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ÚVODEM	
	
»Pro	mně	představuje	škola	s	daltonským	plánem	nejmodernější	formu	utváření	

vyučování«.	
Hermann	Röhrs	

	
České	školství	statečně	odolává	systémovým	kvalitativním	změnám	zejména	

v	 oblasti	 metod	 a	 forem	 vyučování.	 Didaktická	 a	 metodická	 svoboda	 učitele	
v	rámci	 vlastní	 třídy	 a	 vyučovacího	 předmětu	 získala	 nižšími	 legislativními	
úpravami	jen	velmi	úzký	prostor,	v	němž	jsou	skutečně	zásadní	a	systém	měnící	
změny	 téměř	 vyloučené,	 pokud	 učitelé	 a	 vychovatelé	 chtějí	 dodržet	 všechny	
platné	právní	normy.	Problém	 je	o	 to	hlubší,	 že	 řada	 těchto	právních	norem	 je	
v	kompetenci	 nikoliv	 ministerstva	 školství,	 ale	 jiných	 ústředních	 institucí	
(bezpečnostní	 a	 hygienické	 předpisy,	 financování	 apod.).	 Viděno	 z	tohoto	
hlediska,	 nutná	 vnitřní	 transformace	 českého	 školství	 ještě	 nebyla	 v	 praxi	
systémově	zahájena.	Několik	málo	škol	a	učitelů,	kteří	se	navzdory	nepochopeni	
a	 překážkám	 od	 těch,	 kdo	 by	 měli	 jejich	 snahy	 a	 úsilí	 o	 inovační	 přístup	
podporovat,	 v	 praxi	 snaží	 (často	 i	 za	 cenu	 nerespektování	 platných,	 ale	 již	
životem	překonaných	právních	norem)	v	oblasti	metod	a	 zejména	 forem	práce	
něco	měnit,	nemůže	bez	systematické	podpory	na	systému	nic	změnit.	Stávají	se	
jakousi	 novou	 drobnou	 součástkou	 (ozdobou)	 neefektivně	 pracujícího	 stroje,	
jemuž	nemůže	nová,	ale	izolovaná	a	tím	plně	nefungující	součástka	pomoci.	Onu	
podporu	vidím	zejména	v	uvolňování	prostoru	pro	tvořivou	práci,	v	dostatečné	
materiální	 podpoře	 a	 v	 systémovém	 pozitivním	 hodnocení	 efektivních	 inovací.	
Všechny	 tři	 formy	 podpory	 se	 musí	 navzájem	 prolínat	 a	 všechny	 jsou	
v	kompetenci	ústředních	orgánů	školské	správy.	Protože	obsahem	následujícího	
textu	 jsou	 inspirace	 pro	 změnu	 metod	 a	 forem	 vyučování	 a	 práce	 s	 dětmi	
a	mládeží	 ve	 věku	 od	 11	 do	 18	 let,	 budeme	 se	 zabývat	 problémem	 inovací	
v	oblasti	 vyučování	 druhého	 nižšího	 a	 vyššího	 vzdělávacího	 stupně.	
Východiskovým	 problémem	 nám	 bude	 především	 snaha	 najít	 odpověď	 na	
otázku:	»Proč	zatím	odolává	druhý	stupeň	 inovačním	změnám?«	Domnívám	se,	
že	 část	 odpovědi	 lze	 nalézt	 v	 dosavadním	 vývoji	 forem	 a	 metod	 práce,	
vyplývajících	 z	 prosazování	 hromadného	 způsobu	 vyučování	 na	 úkor	 způsobů	
individuálních.	

Z	hlediska	historického	vývoje	předcházelo	individuální	vzdělávání	ve	formě	
vyučování	 vzdělávání	 hromadnému	 (kolektivnímu).	 Po	 počátečních	 stádiích	
společenského	vývoje,	kdy	rodiče	působili	na	své	děti	a	předávali	 jim	praktické	
dovednosti	pro	přežití	ve	světě,	se	 i	ve	vyšších	stupních	organizace	společnosti	
prosazovalo	u	učitelů	a	 jejich	škol	 individuální	působení	na	žáky.	Učitel	měl	na	
starosti	 určitou	 skupinu	 žáků,	 kteří	 byli	 na	 různém	 stupni	 vlastního	 rozvoje,	
a	proto	 se	 věnoval	 každému	 zvlášť.	 Individuálně	 s	 nimi	 probíral	 učivo,	
kontroloval	 zvládnutí	 předchozího	 a	 zadával	 další	 úkoly.	 Tento	 způsob	 se	
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uplatňoval	 i	 v	 postupném	prosazování	 hromadného	 vyučování,	 během	kterého	
museli	 již	 všichni	 žáci	 ve	 stejném	 čase	 zpracovávat	 stejnou	 učební	 látku.	 Jako	
organizační	 jednotky	 vznikly	 třídy,	 které	 byly	 ale	 vnitřně	 obsahově	 a	 věkově	
neintegrované,	 takže	 vyučovací	 jednotkou	 byl	 stále	 jednotlivý	 žák.	 Třída	 byla	
vnímána	jen	jako	jednotka	organizační,	nikoliv	vyučovací!	Určité	pokusy	s	cílem	
zlepšit	 metody	 hromadné	 (skupinové)	 práce	 s	 dětmi	 ve	 vyučování	 lze	 nalézt	
např.	 u	 německého	 gymnaziálního	 reformátora	 Trotzendorfa,	 v	 jezuitských	
školách	 (vzájemná	 pomoc	 a	 spolupráce	 žáků)	 a	 potom	 zejména	
u	J.	A.	Komenského,	 který	 se	 stal	 vlastním	 zakladatelem	 ideje	 školní	 hromadné	
výuky	 v	 organizačně	 roztřiďovací	 škole.	 (Ovšem	 ve	 stejné	 době	 např.	 anglický	
teoretik	 J.	 Locke	 považoval	 individuální	 výuku	 za	 samozřejmost,	 protože	
vycházel	z	předpokladu,	že	mezi	jednotlivci	jsou	tak	veliké	rozdíly,	že	není	možné	
působit	na	dvě	děti	stejnou	metodou,	abychom	dosáhli	stejného	cíle).	

Komenského	 názory	 vycházely	 z	 jeho	 reformátorských	 společenských	 vizí,	
stojících	na	platonské	myšlence,	že	vzdělaný	člověk	nekoná	zlo.	Proto	Komenský	
směřoval	 k	 myšlence	 zavedení	 vzdělávání	 pro	 všechny.	 To	 je	 ovšem	 možné	
uskutečnit	 jen	 za	 předpokladu,	 že	 jeden	 učitel	 bude	 najednou	 vyučovat	 více	
jedinců	tak,	 jako	by	působil	 jen	na	 jednoho	žáka.	Tak	byla	pomalu	prosazována	
do	 té	 doby	 třída	 jen	 jako	 organizační	 jednotka	 i	 jako	 jednotka	 učební	 (tj.	
vzdělávací	 i	 výchovná!).	 Příklady	 najdeme	 u	 německých	 a	 francouzských	
filantropicky	 orientovaných	 ústavů	 a	 škol.	 Progresivní	 v	 Komenského	
pedagogické	teorii	bylo,	že	zdůrazňoval	u	učitele	jen	umění	vést	žáky,	kteří	musí	
pracovat	(učit	se),	čímž	Komenský	chtěl	zmírnit	rozpor	mezi	výukou	hromadnou	
a	samočinností	jednotlivce,	kterého	si	byl	dobře	vědom.	

Známé	 jsou	 i	 pokusy	 ve	 školách	 francouzského	 řádu	 »Fréres	 des	 écoles	
chrétiennes«	 (školských	 bratří),	 jejichž	 zakladatel	 La	 Salle	 ve	 druhé	 polovině	
17.	a	na	počátku	18.	 století	přesouval	odpovědnost	za	výsledky	učební	činnosti	
více	na	učitele	než	na	žáka.	Učitel	tak	byl	donucen	řídit	součinnost	všech	žáků	ve	
třídě	a	nezabývat	se	činností	jednotlivců.	

