávat další zkušenosti. Zcela běžně se však stává, že mu dospělí začnou 
vnucovat své představy o tom, jaké zkušenosti má získat. V nastalém střetu - 
zájem dítěte je odlišný od záměru učitelů, rodičů či vychovatelů - spočívá zárodek 
pozdějších nedorozumění. Dítě pod tlakem úmyslů dospělých ztrácí zájem samo 
poznávat a začne se jevit jako pasívní.  Důležitým momentem při získávání 
zkušeností (tedy při učení) je zážitek obtíže. Překonat obtíž vyžaduje značnou 
dávku aktivity, jak myšlenkové, tak manuální. 

Pragmatismus ve školství klade důraz na řešení praktických potřeb lidského života i 
celé společnosti. Kromě důležitosti získávání zkušeností má velký význam i vlastní 
činnost dítěte - žáka - studenta. DEWEY vyslovil v tomto směru velice často 
citovaný požadavek: ”Learning by doing" [léning baj duing] čili učení se činností, 
konáním. 

K naplnění tohoto požadavku musí mít žák v pragmaticky pojaté škole neustále 
dostatek příležitostí vyzkoušet si v praxi to, co se učí v teorii. Přitom obsah učební 
látky je orientován prakticky na potřeby života. Nejedná se tedy o pouhé 
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teoretizování, nýbrž o neustálé experimentování a řešení problémů na praktických 
příkladech. 

Učení je součástí života a pragmatisté zdůrazňují, že vzdělání není možné chápat 
jen jako pouhý výcvik. Při výcviku totiž učíme děti něco udělat, ale nemusí být 
položen důraz na to, aby pochopily, proč určitou věc dělají. Je důležité učit tak, aby 
žák látku chápal a porozuměl jí. Od toho se odvozuje důležitá zásada, že učení není 
jen přípravou na život, ale je už životem samotným. 

Pragmaticky orientovaná škola se zabývá problémy životní praxe v oblasti 
ekonomiky, sociálních problémů, zdraví, politiky apod. Proto vytváří pro žáky 
systém různých volitelných předmětů a kursů, kde je možné získat mnoho 
praktických zkušeností. 

Příprava na praktický život by měla být jedním z ústředních problémů každého 
pedagogického systému. 

Škola nemůže býti přípravou pro život ve společnosti, leč pokud sama v sobě 
vytvoří typické podmínky života ve společnosti. Zatím se škola převážně 
zaměstnává marnou prací Sisyfovou. Snaží se vytvořit u dětí návyky, potřebné 
v sociálním životě, a zároveň - jak by se téměř zdálo - pečlivě a úmyslně střeží, aby 
se vychovávané děti nedostaly s životem v opravdový styk. Jedinou cestou, jak 
připravit dítě pro život ve společnosti, jest zaměstnati je životem společnosti. 
Tvořiti návyky společenské užitečnosti a schopnosti bez jakékoli přímé společenské 
potřeby a motivů, bez skutečného společenského prostředí, je doslova totéž, jako 
učíme-li dítě plovati pohyby, konanými na suchu. 

(DEWEY, J.: Mravní zásady ve výchově. Praha, Dědictví Komenského, 1934, s. 15) 

Výuka ve škole musí spočívat významnou měrou na řešení problémů. Při rozvíjení 
intelektových schopností kladou pragmatici důraz na rozvíjení kritického myšlení, 
přičemž mezi konkrétním a abstraktním myšlením musí být harmonie. 

Metoda učení je stejně důležitá, jako obsah, který se učí. A umět používat různé 
metody k řešení problémů je důležitější, než těmto problémům pouze rozumět. 
Samotný způsob výuky nevytváří uzavřený systém. Při diskusi o problému, při 
experimentování, se nalézají různé cesty řešení. Na tento netradiční, volný způsob 
výuky navazuje projektová metoda (viz str. 59), která nalézá v pragmatismu své 
teoretické zdůvodnění. 

Součástí vzdělávání (education) v širokém slova smyslu je i mravní výchova. Patří 
do výchovy správného myšlení, ale jejím cílem není vypěstovat pouze poslušnost a 
z ní plynoucí návyky správného jednání. 
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Je třeba aby si dítě vytvářelo správné představy o společnosti a své zkušenosti si 
neustále ověřovalo v praxi. Mezi takové záhy získané zkušenosti musí například 
patřit zjištění, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého 
člověka. 

U nás se dnes často představa pragmatického jednání spojuje pouze s jeho 
praktičností a užitečností. Zhroucení předchozího společenského systému v roce 
1989 mimo jiné znamenalo, že jsme opustili zásady komunistické morálky, alespoň 
pokud jde o její oficiální proklamování. Tím však vzniklo jakési vakuum, neboť 
morální zásady tradičních demokratických systémů pronikají do vědomí občanů 
postkomunistických zemí jen velmi zvolna. Pod pojmem pragmatického jednání se 
dnes často skrývá i tolerance k nemorálním činům. 

To je ovšem zásadní omyl, protože pragmatická filozofie i pragmatická pedagogika 
staví na morálních zásadách a zdůrazňují nutnost jejich dodržování ve společnosti i 
ve škole. Nemohou býti dvě soustavy mravních zásad, jedna pro život školní a 
druhá pro život mimo školu. Jako chování jest jedno, tak i zásady chování jsou 
pouze jedny. Snaha posuzovati mravnost ve škole, jako by škola byla institucí pro 
sebe, je svrchovaně nešťastná. Škola i ti, kdo ji vedou, jsou mravně odpovědni 
společnosti. Škola jest v zásadě ústavem, vybudovaným společností, aby konala 
určitou speciální práci - aby vyvíjela určitou speciální funkci, záležející v tom, že 
udržuje a šíří život i blaho společnosti. Výchovný systém, který neuzná, že tento 
fakt přináší s sebou i mravní odpovědnost, jest předem ztracený a pochybený. (…) 
Odlučování školního výcviku intelektuálního od výcviku mravního, odlučování 
nabývání vědomostí od vzrůstu charakteru, na což si tolik  stěžujeme, jest prostě 
výrazem, že se nezdařilo pochopiti a utvořiti školu jako sociální zařízení, jež by 
samo v sobě mělo sociální život a sociální hodnoty. (Cit. publ. s. 12, 15) 

Mravní výchova tedy nemůže být ve škole vedena bez vazeb na sociální 
(společenské) prostředí, jak na to DEWEY poukazoval. Porozhlédneme-li se však po 
školách současnosti, zjistíme, že se tak děje stále. 

Rčením, že mravní výcvik ve škole jest formální, míním, že mravní návyky, běžně 
ve školách zdůrazňované, jsou návyky utvořené takřka ad hoc ([ad hok] - pouze 
pro tento případ, k tomu účelu, pozn. V. V.). Dokonce i takové návyky, jako 
dochvilnost, pravidelnost, snaživost, nezasahování do práce druhých, věrnost 
k danému úkolu, které se na školách především vštěpují, jsou návyky, které jsou 
nezbytné prostě proto, že školní soustava je taková, jaká jest, a musí býti 
neporušeně zachována. 

Jestliže zaručíme neporušitelnost školní soustavy, jaká jest, tyto návyky představují 
trvalé a nezbytné mravní ideje. Avšak právě pokud školní soustava jest sama 
v sobě isolovaná a mechanická, trvání na těchto mravních návycích jest více méně 
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nevěcné, ježto ideál, k němuž se vztahují, není sám nutný. Jinými slovy: Tyto 
povinnosti jsou zřejmě školní povinnosti a ne životní povinnosti. (…) Dítě ve škole 
má míti tytéž motivy ke správnému jednání a má býti posuzováno týmiž měřítky, 
jako dospělý v širším sociálním životě, k němuž přísluší. Zájem na obecném zdaru, 
zájem, který jest intelektuální, praktický i citový - zájem, abych tak řekl, pro 
pochopení všeho, co jest důležité pro řád a pokrok, zájem o provedení těchto zásad 
ve skutečnost - jest mravním návykem, jemuž se všechny ostatní školní zvyky musí 
podřaditi, mají-li býti oduševněny dechem života. (Cit. publ. s. 16) 

Také výchově demokratického myšlení a jednání věnují pragmaticky orientované 
školy značnou pozornost, vždyť jedna ze základních prací, které Dewey napsal, se 
jmenuje Demokracie a výchova (česky vyšlo v roce 1932). Uveďme z této knihy 
k problému alespoň následující myšlenku: 

Předmětem demokratické výchovy není pouze učinit jedince rozumným účastníkem 
na životě jeho bezprostřední skupiny, ale uvést různé skupiny do takové stálé 
interakce, aby žádný jedinec, žádná ekonomická skupina nemohla předpokládat, že 
bude žít nezávisle na druhých. 

Požadavek pragmatické pedagogiky na maximální aktivitu žáka a získávání 
zkušeností při praktických činnostech vedl k vytváření tzv. pracovní školy, kde se 
zaváděly metody a formy práce značně odlišné od tradičních způsobů školní výuky. 
Příkladem může být projektová metoda, kdy žáci pracují samostatně nebo ve 
skupinách na určitých úkolech, které mají charakter řešení praktických problémů. 

ZÁVĚR: Pragmatická pedagogika vychází z filozofického názoru, podle něhož je 
třeba orientovat myšlení a jednání především na praktické potřeby, zkušenost, 
užitečnost. Pro výchovu a vzdělávání to znamená stanovit určité principy:  

- Základem učení žáka je jeho osobní zážitek, zkušenost,  

- učíme se konkrétní činností, tedy praxí,  

- důležité je rozvíjení kritického myšlení směřujícího k neustálé konfrontaci 
poznatků s praxí,  

- výchovu je třeba chápat jako trvalou rekonstrukci,  

- mravní výchova spočívá ve vytváření správných představ o společnosti a 
v jejich praktickém ověřování,  

- tedy ne v pouhé poslušnosti a v návycích. 

Praktickou aplikací pragmatické pedagogiky jsou různé formy pracovní (činné) 
školy, a různé metody výuky, postavené na výše uvedených principech. 
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5. 1. Daltonský plán, projektové vyučování 
Jedním z příkladů aplikace myšlenek pragmatické pedagogiky je systém školní 
práce, který začala používat již počátkem našeho století americká učitelka a 
pedagožka HELENA PARKHURSTOVÁ [Pákhustová] (1887 až 1957). Protože svému 
systému dala konečnou podobu ve městě Dalton (Massachusetts, USA), nazývá se 
její vyučovací systém “Daltonský laboratorní plán" nebo zkráceně "Daltonský plán". 

Svoboda je první zásadou daltonského laboratorního plánu. Z akademického nebo 
kulturního hlediska musí být žák osvobozen, aby pokračoval bez přerušení ve své 
práci v kterémkoli předmětě, jímž je zaujat, protože je-li zainteresován, je 
mentálně bystřejší, pohotovější a je schopnější zvládnout jakoukoli obtíž, která 
může nastat v průběhu jeho studia. Za tohoto nového plánu neexistují žádné 
zvonky, které by ho měly v určitou hodinu odtáhnout a pedagogicky připoutat 
k jinému předmětu a k jinému učiteli. Zachází-li se s ním takto, směřuje energie 
žáka automaticky k plýtvání. Takovéto libovolné převody jsou vskutku 
neekonomické, jako kdybychom zapínali a vypínali elektrická kamna v určených 
intervalech bez zvláštního důvodu. Dokud žákovi nedovolíme, aby vstřebával 
vědomosti svou vlastní rychlostí, nebude se nikdy ničemu učit důkladně. Svoboda si 
určuje svůj vlastní čas. Přebírat čas někoho jiného je otroctví. 

(PARKHURST, H.: Education on the Dalton Plan. London 1937, str. 15, cit. dle: 
SINGULE, F., RÝDL, K.: Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha, SPN 
1988). 

PARKHURSTOVÁ si představovala školu jako laboratoř, kde děti budou pracovat na 
různých pokusech, experimentovat v širokém smyslu tohoto slova. Úkoly byly 
předem připraveny a zahrnovaly látku, která je jinak obsažena v učebních 
osnovách. Žák však měl značnou svobodu v tom, jakým způsobem bude na úkolu 
pracovat. Přitom měla velký význam i vzájemná součinnost dětí.  Práci podle 
daltonského plánu přibližuje výstižně STANISLAV VRÁNA ve své knize Učebné 
metody (vydáno v Brně a Praze v roce 1938,1. vydání v roce 1936): 

PARKHURSTOVÁ doporučovala práci podle daltonského plánu teprve pro děti starší 
9 let. Roční učební látka jednotlivých předmětů se rozdělila na 10 částí. Na každý 
měsíc tak vznikl velice konkrétní měsíční úkol a žák s učitelem uzavřel smlouvu, že 
tento úkol splní. Tyto úkoly byly do detailu rozpracované a poskytovaly žákovi 
návod, jak má postupovat. Obsahovaly následující části: 

1. Úvod - seznámení s úkolem. 

2. Předmět - stanovení látky, které se úkol týká. 

3. Problémy - otázky a úkoly pro žáky. 
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4. Písemná práce - úkoly, které musí žák vypracovat písemně. 

5. Pamětní úkoly - čemu se musí žák naučit nazpaměť. 

6. Konference - témata a termíny společných porad žáků i učitelů. 

7. Literární odkazy - konkrétní odkazy na knihy, časopisy a další prameny. 

8. Ekvivalenty - kolik bodů si žák připisuje během práce za vyřešení určitých úkolů 
(vyřešení obtížnějších úkolů umožňovalo získat více bodů). 

9. Studium vývěsek - čeho si má žák všimnout na nástěnkách (mapy, obrazy, 
diagramy aj.). 

10. Započtení práce v jiném předmětu - pokud se témata překrývala, započítával si 
žák body. Je zcela zřejmé, že práce podle daltonského plánu vyžaduje dokonale 
rozpracovat obsah učební látky. S poskytnutou svobodou získává žák i velikou 
zodpovědnost. K práci je motivován vnitřně, cvičí se jeho vůle. Žák musí 
pracovat vytrvale a překonávat překážky. Musí se spoléhat sám na sebe, cvičit 
se v sebeovládání a duševní kázni. Je-li vývoj v tomto směru vzestupný, 
dostavuje se pocit uspokojení, což znamená opravdový růst sebevědomí. 

V duchu pragmatické pedagogické koncepce byly vyvíjeny různé vyučovací metody, 
mezi nimiž zaujímá zvláštní postavení projektové vyučování čili projektová metoda. 
K zakladatelům tohoto způsobu školní práce patří Američan WILLIAM H. 
KILLPATRICK [Wiljem Kilpatrik] (1871 až 1962), který svoji metodu definoval 
následovně: 

Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme položiti žáku tak, aby se 
mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě.  

(Citováno dle VALENTA, J.: Pohledy, projektová metoda ve škole a za školou. 
Praha, ARTAMA 1993, s. 4) 

Při projektovém vyučování je přesahován rámec jednotlivých předmětů. Řeší se 
problémy, které jsou žákům blízké a na nichž se proto snadno zainteresují. Cíl 
projektu není žákům předkládán zvnějšku, s cílem projektu se žáci musejí ztotožnit, 
musí to být jejich vlastní cíl. 

Pro projektové vyučování jsou podstatná především tato  kritéria: 

1. V učebním projektu mají žáci jistý vliv na výběr, případně bližší definici tématu. 
Proces učení s tímto aspektem se vyznačuje otevřeností. Program učení není 
před prováděním projektu do všech jednotlivostí pevně stanoven, takže žáci jím 
nemohou projít jako programem fixním a shora daným.  
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2. Projekt souvisí s mimoškolní skutečností. Vychází z prožitků žáků a není jen 
zdánlivou nebo náhradní skutečností pro předepsané vyučování. 

3. Projekt staví na předpokladu, že žáci jsou na něm zainteresováni, pracují na 
něm z vlastního zájmu a bez vnější motivace a práce je baví. 

4. Učební projekty vedou ke konkrétním výsledkům, na jejichž základě mohou žáci 
získat nejen odpovídající poznatky a kvalifikaci, ale i z řešení vyplývající 
odměnu. 

(SINGULE, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 
Praha, SPN 1992, s. 20)  

Metoda projektů se v poslední době začíná stále více uplatňovat i na našich školách. 
Například na základní škole v Obříství (okres Mělník) byly úspěšně realizovány 
projekty s názvem "školní pozemek”, "Cestovní kancelář Amicus", "Publikace o 
škole", "Lexikon strašidel” a další. Základní škola Chrudim, ul. dr. Malíka, připravila 
projekt "Magalhaensova plavba kolem světa", který integroval řadu předmětů 
(matematika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská výchova, tělesná 
výchova aj.). Uvedené projekty byly v praxi úspěšně ověřeny. 

ZÁVĚR: Pragmatická pedagogika ovlivnila myšlení mnoha pedagogů na celém světě 
a orientovala je na řešení výukových problémů zcela jinak, než bylo obvyklé 
v tradičních školách. Příkladem nového pojetí výuky je například Daltonský plán 
nebo různé podoby projektového vyučování. V současném rozšiřování výuky 
v duchu ideji pragmatické pedagogiky se nabízejí četné náměty i pro proměnu 
našeho školství. 

6. Náboženská pedagogika  
Zabýváme-li se vývojem pedagogického myšlení je zcela zřejmé, že názory na 
výchovu a vzdělávání byly vždy spojeny s filozofickým myšlením, s názory člověka 
na svět, jeho původ, vývoj, zákony, možnosti poznání apod. V žádném případě 
proto nemůžeme pominout vlivy, které na pedagogické myšlení mělo a má 
náboženství. Podle odhadů z roku 1990 je nebo bylo téměř 90% současných 
obyvatel Země ve styku s náboženstvím. 

HINDUISMUS je rozšířen zejména v Indii. Posvátnými  spisy jsou Védy. Hinduisté 
uctívají velké množství bohů a polobohů. Nejvyšší tři jsou Brahma - stvořitel, Višnu 
- uchovatel a Šiva - ničitel. Typická je nauka o převtělování a koloběhu životů. 

BUDHISMUS je rozšířen především ve východní Asii. Jeho zakladatelem byl Buddha 
žijící v letech 560 až 480 př. Kr. Opustil palác a stal se "hledačem světla". Cílem je 
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nirvána - osvobození od převtělování. Charakteristickými znaky jsou meditace a 
askeze. 

ISLÁM založil prorok Mohamed v 6. století. Sjednotil arabské kmeny ve víře 
v jediného Boha - Alláha. Je rozšířen v arabských zemích, Asii i Africe. Posvátnou 
knihou je Korán. Pět pilířů islámu:  

1. Alláh je jediný 

2. pětkrát denně modlitba k Mekce [Mece] 

3. měsíční půst 

4. almužna 

5. cesta do Mekky 

Shromaždištěm a místem modlitby je mešita s minaretem. 

ŽIDOVSTVÍ charakterizuje víra v jediného boha Jahve. Posvátnými spisy je Starý 
zákon. Židé se shromažďují v synagogách. Židé očekávají stále příchod Mesiáše, 
neboť Ježíše nepřijali. 

KŘESŤANSTVÍ je náboženstvím s vírou v jediného Boha. Posvátnými spisy je Bible 
(Starý i Nový zákon). Křesťanství stojí na osobě Ježíše z Nazareta - Krista. Ježíš 
plně zjevuje Boha a jeho lásku. Křesťanská víra je důvěrou. Věřící člověk důvěřuje 
Bohu, kterého poznává v Ježíši Kristu. Svěřuje mu svůj život. Spoléhá na jeho 
pomoc, ochranu, vedení, dobrotu a lásku. Víra není samozřejmostí, ale velkým 
darem. Křesťanství se v uplynulých dvou tisících letech rozšířilo do všech částí světa 
a je vedle budhismu a islámu nejvlivnějším světovým náboženstvím. Křesťanská 
víra proměňuje celý lidský život. Člověk prožije v životě obrat a začne žít zcela 
jinak. Bůh způsobuje, že jeho život dostává náhle nový smysl a stává se užitečným 
pro druhé. V člověku, který své srdce otevře Bohu, je Bůh přítomen neviditelně 
prostřednictvím Ducha svatého. Když Duch svatý působí v srdci člověka, projevuje 
se to v jeho smýšlení a jednání. Působením Ducha svatého se projevuje především 
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. 
Církev Kristova byla původně jednotná. V roce 1054 došlo k rozdělení na východní 
církev (pravoslavnou) a západní (katolickou). Snahou o obnovení katolické církve 
byla různá hnutí, u nás například husitství. V jejich důsledku vznikly křesťanské 
reformační (protestanské) církve. 

(Citováno dle: BUTTA, T., BUTTOVÁ, J.: Křesťanská prvouka pro starší žáky a 
mládež. Praha, Blahoslav 1994, s. 1 až 33) 

V našem kulturním prostředí nemůžeme pominout pedagogické názory vycházející 
z  náboženského nazírání na svět v duchu křesťanské víry. 



   
 

   66 

Pochopit křesťanské náboženské přesvědčení druhého člověka může být pro 
někoho, kdo v Boha nevěří, dosti obtížné. Křesťanský názor vychází z pozice víry 
člověka, že zákony, podle nichž se náš svět řídí a na nichž je závislý, nejsou zákony 
čistě přírodní v materialistickém pojetí. Jsou to zákony Boží, existující nad hmotným 
světem a před hmotným světem. Jsou to zákony mající jinou dimenzi. Jsou to 
zákony věčné, neměnné, metafyzické. 

Přinejmenším od počátku 18. století lidé stále více nabývali dojmu, že poznáním 
přírodních zákonů lze svět řídit a ovládnout. Rozvoj moderní vědy a techniky jakoby 
tomu dával zcela za pravdu. U nás bylo uplynulých 40 let velice silně poznamenáno 
tímto přesvědčením, že člověk je a bude stále více pánem všeho. 

Nábožensky založený člověk však chápe své postavení ve světě jinak, a to jako 
závislé postavení na vůli Boží. Člověk je sice pánem na tomto světě, ale pánem 
závislým. Člověk nábožensky založený si uvědomuje duchovní rozměr svého života, 
který je exaktními vědeckými přístupy neuchopitelný. 

Vědomí osobní svobody a současné závislosti na Boží vůli však dává lidskému 
životu širší naplnění a nový rozměr. Například s různými životními krizemi se lidé, 
pokud má jejich život hlubší náboženské kořeny, mohou zpravidla lépe vyrovnat. 
Věřící člověk je na své životní cestě provázen jistotou a nadějí v duchovní moc, 
kterou mu dává právě víra. 

V otázce víry hraje významnou úlohu výchova i vzdělávání. Náboženská - 
křesťanská výchova vede dítě k tomu, aby chápalo náboženské pojetí světa a 
rozvíjelo se ve víře v Boha. Takto pojatá výchova klade výrazný akcent právě na 
duchovní stránky života člověka. K tomu můžeme uvést definici výchovy, která 
odpovídá křesťanskému pojetí světa. 

Křesťanská výchova je úmyslné působení na dítě, aby harmonicky rozvinulo 
všechny své schopnosti tělesné, intelektové, citové, sociální i vlohy nadpřirozené a 
mohlo dosáhnout svého cíle pozemského i věčného. 

(TOMÁŠEK, F.: Pedagogika. Brno, Nibowaka 1992, s. 12) 

Tato definice se liší od požadavků formulovaných z hlediska materialistického pojetí 
světa (viz str. 110) i od definice vycházející z Deklarace práv dítěte (viz str. 125), a 
to právě položením určitého důrazu na náboženskou stránku lidského života. 

Křesťanská výchova zdůrazňuje mimo jiné i rozvíjení vloh nadpřirozených. Každý 
člověk je nadán schopností přijmout slovo Boží a učení Ježíše Krista a porozumět 
mu. Rozvíjet při výchově tuto schopnost znamená rozvíjet něco víc, než jsou 
například vlohy umožňující racionální chápání světa, schopnosti tělesné či 
intelektové. Každý člověk má možnost přijmout slovo Boží, je k tomu zván a volán, 
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ale víra není jen výsledek touhy po zmocnění se Boha poznáním či jakkoli jinak. Je 
to i dar setkání a otevření se Bohu. 

Nadpřirozenou schopností rozvíjenou při výchově je například přijmutí ctností 
naděje a lásky. Nadějí se promítá do lidského jednání zorný úhel věčnosti a 
pomáhající všemohoucnost Boží. Proto naděje dává člověku rovnováhu v těžkých 
chvílích a životních krizích. Schopnost lásky sjednocuje člověka s Bohem a je 
pramenem živoucího uplatnění nadpřirozených hodnot v praktickém životě. 
Nadpřirozená schopnost křesťana k osvojování hodnot a k jejich uplatnění v životě 
se vztahuje na celý jeho život, nejen na život náboženský, nýbrž i na veškerý život 
mravní. K základním ctnostem mravním patří prozíravost, spravedlnost, statečnost 
a umírněnost. 

Rovněž chápání životního cíle je u člověka nábožensky založeného pojato poněkud 
jinak, než u člověka nevěřícího. Krom cílů pozemských, kterými každý naplňuje běh 
svého života, existují pro křesťana cíle vyšší. Je to například víra v posmrtný život. 
Smrtí člověka končí jen život fyzický. Kdo žije v souladu s mravními zásadami, 
nalezne po smrti věčnou blaženost v království Božím.  

Takto definoval cíl výchovy například i J. A. KOMENSKÝ (viz str. 17), jehož 
výchovný systém byl jednoznačně nábožensky orientován. Je dosti podstatná 
chyba, když se právě náboženské aspekty jeho pedagogického odkazu pomíjejí. 

Křesťanská výchova sleduje jako svůj hlavní cíl výchovu mravní osobnosti. Člověk 
přichází na svět nadán řadou schopností a vloh. Je nadán rozumem. Ale teprve 
rozvinutím všech vloh a schopností se člověk může stát osobností mravní. Ideálu 
mravní osobnosti nemůže dosáhnout ten, kdo by jednostranně rozvíjel schopnosti 
buď jen tělesné nebo jen duševní. 

K tomu dal Tvůrce člověku vlohy a schopnosti, aby se jako pupeny rozvinuly 
v květy a přinesly ovoce. Základním zákonem tohoto rozvinutí je stejnoměrnost a 
vyrovnanost. Nemůže proto být ideálem výchovy člověk vzdělaný jednostranně: jen 
rozumově, jen citově anebo jen s vycvičenou vůlí, nýbrž člověk vzdělaný 
harmonicky. (cit. publ. s. 13). 

Osobnost člověka je tvořena jednotou duševního a tělesného. V náboženském 
pojetí je však třeba navíc rozlišit duchovní život člověka od prostých psychických 
procesů (např. vnímání). Duchovní rovina lidského života v sobě obsahuje i duševní 
svobodu, která dává nadřazenost nad nižšími schopnostmi člověka a má jej chránit 
i před závislostí nad věcmi nebo jinými lidmi. Měřítkem jednání člověka není uznání 
nebo odmítnutí, úspěch nebo neúspěch anebo zisk či ztráta. Měřítkem je správnost 
jednání daná mravními zákony. 
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Korektorem mravního jednání je svědomí. Ovšem špatnou výchovou (nebo 
zanedbáním výchovy) lze svědomí člověka zdeformovat. Obnova svědomí, aby se 
stalo znovu posuzovatelem lidských činů, je možná skrze poznání Božího slova.  
Mravní osobnost má vypěstované Bohem dané osobitosti a individuality, kterými se 
odlišuje od ostatních. Každý jednotlivec je jako dílo Boží originál. Náboženská 
pedagogika proto zdůrazňuje, že nemůžeme vychovávat podle šablony. U každého 
je třeba dbát jeho osobnosti, jeho individuality a podle nich je třeba jej vést. 

Křesťanská výchova klade velký důraz na výchovu v rodině, která je základní 
buňkou lidské společnosti. Ve společenském soužití se také člověk uplatňuje. Nelze 
si představit dokonalou výchovu mravní osobnosti bez výchovy ke společenskému 
soužití. V rodině se vytvářejí předpoklady pro budoucí vztah člověka k okolnímu 
světu. Milující rodiče dávají dítěti pocit bezpečí a jistoty a jsou schopni je dobře 
připravit na soužití s ostatními lidmi. 

Z dosud uvedeného vyplývá, že se náboženská pedagogika v mnohém odlišuje od 
našeho tradičně chápaného pojetí výchovy, a to zásadním důrazem na duchovní 
rozměr lidského života a na náboženskou víru.  

Po dobu budování socialismu (1948 až 1989) byl u nás oficiálním státním světovým 
názorem dialektický materialismus, který byl žákům dokonce povinně vštěpován 
(viz str. 145). Všechny učebnice a materiály pro výuku musely být zpracovány 
z hlediska tzv. vědeckého světového názoru. Víra v Boha byla považována za 
staromódní a pochybný předsudek, který není hoden člověka rozumně myslícího. 

Filozofický směr, který Boha popírá, se nazývá ateismus. Komunistický ateismus byl 
a je vlastně také náboženstvím, které vyžadovalo od člověka víru, naprostou úctu a 
poslušnost. 

Ač byla oficiálně proklamována i zaručována svoboda náboženského vyznání, 
úkolem školy bylo podle zásad ateistické výchovy vštěpovat žákům materialistický 
světový názor. Proto se v mnoha případech výchova ve škole dostávala do rozporu 
s výchovou v rodině.  Dětem nábožensky vychovávaným bylo dokonce 
znemožňováno další studium, zejména na školách humanitně zaměřených. Byla to 
jedna z největších křivd páchaných totalitním režimem - potlačování svobody 
myšlení, svobody vyznání a svobody přesvědčení.  Pádem totalitního režimu se 
zhroutila představa, že ve “vyspělé" společnosti materialismus zcela vytěsní 
z vědomí lidí náboženskou víru. Situace je v tomto směru taková, že u nás v duchu 
křesťanských tradic mnozí lidé v Boha věří a k této víře vedou i své děti. Ve 
vyspělých zemích je tato věc zcela běžná. 

Jelikož člověka do náboženského přesvědčení nelze nutit, je náboženství na školách 
zpravidla zařazováno jako nepovinný nebo volitelný předmět. I nově vznikající 
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církevní školy jakožto školy alternativní, nejsou většinou pojaty tak, aby výchova v 
nich byla jednostranně nábožensky zaměřena. Škola může být orientována 
ekumenicky, všekřesťansky a neinklinuje proto vyhraněně ke katolicismu, 
protestantismu či ke směrům reformačním.  

Postavení učitele z hlediska jeho víry může mít různé varianty. Na prvním místě 
musí stát samozřejmě jeho mravní profil, schopnost tolerance a odborné 
předpoklady pro výuku. Jeho náboženská víra může hrát určitou roli například při 
splnění požadavků kladených na učitele církevních škol.  

Závisí na přesvědčení učitele, na jeho názorech, na jeho víře. Mohou nastat tyto 
dva krajní případy: Můžeme mít učitele věřícího, který chce své žáky vyučovat a 
vychovávat v duchu náboženského přesvědčení. Samozřejmě musí přistupovat 
k žákům citlivě, to znamená, že nelze proti vůli žáků a jejich rodičů náboženskou 
výchovu prosazovat.  Naproti tomu učitel materialistického filozofického názoru 
musí náboženskou víru svých žáků nejen chápat a tolerovat, musí jí pokud možno i 
porozumět. Ovšem nevěřící člověk nemůže žádným způsobem zprostředkovávat 
pochopení náboženství. Je nepochybné, že lze snadněji porozumět 
materialistickému pojetí světa než pojetí náboženskému. 

Náboženská pedagogika vytváří pedagogický systém, který není možno jako celek 
jednoduše charakterizovat. Spíš se jedná o řadu systémů, které spojují především 
základní principy křesťanské víry. Určité znaky má pedagogika katolická, poněkud 
liberálnější přístup nalezneme v pedagogice protestanských a reformačních církví. 
Mnozí významní pedagogové samozřejmě studovali i teologii (např. P. PETERSEN) a 
jejich náboženské přesvědčení ovlivnilo i jejich názory na vzdělávání a výchovu 
(např. M. MONTESSORIOVÁ). 

Vzhledem k tomu, že u nás o náboženské pedagogice dosud není v odborné 
učitelské veřejnosti dostatek informací (mnozí lidé si pod pojmem náboženská 
pedagogika představují především výuku náboženství), uvádíme několik názorů i 
příkladů praktických aplikací katolické pedagogiky, jak jsou uvedeny v publikaci 
FRANTIŠKA TOMÁŠKA Pedagogika pro vychovatele a rodiče (vydalo v Brně 
nakladatelství Nibowaka v r. 1992). 

Hlavní výchovné zásady 

Výchovných zásad je mnoho. Nejdůležitější z nich jsou: 

- Vychovávej přirozeně, tj. podle přirozeného tělesného a duševního vývoje 
svěřence. 

- Vychovávej nábožensky, tj. opravdový, zdravý a hluboký náboženský život musí 
být duší veškeré výchovy. 
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- Vychovávej s výchovnou láskou, tj. s láskou k duši svěřence, a proto bez ohledu 
na to, zdali je svým zevnějškem sympatický či nikoliv. 

- Vychovávej s radostí, tj. vždy s neomrzelým optimismem. 

- Vychovávej pro život, tj. měj na mysli vždy skutečný život, jeho potřeby, 
požadavky, úkoly a nebezpečí. 

- Vychovávej ušlechtile vlastenecky. 

- Vychovávej jednotně, tj. za harmonické spolupráce všech výchovných činitelů. 

(Cit. publ. s. 120.) 

Individualizace ve výchově 

Vychovatel musí dbát individuality dítěte. Vždy existuje jen určité dítě, které máme 
před sebou. (...) Princip individualizace však nemůže mít ve výchově absolutní 
platnost. Individualita dítěte nesmí být nejvyšším zákonem výchovy. Jako je každá 
individuální svoboda vymezena zákonem náboženským, mravním a úkolem 
uloženým Bohem, tak je třeba vidět i vymezení individuality dítěte. Některé směry 
pedagogické pěstují přemrštěný kult "majestátu dítěte", např. Ellen Keyová aj. (viz 
str. 47). Tento přemrštěný kult vede však jen k anarchii, slabosti a přecitlivělosti 
vůle. (Cit. publ. s. 71.) 

O kázni 

Předpokladem účinku každého výchovného prostředku je kázeň jakožto podřizování 
jednotlivce nebo celku určité autoritě nebo určitému řádu. Když je toto podřízení 
dobrovolné, mluvíme o kázni vnitřní, když je vynucené, mluvíme o kázni vnější. 
Kázeň nemá být vynucena pouze zevně strachem, nýbrž má být s pokračujícím 
věkem vždy více inspirována hlubšími motivy. Když se vychovatel opírá pouze o 
zevní prostředky, jimiž nahání svěřencům strach a takto si vynucuje kázeň, pak to 
není výchova ale drezúra. Drezúra se opírá o strach, fyzickou sílu, kdežto výchova 
se obrací k rozumu a k vůli člověka. Kázeň má být oduševnělá a dobrovolná, 
vnitřní. Má se proto opírat o vzájemný respekt, lásku, důvěru. (Cit. publ. s. 120.) 

Důležitost návyku 

Výchovná činnost, směřující k tomu, aby svěřenec získal dobré zvyky, se jmenuje 
návyk (navykání, pozn. V.V.). Svou podstatou se zakládá návyk na tom, že je dítě 
přidržováno k těm úkonům, jež se mají stát jeho zvykem, tj. mají být snadné 
v provádění. Hlavní zásadou návyku je, že dítě musí pravidelně provádět ony 
úkony, jež se mají stát jeho zvykem. Návyk je velmi důležitým výchovným 
prostředkem a v útlém dětství je to prostředek takřka jediný. Jakmile se však u 
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dítěte probouzí poznávavost, má ihned přistoupit ze strany vychovatele i přiměřené 
poučení, aby se zvyk stal uvědomělou ctností dítěte. (...) Běda takové výchově, 
která by se omezovala hlavně na kázeň a návyk a která by se zároveň nesnažila 
získat svěřence pro dobro i vnitřně. Byl by to pouhý dril bez hlubší výchovné ceny. 
Truchlivým výsledkem takové výchovy by byla pouhá zevní, formální korektnost, 
založená na strachu a vlastním prospěchu, pouhý souhrn zevnějších návyků bez 
vnitřní ceny. (Cit. publ. s. 129, 131.) 

Odměna 

Odměna je uspokojující důsledek mravního dobra. Je buď přirozená (vnitřní 
uspokojení), nebo umělá (výslovné uznání, pochvala, vyznamenání). Odměna není 
protihodnotou za skutek, nýbrž jen projevem uznání. Její cena není v hodnotě 
věcné, nýbrž v hodnotě ideální. Vychovatel používá odměny, aby povzbudil 
svěřence k opakování správného jednání. V tom je její výchovný význam. Odměn 
lze používat spíše v rodinné než školní výchově. Ve škole se odměňuje hlavně 
prospěch, a ten závisí nejen na píli, ale také na nadání, které není žákovou 
zásluhou. Proto se odměny nemá používat jen za nejlepší výkon, ale hlavně za 
dobrou snahu a píli.(Cit. publ. s. 137.) 

Trest 

Trest je nepříjemným následkem mravního zla. Je buď přirozený, nebo umělý. 
Například přirozeným následkem lenosti je nouze, následkem lži nedůvěra, 
následkem náruživosti nemoc apod. Přirozené tresty jsou mocným prostředkem 
výchovy, avšak nedostačují. Dostavují se poměrně pozdě nebo jsou poznány teprve 
tehdy, kdy lze chyby již těžko napravovat. Proto je nutné používat umělých trestů. 
(...) Pokud  jde o nepřípustné tresty, je zcela nevhodné trestat celou třídu, neboť 
nevinní trpí s vinnými. Čím jsou žáci starší, tím trpčeji to pociťují. Nesvědčilo by o 
výchovném taktu, kdyby někdo dal za trest mnohonásobně opisovat nějakou větu, 
kdyby postavil žáka za dveře na chodbu, kdyby jej nechal klečet, kdyby vyhlašoval 
chovance za zpustlého, nenapravitelně zkaženého, kdyby se snižoval k sarkasmu 
nebo dokonce k tělesným trestům, které jsou výslovně zakázány. (...) Tělesné 
tresty jsou namístě za nejrannějšího věku v domácí výchově. Malé děti jej považují 
za zcela přirozený a posuzují jej jen podle vydatnosti. Ale věkem se toto nazírání 
mění. Již v době prepubertální považují děti tělesný trest za trest zneuctívající. 
Mládež v pubertě nebo dospívající, zejména městská, považuje tělesný trest za 
ponížení. (Cit. publ. s. 138, 141.) 

Lež 

Lež zasluhuje zvláštní vychovatelovy pozornosti. Učí zbabělosti, přetvářce a je 
matkou mnoha jiných hříchů. Lhář je travičem ovzduší, v němž lidé žijí, neboť bere 
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vzájemnou důvěru. Věčná pravda - Ježíš Kristus, mluvil s láskou a dobrotou i 
k největším hříšníkům, avšak jeho slova zněla neúprosně přísně, kdy mluvil 
k  falešným, prolhaným farizeům (farizeové byli Židé především ze vzdělanějších 
vrstev, nábožensky a národně přísně smýšlející, kteří považovali jenom sebe za 
spravedlivé a ostatními lidmi pohrdali - pozn. V. V.). Jim platila slova: “Běda! 
Jakmile však člověk přestane mluvit pravdu a místo pravdy počne úmyslně lhát, 
odvrací se svým rozumem od pravdy a tím také od Boha". A poněvadž rozum má 
rozhodný vliv na vůli, proto každá lež působí zhoubně i na vůli, svádějíc ji, aby se i 
ona odvrátila od Boha, zdroje všeho mravního dobra. Proto je lhavost jedna 
z nejnebezpečnějších vlastností lidské povahy. Je tedy pro vychovatele důležité, 
aby proti lži pracoval co nejusilovněji. Všeobecně musíme postupovat podle zásady: 
Důsledně jít za věcí, avšak mírným způsobem. Zvláště nesmíme nahánět dětem 
strach, poněvadž strach děti nejčastěji vhání do náruče lži. Lež je většinou 
příznakem jisté vnitřní slabosti k vnějším dojmům. Tato vnitřní slabost se však 
nemůže léčit zesíleným tlakem zvenku, nýbrž jen buzením nových vnitřních sil. 
Pouhou tvrdou kázní možno ovšem lež někdy potírat - ale příčiny lži v charakteru 
zůstanou přitom bez povšimnutí, ba stálým připomínáním motivů bázně se stupňují. 
(Cit. publ. s. 283.) 

Radost 

Radost je neocenitelnou výchovnou silou. Čím je slunce a teplo přírodě, tím je 
radost v každé výchově, zvláště ve výchově dětí a mládeže. Žádná květina se tak 
dychtivě neobrací k slunci, jako děti a mládež k radosti. Chmurná nauka je pro 
mladý duševní organizmus nestravitelná. (...) Radost je životní potřebou, životní 
silou a životní hodnotou! Je potřebná pro tělesné i duševní zdraví. Je nezbytná pro 
zdravý životní aktivizmus. Radost je neocenitelnou výchovnou silou, neboť činí 
člověka přístupným pravdě, dobru a krásnu. Radost je hybným perem vyučování. 
Radost vzpružuje k ochotné práci, ano i k námaze při učení a studiu. Každý dobrý 
učitel se proto snaží učinit vyučování radostným. (...) Radostnou náladu při 
vyučování podporuje zajímavé vyučování. Není radno žactvo přetěžovat. Ačkoliv byl 
teoreticky odsouzen didaktický materialismus dob minulých, opět se upadá v našich 
školách do tohoto bludu, jak tomu nasvědčují ankety o přetěžování žactva. Toto 
přetěžování se snadno stane uzlovatým bičem, který vymrská z dětí poslední zbytky 
radosti. Je radno co nejvíce naučit ve škole. Čím slabší učitel, tím více toho ukládá 
k domácímu učení. (...) Radost dává sílu v mravních krizích, v pokušeních. Hřích 
láká tím, že slibuje radost a štěstí. Kdo si je v těchto chvílích vědom radosti a 
blaha, které dává čisté svědomí, milost Boží a vzpomínka na neskonalou radost 
věčnou, ten odrazí energicky i silné útoky pokušení. Ale běda, dívá-li se někdo 
v těchto chvílích na ctnost jen jako na suchý, bezkrevný a bezradostný závazek. 
(Cit. publ. s. 297) 
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ZÁVĚR: Podstatou náboženské, křesťanské pedagogiky je výchova dítěte v duchu 
křesťanské víry. Na rozdíl od přístupu materialistického má takto pojatá výchova 
výrazný duchovní rozměr, přičemž je zdůrazňována výchova mravní osobnosti. 
Křesťanská výchova musí začínat již v útlém dětství v rodině. Zásady křesťanské 
výchovy netvoří uzavřený systém, podle přesvědčení vychovatele - učitele mohou 
“vstupovat" do výchovy a vzdělávání v různých pedagogických orientacích. 
Například pedagogický systém J. A. KOMENSKÉHO byl zásadně ovlivněn jeho vírou 
v Boha. 

7. Pedagogika a existencialismus 
Nejprve je třeba zdůraznit, že pochopit vliv existencialismu na pedagogické myšlení 
není možné, aniž bychom alespoň v základu pochopili jak tato filozofie pohlíží na 
člověka a svět. Proto následuje poněkud obšírnější úvodní výklad. 

Klást si otázky týkající se problémů okolního světa, ostatních lidí i sebe sama, to je 
úděl i úkol člověka. Učitel, nemá-li být pouhým předavačem informací (to by mohl 
být nahrazen technickými výukovými prostředky jako je video, magnetofon apod.), 
se musí snažit porozumět co nejlépe žákovi, kterého chce učit a vychovávat. Učitel 
se musí snažit porozumět i sám sobě a smyslu své práce. 

Filozofická východiska 

Filozofie existencialismu poskytuje zajímavý výklad člověka a jeho jednání, který je 
velice podnětný i pro pedagogiku. Zdá se, že právě současná doba vybízí 
k pohledům v duchu této filozofie. Výchozím bodem pro existencialismus je 
jednotlivé lidské individuum a jeho existence v tomto světě.  

Způsob pojímání člověka v této filozofii nám přiblíží část úvahy francouzského 
nábožensky orientovaného existencialisty GABRIELA MARCELA [Marsela] (1889 až 
1973), napsaná v roce 1933. 

Jedinec má sklon jevit se sobě i druhým prostě jako shluk funkcí. Nesmírně hluboké 
a námi asi pořád jen zčásti rozpoznané historické důvody ho přivedly k tomu, že 
sama sebe čím dál více chápe jako souhrn funkcí, třeba mu připadá, že jejich 
hierarchie nicméně je problematická, nebo aspoň že ji lze interpretovat tím 
nejprotichůdnějším způsobem.  

(MARCEL, G.: K filozofii naděje. Praha, Vyšehrad 1971, s. 6) 

V další části úvahy MARCEL vysvětluje, že se jedná o funkce vitální čili funkce 
zajišťující samotný život člověka, dále funkce sociální (např. funkce výrobce, 
spotřebitele, občana apod.) a funkce psychologické, které se vždy váží k dvěma 
předchozím. Od abstrakce je však možné přejít ke konkrétní zkušenosti. 



   
 

   74 

Často si kladu s jakousi úzkostí otázku, čím asi může být život nebo vnitřní realita 
třeba takového zaměstnance metra; člověka, který otvírá dveře nebo propichuje 
jízdenky. (Tyto práce vykonával personál podzemní dráhy ve 30. letech, časem 
velice postoupila automatizace, ale tím se možná existenciální otázky zaměstnance 
metra ještě prohloubily - pozn. V. V.) Je jasné, že všechno v něm i mimo něj 
přispívá k tomu, aby se ztotožnil se svými funkcemi, nemyslím jen s funkcí 
zaměstnance, odboráře nebo voliče, ale myslím i na jeho funkce vitální. Výraz 
časový rozvrh, v podstatě dost odstrašující, tady nachází svůj plný význam. Tolik a 
tolik hodin zasvěcených těm a těm funkcím. I spánek je funkce, s níž je nutno se 
vyrovnat, aby se člověk mohl vyrovnat s funkcemi jinými. Stejně je tomu s volným 
časem, s odpočinkem. Naprosto nic divného, když potom slyšíme jistého hygienika 
prohlásit, že člověk potřebuje tolik a tolik hodin týdně na zábavu. Jde o 
organickopsychickou činnost, která se zřejmě nesmí zajednávat o nic míň než 
činnost sexuální. Netřeba pokračovat: tento náčrt stačí. Zřetelně se tu rýsuje 
představa jakéhosi životního vzorce, který se v podrobnostech přirozeně mění podle 
kraje, podnebí, zaměstnání atd. Vzorec však musí být, to je důležité. (…) A smrt se 
z onoho objektivního, funkčního hlediska pak jeví jako vyřazení z provozu, jako pád 
mezi nepoužitelné věci, jako čirý úpadek. Netřeba zdůrazňovat, jaký pocit dusivého 
smutku vane ze světa, zakotveného takto v pojmu funkce. Stačí si jenom představit 
srdcervoucí obraz penzisty nebo naprosto obdobný obraz městské neděle, kdy lidé 
na procházce působí přesně stejným dojmem životních vysloužilců. (…) Není to však 
jenom smutná podívaná pro toho, kdo se dívá; je tu pocit nesnesitelné, tupé 
nevolnosti ze strany člověka nuceného žít, jako by se opravdu ztotožňoval se svými 
funkcemi. (Cit. publ. s. 6 až 8) 

Snad tento výňatek poněkud objasnil jedno z východisek uvažování 
existencialistických filozofů. Člověk se však filozofickými otázkami do této hloubky 
obvykle nezabývá. Přesto otázky, jimiž se ptáme na smysl svého života a na smysl 
života ostatních lidí, patří k těm nejzákladnějším. Podobně se ve svých myšlenkách 
zaobíráme otázkami, jak jako jedinci -individua- svět kolem sebe i svět svůj vnitřní 
chápeme, tedy jak tento vnější a vnitřní svět reflektujeme. K tomu však je třeba 
vysvětlit další pojmy. Svět kolem sebe můžeme vnímat a reflektovat například tak, 
že se zaměřujeme na věci objektivně dané. Okolní svět vidíme a vysvětlujeme si 
jej. Je to jakési vědecko - technické zaměření. Vnímat a chápat své okolí tímto 
způsobem je dnes velice běžné. Jedná se o objektivní reflexi. Můžeme tak 
reflektovat i sami sebe jako živočicha, jako myslící lidskou bytost, jako občana 
určitého státu a porovnávat se s jinými. V tomto případě však reflektujeme sebe 
pouze jaksi “z vnějšku" - podobně jako pozorujeme jiné lidi. 

Je však jiná možnost: pojmout sebe sama jako jedinečné individuum. Můžeme se 
pojmout jako možnost danou nám naším zrozením do tohoto světa. V této 
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subjektivní reflexi nám jde o naše vlastní Já, o osobní, individuální, subjektivní bytí. 
A toto Já se nazývá existence. Je to radikální svoboda pojmout sebe samého jako 
možnost. A sám se tak jako individuum “projektovat", "plánovat", což je možné 
vyjádřit takto: Jsem tím, čím se jako Já projektuji. 

Vlastní subjektivitu si uvědomujeme v existenciálních prožitcích, v pochopení 
vlastního bytí, které začíná zrozením a končí smrtí. Existenciální subjektivitu i 
svobodu si můžeme uvědomovat i jako vědomí možnosti zničit svou existenci 
spácháním sebevraždy. Svou existenci si uvědomujeme zejména v mezních 
situacích života. 

Rozdíl mezi objektivní a subjektivní reflexí, mezi objektivitou a existencí, je pro 
existencialismus rozhodující. Jde zde o filozofování, které radikálně vyzývá, 
abychom opravdově existovali. Existencialisté kladou člověku před oči jeho vlastní 
Já jako svobodu a jako možnost. Tato výzva, abychom existovali své nejvlastnější 
bytí, je také základním prakticko-etickým požadavkem. Člověk je volán ze svého 
sebezapomenutí v každodenním bytí na světě a je konfrontován se svou 
odpovědností jako svobodná existence. Je vrhán do starosti, strachu, ba zoufalství, 
vyvolaných absurditou existence, perspektivou neodvratného ztroskotání a smrti. 
Existencialisté rozhánějí mlhu každodennosti, konzumní mentality a průměrné 
bezmyšlenkovitosti, která zahaluje existenci, a bezohledně odkrývají problematiku 
smyslu lidského bytí. Člověk prožívá sám sebe jako svobodu a možnost 
v konečnosti, váženosti a fakticitě. 

(ANZENBACHER, A.: Úvod do filozofie. Praha, SPN 1990, s. 51) 

Existencialistické názory zastupuje široká škála myslitelů. K nábožensky 
orientovanému proudu můžeme krom již citovaného G. MARCELA zařadit například 
německého filozofa KARLA JASPERSE (1883 až 1969). Jinou větev představují 
existencialisté humanisticky orientovaní. Mezi jejich významné představitele, kteří 
promluvili i do otázek pedagogických (viz str. 101-104), patří američtí psychologové 
ABRAHAM MASLOW [Ebrehem Meslou] (1908 až 1969) a CARL ROGERS [Kárl 
Rodžrs] (1902 až 1987). 

Důsledky pro výchovu a vzdělávání 

(Použit sylabus přednášky ANTONÍNA SMRČKY Existencialism ve školství, Hradec 
Králové, Vysoká škola pedagogická 1993). 

Existencialistická filozofie měla a stále má značný vliv na pedagogické myšlení. 
Smysl vzdělávání a výchovy se v existenciálním pojetí posunuje do jiné roviny, než 
jak jej chápala tradiční pedagogika. Je však třeba zdůraznit, že nejde přímo o 
nějaké praktické návody nebo didaktické pokyny. 



   
 

   76 

Člověk - jedinečná bytost. Pro existencialisty je na prvním místě člověk, jeho 
existence, jeho potřeby. Vzdělávání se má proto soustřeďovat na jednotlivého 
člověka. Jednotlivci (žák - žákyně, student - studentka) musejí být chápáni jako 
jedinečné bytosti, mající svou stránku racionální (tvoření myšlenek) i emocionální, 
citovou. A podle toho musí být volen přístup ke každému žákovi. Učitel musí 
zaujmou pozitivní roli a musí hledět na žáka jako na jednotlivce, musí se snažit 
rozvinout jeho schopnosti. 

Člověk jako individuum. Z pohledu existencialismu stojí ve školní třídě, ve školní 
pracovně nebo kdekoli jinde vedle sebe žák a učitel. Každý z nich sám sebe chápe 
jako jedinečné individuum, často individuum osamocené, izolované. 

Člověk jako individuum zažívá i pocity absurdity, úzkosti, bezmocnosti, beznaděje. 
Přitom si však uvědomuje, že je vlastně jako individuum svobodný. "Člověk je 
odsouzen ke svobodě i k provázející ji odpovědnosti", vystihl naše postavení jeden 
z představitelů existencialistické filozofie, francouzský spisovatel JEAN PAUL 
SARTRE.  Toto své existenciální postavení si mohou děti uvědomovat již před 
desátým rokem života, s plnou vahou se však podobné pocity dostavují s nástupem 
puberty. Pocit osamocení, úzkosti a beznaděje se u dětí často dostavuje jako 
důsledek špatného výkonu ve škole, neúspěchu a následného trestání rodiči. Krajní 
reakcí mohou být například útěky z domova, ale známe i případy pokusů o 
sebevraždu. 

Uspokojování potřeb. Člověk musí ve svém životě uspokojit celou řadu potřeb. A. 
MASLOW zpracoval teorii, podle níž jsou potřeby seřazeny podle určitého pořadí. Od 
nejnižší hladiny, kde je potřeba vzduchu, jídla, pití apod. stoupá tato hierarchie 
k potřebě jistoty a bezpečí, potřebě sounáležitosti a dalším potřebám vyšším, jako 
je potřeba uznání a úcty, úspěchu, respektování sebe sama a konečně potřeba 
seberealizace.  Vyšší potřeby lze uspokojit teprve po uspokojení potřeb nižších. 

Vyšší potřeby jsou příčinou rozvoje člověka a uskutečňování jeho možností. Pro 
praktickou pedagogickou činnost to znamená, že učitel musí dbát na to, aby byly 
uspokojeny potřeby žáků v nižších hladinách. Jinak se mu nemůže podařit 
naplňovat potřeby vyšší, zejména potřebu seberealizace, která je podle MASLOWA 
prostředkem k dosahování vyšší úrovně výkonu člověka. 

Setkání s lidskostí. Z pohledu existencialistů se tradiční škola 19. století (a stále 
přetrvávající) jeví jako donucovací síla, potlačující žákovu individualitu. K rozvoji 
osobnosti se používá jako prostředek spíše jen učební látka. Bylo by však třeba, 
aby se žáci setkávali s učiteli navzájem v rovině "setkání s lidskostí”. Jinak 
osamocená lidská individua se setkávají a to je navzájem obohacuje. Takové 
setkání není možné uskutečnit v atmosféře autoritativní nadřazenosti, nepochopení, 
netolerance, nedůvěry. Setkání učitele a žáka musí být oboustranně vstřícné. Tím 
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dochází i k výměně rolí - učitel získává podněty od žáka, jinak řečeno, učitel se 
stává žákem a žák učitelem. 

Přístup k výuce. V existencialistickém pojetí výuky musí učitel žákovi učení 
usnadňovat. Musí mu pomáhat, aby porozuměl všemu, co je předmětem 
vzdělávání. Nejedná se tedy o jednostranné vyučování, vysvětlování, důsledné 
vedení žáka. Vyučování má jiný charakter, než tomu bylo v tradiční škole. Učitel si 
musí žáka vážit. Musí oceňovat jeho pokrok ve výuce, musí respektovat jeho mínění 
a emoce. Podle C. ROGERSE je důležité citové porozumění. 

Existencialistický přístup odmítá takový způsob učení, který je jakoukoli formou 
manipulace a snahy "připodobnit" žáka potřebám společnosti. Žákovi musí být vždy 
nabídnuta možnost volby. Osnovy musí být rozmanité a musí splňovat tu 
podmínku, aby se podle nich různí žáci mohli učit různým způsobem, podle svých 
vloh, svých zkušeností, předchozího školení. 

Existencialismus klade důraz na tvořivost (kreativitu). Tradiční školství se zabývalo 
věděním a znalostmi, tvořivost se opomíjela. Proto v tradiční škole mohou mít 
tvořiví lidé problémy. Žák má právo vytvořit si vlastní představy, vlastní ideje pro 
svoji vlastní potřebu a zájmy. Školy musí být místem svobody, kde je žák 
povzbuzován k tvořivosti, protože on sám chce být tvořivý. 

Kontrola je výsledkem vzájemné dohody žáků a učitelů. Tím je existencialistické 
pojetí školy volnější než jiné modely. Za těchto okolností jsou žáci  ochotni se 
podrobit kontrole a mohou se věnovat úkolům k rozvoji tvořivosti.  

Zodpovědnost za své činy. Protože se každý člověk musí samostatně rozhodovat a 
každý musí čelit důsledkům svých rozhodnutí, je třeba žáka naučit řešit své životní 
situace. Sebelepší znalosti v určitém oboru ještě nezaručují životní úspěch, 
spokojenost, štěstí. Je třeba žáka povzbuzovat, aby učinil to, k čemu se rozhodne. 
Aby si sám sebe vážil. 

Učitel hlásící se k existencialistickému pojetí výuky musí mít rozsáhlé všeobecné 
vzdělání a dobré znalosti svého oboru. Právě svými rozsáhlými znalostmi probouzí 
zájem žáka o tvořivost. Musí poskytnout dostatek podnětů, které žák později 
uplatní při praktické činnosti a při zkoumání světa. Musí mu poskytnout dostatek 
podnětů k jeho intelektuálnímu i citovému růstu.  

Riziko pro učitele a vychovatele. Jeden velice důležitý poznatek odvozený od 
existencionálního chápání světa by si měl uvědomit každý učitel a vychovatel, byť 
nesdílí tento způsob filosofického myšlení. Jde o to, že výchova je riziko. A proto 
v samé podstatě výchovy je uložena možnost ztroskotání. Pro příklady nemusíme 
jistě chodit daleko, neúspěch při výchově a vzdělávání pociťují mnozí rodiče, učitelé 
i vychovatelé. Důsledky takového neúspěchu mohou být i tragické - pro 
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ztroskotavšího žáka, který například propadne drogám, začne se dopouštět 
kriminálních deliktů apod. Důsledky neúspěchu mohou být tragické i pro učitele - 
připomeňme osud učitelky z českého filmu Obecná škola, která skončila v ústavu 
pro duševně choré. 

Učitel tedy musí počítat s tím, že nebude vždy úspěšný. A pocit zklamání je 
důležitým existenciálním momentem v jeho životě. Učitel musí riziko vyplývající 
z jeho práce převzít s vědomím odpovědnosti.  Na existencialismu založená 
humanistická psychologie reprezentovaná A. MASLOWEM potvrzuje názory na 
výchovu a vzdělávání, jak je formulují na základě své zkušenost z praxe mnozí 
učitelé. Je teoretickým zdůvodněním postupů, které do škol stále více pronikají. 
Propojuje tak disciplíny, které spolu těsně souvisejí: filozofii, psychologii a 
pedagogiku. 

Vrozená a v podstatě neměnná přirozenost člověka zahrnuje jak cíle (motivy), tak 
možnosti jedince. Snadno podléhá kulturnímu tlaku a pozicím jiných lidí. To vede 
často k různým strádáním a strachům. Člověk ze své podstaty touží po uvolnění 
takových tlaků a po seberealizaci. Nedosáhne-li toho, začne ztrácet víru v sebe a ve 
své síly. (...) Hlavním úkolem psychoterapeuta i vychovatele je podle MASLOWA 
ukazovat klientovi (pacientovi i vychovávanému) jeho vlastní možnosti a vytvářet u 
něj víru ve vlastní síly. Psychoterapeuti došli postupně k názoru, že pacienti 
nemohou dospět k zásadním změnám ve svém přizpůsobování pouze tím, že se jim 
sdělí, co dělat nebo jak změnit prostředí. Pro dosažení hlubšího a trvalejšího 
výsledku se musí pacient naučit, jak by měl sám řešit svůj problém. Tak se terapie 
stává stále více nondirektivní. Pacientovi se dává volnost, aby vyjádřil své vlastní 
postoje. Většina současných nondirektivních technik se označuje termínem "na 
klienta soustředěná terapie". (...) Mezi terapeutem a pacientem je nutné vytvořit 
emocionálně hřejivou atmosféru a terapeut musí bezpodmínečně uznávat a chápat 
klientovu osobnost. Tyto nondirektivní postupy přenesl ROGERS i do pedagogické 
oblasti a označil je termínem "na studenta nebo žáka zaměřené postupy" (student-
centred technique). (…) Humanistická psychologie má velmi blízko nejen 
k antiautoritativní pedagogice (viz str. 152), ale i k antipedagogice (viz str. 154). Je 
také zřejmé, že podporuje nové partnerské vztahy ve výchově zaměřené více na 
utváření osobnosti než na rozvíjení znalostí a orientující se na mnohem širší oblast 
pedagogického dění, než je škola. Namnoze představuje činnost, která je na 
rozhraní výchovy a léčby.  

(SINGULE, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 
Praha, SPN 1992, s. 44 až 46) 

ZÁVĚR: Učitel a vychovatel, který se zamýšlí nad problémy lidské existence, je jistě 
těmito úvahami ovlivněn i při vytváření svého edukativního konceptu. Pedagogika 
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vycházející z existenciálního chápání světa vnímá žáka jako jedinečnou bytost, 
které je třeba učení usnadnit. S tím souvisí požadavek na uspokojování základních 
potřeb, chceme-li naplnit potřeby vyšší, mající vztah ke vzdělávání. 
Existencialistická pedagogika nastoluje i otázku rizika při výchově, s nímž musí 
učitel počítat. 

8. Hledání cest vědecké pedagogiky 
Rozvoj lidské společnosti pokračoval v devatenáctém století ve znamení rozvoje 
vědy a techniky. V přírodních vědách byly učiněny významné objevy zejména ve 
fyzice, matematice, chemii a biologii. Objevy byly aplikovány v praxi a přinášely 
zásadní změny do života čím dál většího počtu lidí. Stačí připomenout stále širší 
využití elektrické energie, vynález automobilu, objevy v oblasti telekomunikací, 
používání nových léků a léčebných metod apod. 

Také ve společenských vědách se mnozí myslitelé pokoušeli oprostit od tradičních 
myšlenkových postupů a nahlížet na svět a na člověka, na jeho vnímání, myšlení, 
rozhodování a chování (jednání) přísně vědecky. Zrodil se například nový vědní 
obor - sociologie. Významnou roli v poznání člověka začala hrát psychologie. Tím 
vznikaly i nové podmínky pro pedagogiku. Pedagogové se zabývali psychologií a 
psychologové si ověřovali své poznatky v praxi, například při učení. Co se dříve 
zjišťovalo spíše na základě zkušenosti - empirie, stalo se předmětem 
experimentálního zkoumání. 

V této nové situaci se zdálo, že bude možné vytvořit ucelený a spolehlivý obraz 
člověka a vědeckým postupem navrhnout optimální koncepci výchovného a 
vzdělávacího systému. Pokud by se to podařilo, vyřešila by vědecká pedagogika 
problémy vzdělávání a vlastně problémy dalšího úspěšného rozvoje lidstva. 

K tomu však je třeba hned dodat, že zatímco v technických oborech se nové 
teoretické poznatky úspěšně aplikovaly do praxe, kýžený zvrat ve způsobu 
vzdělávání nenastal. Úzké propojení pedagogiky s psychologií a používání 
vědeckých metod sice přineslo řadu nových poznatků, systém výchovy a vzdělávání 
ovlivnilo jen částečně. Výuka na školách se ve své konkrétní podobě měnila a 
vyvíjela jen velmi zvolna. 

Jednalo se o neúspěch vědecky pojaté pedagogiky? Problém je třeba vidět jinak. 
Očekávání úspěchů přírodních věd se den ode dne skutečně naplňovalo. Bylo však 
od samého počátku mylné očekávat podobné úspěchy i v oblasti společenských 
věd. 
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Člověk totiž není jen jakýsi mimořádně složitý mechanismus, aby ho bylo možné 
vysvětlit a pak "naprogramovat" optimálním způsobem. Pochopit příčinu 
neuskutečněných představ o vědecky pojaté výchově je důležité i v současnosti. 

8. 1. Pozitivismus a výchova 
Jedním z filozofických základů nového nazírání na svět byl pozitivismus. "Pozitivní 
filozofie" se odmítla zabývat po staletí nevyřešenými a vlastně neřešitelnými spory, 
jakým je například rozpor mezi materialismem a idealismem. Pozitivní filozofie se 
orientovala na to, co je dáno jako "faktické", existující, zkoumatelé a odmítla 
zabývat se věcmi myšlenkově vykonstruovanými nebo věcmi chápanými jako 
nadpřirozené. O tom, co je "pozitivní", rozhoduje věda.  

Zakladatel pozitivismu a zároveň zakladatel nové vědy o společnosti - sociologie, 
francouzský filozof AUGUST COMTE [ógist Kont] (1798 až 1857) rozlišoval tři stadia 
vývoje lidského filozofického myšlení: 

První je teologické období, v němž se člověk domnívá, že vystihl podstatu 
skutečnosti v podobě Boha (bohů). 

Druhé je tzv. metafyzické (viz např. str. 85) stadium, kdy člověk považuje za 
podstatu světa svým rozumem vyspekulovanou abstrakci (např. hmotu), trvalou, 
neměnnou. 

COMTE dle svého názoru tato dvě nesprávná stanoviska překonává "vědeckou" 
filozofií, která ve třetím, tzv. pozitivním stadiu lidského myšlení nehledá podstatu 
jevů, nýbrž chce zjišťovat exaktní (přesné) souvislosti a trvalé vztahy - zákony 
týkající se jednotlivých stránek skutečnosti. 

Podle pozitivistů tedy nemá smysl ptát se na podstatu nebo příčinu faktů, je třeba 
zkoumat vztahy mezi fakty samotnými. Tak člověk poznává nutný a člověkem 
nezměnitelný řád přírody. 

Lidská psychika a její činnost je součástí přírody. Je předmětem zkoumání 
psychologie. A právě tudy vedla další cesta rozvoje pedagogiky jako vědecké 
disciplíny. 

Vůdčím představitelem českého pozitivismu byl FRANTIŠEK KREJČÍ (1858 až 1934). 
V psychologii vyšel z názorů J. F. HERBARTA (viz str. 22) a napsal první české 
soustavné dílo o psychologii. Zabýval se i pedagogickými otázkami, a to jednak 
v oblasti pedagogické psychologie, jednak v oblasti mravní (etické) výchovy. 

Byl všestranně se angažujícím myslitelem naplněným důvěrou ve vědu, pokrok a 
demokracii. Za pozornost stojí jeho požadavek co nejširšího vzdělání pro všechny 
společenské vrstvy v jednotné osmileté škole.  Na přístupu pozitivistů ke zkoumání 
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různých faktů je charakteristická přesnost, zřetelnost, důsledné vyvozování závěrů. 
Následující citát dokazuje brilantní způsob uvažování FRANTIŠKA KREJČÍHO o 
jednom ze základních principů mravní výchovy ve škole. Existují-li určité mravní 
principy, lze je vštěpovat dětem jen za podmínky, že se těmito principy budou řídit 
učitelé i škola. 

Je-li tedy vychovávání k mravnosti jistým druhem donucování a rozumí-li se samo 
sebou, že fyzický nátlak je naprosto nemožný, pak tím donucovacím prostředkem 
nemůže býti nic jiného než sugestivní tlak autority školy v jejím celku a sugestivní 
tlak autority každého jednotlivého učitele (podtrhl V.V.). Celá organizace školská, 
celý život školní, všechno, co ve škole se děje, čemu se učí, k čemu zavdává podnět 
poměr žáka k učiteli, rodičů ke škole, poměr žáků mezi sebou, musí se dít důsledně 
dle zásad mravních, pokud je za tím účelem nutno dávati předpisy, musí tyto býti 
jen konkrétním vyjádřením zásad mravních. Ve škole musí vládnout atmosféra 
mravní, abych tak řekl, která dříve nebo později vynutí, že se jí akomodují 
chovanci, vdechujíce ji a očišťujíce v ní svou povahu. A jenom pokud takovým 
duchem prodchnut jest školní život, může se dílo zdařiti." 

(KREJČÍ, F.: Positivism a výchova. Praha 1906, s. 57) 

František KREJČÍ se přece jen více než pedagogikou zabýval filozofií a psychologií. 
Hlavním představitelem naší pozitivistické pedagogiky byl OTAKAR KÁDNER (1870 
až 1936). Uvedl u nás do pedagogiky experimentální metodu. Známý je především 
svým rozsáhlým dílem Dějiny pedagogiky. 

Pozitivistické myšlení umožňovalo vyhnout se některým ožehavým filozofickým 
otázkám a proto se stalo východiskem pohledu na svět pro řadu myslitelů a 
zasahuje až do současnosti jako novopozitivismus (neopozitivismus). 

Jedním z význačných filozofů 20. století, který navázal na tradice pozitivismu a 
zabýval se i otázkami výchovy, byl anglický myslitel  

BERTRAND RUSSEL [Bertrán Rasl] (1872 až 1970). Své pedagogické názory rozvíjel 
pod vlivem tzv. individuální psychologie a pedagogiky ALFREDA ADLER (viz str. 94) 
a prakticky je vyzkoušel na škole, kterou založil původně pro své děti a děti svých 
známých v roce 1927 a vedl ji se svou ženou do r. 1932 (SINGULE, F., RÝDL, K.: 
Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha, SPN 1988, s. 73). 

Požadoval, aby výchova učila mladé lidi především řídit se rozumem. K tomu 
zdůrazňoval výchovu samostatného úsudku a střízlivého skepticismu, čímž by bylo 
možné podle jeho názoru dospět k míru a toleranci. Pod vlivem neopozitivismu 
odmítal stanovit jednoznačné cíle výchovy a tak jasně orientovat chovance do 
života. Rozvíjením rozumových schopností chtěl připravit vychovávaného tak, aby si 
svou životní orientaci vybral sám. 
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Následující ukázka se týká obsahu vzdělání. Problém "co učit" je dnes, kdy se obzor 
lidského poznání neustále rozšiřuje, velmi aktuální. 

Ve svém mládí jsem strávil podstatnou část svého času nad  a řečtinou a nyní se 
domnívám, že ten čas byl skoro zcela. Klasické znalosti mi neposkytly pomoc 
v ničem, čím jsem pak zabýval v dalším životě. Stejně jako 99 procent z těch, kdo 
učili klasickým jazykům, ani já jsem v nich nedosáhl dostatečnou, abych v nich četl 
pro potěšení. (...) Na druhé straně to, jsem se naučil z matematiky a přírodních 
věd, mi bylo nejenom užitečné, ale mělo také ohromnou hodnotu, protože mi 
poskytovalo náměty k úvahám a přemýšlení a prubířské kameny poznávání pravdy 
ve světě plném podvodu. (...) Soubor lidských a komplexnost lidských problémů 
neustále vzrůstají. Proto každá generace důkladně zrevidovat své výchovné 
metody, má-li se nalézt čas pro to, co je nové. Musíme uchovat rovnováhu pomocí 
kompromisů. 

(RUSSEL, B.: O výchově, zvlášť v raném dětství. Praha 1932) 

ZÁVĚR: Pozitivistická filozofie odmítla řešit příliš složité filozofické otázky a zaměřila 
svou pozornost spíše na vědecky zdůvodnitelné problémy. Tím se otevřel větší 
prostor exaktnímu bádání i ve vědách zabývajících se člověkem nebo celou 
společností. Přesnost, zřetelnost a důsledné vyvozování závěrů pozitivisticky 
orientovanými pedagogy bylo sice prospěšné, nemohlo však znamenat definitivní 
vyřešení všech otázek, které před vychovatelem a učitelem vyvstávají. 

8. 2. Experimentální pedagogika 
Metoda experimentování a metoda statistického zpracování výsledků se začala 
používat nejprve v přírodních vědách. Bylo však jen otázkou času, kdy se tyto 
metody začnou využívat i ve vědách o člověku - psychologii a pedagogice. 

Vlivem pozitivistické filozofie se pedagogové a psychologové snažili na výchovný 
proces podívat zcela nezaujatě, zvnějšku. Snažili se nezatěžovat dosavadním 
chápáním pojmu výchova, otázkami cílů a používaných metod. Byl to nový přístup 
k vybudování pedagogické vědy cestou vědecké analýzy výchovy, jakožto jevu 
svého druhu. 

Starší pedagogika založena jest na vnímání, sebepozorování a jednoduchém 
pozorování jiných, jež však nedostačuje. Pedagogika experimentální doplňuje a 
prohlubuje staré tyto metody objektivním pozorováním, statistikou a pokusem. 
(LAY, W. A.: Pedagogika experimentální se zvláštním zřetelem na výchovu činem. 
Praha 1911, s. 6) 

Zkoumání výchovy novými vědeckými metodami mělo sloužit i pedagogické praxi. 
Experimentální pedagogika chtěla nabídnout každému učiteli a vychovateli 
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prostředky, jimiž by se mohl kdykoli přesvědčit o svých pedagogických postupech. 
Znamenalo to mimo jiné i možnost výsledky a výkony žáků měřit, kvantifikovat. 

Citovaný W. A. LAY (1862 až 1926), jeden ze zakladatelů experimentální 
pedagogiky, působil v Německu. Z francouzských psychologů do experimentální 
psychologie významně přispěl ALFRED BINET [Biné] (1857 až 1911). Vypracoval 
metodu na měření inteligence, která se používá dodnes (stanovení tzv. 
inteligenčního kvocientu - IQ). 

Používání různých druhů testů je v experimentální pedagogice velmi běžné. 
Kvantifikaci a objektivizaci procesu učení i praktickému sestavování testů se 
věnoval Američan EDWARD LEE THORNDIKE[Edwod Lí Thorndajk] (1874 až 1949). 
I jeho můžeme zařadit k pozitivistům. Zkoumal proces učení a přísně vědecky se 
zaměřil na zkoumání živočichů, aby mohl dospět k určitým zákonitostem činnosti 
lidské psychiky. Známé jsou například jeho pokusy s kočkou v kleci, která se 
snažila dostat ven nebo získat potravu. V opakovaných pokusech se z chaotických 
pohybů "upevní" a naučí ty, které vedou k cíli. Například se upevňuje stisknutí páky 
otevírající klec. THORNDIKE vyšel ze známého schématu behavioristické 
psychologie S-R. Toto schéma vyjadřuje spojení mezi podnětem (stimulus) a 
odpovědí (response). 

Reakcím (odpovědím), které přinášejí nějaký užitek nebo uspokojivou odezvu, se 
živočichové, tedy i člověk, učí lépe. Naproti tomu reakce (odpovědi), které jsou 
provázeny neuspokojivou odezvou nebo nepříjemnými stavy, se neopakují, 
nenaučí. Tak byl formulován zákon efektu (účinku) jako nejzákladnější princip 
učení. 

Rozsáhlé experimentování umožnilo THORNDIKOVI formulovat řadu zásad 
psychologie učení, tedy pedagogické psychologie. Zákony tvoření spojů, asociace 
nebo zvyku dávají výchově dvě samozřejmá pravidla, všeobecně platná:  

- Slučujte, co má býti pohromadě, a ponechte zvlášť, co nemá býti pohromadě. 

- Odměňujte žádoucí spoje a hleďte, aby nežádoucí spoje působily nepříjemnost.  

Obě tato pravidla lze sloučiti v jedno: Pěstujte a odměňujte žádoucí spoje a 
zabraňujte nežádoucím spojům nebo je trestejte. Tyto psychologické zákony a 
pravidla výchovy, jimiž se řídí pochod učení, jsou jedněmi ze základních pravidel, 
která se vštěpují začátečníkům. Zdá se, že jsou tak samozřejmá, že by nebylo třeba 
klásti na ně důraz ani u začátečníků, tím méně zde, avšak studium literatury o teorii 
a praxi výchovné, o učebnicích, o osnovách a o školních cvičeních potvrzuje, že se 
jich nedbá nebo jim nebývá rozuměno a není jich téměř nikdy v praxi důsledně 
užíváno. 
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Teoretikové výchovy je přehlížejí. Vykládají učení v pojmech všeobecných 
schopností jako jsou pozornost, zájem, paměť nebo soudnost, místo aby je 
vykládali množstvím spojů. Nebo se dovolávají mlhavých sil jako učení, vývoj, 
adaptace či přizpůsobení, místo přesně vymezené působnosti zákonů učení, nebo 
předpokládají, že prostá přítomnost představ dobrých činů uskuteční takové činy. 

(THORNDIKE, E. L.: Pedagogická psychologie. Brno a Praha 1929, s. 77 až 79) 

Badatelé experimentující v oblasti psychologie zpracovávali velké množství dat. 
Řada experimentů se týkala ryze pedagogických otázek a tak se postupně zaváděly 
a rozšiřovaly metody školského měření. Známý výrok E. L. THORNDIKA uvádí ve 
své knize VÁCLAV PŘÍHODA: 

Cokoliv vůbec existuje, existuje v nějakém množství. Abychom to důkladně znali, 
musíme znáti kvantitu tohoto jevu právě tak jako kvalitu. Výchově běží o změny 
v lidských bytostech; změna je rozdílem mezi dvěma podmínkami; každá z těchto 
podmínek je známa  toliko výsledky při tom produkovanými - vypracovanými 
věcmi, promluvenými slovy, vykonanými činy a podobně. 