Pod	vlivem	prosazování	povinné	školní	docházky	dochází	k	systematickému	
uplatňování	 metod	 a	 forem	 hromadného	 vyučování	 žáků,	 během	 kterého	 jsou	
někteří	žáci	aktivní	a	zbytek	pasivní,	přičemž	učitel	měl	 stále	menší	prostor	ke	
sledování	 individuálních	 učebních	 výkonů	 jednotlivců.	 Počátkem	 19.	 století	 se	
rychle	 šířila	 »zázračná«	 metoda,	 jejímž	 autory	 byli	 nezávisle	 na	 sobě	 A.	 Bell	
a	J.	Lancaster	 a	 která	 byla	 založena	 na	 principu	 monitorů,	 jak	 byli	 nazýváni	
schopní	 žáci,	 kteří	 vyučovali	 učitelem	 vybranou	 určitou	 učební	 látku	
v	homogenních	 skupinách	 asi	 deseti	 žáků.	 Došlo	 tak	 k	 paradoxnímu	 jevu,	 kdy	
byla	 upevňována	 víra	 v	 efektivitu	 hromadného	 vyučování	 a	 metody	 a	 formy	
individuálního	 učení	 byly	 vnímány	 jen	 jako	 vhodný	 prvek	 efektivizace	
hromadného	vyučování	a	nikoliv	jako	nejefektivnější	forma	učení.	Žáci	začali	být	
třídění	 podle	 výkonu	 (prospěch)	 a	 s	 cílem	probrat	 společnou	 látku	 bylo	 na	 ně	
působeno	stejnými	metodami.	
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Teoreticky	 přivedl	 hromadné	 vyučování	 k	 dobové	 dokonalosti	 německý	
pedagog	 a	 filozof	 J.	 F.	 Herbart,	 který	 přispěl	 k	 jeho	 efektivitě	 tím,	 že	 se	 snažil	
uplatnit	 jako	 primární	 pedagogické	 a	 psychologické	 poznání	 procesu	 učení	
(osvojování	 si	 nových	 poznatků)	 a	 teprve	 z	 tohoto	 odvozovat	 potřebnou	
organizaci	 vyučování	 a	 jí	 přizpůsobovat	 vnější	 strukturu	 výchovných	
a	vzdělávacích	 institucí	 (škol).	 Bohužel	 do	 praxe	 pronikly	 pouze	 velmi	 silně	
modifikované	 Herbartovy	 ideje	 organizačního	 charakteru,	 které	 hromadné	
vyučování	spoutaly	do	sevřeného	rámce	předpisů	a	neměnných	struktur,	jež	více	
vyhovovaly	 jednoduché	mechanické	kontrole	procesu	vyučování,	než	vlastnímu	
růstu	 efektivity	 a	 smysluplnosti	 vyučování	 z	 hlediska	 skutečných	 potřeb	
jednotlivců	 a	 tím	 i	 celé	 společnosti.	 (Tento	 systém	 se	 ve	 středoevropských	
podmínkách	natolik	užil,	 že	 je	velmi	obtížné	poukazovat	na	 jeho	neefektivnost,	
zejména	 mezi	 lidmi	 stojícími	 mimo	 rezort	 školství,	 což	 dokazuje	 i	 dosavadní	
tendence	všech	školských	reforem.	Jdou	především	po	změnách	vnější	struktury,	
méně	již	po	změnách	vnitřních	(organizačních)	a	již	vůbec	se	nedotýkají	oblasti	
didakticko-metodické,	 přičemž	 bez	 její	 změny	 jsou	 organizační	 a	 strukturální	
změny	 pouze	 kosmetickými	 úpravami,	 které	 na	 principiální	 změny	 mají	 jen	
minimální	vliv.)		

Z	dějin	školství	druhé	poloviny	19.	století	známe	několik	pokusů	směřujících	
k	odstranění	přílišné	mechaničnosti	a	jednostrannosti	hromadného	vyučování	ve	
školách.	 Ovlivněn	 Rousseauovými	 idejemi	 o	 přirozenosti	 výchovy	 se	 pokoušel	
v	praxi	 uvolnit	 organizační	 sevřenost	 třídy	 jako	 učební	 jednotky	 L.	 N.	 Tolstoj.	
Jeho	 relativní	 úspěšnost	 sice	 »zapálila	 pochodeň	 v	 dalších	 zemích,	 ale	 zároveň	
varovala	 svojí	 společenskou	 anarchičností«,	 napsal	 v	roce	 1925	 V.	 Příhoda1.	
Nezávisle	na	sobě	se	od	80.	 let	minulého	století	šířily	v	Evropě	a	v	USA	pokusy	
o	zlepšení	 didaktické	 podoby	 hromadného	 vyučování	 ve	 školách.	 V	 Evropě	 se	
nové	formy	a	metody	efektivního	učení	šířily	pod	vlivem	empirických	poznatků	
vývojové	a	pedagogické	psychologie	a	sociologie,	čímž	bylo	podníceno	názorově	
široké,	 vnitřně	 pestré	 a	 praktickým	 působením	 rozdílné	 tzv.	 reformní	
pedagogické	hnutí.	V	USA	byla	bezprostředním	podnětem	snaha	po	odstranění	
nedostatků	 hromadného	 nivelizovaného	 vyučování	 ve	 vztahu	 k	 možnostem	
nadaných	 jednotlivců.	 Byly	 rozpracovávány	 systémy	 umožňující	 třídění	 žáků	
podle	výkonu	a	zájmu,	v	čemž	byla	spatřována	nutná	oprava	(zdokonalení)	jinak	
uznávaného	 »herbartistického«	 hromadného	 systému	 vyučování.	 V	 různých	
městech	 byly	 vyvinuty	 »plány«,	 jejichž	 společným	 znakem	 byla	 snaha	 po	
diferenciaci	 žactva.	 Plány	 se	 lišily	 v	 organizaci	 uspořádání	 vyučovacího	 dne	
a	obsahu	učební	látky.	Didaktici	tak	dodnes	rozeznávají	např.	plány	saint-luiský,	
elisabethský,	arlingtonský	nebo	batavijský,	v	nichž	docházelo	ke	kompromisům	
hromadné	a	individualizované	výuky.	

Tehdejší	psychologické	výzkumy	prokázaly,	že	ani	malé	skupinky	žáků	nelze	
vyučovat	 stejnou	 metodou	 a	 jen	 důsledná	 individualizace	 řeší	 problém	
efektivního	 učení.	 Důslednou	 individualizaci	 uskutečnil	 o	 několik	 let	 později	
pedagog	P.	W.	Search	v	Colloradu	ve	městě	Pueblo,	aby	vyšel	vstříc	 stížnostem	
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rodičů	 proti	 přetěžování	 na	 vyšších	 vzdělávacích	 stupních2.	 Podle	 tohoto	
systému	připravil	učitel	pro	každého	žáka	 individuální	osnovy,	podle	nichž	žák	
plnil	úkoly,	které	když	splnil,	mohl	přejít	k	nové	práci.	Tento	systém	umožnil,	že	
se	 americké	 školství	 natrvalo	 principiálně	 obrátilo	 k	 zdokonalování	
individualizace	 učení.	 Třída	 přestala	 být	 učební	 jednotkou	 a	 zůstala	 pouze	
jednotkou	organizační.	Dalším	pokusem	o	zdokonalení	tohoto	systému	byl	pokus	
v	 městě	 Daltonu	 ve	 státě	 Massachusetts,	 který	 navrhla	 a	 uskutečnila	 Helena	
Parkhurstová	 a	 dále	 rozvinuli	 její	 následovníci	 především	 v	 anglosaských	
zemích.	V	následujících	kapitolách	budeme	proto	 tomuto	nejznámějšímu	plánu	
pro	 individualizaci	 v	 podmínkách	 hromadného	 vyučování	 věnovat	 více	
pozornosti.	
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I.	kapitola:	
VZNIK	A	VÝVOJ	DALTONSKÉHO	PLÁNU	VE	SVĚTĚ	
	
Daltonský	(laboratorní)	plán	byl	poprvé	zaveden	do	zkušební	praxe	v	únoru	

1920,	kdy	americká	učitelka	Helena	Parkhurstová	(8.	3.	1886	-	1.	6.	1973)	zřídila	
ve	 městě	 Dalton	 vyšší	 koedukovanou	 školu	 (high	 school).	 Ovšem	 jednotlivé	
stavební	kameny	nového	systému	vyučování	vznikaly	v	hlavě	mladé	učitelky	již	
dlouho	předtím.	H.	Parkhurstová	byla	ovlivněna	tehdy	novými	poznatky	bouřlivě	
se	rozvíjející	psychologie	o	různosti	lidí	a	jejich	reflexi	ve	výchově.	Ve	své	knize	
o	daltonském	 plánu	 Parkhurstová	 píše	 o	 dalších	 podnětech	 pro	 promýšlení	
individualizační	 vyučovací	 metody,	 když	 jí	 železniční	 úředník	 vysvětlil,	 že	
hlavním	 úkolem	 školy	 je	 vychovat	 »nebojácné	 lidi«	 pro	 praktickou	 práci1.	
Výrazným	 podnětem	 byla	 četba	 knihy	 E.	 J.	 Swifta,	 v	 niž	 je	 také	 popsána	
laboratorní	 metoda	 práce	 jako	 jediné	 východisko	 pro	 přizpůsobení	 vyučování	
žákovi2.	Parkhurstová	působila	na	 řadě	venkovských	 škol	 a	v	 roce	1911	začala	
pracovat	 na	 učitelské	 koleji,	 kde	 měla	 možnost	 vyzkoušet	 v	 »pedagogické	
laboratoři«	 své	 názory	 na	 osmi	 až	 dvanáctiletých	 dětech.	 Prosadila	 zavedení	
odborných	 učitelů	 a	 pracoven	 pro	 každý	 předmět	 a	 částečně	 zrušila	 rozvrh	
hodin.	 V	 roce	 1914	 odjela	 do	 Itálie,	 aby	 se	 seznámila	 s	 úspěšnou	 novinkou	 –	
metodou	 Marie	 Montessoriové.	 V	 roce	 1915	 potom	 působila	 jako	 průvodkyně	
M.	Montessoriové	při	její	cestě	po	USA.	Tehdy	již	ve	své	laboratorní	třídě	zrušila	
rozvrh	hodin	úplně	a	ponechala	žáky	v	oddělených	skupinách,	které	se	postupně	
začaly	výrazně	ovlivňovat.	V	této	době	(1917-1918)	jí	začaly	být	svěřovány	další	
děti	 a	 sama	 Parkhurstová	 založila	 první	 americký	 montessoriovský	 učitelský	
ústav.	 Díky	 velkorysé	 podpoře	 Fondu	 pro	 dětskou	 výchovu	 a	 profesora	
M.	V.	O'Shea	 z	 univerzity	 ve	 Wisconsinu	 (autora	 tehdejšího	 pedagogického	
bestselleru	 »Dynamic	 Factors	 in	 Education«)	 mohla	 uskutečnit	 laboratorní	
systém	výuky	 v	ústavu	 pro	 tělesně	 postižené	 chlapce,	 kde	 uplatnila	 i	 grafickou	
metodu	 hodnocení	 žáků,	 a	 založit	 již	 zmíněnou	 vyšší	 koedukovanou	 školu	
v	Daltonu,	 která	 dala	 nové	 laboratorní	 koncepci	 název	 »Daltonský	 laboratorní	
plán«.	

Od	 počátku	 realizace	 nového	 způsobu	 vyučování	 byla	 přítomna	 i	 anglická	
učitelka	 B.	 Rennieová,	 která	 o	 něm	 v	 květnu	 1920	 informovala	 anglickou	
veřejnost	a	způsobila	tím	nebývalý	rozruch	a	zájem3.	Několik	anglických	učitelů	
začalo	Daltonský	plán	zkoušet	v	praxi	a	nová	metoda	byla	dokonce	předmětem	
odborné	 diskuse	 Britského	 vychovatelského	 spolku4.	 V	 roce	 1921	 přijela	
H.	Parkhurstová	do	Anglie	a	s	velkým	úspěchem	absolvovala	přednáškové	turné.	
V	 první	 anglické	 »daltonské«	 škole	 ve	 městě	 Streadhamu	 způsobily	 tisíce	
zájemců	o	sledování	vyučování	třídenní	kolaps	městských	služeb	a	streadhamská	
škola	 se	 stala	 počátkem	 20.	 let	 doslova	 pedagogickou	 Mekkou.	 V	 roce	 1922	
vydala	 H.	 Parkhurstová	 knihu	 o	 daltonském	 plánu	 ve	 vyučování,	 která	 měla	
takový	 úspěch,	 že	 do	 tří	 měsíců	 vyšlo	 i	 druhé	 vydání	 (září	 1922)5.	 Americká	
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pedagožka	 Evelyn	 Dewey	 (dcera	 J.	 Deweye)	 napsala	 v	 téže	 době	 také	 knihu	
o	daltonském	plánu,	 která	 vyšla	 zároveň	 v	USA	 i	 v	Anglii6.	 V	Anglii	 byla	 v	 roce	
1923	 založena	 Asociace	 daltonských	 škol	 (Dalton	 Association),	 která	
koordinovala	 práci	 již	 několika	 set	 »daltonizujících«	 anglických	 škol,	
uskutečňujících	princip	 individualizované	výuky	podle	názorů	H.	Parkhurstové.	
Pozitivní	 bylo,	 že	 se	 anglické	 školy	 po	 celou	 dobu	 1.	 poloviny	 20.	 století	
soustředily	 také	 na	 sociálně	 výchovnou	 dimenzi	 daltonského	 plánu,	 která	 byla	
v	USA	na	rozdíl	od	dimenze	individualizovaného	učení	značně	podceňována.	Ve	
všech	 následně	 uváděných	 zemích	 vyvolával	 daltonský	 plán	 vlnu	 kritiky	
»tradiční«	frontální	metody	a	formy	vyučování,	proti	které	byl	stavěn	požadavek	
individualizace	učení	a	diferenciace	žáků	v	procesu	vzdělávání,	přičemž	byly	jako	
nutně	společenské	a	kolektivní	oddělovány	procesy	výchovné.	

V	 průběhu	 20.	 let	 získalo	 daltonské	 hnutí	 celosvětový	mezinárodní	 rozměr	
a	rychle	 se	 šířilo	v	Číně,	 Japonsku,	 Sovětském	svazu	a	prostřednictvím	Kanady,	
Austrálie,	 Indie	a	 Jihoafrické	republiky	 i	do	dalších	zemí	 jednotlivých	světadílů.	
V	Evropě	 byl	 s	 velkým	 úspěchem	 zkoušen	 v	 Nizozemí,	 Polsku	 a	 částečně	
i	v	Československu.	 Podobně	 jako	 montessoriovská	 pedagogika	 v	 Itálii,	 ani	
daltonský	plán	nezískal	větší	ohlas	v	mateřské	zemi	(USA).	

Tato	 situace	 Parkhurstovou	 nijak	 nezlomila	 a	 současně	 se	 začleněním	
americké	 organizace	 »Asociace	 progresivní	 pedagogiky«	 -	 PEA	 do	 proudů	
reformně	 pedagogického	 hnutí	 (na	 1.	 kongresu	 Hnutí	 nové	 výchovy	 –	 New	
Education	Fellowship	v	Calais	v	roce	1921)	zahájila	přednášková	turné	po	Anglii,	
Dálném	 východě,	 Německu,	 jižní	 Africe,	 během	 nichž	 organizovala	 tréninkové	
kurzy	 a	 četné	 konference.	 Parkhurstová	 nešla	 cestou	 Marie	 Montessori	
a	nesnažila	 se	 o	 vybudování	 organizační	 základny	 daltonského	 plánu	 pomocí	
mezinárodní	 a	 národních	 institucí,	 ani	 neorganizovala	 speciální	 vzdělávání	
učitelů	 a	 neautorizovala	 vlastní	 koncept,	 který	 by	 zabraňoval	 libovolnému	
zneužívání	 a	 využívání	 plánu	 různými	 školami	 a	 učiteli.	 Parkhurstová	 nabídla	
daltonský	 plán	 všem	 školám	poskytujícím	 sekundární	 úrovně	 vzdělání	 a	 vítala	
každou	 inovaci,	 která	 se	 v	 praxi	 v	 určitých	 podmínkách	 osvědčovala.	 Zároveň	
ztrácela	 během	 30.	 let	 zájem	 o	 cestování	 a	 publikování	 zkušeností	 knižně	
a	začala	se	soustřeďovat	jen	na	řízení	Daltonské	školy	v	New	Yorku,	která	byla	již	
ve	 40.	 letech	 jedinou	 fungující	 daltonskou	 školou	 v	 USA.	 Kromě	 této	 školy	
existovalo	v	polovině	20.	století	několik	škol	v	Nizozemí.	V	ostatních	zemích,	kde	
byl	daltonský	plán	v	průběhu	20.	 let	nadšeně	šířen	a	prakticky	zkoušen,	 zájem	
o	něj	upadal.	

Příkladem	 může	 být	 situace	 v	 Sovětském	 svazu,	 kde	 byl	 daltonský	 plán	
vnímán	 jako	 varianta	 Deweyovy	 pedagogické	 koncepce	 (což	 zřejmě	 souviselo	
s	knihou	jeho	dcery	Evelyn	o	daltonském	plánu),	která	umožňovala	naplnit	»náš	
(tedy	 ruský)	 dávný	 sen,	 totiž	 naučit	 žáky	 učit	 se	 a	 pracovat	 tím,	 že	 jim	
umožňujeme	 poznávat	 elementární	 formy	 vědecké	 práce,	 které	 se	 studentům	
tolik	 nedostává«7.	 O	 recepci	 daltonského	 plánu	 v	 Sovětském	Rusku	 se	 výrazně	
zasloužila	N.	K.	Krupská,	 která	 recenzovala	 knihy	o	daltonském	plánu	 a	 žádala	
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jejich	 překlad	 do	 ruštiny8.	 Ovšem	 o	 konkrétních	 praktických	 pokusech	
s	daltonským	plánem	ve	školách	je	známo	jen	velmi	málo.	Zde	odkazuji	na	málo	
známou	knihu	»Deník	Kosti	Rjabceva«,	která	líčí	překotné	kampaňovité	zavádění	
»daltonu«	do	praxe	školy	z	pohledu	žáka.	Kniha	je	dostupná	i	v	českém	překladu	
K.	Hanuše9.	