(PŘÍHODA, V.: školské měření. Praha 1930, s. 22) 

Kvantitativní diagnostické metody se z výzkumu velice rychle šířily do škol a 
zejména v meziválečném období získaly značnou popularitu. U nás byl 
propagátorem kvantitativních metod VÁCLAV PŘÍHODA (viz str. 100). Různé testy 
se na zkoumání schopností, na ověřování znalostí apod. používají ve školách 
dodnes. Jako forma zkoušení mají své výhody i úskalí. Podmínkou však je, aby 
testy byly v rukou odborníka.  Ač vědecký přístup k pedagogice značně posunul 
hranici poznání o procesu učení, nepodařilo se zásadnějším způsobem trvale 
ovlivnit praktickou aplikaci, tedy vzdělávání žáků ve škole. A už vůbec ne tu část 
vzdělávání, kterou chápeme jako výchovu v užším smyslu (viz str. 7). Nebo 
dokonce změnit školu a učinit z ní laboratoř, kde by byl vždy zaručen úspěch. 
Tradice školství je příliš silná a lidská psychika příliš složitá, než aby se výchova 
dala s použitím vědeckých metod zjednodušit na použití jakéhosi novodobého 
"norimberského trychtýře". 

V první polovině 17. století vyšla v Norimberku kniha nazvaná "Harsdörferova 
učebnice aneb básnický trychtýř, jímž lze německé básnické a rýmovací umění 
v šesti hodinách do hlavy nalíti”. Odvěká touha člověka, pokud jde o učení, byla 
v názvu učebnice vystižena tak dokonale, že pojem "norimberský trychtýř" získal 
nesmrtelnost. 

ZÁVĚR: Rozvoj přírodních věd nabídl pedagogice možnost využít různé vědecké 
metody. Lidská psychika byla v procesu učení podrobována přesnému zkoumání. 
Závěry, včetně závěrů experimentálních, měly sloužit ke zlepšení vlastního procesu 



   
 

   85 

učení. Dodnes se používají různé testy, sociometrické metody apod., které mohou 
být pro úspěšné vzdělávání přínosem. Nedávají však odpověď na všechny otázky, 
které si učitel a vychovatel klade a nemohou vyřešit všechny problémy, které při 
vzdělávání nastávají. 

8. 3. Tomáš Garrigue Masaryk 
Politik, filozof a sociolog TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850 až 1937) bývá 
zařazován mezi tzv. kritické realisty. Zdůrazňoval potřebu vědeckého empirického 
bádání, požadoval racionální kritiku poznatků. Tím se jako vědec blížil názorům 
pozitivistů. Zároveň však uznával roli emocionálních a volních postojů člověka ke 
světu a žádal (v tomto případě v rozporu s pozitivistickou filozofií) zkoumat i 
metafyzické problémy, zvláště otázky smyslu světa, smyslu lidského života, účelu a 
smyslu existence národa. 

Zajímal se tedy o problémy člověka i společnosti, o etické otázky, o národní 
záležitosti i o problémy praktického života. Postupem doby se stal významnou 
vědeckou, společenskou i politickou autoritou. Velké vážnosti se těšil i díky svým 
nekompromisním postojům a vystoupením ve veřejných sporech (např. ve sporu o 
pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského apod.). 

V širokém okruhu MASARYKOVÝCH zájmů nemohly chybět ani otázky pedagogické, 
tedy otázky týkající se výchovy a školy. Bohužel, donedávna velice negativní 
hodnocení T. G. MASARYKA z ideologických pozic způsobilo, že učitelé o jeho 
pedagogickém odkazu vědí jen velmi málo. Přitom můžeme bez nadsázky říci, že 
pokud by své pedagogické názory z počátku tohoto století rozpracoval, mohl se stát 
významných pedagogem. Osud a jeho duchovní velikost ho však předurčily k cílům 
vyšším. 

V roce 1892 přednesl MASARYK přednášku při příležitosti 300. výročí narození J. A. 
KOMENSKÉHO. Hodnotil filozofické a pedagogické názory tohoto "velikého muže" i 
jako snahy o povznesení českého národa. Smyslem přednášky bylo mimo jiné 
zdůraznit význam odkazu KOMENSKÉHO v době,  kdy vzrůstal zájem o rozvoj a 
povznesení škol v českých zemích: “Z Komenského musíme pochopiti, že 
vzdělanost zabezpečuje národu budoucnost, vzdělanost na základě mravním", uvedl 
MASARYK v závěru této přednášky.  

Je logické, že se MASARYK začal sám podrobně věnovat otázkám vzdělávání jako 
samostatnému problému. V letech 1899 až 1900 vyšly tiskem jeho přednášky 
"Některé problémy pedagogické a didaktické". Témata těchto přednášek zapadají 
do celkového kontextu vývoje pedagogického myšlení v Evropě i v Americe na 
samém konci 19.století. Celý soubor tvoří úvod a osm přednášek. Jejich názvy 
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vyjadřují hlavní okruhy problémů, jak je ve vzdělávání a školství MASARYK viděl. I 
po stu letech nám tyto problémy připadají velice aktuální: 

- Cíl školy moderní. 

- Z dětské psychologie 

- Čemu se učit? 

- Roztřídění věd a škol 

- Praktické předměty na škole 

- Etické předměty ve školách 

- O umění a jeho vlivu na školu i ve škole 

- O vzdělání učitelstva a o správě školství.  

V úvodu hovoří MASARYK o skepsi proti škole: „škola je nedostatečná, zejména její 
vychovávací a vyučovací metoda. (...)Každé slovo, které mluví pro reformu školy, 
je zároveň obžalobou školy." 

V tomto ohledu MASARYK nijak nevybočuje z názorů reformních pedagogů, 
hlásaných od počátku tohoto století. Poukazuje na to, že škola často poškozuje dítě 
tělesně i duševně. Jednostranně je pěstována paměť, zanedbává se rozvíjení citu a 
vůle. Vyučování je “epizodické", působí na člověka jen krátkou dobu. Škola 
nevyhovuje praktickým potřebám, je "aristokratická". Ve třídách je velký počet 
žáků. 

Škola konečně je příliš byrokratickou, je v područí administrace, ať už centrální 
(státní), nebo autonomní. Vzniká pedantokratismus, a tím škola zle působí. 
Zejména působí zle v tom směru, proti kterému stát nejvíce pracuje. Stát by rád 
svým ultradozorem nad školami měl strašný pořádek, ale dosahuje pravého opaku. 
Chytřejší hoch drží se Rousseauova pravidla (Čiň pravý opak toho, co chce tvůj 
kantor). To žije v myslích mládeže. Jen poslouchejte odrostlejší děti, jak o škole 
uvažují, co v ní vidí. Už i děti poznávají ten byrokratismus, nevolnictví učitelovo, 
které samo sebou vede k nevolnictví dítěte. Proti tomu lepší povaha se vzpouzí, a 
proto při všem pedantismu, při všem dozoru je tu fakt, že se nedosahuje toho, čeho 
se má dosáhnout: strašného a pěkného pořádku. 

(MASARYK, T. G.: O škole a vzdělávání. Některé problémy pedagogické a 
didaktické. Praha, SPN 1990, s. 49, 50) 

V přednášce Cíl školy moderní hledá MASARYK odpověď na otázku, co má škola 
chtít. Přitom vychází z tehdejšího vývoje: 
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- škola se demokratizuje. Vyučování je všeobecně závazné a všichni mají 
dostávat jistou míru vzdělání. 

- škola se stává praktickou. kola by měla být vzorem továrny, zemědělství a 
všeho, co lidé v praxi potřebují. 

- Moderní škola se stává vědeckou. Věda je autoritou, všeobecně se uznává 
její důležitost. Učitel musí například znát psychologii, studovat dětskou duši. 

- škola se specializuje. Pokrok vědy závisí na specializaci. Dříve jeden učitel 
obsáhl všechny předměty, nyní (tj. v roce 1900 pozn. V. V.) jdou odborníci 
každý svou cestou. 

- Sebevzdělání jako negativní charakter školy moderní. Sebevzdělání je 
naléhavou potřebou. Škola sama upozorňuje na to, čemu je třeba se dále 
věnovat a škola musí každého naučit tomu, aby se uměl sebevzdělávat. 
(Výraz "negativní charakter školy" je třeba chápat jako “protiklad" - například 
ve smyslu pozitiv - negativ filmu, pozn. V. V.) 

- Moderní škola je státní, sociální a politická. Na rozdíl od dřívější doby 
moderní škola není již církevní, nýbrž státní. 

K druhému znaku MASARYK uvádí: 

Co chce tedy škola? Řekněme zatím všeobecně: její cíl je a musí být životní - plný 
život, ať již z hlediska individuálního, nebo sociálního (společenského). Člověk celou 
svou přirozeností je bytost sociální, politická. Sám jeden nejsme nic, jsme článkem 
rodiny užší, širší, kmenu, národa, církve, státu. Proto cíl každého z nás je sociální, 
tedy i cíl školy. (...) 

Jak se postavit k tomu, že mezi individui musí být ona vzájemnost, a že my si 
přejeme zároveň individuálnost osobnosti hodně vyhraněnou a silnou? Hlásáme-li 
socializování školy, neboj se nikdo, že zapomínáme na individualizování. Budeme 
činit přirozený rozdíl, který je dán sám sebou. Nevniknete-li do duše dítěte při 
vyučování, abyste poznali jeho individualitu, nepořídíte mnoho. Ideály sociální jsou 
rázu povýtce etického, tedy platí všem stejně. Z toho vysvítá, že vyučování musí 
být individualizováno, vychování však socializováno. (Cit. publ. s. 55, 56) 

Zajímavým problémem, který je aktuální i v současnosti, je míra samostatnosti, 
která se dětem poskytuje.  

Je nesnadno nalézt hranici a nechat děti stávat se samostatnými. Rodiče mají 
přílišný strach o své děti; škola i výchova pod tímto tlakem se děje. Odtud ta 
loutkovitost zejména v lepších třídách, kde dítě samým dozorem stává se naprosto 
nesamostatným. Naše pedagogika i škola podlamují samostatnost dětí. Jako učitel 
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je otrokem, že se mu předepisuje: musí učit o tom a tom v tu a tu hodinu, tak 
stejně zotročuje se i dítě. Jaká je to uniformace, když povážíme, že každý člověk 
má být svou osobností! 

Tak právě i doma přílišným strachem rodičů láme se všecka spontánnost a 
podnikavost dítěte. Dítě zvyká si být stále v rukou nějakého andělíčka strážného - a 
ti jsou často hrozní. Proti tomu nelze být dosti pozorným. Všecka naše společnost, 
její organizace politická, ekonomická na této nesamostatnosti dětí je založena. (Cit. 
publ. s.59) 

V šesté přednášce výše zmíněného souboru věnoval MASARYK pozornost mravní 
výchově. Základní etická pravidla musí dítě od učitele slyšet často. Ale teprve ve 
vyšších ročnících je vhodné zdůvodňovat, proč se má určitým způsobem jednat. 
Není totiž dobré dětem o morálce příliš kázat. 

Pro etickou výchovu má velký význam i celkové prostředí školy (jak jsme viděli i 
v názoru F. KREJČÍHO - viz str. 81). MASARYK také zdůrazňuje souvislosti práce a 
učení s morálkou. 

Na dítě působí přirozeně škola sama a způsob školské kázně. Školní kázeň je nejen 
vzájemný poměr učitele a žáka, ale i poměr žáka k žákovi, dále pak všecek tzv. 
vládnoucí duch při vyučování. To vše je věc učitelova. Beze všeho mluvení již 
způsob vyučování může být umravňující a hlavně tím, vidí-li dítě opravdovost a 
stálost při vyučování. Pokud běží o vyučování, rozumí se, že v čítankách a v různé 
dětské četbě může se podávat a podává se bez výslovného upozornění mravní vzor 
nebo také přímé poučení etické. Ale vždy bude hlavní věcí ve škole naučit pracovat 
(podtrhl V. V.). V této práci a ve vyučování práci projevují se ze strany učitele i 
žáka mravní vlastnosti. Při vyučování vidí učitel všecky přednosti i zlé stránky 
žákovy právě v tom, jak se učí. Učení a osvojování není jen činností rozumovou, ale 
také mravní; jak dítě osvojuje, v tom se charakter jeho nejvíce vidí. Od samého 
počátku má učitel příležitost vidět v dětech všechny vady, které mají lidé dorostlí. 
Vidí, jak dítě klame a šidí, jak předstírá učení, jak lichotí učitelovi, krátce všechny 
vlastnosti mravní přicházejí při vyučování k platnosti - právě proto, že učení je 
práce, obtíž, tedy něco nemilého. To musí být překonáno a ve způsobu, jak se 
překonává, záleží vychování. (Cit. publ. s. 100,101) 

Zájem o problémy školství a pedagogiky provázel MASARYKA i ve funkci prezidenta 
Československé republiky, kterou zastával od roku 1918 do roku 1935. Nebylo to 
však z hledisek úzce odborných. Školskými a vzdělávacími problémy se zabýval 
v souvislosti s celkovým vývojem tehdejší společnosti i v souladu se svými 
filozofickými a sociologickými názory. A proto jsou jeho myšlenky v mnohém stále 
živé. Svědčí o tom například jeho výstižná analýza porevoluční situace v roce 1920, 
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přednesená na 1. sjezdu československého učitelstva v roce 1920 (viz kapitola 10, 
str. 96). I my se ještě nalézáme v porevoluční době. 

ZÁVĚR:  T. G. MASARYK se nezabýval vzděláváním a výchovou jako základním 
předmětem svého zájmu. Pokud se však na tyto otázky ve svých pracech a 
projevech zaměřil, činil tak s přesností svého pozitivistického zaměření. Přistupoval 
k nim však i jako velký humanista. Tento komplexní pohled dává MASARYKOVÝM 
názorům na vzdělávání trvalou hodnotu. Jeho postřehy na proměnu společnosti 
v porevoluční době zahrnující i záležitosti transformace školství jsou velice aktuální i 
v  současnosti. 

9. Psychoanalýza a pedagogika 
Jedním z našich nejslavnějších rodáků, kteří si vydobyli úctyhodnou pověst 
skutečně po celém světě, je SIGMUND FREUD [Frojd] (1856 až 1939). Narodil se 
v německé židovské rodině v severomoravském městě Příbor. Ač zde žil s rodiči jen 
do tří let, bylo to pro jeho život jistě významné období. Vždyť sám ve své 
psychoanalytické teorii zdůrazňoval, jak mimořádný význam mají pro každého 
člověka zážitky z raného dětství. V roce 1931 napsal FREUD starostovi města 
Příbora dopis, v němž uvádí: "...Avšak jedním jsem si jist: hluboko ve mně pod 
mnoha vrstvami stále ještě žije ono šťastné příborské dítě, prvorozený syn mladičké 
matky, který z tohoto ovzduší, z této rodné země přijímal prvé nesmazatelné 
dojmy." 

Do Příbora se FREUD vrátil v šestnácti letech a během krátkého pobytu se na první 
pohled zamiloval do patnáctileté dcery továrníka Flusse, u něhož bydlel. Opět 
zajímavá souvislost ve vztahu k naší zemi, neboť erotickou zkušeností se FREUD 
později ve své psychoanalýze důkladně zabýval. 

Již dvakrát zde padlo slovo psychoanalýza. FREUD své učení charakterizoval jako 
vědu o zkoumání nevědomých duševních hnutí a procesů. Je to tedy nauka o 
příčinách jednání člověka, analýza duševního života. Zároveň je psychoanalýza 
lékařskou metodou používanou k léčbě duševně nemocných lidí. 

Mnozí psychologové a psychiatři se zabývali otázkou příčin jednání člověka, FREUD 
však vnesl do této problematiky zcela originální až provokativní názory. Z nich lze 
vyvodit i některé důsledky pro pedagogiku a výchovu. Dříve je však třeba alespoň 
částečně vysvětlit psychoanalytický pohled, který zkoumá příčiny chování člověka 
ve zcela nových souvislostech. 

Osobnost člověka je složitě strukturovaná. V nejhlubší vrstvě je podle FREUDA 
jakási temná, nepřístupná část naší osobnosti. Nazval ji Ono (latinsky Id, překládá 
se rovněž jako To). 
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Pokoušíme-li se vystihnout Ono přirovnáními, označujeme je jako jakýsi chaos, 
kotel, v němž se různé vzruchy mísí v prudkém varu. Představujeme si, že na svém 
konci není ostře ohraničeno. (...) Je naplněno energií, jejímž zdrojem jsou pudy. 
Nemá však žádnou organizaci, nevyvíjí žádnou organizaci, nevyvíjí žádnou 
jednotnou vůli, pouze snahu zajistit ukojení pudových potřeb v souladu s principem 
slasti. Pro pochody v této oblasti neplatí logické zákony myšlení (...). Ono nezná 
hodnocení, žádné dobro ani zlo, žádnou morálku.  

(FREUD, S.: Strukturální rozbor psychické osobnosti. Přednášky k úvodu do 
psychoanalysy. Praha, SZN 1969 s. 404) 

Pojem označující další vrstvu osobnosti - Já (Ego) se v psychologii běžně používá. 
"Já" je náš duševní život vycházející ze zkušenosti, jsou to naše myšlenky, naše 
pocity. Já kontroluje a usměrňuje pudy, pokud se taková kontrola a usměrňování 
vůbec daří. Své Já si člověk začíná uvědomovat již velice brzy v dětství. Já je velice 
křehké a snadno zranitelné. 

Konečně je v našem duševním životě zvláštní instance - svědomí, morální vědomí, 
kterou jsme přijali od okolí nebo která nám byla okolím vnucena. Tuto část 
struktury našeho duševního života pojmenoval FREUD Nadjá (Superego). Konflikt 
Já s Nadjá, který je konfliktem jednání člověka s jeho svědomím (s morálními 
zásadami), líčí FREUD takto dramaticky na případu člověka propadnuvšího 
melancholickému záchvatu: 

Ve svých zdravých obdobích dovede melancholik být na sebe více či méně přísný 
jako každý jiný, ale v melancholickém záchvatu jeho Nadjá neskonale zpřísní, spílá 
ubohému Já, ponižuje je, týrá je, hrozí mu nejtěžšími tresty, dělá mu výčitky pro 
činy spáchané v dávné minulosti, které byly tehdy brány na lehkou váhu. Nadjá 
soudí podle nejpřísnějších mravních měřítek, zastupuje vůbec nároky morálnosti; a 
tu nám začíná být naráz jasné, že náš mravní pocit viny je výrazem napětí mezi Já 
a Nadjá. Je to zcela zvláštní zkušenost, vidět tuto morálnost, kterou, jak se říká, 
nám dal Bůh a která tkví hluboko v naší duši, jako jev periodicky se objevující. 

A dále k otázce svědomí FREUD uvádí: Svědomí "v nás" není od samého počátku. 
Je takto pravým protikladem sexuality, která tu je opravdu od začátku života. Malé 
dítě je amorální, nemá vnitřních zábran, jež by tlumily jeho popudy směřující 
k slastným požitkům. Úlohu, kterou později převezme Nadjá, hraje zpočátku vnější 
síla, autorita rodičů. Oni svým vlivem řídí dítě tím, že mu projevují lásku a hrozí 
tresty, jež dítěti ukazují, že tuto lásku ztratilo a kterých se bojí i pro ně samé. Tato 
reálná úzkost je předchůdkyní pozdější úzkosti z výčitek svědomí. Teprve později se 
vytváří druhotná situace, že na místo rodičovské instance nastupuje Nadjá, které 
nyní naše Já právě tak pozoruje, usměrňuje a hrozí mu, jako to dříve činili vůči 
dítěti rodiče. (Cit. publ. s. 396.) 
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Shrňme FREUDŮV náhled na strukturu osobnosti: "Nadjá, Já a Ono jsou tři říše, 
území, provincie, v něž rozkládáme duševní aparát člověka. Navíc je zde 
samozřejmě vnější svět." 

 Pro duševní život člověka jsou z psychoanalytického hlediska významné tyto 
skutečnosti: 

- základním pudem vycházejícím z nejhlubší vrstvy osobnosti člověka je sexuální 
pud (touha po slasti, tzv. "libido"), 

- sexuální pud se projevuje ve vývoji člověka různým způsobem a často je 
potlačován morálními a společenskými pravidly, 

- střetnutí mezi pudy (Ono) a morální nadstavbou (Nadjá) vyvolává neurotické 
stavy, 

- duševní život člověka ovlivňují různé komplexy vycházející z podvědomí - např. 
tzv. "oidipovský komplex" (každé dítě prochází stavem, kdy řeší konflikt mezi 
erotickými city vůči rodiči opačného pohlaví a  rivalitu vůči rodiči stejného pohlaví 
způsob řešení tohoto konfliktu 

- ovlivňuje jednání v dospělosti), 

- sexuální energie vycházející z vrstvy Ono může být sublimována, převedena 
jiným směrem. 

SIGMUND FREUD se sám pedagogikou nezabýval, pomineme-li konstatování, že 
psychoanalytickou léčbu chápal jako "dodatečnou výchovu". Jeho teorie však vrhla 
na praktickou výchovu i na teoretická hlediska této činnosti (tedy na pedagogiku) 
zcela nové světlo. 

Jednu oblast výchovy však pomohl FREUD rozvinout. Ukázal totiž, že sexuální 
problematika je přirozená záležitost a nikoli věc, která byla do té doby chápána 
jako společenské tabu. FREUD dal tedy důležitý podnět ke vzniku moderní sexuální 
výchovy. 

FREUD sám měl velmi mnoho odpůrců, ale také následovníků. V oblasti zasahující 
do výchovy a pedagogiky rozvíjela psychoanalytickou teorii jeho dcera ANNA 
FREUDOVÁ. Zabývala se psychoanalýzou dětí a z učení svého otce vyvozovala 
pedagogické závěry. 

Uvedli jsme, že člověk má složitou strukturu osobnosti a jeho chování je výslednicí 
řady dramatických střetnutí, kdy na jedné straně stojí lidská individualita 
podmíněná pudy a na druhé straně společnost, diktující formy a způsoby chování. 
Při výchově jedince je společnost zastoupena školou a výchova (cílevědomé, 
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záměrné působení na dítě) může být z tohoto pohledu zdrojem komplikací 
v duševním životě dítěte. 

Zážitky z dětství, tedy i zážitky spojené s prožíváním situací, kdy se na dítě snažil 
někdo výchovně působit, mohou být zdrojem duševních potíží (různých forem 
neuróz apod.) v dospělosti. Jinak řečeno, nevhodná výchova dítě poškozuje. To je 
věc všeobecně známá, ale psychoanalýza vysvětluje příčiny. 

 Například tresty velice silně zasahují samotné jádro osobnosti člověka. Tresty ve 
škole (různé formy kárání, výtek, ponižování osobní důstojnosti, ale i špatné 
známky) vyvolávají u dítěte strach ze školy. Nejen že se dítě do školy bojí a jako 
instituci ji nenávidí. Mohou se vyskytnout i různé zdravotní potíže (například dítě 
ráno zvrací). Tento strach se ukládá do podvědomí a může nadlouho ovlivnit vztah 
člověka ke vzdělávání a ke škole. 

 Neustálé kárání dítěte, zesměšňování před ostatními, zdůrazňování "jsi hloupý 
(hloupá), stejně z tebe nic nebude" apod. vede k tomu, že dítě skutečně ztratí 
zájem a ztotožní se s rolí hlupáka. Při každé výuce, kdy represívní složka převažuje 
(v němčině je výstižné označení "Paukschule" - tedy škola, kde se příliš kárá nebo 
dokonce bije), děti psychicky trpí a psychoanalýza dovede vysvětlit vliv takových 
traumat na duševní život člověka v dospělosti. 

 O tom, jak chybná výchova může ovlivnit jednání v dospělosti, vypovídá následující 
příklad. 

U jednoho docela malého děvčátka se rozvinula nadměrná radost z nahoty jejího 
vlastního těla. Ukazovala se svým sourozencům neoděná a měla radost z toho, že 
pobíhala před spaním po pokoji zcela nahá. Výchova zasáhla "úspěšně". Výsledkem 
však byla velká stydlivost, která dívku provázela i v dalších letech. Později, při 
volbě povolání, jí někdo navrhl činnost, při které by musela sdílet se svými 
kolegyněmi jednu místnost. A ona bez rozmyšlení prohlásila, že takové povolání by 
pro ní nebylo. Za rozumným zdůvodněním se nakonec ukázala obava, že by se 
musela svlékat před ostatními. Otázka způsobilosti nebo záliby pro volbu povolání 
se zde nebrala vůbec v úvahu ve srovnání se silou zákazu přijatého v dětství. 

(FREUD, A.: Psychoanalyse für Pädagogen, Wien 1935, cit. dle SINGULE, F., RÝDL, 
K.: Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha, SPN 1988, s. 85) 

 Pro výše uvedený příklad poněkud zvláštního chování dospělého člověka má 
psychoanalýza vysvětlení - obava ze svlékání před ostatními přetrvává pod dojmem 
přísných trestů z dětství až do dospělosti.  
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 Psychoanalýza nabízí i metodu léčení, kterou však zmíníme jen velmi stručně. Tato 
metoda spočívá v převedení určitých zážitků z oblasti nevědomí, kde jsou jaksi 
skrytě zasunuté, do oblasti vědomí. K takovým převodům se používá hypnóza. 

Vraťme se však k otázkám, které souvisí s výchovou a pedagogikou. 
Z psychoanalytického pohledu můžeme tvrdit, že mezi výchovnými snahami 
dospělých a mezi chováním dítěte je neustálé napětí. Toto napětí bychom mohli 
chápat i jako boj - mezi rodiči a dětmi, mezi učiteli a žáky. Jeho podstatou je 
střetnutí úmyslů rodičů (učitelů) s pudovou podmíněností jednání dětí (žáků). 
Později se tento konflikt přetváří ve střet Já a Nadjá. Klade-li si výchova 
nepřiměřené požadavky, může být toto střetnutí v určitých případech dramatické. 

 V následujícím úryvku na toto nebezpečí A.FREUDOVÁ poukazuje. Zároveň však 
varuje před jednostranností, čili před zanedbáváním. A tak i v případě, že se na 
výchovu a vzdělávání díváme prizmatem psychoanalýzy, je třeba volit kompromisy, 
abychom nalezli nejúčinnější cestu výchovy a vzdělávání.  

Psychoanalytik, který se zaměstnává odstraňováním takových zábran a vývojových 
poruch, poznává výchovu opravdu z její nejhorší stránky. Říká si, že se tu přece 
příliš střílelo kanony na špačky. 

Nebylo by lépe trochu uvolnit v dětských pokojích slušnost a mravy a dovolit dítěti 
určité věci, které může dospělý považovat za nevhodné? Nevnášíme totiž do lidské 
osobnosti rozštěpení způsobem, jímž štveme jednu část osoby proti druhé tím, že 
snižujeme schopnost lásky a nechávána vyrůstat dítě v člověka neschopného 
požitku a výkonu? Analytik, který toto vše vidí, činí předsevzetí, že alespoň pokud 
jde o jeho osobu, tu nebude spolupracovat a ponechá své děti vyrůstat raději volně, 
než by je vychovával takto, a bude raději riskovat trochu nevázanosti v konečném 
výsledku, než aby jim už předem vnucoval zmrzačení osobnosti. Jistě se však 
lekáte jednostrannosti mých názorů. Je nejvyšší čas, abychom změnili stanovisko. 
Výchova se nám objeví v jiném světle, podíváme-li se na ni z jiného konečného 
výsledku - ze situace, kde došlo naopak k zanedbání dětí. 

Porušení vývoje a zanedbání jsou dva extrémní konečné výsledky. Jeden ukazuje 
na škodlivý vliv příliš velkých zábran a druhý na situaci, kdy dítě vyrůstá zcela bez 
zábran. Úlohou psychoanalytické pedagogiky vybudované na analytických 
skutečnostech je nalézt střední cestu mezi extrémy, tj. stanovit pro každý věkový 
stupeň dítěte správnou směs poskytování uspokojení a omezování pudů.  

(FREUD, A.: Psychoanalyse für Pädagogen, Wien 1935, cit. dle SINGULE, F., RÝDL, 
K.: Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha, SPN 1988, s. 86) 

Je třeba ještě připomenout, že se můžeme z psychoanalytického pohledu podívat i 
na učitele. I on má svou strukturu osobnosti, své nevědomé a pudové To, i on 
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prožívá konflikt vycházející ze střetnutí jeho Já a Nadjá. Učitel se nemůže vyvarovat 
toho, aby se při vyučování nepromítala do tohoto procesu nějakým způsobem i jeho 
osobnost. Zdůrazněme varování z výše uvedené publikace ANNY FREUDOVÉ, které 
se mimořádně týká i studentů učitelství: "Myslím, že máme právo vyžadovat, aby 
učitel nebo vychovatel poznal a naučil se ovládat své konflikty dřív, než začne s 
pedagogickou praxí. Jinak mu chovanci slouží jako více nebo méně vhodný 
materiál, aby si na nich odreagoval své vlastní nevědomé a neřešené potíže." 

FREUDŮV žák ALFRED ADLER (1870 až 1938) se zabýval také pedagogickými 
problémy. V jeho psychologickém systému, tzv. individuální psychologii, hrají 
rovněž významnou úlohu vnitřní síly a instinkty. Jednostranně sexuálně 
orientovanou FREUDOVU koncepci rozšířil o další energizující zdroj, jímž je tzv. 
touha po moci. Překonání a ovládnutí druhého člověka je součástí "životního plánu", 
který je součástí naší individuality. Člověk však v sobě musí uvědoměle rozvíjet 
pocit a smysl pro plnění povinností, musí rozvíjet pocit a smysl sounáležitosti a 
potlačovat vrozenou touhu po moci a agresivitu. 

Pro pedagoga vyplývá z ADLEROVY individuální psychologie důležitý závěr. 
V mnoha případech dochází u dítěte k narušení možnosti sebeuplatnění, tedy 
k narušení možnosti postupovat podle životního plánu. Z toho plyne pocit 
méněcennosti a výsledkem je například agresivita, vzdorovitost, lhaní a další 
negativní projevy chování. Příčinou pocitu méněcennosti může být i nedostatek 
péče o dítě (nedostatečné rodinné zázemí), zanedbávání výchovy, odstrkování 
dítěte apod.  

Z uvedeného vyplývá zásada, podle níž mezi důležité prvky přípravy na život patří 
zdůraznění a uvědomění si vlastních předností, vlastních schopností a vytváření 
ohleduplnosti k okolí. 

Nejčastější formou výchovného působení je napomínání a kárání. A přitom lze 
zjistit, že tyto metody - působí-li vůbec - působí jen vnějškově. Neboť káráním se 
vždy zmenšuje pohotovost ke zlepšení. Tím se nejen zvětšuje vzdor; škodlivý 
účinek kárání vyplývá spíše z hlubších souvislostí. Dělá-li kdo co špatného, tedy 
proviňuje-li se proti pořádku, proti "pravidlům hry" platným ve společenství, je to 
buďto proto, že právě vzdoruje, nebo že nedůvěřuje ve své schopnosti k lepšímu 
výkonu. Neboť jinak by chyby nedělal. Jen ony činnosti a schopnosti se rozvíjejí 
nedostatečně, vzhledem k nimž si sami příliš nedůvěřujeme. (...) 

Dítě lze upozornit na chybu tím, že důrazně odlišíme dobré od zlého, špatného. 
Avšak ne tak, jak se to většinou dnes děje - že například zdůrazňujeme jen dobré u 
druhých (psáno před více než padesáti lety, v mnohém jsou však tyto myšlenky 
velice aktuální - pozn. V. V.). (...) 
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Místo abychom dítěti vytýkali, jak šeredně napsalo úlohu - což většinou ví již samo, 
- mohli bychom mu u každé úlohy ukázat, jak pěkně napsalo tuto stranu, tuto 
řádku, toto slovo nebo jen toto písmeno. Tím předvedeme dítěti právě tak zřetelně 
rozdíl mezi ošklivým a krásným, mezi dobrým a špatným, jenomže při tom neztrácí 
odvahu, nýbrž pociťuje, že by bylo schopné lepších výkonů. 

(DREIKURS, R.: Úvod do individuální psychologie, Praha 1937, cit. dle SINGULE, F., 
RÝDL, K.: Pedagogické proudy 1.poloviny 20. století. Praha, SPN 1988, s. 90) 

Z psychoanalýzy a individuální psychologie čerpají některé názory i současné 
alternativní směry výchovy, například antiautoritativní výchova (viz str. 114). Řada 
myšlenek je využitelná všeobecně, neboť FREUD i ADLER jako psychiatři velice 
dobře věděli, jak křehká je ve své podstatě psychika člověka a jak odpovědný musí 
být přístup každého, kdo do psychiky druhého zasahuje. A výchova bezesporu 
takovým zasahováním je. Následující řádky, ač byly napsány již dávno, jsou jistě 
stále aktuální. A samozřejmě se týkají rovným dílem rodičů, vychovatelů i učitelů: 

Výchova není možná bez přemýšlení. A neměli bychom se pouštět ani do 
nejmenších výchovných úkonů - takovým úkonem je každé napomenutí, každá 
výtka, každá důtka - dokud nepromyslíme jejich účinek a možnost eventuálních 
jiných metod. (...) Aby však vychovatel mohl přemýšlet, musí se naučit klidně dítě 
pozorovat. Dnes trpí většina vychovatelů strachem, že něco zmeškají. Nedovedou 
klidně přejít přes nějakou chybu. Věří, že je bezpodmínečně třeba něco dělat; a 
stále něco dělají, i když to k ničemu nevede. Necháme-li dítě, jež už nějak selhalo, 
nejdříve klidně být, získáme již tím často uvolnění, jež odebere dítěti mnoho z jeho 
vzdoru, z něhož čerpá sílu ke svým chybám. Touto schopností, klidně se dívat na 
chybu, nabude každý promyšlený a od osobního prestižního boje osvobozený 
výchovný úkon rodičů zcela jiné váhy, takže začasté stačí pouhé vysvětlení, 
přátelská rozmluva, aby dítěti byly objasněny omyly jeho chování.(...) Podstata 
těchto výchovných metod je především v tom, že dítě se necítí objektem 
vychovatelů, že nemusí zápasit s mocí vychovatelů, nýbrž hledí na vychovatele jako 
na blahovolné životní vůdce. Vše, co staví do popředí autoritativní postavení 
vychovatelů, posiluje v nejlepším případě nesamostatnost dítěte, většinou však 
vzbuzuje jeho vzdor, jeho vzpouru. (Cit. publ s.92) 

ZÁVĚR:  Pokus vysvětlit osobnost člověka i jeho chování způsobem, jak to učinil S. 
FREUD, byl velice originální. V psychoanalytickém pohledu se nám řada výchovných 
otázek objeví v novém světle. Zejména je třeba mít na paměti, že nesprávné 
výchovné kroky mohou člověka poškozovat. Základní znalosti psychoanalytické 
teorie jsou pro učitelskou praxi důležité také proto, že mohou pomoci odhalit příčiny 
výchovných problémů, s nimiž se v praxi setkáváme. 
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10. Tradice české reformní pedagogiky 
Školství v českých zemích má bohatou tradici. Školský systém v dnešní podobě a 
současném pojetí se však začal utvářet až koncem 18. století po zavedení povinné 
školní docházky v roce 1774 (viz str. 18). Je zcela pochopitelné, že Rakousko - 
Uherské mocnářství až do svého rozpadu velmi obezřetně udržovalo kontrolu nad 
školstvím. Výchova ”poslušného poddaného" jistě měla nepopiratelný význam pro 
normální fungování, udržení celistvosti i síly monarchie. 

Státní moc vytvářela vnější podmínky a rámec pro působení učitelů i pro existenci 
tzv. národní české školy. Ta u nás představovala jakési pokračování buditelských 
snah období národního obrození. Ve zmíněném rámci působili v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku i mnozí pokrokoví učitelé a rozvíjela se pedagogika jako vědecká 
disciplína, byly vydávány učebnice, vycházely pedagogické časopisy a odborné 
publikace.  Rámec daný učitelům centrálně, tak říkajíc z Vídně, nemohl být 
překročen. Ve školství se též všeobecně koncem 19. a začátkem 20. století 
projevoval vliv herbartovské pedagogiky (viz str.21), který ve školním vyučování 
vyústil v této době zpravidla ve formalismus, pedantství, přehlížení potřeb žáků a 
další negativní jevy. 

Československý stát převzal v roce 1918 předchozí školský systém a ač byla 
v revolučním nadšení začátkem 20. let vyslovena řada požadavků na rázné změny, 
školství se měnilo jen pozvolna. V červenci 1920 se v Praze uskutečnil První sjezd 
československého učitelstva a přátel školství. Ve svém projevu prezident republiky 
T. G. MASARYK velice přesně vystihl úlohu školy v tehdejší převratné době, a to ze 
širších hledisek. 

Úsilí učitelstva má jeden určitý cíl - uvědomit si dobře význam revolučního 
převratu. Uvědomit si smysl toho, co se u nás a v celé Evropě děje. Převrat, 
revoluce, velké události, přirozeně, když to posuzujeme z psychologického hlediska, 
vzrušují každého. Je doba nadšení a v té době každý podle svých sil rád se 
podřizuje, jak říkáme, tomu všeobecnému proudu. Je lidské, že velká činnost 
přestává a vrací se pak, abych to řekl jedním slovem, starý člověk, zvyk. To velké 
nadšení krátké doby není ta celá revoluce, jak správně bylo řečeno. Tu revoluci 
musíme teprve dokonat a dokonávat stále. To je úkolem především také školy, aby 
byla spoluorganismem, neříkám jediným organismem, té klidné a řeknu drobné 
revoluce, která nás čeká. (...) 

Učitel není jen učitelem, ale on je živým příkladem a příklad dělá více než mluvení. 
Učitel - to není jen "učit", nýbrž "učit se". A když dítě pochopí, a v tom spočívá 
pravdivost poměru dítěte k učiteli, že sám učitel směřuje stále k něčemu, že tu 
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energii v hledání pravdy, kterou slovy vštěpuje, sám na sobě životem prokazuje - 
vykonává to, oč nám běží. 

(MASARYK, T. G.: O škole a vzdělání - výbor z díla. Praha, SPN 1990, s. 121, 124) 

MASARYK se při této příležitosti zabýval i základními otázkami, před nimiž nově se 
tvořící československé školství stálo. 