Postupně	 narůstal	 odpor	 vůči	 »zahraničnímu	 západně	 buržoaznímu	
a	individualistickému	 daltonskému	 plánu«,	 což	 se	 v	 roce	 1931	 promítlo	 v	 jeho	
veřejném	 stranickém	 odsouzení	 a	 odmítnutí.	 V	 pozadí	 byl	 nástup	 Stalinovy	
administrativy	 a	 pětiletý	 plán	 (1928-1932),	 který	 sliboval	 rychlý	 ekonomický	
růst.	V	jeho	prospěch	proběhla	i	ve	školství	vlna	centralizace	řízení	a	správy,	což	
mělo	 dopad	 na	 obsah,	 cíle	 a	 metody	 vyučování.	 Negativní	 postoje	 vůči	
daltonskému	 plánu	 lze	 v	 SSSR	 sledovat	 až	 do	 roku	 1991,	 kdy	 s	 pomocí	
nizozemských	 odborníků	 byly	 rozvinuty	 programy	 s	 daltonskými	 prvky,	 podle	
nichž	nyní	zkouší	pracovat	šest	moskevských	škol10.	

Velmi	 brzy	 si	 metoda	 H.	 Parkhurstové	 našla	 cestu	 i	 do	 Nizozemí,	 kde	
existovala	Společnost	pro	obecné	blaho	(Het	Nut).	Tato	společnost	zřídila	v	roce	
1923	odbornou	komisi	 v	 čele	 s	prof.	Kohnstammem	a	 financovala	 její	 cestu	do	
Anglie,	 aby	 tam	 prostudovala	 zkušenosti	 s	 daltonským	 plánem.	 Po	 návratu	 na	
základě	zprávy	uložila	obec	Den	Haag	jedné	dívčí	a	jedné	»běžné«	reálce	za	úkol	
»provádět	experimenty	se	způsobem	vyučování,	při	kterém	se	bere	větší	ohled	
na	 osobnost	 žáka«.	 Tak	 v	 Nizozemí	 vznikly	 první	 dvě	 »daltonské	 školy«.	
V	současné	době	existuje	v	Nizozemí	více	než	150	daltonských	škol,	což	je	nejvíce	
na	světě	v	jedné	zemi11.	

Pokusy	 se	 zaváděním	 daltonského	 plánu	 známe	 také	 z	 předválečného	
Československa.	 Již	 počátkem	20.	 let	 přinesl	 velmi	 seriózní	 informace	 J.	 Úlehla	
a	V.	 Příhoda,	 prakticky	 byly	 prvky	 vyzkoušeny	 ve	 školách	 na	 jižní	 Moravě	
(Vranovice,	Lipová)	a	v	 letech	1927	až	1940	v	Bakově	nad	Jizerou,	kde	učitelka	
L.	Žofková	 realizovala	 na	 bázi	 daltonského	 plánu	 a	 dalších	 reformně	
orientovaných	koncepcí	vlastní	tzv.	bakovský	plán12.	

Ve	30.	letech	byl	daltonský	plán	realizován	na	Komeniu	v	Praze	–	Michli,	kde	
učitel	J.	Nykl	a	K.	Čondl	pokusně	vyučovali	matematiku	a	dějepis13.	

Po	přerušení	kontinuálního	vzájemného	ovlivňování	se	zahraničím	od	50.	let	
byly	 počátkem	 90.	 let	 navázány	 kontakty	 s	 nizozemským	 daltonským	 hnutím	
a	v	současné	době	se	čtyři	základní	školy	v	Brně	pokoušejí	uvádět	daltonský	plán	
do	 vlastní	 praxe.	 Školy	 jsou	 sdruženy	 v	 Asociaci	 českých	 daltonských	 škol	
a	každoročně	uskutečňují	vzdělávací	semináře	a	výjezdy	do	nizozemských	škol.	

Znovuoživování	 prvků	 nebo	 celého	 ideového	 základu	 daltonského	 plánu	
začíná	probíhat	také	v	Rakousku,	Japonsku,	Rusku	a	v	Německu.	
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II.	kapitola	
ORGANIZACE	DALTONSKÉHO	PLÁNU	
	
V	 této	 kapitole	 budeme	 věnovat	 pozornost	 systematice	 daltonského	 plánu,	

i	když	 se	 dozvíme,	 že	 vlastně	 žádný	 systém	 v	 tradičním	 slova	 smyslu	 nemá.	
Povíme	si	něco	o	podmínkách,	obsahu	a	organizaci	vyučování.	

	
Pojem	»pensum«	v	daltonském	vyučování	
	
Nejprve	 si	 ale	načrtneme	 tři	možné	pedagogické	 situace,	 které	nám	umožní	

lépe	pochopit	specifičnost	vyučování	podle	daltonského	plánu:	
	
l.	 situace	 znázorňuje	 ranní	 činnost	 prvňáčků.	 Děti	 sedí	 v	 kruhu	 a	 učitelka	

s	nimi	vedla	v	kruhu	rozhovor	a	nyní	chce	hovořit	o	obsahu	činností	(pensum).	
Učitelka	se	ptá	každého	dítěte,	jakou	část	obsahu	musí	ještě	zvládnout	ze	svého	
týdenního	 plánu	 činností	 a	 co	 si	 pro	 dnešek	 dítě	 vybere	 za	 činnost.	 Potom	 se	
učitelka	ptá:	»Jaký	den	dnes	máme?«	Jestliže	dostane	správnou	odpověď,	ptá	se	
dále:	 »Jaká	 barva	 k	 němu	 patří?«	 Děti	 se	 rychle	 dívají	 směrem	 k	 nástěnce	 s	
plánovanými	obsahy	a	barevně	odlišenými	dny	a	odpovídají.	Učitelka	říká:	»Kdo	
z	vás	je	s	touto	částí	hotový,	již	ví,	jaká	barva	k	tomu	patří.«	Děti	začínají	pomalu	
pracovat	a	učitelka	obchází	malé	skupinky	pracujících	žáků	a	poskytuje	jim	rady	
a	podporu.	

	
2.	situace	popisuje	možnou	činnost	desetiletých	žáků	na	začátku	odpoledního	

vyučování.	 Žáci	 přicházejí	 do	 třídy,	 sledují	 nástěnku	 s	 obsahy	 (pensum)	 a	 volí	
s	z	nich	to,	čemu	se	budou	ve	vyučování	věnovat.	Několik	žáků	se	domluvilo	 již	
během	polední	přestávky	v	jídelně,	že	budou	společně	řešit	matematické	úkoly.	
Žáci	si	vyberou	potřebné	pomůcky	a	hledají	místo,	kde	by	mohli	úkoly	spočítat.	
Někteří	 žáci	 si	 sedají	 do	 lavic,	 jiní	 vyhledávají	 různé	 koutky	 ve	 třídě	 a	 další	
dokonce	 i	mimo	 třídu	na	 chodbě	 školy.	 Již	 ráno	 se	učitel	domluvil	 s	některými	
žáky,	 že	 na	 začátku	 odpoledního	 vyučování	 bude	 vysvětlovat	 matematický	
problém.	Analýza	chyb	dětí	ukázala,	kde	potřebují	pomoci.	

	
3.	 situace	 se	 může	 týkat	 žáků	 středních	 odborných	 škol	 ráno	 po	 velké	

přestávce.	 První	 dvě	 hodiny	 byly	 věnovány	 běžnému	 třídnímu	 vyučování	 a	 po	
velké	přestávce	je	na	řadě	vyučovací	hodina	podle	daltonského	plánu.	Jednotliví	
žáci	si	hledají	odborné	kabinety	a	učebny	podle	předmětu	svého	zájmu.	V	každé	
takové	 učební	 místnosti	 se	 sdružují	 žáci	 z	 různých	 postupných	 ročníků.	 Žáci	
začnou	pracovat	tím,	že	si	volí	z	nabízených	témat	a	problémů	(pensum)	a	stává	
se,	 že	 mladší	 žáci	 žádají	 o	 pomoc	 starší	 nebo	 i	 naopak.	 Při	 řešení	 úkolů	
a	zajímavých	 témat	 pracují	 žáci	 individuálně,	 ale	 většinou	 skupinově.	 Odborný	
učitel	je	stále	přítomen	a	připraven	pomoci	nebo	si	přisedne	k	některému	žákovi	
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nebo	skupince	žáků	a	zapojí	 se	do	řešení	problému	tím,	že	s	poslouchá,	ptá	se,	
nechává	 si	 objasnit	 postupy	 a	 návrhy	 řešení	 a	 poskytuje	 doporučení	 a	 vlastní	
zkušenosti.	 Je-li	 některý	 žák	 nebo	 skupinka	 hotova,	 požádá	 odborného	 učitele	
o	zhodnocení	 výsledků	 své	 práce	 nebo	 obhajuje	 své	 výsledky	 veřejně	 před	
ostatními	 žáky	 formou	 krátkého	 vstupního	 referátu,	 panelové	 diskuse	 nebo	
kulatého	stolu.	

	
V	každé	z	uvedených	situací	se	vyskytuje	slovo	pensum.	 Je	 to	nejviditelnější	

znak	 školy	 s	 vyučováním	 podle	 daltonského	 plánu.	 Anglický	 propagátor	
daltonského	plánu	A.	J.	Lynch	napsal:	»Tomu,	kdo	se	pokouší	zavádět	daltonský	
plán	 do	 vyučování,	 bude	 velmi	 brzy	 jasné,	 že	 pensum	 tvoří	 srdce	 celého	
experimentu«1.	 Pensum	 ukazuje,	 které	 učební	 obsahy	 by	 měl	 žák	 za	 určité	
období	 zpracovat,	 zvládnout	 nebo	 se	 v	 nich	 jinak	 orientovat.	 Žáci	 přebírají	
jednotlivé	 úkoly	 a	 učitel	 jim	 slibuje	 pomáhat	 podle	 jejich	 požadavků.	 Helena	
Parkhurstová	 hovořila	 od	 počátku	 koncipování	 daltonského	 plánu	 o	 smlouvě	
(contract),	kterou	 je	vázán	žák	 i	učitel.	 Jak	sama	píše,	chtěla	se	vyvarovat	slova	
»job«.	

Triadický	vztah	učitel-dítě-obsah	vysvětloval	Holanďan	J.	Jonges	následovně:	
»Pensum	 bere	 dítě	 nebo	 adolescent	 velmi	 vážně	 v	 jeho	 závislosti	 (je	 dáno	
učitelem)	 a	v	 jeho	 samostatnosti	 (dítě	 je	 uskutečňuje).	 Poskytnutí	 pensa	 je	
právem	vychovatele	a	vlastně	je	to	výchovná	povinnost.	Samostatné	zpracování	
pensa	je	právem	dětí	a	jejich	povinností«2.	

Prosazovatelé	 vyučování	 podle	 daltonského	 plánu	 (Parkhurstová	 a	 Lynch)	
považovali	 za	 důležité,	 aby	 žák	 měl	 celkový	 přehled	 o	 veškerém	 vyučovacím	
obsahu	 v	 jeho	 postupném	 ročníku,	 protože	 mu	 pak	 bude	 jasnější	 konečný	 cíl	
vyučování.	 Protože	 byly	 pro	 pensa	 používány	 různé	 názvy,	 doporučil	 Lynch	
používat	následující	terminologii:	

	
1.	Contract	(smlouva)	 ............	 pro	celoroční	práci	
2.	Assignement	(úkol)	 ............	 pro	měsíční	práci	
3.	Periode	(období)	 ............	 pro	týdenní	práci	
4.	Unit	(jednotka)		 ............	 pro	denní	práci	
	
Již	Helena	Parkhurstová	kladla	na	pensum	značné	nároky.	První	podmínkou	

dobrého	pensa	 je	 jasné,	 nedvojsmyslné	písemné	 sdělení,	 nikoliv	 jen	ústní,	 o	 co	
vlastně	 jde	 a	 k	 čemu	 to	 směřuje.	 Sama	 Parkhurstová	 navrhla	 9	 částí,	 které	 by	
mělo	 každé	 pensum	 obsahovat.	 V	 předmluvě	 k	 těmto	 devíti	 částem	 musí	 být	
učitelem	představeno	pensum	v	několika	větách	a	musí	obsahovat	tzv.	zájmový	
balíček	 nebo	 dárek	 (interest	 pocket),	 který	 by	 měl	 v	 žákovi	 probouzet	 zájem,	
zvědavost	 a	motivovat	 ho	 ke	 splnění	 pensa.	 Příkladem	 takového	 balíčku	může	
např.	být	věta:	»Stiskneme-li	vypínač	na	zdi,	rozsvítí	se	lampa	nad	stolem.	Jak	je	
to	možné?«	
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Devět	 parkhurstovských	 částí	 obsahu	 každého	pensa	 je	 dodnes	 používanou	
pomůckou	zejména	v	Nizozemí.	Jsou	to:	

1.	 Topic	 (Předmět).	 Fáze,	 aspekty	 a	 témata	 určité	 odborné	 oblasti	 (např.	
v	přírodovědě	 rostlinná	 pásma	 nebo	 v	 geologii	 těžba	 ropy).	 Předmět	 poskytne	
základní	informaci	(povědomí).	

2.	 Problems	 (Problémy).	 Např.	 nakreslit	 mapy,	 provést	 měření,	 vypracovat	
a	zdůvodnit	další	příklady,	provést	překlady,	vykonat	zkoušky	atd.	

3.	Writing	work	(Písemná	práce).	Sdělení	učitele	o	tom,	co	je	nutné	zpracovat	
písemně	a	co	ústně.	

4.	Memory	work	 (Paměťová	práce).	Naučit	 se	básní	nebo	určitým	pravidlům	
zpaměti.		

5.	 Conferences	 (Sdělení).	 Žák	 sděluje	 celé	 třídě	 vlastním	 vyprávěním	
o	předmětu	nebo	tématu,	které	právě	studuje.	

6.	 Referencies	 (Referáty).	 Žáci	 musí	 ostatním	 zprostředkovat	 referátovou	
formou	informace	o	určitých	stránkách	v	knize,	časopise	nebo	jinde.	Učitel	může	
žákovi	podat	informace,	kde	lze	potřebné	věci	a	podklady	nalézt.	

7.	 Equivalents	 (srovnávání).	 Jde	 o	 to,	 jakým	 způsobem	 lze	 zjistit	 učiněný	
pokrok	žáků	v	plnění	pensa.	

8.	 Bulletin	 Studium	 (Využití	 nástěnky).	 V	 případě,	 že	 je	 ke	 sdělením	 žáků	
a	učitelů	mezi	sebou	a	navzájem	používaná	nástěnka.	

9.	 Departmental	 Cuts	 (Oddělené	 úkoly).	 Je-li	 nějaká	 zpráva	 z	oblasti	 např.	
přírodovědného	předmětu	napsaná	dobrým	stylem	a	skvělým	jazykem,	může	být	
akceptovatelná	i	pro	použití	v	mateřském	jazyce.	Předpokladem	je,	aby	vždy	byla	
zahrnuta	do	pensa.	

	
Pensum	musí	zcela	jasně	říkat,	co	je	a	bude	vyžadováno	a	s	 jakými	obtížemi	

se	může	žák	při	jeho	plnění	setkat.	Velmi	účelná	je	např.	poznámky	za	některými	
úkoly	nebo	tématy	»projednat	s	učitelem«.	

	
Pensum	 může	 existovat	 v	 celé	 řadě	 různých	 podob:	 procvičovací	 pensum,	

učební	 pensum,	 pensum	 samostatného	 uvažování,	 pensum	 kreslení,	 pensum	
samostatného	 zpracování	 tématu	 z	 určitého	 předmětu	 apod.	Na	 podobu	 pensa	
musí	 mít	 vliv	 nejen	 učitel,	 ale	 i	 žáci,	 kteří	 tím	 zároveň	 přejímají	 část	
odpovědnosti	za	jeho	kvalitu.	Potom	žáci	vydrží	se	zaujetím	pracovat	bez	ohledu	
na	 čas	 až	 k	 naplnění	 konečného	 cíle.	 Školní	 zvonění	 totiž	 daltonské	 vyučování	
nenarušuje.	 Pensum	 v	 daltonském	 vyučování	 »umožňuje	 pracovat	 kontinuálně	
podle	 zájmu	 a	 volního	 nasazení	 tím,	 že	 je	 v	 něm	 minimalizována	 možnost	
umělých	přerušování«,	napsala	počátkem	20.	let	paní	Evelyn	Dewey3.	