Mluvit o tom, že škola má být pro život, snad by již bylo dnes banální. Ještě bych si 
přál, aby naše školství především podávalo jisté vědomosti odborné. Přitom aby 
každému dítěti podle stupně chápání byla vštěpována úcta k vědecké přesnosti. 
Škola má dítě vychovávat v tom přesvědčení, že věda, poznání pravdy, je veliká, 
ohromná mravní moc, kterou všichni uznáváme. I toto směřuje ke spojení a 
sdružení všech dětí a celé společnosti. Vedle tohoto odborného vzdělání podle 
stupňů je potřebné ještě to vzdělání všeobecné, jak učitelstvo zdůrazňuje. 
Všeobecné, nejen nějaké povrchnosti, ze všeho kousek. Ale vzdělání všeobecné 
v tom smyslu více filozofickém a mravním. A dále tudíž dítě školou má být 
utvrzeno, že pro každého člověka a pro každý národ je něco svatého, co každý 
musíme uznávat, a těmto ideálům mravnosti individuální a národní každý se 
musíme bezpodmínečně podrobit. To neznamená jen horování pro morálku, nýbrž 
konkrétně, prakticky: dítě vychovávat politicky. To není hašteření stranické, ale 
jisté nutné pojmy politické mu vštěpovat a vést je právě k tomu uznávání tohoto 
ideálu, k uznávání myšlení a hledání pravdy. (Cit. publ. s. 122) 

Zde je zcela na místě porovnat stav v roce 1920 s vývojem u nás po roce 1989. 
Poměrně snadno šlo po vzniku Československé republiky změnit obsah některých 
předmětů (tehdy se jednalo o "odrakouštění"). Bylo však třeba hledat novou filozofii 
výchovy a nový systém školní práce. I přes značnou dávku nadšení mnoha učitelů 
to šlo jen velmi pomalu, jako to jde v současnosti (viz čtrnáctá přednáška, str. 
136).  

Nové podněty pro změnu školní práce vycházely z kritiky tradiční školy, kde se 
opomíjela schopnost samostatné činnosti žáka a nerespektovaly se individuální 
rozdíly žáků. Už od konce minulého století volali někteří učitelé po "volné škole", 
přičemž pod tímto požadavkem měli na mysli především volnost pedagogickou, 
národně - politickou a ideologickou (předmětem kritiky byl velký vliv církve). 

Požadavek větší svobody a přirozenosti při výchově byl spojován s požadavkem 
respektování odkazu J. A. KOMENSKÉHO. Velký vliv na řadu učitelů, kteří jako 
jednotlivci vystupovali se svými pokusy měnit školu, měly též myšlenky L. N. 
TOLSTÉHO (viz str. 32).  Příležitost realizovat jednotlivé požadavky na volnou školu 
se nabídla hned po převratu v roce 1918. 
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V desetiletí 1918 až 1928 vzniklo mnoho návrhů na školskou reformu, ale skoro nic 
plánovitého a vážného se neuskutečnilo. Pedagogické časopisy v těchto letech 
oplývaly dalekosáhlými plány a návrhy, co a jak by se mělo ve školství udělat a 
zreformovat, ale málokde najdeme zmínku o skutečné reformní pedagogické práci. 
Objevili se sice pedagogičtí individualisté: František BAKULE, Božena HREJSOVÁ, 
Frant. MUŽÍK (...), ale pro celkovou reformu školství neměli pronikavého významu. 

(VRÁNA, S.: Učebné metody. Brno - Praha 1938, s. 200) 

Důležitou osobností naší pedagogiky této doby byl JOSEF ÚLEHLA (1852 až 1933). 
Přesáhl rámec individualistických pokusů a měl velký význam pro pozdější hnutí 
reformních škol. Působil jako vesnický učitel na Moravě. Později začal publikovat, 
studoval dílo L. N. TOLSTÉHO a anglického filozofa a pedagoga HERBERTA 
SPENCERA, jejichž názory tlumočil ve svých spisech učitelstvu. Stal se dokonce 
inspektorem českých menšinových škol spolku Komenský ve Vídni. 

JOSEF ÚLEHLA odmítal formalismus a jednostranný intelektualismus, který vedl ve 
školách na přelomu století k pasivitě žáků a studentů. Kritikou negativních jevů 
tehdejší školy dospěl k pedocentrismu a ke zdůrazňování potřeby samočinnosti a 
samoučení. Vycházel z požadavků tzv. svobodné výchovy či volné výchovy. 

Dítě má poznávat svět pokud možno přirozeně a přímo na základě vlastní 
zkušenosti. Nikoliv zprostředkovaně, tedy například převážně při výkladu učitele. K 
přirozenému poznávání má dítě dostatek sil, kterým můžeme říkat třeba zájem, 
zvídavost či dokonce zvědavost. Tyto síly vycházejí z vnitřních potřeb člověka. 

ÚLEHLOVY názory přijali mnozí učitelé, zejména ti, kteří se od konce  dvacátých let 
podíleli na rozvoji tzv. reformního školství. Z dnešního pohledu je poučné, že 
ÚLEHLA se svými návrhy na reformu školství,  které vyslovil bezprostředně po 
převratu, neuspěl. Učitelstvo tehdy ještě nebylo na pronikavější reformu 
připraveno. 

V období tzv. první republiky trvalo téměř 10 let, než se začaly výrazněji prosazovat 
myšlenky reformní pedagogiky v práci některých učitelů i celých škol. Mezi 
osobnostmi, které se na rozvoji reformní pedagogiky u nás nejvíce zasloužili, má 
nesporně nejvýznamnější postavení VÁCLAV PŘÍHODA (1889 až 1979). Vzhledem k 
tomu,   že v letech 1922 až 1926 studoval a pracoval na univerzitách v USA,  byl ve 
svých názorech ovlivněn mimo jiné i pragmatickou filozofií (viz str. 57) a z ní 
vyplývajícími důsledky pro teoretické řešení výchovných problémů i pro praktické 
aplikace ve školní práci.  

VÁCLAV PŘÍHODA se věnoval i přípravě učitelů ve škole vysokých studií 
pedagogických a byl rozhodnut (zcela v souladu s pragmatickým pohledem na svět) 
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činit konkrétní kroky pro rozvoj českého školství v nově vzniklé republice. Šlo mu o 
to, jak zajistit co nejlepší přípravu člověka na produktivní život. 

Ve třicátých létech u nás zaznamenáváme četné nové impulzy do rozvoje 
reformního pedagogického hnutí. PŘÍHODA jako představitel reformní komise se od 
roku 1929 podílel na zakládání pokusných reformních škol. Nezabýval se jen 
teoretickými otázkami. Sám cestoval po Československu, přednášel učitelům a 
získával je pro myšlenky reformního pedagogického hnutí. 

Výhodou reformních škol byl pevný program, ujasněný ideově i pracovně. Základem 
pokusných škol byla podle PŘÍHODY idea pokroku. 

Základní ideou organizační jest jednotná škola. Základní ideou učebnou jest 
pracovní škola. Základní ideou výchovnou jest společenská škola. Politickou ideou 
školské reformy jest skutečná demokracie. 

(PŘÍHODA, V.: Jednotná škola třetího stupně, Praha 1932, cit. dle RÝDL, K.: Tradice 
a současnost alternativního pedagogického hnutí v ČSFR a ve světě. Prešov 1992, 
s. 27,28) 

V této charakteristice nově vznikajících škol se koncentrovaly požadavky, které 
nalézáme prakticky u všech reformních pedagogů v Evropě i v zámoří. VÁCLAV 
PŘÍHODA byl mimořádnou osobností a způsob, jakým se ujal vytváření nového 
proudu v tehdejším školství, sliboval mnohé. Ministerstvo školství povolilo v roce 
1929 zakládání pokusných škol, které se lišily po stránce organizační i pedagogické 
(didaktické, metodické). 

Nejdůležitější částí reformy byla právě reforma vnitřní školské práce. Odrážela 
mimo jiné i společenskou situaci v meziválečném období. 

Rysem dnešního člověka jest také aktivnost proti pasivnosti člověka minulého. 
Dnešní člověk se staví činně k různým problémům životním, které chce vyřešiti a 
zvládnouti. Tyto všechny proudy v myšlení dnešního člověka se obrážejí také i ve 
školské reformě. Proti pasivitě žáka ve staré škole chceme, aby dnešní žák byl 
osobitostí aktivní, proti názoru, že škola má připravovati děti pro pozdější život 
stavíme názor, že již škola má býti sama opravdovým životem, v němž má žák své 
schopnosti rozvinouti, bystřiti a pěstovati mravní návyky správného jednání. (...) 

Po stránce metodické je hlavní zásadou pracovní školy, aby se žáci učili pokud lze 
sami, tj. ze své vůle a vlastními silami. Používáme takových metod učení, které 
dávají žáku jistou svobodu hledání, rozhodování i rizika. Jedině tak se probudí 
skryté síly vynalézavosti a vlastního myšlení. Člověk má býti schopen řešiti nové 
problémy, které se mu v životě vyskytnou. Proto zavádíme metody individuální, 
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metody samoučení, aby se žáci sami, vlastním rozumem a důvtipem pokoušeli o 
získání vědomostí. 

(VRÁNA, S.: Učebné metody. Brno - Praha 1938, s. 207) 

Reformní komise pod PŘÍHODOVÝM vedením vydala v roce 1929 dokument "Zásady 
reformního návrhu pro školskou reformu". V něm byla navržena jednotná vnitřně 
diferencovaná škola pro mládež do 15 let. První stupeň (6 až 11 let) měla tvořit 
obecná škola, druhý stupeň - tzv. komenium (11 až 15 let) měl v sobě spojit nižší 
gymnazium a měšťanskou školu. Později připojil PŘÍHODA i plán školy třetího 
stupně - tzv. atheneum pro žáky 15 až 18 leté.  

(RÝDL, K.: Tradice a současnost alternativního pedagogického hnutí v ČSFR a ve 
světě. Prešov 1992) 

Podle tohoto návrhu vzniklo několik pokusných škol v Praze i v menších městech ( v 
Humpolci, v Bakově nad Jizerou apod.).  

Zvláštní postavení měly reformní školy ve Zlíně. Na jejich založení měl nemalý podíl 
průmyslník TOMÁŠ BAŤA, který jejich rozvoj podporoval, neboť vzdělávání chápal 
jako věc prospěšnou zájmům svého podniku a v širším měřítku prospěšnou celé 
společnosti. TOMÁŠ BAŤA samozřejmě nebyl pedagog, jeho pragmatismus a 
utilitarismus však byl v souzvuku se zásadami reformního pedagogického hnutí. 

Cílem vyučování nemá býti hromadění poznatků, nýbrž samostatné myšlení. Těžší 
jest naučiti lidi samostatně mysliti než naučiti je poslouchati. Žáci mají vždy věděti, 
čemu se učí a proč se tomu učí. BAŤA velmi často vzpomínal, kterak jako žák míval 
pro tuto věc časté konflikty s učitelem. Pořád se ho ptal, proč se má učiti, do čeho 
ho nutili. Bylo mu proti mysli, že žáci v našich školách obyčejně jen sedí a 
poslouchají a nikoho ani nenapadne, aby se na něco zeptal. Jestliže se žák opravdu 
něčemu učí, jestliže má o něco zájem, pak se to nemůže díti bez zvědavosti a 
neustálého dotazování. Je třeba změniti i metodu vyučování. Nejlepší metodou je 
skutečná práce. Práce, konaná za určitým cílem, se zájmem a vytrvalostí. Mnohé a 
časté poučování velkého užitku nepřináší. Lidé již jsou takoví, že věc a čin je 
předělá mnohem dokonaleji nežli nejpřesvědčivější slova. Zde se TOMÁŠ BAŤA 
stýká velmi úzce s pedagogickými názory Američanů. 

Známý je požadavek JOHNA DEWEYE Learning by doing - učme se prací (tzn. 
činností - pozn. V. V.) (...) 

Pokrok jest možný jedině vlastním sebezdokonalováním a sebekázní. Nenaříkejme 
na špatné poměry, na špatnou práci, na špatný a nedokonalý svět. Zlepšeme 
člověka, zlepší se práce a zlepší se svět. Člověka můžeme zlepšit výchovou. 
Chceme-li však vychovávati člověka samostatného, myslivého a neodvislého, 
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musíme mu ponechati jistou volnost jednání a vlastního rozhodování. Kdo neměl 
nikdy příležitost rozhodovati se, nemůže se státi samostatným. Vychovatelé se 
zpravidla lekají rizika, co by se stalo, kdyby se mladý člověk rozhodl nesprávně. 
Avšak bez tohoto rizika nelze si vůbec představiti přirozenou výchovu. Je třeba 
jednati, protože jednání jest život, a život již ukáže, jak se má jednati moudře." 

(Pokusná škola měšťanská ve Zlíně, 4. výroční zpráva. Zlín 1933, s. 5,6) 

Výše uvedený citát je ze zprávy, která zevrubně popisuje činnost reformní školy. 
Určitou představu o této škole nám dá alespoň ocitování názvů kapitol výroční 
zprávy: Organizace školy. Prospěch žactva. Opakovací hodiny. Sociální péče o děti. 
Spolupráce s rodiči. Volba povolání. Stálá výstavka pokusné školy. Žákovská 
samospráva. Žákovské kluby. Časopis zlínských dětí Mladý Zlín (dětský časopis 
vydávala škola pro veřejnost). Společná shromáždění. Vycházky a exkurze. Porady 
učitelského sboru (zprávy ze 16 sekcí). Publikace členů učitelského sboru. Návštěvy 
na škole. 

O činnost pokusných škol byl velký zájem. Do Zlína přijížděli učitelé z celého 
Československa, studenti učitelských ústavů i pedagogové ze zahraničí. Docházelo 
tak k výměně zkušeností a myšlenky reformní pedagogiky se šířily na další školy.  

Ředitelem této školy byl spolupracovník VÁCLAVA PŘÍHODYSTANISLAV VRÁNA. 
Zabýval se mimo jiné i didaktikou a svými názory, vycházejícími i z praxe pokusné 
školy, ovlivnil řadu učitelů. Myšlenky reformní pedagogiky tak vstupovaly do 
povědomí učitelské veřejnosti. 

Dříve učitel látku hlavně vykládal a vysvětlovat, žáci poslouchali a opakovali, nebo 
se pak ještě učili z učebnice a příští hodinu bylo zkoušení. Individuální metody 
předkládají však žákům problémy, jež mají žáci řešiti vlastním myšlením a 
uvažováním. I v této úpravě vyučování má svoje místo paměť, avšak její činnost 
jest motivována žákovým zájmem a úsilím. Otázka "proč", otázky po příčinách, 
podněty k srovnávání a hodnocení jsou hlavní prvky rozumové práce žáků. 
Schopnost srovnávati, hodnotiti, rozuměti a činiti závěry jsou cílem školní práce. 
(…) V tradiční škole se dotazoval učitel a žák odpovídal. Tím se učitel přesvědčoval, 
ovládá-li žák "probrané" a z učebnic naučené učivo. V podstatě učení však je to, 
aby se ptal žák a učitel aby odpovídal (podtrhl V. V.). Při zpracovávání úkolů žák 
naráží na překážky a nejasnosti, a tu je na místě, aby se tázal. Je to zcela přirozený 
projev učícího se člověka. Nelze dosti důrazně doporučiti, aby učitel vypěstoval 
tento návyk u žáků. 

(VRÁNA, S.: Učebné metody. Brno - Praha 1938, s. 33, 34) 

Osobitý pohled na reformní úsilí 30. let měl další významný pedagog tohoto období, 
působící od konce 20. let v Brně, JAN UHER (1891 až 1942). Jak vyplývá z 
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následujícího citátu, chápal proměnu školy jako problém, který má, obrazně řečeno, 
více vrstev. 

"Reforma se nepřivodí mechanickým slučováním nebo přemisťováním látky ani 
upínáním se na nějakou samospasitelnou metodu, nýbrž změnou ducha, stálým 
zřením ke konečným cílům a uvědomováním si úkolů, které odtud vyplývají.” 

(UHER, J.: Význam učebné látky v soudobé škole. Komenský, LXVII, 1939, č. 2-3, 
s. 36.) (...) 

JAN UHER vycházel při hodnocení školských reforem z přesvědčení, že reforma 
musí vycházet z ducha bytosti národa, musí respektovat národní tradice a ty 
obohacovat progresívními světovými prvky. Dále musí reforma respektovat ideály 
demokracie, vycházející z humanistické filozofie, a k těmto ideálům musí moderní 
školství výchovou nových generací směřovat. 

(RÝDL, K.: Jan Uher a reformní pedagogické hnutí. Pedagogika, XLII, 1992, č. 3, s. 
361, 362) 

Pro praktickou aplikaci zdůrazňoval UHER potřebu činné školy. 

I ve staré škole se pracovalo, ale chyběl tam duch činné školy. (...) Činná škola je 
škola, jíž je dítě zahrnuto celou svou bytostí, jako individuum i jako sociální bytost, 
takže je v plném  živém styku se svým prostředím. Život a prostředí školy 
poskytuje dítěti situace, jimiž se probudí schopnosti, nutné ke zdravému vývoji, 
které povedou správně a vyvinou je k hranicím možnosti, jak toho žádá cíl výchovy, 
tj. harmonicky rozvinutá osobnost. Dítěti má být dáno dost příležitostí, aby se učilo 
bezprostředním stykem s životem, aby výsledky výchovy a učení byly životné a 
trvalé. Produktem výchovy má býti člověk aktivní, schopný klást si cenné životní 
cíle, jichž dovede dosahovat, člověk, jenž dovede řešit situace životní podle svých 
sil a tak, aby to bylo ve shodě s ideály společenskými. Aktivně je možno se naučit 
jen aktivitou. Tedy činnost dětská místo dřívější pasivity. Spontánnost místo 
dřívější nucenosti. Individualizování místo dřívější hromadnosti.  

(UHER, J.: Reforma školství v duchu činné školy, rukopis. Cit. dle RÝDL, K.: Jan 
Uher a reformní pedagogické hnutí. Pedagogika, XLII, 1992, č. 3, s. 365) 

Jak cíle činné školy dosáhnout? UHER byl pro důkladné zakotvení reforem ve změně 
ducha školy, tedy na rozdíl od PŘÍHODY pro postup pomalejší. 

O charakter školské reformy a o charakter školy se vedly četné diskuze a polemiky, 
což umožňovalo demokratické prostředí tzv. první republiky.  V protikladu k 
PŘÍHODOVĚ koncepci reformních škol vyjadřoval své názory na potřebu dalšího 
rozvoje škol v Československu také profesor Masarykovy Univerzity v Brně OTOKAR 
CHLUP (1875 - 1965). Jednalo se o otázky odborné, které později vyústily ve 
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střetnutí filozofických koncepcí, což vedlo až k zásadní roztržce, neboť CHLUP se 
ideově připojil k marxistické levici. Z této pozice pak pedagogický reformismus 
kritizoval jako úpadkový buržoasní pedagogický směr a "bezideový kompromis a 
pokus o stabilizaci středověkých přežitků a moderních nápadů" (CHLUP, O.: O školu 
měšťanskou, Praha 1931, s.11). Názor na uvedené otázky se však nevytříbil. 

Osudné události konce 30. let a nacistická okupace Československa nedovolily šířeji 
rozvinout myšlenku zakládání reformních škol včetně reformování tradičních 
způsobů výuky. Brzy po skončení války v roce 1945 posílila u nás své mocenské 
pozice Komunistická strana Československa a z pedagogického problému se stával 
problém politický. Výchova a vzdělávání měly být postaveny na základech 
vědeckého světového názoru marxismu - leninismu (viz str. 137). Po 
komunistickém puči v roce 1948 neměli už zastánci pedagogického reformismu 
žádnou šanci na obhajobu svých názorů. 

Z dnešního hlediska musíme tento vývoj považovat za velice nešťastný. Rozvinutí 
naší tradice reformních škol mohlo patrně vytvořit model školní práce, který by 
významně obohatil evropskou i světovou pedagogiku. 

ZÁVĚR: školství v českých zemích se od počátku vyvíjelo v souvislostech s 
celkovým vývojem školství v Evropě. Proto se i k nám šířily nové názory na 
výchovu související s reformními pedagogickými proudy. Rozhodující význam měla 
činnost některých pedagogů, např. V. PŘÍHODY, který u nás uvedl myšlenky 
pragmatické pedagogiky. Naše reformní hnutí spočívající především ve vnitřní 
reformě škol vyústilo v zakládání různých pokusných škol. Svobodný rozvoj těchto 
škol a svobodné šíření reformních pedagogických myšlenek bylo přerušeno na více 
než 50 let. 

11. Socialistická pedagogika 
Proměnu školství, kterou právě prožíváme, obrazně řečeno cestu ke svobodné 
škole, nemůžeme dobře pochopit, aniž bychom se ohlédli zpět. Až do konce roku 
1989 panoval v naší zemi jiný ekonomický, politický a především ideologický 
systém. Jeho cílem bylo totálně čili celkově uchvátit člověka, potlačit jeho mnohá 
práva a svobody a vytvářet společnost "nového typu". Tomuto cíli musela sloužit 
v totalitním společenském systému pedagogická teorie i školská praxe.  Bylo by 
však mylné se domnívat, že vše u nás začalo až rokem 1948. Projekty budování 
nové socialistické a komunistické společnosti byly koncipovány v polovině minulého 
století. A vize volnosti, rovnosti, bratrství a všeobecného bohatství jsou mnohem 
starší, včetně zdůvodnění oprávněnosti revolučních zvratů. 

A tak u nás již v období tzv. první republiky po roce 1918 mnozí lidé, rovněž 
intelektuálové a mezi nimi i učitelé, uvěřili teoriím Marxe, Engelse, Lenina a později 
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i Stalina a stali se obhájci a šiřiteli jejich myšlenek. Z dnešního pohledu můžeme 
takové přiklonění ke komunistické ideologii snadno odsoudit. Nedopouštějme se 
však zjednodušení a zamysleme se nad širšími souvislostmi.  

Pro mnohé intelektuály se sociálním cítěním byla marxistická ideologie (viz dále) 
lákavá. Hájit zájmy "utlačovaných" a nemajetných pro ně znamenalo navazovat na 
tradice humanismu. Ne každý dohlédl, že v té době nový režim v Sovětském Svazu 
stavěl na nejhorších základech - na potlačení svobody, na násilném umlčování 
odpůrců, na zotročování a vyvražďování miliónů lidí. Informací však nebyl dostatek, 
svědectví o krutosti nového režimu střídaly zprávy o úspěšném budování nové 
společnosti. 

Proč nemůže přijmout komunistickou ideologii, vysvětlil například KAREL ČAPEK ve 
stati Proč nejsem komunistou, která byla součástí rozsáhlé ankety (Přítomnost, 
roč.1, 1924, č. 4, s. 737 až 739).  Mnozí jiní, například spisovatel IVAN OLBRACHT, 
vystoupili tehdy s obhajobou komunismu.  

Z pohledu doby nedávno minulé působí paradoxně, že například v období 30. let byl 
u nás rozvoj reformní pedagogiky podporován často i učiteli, kteří byli členy 
Komunistické strany Československa nebo s ní sympatizovali. 

Představa, že dojde k naplnění odvěkých tužeb člověka po lepším světě, byla 
lákavá. Mnoho lidí v celém společenském spektru se orientovalo levicově. Pro 
komunistický puč v roce 1948 tak byly vytvářeny dobré předpoklady a to, co se u 
nás dělo od počátku 50. let ve školství (budování tzv. jednotné socialistické školy), 
bylo v mnoha směrech navázáním na "pokrokové tradice" a na myšlenky 
“pokrokových učitelů" z dřívější doby. 

V bývalém socialistickém Československu byla vzdělávání a výchově věnována 
značná pozornost, neboť výstavba nové socialistické a komunistické společnosti 
spočívala mimo jiné i ve výchově člověka nového typu. Proto byla hlavní zásada 
veškerého výchovného působení, tedy výchova v duchu "vládnoucí" ideologie, 
zakotvena přímo v ústavě. 

Ústava Československé socialistické republiky z roku 1960 v článku 16 odst. 1 
stanovila: "Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a 
vyučování jsou vedeny v duchu vědeckého světového názoru marxismu - leninismu, 
a v těsném spojení se životem a prací lidu." 

Aby o těchto věcech nenastala žádná pochybnost, uvádí se znovu v článku 24 odst. 
3, že "veškerá výchova a všechno vyučování jsou založeny na vědeckém světovém 
názoru". 
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Tvůrci "vědeckého světového názoru" byli KAREL MARX (1818 až 1883) a Bedřich 
ENGELS (1820 až 1895). Podstatou jejich filozofického myšlení bylo důsledné 
přiklonění se k materialismu a využívání dialektické metody. 

Dialektická metoda (dialektika) spočívá v pojímání veškeré skutečnosti jako procesu 
neustálého vývoje a neustálých změn, který má hluboké vnitřní souvislosti a 
zákonitosti. Materialistická dialektika je tedy určitým přístupem k realitě. Pojednává 
o univerzálních zákonech vývoje přírodní a společenské skutečnosti i o vývoji 
lidského poznání. Zavrhuje neměnnost věcí, myšlení a jednání. Je tedy protikladem 
metafyziky (viz str. 66).  MARX v přesvědčení, že zvládnutí dialektické metody je 
cestou k vyšší svobodě v lidském poznávání, myšlení a praktickém jednání, vytvořil 
spolu s ENGELSEM filozofii dialektického materialismu. 

Metody dialektického materialismu použili na zkoumání vývoje lidské společnosti a 
formulovali tzv. historický materialismus. V něm objasnili zákonitosti vývoje lidské 
společnosti. Dějiny lidstva chápali jako dějiny třídního boje, který je hybnou silou 
vývoje společnosti. Vysvětlili zejména vznik kapitalismu, zákony jeho rozvoje a 
podmínky jeho zániku, kdy proletářská revoluce změní společenský řád a nastolí 
řád nový - komunismus. 

Teoretické úvahy MARXE a ENGELSE se během doby setkaly se značným ohlasem. 
Pro někoho se v nich naplňovala odvěká touha po lepším světě, pro někoho byly 
vhodným návodem k uchopení politické a ekonomické moci. Marxistická filozofie se 
stala teorií "proletářské revoluce". 

Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují 
otevřeně, že jejich cílů může být dosaženo jen násilným svržením celého 
dosavadního společenského řádu. Nechť se třesou panující třídy před komunistickou 
revolucí! Proletáři nemají co ztratit, leda své okovy. Dobýt mohou celého světa.  

(MARX, K., ENGELS, B.: Manifest komunistické strany. Praha, Svoboda 1949, s. 61) 

Vedoucí teoretik a politik mezinárodního komunistického hnutí, revolucionář a 
vedoucí představitel Komunistické strany Sovětského svazu VLADIMÍR ILJIČ 
ULJANOV - LENIN (1870 až 1924) myšlenky MARXE a ENGELSE dále rozvíjel do 
podoby tzv. marxismu-leninismu.  

Co pro náš stát znamenal příklon k marxisticko-leninské filozofii jakožto státní 
ideologii a co pro nás znamenalo s tím související začlenění do soustavy států, které 
s odkazem na MARXOVU revoluční teorii budovaly komunismus, je dnes všeobecně 
známé. 

Podle marxisticko-leninského učení o výchově a vzdělání má výchova jakožto 
společenský jev třídní ráz a závisí na hmotných podmínkách společnosti. To 
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znamená, že například v buržoasní společnosti je výchova určována společenskými 
(sociálními) poměry, ekonomickou situací a politickými podmínkami. Výchova slouží 
společenským vrstvám, které vlastní výrobní prostředky a mají v rukou politickou 
moc. Výchova pak slouží k udržení a upevnění moci vládnoucích vrstev, tedy v 
daném případě vykořisťující menšiny nad vykořisťovanou většinou.  

Nový společenský řád - socialismus (předstupeň komunismu) podle teorie 
marxismu-leninismu zákonitě nahradí řád předchozí. Po uchopení moci dělnickou 
třídou a jejím předvojem, komunistickou stranou (u nás k tomu došlo v roce 1948), 
vstoupí výchova do služeb této třídy. 

Nově vzniklé okolnosti a podmínky povedou za podpory výchovy ke změně člověka. 

Toto byla jakási vize vývoje lidské společnosti, podložená “vědeckým" zdůvodněním 
vycházejícím z učení marxismu-leninismu. V duchu této filozofie se od konce 
minulého století rozvíjel zcela nový pedagogický systém. V mnohém samozřejmě 
navazoval na existující "buržoasní" pedagogické systémy, ale principiálně byl 
pojímán jako něco zcela nového, přesahujícího do budoucnosti, která bude 
znamenat (v duchu MARXOVA učení) definitivní vítězství komunismu na celém 
světě. 

Nová socialistická a komunistická pedagogická teorie, budovaná zejména po roce 
1917 v Sovětském svazu, se stavěla kriticky ke všem pedagogickým koncepcím, 
které nebyly ukotveny v ideovém základě marxisticko-leninské filozofie. Mnohé 
další teorie (pedocentrismus, pozitivismus, existencialismus, pragmatismus aj.) 
byly označeny přímo jako nepřátelské. V takové situaci se ani nepřipouštěla diskuze 
a učitelé byli povinni držet se v zásadních otázkách jednotných směrnic. 

Na každém systému výchovy nás musí zajímat především to, jak je formulován cíl 
výchovy. Cílem socialistické a komunistické výchovy byla všestranně rozvinutá 
osobnost. Uveďme si doslovnou definici tohoto pedagogického systému z poslední 
vysokoškolské učebnice Základy socialistické pedagogiky . 

Komunistická výchova je jednotné, záměrné, plánovité a soustavné působení všech 
školských a mimoškolských výchovných institucí i jiných činitelů, kteří se záměrně 
podílejí na utváření člověka a směřují k vypěstování všestranně a harmonicky 
rozvinutých lidí, kteří by se svou prací a celým svým životem činorodě účastnili 
revolučního úsilí v dalším budování rozvinuté socialistické společnosti. Všestranně a 
harmonicky rozvinutým člověkem - cílem komunistické výchovy - se rozumí člověk, 
který po celý život, i sebevýchovou, rozvíjí všechny stránky své osobnosti. 
Rozšiřuje své všeobecné i odborné vzdělání pro uplatnění v životní praxi, a hlavně 
ve své práci. Prohlubuje proto i znalosti marxismu-leninismu, osvojuje si vědecký 
světový názor a způsob života, který odpovídá mravnímu kodexu budovatelů 
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komunismu. Stojí pevně na stanovisku historické úlohy dělnické třídy, vedené 
komunistickou stranou, na stanovisku proletářského internacionalismu a 
socialistického vlastenectví. Je vždy ochoten obhájit svou socialistickou vlast a tábor 
socialismu v čele se Sovětským svazem. 

(Základy socialistické pedagogiky. Praha, SPN 1983, s. 28) 

Tato definice nám dnes zní pitvorně. Po jejím pozorném přečtení můžeme 
konstatovat, že se u nás tento cíl (díky Bohu) nedařilo důsledně plnit. 

Realizace obecného cíle komunistické výchovy byla rozčleněna do tzv. složek 
komunistické výchovy, kterou tvořily výchovy rozumová, mravní, pracovní, 
estetická a tělesná. Jednotlivé složky výchovy měly své dílčí úkoly, například: 

Úkoly rozumové výchovy zahrnují: 

- utváření vědeckého, dialektickomaterialistického světového názoru; 

- rozvoj duševních schopností, schopnosti vynakládat intelektuální úsilí a 
vykonávat dlouhotrvající intelektuální činnost; 

- utváření schopnosti samostatně poznávat skutečnost. 

(ILJINOVÁ, T. A.: Pedagogika. Praha, SPN 1972, s. 71) 

Z uvedeného je patrné, že byl jako cíl výchovy stanoven požadavek výchovy 
k určitému světovému názoru, což je v rozporu se Všeobecnou deklarací lidských 
práv (viz str.122). 

Zvláštní význam mezi složkami komunistické výchovy měla mravní výchova. I 
morálka má dle marxisticko-leninského učení třídní povahu. Pokud LENIN 
zdůrazňoval, že základem komunistické morálky je boj za dovršení a upevnění 
komunismu, postavil před pedagogy, teoretiky i praktiky, jeden hlavní úkol - sloužit 
této myšlence. Tím byl rozvíjen systém, který je ve své podstatě, jak je dnes 
dostatečně známo, krutý, nelidský a bezvýchodný. Tak nalézáme styčné body mezi 
totalitní socialistickou pedagogikou a německou nacistickou pedagogikou z konce 
třicátých a počátku čtyřicátých let, která podobným způsobem sloužila 
uskutečňování myšlenek tisícileté nacistické "třetí říše". 

K plnění úkolů jednotlivých složek socialistické výchovy byl zpracován systém 
metod, forem a prostředků školní práce. Ty se v zásadě nelišily od metod 
používaných v jiných pedagogických systémech. Tím si také můžeme vysvětlit, proč 
byl v našem školství v roce 1990 přechod do nových podmínek, pokud jde o 
vyučovací metody, prost nějakých zásadních zvratů. 
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Socialistická pedagogika používala běžné způsoby ke zvládnutí vzdělávacích úkolů 
zejména v oblasti učení poznatkům (vědomostem) a dovednostem.  Teoretickými 
otázkami socialistické pedagogiky se zabývalo mnoho pedagogů. Někteří z nich 
získali věhlas i v demokratických zemích. 

K nim patří například sovětský pedagog ANTON SEMJONOVIČ MAKARENKO (1888 
až 1939), který je uznávaný především jako jeden z tvůrců systému kolektivní 
výchovy. K jeho popularitě přispívá i to, že byl též plodným spisovatelem a své 
pedagogické myšlenky uložil v rozsáhlém literárním odkazu. 

Ve 20. letech byl MAKARENKO pověřen vybudováním kolonie pro mladistvé 
delikventy. Podařilo se mu život v kolonii zorganizovat tak, že chovance rozdělil do 
oddílů a řídil je s využitím vojenských prvků. Ve svém dalším působišti, v komuně 
Dzeržinského, byla i škola a výrobní závod, kde chovanci - komunardi pracovali, což 
přispívalo k ekonomické soběstačnosti. Krom učení a práce byl v komuně velký 
prostor pro zájmovou činnost. Způsob výchovné práce přinášel značné úspěchy, 
přitom chovanců bylo několik set.  Makarenko věřil v síly člověka a věřil v možnost 
rozvinout správně organizovanou a účinnou výchovu. V souladu s tezemi 
socialistické pedagogiky o výchově "nového socialistického člověka" vytvořil svůj 
výchovný systém, postavený mimo jiné na důvěře i odpovědnosti. Hlavním 
výchovným prostředkem byl kolektiv chovanců, který byl cílem i prostředkem 
výchovy, protože jen v kolektivu lze vychovat socialistickou osobnost. 

Demokratické pedagogiky se zaměřují především na vzdělávání a výchovu jedince 
jakožto individua a svobodné osobnosti. Výchova ke kolektivismu je chápána jako 
jedna z cest, jimiž upevňují svou pozici totalitní systémy. 

Makarenko si však byl dobře vědom, že vztah individua a kolektivu nemůže být 
řešen jednostranně. 

Cílem výchovy rozumím program lidské osobnosti. (...) Když jsem přistupoval 
k programu osobnosti, setkal jsem se s takovou otázkou: Musí tento program 
osobnosti být stejný pro všechny? Musím nutit každou osobnost do jednotného 
programu, do standardu, a snažit se o tento standard? Pak musím obětovat 
individuální půvab, svéráz, zvláštní krásu osobnosti, a když to neobětuji, jakýpak 
mohu mít program? A tuto otázku jsem nemohl tak prostě, abstraktně rozřešit, ale 
rozřešila se mi prakticky během deseti let. (...) Uviděl jsem při své výchovné práci, 
že skutečně musím mít jak všeobecný program standardní, tak i individuální 
korektiv k němu. (...) Má pedagog právo vměšovat se do vývoje osobnosti a 
zaměřovat se tam, kam je třeba, nebo musí pasívně tento charakter sledovat? 
Domnívám se, že otázka musí být rozřešena takto: má právo. Ale jak to udělat? V 
každém jednotlivém případě se to musí řešit individuálně, protože něco jiného je 
mít právo a něco jiného dovést to udělat. 
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(MAKARENKO, A. S.: Spisy, sv. 5. Praha, SPN 1954, s. 85) 

Socialistická pedagogika však podobné názory zjednodušovala a nakonec vždy 
principiálně stavěla na první místo vytváření a formování kolektivu a výchovu ke 
kolektivu. Bez ohledu na určité proklamace stála osobnost jednotlivce, individua 
vždy na druhém místě.  Vraťme se ještě do naší nedávné minulosti. Jedním ze 
základních znaků budování socialistické společnosti byla snaha tento proces 
cílevědomě a do detailů řídit a systematicky plánovat, a to i v oblasti ideologie, 
kultury a výchovy. 

Na základě rozhodnutí orgánů Komunistické strany Československa z počátku 70.let 
byl zpracován projekt Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy. 
Jeho realizace započala v roce 1976. Důsledně byl propracován celý vzdělávací 
systém jako jednotný celek vzhledem ke všem stupňům a typům škol, 
mimoškolních zařízení, vzdělávání učitelů apod. Délka povinné školní docházky byla 
stanovena na 10 let. 

Projekt zahrnoval i podrobně rozpracovaný systém řízení výchovy a vzdělávání. 
Dílčí projekty vymezovaly úkoly jednotlivých stupňů škol, charakteristiku 
vyučovacích předmětů, jednotné učební plány, jednotné osnovy i učebnice apod. 
Obsah a rozsah učiva v jednotlivých stupních a typech škol byl nově koncipován.  

O základních úkolech školy nebylo pochyb: 

Úkolem socialistické školy je na stále vyšší kvalitativní úrovni vychovávat 
všestranně a harmonicky rozvinuté budovatele socialistické společnosti, 
s komunistickým vztahem k práci, tělesně zdatné, schopné aktivně se podílet na 
společenské a veřejné činnosti, úspěšně pracovat v různých oblastech 
hospodářského a kulturního života společnosti, chránit a rozmnožovat její bohatství, 
připravené obětavě hájit socialistickou vlast a společenství socialistických států. 
(...) Výchova a vzdělávání v Československé socialistické republice jsou založeny na 
marxismu-leninismu a jsou soustavně zdokonalovány na základě nejnovějších 
poznatků vědy a techniky. 

(Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, projekt a důvodová 
zpráva. Praha, SPN 1976 s. 4, 5) 

Máme-li stručně shrnout tento úkol, tak komunistická strana prosazovala dva hlavní 
cíle: 

 - Zajistit ideologickou indoktrinaci, to znamená ovlivňovat psychiku veškeré 
populace k myšlení a jednání určitým způsobem. Šlo o prosazení ideologie 
marxismu-leninismu a současně o vyloučení svobodné tvorby vlastního názoru. 
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 - Druhý hlavní úkol spočíval v přípravě na pracovní činnost pro určitou profesi, aby 
bylo zajištěno zejména plnění ekonomických úkolů.  Patří k neštěstím kantorského 
povolání, že učitelé byli nuceni alespoň navenek s těmito úkoly souhlasit, že byli 
nuceni se tzv. učitelským slibem zavázat, že budou v duchu zásad socialistické 
pedagogiky učit a vychovávat. 

"Slibuji, že budu vždy pracovat v zájmu dělnické třídy a uskutečňovat politiku 
Komunistické strany Československa. Budu věrný Československé socialistické 
republice a budu obhajovat a upevňovat její socialistické zřízení. (...) Budu podle 
zásad komunistické výchovy pěstovat v žácích (pionýrech, jiskrách) lásku 
k socialistické vlasti. Povedu je k úctě k dělnické třídě a Komunistické straně 
Československa. Budu je vychovávat v duchu marxisticko-leninského světového 
názoru. Zavazuji se rozvíjet u mládeže internacionální  cítění a prohlubovat 
přátelství se socialistickými zeměmi, zejména ze Sovětským svazem. (...) Jsem si 
vědom důsledků, které by pro mě vyplynuly z nesplnění slibu."  

(Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských 
zařízení. Věstník MŠK ČSR, roč. XII, sešit 6 -7 z 20. 7. 1985.) 

Totalitní režim si slib na učitelích vynutil. Bez podepsání slibu nebylo možné 
pedagogicky působit a jednalo se tedy o otázku existence. 

Rozpor dvojí morálky - té oficiálně hlásané (komunistické) a trvale existujících 
mravních hodnot (viz například názor FRANTIŠKA KREJČÍHO - str. 81) vedl ke 
stálému zvyšování společenského napětí. Současně se prohlubovaly ekonomické 
problémy. 

Výsledek nestability společnosti se u nás dramaticky projevil koncem roku 1989 a 
podobný vývoj byl v té době i v dalších socialistických státech v Evropě. Světová 
socialistická soustava se zhroutila a s ní i socialistická pedagogika. 

ZÁVĚR: Socialistická pedagogika u nás byla od roku 1948 do roku 1989 jediným 
uznávaným (a povoleným) pedagogickým konceptem, v jehož rámci se musela 
výchova uskutečňovat. Socialistická pedagogika vycházela z filozofie marxismu-
leninismu. Krom záměru ideologické indoktrinace byly rozpracovány metody a 
formy vzdělávání a výcviku, které jsou stále běžně použitelné a používané. 
Mnohaletý vliv socialistické pedagogiky na učitele i její působení ve veřejnosti brání 
v současné době rychlejší proměně školství. 

12. Inspirace pro proměnu českého školství 
Pád socialistického zřízení koncem roku 1989 předznamenal řadu zásadních změn, k 
nimž u nás došlo a stále ještě dochází. Ve školství se po více než 40 letech naskytla 
možnost překonat ideologickou bariéru jednotného školství, které bylo jednotné 
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především přesně definovaným rámcem materialistického světového názoru 
marxisticko-leninské filozofie a z ní vycházejícím výchovným konceptem. 

Tak se otevřela možnost, aby u nás opět začaly působit různé proudy 
pedagogického myšlení ze západní Evropy i z USA. Mnozí učitelé se zúčastňují 
různých zájezdů do zahraničí a mají příležitost alespoň zběžně poznat různé typy 
škol. K nám naopak přijíždějí učitelé, kteří po emigraci působili na západních 
školách a univerzitách, aby zde předávali své zkušenosti. 

Nelze říci, že by díky těmto iniciativám došlo k nějakému zásadnímu ovlivnění 
našeho školství, ze zahraničí totiž přicházejí zprávy často rozdílné a co někdo vítá 
s nadšením, to druhý přijímá s nedůvěrou. Přesto u nás zahraniční vlivy působí a 
budou působit stále více. Vynutí si to i okolnosti sjednocující se Evropy. Mnohé 
nabídne svět nám, mnohé budeme moci nabídnout i my ostatním. 

Poněkud složitější je situace s navázáním na vlastní tradice reformní pedagogiky 
meziválečného období. Jde o značný časový odstup a nedostatek informací. Pro 
učitele jsou mnohem zajímavější aktuální poznatky přicházející ze zahraničí než 
zprávy o tom, jaké u nás bylo školství před více než 50 lety. 

Pokud jde o podněty, které na naše učitele působí, můžeme uvést výsledky 
průzkumu uskutečněného v letech 1992 až 1993 na katedře pedagogiky a 
psychologie pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. 
V rámci projektu Sledování a podpora alternativních způsobů výuky bylo zjišťováno, 
které vlivy na svou pedagogickou práci považují učitelé za významné. Na tuto 
otázku odpovědělo 176 z 254 účastníků výzkumu. Jednalo se tedy o respondenty, 
kteří si skutečně nějaký vliv uvědomovali. Výsledky poskytly rámcový obraz, který 
odpovídá celkové situaci. Někdo uvedl více vlivů, proto je součet procent vyšší než 
100 %. 

Ovlivnění domácími tradicemi, vzor ve vlastních učitelích, ovlivnění současnými 
aktivitami (NEMES, PAU aj.)      53,4% 
Ovlivnění zahraničními vlivy (všeobecně)    67,0% 
Ovlivnění jmenovitě dramatickou výchovou    13,6% 
Ovlivnění jmenovitě waldorfskou pedagogikou    23,3% 
Ovlivnění jmenovitě montessoriovskou školou,  
jenským plánem nebo jiným směrem reformní pedagogiky 5,7% 

Vzhledem k tomu, že respondenti patřili k učitelům a školským pracovníkům, kteří 
sami podněcují vnitřní transformaci školství, dalo by se očekávat, že vliv reformních 
pedagogických proudů bude rozložen rovnoměrněji. Srovnáme-li však znalosti 
našich učitelů o reformních pedagogických směrech s týmiž znalostmi učitelů 
v západoevropských státech, je patrný rozdíl. U nás se stále projevuje neblahý vliv 
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nedávné informační bariéry. Chybí dosud vhodná literatura a další informace. To se 
samozřejmě týká i tradic naší reformní pedagogiky. 

Situace se bude samozřejmě zlepšovat. Pro utváření vlastního pedagogického 
konceptu se tak učitel bude moci nechat inspirovat pedagogickým odkazem MARIE 
MONTESSORIOVÁ (viz str. 35), CELESTINA FREINETA (viz str. 40), RUDOLFA 
STEINERA (viz str. 44), PETERA PETERSENA (viz str. 51), pragmatické pedagogiky 
a Daltonského plánu (viz str. 62). Bude moci vycházet z existencialistického 
pohledu na vzdělávání (viz str. 77), z psychoanalytického pohledu (viz str. 93). 
Bude moci svůj pedagogický koncept postavit na základech náboženské pedagogiky 
(viz str. 64).  Bylo by však značným zjednodušením vidět jen podněty tak říkajíc 
historické, čili pocházející jen z minulosti. Inspiraci pro proměnu českého školství 
musíme pojmout mnohem šířeji. 

12. 1. Další podněty k vytvoření edukativního konceptu 

V současné době nalézáme ve školských systémech jednotlivých států mnoho 
odlišností. Není totiž možné vytvořit nejlepší a definitivní model výchovy a 
vzdělávání. Rozmanitost školství je dokonce patrná i uvnitř jednoho státu, pokud je 
například členěn na více regionů (zemí) a pokud má region možnost vývoj ve 
školství ovlivňovat. 

Pro činnost jednotlivých škol v zahraničí to znamená, že k základním proudům 
reformní pedagogiky, hnutí Nové výchovy (které vzniklo počátkem 20. let) a 
k různým směrům pedagogického myšlení se průběžně přidružují další pokusy 
měnit školu i způsob vzdělávání. Toto hledání nových cest při výchově vychází 
jednak z kritiky tradičních způsobů a metod práce, které stále přetrvávají 
z minulého století, jednak ze snah přizpůsobit vzdělávání novým potřebám, které 
jsou dané ekonomicko  -  sociálním vývojem společnosti i předpokládaným vývojem 
v 21. století. 

Možnost uplatnit myšlenky požadující proměnu škol a využít různé pedagogické 
teorie je dána legislativními podmínkami v jednotlivých zemích. V období 
komunistické diktatury u nás zákon připouštěl existenci pouze tzv. jednotné školy a 
jednoznačně vymezil její materialistickou světonázorovou orientaci v duchu učení 
marxismu - leninismu. Bylo vyloučeno prosazovat do školní výuky prvky reformních 
pedagogických směrů, pokud je nebylo možné "přefiltrovat" do ideologicky 
přijatelné podoby. 

Zcela jinak tomu bylo v demokratických státech, které poskytovaly ve svém 
školském zákonodárství možnost pro vznik různých škol, hlásících se k odkazu 
jednotlivých reformních pedagogických směrů. Příkladem země se značně liberálním 
školským systémem může být například Dánsko. Jedná se o mnohaletou tradici, 
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která umožňuje nabídnout rodičům pestrý výběr vzdělávací cesty pro jejich děti. Je 
třeba zdůraznit, že se tak děje především v zájmu dětí. 

Reformní pedagogické myšlení postupně přesvědčilo většinu pedagogických 
pracovníků i praktických učitelů a rodičů, že největší chybou, které se dnešní škola 
dopouští vůči žákům, je velký spěch, s nímž přináší žákům poznatky a vědomosti, 
k nimž ovšem žáci nemají čas si vybudovat žádný pozitivní vztah jejich prožitím, 
osvojením (to neznamená jen se je naučit pamětně zopakovat, ale umět je použít, 
vybavit si je, navazovat na ně nové poznatky apod.) a zpracování prostřednictvím 
vlastní činnosti. Zde zase pomáhá princip pracovní školy. Řada dánských škol 
dodnes využívá v jednotlivých předmětech, třídách nebo jen skupinově různé 
projektové metody, Decrolyho plán, Daltonský plán, montessoriovskou cestu 
k disciplíně a vlastnímu sebeovládnutí apod. Proto státní úředníci povolovali na 
popud veřejnosti ve 30. a 40. letech řadu pokusných škol, které se vymykaly zcela 
zažitým způsobům práce veřejných škol a umožňovaly rozvíjet nové formy a 
metody práce s dětmi, ale i s učiteli a rodiči. (…) Vlivy předválečného reformního 
hnutí se v Dánsku prosazovaly jako kontinuální proces nebo jako národní tradice i 
v moderně koncipovaném a komplexním reformním hnutí 50. let, kdy byla postupně 
obnovena a zmodernizována celá síť dánského školství.  
(RÝDL, K.: Pohledy na dánské školství aneb putování pedagogickým rájem. Praha 
1993, s. 56) 

Podobně bychom mohli namátkou uvést příklady z dalších zemí. 

Ve Francii působí skupina Nové výchovy (GFEN - Groupe Francais d'Education 
Nouvelle). V Itálii působí hnutí pedagogické kooperace MCE - Movimento di 
Cooperazione Educativa, navazující na odkaz C. FREINETA. V Nizozemí se od konce 
50. let rozšířilo hnutí jenských škol. Z Německa můžeme uvést příklad tzv. 
venkovských výchovných domovů - ústavů (Landerziehungsheim), kde je škola 
spojena s internátem apod. 

Z celkového pohledu na vývoj školství v demokratické Evropě po 2.  světové válce 
lze konstatovat, že v mnoha státech byly obnoveny pedagogické aktivity reformní 
pedagogiky meziválečného období. To však neznamená, že se jednalo o jejich 
masové rozšíření. Přetrvával stále tradiční způsob vzdělávání, při němž se kladl 
důraz na učební látku, na osnovy, na učebnice, na metodu práce učitele apod.  
Rozvoj vědy a techniky přinášel a přináší ohromné množství nových poznatků. Pro 
odborníky podílející se na přípravě osnov a učebnic je vždy snadnější učební látku 
přidávat, než ji redukovat. A tak stále narůstalo učení dílčím poznatkům, které 
bychom mohly označit jako knižní vědomosti. 

Vývoj ve školství vždy souvisí s vývojem v oblasti politické i ekonomické. Na 
nerovnoměrnosti tohoto vývoje velice často reagují studenti, kteří vyjadřují 
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zejména nespokojenost s existujícím stavem. V roce 1968 otřásla západní Evropou 
rozsáhlá vlna studentských bouří, jimiž vyvrcholilo postupné narůstání problémů 
především na vysokých školách. Nespokojenost velkého množství zejména 
univerzitních studentů pramenila mimo jiné z pocitu izolovanosti od praktického 
života, z pocitu odborného zaostávání už v průběhu výuky vzhledem 
k nevyhovujícím vzdělávacím programům, z pocitu přílišné izolovanosti oborů. 
Studenti se také domáhali větších práv demokraticky se podílet na řízení univerzit a 
fakult. 

Tyto požadavky krystalizovaly už od počátku šedesátých let. Vyjadřovaly i celkovou 
nespokojenost se stavem společnosti a do značné míry i nespokojenost s celým 
systémem vzdělávání. Mohutné sociální hnutí, při němž se stávkovalo, 
demonstrovalo a při němž docházelo i k přímým střetům s vládnoucí mocí, 
nezůstalo bez odezvy. 

Studentské bouře v roce 1968 (a jistě i jim předcházející radikální hnutí 
vysokoškolských studentů) nejen otevřely cestu významným reformám na 
vysokých školách i na ostatních úrovních školských soustav, ale svými radikálními 
projevy také demostrovaly před celou společností, že školství, vzdělávání a celá 
výchova vůbec (považované dosud dospělou generací za úspěšně se rozvíjející 
oblast společenského života a podporované  tehdy stále se zvyšujícími státními i 
jinými dotacemi) se nalézají  v krizi, kterou je nutné bezodkladně řešit. A tak se 
studentské bouře staly také podnětem k zásadnímu zamyšlení řady odborníků - 
nejenom pedagogů a psychologů, ale i psychiatrů, lékařů, sociologů, spisovatelů, 
sociálních pracovníků, právníků, veřejných činitelů aj. - nad samou podstatou 
výchovy. Tato zamyšlení vycházející z velmi kritického stanoviska k dosavadnímu 
běžnému pojímání výchovy se postupně rozvinula do značně širokého hnutí, dodnes 
značně ovlivňujícího pedagogickou diskusi. 

(SINGULE, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 
Praha, SPN 1992, s. 23) 

Jedna z otázek, které byly nastoleny koncem 60. let s novým důrazem, se týkala 
autority učitele a autority školy. Spoléhat se při výchově na autoritu, která je dána 
jen zvnějšku - například tradičním nadřazením rodiče (učitele) nad dítětem 
(žákem), přináší zpravidla jen krátkodobý výsledek. 

Na společenskou i politickou krizi autority reagovalo v pedagogice hnutí za 
antiautoritativní výchovu. Zastáncům tohoto směru šlo především o to, jak zbavit 
výchovu tradičních represívních přístupů a poskytnout dětem více svobody a 
uspokojení jejich vlastních potřeb. 
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Otázkami antiautoritativní výchovy se zabýval anglický pedagog ALEXANDER 
SUTHERLAND NEILL [Eligzándr Sadrlend Nejl] (1882 až 1972). Je známý jako 
originální pedagogický myslitel, který v mnohém navázal na názory 
J.J.ROUSSEAUA. Působil i v pedagogické praxi, neboť založil úspěšnou internátní 
školu "Summerhillschool" [Samrhilskúl], kde vychovával v duchu svých zásad. 
Úspěchy měl především u dětí s výchovnými problémy. 

Evropskou pedagogiku ovlivnila jeho kniha Teorie a praxe antiautoritativní výchovy, 
vydaná v roce 1959. Antiautoritativní výchova bývá někdy chápána jako výchova 
zcela volná, kdy dítěti je dovoleno naprosto vše. Základem správné výchovy podle 
NEILLA však jsou důvěra - pochopení - uznání. "Sebeurčení dítěte", uvádí ve 
zmíněné knize, "vyžaduje víc než kodex ustálených pravidel." To znamená nejen 
všechno dovolit!  

Moderní rodiče a moderní učitelé se chtějí zbavit ustálených pravidel dřívější tvrdé 
výchovy. Musí však pochopit, že úplně bez pravidel vychovávat nelze, zejména tam, 
kde jde o zdraví dítěte. NEILL dal pro svůj výchovný ústav pevná pravidla: děti 
musí být večer včas v posteli, mladiství nesmějí pít žádný alkohol, určité filmy jsou 
zakázány, školní dílna se v určitou hodinu zavírá. Přestoupení zákonů se trestalo, 
tresty uložila žákovská samospráva.  K problému absolutní svobody dítěte NEILL 
říká: 

Absolutní svoboda neexistuje. Necháme-li dítě, aby vždy jednalo podle své vůle, 
uvádíme ho na nebezpečnou cestu. Nikdo není úplně svobodný, protože musí dbát 
práv druhého. Každému by však měla být dopřána osobní svoboda. 

(Citováno dle HAASOVÁ, I.: Ostatní děti smějí všechno. Praha, Portál 1991, s. 24, 
25) 

Požadavky antiautoritativní výchovy vstoupily do povědomí učitelské i rodičovské 
veřejnosti. S liberálnějším, svobodnějším přístupem jakožto protikladem 
autoritativního přístupu se můžeme setkat na školách v četných evropských zemích 
daleko častěji, než u nás. 

Záměry týkající se nového pojetí výchovy a vzdělávání jsou dnes předkládány 
mnoha jednotlivci i skupinami. Jedná se o hledání nového principu výchovy, který 
by nahradil dosavadní tradiční pojetí. Stále se objevují poukazy na to, že výchova je 
mocným prostředkem povznesení člověka, ale i mocným prostředkem jeho 
možného poškození. Pro negativní výchovné působení se používá pojem černá 
pedagogika. 

Ta zahrnuje vše, co je proti humánnímu, lidskému smyslu výchovy. Za výchovu 
můžeme totiž pokládat i postupy, které potlačují takové základní potřeby dítěte, 
jako je štěstí, spokojenost, radost apod. Výchova může být chápána jako 
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technologický postup (tedy jakýsi souhrn výrobních způsobů), jímž se dítě 
"opracovává" podle představ dospělých. V českém jazyce máme dokonce pro slovo 
nevychovaný synonymum "neotesaný". 

Je těžké určit přesnou hranici, kde výchovné a vzdělávací “otesávání" začne dítě 
zraňovat, poškozovat, spoutávat. Tato hranice však existuje a proto je varování 
před postupy černé pedagogiky jistě stále aktuální.  Snaha nalézt jiné cesty a nalézt 
nové přístupy při výchově a vzdělávání vede některé odborníky i učitele a 
vychovatele z praxe až k odmítnutí tradiční pedagogiky, jak byla jako teoretická 
disciplína po staletí vytvářena. Snaží se vytvářet systém nový. Aby bylo jasné, že 
se jedná o něco skutečně odlišného, byl tento systém názorů na vzdělávání a 
výchovu označen jako antipedagogika. 

V těchto názorech je vyjádřen například radikální odpor ke všemu, co jsme označili 
černou pedagogikou. Antipedagogové však svůj systém nestavějí na pouhém 
odmítání špatné nebo tradiční pedagogiky. Přinášejí i nové myšlenky. Staletí trvající 
rozpor mezi učitelem (vychovatelem) na jedné a dítětem na druhé straně chtějí 
nahradit jejich vzájemnou solidaritou. Přátelství s dětmi, podpora jejich rozvoje 
místo výchovy (v tradičním slova smyslu) - to jsou zásady, s nimiž antipedagogové 
přistupují k dítěti. 

Tato nová pedagogika (antipedagogika), chápající děti jako rovnoprávné partnery a 
stavějící na právech dítěte, se rozvíjí od poloviny 70. let především v Německu. 
Učitelé, vychovatelé a rodiče, kterým jsou tyto názory blízké, mají dokonce své 
sdružení Freundschaft mit Kindern (Přátelství s dětmi). Sdružení pořádá různé akce 
jako semináře, prázdninové pobyty, odborné konference, vydává publikace a 
získává tak další zájemce o nové výchovné přístupy.  

Nejrozšířenější koncept tohoto nového styku dospělého s dítětem podal HUBERTUS 
von SCHOENEBECK [Hubertus fon šenebek] ve spise Unterstätzen statt Erziehen 
(Podporovat místo vychovávat) z roku 1982. I on chce tedy odstranit výraz 
výchova; místo něj navrhuje termín podpora. Těžiště jeho pojetí spočívá v tom, že 
odmítá odpovědnost vychovatele, neboť chce, aby děti samy ve všech ohledech a 
v každém věku ovládaly svou situaci. Chce tím zbavit děti poručnického tlaku 
dospělých a dospělé odpovědnosti za děti, protože odpovědnost je pro 
SCHOENEBECKA východiskem vlády nad dětmi. Dospělý má sice být pokud možno 
s dětmi, má mít na ně čas, může jim přibližovat věci, jichž si samy nevšimnou, 
může je upozorňovat na následky jejich konání, které si samy neuvědomují, ale 
odpovědnost za ně nemá. (...) 

Vážnou otázkou se v tomto extrémním individualistickém liberalismu stává školní 
docházka, která z těchto pozic je jen “blahosklonnou maskou diktátorského a 
šovinistického postoje vůči mladým lidem”. Jak však zajistit rozvoj dětí 
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z nezámožných rodin? A jak dosáhnout, aby společnost byla demokratičtější - ptají 
se kritici těchto názorů. Jestliže antipedagogové považují školní docházku za to 
“nejodpornější, co je možno našim dětem dnes učinit", pak nezbývá nic jiného, než 
myslet na změnu školy. 

(SINGULE, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 
Praha, SPN 1992, s. 31) 

Takové názory se nám mohou zdát až příliš radikální. Mají však i svou přijatelnější 
podobu. Neudělá si často mladý člověk nakonec to, co sám chce? Není výsledkem 
přísné výchovy plné zákazů touha po svobodné nevázanosti, kterou je možné 
v dospívání nebezpečně naplnit (například při požívání alkoholu, drog, v nevázaném 
sexuálním životě apod.)? To jsou jistě závažné otázky. Nebude tedy lepší 
z dlouhodobého hlediska pěstovat v člověku od útlého mládí pocit odpovědnosti, 
rozvíjet samostatnost a schopnost samostatně jednat? 

Podobně bychom mohli diskutovat o výše zmíněné “odpornosti" školy. Ale před tím 
by bylo vhodné vzpomenout na svá školní léta, popřípadě zjistit, co se špatného 
děje na školách i v současnosti.  

Z mnoha uvedených názorů vyplývá, že vzdělávání a výchova stojí v současné době 
na prahu období, kdy bude třeba mnohé změnit. Lidstvo se totiž postupně ocitá v 
nové situaci, kdy se prohlubují určité rozpory, kdy podle některých odborníků 
dokonce hrozí reálné nebezpečí zániku naší civilizace.  

V průběhu několika let se zásadně změnily celé oblasti lidské činnosti (rozvoj 
komunikací, informační exploze a růst vlivu masových sdělovacích prostředků, 
rozšíření počítačů apod.). Lidé ve svém životě na tyto změny přirozeně reagují. 
Stejně musí reagovat způsob vzdělávání a výchovy.  

Nová situace ovlivní i samotné chápání pojmu výchova. Podle některých názorů 
dojde (a vlastně již dochází) ke změně základního modelu, který zde byl dán 
historickým vývojem. Změní se tedy základní paradigma výchovy (paradigma = 
základní vzor, základní model, způsob vidění určité věci). 

Všechny dosavadní definice výchovy ji charakterizují jako "soubor aktů, které 
nevycházejí pouze z intervence současné situace, ale jsou spoludeterminovány a 
legitimovány specifickým pohledem na budoucnost". To vyplývá z chápání dětí jako 
"bytostí, kterými teprve budou", tedy jako bytostí nezralých, závislých, 
nekompetentních. Toto paradigma výchovy, tento její dosavadní teoretický rámec 
se však dostává v současné době do krizové situace, která vychází ze změněného 
výhledu na budoucnost v naší společnosti. 
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Dosavadní výchova se upírala k budoucnosti, přičemž toto zaměření poskytovalo 
důvěru a bylo silně atraktivní, takže dospělí i děti se cítili pozitivním výhledem na 
budoucnost posilováni v úsilí, s kterým k ní směřovali. Avšak takový pozitivní 
výhled je dnes spíše výjimkou než pravidlem; budoucnost je stále více 
charakterizována obrazem zhoršeného životního prostředí a sociální dezintegrace a 
pocitem individuální bezmocnosti napravit tuto situaci. Větší a větší počet rodičů 
nabývá dojmu, že ztrácí vládu nad výchovou svých dětí, a podobný trend je patrný i 
u profesionálních vychovatelů. Příčiny této krize výchovy se zdůvodňují právě 
špatnými vyhlídkami do budoucnosti. 

Mezi neřešitelné problémy dosavadního výchovného paradigmatu patří i to, že 
evropská společnost se po čtyřicet let snaží pomoci sociálně znevýhodněným 
skupinám uplatnit jejich základní lidská práva, ale chceme-li tato práva aplikovat 
také na děti, dostáváme se do konfliktu s dosavadní výchovou, která tato práva - a 
zejména svobodu - dětem nechce přiznat. Proto je nutné vytvořit nové paradigma 
výchovy, které proti starému považuje děti za plně rozvinuté lidské bytosti. Na 
základě toho jim také poskytuje odpovídající kompetence, nebo alespoň 
kompetence mnohem širší, a přiznává jim je dříve než dosavadní výchova. 

(GEURTZ, J.: Educational theory. A Paradigm in a crisis situation. In: Verhellen, E., 
Spiesschaert, F.: Ombutswork for childern, Leuven 1989 s. 287 až 296. Citováno 
dle: SINGULE, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 
Praha, SPN 1992, s. 36) 

Rychlý vývoj v oblasti vzdělávání dokumentuje i vznik nových edukativních 
konceptů, které bezprostředně reagují na současné problémy a které chtějí novými 
přístupy řešit nakupené problémy, s nimiž se společnost na prahu 21.století 
setkává. Jeden z takových konceptů předložili Angličané GRAHAM PIKE a DAVID 
SELBY jako nabídku alternativních aktivit pro práce ve škole a nazvali jej globální 
výchova. Globální výchova se zaměřuje jednak na "celou osobnost" žáka - 
studenta, jednak chce pomoci vybavit žáky a studenty schopnostmi pro život ve 
světě, který stále více nabývá globální povahy. 

K nám přijeli myšlenky globální výchovy rozšířit její představitelé v roce 1989. 
Původní kontakty s ekologickými iniciativami se nyní rozšiřují na celou 
pedagogickou veřejnost. 

Globální výchova klade značné nároky na učitele. Nedá se říci, že by všechny tyto 
nároky byly naprosto nové. S mnohými jsme se již setkali u různých zastánců 
reformních pedagogických směrů. Nová je spíš rovina, v níž jsou položeny, rovina, 
která odpovídá aktuálním problémům současnosti. 
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Globální učitel přistupuje k řešení problémů z globálního, celosvětového hlediska, a 
nikoli z hledisek národnostních nebo etnických. Při výkladu o současném světě 
vychází ze systémového přístupu a snaží se vyhnout přílišnému zjednodušování a 
nesprávným generalizacím. Povzbuzuje studenty, aby se snažili prozkoumat a 
pochopit současné celosvětové podmínky, trendy a směry vývoje a to, jak se 
vzájemně ovlivňují. Se svými studenty diskutuje o současných celosvětových 
problémech a vede je k tomu, aby sami hledali jejich příčiny a uvědomovali si jejich 
propojenost. 

Globální učitel vidí svou úlohu především v tom, že studentům umožňuje, aby 
samostatně dospěli ke znalostem a osobním postojům. Svůj úkol nechápe primárně 
v předávání znalostí (které se navíc v našem rychle se měnícím světě stávají 
zastaralé nebo i zbytečné), ale v pomoci studentům najít způsob, jak se učit. 
Uvědomuje si, že učitel uplatňující takový přístup musí mít určité osobní vlastnosti - 
zdravou sebedůvěru, víru v schopnosti ostatních samostatně se učit a přemýšlet, 
schopnost nechat druhé jít jejich vlastní cestou (toleranci), nebýt nedůtklivý, 
schopnost připustit vlastní chyby a poučit se z nich. Chápe, že pro úspěch 
podobného přístupu je nezbytné podporovat rozvoj přirozeného sebevědomí 
každého jednotlivce v hřejivé, povzbuzující, uvolněné a přátelské atmosféře ve 
třídě. Snaží se se studenty navázat upřímný a otevřený vztah, vnímat a reflektovat 
jejich pocity a ideje, snaží se co nejvíce chválit, pokouší se vidět svět očima svých 
studentů.  

(PIKE, G.:, SELBY, D.: Globální výchova. Praha, Grada 1994, s. 107, 108) 

Podobným způsobem vstoupily u nás ve známost myšlenky Američanky SUSAN 
KOVALIKOVÁ, která napsala knihu Model integrované tematické výuky. I ona vyšla 
z kritiky "pruského modelu školství", který se do Ameriky rozšířil v polovině 19. 
století z Evropy. 

Model Integrované tematické výuky - ITV sestává ze tří částí: První jsou závěry 
z výzkumu mozku, druhá je návodem, jak vytvářet kurikulum na základě 
celoročního tématu a třetí část je věnována výukovým strategiím, postupům ve 
shodě s prvními dvěma částmi. Ze studia výzkumu mozku vyvodila KOVALIKOVÁ 
osm zásad, osm podmínek výuky, o kterých říká, že pokud jen jediná z nich chybí, 
pak výuka nemůže být efektivní. Nazvala je mozkově kompatibilními složkami 
učebního prostředí. (Ponecháváme i v českém překladu tento neobvyklý termín, 
který znamená "slučitelný s mozkem, neodporující mozku, nejsoucí v rozporu s 
mozkem"). 

Mozkově kompatibilní složky jsou: 
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1. Nepřítomnost ohrožení. Prvním krokem učitele, který se rozhodne učit podle 
modelu ITV, je vytvoření atmosféry naprosté důvěry ve třídě, jak mezi dětmi 
navzájem, tak mezi učitelem a dětmi. (...) 

2. Smysluplný obsah. To, co se dítě učí, musí mít pro něj význam. Otázka, k čemu 
mi to bude, kterou tak často děti kladou a na kterou škola vůbec neslyší, je pro 
KOVALIKOVOU otázkou zásadní. (...) 

3. Možnost výběru. Podmínkou je nabídnout výběr alternativních možností, z nichž 
si dítě bude vybírat, aby se mohlo učit pro něj nejpřirozenějším způsobem. (...) 

4. Přiměřený čas. Prastarý systém výuky s pevným rozvrhem hodin je považován 
za mozku nepřátelský. Když potřebujeme něco udělat, rezervujeme si na to čas. 
(...) 

5. Obohacené prostředí. V modelu ITV se objevuje požadavek, aby se dětem 
neposkytovaly jen náhražky reality, ale aby se vytvářely podmínky pro co největší 
množství přímých zážitků a zkušeností “být při tom". (...) 

6. Spolupráce. Sociální dovednosti jsou velice důležitou součástí modelu ITV. 
Týmová práce nenastane tam, kde je v moci jednoho žáka vyřešit úkol, který 
dostala celá skupina. Úkol musí být takového rázu, aby jej skupina mohla vyřešit 
dělbou práce a skutečnou spoluprací. (...) 

7. Okamžitá zpětná vazba. KOVALIKOVÁ navrhuje v podstatě dvě řešení: Jednak 
uspořádat učení tak, aby obsahovalo zpětnou vazbu už samo o sobě, jednak rozšířit 
počet těch, kdo zpětnou vazbu mohou poskytnout. Je to jeden z pádných 
argumentů proti seskupování dětí podle schopností. KOVALIKOVÁ doporučuje 
"víceročníkové" třídy, protože vytvářejí učebně bohatší prostředí a děti si navzájem 
mohou poskytovat bohatou zpětnou vazbu. (...) 

8. Dokonalé zvládnutí. Učení by se mělo u každého dítěte dovést až na úroveň 
"mistrovství" - na úroveň, kdy dítě dokáže naučenou znalost či dovednost použít ve 
skutečném životě. (…) 

Cílem vzdělávání je osvojení si znalostí a dovedností až na úroveň jejich použití ve 
skutečném životě. (...) Respektováním všech osmi složek se vytváří mozkově 
kompatibilní prostředí, ve kterém se pak odehrává výuka podle jednoho celoročního 
sjednocujícího tématu a jeho rozepsání do měsíčních podtémat a týdenních 
tematických částí. 

Model ITV naprosto opouští výuku po jednotlivých předmětech. Celoroční téma si 
volí a rozpracovává učitel sám. Učitele považuje KOVALIKOVÁ za odborníka, který 
má tvořit kurikulum odpovídající potřebám dětí ve třídě i jeho výukovému stylu tak, 
aby výsledkem bylo skutečně smysluplné učení pro život. (Kurikulum je výraz 
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daleko širší než osnovy. Vyjadřuje vlastně co, koho, proč, s jakým cílem, jak, za 
jakých podmínek a kdy učit.) 

(NOVÁČKOVÁ, J.: Model integrované tematické výuky (ITV) - naděje i pro naše 
školství. Ratolest, 1994 č. 2, 3) 

ZÁVĚR: Pro vývoj evropského školství v posledních 50 letech (s výjimkou zemí tzv. 
socialistického tábora) je charakteristická postupná liberalizace a demokratizace. 
Studentské nepokoje v roce 1968 podnítily řadu diskusí o škole a školství. Na ně 
navázaly i některé změny. Vzrostl zájem o reformní pedagogiku meziválečného 
období a četné tradiční školy začaly přejímat prvky reformní pedagogiky. Rozšířil se 
i počet škol, které přímo navazují na některý z těchto směrů.  Současná doba opět 
klade vzdělávání a výchově nové výzvy. Zlom, který postupně nastává, je 
vyvoláván potřebou koncipování nového paradigmatu výchovy. 

13. Právo na vzdělání v evropské dimenzi 
Každý, kdo se rozhodl pro učitelské povolání, vytváří si postupně představu o 
obsahu, cílech i metodách své práce. Vychází přitom z vlastních životních 
zkušeností - všichni jsme byli vychovávaným dítětem, vzdělávaným žákem 
(studentem) či vzdělávanou žákyní (studentkou). Pro představu o učitelské práci 
jsou důležité nastudované poznatky o výchovném a vzdělávacím procesu, praktické 
zkušenosti a konečně každý vychází i z určitých představ o svých pedagogických 
záměrech.  Stojíme-li s úkolem vychovávat a vzdělávat tváří v tvář dětem - žákům 
- studentům, smísí se nám všechny poznatky, zkušenosti a záměry do konkrétních 
rozhodnutí, do konkrétních metod a postupů. To je učitelské řemeslo, ale i učitelské 
poslání. 

A právě tváří v tvář těm, které chceme vychovávat a vzdělávat, je třeba si 
uvědomit, že za posledních 50 let byla pro vztah učitele a žáka, vychovatele a 
vychovávaného a dokonce rodiče a jeho dítě stanovena celá řada obecně závazných 
zásad, které přesahují rámec pedagogických norem, jak byly v jednotlivých 
pedagogických systémech po staletí vytvářeny. 

Výchovu a vzdělávání nemůžeme zužovat na nějakou úzce specializovanou oblast, 
pouhou pedagogickou záležitost. Vzdělávání je upraveno zákony a tyto zákony musí 
v každé zemi respektovat obecné požadavky na vztah k dětem a na jejich 
vzdělávání. Proto je učitel - pedagog při své práci vázán i určitými zásadami, na 
nichž se dohodlo mezinárodní společenství a které upravují záležitosti práv člověka 
v této oblasti, práv dětí vůbec. 

Tyto dohody ve své podstatě vyjadřují i řadu myšlenek významných pedagogických 
osobností a jsou v naprostém souladu s tím nejlepším, co bylo v pedagogické teorii 
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vytvořeno. Jsou tedy jen podporou záměrů co nejlépe vychovávat a vzdělávat.  
Charakter této kapitoly si vynucuje více citovat z dokumentů. Jedná se však o 
materiály, které u nás zatím nejsou dostatečně rozšířené. 

  13. 1. Dokumenty o lidských právech 

Značně paradoxně působí skutečnost, že právě v době, kdy dne 10. 12. 1948 
přijalo Valné shromáždění OSN v průběhu III. zasedání rezoluci č. 217 (III) známou 
jako Všeobecná deklarace lidských práv, nový komunistický režim u nás rozbíhal na 
plné obrátky nejrozsáhlejší pošlapávání lidských práv v novodobé historii (takřka 
dvě stě lidí popravených, nejméně šest set dalších ubitých ve věznicích a 
koncentračních táborech, desetitisíce de facto vyhnaných ze země a 
neodhadnutelně mnoho jinak postižených a strádajících). 

Komunistický režim se k této rezoluci pokrytecky přihlásil. Nalezl však dost 
argumentů (například tezi, že záměry budování socialistické a komunistické 
společnosti je třeba nadřadit jakýmsi všeobecným lidským právům), aby lidská 
práva nemusela být respektována. 

Je dědictvím nedávné minulosti, že se u nás ve školách otázkám lidských práv 
nevěnuje dostatečná pozornost. Například na semináři, který u nás uspořádalo 
v únoru 1994 Evropské středisko pro výchovu k lidským právům, bylo 
konstatováno, že výchova k lidským právům na českých školách ve srovnání se 
západními buď chybí, nebo se pouze proklamuje. 

Mimořádnou roli musí při výchově k lidským právům sehrát učitelé, proto uvádíme 
následující přehled nejdůležitějších dokumentů, které se otázek výchovy a práv dětí 
týkají. Bez jejich znalosti, bez jejich respektování nelze nové české školství 
vytvářet. 

Všeobecná deklarace lidských práv 

Důležitá práva související s výchovu a vzděláváním jsou zakotvena již ve zmíněné 
Všeobecné deklaraci lidských práv:  

ČLÁNEK 18 

Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v 
sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své 
náboženství nebo víru sám, nebo společně s jinými, ať veřejně, nebo soukromě, 
vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním 
obřadů. 

ČLÁNEK 19 
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Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby 
někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a 
rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice. 

ČLÁNEK 26 

1. Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň 
v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání má být povinné. 
Technické a odborné vzdělání budiž obecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání 
budiž stejně přístupné všem podle schopností. 

2. Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty 
k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému 
porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a skupinami 
rasovými i náboženskými, jakož i k další činnosti Organizace 

3. spojených národů pro zachování míru. 

4. Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti. 

ČLÁNEK 27 

1. Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, užívat 
plodů umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích. 

2. Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají 
z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.  

ČLÁNEK 29 

1. Každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jedině může volně a plně 
rozvinout svou osobnost. 

2. Každý je při výkonu svých práv a svobod podroben pouze omezením 
stanoveným zákonem výhradně proto, aby bylo zajištěno uznání a zachování 
práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, 
veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti. 

3. Výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě rozporu s cíli a 
zásadami Organizace spojených národů. 

(Dokumenty o lidských právech. Praha, Mladá fronta 1969,. 14 až 17) 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

Aby mohly být dosaženy a naplněny ideály svobodné lidské bytosti, vyjádřené ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv, je třeba pro to vytvářet odpovídající podmínky. 
Valné shromáždění OSN se těmito otázkami soustavně zabývalo. V roce 1966 
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v rezoluci č. 2200 (XXI) byl přijat dokument Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech, jehož jeden článek se rovněž týká vzdělávání. 
Bývalá Československá socialistická republika podepsala tento pakt 7. 10. 1968. 

ČLÁNEK 13 

1. Státy, smluvní strany paktu, uznávají právo každého na vzdělání. Souhlasí, že 
vzdělání bude směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a smyslu pro její 
důstojnost a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Souhlasí, že 
vzdělání má umožnit všem osobám účinnou účast ve svobodné společnosti, že má 
napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi 
národy a všemi rasovými, etnickými a náboženskými skupinami, jakož i k další 
činnosti Organizace spojených národů pro zachování míru. 