V	 bohaté	 zahraniční	 literatuře	 o	 daltonském	 plánu	 lze	 najít	 řadu	 příkladů	
jednotlivých	 již	 zpracovaných	 obsahů.	 Nizozemci	 říkají,	 že	 je	 stejně	 nelze	
všechny	použít,	protože	školní	docházka	je	na	to	krátká.	V	praxi	se	ale	prosazuje	
snaha,	aby	si	každá	škola	vytvářela	vzhledem	ke	svým	podmínkám	a	úrovni	žáků	
vlastní	pensa.	Helena	Parkhurstová	doporučovala	na	základě	vlastní	celoživotní	
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praxe	vytvářet	v	souvislosti	s	diferenciaci	pensum	na	třech	úrovních,	což	by	jeho	
utváření	zase	komplikovalo4.	

	
K	organizaci	vyučování	podle	daltonského	plánu	
	
Nejčastější	 formou	 organizace	 daltonského	 vyučování	 je,	 že	 pensum	 je	

vyvěšeno	 na	 speciální	 nástěnce,	 která	 může	 mít	 řadu	 grafických	 podob.	
V	Nizozemí	jsem	viděl	několik	typů	nástěnek	a	hovořil	jsem	s	řadou	učitelů,	kteří	
rozvíjeli	 vlastní	 podoby	 nástěnek	 a	 informačních	 tabulí	 pro	 daltonské	 pensum	
(např.	 v	 Utrechtu	 R.	 Roehner	 nebo	 v	 Goudě	 paní	 M.	 Bontenbal.)5.	 Informační	
nástěnky	jsou	vyhledávány	a	používány	zejména	mladšími	žáky.	

V	řadě	škol	pro	další	odborné	vzdělávání	mládeže	v	Nizozemí	lze	při	pohledu	
do	jejich	rozvrhu	hodin	spatřit	členění	na	běžné	třídní	vyučování	a	na	vyučování	
podle	 daltonského	 plánu.	 Daltonský	 plán	 tedy	 nemusí	 radikálně	 odstraňovat	
tradiční	třídně	hodinové	vyučování	jednotlivých	postupných	ročníků.	

V	řadě	základních	škol	existují	pevně	vymezené	hodiny	nebo	předměty,	které	
jsou	 vyučovány	 podle	 daltonského	 plánu,	 ale	 většinou	 závisí	 forma	 výuky	 na	
dohodě	učitelů,	žáků	a	rodičů.	

Administrativně	 je	 daltonské	 vyučování	 organizováno	 v	 nizozemských	
školách	 následovně:	 Jestliže	 je	 žák	 hotov	 s	 určitou	 částí	 pensa,	 musí	 to	 být	
zaregistrováno	 učitelem	 a	 zhodnoceno.	 Původně	 řešila	 tuto	 otázku	
H.	Parkhurstová	osobním	deníkem	každého	žáka,	do	něhož	si	zapisoval,	čemu	se	
věnoval	 a	 kolik	 času	 na	 to	 potřeboval.	 Později	 navrhla	 určitou	 formu	 grafů,	
s	nimiž	 experimentoval	 také	 Angličan	 Lynch,	 který	 na	 základě	 vlastní	 praxe	
doporučoval	zavedení:	

	
1.	 Žákovské	 grafické	 karty	 (scholar‘s	 graph	 card),	 kam	 si	 žák	 zapisoval	

informace	o	tom,	které	části	pensa	již	splnil,	
2.	Učitelský	registr	pro	všechny	třídy	(teacher‘s	subject	–	register	for	all	classes).	

U	Lynche	skutečně	ve	škole	pracovali	odborní	učitelé,	kteří	najednou	vyučovali	
svému	 předmětu	 všechny	 třídy	 postupného	 ročníku.	 Během	 daltonských	
vyučovacích	bloků	se	skutečně	všichni	žáci	ročníku	nacházeli	v	odborné	učebně.	
Učitel	 potřeboval	 k	 výuce	 pouze	 jmenné	 seznamy	 žáků	 a	 seznam	 jednotlivých	
částí	pensa	(jednotek).	

3.	 Přehledné	 karty	 ředitele	 školy	 (Headmasteťs	 record).	 Tyto	 dokumenty	
umožňují	stálý	přehled	o	práci	jednotlivých	tříd	a	celé	školy.	

	
Jako	příklad	podoby	takových	daltonských	dokumentů	uvádíme	karty,	s	nimiž	

pracovali	čeští	učitelé	a	žáci	v	meziválečném	období	v	pokusné	škole	 II.	 stupně	
(Komenium)	v	Praze	–	Michli6.	
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Obr.	 č.	 1:	 Žákovský	 graf	 pro	 zaznamenávání	 vlastních	 výkonů	 (K.	 Condl:	
Michelský	plán...,	s.	69)	
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Obr.	 č.	 2:	 Graf	 uvedený	 učitelem	 pro	 skupinu	 nebo	 třídu	 žáků	 (K.	 Čondl:	
Michelský	pokus...,	s.	68)	

	

	
	
	
	

	 	



 17 

Obr.	č.	3:	Třídní	graf	výkonů	jednotlivých	žáků	(S.	Vrána:	Učebné	metody,	Brno	
1938,	s.	157)	

	

	
	
V	Nizozemí	si	může	každá	škola	navrhnout	vlastní	systém	registrace	výsledků	

vyučování.	 Pro	 daltonské	 vyučování	 používají	 žáci	 většinou	 systém	 barev	
symbolizujících	dny	v	týdnu.	Barva	potom	ukazuje,	v	který	den	se	dítě	úspěšně	
zabývalo	 určitým	 předmětem.	 Např.	 pondělí	 má	 barvu	 žlutou.	 Dítě	 v	 pondělí	
úspěšně	počítalo.	Tedy	za	jeho	jméno	a	do	kolonky	počítání	přijde	žlutá	barva.	

Charakteristickým	znakem	tradičního	rozvrhu	hodin	 je,	že	ukazuje	okamžik,	
kdy	musí	děti	z	jednoho	předmětu	přejít	k	předmětu	druhému	bez	ohledu	na	to,	
zda	 jsou	 do	 své	 práce	 zahloubány,	 či	 nikoliv,	 nebo	 zda	 jsou	 s	 prací	 hotovy,	 či	
nikoliv.	A	právě	takový	rozvrh	hodin	daltonský	plán	odstraňuje,	protože	»právě	
pro	 skutečného	 učitele	 byl	 rozvrh	 hodin	 něčím	 děsivým«	 (H.	 Parkhurstová).	
Autorka	 daltonského	 plánu	 předpokládala,	 že	 každé	 dítě	 je	 v	 některých	
předmětech	lepší	a	v	některých	horší.	Ty	»lepší«	předměty	mu	zaberou	pro	jejich	
zvládnutí	 méně	 času	 a	 ušetřený	 čas	 může	 být	 využit	 pro	 splnění	 předmětů	
»horších«.	 Rozvrh	 hodin	 toto	 prakticky	 neumožňuje.	 Přesto	 není	 dosud	 ve	
školách	plně	odstraněn.	

	
Opět	 uvádíme	 jako	 příklad	 organizace	 týdenní	 práce	 »rozvrh«	 z	pokusné	

školy	 II.	 stupně	 (komenium)	v	Praze	 -	Michli	 tak,	 jak	byl	 popsán	 jeho	 autorem	
a	vynikajícím	»příhodovsky«	orientovaným	učitelem	J.	Nyklem7.	
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Obr.	 č.	 4:	 Rozvrh	 žáků	 1.	 Ročníku	 komenia	 v	Praze	 –	 Michli	 (1931)	 (J.	 Nykl:	
Pokus...,	s.	66-67)	
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Obr.	 č.	 5:	 Rozvrh	 žáků	2.	 Ročníku	 komenia	 v	Praze	 –	Michli	 (1931)	 (K.	 Čondl:	
Michelský	pokus...,	s.	8)	

	

	
	