2. Státy, smluvní strany paktu, uznávají, že se zřetelem na plné uskutečnění tohoto 
práva: 

a) základní vzdělání bude povinné a svobodně přístupné pro všechny; 

b) středoškolské vzdělání ve svých různých formách, zahrnujíc v to technické a 
odborné středoškolské vzdělání, bude všeobecně umožněno a zpřístupněno pro 
všechny všemi vhodnými prostředky, a zejména postupným zaváděním bezplatného 
vzdělání; 

c) vyšší vzdělání bude rovněž zpřístupněno pro všechny podle schopností všemi 
vhodnými prostředky, zejména postupným zaváděním bezplatného vzdělání; 

d) elementární vzdělání osob, které nezískaly nebo nedokončily základní vzdělání, 
bude pokud možno povzbuzováno nebo zintenzivněno; 

e) na všech stupních se bude aktivně usilovat o rozvoj školského systému, bude 
zaveden přiměřený systém stipendií a soustavně budou zlepšovány materiální 
podmínky vyučujících. 

 3. Státy, smluvní strany paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů, popřípadě 
poručníků, zvolit pro své děti jiné školy než ty, které byly zřízeny veřejnými orgány, 
odpovídají-li takové minimální úrovni vzdělání, jaká je stanovena nebo schválena 
státem, a svobodu zajišťovat náboženskou a morální výchovu svých dětí ve shodě 
se svým vlastním přesvědčením. 

 4. Žádná z částí tohoto článku nemá být vykládána jako vměšování do svobody 
jednotlivců a organizací zřizovat a řídit výchovné instituce, vždy však za podmínek 
zachování zásad stanovených v odst. 1 tohoto článku a požadavků, že vzdělání 
poskytované v takových institucích má odpovídat minimální úrovni stanovené 
státem. 
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(Dokumenty o lidských právech. Praha, Mladá fronta 1969, s. 27 až 28) 

Deklarace práv dítěte 

Všeobecná deklarace lidských práv pojednává o právech každého člověka obecně. 
Děti zaujímají v lidské společnosti zvláštní postavení, proto má dětství nárok na 
zvláštní péči a pomoc. Organizace spojených národů se proto otázkami práv dětí 
zabývala zvlášť, neboť “dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje 
zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu". Výsledkem jednání o těchto 
otázkách byla Deklarace práv dítěte, vyhlášená ve formě rezoluce č. 1386 (XIV) na 
zasedání 14. Valného shromáždění OSN 20. 11. 1959. 

Deklaraci tvoří 10 zásad, z nichž tři se bezprostředně dotýkají otázek výchovy a 
vzdělávání: 

ZÁSADA 5 

Dítěti, které je fyzicky, duševně nebo sociálně postiženo, se poskytuje zvláštní 
zacházení, výchova a péče, jak to vyžaduje jeho zvláštní postavení. 

ZÁSADA 6 

Dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění. 
Pokud je to možné, ať vyrůstá v péči svých rodičů, kteří jsou za ně odpovědni, a 
v  ovzduší přízně, morálního i materiálního zabezpečení; dítě v útlém věku je 
odloučeno od své matky pouze za výjimečných okolností. Společnost i úřady jsou 
povinny poskytovat zvláštní péči dětem bez rodičů a dětem bez přiměřených 
prostředků k životu. Finanční podpora státu a jiná pomoc dětem z početných rodin 
je žádoucí. 

ZÁSADA 7 

Dítě má nárok na vzdělání, které nechť je bezplatné a povinné, alespoň 
v  začátečních stupních. Nechť je mu poskytována výchova, která pomáhá zvýšit 
jeho všeobecnou kulturní úroveň a umožní mu na základě stejných příležitostí 
rozvíjet jeho schopnosti, úsudek a smysl pro morální a sociální odpovědnost a stát 
se tak platným členem společnosti. Nejlepší zájmy dětí nechť jsou vůdčími 
zásadami těch, kteří odpovídají za výchovu a vedení dítěte. Tuto odpovědnost 
nesou v prvé řadě rodiče dítěte. Dítě nechť má plnou možnost k hrám a zotavení, 
jež by měly mít stejné poslání jako vzdělávání; společnost a státní úřady nechť 
usilují o to, aby dítě mohlo tohoto práva užívat. 

(Dokumenty o lidských právech. Praha, Mladá fronta 1969, s. 97 až 98) 

Úmluva o právech dítěte 
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Poměrně stručné vyjádření hlavních požadavků v Deklaraci práv dítěte vedlo po 
roce 1959 účastnické země OSN k dalšímu jednání o těchto otázkách. Výsledkem 
byl dokument, v němž jsou jednotlivá práva rozvedena detailněji. Jedná se o 
dokument Úmluva o právech dítěte, přijatý Valným shromážděním OSN dne 20. 
11.1989. 

Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavázaly dodržovat celou řadu 
zásad. Úmluva byla ratifikována bývalou Českou a slovenskou federativní 
republikou a po jejím rozdělení závazky přešly na Českou republiku. 

Uvádíme zkrácenou verzi Úmluvy, autorizovanou oddělením mezinárodního práva 
bývalého Federálního ministerstva zahraničních věcí ČSFR, doplněnou v zásadních 
věcech o doslovné citace Úmluvy: 

Stát se zavazuje respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou každému 
dítěti bez jakékoliv diskriminace. Každé dítě má právo na život. Má právo na jméno, 
na státní příslušnost, a pokud je to možné, má právo znát své rodiče a má právo na 
jejich péči. Má právo stýkat se s oběma rodiči.  

ČLÁNEK 12 

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno 
formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech 
záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat 
patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. 

ČLÁNEK 13 

Dítě má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, 
přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať 
ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými 
prostředky podle volby dítěte. Dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a 
náboženství, na svobodu sdružování a pokojného shromažďování. Žádné dítě nesmí 
být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, 
domova, korespondence, anebo svévolným útokům na svou čest a pověst. 

Stát činí všechna opatření k ochraně dětí před jakýmkoliv tělesným či duševním 
násilím, urážením či zneužíváním, trýzněním, či vykořisťováním. 

Duševně či tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života 
v podmínkách zabezpečujících důstojnost, umožňujících důstojnost, umožňujících 
aktivní účast dítěte ve společnosti. Má právo na zvláštní péči, účinný přístup ke 
vzdělání, profesionální přípravě, zdravotní péči, rehabilitační péči, a to způsobem 
vedoucím k dosažení co největšího zapojení do společnosti a co nejvyššího stupně 
rozvoje jeho osobnosti. 
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Dítě má právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a má 
právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a 
sociální rozvoj. K tomu činí stát potřebná opatření: ke snížení dětské úmrtnosti, 
k   zajištění lékařské a zdravotní péče, k potírání nemoci a podvýživy, k poskytování 
dostatečně výživné stravy a čisté pitné vody, přičemž se bere ohled na nebezpečí a 
rizika znečištění životního prostředí. 

ČLÁNEK 28 

1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na vzdělání a 
s cílem postupného uskutečňování tohoto práva a na základě rovných 
možností zejména: 

a. zavádějí pro všechny děti bezplatné a povinné základní vzdělání; 

b. podněcují rozvoj různých forem středního vzdělání zahrnujícího 
všeobecné a odborné vzdělání, činí je přijatelné a dostupné pro každé 
dítě a přijímají jiná odpovídající opatření, jako je zavádění bezplatného 
vzdělání a, v případě potřeby, poskytování finanční podpory; 

c. všemi vhodnými prostředky zpřístupňují vysokoškolské vzdělání pro 
všechny podle schopností; 

d. zpřístupňují všem dětem informace a poradenskou službu v oblasti 
vzdělání a odborné přípravy k povolání; 

e. přijímají opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snížení 
počtu těch, kteří školu nedokončí. 

2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna opatření nezbytná 
k tomu, aby kázeň ve škole byla zajišťována způsobem slučitelným s lidskou 
důstojností dítěte a v souladu s touto úmluvou. 

ČLÁNEK 29 

1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se shodují, že výchova dítěte má 
směřovat: 

a) k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických 
schopností v co nejširším objemu; 

b) k výchově zaměřené na posilování úcty k lidským právům a základním 
svobodám, a také k zásadám zakotveným v Chartě spojených národů; 

c) k výchově zaměřené na posilování úcty k rodičům dítěte, ke své vlastní 
kultuře, jazyku a hodnotám, k národním hodnotám země trvalého 
pobytu, jakož i země jeho původu, a k jiným civilizacím; 
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d) k přípravě dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu 
porozumění, míru, snášenlivosti, rovnosti pohlaví a přátelství mezi 
všemi národy, etnickými, národnostními a náboženskými skupinami a 
osobami domorodého původu; 

e) k výchově zaměřené na posilování úcty k přírodnímu prostředí. Děti 
z národnostních a jiných menšin mají právo užívat vlastní kultury, 
praktikovat vlastní náboženství a používat vlastního jazyka. Dítě má 
právo na odpočinek a volný čas, na svobodnou účast v kulturním 
životě a umělecké činnosti. Dítě má právo na ochranu před 
hospodářským vykořisťováním, před vykonáváním jakékoliv práce, 
která je pro ně nebezpečná, před nezákonným užíváním narkotických 
a psychotropních látek, před sexuálním zneužíváním, před využíváním 
k pornografii, před únosem i před obchodováním s ním za jakýmkoli 
účelem a v jakékoli podobě. Žádné dítě nesmí být podrobeno mučení, 
či jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Za 
trestné činy spáchané osobami mladšími osmnácti let nebude ukládán 
trest smrti a trest odnětí svobody na doživotí. Každé dítě obžalované 
z porušení trestního práva má být považováno za nevinné do doby, 
kdy je podle zákona prokázána vina nezávislým soudem. 

ČLÁNEK 42 

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují s využitím odpovídajících 
prostředků široce informovat o zásadách a ustanoveních této úmluvy jak mezi 
dospělými, tak mezi dětmi. 

(Citováno dle: ONDRÁČKOVÁ, J.: Dítě a jeho práva, Učitelské noviny č. 25, 22. 6. 
1993, s. 10 a Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb. o sjednání Úmluvy o právech dítěte, 
Sbírka zákonů, roč. 1991, částka 22, s. 502 až 512) 

Deklarace o výchově mládeže v duchu ideálů míru, vzájemné úcty a porozumění 
mezi národy 

Jednotlivé členské státy OSN prohlásily v Chartě Organizace spojených národů svou 
víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské bytosti a v rovná práva 
všech lidí a národů. Vyhlásily rozhodnutí uchránit lidstvo před válečnými konflikty. 

Jedna z cest, jak toho dosáhnout, je vyjádřena přesvědčením, že výchova mládeže 
a svobodná výměna mladých lidí a myšlenek v duchu míru, vzájemné úcty a 
porozumění mezi národy mohou zlepšit mezinárodní vztahy a upevnit mír a 
bezpečnost. K podpoře těchto záměrů vyhlásilo 10. Valné shromáždění OSN dne 7. 
12. 1965 rezoluci č. 2037 (XX) s názvem Deklarace o výchově mládeže v duchu 
ideálů míru, vzájemné úcty a porozumění mezi národy. 
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Tuto Deklaraci můžeme chápat jako vodítko pro stanovení cílů výchovy a vzdělávání 
v tom nejširším slova smyslu. Týká se tedy nejen obecného stanovení cílů 
(například stanovení minimálního učiva, stanovení národního kurikula - str. 191), 
ale i pojetí výuky v běžné školní práci každého učitele. Týká se každého, kdo 
přichází s dětmi do styku a může na ně výchovně působit. Zvláštní část Deklarace 
je věnována i organizacím mládeže, které mají také značný výchovný vliv. 

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ PROHLAŠUJE tuto Deklaraci o výchově mládeže v duchu 
ideálů míru, vzájemné úcty a porozumění mezi národy a žádá vlády, nevládní 
organizace a organizace mládeže, aby uznaly zásady v ní obsažené a zajistily 
vhodnými prostředky jejich zachování. 

I. Aby byl šířen požadavek stejných práv pro všechny lidi a národy, hospodářský a 
sociální pokrok, aby bylo dosaženo odzbrojení a aby byl zachován mezinárodní mír 
a bezpečnost, budiž mládež vychovávána v duchu míru, spravedlnosti, svobody, 
vzájemné úcty a porozumění. 

II. Všechny prostředky výchovy, zejména rodinná výchova a všechny informace 
určené pro mladé lidi mají mezi nimi šířit ideály míru, lidskosti, svobody, 
mezinárodní solidarity, jakož i všechny ostatní ideály, které pomáhají semknout 
národy v zájmu společného dobra, a mají je seznámit s úlohou Organizace 
spojených národů jako prostředku pro zachování míru a prostředku podpory 
mezinárodního porozumění a spolupráce. 

III. Mládež budiž vychovávána v duchu důstojnosti a rovnosti všech lidí, bez 
rozlišení podle rasy, barvy, etnického původu nebo vyznání, a v úctě k základním 
lidským právům a k právu národů na sebeurčení.  

IV. Aby byl v duchu této deklarace umožněn mladým lidem vzájemný styk ve 
výchovné, kulturní a sportovní oblasti, nechť jsou podporovány a usnadňovány 
výměny mládeže, její cestování, turismus, setkání, studium cizích jazyků, 
sdružování měst a universit a jiná obdobná činnost, bez jakékoli diskriminace. 

V. Národní a mezinárodní sdružení mladých lidí nechť jsou povzbuzována, aby šířila 
cíle Organizace spojených národů, zejména mezinárodní mír a bezpečnost, 
přátelské vztahy mezi národy, založené na úctě k suverenitě států, odstranění 
kolonialismu a rasové diskriminace a jiných porušování lidských práv. Organizace 
mládeže nechť se účastní bez jakékoli diskriminace výchovy mladé generace 
v duchu této deklarace. Tyto organizace nechť podporují v souladu se zásadou 
svobody sdružování svobodnou výměnu myšlenek v duchu zásad této deklarace a 
cílů Organizace spojených národů obsažených v Chartě. Všechny organizace 
mládeže ať dodržují zásady obsažené v této deklaraci. 
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VI. Cílem výchovy mladých lidí nechť je rozvinout všechny jejich schopnosti a 
vychovat z nich lidi vysokých morálních kvalit, hluboce oddané vznešeným ideálům 
míru, svobody, důstojnosti a rovnosti všech lidí, lidi nadané úctou a láskou k lidstvu 
a k jeho tvůrčímu úsilí. Mladí lidé si musí být vědomi své odpovědnosti ve světě, 
který budou povoláni řídit, a musí být inspirováni důvěrou v budoucnost a štěstí 
lidstva. 

(Dokumenty o lidských právech. Praha, Mladá fronta 1969, s. 91 až 93) 

ZÁVĚR: Nejobecnější zásady, jimiž se má řídit vzdělávání a výchova, jsou obsaženy 
v mezinárodních dokumentech přijatých Organizací spojených národů. Prohlášení, 
deklarace a úmluvy mají však většinou proklamativní charakter. Proto je řada zemí 
přijme, ale nedodržuje. Úkolem školy je také šířit povědomí o lidských právech a 
právech dítěte. U nás je zatím této otázce věnována nedostatečná pozornost, 
výchova k lidským právům buď chybí, nebo se jen proklamuje. 

 13. 2. Evropská dimenze vzdělání 

Myšlenka sjednocení evropských států je více než 50 let stará. Poválečný vývoj 
poznamenaný začátkem tzv. studené války však podobné představy odsunul do 
vzdálené budoucnosti. Nebylo možné sjednocovat Evropu, když jejím středem 
procházela hranice, doslova železná opona, na jejichž opačných stranách ležely 
státy se zcela protichůdnými ekonomickými a politickými systémy.  A tak se 
možnosti sjednocování rýsovaly pouze v demokratické západní, severní a jižní části 
Evropy. Už začátkem 50. let začaly vznikat nadnárodní orgány a instituce, které se 
zabývaly některými zásadními problémy ekonomické, sociální i politické spolupráce 
demokratických evropských zemí. Vydané dokumenty se týkaly v první řadě 
ochrany lidských práv a zajištění vzájemného soužití států a národů. 

Tyto dokumenty (např. Evropská konvence k ochraně lidských práv a svobod, 
Evropská sociální charta) navazovaly na dokumenty Organizace spojených národů a 
v podstatě přibližovaly základní zásady lidských práv podmínkám budoucího 
společného evropského prostoru.  

Při postupné výstavbě Evropského společenství (ES) směřující k Evropské unii vydal 
Evropský parlament i dokumenty k otázkám výchovy. Opět se v nich zdůrazňuje 
právo dětí na vzdělávání a vyučování, a to bez jakékoli diskriminace. Cílem 
vzdělávání a vyučování musí být rozvoj celé osobnosti. Školství musí odpovídat 
základním požadavkům Evropské konvence k ochraně lidských práv a svobod, 
ústavám a kulturním a sociálním potřebám členských zemí. 

Přitom se v žádném případě nejedná o nějaké nucené sjednocování v rámci zemí 
Společenství. Komise ES v dokumentu Všeobecné a odborné vzdělávání 
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v Evropském společenství (hlavní linie 1989 - 1992) k tomu zaujala následující 
stanovisko: 

Respektování mnohočetnosti. Je nutné zachovat a respektovat bohatou 
mnohočetnost vzdělávacích tradic v rámci Společenství, přičemž lze toto společné 
dědictví optimálně využívat, aby byl v budoucnu dosažen vyšší vzdělávací standard. 
Je odmítána paušální harmonizace a "sjednocování" vzdělávacích systémů; v této 
oblasti toto není cílem Komise. Snahy všech členských států a také Komise musí 
směřovat k celkovému zlepšení kvality vzdělávací nabídky, přičemž se různé 
systémy budou podílet na procesech navazování dlouhodobých kontaktů, 
spolupráce a koncentrace a budou odmítat nepotřebnou divergenci, s ohledem na 
specifické rysy osob a ideji. 

(Citováno dle BOLKOVÁ, G., RÝDL, K.: Svoboda výchovy a vzdělávání 
v mezinárodních dokumentech. Praha, Strom 1993, s. 46) 

Mimořádně významný dokument, kterým je Smlouva o Evropské unii ze 7. 2. 1992, 
vymezuje budoucí úlohu Společenství v oblasti všeobecného a odborného 
vzdělávání v článku 126: 

ČLÁNEK 126 

1. Společenství přispívá k rozvoji kvalitativně vyššího vzdělání tím, že podporuje 
spolupráci mezi členskými státy a přitom striktně respektuje zodpovědnost 
členských států za vyučovací obsahy a utváření vzdělávacích systémů a podporuje 
mnohočetnost jejich kultur a jazyků. 

2. Činnost společenství má následující cíle: 

- Rozvoj evropské dimenze ve vzdělávání, zejména ovládnutím a šířením 
jazyků členských zemí; 

- podporování mobility učících se a vyučujících také podporou akademického 
uznávání diplomů a doby studia; 

- podporování spolupráce mezi vzdělávacími zařízeními;  

- rozvoj informačních a zkušenostních výměn o společných problémech v rámci 
vzdělávacích systémů členských států; 

- podporování výměny mládeže a výměny sociálně pedagogických pracovníků; 

- podporování rozvoje forem dálkového studia. 

(Citováno dle: BOLKOVÁ, G., RÝDL, K.: Svoboda výchovy a vzdělávání 
v mezinárodních dokumentech. Praha, Strom 1993, s. 48) 
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Mezi nadnárodní pracovní skupiny, které se v rámci Rady Evropy zabývají 
vzděláváním, patří Stálá konference evropských ministrů školství. Například na 
svém 13. zasedání v květnu roku 1983 přijala tato komise obecné stanovisko 
k výuce žáků na úrovni povinných nižších středních škol (odpovídá u nás druhému 
stupni základní školy). 

Dokument vyjadřuje obecné názory na postupné reformování západoevropského 
školství v 80. letech. Pokud u nás v současnosti probíhají diskuse o směrech 
rozvoje vzdělávacího systému (viz str. 152), stojí následující část stanoviska jistě 
za pozornost. Jsou v něm vyjádřeny záměry, které jsou pro rozvoj naší vzdělávací 
soustavy velice aktuální. Pro zrychlený vývoj, který představuje současná snaha po 
vstupu naší země do Evropské unie, je dokument o rozvoji vzdělávání ve vyspělých 
zemích z první poloviny 80. let v mnohém poučný. 

1. V průběhu posledních dekád většina evropských zemí prošla zaváděním 
významných reforem ve svých vzdělávacích systémech. Předškolní zařízení se velmi 
rozšířila; povinná školní docházka byla všeobecně prodloužena; rozvíjela se snaha 
zajistit více příležitosti pro individuální rozvoj žáka rozšířením obsahu vyučování a 
odstraněním příliš časného rozdělování žáků do směrů vzdělání; došlo k užšímu 
spojení technických a všeobecně vzdělávacích předmětů. 

 2. Zavádění takovéto politiky nebylo všude úplné. Přes některé dalekosáhlé a 
pozitivní změny dochází běžně v mnohých evropských zemích k náladám 
nespokojenosti z obav o dosaženém pokroku. Zřejmě existuje stále mezera mezi 
ušlechtilými a rovnostářskými záměry vzdělávací reformy a realitou dosažených 
výsledků. Nadto, od té doby, kdy byla tato politika zavedena, vznikly nové 
problémy. Kontext změnila nezaměstnanost a vleklá ekonomická krize. Ať je příčina 
jakákoliv, příliš mnoho mladých lidí stále neuspívá při realizaci svých možností a 
opouštějí školu bez kvalifikace a bez dosažení dovedností potřebných pro denní 
život. Pocházejí často ze znevýhodněných rodin a jsou zvlášť zranitelní v naší rychle 
se měnící a stále více soutěživé společnosti. 

 3. Problém nedostatku motivace žáků ve školách může být součástí obecnějšího 
pocitu odcizení; záškoláctví, hrubost a násilí ve škole, mladistvá delikvence, 
alkoholismus mládeže a zneužívání jiných drog se často posuzují jako s tím spojené 
problémy. Základní příčinou odcizení u mnoha mladých lidí může být vyhlídka 
dlouhé nezaměstnanosti. 

4. Významným faktorem může být také deziluze způsobená zřejmým nedostatkem 
relevance obsahu vyučování (to znamená, že žáci pociťují ze svého hlediska a pro 
sebe obsah vzdělávání jako bezvýznamný, nedůležitý - pozn. V.V.), což se mění od 
země k zemi, ale často se kritizuje, že není dostatečný vztah k realitám života a 
práce. Je proto naléhavé znovu prověřit povahu vzdělání poskytovaného 
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v posledních letech povinné školy, a to zejména v kontextu potíží zjišťovaných 
mladými lidmi při hledání produktivního místa ve společnosti. Poslední roky 
povinného školení spadají do období adolescence, která mnohým žákům přináší 
také psychologické a citové napětí s doprovodnými kolísáními zájmů a 
receptivnosti. A tak škola k tradiční roli předávání poznatků a hodnot musí 
vybavovat své žáky i schopností čelit výzvám a problémům spojeným s přechodem 
do dospělosti. 

 5. Tuto potřebu školské úřady nutně vyjadřují požadavkem nových radikálních 
pojetí a zásad politiky nebo velkých strukturálních přeměn. Může to být často 
potřeba zajistit důslednější zavádění osvědčených inovací a v učebních situacích 
uskutečňování ideálů rovnosti v příležitostech, odstraňování nerovnosti mezi 
pohlavími a péče o jednotlivé žáky, což je v posledních letech tak často ministry 
školství zdůrazňováno. 

 6. Je tedy naléhavou potřebou vypracovat znovu nový přístup ke vzdělání založený 
na širokém veřejném souhlase, aby bylo možno čelit současným i budoucím 
výzvám měnící se společnosti. Vyučování v nižších středních školách by mělo být 
zaměřeno k tomu, aby poskytovalo děvčatům i chlapcům této věkové skupiny:  

a) Pozitivní smysl jejich vlastní identity. Škola by měla vytvořit klima, v němž by 
byly pozitivně uznávány výsledky všech žáků; péče o pouhý akademický postup 
žáků by měla být nahrazena uznáním širšího rozsahu hodnot a výkonů, které by 
měly být podporovány a uskutečňovány v učební situaci: například spolehlivost, 
vytrvalost, smysl pro povinnost, dovednost spolupráce a interpersonální transakce, 
tolerance, slušnost a čestnost. 

b) Základní poznatky a dovednosti nutné pro každodenní život. Toto zahrnuje 
základy komunikace (tj. v mateřském jazyce a alespoň v jednom cizím jazyce), 
vyjadřování, počítání, přírodní vědy a technika, sociální studie, etika, kulturní 
činnost a sport. Cílem by měla být podpora praktických schopností v oblastech, 
které odpovídají rolím, které žáci zaujmou v pozdějším životě; rozvíjení tvořivosti a 
přizpůsobivosti a pěstování pozitivních postojů k celoživotnímu vzdělávání. Jedním 
z hlavních cílů povinného středoškolského vzdělávání by měla být příprava mladých 
lidí na volby, které budou muset učinit během tohoto důležitého období svého 
života jak vzhledem k povolání, tak vzhledem k ostatním osobním problémům. 

Obsah vyučování by měl být dále uzpůsoben tak, aby v rámci existujících předmětů 
integroval chápání a uvědomování současných problémů, jako usměrnění praktik 
týkajících se prostředí a potřeb, a aby vybavil mladé lidi schopností kriticky 
zacházet s poznatky a informacemi, které získávají zejména prostřednictvím 
masových sdělovacích prostředků. Své místo by měla v obsahu vyučování nalézat 
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také praktická témata denního použití (např. zdravotní výchova a výchova 
spotřebitele).  

c) Praktické zkušenosti v tom, jak přispívat společnosti. Aby připravila mladé lidi na 
život v dospělé společnosti, měla by povinná střední škola prostřednictvím svých 
vlastních praktik poskytovat žákům zkušenosti v demokratických procesech, 
vytvářet příležitosti prověřovat schopnosti a zájmy, a to praktickou pracovní 
zkušeností, a demonstrovat hodnotu kooperativní snahy. Celkovým cílem by měla 
být podpora efektivního provádění práv a odpovědností v demokratické a 
pluralistické společnosti. 

 7. Důležitější než jakákoliv úvaha o specifické látce, jež by měla být zařazena do 
osnov, je poselství, které by škola měla předávat, svědčící o tom, že respektuje 
důstojnost každého žáka jako individua a člena společnosti a že jejím cílem je 
rozvinout jeho osobní kompetenci. Postupným prvkem v dosahování tohoto cíle je 
kvalita učitelů a zdrojů, které mají k dispozici. Je nutno si uvědomit, že učitelé 
nemají svým žákům jenom vštěpovat vědomosti, ale že jim mají také přibližovat 
prostřednictvím svého vlastního příkladu hodnoty a potřebné postoje té společnosti, 
ve které žijí. 

 8. Aby se učitelům pomohlo v jejich úkolech, potřebují zvláštní pomoc a podporu 
ve formě úplných programů jejich přípravy, dalšího vzdělávání a rozvíjení 
kvalifikace celých učitelských sborů; ředitelé by měli mít přípravu v řízení a vedení; 
třídy by měly být udržovány v rozumné velikosti; všichni učitelé by dále měli mít 
přístup k profesionálním radám o technikách pro jejich práci se skupinami a o 
psychologickém vývoji adolescentů. 

(...) 10. Vyučovací proces nemá probíhat izolovaně, ale jako součást komplexní sítě 
vlivů na mladé lidi, kde výchovnou roli má širší společenství a zejména rodiče. 
Školy samy nemohou řešit problémy svých žáků nebo společnosti, ale mají velkou 
odpovědnost za vedení mladých lidí obtížným obdobím adolescence. Aby se čelilo 
výzvám budoucnosti, vzdělávací politika by měla být koncipována v těsné 
spolupráci s ostatními oblastmi politiky, jako je kultura, sociální péče, práce, 
rodinné záležitosti a ekonomika, jež mají významný vliv na budoucnost mladých 
lidí. 

(Stanovisko z 13. zasedání Stálé konference evropských ministrů školství č. MED -
 13-8, Štrasburk 1983; citováno dle: SINGULE, F.: Evropská dimenze vzdělání. 
Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání 1991, s. 25 až 29) 

Rok 1989, který byl ve znamení rozpadu sovětského bloku, otevřel pro myšlenku 
sjednocení Evropy zcela nové možnosti. Představy o sbližování jednotlivých států 
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jsou stále zřetelnější a praktických realizací těchto záměrů jsme v současné době 
přímými svědky. 

Jedno z hesel naší revoluce v roce 1989 Zpět do Evropy! vyjadřuje pro oblast 
vzdělávání a školství požadavek navázání úzké spolupráce s mezinárodními 
organizacemi a institucemi, které se výchovou a vzděláváním zabývají. Tak je 
možné sbližovat naše pojetí vzdělávání se systémy, které se přinejmenším 50 let 
vyvíjejí bez přílišných výkyvů v podmínkách demokratické a prosperující 
společnosti. 

Jako příklad takové organizace poslouží Evropské fórum pro svobodu ve výchově a 
vzdělávání - EFFE (European Forum for Freedom in Education), usilující o naplnění 
všech článků mezinárodních úmluv, paktů, deklarací a prohlášení, které se týkají 
práva na vzdělání a svobody ve vzdělávání. Doporučení pro školské a vzdělávací 
zákony, které schválilo 7. kolokvium EFFE v listopadu 1992, obsahuje řadu 
podnětů, které jsou pro naše školství, usilující o demokratizaci, liberalizaci a 
humanizaci, velmi podnětné. 

SVOBODA a MNOHOČETNOST VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Svoboda a mnohočetnost ve vzdělávání umožní otevřít pluralitu cest (šancí) pro 
stálost dalšího rozvoje svobodných demokratických společností: 

- Zajišťují právo dítěte na vývoj a rozvoj; 

- zajišťují ochranu rodičů, dětí, mládeže a učitelů (učitelek) etnických, 
náboženských, světonázorových a pedagogických menšin v otázkách školní 
výchovy a vyučování; 

- mají důležitou preventivní funkci před předpojatými ideologickými a 
mocenskými nároky; 

- umožňují inovaci vzdělávací politiky a vzdělávacích zařízení a na druhé straně 
chrání skutečné pedagogické hodnoty také proti módním trendům; 

- odpovídají vývoji moderní industriální a výkonové společnosti tím, že 
umožňují individualizaci životů a pluralitu názorů na život; 

- umožňují větší efektivitu než státní jednotný školský systém, protože vlastní 
zodpovědnost a iniciativa je i v oblasti vzdělávání ekonomičtější než cizí 
(státní) správa. 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 

(...) 
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Podle názoru EFFE pro každou školu státní, komunální nebo volnou patří k právům 
na rozvoj v rámci pluralitního školství (které poskytuje dostatečně volný prostor pro 
individuální nadání a zájmy): 

- svobodně si určovat vzdělávací cíle, obsahy a metody, včetně práva na 
svobodnou volbu učitelů; 

- svobodně si utvářet vlastní organizační formy podle potřeb té které školy 
v rámci samosprávy za spolupůsobení rodičů a žactva; 

- pedagogická svoboda učitelů a učitelek pro utváření vlastního vyučování; 
pokud má být nezaměnitelná osobnost v dítěti rozvinuta, může se to podařit 
jen za spolupůsobení učitelské individuality, nikoliv jednoduše využíváním 
směrnic a učebních plánů. 

Tato práva nemohou platit neomezeně. Žáci a žákyně musí být ale chráněni před 
nedostačujícím a (nebo) před indoktrinovaným vyučováním. Dosud řeší zákony 
tento problém pomocí dosazování minimálních standardů a (nebo) vázaností na 
všeobecně platné učební plány. V praxi pak tato řešení práv na rozvoj a z nich 
vyplývající princip školské plurality zcela nepřiměřeně omezují. (...) 

Svoboda a mnohočetnost ve školství vyžadují také odpovídající pluralitu v přípravě 
učitelů, zejména pro školy se zvláštním pedagogickým charakterem. Proto EFFE 
doporučuje, aby školské zákony zajišťovaly právo na provozování vlastních 
samostatných institucí pro přípravu učitelů pro různá pedagogická zaměření, včetně 
oprávnění k přidělování učitelských oprávnění. 

(Citováno dle: BOLKOVÁ, G., RÝDL, K.: Svoboda výchovy a vzdělávání 
v mezinárodních dokumentech. Praha, Strom 1993, s. 55 až 57) 

 V České republice bylo založeno České sdružení pro svobodu ve výchově a 
vzdělávání (ČS EFFE) v prosinci 1991, sídlo sdružení je v Praze. 

ZÁVĚR: Jednou z aktuálních politických i ekonomických otázek je začlenění České 
republiky do Evropské unie. Součástí tohoto procesu je seznamování se zásadními 
dokumenty týkajícími se vzdělávání. Integrace Evropy v žádném případě 
neznamená sjednocování školství. Pro nás je však aktuální naplnit všechny zásady 
rozvoje demokratického a svobodného školství, jak jsou uvedeny v dokumentech 
Evropské unie. 

14. K současnému vývoji v českém školství 
Rok 1989 představuje v našich moderních dějinách zásadní přelom. Studentská 
manifestace 17. listopadu a její násilné potlačení na Národní třídě v Praze bylo 
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impulzem k událostem, které ukončily éru budování socialismu, zahájenou v roce 
1948 a které také předznamenaly podstatnou proměnu školství. 

Základní změna spočívala v nahrazení totalitního režimu, v němž vládla "vedoucí 
síla společnosti" - Komunistická strana Československa (KSČ), konkrétně na 
různých úrovních skupiny funkcionářů a pracovníků aparátu KSČ za účinné pomoci 
represívních složek (SNB - Sbor národní bezpečnosti, STB - Státní tajná bezpečnost, 
prokuratura aj.) režimem demokratickým, jaký je obvyklý v tzv. západních 
demokraciích. 

Tato proměna politického systému se u nás uskutečnila v souvislosti s podobným 
procesem v ostatních státech bývalé socialistické soustavy a na pozadí zásadních 
změn globálních rozměrů: Rozpadla se světová velmoc - Svaz sovětských 
socialistických republik (SSSR), zaniklo druhé nejmocnější vojenské uskupení - 
Varšavská smlouva, zanikla ekonomická organizace socialistických států - Rada 
vzájemné hospodářské pomoci  RVHP). 

Změnu politického systému bylo u nás nutné spojit i se změnou ekonomiky, a to 
především v oblasti vlastnictví - převedením dosud státního majetku do rukou 
soukromých vlastníků (restitucemi - navrácením zestátněného majetku původním 
vlastníkům a privatizací - kupónovou metodou, prodejem apod.). 

Tyto změny zaručila úprava ústavy, například odstraněním článku o vedoucí úloze 
KSČ. Pro oblast vzdělávání a výchovy bylo důležité zrušení těch částí ústavy, které 
"předepisovaly" společnosti tzv. vědecký světový názor marxismus - leninismus (viz 
str. 137). 

Na počátku roku 1990 se tedy školství ocitlo ve zcela nové situaci a na prahu 
složitého procesu transformace, který se jen pozvolna rozbíhal a jehož jsme 
přímými účastníky i v současné době. 

Bylo třeba řešit několik základních problémů: 

Zásadní a na první pohled zřejmá proměna nastala zejména ve společenskovědních 
předmětech, ale dotýkala se i předmětů dalších (např. zeměpisu). Jakmile pominul 
ideologický diktát, bylo možné konečně říkat pravdu. Pravdu o zločinnosti 
komunistického režimu, pravdu o vývoji u nás i ve světě v předchozích čtyřiceti 
letech, pravdu o demokratických  tradicích první republiky apod. Bylo možné 
svobodně hlásat myšlenky, které byly pro předchozí režim jen těžko přijatelné 
(například výuka náboženství na školách) nebo i nepřijatelné (odmítání marxismu-
leninismu). 

Za druhé došlo k osvobození od diktátu všezahrnujících příkazů "shora". Pominula 
představa jednotného a centrálně řízeného školství. Bylo možné přistoupit 
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k úpravám osnov a učebních plánů a v tomto směru dostali vedoucí pracovníci škol i 
učitelé značné kompetence. Tak se například řešily nahromaděné problémy 
s přetěžováním  žáků. Začaly vycházet nové učebnice a pro jednotlivé předměty se 
postupně vytvářela pestrá nabídka materiálů. 

Za třetí bylo možné měnit konkrétní metody práce se žáky a využít zahraničních 
zkušeností, zkušeností z reformní pedagogiky a používat i metody vycházející 
z vlastního přesvědčení učitele. V tomto směru se nejvíce rozšířily metody práce 
waldorfských škol (str. 49). Toto uvolnění neustále pokračuje, je už například 
možné používat na 1. stupni základní školy slovní hodnocení žáků místo tradiční 
pětistupňové klasifikace apod. 

Konečně bylo možné zakládat nové nestátní školy. Tak vznikly školy církevní 
(založené například katolickou církví) a školy soukromé (mateřské, základní, 
gymnázia, střední odborné školy a učiliště, speciální školy). 

Podmínkou úspěšnosti všech takových změn však je, aby se nejednalo o změny 
naprosto živelné, ale aby byly určitým způsobem regulovány zákonnými normami, 
tedy zákony, vyhláškami apod. Taková regulace je samozřejmou součástí 
demokratického systému a musíme ji chápat jako určitá "pravidla hry", bez nichž 
není možné normální fungování společnosti.  

Například pro právo soukromé, které vymezuje chování jednotlivců, platí zásada, že 
zákon stanoví určitá omezení. Ovšem jinak je dovoleno vše, co zákon nezakazuje. 

Naproti tomu v právu veřejném zákon musí přesně vymezit, co je dovoleno. Jinými 
slovy řečeno, je zakázáno vše, co zákony nedovolují. 

Pro oblast školství to například znamená, že ministerstvo nebo školský úřad má 
zákonem vymezeno, co smí dělat a úředník státní správy proto nemůže své 
pravomoci nějak rozšiřovat. 

Školská legislativa prochází u nás od roku 1990 složitým procesem změn. Zákony a 
vyhlášky musí vytvářet příznivé předpoklady pro transformaci vzdělávacího 
systému. Musí umožnit jeho systémovou změnu i strukturální změnu, aby odpovídal 
podmínkám demokratické společnosti. Je třeba si uvědomit, že oblast vzdělávání se 
u nás od roku 1948 ubírala zcela chybným směrem. V ekonomice je omyl budování 
socialistického hospodářství patrný na první pohled. Ve vzdělávání nejsou chybné 
výsledky socialistické a komunistické výchovy tak zřejmé, ovšem ve svých 
důsledcích pro naši společnost jsou stejně nešťastné. 

Pro přeměnu školství byly stanoveny tří základní cíle: demokratizace, humanizace, 
liberalizace. Jedná se o komplexní a složité úkoly.  
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Demokratizace školství znamená především zajistit všem rovný přístup ke vzdělání. 
Například v období totality bylo v řadě případů studium na středních školách 
znemožňováno dětem, jejichž rodiče nesplňovaly "kádrové předpoklady" (například 
byli vyloučeni z KSČ, angažovali se v nezávislých iniciativách). Ke studiu na 
vysokých školách humanitního zaměření (například pedagogických fakultách) nebyli 
doporučováni studenti s náboženskými názory apod. 

Tato omezení samozřejmě již padla, problém demokratizace školy se však posunul 
do jiné roviny. I na základních školách, kde je vzdělávání povinné, je třeba 
zabezpečit uplatnění demokratických principů. To například znamená zajistit 
prostupnost mezi školami (při přestěhování žáka, při přechodu na jinou školu 
apod.). Je také třeba vyvarovat se příliš časné vnější diferenciace. Dítě by mělo mít 
co nejdéle možnost hledat podle svých zájmů a schopností místo pro své uplatnění 
v životě. Časná specializace (víceleté gymnázium) je na škodu. Vytvářet pro ni 
předpoklady ve školském systému je nesprávné. Stejně nesprávné je diferencovat 
děti podle jejich schopností (zřizováním výběrových tříd apod.). 

Principem demokratizace školství se sleduje i demokratické fungování škol. Proto 
dochází k zakládání rad škol, aby se na činnosti školy mohli více podílet rodiče, 
občané, podnikatelé. Rovněž se vytváří žákovská samospráva, k čemuž můžeme 
nalézt řadu podnětů i v reformních pedagogických proudech.  Důležitá je též 
výchova k demokracii, a to vzhledem k dlouhému období, v němž se naše 
společnost nacházela v nedemokratických podmínkách. Výchova k demokracii 
nemůže být pouze záležitost nějakého předmětu (například občanské výchovy), 
nýbrž musí prostupovat veškerým výchovným snažením školy, tak jak to požadoval 
například T. G. Masaryk (str. 115). 

Humanizace čili "polidštění" školství. Zde se opět můžeme odvolat na naše tradice a 
na požadavek J. A. KOMENSKÉHO, aby škola byla dílnou lidskosti. Výchova nemůže 
být nějakým násilím páchaným na dítěti, byť by se tak dělo s přesvědčením, že to 
je "pro jeho dobro". Dítě má svá nezadatelná lidská práva a jejich respektování 
řada významných pedagogů vždy zdůrazňovala. Vzájemný vztah učitele a žáka je 
základní otázkou humanizace školy. Tak jako jsou výchova a vzdělávání trvalým 
procesem, musí být zřetel na lidský přístup učitelů, vychovatelů i rodičů k dětem 
trvalý. V procesu transformace školství je velká příležitost zakotvit určité principy 
do norem, jimiž se vzdělávání řídí, a tak dosáhnut naplnění požadavku humanizace 
vzdělávání a školství. 

Liberalizace školství má také řadu aspektů. Evropská tradice liberálního myšlení 
vyžaduje respekt k právům jednotlivce, k jeho sebeurčení, k jeho rozhodovací 
autonomii. Jedinec v tomto pojetí rozhoduje a hospodaří na vlastní zodpovědnost. 
Jedinec je základním článkem společnosti, následuje rodina, obec, občanské 
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sdružení apod. A tomu  všemu prostřednictvím svých institucí slouží stát. Školství 
musí v procesu liberalizace společnosti uvedené zásady respektovat. To například 
znamená, že se musí zvýšit odpovědnost jednotlivců za své vzdělávání, musí být 
zvýšena odpovědnost obcí za "své školy" apod. Liberalizace znamená i větší 
svobodu při vytváření vzdělávací nabídky a při vytváření  vzdělávacích programů 
jednotlivých škol.  Pro vývoj českého školství po roce 1989 měly mít rozhodující 
význam projekty vzdělávacího systému. Zdálo se zcela samozřejmé, že několik 
odborných týmů vypracuje vlastní projekt a k uskutečnění transformace bude přijat 
ten nejlepší, popřípadě se na základě jednotlivých projektů zpracuje shrnující 
materiál. 

Například Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci školské politiky, 
vzdělávání a školy - NEMES vypracovala projekt s názvem Svoboda ve vzdělání a 
česká škola. Dle tohoto projektu musí komplexní přeměna společenského systému 
zahrnovat v prvé řadě přeměnu vzdělávání. Jde o transformaci na novém 
filozofickém základu, a proto je nutno nejprve nově definovat vzdělání a jeho 
kvalitu. Dále je třeba formulovat základní principy vzdělávací politiky a dospět 
k cílové představě vzdělávacího systému. 

Východiska transformace vzdělávacího systému spatřuje projekt NEMES mimo jiné 
v novém pojetí vztahu jednotlivce a společnosti a v liberalizaci tohoto vztahu 
v oblasti vzdělávání: 

- Vzdělání slouží tomu, kdo se vzdělává. Uspokojuje potřeby zdravého 
osobního vývoje v kompetentního dospělého člověka. 

- Jednotlivec má svobodu volby vzdělání. To znamená, že rozhoduje  o úrovni, 
kam dospěje, o cestě, kterou zvolí, o době, kdy ji bude realizovat. Stát má 
v této souvislosti povinnost zaručit tato práva dostatečnou nabídkou, a to 
nejen v oblasti státního školství. 

- Jednotlivec má povinnost nechat se vzdělat v určitém rozsahu. To znamená, 
že stát má právo stanovit určitý rozsah vzdělání povinný pro každého. 

Na základní principy vzdělávacího systému navrženého NEMES - svoboda volit si 
vzdělávací dráhu a svoboda nabídky vzdělávacích služeb - navazují principy další: 

- Odstranění monopolu státu na poskytování vzdělávání, 

- maximální pružnost vzdělávacího systému, 

- bohatá a rozčleněná (diverzifikovaná) nabídka vzdělávacích služeb, 

- otevřenost systému, 

- decentralizace systému, 
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- vytváření shody (konsensu) jednotlivých složek systému (ministerstvo, obec, 
škola), 

- široká spoluúčast (participace), 

- otevřenost všech záměrů, jejich kontrolovatelnost, průhlednost 
(transparentnost) a přehlednost, 

- změna úlohy centra, které vymezí tzv. minimální standardy a určité nezbytné 
míry pro práva, povinnosti a kvalitu výkonů jednotlivých partnerů 
vzdělávacího procesu. 

Z dlouhodobého hlediska by měla být transformace zaměřena především na tyto 
oblasti: 

- Změna klimatu školy, to znamená nahrazení “manipulativní" pedagogiky 
pedagogikou "komunikativní". Jedná se o důležitý humanizační prvek, který 
mění vztah učitel - žák a který spočívá v tom, že učitel přestává v zájmu 
splnění výukových cílů žáka jednostranně řídit a zaměří se spíš na vzájemnou 
komunikaci. 

- Změna obsahu učiva spočívající v novém definování vzdělávacích cílů a 
vytváření nové struktury předmětů, které budou vycházet z integrovaného 
pojetí učební látky. 

- Změna metod výuky, která umožní vnitřní diferenciaci (to znamená 
diferenciaci v rámci třídy, skupiny žáků) a individualizaci (zaměření 
pozornosti k jednotlivým žákům). 

- Změna organizace vyučování přispívající ke zrušení dlouholetých tradic a 
zvyklostí, podle nichž je vyučování organizováno a umožnění plurality 
přístupů. 

Z uvedených myšlenek projektu NEMES vyplývá, že v mnohém navazuje na 
podněty reformní pedagogiky a progresívních pedagogických směrů v zahraničí. 

Další projekt transformace vzdělávacího systému zpracoval tým pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením profesora JIŘÍHO KOTÁSKA. Tento 
projekt mimo jiné věnuje pozornost stavu našeho školství v souvislosti s tzv. 
vstupem do Evropy. Školství se musí rozvíjet v souladu s vývojem celé společnosti. 
Protože obecným cílem je vytvořit stabilní občanskou demokracii, je třeba i ve 
školství vytvořit demokratický a humánní vzdělávací systém a dosáhnout v něm 
rozsahem i kvalitou standardu, který odpovídá zemím Evropy. 
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Podle tohoto projektu další vývoj českého školství nelze řešit nostalgickým 
návratem k předválečné československé škole, ale ani globálním odsudkem všech 
oblastí stávajícího výchovně vzdělávacího systému. 

Z projektů, které věnovaly větší pozornost struktuře budoucího českého školství, to 
znamená rozčlenění školního vzdělávání na jednotlivé stupně a jeho možným 
variantám, se věnuje transformační projekt ministerstva školství a projekt 
Koncepce vzdělávání v ČR, předložený Pedagogickou komisí Jednoty českých 
matematiků a fyziků. 

Žádný z těchto ani dalších projektů, které byly zpracovány v průběhu let 1990 a 
1991, nebyl oficiálně přijat, nebyl schválen vládou ČR ani podpořen Parlamentem. 
Je reálnou skutečností, že přeměna českého školství od roku 1989 neprobíhá podle 
nějakého oficiálního dokumentu. 

V této souvislosti se nabízí otázka, zda je vůbec možné školství komplexně 
zreformovat podle nějakého důkladně propracovaného projektu. Tento pokus byl 
například učiněn v bývalém socialistickém Československu, kdy byl od roku 1976 
realizován projekt Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy (viz 
str. 109). V totalitním a přísně centralisticky řízeném státě se plní příkazy dané 
"shora". Reforma jako taková úspěšně probíhala, ovšem jen podle vnějších znaků. 
Samotnému vzdělávání však vůbec neprospěla a její důsledky budeme v některých 
oblastech napravovat ještě mnoho let. 

Pokus o nápravu školství bezprostředně po listopadové revoluci můžeme zajímavě 
srovnat se situací v roce 1848, kdy se u nás rovněž udála řada revolučních akcí. 
Tehdy významný český pedagog KAREL SLAVOJ AMERLING (1807 až 1884) 
předložil návrh na radikální reformu a vytvoření tzv. národní školy, která by dětem 
poskytla širší vzdělání, než dosud poskytovala tereziánská škola. Návrh uskutečněn 
nebyl. Rovněž JÁRA CIMRMAN zpracoval návrh školské reformy (viz str. 154). 

Neúspěch tzv. vnější transformace (to znamená celkové transformace vzdělávacího 
systému) neznamená, že by se české školství neměnilo. Od konce roku 1989 
probíhá tzv. vnitřní transformace spočívající v proměně způsobu práce na 
jednotlivých školách, ve změně vztahu učitel - žák, v úpravě učebních plánů, ve 
změně organizace a řízení škol, v používání alternativních učebnic. K rychlejšímu 
průběhu vnitřní transformace uvnitř škol přispívá i skutečnost, že řada škol získala 
tzv. právní subjektivitu, která dává školám větší autonomii a ředitelům větší 
rozhodovací pravomoci.  A tak se mnohé myšlenky z výše uvedených projektů 
úspěšně realizují, školství se demokratizuje, humanizuje, liberalizuje. Děje se tak 
však z vnitřního popudu, impulzy přicházejí především od učitelů a ředitelů 
některých škol a z různých učitelských iniciativ. 
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Těchto iniciativ, které můžeme společně označit jako sdružení   a organizace 
zaměřené na výchovu a vzdělávání, vzniklo poměrně velké množství. Již jsme 
zmínili mezioborovou skupinu NEMES, patří sem dále Asociace pedagogů základních 
škol, sdružení Přátelé angažovaného učení (PAU), Kruh přátel svobodných 
waldorfských škol, České sdružení pro svobodu ve výchově a  vzdělávání EFFE 
(European Forum for Freedom in Education), Skupina pro vzdělávací alternativy 
IDEA (Independent and Diverse Educational Alternatives), Unie soukromých škol 
České republiky a mnohé další, z nichž jsou některé profesně zaměřené k určitému 
oboru (např. Sdružení speciálních pedagogů) apod. 

V roce 1993 ministerstvo školství vyhlásilo realizaci dílčího projektu směřujícího 
k řešení proměny českého školství. Jedná se o projekt Obecná škola. Podle tohoto 
projektu je vytvořen pětiletý první stupeň základní školy. Obsahem obecné školy 
má být vytvoření obecného, přirozeného pohledu na skutečnost bez zatěžování 
dítěte zbytečnými detaily, bez přetěžování vědeckými poznatky. Jedná se o reakci 
na nevhodně koncipovaný obsah prvního stupně dle školské reformy z roku 1976 
(viz str. 109), který vedl ke značnému přetěžování žáků. 

Dítě má být pojímáno jako individualita, osobnost obohacující žákovskou pospolitost 
a má mít možnost sebevyjádření a sebeuplatnění. Obsah výuky směřuje k 
celistvému jednoduchému pojetí světa. Každý předmět má stránku poznatkovou 
(rozmnožuje informace), výchovnou (rozvíjí osobnost žáka) a dovednostní 
(umožňuje poznatky využít). Novinkou je zavedení dramatické výchovy. Zvláštní 
pozornost je v obecné škole věnována etické výchově. 

Projekt Obecná škola, na který navazuje Občanské škola, reformující druhý stupeň 
základní školy, však řeší jen dílčí otázky transformace vzdělávací soustavy. Zdá se, 
že se ministerstvo školství v době, kdy byl ministrem PETR PIŤHA, zaměřilo na tyto 
dílčí problémy, aby se prozatím vyhnulo řešení problémů zásadních. V této situaci 
však narůstalo napětí mezi ministerstvem a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
České republiky, jmenovitě parlamentním Výborem pro vědu, vzdělávání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu. 

V demokratické společnosti má parlament úlohu legislativní (zákonodárnou), vláda 
úlohu exekutivní (výkonnou). Parlamentu náleží kontrolovat činnost vlády a je tedy 
pochopitelné, že zmíněná komise na ministrovi školství požadovala i koncepční 
materiály o záměrech resortu.  

Dlužno dodat, že do poloviny roku 1994 nebyla přijata žádná verze koncepčních 
materiálů, které předložilo ministerstvo školství. To tedy znamená, že se školství 
transformovalo bez jasné koncepce. Projekt Obecná škola byl jen dílčím a do jisté 
míry nesystémovým řešením. 
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Vzhledem k dlouhotrvajícím kontroverzím mezi parlamentem a ministerstvem 
školství byla při parlamentním výboru vytvořena na jaře roku 1993 Komise pro 
otázky transformace školství, která začala samostatně zpracovávat určité koncepční 
materiály. Hlavním úkolem bylo vytvořit podklady pro novou legislativu, tedy pro 
nové zákony, které by upravovaly všechny otázky spojené se vzděláváním. 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že legislativní proces je nutně zatížen určitou 
kontinuitou. Tak například po vzniku Československa v roce 1918 ještě dlouhou 
dobu platily určité zákony a nařízení z doby Rakousko-Uherska. Podobně po 
listopadu 1989 nebylo možné okamžitě zrušit veškeré zákony a vyhlášky a nahradit 
je novými. Rychlost přeměny celé legislativní oblasti je do značné míry závislá na 
ochotě a pracovitosti úředníků i schopnosti parlamentu zákony projednávat a 
schvalovat, ale i na vnějších podmínkách. Někdy je velice obtížné vzhledem ke 
komplikovanosti proměny celé společnosti dobré zákony vytvořit. Proto školské 
zákony vydané po roce 1989 ještě zdaleka neodpovídaly potřebám a situaci, k níž 
vývoj u nás směřuje, tedy k podmínkám demokratické společnosti evropského 
standardu. 

Jedním z velice podnětných materiálů, které v květnu 1993 předložila zmíněná 
Komise pro otázky transformace školství, byl návrh ”Zásady ústavního zákona, 
kterým se mění Listina základních práv a svobod (výchova a vzdělávání)". Stávající 
Listina základních práv a svobod totiž nese některé známky předchozí doby. Byla 
vydána v kontextu celkové situace polistopadového vývoje, kdy byla snaha spíš 
napravovat chyby minulosti než se zamýšlet nad potřebami budoucnosti.  Nově 
navržený dokument chce zaručit rozrůznění vzdělávací nabídky státních škol i 
rozvoj nestátního školství a liberalizovat podmínky vzdělávání. V dokumentu je 
uvedeno 7 komentovaných zásad, uvádíme 6 podstatných: 

Zásada 1: Svobodná nabídka vzdělávání 

Každý má právo nabízet a poskytovat vzdělávací služby. Může je poskytovat ve 
vzdělávacích institucích, které k tomu účelu zřídí, nebo v institucích jiných. 

Zásada 2: Svobodná volba vzdělávací cesty 

Každý občan má právo vybírat sobě a svým nezletilým dětem takové vzdělávací 
služby a instituce je poskytující, které on sám považuje za nejvhodnější. 

Zásada 3: Rovnost vzdělávacích služeb před státem  

Zákon stanoví, kdy stát uzná vzdělávací službu poskytovanou vzdělávací či jinou 
institucí. Při uznávání vzdělávacích služeb státem mají stejná práva i povinnosti 
všichni, kdo tyto instituce zřizují. 

Zásada 4: Přístup k informacím o vzdělávání 
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Stát podporuje přístup občanů k informacím souvisejícím se vzděláváním. Zejména 
zajistí všeobecný a rovný přístup k informacím o vzdělávacích službách, které uznal. 
Vláda České republiky jednou ročně předkládá veřejnosti a Parlamentu České 
republiky zprávu o stavu vzdělávací soustavy České republiky. 

Zásada 5: Státní podpora občanů při vzdělávání 

Stát podporuje přístup občanů ke vzdělávání, zejména ke vzdělávacím službám, 
které uznal. (...) Při podpoře přístupu občanů ke státem uznávaným vzdělávacím 
službám nečiní stát rozdílu mezi těmi, kdo zřizují instituce poskytující tyto služby. 

Zásada 6: Povinné vzdělávání 

Stát podporuje vzdělávání každého občana alespoň tak, aby mohl absolvovat 
vzdělávání v rozsahu, které stanoví zákon. Rodiče odpovídají za to, že jejich 
nezletilé děti absolvují povinné vzdělávání.  

(Citováno dle: PRŮCHA, J.: Alternativní školy. Hradec Králové, Gaudeamus 1994. s. 
69 až 70) 

Návrh na změnu Listiny základních práv a svobod v části týkající se Výchovy a 
vzdělávání vyvolal řadu reakcí. Jako kontroverzní se například ukázala zásada č. 6, 
která nahradila stávající pojem povinná školní docházka pojmem povinné 
vzdělávání. Kritici tohoto návrhu odmítli možnost nahradit povinnost rodičů posílat 
dítě do školy povinností zajistit jejich vzdělávání, tedy například s využitím 
domácího učitele apod. 

V diskusích o tomto návrhu se vyhrotily dvě zásadní tendence: Zda se i v oblasti 
vzdělávání přiklonit k principům tržního hospodářství v duchu myšlenek, které před 
více než dvěma sty lety formuloval ADAM SMITH (1723 až 1790) a které z 
moderních ekonomů podporuje např. MILTON FRIEDMAN (1912), či zda se přidržet 
našich tradic sahajících také do 18. století (zavedení povinné školní docházky - viz 
str. 18), které výrazně preferují poměrně detailní řízení vzdělávacího systému 
státem.  Změnit Listinu základních práv a svobod není jednoduchá záležitost a proto 
nebyl návrh v parlamentu předložen. V dalším vývoji naší vzdělávací politiky však 
myšlenky uvedené v jednotlivých zásadách jistě sehrají důležitou roli. 

Rok 1994 byl v českém školství mimo jiné i ve znamení příprav nového "školského 
zákona", který by komplexně řešil celou otázku školství a vzdělávání. Dosud totiž 
platily několikrát novelizované zákony č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a 
středních škol (školský zákon), č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních a č. 564/1990 
Sb. o státní správě a samosprávě ve školství. 

Protože stále nedocházelo ke shodě mezi ministerstvem školství a školským 
výborem Parlamentu, připravila Komise pro otázky transformace školství další 



   
 

   146 

dokument s názvem Otevřenost, rozmanitost, kvalita, který v podstatě vysvětluje 
zásady rozvoje české vzdělávací soustavy, jak jsou v materiálu navržené.  Tyto 
zásady lze podle předsedy Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a 
tělovýchovu FRANTIŠKA KOZLA shrnout do tří principů, které by měly být při 
transformaci školství uplatněny a čtyř pilířů, na nichž by měl být systém postaven. 

Princip participace říká, že na rozhodování by se měli podílet všichni sociální 
partneři, kteří ve školství vystupují, to znamená nejen učitelé a žáci, ale také jejich 
rodiče, zaměstnavatelé v místě, obec, stát... Přitom kompetence by měly být 
přeneseny na nejnižší účelnou úroveň. Nikoli tedy všechny až na školu nebo obec, 
ale každou z kompetencí posoudit a pak teprve zvážit, kam patří. 

Princip deregulace znamená, že zákonné ani případné podzákonné normy by 
neměly určovat všechno, ale měly by dát jednotlivým partnerům takové 
kompetence, které by jim dovolily v určeném zákonném prostoru hledat pro každou 
školu individuální tvář nebo řešení problému. 

Princip subsidiarity v podstatě říká, že kompetence snesené na nejnižší účelnou 
úroveň by měly příslušným orgánům zaručovat nejen právo, ale i povinnost 
rozhodovat o určitém okruhu problémů. Například má-li někdo právo rozhodovat o 
jmenování nebo odvolání, má také povinnost tento správní akt udělat. Princip by 
měl mimo jiné zabránit tomu, aby se na ministerstvu řešily spory mezi pracovníky 
jednotlivých škol, spory mezi rodiči a učiteli... Tyto neshody musí být řešeny na 
odpovídající úrovni. Pokud toho příslušný pracovník s odpovídajícími kompetencemi 
není schopen, nemá na svém místě co dělat. (…) Obecně by mělo právní a 
ekonomické prostředí v oblasti vzdělávání spočívat na čtyřech pilířích. 

Prvním by mělo být uznání vzdělávacích programů škol státem. Stát by tak měl 
uplatnit své požadavky na úroveň vzdělávacích programů, na jejich obsah, cíle atd. 
Zároveň by měl být stanoven základ všeobecného vzdělávání, ať už je budeme 
nazývat jádrem vzdělání nebo národním kurikulem. 

Druhým pilířem by bylo vytvoření takového systému řízení, kdy na všech úrovních 
budou mít všichni účastníci vyvážené kompetence. Tito sociální partneři by se pak 
na svých úrovních scházeli. Na úrovni školy například v její správní radě nebo 
v radě školy. Záleželo by na tom, jakou ekonomickoprávní formu by rada měla: 
fungovala by buď jako poradní nebo jako řídící orgán. 

Třetím pilířem by měl v rozmanitém prostředí vzdělávací nabídky být odpovídající 
informační systém, který by neměl být ponechán náhodě. Zákon by měl stanovit 
všem, kdo poskytují určité vzdělávací služby, také povinnost o nich informovat; o 
své škole, o vzdělávacím programu... A to tak, aby bylo možné nejen se orientovat, 
ale také srovnávat. 
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Čtvrtým pilířem - velice významným, protože u peněz vše začíná a končí - je 
systém financování. Opět - všichni sociální partneři by měli mít možnost na své 
úrovni určitým způsobem ovlivnit rozmístění finančních vkladů do školství. 

(Učitelské noviny, č. 14, 5. 4. 1994, s. 12) 

Dokument Otevřenost, rozmanitost, kvalita přinesl řadu podnětů, které je třeba vzít 
v úvahu již proto, že přinášejí do našeho školství v zahraničí ověřené zkušenosti. 

Například zmíněné národní kurikulum vymezuje základní ideje a cíle vzdělávání, 
z nichž se odvozují principy vzdělávací politiky státu na všech úrovních vzdělávací 
soustavy. Mívá několik rovin. Nejobecnější se týká obecných sociálních a 
poznávacích dovedností, univerzálních pracovních metod a vztahu žáka či studenta 
ke vzdělávání. Nižší roviny obsahují hlavně cíle vzdělávání v oblasti komunikace, 
především schopnosti sdělovat myšlenky a přijímat je od jiných. Teprve nejnižší 
rovina národního kurikula se týká kompetencí specifických pro jednotlivé předměty 
a souvisí s ní rámcové vymezení učiva. 

Výraz "kurikulum" (z lat. curriculum = běh, průběh) se u nás rozšířil teprve 
nedávno. Je třeba jej chápat mnohem šířeji než dříve používaný výraz osnovy. 
Vyjadřuje komplexní požadavek na školní práci, tedy koho, co, proč, s jakým cílem, 
jak, kdy a za jakých podmínek učit. 

Z hlediska škol je kurikulum především souborem obecných vodítek pro vytváření 
vlastních vzdělávacích programů. Rovněž tyto vzdělávací programy jsou v našem 
školství novinkou. Jejich zavedení umožní školám, aby se k obecně stanovenému 
cíli ubíraly vlastní cestou. Vzdělávací programy škol se v mnohém budou navzájem 
shodovat. Jejich  konkrétní podoba však vyjádří charakteristiku jednotlivých škol. 

Na dokument Otevřenost, rozmanitost, kvalita navazoval návrh pojetí stěžejních 
částí "školského zákona", který pro Komisi pro otázky transformace školství 
zpracovali v polovině roku 1994 OLDŘICH BOTLÍK, DAVID SOUČEK a E. NÝDLOVÁ. 
Svůj návrh připravilo v té době i ministerstvo školství. 

Poté, co byl ministrem školství jmenován IVAN PILIP, došlo ke sblížení názorů na 
formulování zásad dalšího rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. V říjnu 
1994 předložilo ministerstvo školství k diskuzi nový program s názvem Kvalita a 
odpovědnost. V tomto materiálu, který považuje rok 1994 za počátek nové etapy 
transformace vzdělávací soustavy, jsou vymezeny postupné kroky pro rozvoj 
vzdělávání v dlouhodobém časovém horizontu. 

Vzhledem ke složitosti legislativního procesu a vzhledem k potřebně urychleně řešit 
některé problémy, doporučila Legislativní rada vlády ČR ministerstvu školství pouze 
novelizovat stávající zákony. Vydání nového "školského zákona" tak bylo posunuto. 
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K tomuto vývoji připojujeme poznatky o stavu transformace našeho školství, jak 
byly shromážděny v rámci prací na výzkumném úkolu ministerstva školství č. 2-III-
4-93 Sledování a podpora alternativních způsobů výuky. Tento výzkumný úkol byl 
řešen v roce 1993 na katedře pedagogiky a psychologie pedagogické fakulty Vysoké 
školy pedagogické v Hradci Králové. V řešitelském týmu pracovali JANA 
DOLEŽALOVÁ, MARTA FABEROVÁ, PAVEL VACEK a jako vedoucí VLADIMÍR 
VÁCLAVÍK. Bylo analyzováno 254 dotazníků. Mezi respondenty tvořili většinu učitelé 
a učitelky základních škol. 

Získané odpovědi na dotazník i zaslané dopisy a materiály umožnily zjišťovat 
přístupy učitelů ke změnám ve školství, posoudit vnitřní klima škol a zachytit 
některé podstatné znaky současně probíhající vnitřní transformace školy. 

Pozitivní znaky 

Na otázku, o co nového se respondent snaží, co by chtěl změnit apod., byly 
nejčastěji uváděny tyto znaky: 

- klást větší důraz na rozvoj osobnosti dítěte, 

- respektovat osobnost dítěte, 

- respektovat individuální zvláštnosti dítěte, 

- vytvářet podmínky pro přirozenou aktivitu a tvořivost dítěte, 

- rozvíjet tvořivost dítěte, 

- rozvíjet schopnost přizpůsobit se novým podmínkám, 

- dbát na to, aby děti byly ve škole spokojené, 

- dbát na to, aby děti chodily do školy rády nebo aby jim alespoň škola 
nevadila, 

- vytvářet pozitivní vztah ke škole a k učení, což je podmínkou úspěchu při 
učení, 

- vytvářet vztah vzájemné důvěry mezi učitelem a žákem, 

- vytvářet pozitivní vztah žáků k vlastnímu sebevzdělávání, 

- z hlediska učitele překonat vlastní pohodlnost a zkoušet nové věci i 
s vědomím určitého rizika neúspěchu, 

- hodnotit žáky především podle kritérií individuálního rozvoje, 

- změnit způsob klasifikace, 
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- spolupracovat s rodiči, umožnit jim vstup do výuky, 

- vytvářet vztah vzájemné důvěry a spolupráce mezi učiteli. 

Negativní znaky 

Na otázky "V čem vidíte Vaše hlavní problémy? Co Vám při Vašich snahách o změnu 
nejvíce chybí, co potřebujete?" byly nejčastěji uváděny tyto negativní znaky a 
překážky vnitřní transformace školy: 

- přetrvává tradičně pojatý systém školní práce, 

- zůstává zachována předchozí organizace (školní řád, dozory, zvonění aj.) a 
mnozí vedoucí pracovníci i učitelé jsou proti změnám, 

- klade se neúměrný důraz na znalosti faktů, pojmů, 

- ve třídě je vytvořeno klima vzájemné nedůvěry a nespokojenosti, 

- žáci jsou jednostranně posuzováni především podle toho, co se naučili (důraz 
na pamětní učení), 

- přijímací zkoušky na vyšší typ školy negativně ovlivňují výuku v předchozím 
typu školy (důraz na encyklopedické pojetí výuky), 

- zůstává zachován rozsah učební látky, mnohdy je zastaralý i obsah a učitel je 
nucen tuto látku probírat, 

- není přehled o nových učebnicích a dalších pomůckách, moderních učebnic je 
nedostatek, 

- nedostatek finančních prostředků způsobuje zaostávání ve vybavenosti škol a 
neumožňuje vybavovat školy pro potřeby alternativních způsobů výuky, 

- vysoký počet žáků ve třídě podporuje udržování dosavadních způsobů školní 
práce,- je nedostatek informací o alternativních způsobech výuky v zahraničí, 

- pro nové způsoby výuky někteří učitelé nenacházejí podporu a pochopení u 
svých nadřízených, 

- někteří ředitelé škol obtížně získávají pro změny učitele, 

- nedostatečné finanční ohodnocení práce učitele způsobuje odchod některých 
schopných učitelů ze školství, 

- na některých školách nelze pracovat alternativně, učitelé i vedoucí pracovníci 
brání a udržují stávající systém, v jehož rámci jsou zvyklí pracovat, 
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- učitel se při zavádění odlišných způsobů výuky, hodnocení apod. setkává 
s neporozuměním dětí (zejména ve vyšších ročnících),s neporozuměním 
rodičů i veřejnosti, 

- učitelé plně zapojení do procesu vnitřní transformace školy pociťují výrazný 
nedostatek času na uskutečnění všech záměrů. 

Program rozvoje vzdělávací soustavy ČR Kvalita a odpovědnost, se kterým se 
učitelská veřejnost seznamovala od konce roku 1994, přinesl do diskusí o proměně 
školy řadu nových podnětů. Podle tohoto dokumentu je v základním školství nutné 
poskytnout každému žákovi ucelené základní vzdělání na nejvyšší úrovni, jakou 
dovolují jeho schopnosti. 

Proto je třeba umožnit vnitřní diferenciaci až individualizaci výuky, aby se mohla 
přizpůsobit rozmanitosti nadání a zájmů dětí a rozdílnému průběhu jejich duševního 
a tělesného vývoje a aby se zabránilo počínající dezintegraci 2. stupně základní 
školy (odchodem žáků z 5. třídy do osmiletého gymnázia). Žádoucí je právě zde 
více podnítit vznik dostatečně pestré nabídky vzdělávacích programů. Důležité je i 
zhodnotit poznatky se začleňováním části postižených dětí do hlavního proudu 
základních škol. 

Poprvé byly také formulovány základy kurikulární politiky. Tato politika je založena 
na součinnosti centra a škol. Pro jednotlivé úrovně vzdělávání (s výjimkou vysokých 
škol) stát stanoví vzdělávací standardy, které budou východiskem pro tvorbu 
vzdělávacích programů. 

Školy si vyberou popřípadě přizpůsobí některý z nabízených programů, budou však 
mít i možnost zpracovat program vlastní.  Standard základního vzdělávání byl 
zveřejněn na podzim roku 1995 (Věstník MŠMT, roč. LI/1995, sešit 9). Je chápán 
jako “nástroj péče státu o kvalitu vzdělávání". Dokument vyjadřuje představu o 
společensky žádoucí podobě povinného základního vzdělávání - o cílech, které jsou 
sledovány a o vzdělávacím obsahu, který je poskytován všem žákům. Představa o 
cílech a obsahu je východiskem pro tvorbu soustavy evaluačních nástrojů. 

Cíle jsou rozděleny do 4 skupin: 

- Cíle hodnotové, postojové (emocionální oblast): vztahy k okolí, k sobě 
samému, respektování morálních zásad (všelidské mravní hodnoty, mravní 
hodnoty demokratické společnosti, lidská práva)  aj. 

- Cíle kompetenční: sociální kompetence (umět spolupracovat, komunikovat), 
umět rozeznávat aj.  

- Cíle činnostní (dovednosti): vyjadřování, práce s pojmy, práce s informacemi 
aj. 
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- Cíle poznávací (kognitivní): vědomosti, znalosti (podstatné), informace, 
fakta, využití jazyka aj.  

- Vzdělávací obsahy jsou rozčleněny do okruhů kmenového učiva, které tvoří 
následující obory a oblasti: 

- Oblast jazyková (český jazyk a literatura, cizí jazyk). 

- Oblast matematiky. 

- Oblast přírodovědní (fyzika, chemie, biologie a geologie, geografie). 

- Oblast společenskovědní (historie, člověk a společnost). 

- Oblast estetickovýchovná (hudba - hudební aktivity, výtvarné umění - 
výtvarné aktivity). 

- Oblast zdravého životního stylu (tělesná výchova a sport - pohybové a 
sportovní aktivity, výchova ke zdraví). 

- Oblast pracovních činností a technologií. 

V duchu deklarované kurikulární politiky vydalo ministerstvo školství v březnu roku 
1996 pokyn, kterým se stanovují rámcová pravidla a postup při schvalování 
vzdělávacích programů pro základní školy. Vzdělávací program v podstatě 
nahrazuje soubor učebních dokumentů, podle kterých se ve školách vyučuje 
(učební plán, učební osnovy nebo jiné formy zpracování učiva). 

Podle tohoto pokynu byly posouzeny k počátku roku 1997 celkem tři vzdělávací 
programy pro základní vzdělávání: Jedná se o vzdělávací program připravený 
ministerstvem školství (viz str. 100) obecná škola (pro 1. stupeň) a občanská škola 
(pro 2. stupeň). Pracovníci Výzkumného ústavu pedagogického v Praze zpracovali 
vzdělávací program základní škola. Kolektiv Asociace pedagogů základního školství 
ČR připravil vzdělávací program národní škola.  

Alternativním vzdělávacím programem je vzdělávací program česká škola 
waldorfského typu. Směřování k větší pedagogické autonomii škol vede k přípravě 
dalších programů resp. různých modifikací stávajících programů (otevřená škola, 
zdravá škola, živá škola, reálná škola aj.). 

Střední školy musí být zařazeny do sítě škol (Věstník MŠMT, roč. LI/1995, sešit 11). 
Podmínkou zařazení je schválení učebních dokumentů, podle nichž škola pracuje. 
Jedná se o profil absolventa, charakteristiku vzdělávacího programu, učební plán a 
učební osnovy. 

Česká republika byla koncem roku 1995 přijata do Organizace pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj (OECD - Organisation for Economic Cooperation and 
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Development). Výbor pro vzdělávání této organizace, na němž jednali ministři 
školství v lednu 1996, stanovil pro školský systém jednotlivých zemí následující 
požadavky: školský systém musí být schopen rychle se proměňovat podle potřeb 
praxe a nabízet možnosti celoživotního vzdělávání většímu počtu lidí, včetně 
dospělých. Z tohoto hlediska jsou kritizovány strnulé školské struktury a praktiky 
od striktního dělení žáků podle věku, v pevně a úzce stanoveném rozvrhu až po 
důraz na pamětní učení. Cílem vzdělávacích institucí musí být rozvíjet širší 
spektrum dovedností žáků, přesahující jednotlivé předměty, včetně schopnosti učit 
se. Důležité je dosáhnout větší rovnováhy mezi teoretickými znalostmi a jejich 
praktickou aplikací, využívat vyučovacích metod aktivizujících žáky a především 
využívat školy a školská zařízení jako vzdělávací střediska obcí, která zůstávají 
otevřená po celý rok do pozdních hodin. 

Kdo zná názory reformních pedagogů první třetiny 20. století (viz kapitola 4) musí 
si povšimnout, jak znovu získávají na aktuálnosti. Požadavky na proměnu škol se 
prosazují v současné době zejména tzv. vnitřní transformací (viz str. 43). 

Z přístupu k otázkám vzdělávání zemí OECD, které sdílí i Evropská unie, lze 
formulovat tyto hlavní zásady (Učitelské noviny, roč. 99/1996, č. 12., s. 2): 

1. Kvalita. Je třeba hledat nástroje na měření kvality vzdělávání a na kontrolu 
dosahovaných výsledků. 

2. Spravedlivost. Je třeba zajistit všem rovné příležitosti ke vzdělávání. 

3. Efektivní využívání zdrojů. Musí se průhledným způsobem prokazovat způsob 
jejich využití 

4. Relevance (důležitost). Vzdělávání je jednak veřejným výdajem, jednak 
celoživotní investicí. 

5. Demokratické a efektivní řízení. Je třeba rozdělit úlohy při řízení z úrovní státu, 
regionu, obcí a jednotlivých škol. Je třeba řešit spolupráci a spoluzodpovědnost 
rodičů, podnikatelské sféry aj.  

Není vůbec jednoduché stanovit co je "dobré vzdělávání" a jaký je "dobrý 
vzdělávací systém" z pohledu předpokládaného vývoje v 21. století. Zdá se však, že 
se stále více prosazují otevřené formy školní práce, které využívají moderních 
poznatků psychologie učení a které respektují základní požadavky pro výchovu 
občanů žijících v demokratické společnosti. Současně se škola více "otevírá" 
rodičům, obci, městské části, podnikatelům a všem zájemcům o spolupráci. Škola 
by se také měla stát kulturním a vzdělávacím centrem pro širokou veřejnost. 

Pojetí práce školy musí být zahrnuto ve vzdělávacím programu, popřípadě v určité 
modifikaci vzdělávacího programu, který škola pro svou práci přijme. Velký význam 
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mají hodnotící - evaluační kritéria pro práci škol, která se začala pro školy v ČR 
připravovat v průběhu roku 1996. 