Stálým	problémem	různých	pojetí	vyučování	podle	daltonského	plánu	je,	zda	

zavádět	 odborné	 učebny	 a	 kabinety	 ve	 školách,	 či	 nikoliv.	 H.	 Parkhurstová	 se	
domnívala,	 že	 s	 vyučováním	 podle	 daltonského	 plánu	 by	 bylo	 nejlepší	 začít	 až	
u	osmi	 až	 devítiletých	 žáků,	 kteří	 již	 zvládli	 dovednosti	 čtení	 a	 psaní.	
V	amerických	elementárních	školách	bylo	obvyklé,	že	jeden	učitel	vyučoval	celou	
třídu	všem	předmětům.	Od	každého	učitele	ale	nelze	očekávat,	že	bude	dobrým	
odborníkem	na	 všechny	předměty.	H.	 Parkhurstová	proto	 chtěla	 využít	 silnější	
stránky	 každého	 učitele	 ve	 prospěch	 všech	 dětí	 ve	 škole	 a	 pro	 vlastní	 praxi	
zvolila	 formu	 odborných	 učeben	 (laboratories)	 a	 odborných	 učitelů.	 U	 vyššího	
vzdělávání	 je	 to	 a	 byla	 již	 počátkem	 století	 obvyklá	 praxe8.	 Nizozemská	
propagátorka	 daltonského	 plánu	 Kate	 Rose	 ale	 byla	 proti	 systému	 odborných	
učitelů	a	odborných	učeben	a	kritizovala	zejména	to,	že	učitele	se	tak	stává	úzce	
specializovanou	 osobou	 pro	 potřeby	 a	 funkci	 základního	 vzdělávání	 a	 děti	
zažívají	 stále	 se	 střídající	 učitele	 a	 jen	 obtížně	 si	 k	 nim	 budují	 pevnější	 vztah.	
Dalším	nebezpečí,	 které	 se	 stalo	 aktuálním	v	posledních	dvou	desetiletích,	 tkví	
v	tom,	 že	 škola	 se	 více	 orientuje	 na	 obsah	 vzdělání	 a	 méně	 na	 dítě.	 Např.	
v	nizozemských	 základních	 školách	 je	 praxe	 odborných	 učitelů	 velmi	 řídká,	
a	pokud	se	objevuje,	tak	zejména	pro	expresivní	předměty.	
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III.	kapitola:	
PRINCIPY	DALTONSKÉHO	PLÁNU	
	
Obecně	se	v	poslední	odborné	literatuře	hovoří	o	třech	základních	principech	

(svoboda,	samočinnost	spolupráce).	Abychom	byli	ale	přesní,	musíme	se	zmínit	o	
tom,	že	odborníci	–	teoretičtí	i	praktičtí	pedagogové	–	se	v	otázce	počtu	a	názvu	
principů	rozcházejí.	H.	Parkhurstová	uváděla	v	roce	1922	dva	principy	(svoboda	
a	 spolupráce),	 o	 rok	 později	 již	 tři	 (svoboda,	 škola	 jako	 společenství,	 pensum)	
a	ve	 stejném	 roce	 přidala	 ještě	 čtvrtý	 princip	 (samočinnost)1.	 Holanďan	
S.	C.	Bokhorst	hovořil	v	roce	1924	také	o	čtyřech	principech	daltonského	plánu	
(svoboda,	 spolupráce,	 samočinnost,	 výkonnost),	 tedy	 poněkud	 odlišných	 od	
pojetí	 H.	 Parkhurstové.	 Nizozemský	 specialista	 P.	 Bakkum	 ve	 své	 práci	
o	daltonském	 vyučování	 »Daltononderwijsop	 de	 lagere	 School«	 z	 roku	 1953	
uvádí	následující	principy	(které	nazývá	podmínkami):	

	
o svoboda	jako	první	podmínka	pro	vnitřní	rozvoj	dítěte,	
o spolupráce	k	podpoře	sociálního	vzdělání,	
o individuální	práce	a	samočinnost	pro	osobní	rozvoj2.	

	
I	když	daltonský	plán	vznikl	jako	praktické	řešení	tehdy	aktuálního	problému	

a	 nikoliv	 z	 potřeby	 utváření	 konkrétní	 teorie,	 jak	 je	 tomu	 např.	 ve	 vyučování	
podle	M.	Montessoriové	(vycházejícího	z	jejích	biologicko-naturalistických	pojetí	
senzitivních	 fází,	 předem	 připraveného	 prostředí,	 zralosti	 apod.),	 nebo	 ve	
vyučování	 podle	 jenského	 plánu	 P.	 Petersena	 (s	 důrazem	 na	 sociální	 cíle	
vzdělávání,	 utváření	 kmenových	 skupin	 s	 individuálním	 programem)	 nebo	 ve	
vyučování	Volných	waldorfských	škol	(se	Steinerovou	antroposofií),	přesto	lze	za	
třemi	 daltonskými	 principy	 odhalit	 antropologické	 pojetí:	 daltonské	 vyučování	
vnímá	 člověka	 jako	 svobodnou	 bytost,	 odpovědnou	 za	 vlastní	 volby	 a	 výběry,	
jako	tvořivou	bytost	ve	svém	myšlení,	a	 jako	bipolární	bytost	ve	smyslu	vztahu	
jedince	 a	 společnosti.	 Přívrženci	 determinismu	 proto	 budou	 volit	 cestu	
daltonského	vyučování	jen	s	velkými	obtížemi.	

Nizozemský	Daltonský	 spolek	 (NDV	se	 sídlem	v	Emmenu)	vychází	podobně	
jako	současná	odborná	literatura	z	následujících	třech	principů,	které	si	budeme	
blíže	charakterizovat	(svoboda,	samočinnost,	spolupráce).	

	
1.	Svoboda	
	
Je	 velmi	 důležité	 rozlišovat	 »svobodu	 čeho«	 (freedom	 of)	 a	 »svobodu	 od	

čeho«	 (freedom	 from).	 Čtyři	 uznávané	 atlantické	 svobody	 obsahují	 obě	 formy	
svobody:	svobodu	projevu,	svobodu	náboženského	vyznání,	svobodu	očekávání	a	
svobodu	strachu.	
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V	případě	daltonského	vyučování	se	vždy	jedná	o	svobodu	čeho.	Ostatně	obě	
formy	 svobody	 se	 vždy	 doplňují:	 svoboda	 projevu	 zároveň	 znamená,	 že	 nesmí	
být	potlačována	svoboda	tisku.	

Jiné	možné	členění	svobody	je	rozdělení	na	svobodu	vnější	a	vnitřní.	Vnitřní	
svoboda	znamená	cítit	se	volně,	neomezovaný	a	nepotlačovaný.	Vnější	svoboda	
vychází	 ze	 zákonů	 a	 přijatých	pravidel:	 díky	 dopravním	předpisům	existuje	 na	
silnicích	 co	možná	 nejvyšší	 svoboda	 a	 volnost.	 V	 rámci	 daltonského	 vyučování	
představuje	 vnější	 svoboda	 prostředek	 pro	 dosažení	 vnitřní	 svobody.	 Vnější	
svoboda	je	tedy	výchovným	prostředkem.	

Neznamená	 to	 vlastně	 nic	 jiného	 než	 respektování	 svobody	 jiného	 člověka,	
čímž	 získává	 naše	 vlastní	 svoboda	 přirozený	 rozměr.	 Neexistuje	 neomezená	
svoboda.	

V	 anglosaské	 literatuře	 je	 často	 neomezená	 svoboda	 nazývána	 »liberty«	
a	tvoří	 protiklad	 k	 pojmu	 »freedom«.	 Svoboda	 ve	 smyslu	 »liberty«	 je	 svoboda	
kvůli	sobě	samé,	je	sama	sobě	účelem.	Svoboda	ve	smyslu	»freedom«	je	chápána	
jako	 podmínka	 pro	 službu	 vyšším	 cílům.	 Tato	 svoboda	 umožňuje	 a	 zároveň	
vyžaduje	osobní	rozhodování	a	volbu	a	činí	člověka	odpovědným	za	to,	co	dělá.	
V	tomto	smyslu	je	svoboda	sociálním	pojmem.	Naopak	pojem	svobody	ve	smyslu	
»liberty«	 je	 egocentrický.	 Svobodě	 ve	 smyslu	 »freedom«	 se	 musí	 každé	 dítě	
postupně	učit.	

Svoboda	 v	 daltonské	 škole	 je	 reakcí	 na	 donucování	 ve	 škole	 tradiční.	 Dát	
dětem	svobodu	znamená	zbavit	je	tlaku	rodičů	a	učitelů	a	vložit	jej	na	ně	samé.	
Úkolem	učitele	totiž	není,	aby	byl	nositelem	vojenského	drilu,	ale	jeho	úkolem	je	
být	pomocníkem	a	vychovatelem	dětí.	

Daltonský	plán	definuje	svobodu	jako	svobodu	volby	neoddělitelně	spojenou	
s	odpovědností	za	tuto	volbu.	Tato	odpovědnost	Často	vyvolává	strach.	

V	pracích	E.	Fromma	lze	nalézt	pojmy	jako	»strach	ze	svobody«	nebo	»strach	
před	odpovědností«.	

	
V	čem	spočívá	svoboda	v	rámci	daltonského	vyučování?	