Významným podnětem pro další rozvoj vzdělávání v České republice je mezinárodní 
spolupráce. Evrop 

ská unie vyhlásila v roce 1995 rozsáhlý vzdělávací program SOCRATES, Česká 
republika vstoupila do tohoto programu v roce 1997. Globálním cílem tohoto 
programu je přispět ke zlepšení kvality výchovy dětí, mládeže i dospělých a 
nabídnout žákům a studentům všech věkových a sociálních skupin možnost 
vzájemného poznání a posílení povědomí evropské identity. Program SOCRATES 
zahrnuje řadu podprogramů, z nich je například LINGUA určen pro podporu výuky 
jazyků, ERASMUS je podprogram pro oblast univerzitního vzdělávání. Pro základní a 
střední školy je určen program COMENIUS, nabízející školám různé aktivity, 
například partnerství škol při vývoji evropských vzdělávacích projektů. Aktivity jsou 
dotovány z prostředků EU.  V březnu roku 1996 byla zveřejněna zpráva o stavu 
školství a vzdělávání v České republice, jak ji připravila skupina expertů OECD. 
Jednalo se o společný projekt ČR a OECD, který je standardní formou mezinárodní 
spolupráce. Cílem není nějaké zemi něco nařizovat nebo ji poučovat.  Bude záležet 
pouze na nás, co chceme ze zprávy pro další rozvoj vzdělávání respektovat. 
Examinátoři dali následujících 11 doporučení: 

1. Vyvinout nástroje pro hodnocení učebních výsledků žáků na základních školách. 

2. Podpořit rozvoj víceúčelových škol integrujících vyšší stupeň základních škol 
s nižšími ročníky víceletých gymnázií. 

3. Zvýšit počty žáků ve všeobecně vzdělávacím proudu středních škol. 

4. Standardizovat a diferencovat maturitní zkoušky. 

5. Ustavit národní kurikulární radu. 

6. Založit agenturu pro kurikulum, standardy a certifikaci v odborném vzdělávání. 

7. Uzákonit daňové výhody pro podniky investující do odborného vzdělávání. 

8. Zřídit střední (regionální) úroveň školské správy. 

9. Rozvinout monitorování a evaluaci formou školní inspekce. 

10. Propojit další vzdělávání učitelů s rozvojem školy a zlepšením jejich profesní 
perspektivy. 

11. Ustavit v plném rozsahu rady škol s cílem posílit vztahy mezi školami a obcemi. 
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ZÁVĚR: Proměna českého školství po listopadu 1989 probíhá ve dvou úrovních. Pro 
vnější transformaci, která by měnila systém školství a jeho strukturu jako celek a 
"shora", bylo vypracováno několik projektů, žádný z nich však nebyl přijat. 
K urychlení postupu by mělo přispět vydání nových školských zákonů.  

Vnitřní transformace je záležitostí jednotlivých škol a závisí na ochotě i 
schopnostech učitelů i vedoucích pracovníků. V tomto směru již bylo mnohé učiněno 
ve prospěch liberalizace, humanizace a demokratizace v duchu tradic evropské, 
americké i naší reformní pedagogiky. 

15. Pedagogický odkaz Járy Cimrmana 
Při vyučování i při učení je potřebí veselé nálady, aby se nedostavilo znechucení 
nebo ošklivost, pravý to mor vyučování, nýbrž aby duch byl vzrušován a při práci 
udržován jen libostí. 

(KOMENSKÝ, J. A.: Analytická didaktika. Praha, Státní nakladatelství 1947, s. 9) 

Tento citát není uveden jen jako důležitá pedagogická zásada. Je určen i každému, 
kdo se v této knize dobral téměř k samému závěru. V žádném případě však 
neznamená nějaké zlehčení následujících řádků.  Poslední kapitola je věnována 
vědci, pedagogovi i učiteli JÁROVI. 

CIMRMANOVI (1857-1888 až ???). Je s podivem, že se mu naše oficiální 
pedagogická věda dosud příliš nevěnovala, pomineme-li několik škrtů do jeho díla, 
které byly učiněny v době tzv. normalizace po roce 1968. Je sice možné, že tyto 
škrty byly učiněny rukou cenzora - nepedagoga, i když se u nás po roce 1968 mohl 
snadno stát učitel cenzorem a naopak. 

Položme si základní otázku: Patří vůbec CIMRMAN na poslední místo? Mohli bychom 
se setkat s argumentem, zda by neměl být zařazen ještě před KOMENSKÉHO, nebo 
alespoň hned za KOMENSKÉHO. Vždyť například ZDENĚK SVĚRÁK uvádí: "Byl-li 
někdo vůbec opravdovým dědicem JANA ÁMOSE, byl to právě CIMRMAN.” 

(SVĚRÁK , Z.: Pravý dědic Komenského. Úvodní seminář ke hře Vyšetřování ztráty 
třídní knihy. In.: Divadlo Járy Cimrmana, Praha, Melantrich 1987, s.70.) 

Raději je zařazena tato kapitola až na konec, aby čtenář bezděky ostatní velikány 
pedagogického nebe okamžitě s CIMRMANEM nesrovnával. Tak by mohl vzniknou 
klamný dojem, že krom CIMRMANA není už třeba  nikoho jiného studovat. 

CIMRMANOVO pedagogické dílo bylo objeveno při tzv. druhém liptákovském nálezu 
v osadě Liptákov v Jizerských horách. Bylo nalezeno pod podlahou včetně návrhu 
školské reformy a včetně nedokončeného románu školník. To vše bylo zašito v pytli 
s velmi otráveným obilím, což vzácné rukopisy uchránilo před hlodavci. 
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Z CIMRMAMOVA pedagogického díla (divadelní hry, spisy, korespondence, glosy, 
anekdoty aj.) přímo prýští jeho hluboký humanismus a vřelý vztah k dětem - 
žákům. V tom nám může být pro naše snahy o transformaci českého školství 
velkým vzorem. Nešlo mu totiž jen o řešení obecných didaktických otázek bez 
ohledu na širší celospolečenské souvislosti. Hledal cesty, jak vzdělávacím 
problémům a krizím předcházet, jak učitelům i žákům jejich přetěžký úkol - 
vzdělávat a vzdělávat se - ulehčovat. Dokladem mohou být například jeho podněty 
k metodice výuky dějepisu, kdy se zabýval problémem zapamatovatelnosti 
historických dat. 

V úvodu ke své knize History and Memory si CIMRMAN položil otázku: Jakou funkci 
má historická událost? A hned si také odpověděl: Dvojí. Za prvé: událost ovlivňuje 
chod dějin. Za druhé: událost se stává dějepisným učivem. Historikové mívají 
tendenci druhý aspekt podceňovat, ale CIMRMAN snesl přesvědčivé důkazy, že 
druhá funkce dějinné události je stejně důležitá jako první. Ne-li důležitější. Co se 
například stalo roku 1775 u Chlumce nad Cidlinou? Oddíl vojska zahnal několik 
desítek sedláků do rybníka. Událost sama se tehdy týkala asi jedné stovky osob. 
Jako dějepisná látka pod názvem "bitva u Chlumce" zdeptala tato šarvátka milióny 
žáků a učitelů. Nevíme přesně, kolik sedláků u Chlumce padlo, ale rozhodně méně 
než nedostatečných za neznalost tohoto dějepisného učiva. "Spočítali jste padlé," 
volá CIMRMAN na adresu historiků, "ale spočítal někdo ty statisíce dětských 
traumat, rodinných tragédií, zákazů vycházení, tělesných trestů, disciplinárních 
řízení s učiteli, sebevražd školních inspektorů? Ne pánové. Historická bitva napáchá 
často větší škody v učebnici než na válečném poli.” CIMRMANOVY úvahy ústí 
v  logický závěr: politikové by měli myslet nejen na to, co svými skutky způsobí 
v dějinách, ale i na žáky, kteří se o tom budou muset učit. Pro důležité akce, které 
vejdou do historie, by měli proto volit zapamatovatelná data. (…) Ale nejde jen o 
historické události. I data narození význačných osobností by se mohla volit 
uvážlivěji. CIMRMAN v této souvislosti apeloval na rodiče s vysokým inteligenčním 
kvocientem, u nichž je nebezpečí, že přivedou na svět génia, aby těhotenství 
s ohledem na to plánovali. Například že se ALBERT EINSTEIN narodil roku 1879 
není pro jeho rodiče dobrým vysvědčením. Ostatně sám malý Albert označil ve své 
školní slohové práci tatínka za ukvapeného, až zbrklého. Jak se blížil kulatý rok 
1900, byl CIMRMAN nervóznější a nervóznější. Cítil, že v tomto zapamatovatelném 
roce by se mělo odehrát co nejvíce světodějných událostí a významné muže své 
doby k tomu tlačil. (…) MAXI PLANCKOVI pomohl s jeho kvantovou teorií, takže ji 
stihl v kýženém roce 1900 zveřejnit. Úspěšný byl i jeho zájezd do Velké Británie, 
kde popohnal váhající Angličany k založení Labour Party. Nejvíce práce měl 
s LENINEM. Když se CIMRMANOVI nepodařilo odradit ho od vydávání časopisu 
Jiskra varovným telegramem “Pozor, z jiskry vzejde plamen", tlačil ho alespoň k 
vydání v roce 1900. LENIN to stihl na poslední chvíli v prosinci. Vyčerpalo ho to 
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však natolik, že - jak vzpomíná N. K. KRUPSKÁ - ještě nikdy neměli u Leninů tak 
vypráskaného Dědu Mráze. 

(CIMRMAN, J., SMOLJAK, L., SVĚRÁK , Z.: Blaník, úvodní přednáška prof. 
P. Vondrušky "Cimrman a historie". Praha, Paseka 1992, s. 6 až 8) 

Pokud jsme uvedli příklad týkající se výuky dějepisu, stojí ještě za pozornost možná 
banální, ale pro naplnění jedné ze zásad J. A. KOMENSKÉHO (viz citát v  úvodu 
přednášky) velmi významný prvek CIMRMANOVA vyučovacího systému. Hodiny 
dějepisu zpestřoval svým žákům historickými kvízy. Zde je jeden z nich:  

Kterému ze světových vojevůdců mohl jeho spolunocležník říci na dobrou noc "zavři 
oko a spi"? 

Jako odpověď nabídl CIMRMAN tři možnosti: a) Janu Žižkovi, b) admirálu Nelsonovi, 
c) generálu Kutuzovovi. Ale pozor! Nestačí odpovědět a, b, nebo c. Je třeba, aby 
žák svůj tip také zdůvodnil.  

(Cit. publikace, s. 11, správná odpověď na str. 208) 

CIMRMAN se zabýval vzdělávacími problémy ze syntetizujícího globálního pohledu. 
Hluboce chápal didaktické problémy, čili problémy, jak žáky něčemu naučit (viz 
dále). Stranou jeho zájmu však nezůstal ani běžný školní život a jeho drobné 
organizační problémy. Dokazuje to např. hra Vyšetřování ztráty třídní knihy, v níž 
popisuje řešení této jistě závažné a nikoli ojedinělé pedagogické situace. Protože 
děj hry umístil do tradičně uspořádané třídy s prvky využívajícími ducha 
herbartovské pedagogiky (viz str. 19), správně předjímal, že tradiční metody 
zůstanou ještě na dlouhou dobu (do současnosti) v našich školách pevně 
zakořeněné a že tedy hra bude stále aktuální. Smělá konstrukce CIMRMANOVY 
pedagogiky spočívá na šesti úhelných pilířích - šesti zásadách (tzv. CIMRMANOVA 
šesterka). 

Následující příklady pedagogických zásad a podnětů jsou uvedeny z těchto 
pramenů: SMOLJAK, L., SVĚRÁK , Z.: Život a dílo Járy (da)Cimrmana, Světová 
literatura 1969 č.5-6 s.370 až 371, Úvodní přednášky ke hrám Vyšetřování ztráty 
třídní knihy a Cimrman v říši hudby. In: SMOLJAK, L., SVĚRÁK , Z.: Divadlo Járy 
Cimrmana. Praha, Melantrich 1987, s. 66 až 72, 206 až 210. 

Zásada futurismu: CIMRMAN viděl do budoucnosti a neučil žáky tomu, co by právě 
potřebovali, nýbrž věcem, které budou potřebovat v budoucnu. A tak již v dobách 
samoděržaví při působení v zaostalém místě (Chutor blíže Děkanky na Ukrajině) 
učil prakticky mužiky komunikovat pomocí telefonu. Jednalo se vlastně o využití 
projektové metody kombinované s metodou dramatizace. Výuka byla tak působivá, 
že když po mnoha letech byl v místě instalován skutečný telefonní automat, mužici 
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propadli telefonistické vášni. "Kočí házeli do automatu celé jmění, vytáčeli 
nazdařbůh čísla a mnohý se pak vypotácel z pošty zcela ožebračen", uvádí očitý 
svědek. 

Separace průtokových poznatků: Když CIMRMAN provedl v pololetí prověrku 
vědomostí svých žáků, byl její výsledek skličující. Děti si pamatovaly pouze jednu 
desetinu toho, čemu je ve škole učil. Devět desetin poznatků bylo průtokových (šly 
jedním uchem tam a druhým ven). Tehdy se Cimrman rozhodl udělat v procesech 
zapomínání jednou provždy pořádek. Přímo určil, kterou látku si mají žáci 
zapamatovat a kterou zapomenout. Látka pro zapamatování zabírala jednu desetinu 
a látka pro zapomenutí devět desetin učební doby. Přesně tak to odpovídalo 
statistickému výzkumu. Pro tyto dvě oblasti učiva razil CIMRMAN názvy nězabudka 
a zabudka. Žáci se učili obojímu, ale jen nězabudku si směli pamatovat. Velice 
rafinovanými chytáky dovedl CIMRMAN odhalit, zda si žák nepamatuje i něco ze 
zabudky. Při tomto obráceném způsobu zkoušení užíval pochopitelně i obráceného 
způsobu klasifikace a ten se na Rusi zachoval dodnes. 

K této věci je třeba uvést, že po roce 1968 cenzura změnila historická fakta a 
CIMRMANOVO učitelské působiště přenesla do jakési osady Struk v Haliči. Ve 
spisech JÁRY CIMRMANA vydaných v normalizačním období byly termíny zabudka a 
nězabudka nahrazeny překladem pomněnka a zapomněnka a zdůvodnění příčiny 
opačného způsobu klasifikace na školách v bývalém Sovětském svazu bylo 
vyškrtnuto, patrně aby se utajila pravda o významných podnětech sovětské 
pedagogiky. 

Existence průtokových poznatků byla potvrzena i v našem současném školství. 
V roce 1994 provedla Česká školní inspekce rozsáhlé šetření, které zjistilo ve 
vědomostech žáků značné mezery (viz Učitelské noviny, č. 13, roč. 97, 29. 3. 1994, 
s. 6-7.) 

Trestání učitele učitelem: CIMRMAN vycházel z předpokladu, který uznává - 
teoreticky - i dnešní škola, že žáci mají mít svého učitele rádi, a tudíž by je mělo 
mrzet, když učitel trpí. Jak to vypadalo  v praxi: Když mu žáci například nalili vodu 
do kalamáře, nepustil se CIMRMAN celý týden na krok z domu (měl tzv. zaracha). 
Žáci měli  v tu dobu volno, a tedy dostatek času, aby ho mohli litovat. Jindy zase 
reagoval na nezbednost žáků těmito slovy: "Nedám si dnes po obědě doutník. 
Neplačte, sami jste si to zavinili!" 

Názorné a úlekové fixace: Jako další pilíř systému funguje v šesterce zásada 
úlekových fixací učiva. Spočívala na principu nečekaného podnětu. Ve chvíli, kdy se 
probírala důležitá poučka, vzorec či datum, učitel žáky vylekal. Tento šok poznatek 
v mysli dítěte natrvalo zafixoval. Jak žactvo lekal: Buď prostým prásknutím biče, 
anebo tím, že si nečekaně sundal paruku. 
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Dodržováním zásady názornosti udivoval CIMRMAN ve všech vyučovacích 
předmětech. 

Co se týče kabinetních pomůcek a modelů, jde mi vždy o to, aby si i ti 
nejnevšímavější žáci pomůcky všimli. Proto např. při výkladu o veverce používám 
zásadně klokanice, ovšem se zašitou kapsou. Veškeré červy demonstruji na hadech. 
Mikroskop nepotřebuji. 

(Citováno dle: CIMRMAN, J.: Moderní carská jednotřídka, str. 23.) 

Při realizaci zásady názornosti se CIMRMAN nespoléhal jen na vjemy zrakové. 
Například při vysvětlování pořekadla "Má ho ráda, jak osinu za krkem" nasypal 
každému žákovi za límec hrst osin. Aby vysvětlil, co to znamená, když se řekne, že 
někdo kouká jako tele na nová vrata, přivedl do třídy živé tele a nechal donést 
zbrusu nová vrata. 

Mimoverbální komunikace: Pokud mělo být ve třídě naprosté ticho, například při 
psaní písemných prací, a přesto bylo třeba udržovat mezi učitelem a žáky určitou 
komunikaci, využívalo se celé soustavy mimických znaků. Jestliže například žák při 
písemné práci vstal a udělal několik úkroků stranou se sepjatýma rukama, učitel 
věděl, že chce říci: "Prosím, mohu jít na stranu?" Rovněž rukama se žáka otázal - 
na velkou nebo na malou? Žák odpověděl podle situace. Tím CIMRMAN daleko 
předběhl dobu, neboť dnes je výuka znakové řeči oblíbeným nepovinným 
předmětem na řadě škol v Americe i v západní Evropě. 

Oživlé dřevo: CIMRMAN se v 90. letech minulého století velice intenzivně věnoval 
loutkářství. Nejprve vzbudily jeho zájem maňásci. Za svého pobytu v Jižní Americe 
narazil při politické práci mezi paraguajskými bezzemky na problém, jak vysvětlit 
pojem "loutková vláda". Rozhodl se použít marionety - loutky vedené shora. Aby 
respektoval zásadu názornosti, vyřezával loutky stále větší a větší. Nakonec se 
rozhodl k odvážnému kroku - nahradil obří loutky živými herci. Jim se začalo říkat 
"oživlá dřeva". Nedotažená, neúplná gesta těchto herců mohl vodič shora podle 
potřeby motouzem dotáhnout. 

Pedagogické využití této myšlenky je nasnadě. Všichni víme, že většina dětí není 
schopna doprovodit recitaci veršů příslušnými gesty. Učitelé o takových žácích 
trefně říkají, že jsou dřeva. A právě svou metodou "oživlého dřeva" CIMRMAN 
vychoval řadu vynikajících recitátorů, kteří dokázali posluchače strhnout zejména 
živou a překvapující gestikulací.  K této poslední zásadě CIMRMANOVY šesterky se 
naše školství přihlásilo realizací projektu Obecná škola (viz str. 100), neboť se 
počítá se zavedením tzv. dramatické výchovy. 

Uveďme si ještě něco k Cimrmanově hudebně pedagogickému působení. Pro činnost 
hudební školy vypracoval řadu cenných pedagogických zásad. První zásadou 
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praktické organizace výuky bylo u CIMRMANA tzv. překrývání hodin. Každý žák byl 
povinen dostavit se na lekci půl hodiny předem. To mělo svůj význam. "Umožňuji 
tím žákům", píše CIMRMAN, “aby si před hodinou odpočali. Neměli by však 
vysloveně zahálet. U mne se nějaká ta práce vždy najde: umyjí nádobí, utřou 
prach, přinesou uhlí, vynesou popel, vyčistí boty apod." 

Dále si CIMRMAN ve své hudební škole jasně odpověděl na otázku, zda používat 
tělesných trestů. Pokušení vztáhnout na žáka ruku je, jak známo, největší při 
hodinách houslové hry, kdy učiteli ztěžuje sebeovládání smyčec. CIMRMAN 
v žádném případě smyčec za bicí nástroj nepovažoval. A jak situaci řešil? Opět 
geniálně. V prvním roce výuky jeho žáci nedostali smyčec vůbec do ruky. Teprve ve 
druhém roce, kdy žák už hru ovládal natolik, že ho nebylo třeba bít, odemkl 
CIMRMAN slavnostně trezor a vydal žákům smyčce. 

Mimořádný zájem v hudebním světě vzbudila konstrukce kabiny pro začínající 
houslisty. Vědeckým přístupem k otázce houslové výuky CIMRMAN totiž zjistil, že 
rodiče (pěstouni), kteří dali své dítě učit hře houslové, umírají v průměru o tři léta 
dříve než rodiče (pěstouni), kteří svým dětem hudební vzdělání vůbec neposkytli. 
Zvukotěsná kabina, kterou CIMRMAN vyprojektoval a kterou bylo možno umístit 
kamkoli v bytě (pouze odvod zvuku a přívod čerstvého vzduchu se napojoval na 
světlík), stála tehdy 20 zlatých. Kabina se zavírala a otevírala pouze zvenčí. Rodič 
měl možnost kontrolovat zvláštním sluchátkem, zda dítě hraje. Pro nácvik hry 
zpaměti se uvnitř vypínalo světlo. 

Posledním důkazem významu JÁRY CIMRMANA pro současnou pedagogiku je to, jak 
předjímal tzv. projektovou výuku, kterou následně uskutečňovali a dodnes 
uskutečňují mnozí pedagogové (viz např. Daltonský plán, projekty v ZŠ Obříství, ZŠ 
Chrudim - str. 64). 

Za svého působení v Rusku seznamoval CIMRMAN své žáky při branné výchově 
také s problematikou střemhlavého letectva (tzv. pikirůjuščaja avijácija). Koncepci 
a průběh projektu, v němž zapojil do práce ve škole i veřejnost, známe 
z CIMRMANOVA deníku (str. 589 dole). Dnes to je pro nás příklad, jak pedagog 
musí neustále hledat inspiraci pro své vyučovací postupy.  

K látce týkající se střemhlavého letectva vypracoval podrobná skripta. Stále mu 
však chyběla názorná pomůcka. Bez ní, jak známo, považoval výuku za házení 
hrachu na zeď. 

Jednou se Cimrman procházel po Čajkovského prospektu, a tu mu padla do oka 
postava muže, kráčejícího proti němu s hlavou nachýlenou až téměř u samé země. 
Sehnul se a rázem poznal Semjona Oldřichoviče Zelenku, původem volyňského 
Čecha. A hned se ho radostně tázal, z čeho že má tak těžkou hlavu. 
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"Ále," mávl prý Semjon Oldřichovič rukou a krátce Cimrmanovi vysvětlil, že mu 
utekla žena Nikiforovna s prošívanou dekou. Cimrman ubalil Zelenkovi machorku a 
řekl: "Nu, vot!" Slovo dalo slovo a Semjon Oldřichovič se ochotně nabídl 
Cimrmanovi jako živá pomůcka pro názornou ukázku střemhlavého letectva. Jára 
Cimrman ho ihned zavedl do školního modelářského kroužku, kde šikovné ruce 
žáků přidělaly Zelenkovi na tělo sklápěcí podvozek přesně podle katalogu letecké 
továrny Focke-Wulff. Žáci druhých a třetích ročníků se shromáždili v půlkruhu u 
kostela na náměstí Vasila Zachaty a Cimrman zavedl Semjona Oldřichoviče nahoru, 
na samý vrchol kostelní věže. Na smluvený povel: “šturm!" vrhl se Zelenka, 
převlečený za střemhlavý dvojplošník Fokker, těžkou hlavou napřed z báně kostela 
směrem k náměstí. Dole se Fokkera-Zelenky ujal zájmový kroužek zdravotnic. 
Žákyně si prakticky procvičily poskytování první a poslední pomoci. 

(Citováno dle: SMOLJAK, L.: Kapsář divadla Járy Cimrmana, proslov doc. 
J.  Šebánka "Činnost branná a vojenská", Plamen, 10/1968, s. 56) 

Odpověď na kvízovou otázku ze str. 202: Správná odpověď je a): Janu Žižkovi. A to 
z prostého důvodu, že Nelson, ani Kutuzov nerozuměli česky. 

ZÁVĚR:  Význam pedagogického odkazu J. CIMRMANA není pro české školství 
zdaleka doceněn. Jeho bystré pedagogické postřehy jdoucí k samotným kořenům 
vzdělávacího procesu mohou být pro každého, kdo se zabývá vzděláváním, cenným 
myšlenkovým podnětem. A to zdaleka není jisté, že již bylo vše, co se pedagogiky 
týká, z CIMRMANOVY pozůstalosti objeveno.  



   
 

   161 

Seznam použité literatury 
 

• ANZENBACHER, A.: Úvod do filozofie. Praha, SPN 1990 
 

• BOLKOVÁ, G., RÝDL, K.: Svoboda výchovy a vzdělávání v mezinárodních 
dokumentech. Praha, Strom 1993 
 

• BUTTA, T., BUTTOVÁ, J.: Křesťanská prvouka pro starší žáky a mládež. 
Praha, Blahoslav 1994 
 

• CARLGREN, F.: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar 1991 
 

• CIMRMAN, J., SMOLJAK, L., SVĚRÁK, Z.: Blaník. Praha, Paseka 1992 
 

• CIPRO, M.: Průvodce dějinami výchovy. Praha, Panorama 1984 
 

• ČERVENKA, S.: Učit se. Učit se? Učit se! Praha, Strom 1993 
 

• Další rozvoj Československá výchovně vzdělávací soustavy, projekt a 
důvodová zpráva. Praha, SPN 1976 
 

• DEWEY, J.: Mravní zásady ve výchově. Praha, Dědictví Komenského 1934 
 

• Dokumenty o lidských právech. Praha, Mladá fronta 1969 
 

• FREUD, S.: Přednášky k úvodu do psychoanalysy. Praha, SZN 1969 
 

• HAVLÍNOVÁ, M. (editor): Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? Praha, Strom 
1994 
 

• HAASOVÁ, I.: Ostatní děti smějí všechno. Praha, Portál 1991 
 

• HOFMAN, F., KYRÁŠEK, J,: J. F. Herbart a jeho pedagogika. Praha, SPN 1977 
 

• HOUŠKA, T.: Škola hrou. Praha 1991 
 

• JAMES, W.: Pragmatismus. Praha 1918 
 

• KOLISKO, E.: Obrazy o svobodná waldorfská škole, studijní text. Stuttgart 
1927 
 

• KOMENSKÝ, J. A.: Analytická didaktika. Praha, Státní nakladatelství 1947 
 

• KOVALIKOVÁ, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž, Spirála 1995 
 

• KYRÁŠEK, J.: J. J. Pestalozzi - ze života a díla. Praha, SPN 1968 
 



   
 

   162 

• Kvalita a odpovědnost, program rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. 
Praha, MŠMT 1994  
 

• LAY, W. A.: Pedagogika experimentální se zvláštním zřetelem na výchovu 
činem. Praha 1911 
 

• LJACKIJ, E. A.: L.N.Tolstoj. In Tvůrcové dějin, svazek V/2, Praha, L. Mazáč 
1936 
 

• MAKARENKO, A. S.: Spisy, sv. 5. Praha, SPN 1954 
 

• MARCEL, G.: K filozofii naděje. Praha, Vyšehrad 1971 
 

• MASARYK, T. G.: O škole a vzdělávání. Praha, SPN 1990 
 

• PALOUŠ, R.: Čas výchovy. Praha, SPN 1991 
 

• PESTALOZZI, J. H.: Jak Gertruda svá děti vyučuje. Brno 1910 
• PETRŽELA, Z.: Hrajeme si... Svitavy 1991 

 
• PIKE, G.:, SELBY, D.: Globální výchova. Praha, Grada 1994 

 
• PLATON: Symposion. Praha, Jan Leichter 1915 

 
• Pokusná škola měšťanská ve Zlíně, 4.výroční zpráva. Zlín 1933 

 
• Pokyn ke schválení učebních dokumentů pro účely zařazení středních škol do 

sítě škol. Věstník MŠMT, roč. LI/1995, sešit 11 
 

• Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a 
školských zařízení. Věstník MŠK ČSR, roč. XII, sešit 6-7 z 20. 7. 1985 
 

• PRŮCHA, J.: Alternativní školy. Hradec Králové, Gaudeamus 1994 
 

• PŘÍHODA, V.: Školské měření. Praha 1930 
 

• Review of School Education Policy in the Czech Republik. Examiners' Report 
and Questions. OECD, DEELSA/ED (96)7 
 

• ROUSSEAU, J. J.: Emil. Olomouc 1926 
 

• RUSSEL, B.: O výchově, zvlášť v raném dětství. Praha 1932 
 

• RÝDL, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno 1994 
 

• RÝDL, K.: Pohledy na dánské školství aneb putování pedagogickým rájem. 
Praha 1993 
 



   
 

   163 

• RÝDL, K.: Tradice a současnost alternativního pedagogického hnutí v ČSFR a 
ve světě. Prešov 1992 
 

• Sdělení FMZV á. 104/1991 Sb. o sjednání úmluvy o právech dítěte. Sbírka 
zákonů, roč. 1991, částka 22 
 

• SINGULE, F.: Evropská dimenze vzdělání. Praha, Ústav pro informace ve 
vzdělávání 1991 
 

• SINGULE, F.: Pedagogické směry 20. století v kapitalistických 
• zemích. Praha, SPN 1966 

 
• SINGULE, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 

Praha, SPN 1992 
 

• SINGULE, F., RÝDL, K.: Pedagogické proudy 1. Poloviny 20. století. Praha, 
SPN 1988 
 

• SMOLJAK, L., SVĚRÁK, Z.: Divadlo Járy Cimrmana. Praha, Melantrich 1987 
 

• SOLFRONK, J.: Organizační formy vyučování. Praha, SPN 1991 
 

• SPILKOVÁ, V.: Standardy na 1.stupni základní školy očima PAU. Praha, 
Strom 1994 
 

• SPILKOVÁ, V. - HAUSENBLAS, O.: Měníme vyučování. Praha, Strom 1994 
 

• Standard základního vzdělávání. Věstník MŠMT, roá.LI/1995, sešit˛9 
 

• ŠTECH, V.: Freinetova "moderní škola". In: Škola stále nová, Praha, 
Vydavatelstvím Univerzity Karlovy Karolinum 1992 
 

• THORNDIKE, E. L.: Pedagogická psychologie. Brno a Praha 1929 
 

• TOLSTOJ, L. N.: Články pedagogické. Praha 1912 
 

• TOMÁŠEK, F.: Pedagogika pro vychovatele a rodiče. Brno, Nibowaka 1992 
 

• VALENTA, J.: Pohledy, projektová metoda ve škole a za školou. Praha, 
ARTAMA 1993 
 

• VÁŇA, J.: Dějiny pedagogiky. Praha, SPN 1963 
 

• VRÁNA, S.: Učební metody. Brno a Praha 1938 
 

• Základy socialistické pedagogiky. Praha, SPN 1983 
 



   
 

   164 

• Závěrečná zpráva výzkumného úkolu MŠMT á.2-III-1-93 Sledování a podpora 
alternativních způsobů výuky. Hradec Králové, Pedagogická fakulta VŠP 1993 
 

• Závěrečná zpráva projektu Grantové agentury České republiky 
č.406/95/0166 Alternativní učební osnovy pro 3. ročník základní školy 
založené na principech otevřeného vyučování. Hradec Králové, Pedagogická 
fakulta VŠP 1996 
 

 
  



   
 

   165 

Jmenný rejstřík 
 
ADLER, 81, 94, 95 

AMERLING, 142 

BAKULE, 98 

BAŤA, 100 

BINET, 83 

BOTLÍK, 147 

CIMRMAN, 154, 156, 157, 159, 160 

CLAPARÉDE, 56 

COMTE, 80 

ČAPEK, 104 

DECROLY, 55, 57 

DESCARTES, 17 

DEWEY, 11, 58, 59, 60, 61 

DOLEŽALOVÁ, 148 

EINSTEIN, 155 

ENGELS, 105 

FABEROVÁ, 148 

FREINET, 40, 41, 42, 43 

FREUD, 11, 89, 90, 91, 92, 93, 95 

FREUDOVÁ, 91, 93 

FRIEDMAN, 145 

FROMM, 8 

HERBART, 11, 19, 20, 21, 22 

HREJSOVÁ, 98 

CHLUP, 102 

JAMES, 57, 58 

JASPERS, 75 

JOSEF II, 19 

KÁDNER, 81 

KERSCHENSTEINER, 56 

KEYOVÁ, 70 

KILLPATRICK, 63 

KOMENSKÝ, 12, 16, 17, 98, 102 

KOZEL, 146 

KREJČÍ, 80, 81, 110 

KRUPSKÁ, 156 

LAY, 82, 83 

LENIN, 105 

LINDNER, 20 

MAKARENKO, 108, 109 

MARCEL, 73 

MASARYK, 15, 16, 85, 86, 87, 88, 89, 

96, 97, 139 

MASLOW, 75, 76, 78 

MONTESSORIOVÁ, 35, 36, 37, 38, 54, 

55, 56, 69, 112 

MUŽÍK, 98 

NEILL, 115 

NÝDLOVÁ, 147 

OLBRACHT, 104 

PALOUŠ, 8 

PESTALOZZI, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

PETERSEN, 51, 52, 54, 69 

PIKE, 118 

PILIP, 147 

POPPER, 9 

PŘÍHODA, 11, 27, 56, 57, 84, 98, 99, 

100 

ROGERS, 75, 78 

ROGERSE, 77 



   
 

   166 

 

 

ROUSSEAU, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

32, 35 

RUSSEL, 81 

RÝDL, 37, 38, 39, 41, 45, 52, 62, 81, 

92, 93, 95, 99, 100, 102, 113, 131, 

136 

SARTRE, 76 

SELBY, 118 

SMITH, 145 

SOKRATES, 9 

SOUČEK, 147 

SPENCER, 98 

 

 

 

SPILKOVÁ, 44 

STEINER, 11, 44, 45, 46, 47, 50, 55 

STEINEREM, 48 

SVĚRÁK, 154 

ŠTECH, 41 

TEREZIE, 18 

THORNDIKE, 83, 84 

TOLSTOJ, 11, 23, 32, 33, 34 

ÚLEHLA, 98 

VACEK, 148 

VÁCLAVÍK, 148 

VRÁNA, 62, 98, 100, 101 

WELLS, 5 

 

  



   
 

   167 

 

 Věcný rejstřík 
 

 alternativní výuka  

 antipedagogika, 

 antroposofie  

 asocianismus, 

 ateismus 

 budhismus 

 cimrmanova šesterka 

 daltonský plán 

 Deklarace o výchově mládeže 

 Deklarace práv dítěte 

 demokratizace vzdělání 

 denní rytmus 

 deregulace 

 dialektická metoda 

 dialektický materialismus, 

 didaktika 

 edukativní koncept 

 epochová výuka 

 eurythmie, 

 evaluační kritéria, 

 Evropská unie 

 Evropské fórum pro svobodu ve 
výchově a vzdělávání (EFFE 

 existencialismus 

 experimentální přístup 

 fenomén Montessori 

 filantropie 

 formální stupně vyučování 

 herbartismus 

 hinduismus 

 hra 

 hromadné vyučování 

 humanizace 

 indoktrinace 

 islám 

 Já (Ego) 

 jádrové vyučování, 

 kázeň 

 klima školy 

 kmenová skupina 

 kolektiv 

 komunistická ideologie 

 koncepce vzdělávání 

 kreativita 

 křesťanství 

 kurikulární politika 

 kurikulum 

 - národní 



   
 

   168 

 lež 

 liberalizace 

 lidská práva 

 Listina základních práv a svobod 

 marxismus-leninismus (vědecký 
světový názor) 

 měsíční plán práce (úkol) 

 měsíční slavnosti 

 metafyzika 

 Mezinárodní pakt o hosp., sociálních a    
kult. právech 

 mimoverbální komunikace 

 mnohočetnost vzdělávání 

 moderní škola 

 motivace 

 mravní ctnosti 

 mravní osobnost 

 mravní principy 

 Nadjá (Superego) 

 napomínání 

 nevědomé potíže učitele 

 nězabudka - zabudka 

 Nezávislá mezioborová skupina 
(NEMES) 

 norimberský trychtýř 

 obsah učiva 

 obsah vzdělání 

 odměna 

 OECD  

 Ono (Id, To), 

 osvícenství 

 otevřené vyučování 

 otevřený začátek školy 

 paradigma výchovy 

 participace 

 pedagogika, 

 - a existencialismus, 

 - a psychoanalýza 

 - černá 

 - experimentální 

 - fašistická 

 - freinetovská 

 - jenská 

 - montessoriovská, 

 - náboženská (křesťanská) 

 - pragmatická 

 - reformní 

 - socialistická, 

 - vědecká 

 - waldorfská 

 pedocentrismus 

 poslušnost nebo volnost 

 potřeby 

 povinná školní docházka 

 povinné vzdělávání 



   
 

   169 

 pozitivismus 

 práce s textem 

 práce 

 pracovní společenství 

 pragmatická metoda 

 právní subjektivita, 

 právo soukromé 

 právo veřejné 

 princip slasti 

 projekt 

 projektová metoda 

 Přátelé angažovaného učení (PAU) 

 přirozený prostředek výchovy 

 psychoanalýza 

 psychologie 

 - asocianistická 

 - behavioristická 

 - individuální 

 radost 

 ranní kroužek 

 reflexe 

 reformní školy 

 riziko výchovy 

 rozhovor 

 řešení problémů 

 samostatnost žáka 

 sebevzdělání 

 separace průtokových poznatků 

 slavnost 

 srovnávací metoda 

 standard vzdělávání 

 studentské bouře 

 subsidiarita 

 svědomí 

 svoboda dítěte 

 svoboda vzdělávání 

 škola (viz též pedagogika) 

 - církevní, 

 - činná 

 - nestátní 

 - občanská 

 - obecná 

 - pracovní 

 - praktická 

 - socialistická 

 - tradiční 

 - volná 

 školní kartotéka 

 školní obytný pokoj 

 školní společenství 

 školní tiskárna 

 školská legislativa 

 školské měření 

 školství 



   
 

   170 

 - v Dánsku, 

 - v Itálii 

 - v Německu 

 - v Nizozemí 

 - ve Francii 

 tápavé experimentování 

 testy 

 transformace školství 

 - vnější 

 - vnitřní 

 trest 

 třídně hodinový systém 

 třídní rada 

 týdenní plán práce 

 učební pomůcky 

 učitelský slib 

 Úmluva o právech dítěte 

 vlohy nadpřirozené 

 volná práce 

 Všeobecná deklarace lidských práv 

 výchova 

 - antiautoritativní 

 - demokratická 

 - dramatická 

 - globální 

 - integrovaná tematická (ITV) 

 - kolektivní 

 - komunistická 

 - mravní 

 - negativní, (ne-výchova), 

 - nová 

 - sexuální 

 - svobodná 

 - v rodině 

 výchovné vyučování 

 výchovný (vzdělávací) proces 

 vytváření pojmů 

 výuka náboženství 

 vývoj člověka (etapy)  

 vzdělávací program 

 vzdělávací program EU 

 - SOCRATES 

 - LINGUA 

 - COMENIUS 

 vzdělávání,  

 - cíle 

 základní poznatky a dovednosti 

 zákon efektu (učení 

 zásady výchovy 

 zážitky z dětství 

 zkušenost 

 zpětná vazba 

 židovství 

 životní plán 



   
 

   171 

Autor: Vladimír Václavík 

Název: Cesta ke svobodné škole (Kapitoly ze srovnávací pedagogiky) 

Rok a místo vydání:1997, Hradec Králové 

Vydání: druhé, rozšířené  

Tisk: Tiskárna a knihařství SYNTHESIA a. s.,  Pardubice - Semtín 

Vydalo nakladatelství LČP, Roudnička 107,  500 11 Hradec Králové 

 

Vladimír Václavík 

CESTA KE SVOBODNÉ ŠKOLE 

Kapitoly ze srovnávací pedagogiky 

LČP  HRADEC KRÁLOVÉ 1997 

 