1.1.	Svoboda	žáků	pro	volbu	a	výběr:	
Protože	 v	 téměř	 žádných	 příručkách	 o	 daltonském	 vyučování	 nejsou	 tyto	

svobody	 žáků	 souhrnně	 uváděny,	 uvádíme	 je	 v	 souvislosti	 s	 daným	 pensem,	
v	jehož	rámci	se	může	dítě	svobodně	rozhodovat:	

o s	 kterými	 částmi	 pensa	 chce	 začít?	 (bud	 s	 tím	 nejzajímavějším	 nebo	
nejméně	zajímavým.)	

o zda	 bude	 pracovat	 samostatně	 (individuálně)	 nebo	 ve	 skupině	
a	s	kým?		

o kde	bude	pracovat?	
o jaké	pomůcky	a	prostředky	si	zvolí?	
o kolik	času	bude	potřebovat	na	zvládnutí	daných	částí	pensa?	
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o zda	 využije	 přestávek	 nebo	 bude	 pracovat	 dále?	 (A.	 J.	 Lynch	 totiž	
umožnil	žákům,	aby	si	sami	určovali	přestávky	ve	své	práci).	

1.2.	Svoboda	volby	a	výběru	z	hlediska	učitele:	
I	 tato	svoboda	 je	v	daltonské	 literatuře	 jen	málokdy	uváděna,	což	nás	vedlo	

k	alespoň	heslovitému	uvedení	jejího	obsahu.	Učitel	si	může	zvolit:	
o Jak	 bude	 pracovat	 s	 pensem,	 tj.	 nakolik	 bude	 respektovat	 přísné	

požadavky	H.	Parkhurstové?	
o Jaké	učebnice	a	pomůcky	nabídne	žákům?	
o Využije	 možnost	 diferenciace?	 Pokud	 ano,	 jak	 dalece	 a	 jakým	

způsobem?	
a)	Jak	dalece	znamená,	kolik	úrovňových	skupin	ve	třídě	vytvořím?	
b)	 Jakým	 způsobem	 znamená,	 časovou	 diferenciaci,	 úrovňovou	

diferenciaci,	zájmovou	diferenciaci	nebo	jejich	vzájemnou	kombinaci.	
o Kolik	hodin	bude	věnovat	volné	práci?	
o Jaký	druh	a	formu	»vysvětlovacích«	hodin	zvolí?	(uváděcí,	přehledový,	

problémový,	rozhovorový,	apod.)	
o Bude	 ve	 škole	 prosazovat	 organizování	 žáků	 podle	 věku	 nebo	 podle	

jiných	kritérií?	
o Jak	 bude	 provádět	 kontrolu	 naplňování	 pensa?	 Veřejně	 na	 nástěnce	

nebo	jinou	formou	dohodnutou	se	žáky?	
	
Z	hlediska	každodenní	praxe	přicházejí	v	úvahu	ještě	další	možnosti:	

o Jak	často	bude	probíhat	hodnocení?	
o Jak	bude	probíhat	komunikace	mezi	učiteli?	
o Jaké	 barvy	 budou	 zvoleny	 pro	 lepší	 orientaci	 v	 materiálech	

a	pomůckách?	
o a	mnoho	dalších	podle	míry	uplatňování	daltonského	plánu.	

1.3.	Odpovědnost:	
Vstoupí-li	nový	žák	do	dosavadní	školy,	přenese	zároveň	odpovědnost	za	svůj	

rozvoj	 na	učitele,	 protože	 to	 je	 jeho	úloha,	 aby	dbal	 na	 to,	 že	 se	 žák	učí.	Učitel	
vyučuje,	 žák	musí	 vstřebávat	 a	 nikoliv	 sám	hledat.	Na	 to	 totiž	 není	 v	 učebních	
plánech	a	osnovách	plánovaný	čas	a	prostor.	

Daltonský	 plán	 přenáší	 větší	 důraz	 z	 vyučování	 na	 učení,	 tedy	 z	 učitele	 na	
žáka.	 Základním	 principem	 daltonského	 plánu	 je:	 »Žák	 je	 za	 svoji	 práci	 a	 svůj	
rozvoj	 sám	 odpovědným«.	 Žák	 je	 veden	 k	 tomu,	 aby	 pochopil,	 že	 učení	 je	 věcí	
jeho	samotného	a	nikoliv	učitele.	Jestliže	učiníme	žáky	z	větší	části	odpovědné	za	
jejich	 rozvoj,	 upevňujeme	 v	 nich	 pocit	 sebedůvěry,	 odpovědnosti	 k	 sobě	
a	podporujeme	 jejich	 iniciativu	 a	 schopnost	 objevovat.	 Zdůrazňujeme	 slova	
»z	větší	části«,	protože	triadický	vzor	nemizí.	

Přenášení	 části	 odpovědnosti	 na	 dítě	 znamená,	 že	 dítě	 je	 na	 úrovni	 svého	
duševního	rozvoje	bráno	vážně.	Míra	odpovědnosti	se	zvětšuje	s	nárůstem	času	
pro	plnění	pensa,	od	několika	hodin	u	malých	dětí	až	po	týdny	u	starších	dětí.	
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Pensum	 přitom	 není	 žádná	 maličkost!	 Pensum	 je	 úkolem,	 který	 musí	 být	
akceptován	a	z	něho	musí	vycházet	výzva	pro	další	úkoly.	Tím,	že	dáváme	dětem	
úkoly	 ve	 formě	 pensa,	 za	 jejichž	 splnění	 jsou	 samy	 odpovědné,	 dáváme	 jejich	
práci	 smysl	 a	 jim	vědomí	určitého	cíle.	Tento	pocit	 vzrůstá,	pokud	 jim	vědomě	
sdělujeme	celkový	smysl	našeho	jednání,	totiž,	že	jim	důvěřujeme	a	vidíme	v	nich	
lidi,	kteří	 jsou	schopni	dané	úkoly	(pensum)	splnit.	I	H.	Parkhurstová	vycházela	
implicitně	z	předpokladu,	že	děti	mají	vůli	se	učit.	Reálné	nebezpečí	tkví	v	tom,	že	
ona	vůle	se	u	dítěte	nemusí	projevit.	V	literatuře	je	popisován	případ,	kdy	hosté	
daltonské	 školy	 upozorňovali	 na	 dva	 chlapce,	 kteří	 se	 jen	 tak	 »poflakovali«	 po	
dvoře.	Učitel	na	to	reagoval	slovy:	»Jestliže	se	rozhodli,	že	 takto	stráví	svůj	čas,	
dovolme	jim	to,	protože	stejně	jako	my	i	oni	vědí,	že	pondělí	je	dnem	hodnocení	
a	každý	 musí	 mít	 své	 pensum	 hotové	 a	 splněné!«3.	 Důležité	 je	 ale	 umět	
postupovat	správně	v	případě,	že	žák	své	pensum	ve	stanoveném	čase	nesplnil.	
Existují	totiž	rodinné	nebo	mimorodinné	příčiny,	nemoc	nebo	cokoliv	jiného.	To	
musí	učitel	vzít	v	úvahu.	H.	Parkhurstová	říká	ve	své	práci	o	daltonském	plánu,	
že	odpovědností	za	výsledek	je	stupňována	nejen	latentní	inteligenční	schopnost,	
ale	 i	 schopnost	 úsudku	 a	 celkový	 charakter.	 Tím	 přecházíme	 k	 dalšímu	
daltonskému	principu.	

	
2.	Samočinnost	
	
V	 dosavadní	 (tradiční)	 škole	 má	 každá	 vyučovací	 hodina	 pevnou	 vnitřní	

organizaci,	která	vychází	z	herbartovské	teorie	z	poloviny	19.	století.	
Ve	vyučovacím	procesu	byl	kladen	důraz	na	učitele,	který	byl	nejlepší	osobou	

pro	vysvětlování	nové	látky	a	pro	vytváření	správných	představ.	Žáci	pak	museli	
být	pasivní	a	vždy	v	receptivní	roli.	Mohli	 jen	reprodukovat	naučené,	což	vedlo	
k	upřednostňování	 paměťové	 práce.	 Učitelský	 diplom	 získával	 uchazeč	 tím,	 že	
prokázal	znalost	věcných	poznatků.	

V	 díle	 Heleny	 Pakrhurstové	 je	 role	 učitele	 popisována	 následovně:	
»V	minulosti	 jsme	 se	 soustřeďovali	 na	 vyučujícího.	 Bylo	 obecně	 přijímána,	 že	
učitelovou	 povinností	 bylo	 odvést	 veškerou	 práci	 v	 rámci	 vyučování.	 Jedním	
z	důsledků	takového	postoje	bylo	posuzování	a	nahlížení	na	výchovné	otázky	jen	
z	hlediska	učitele.4	

Samotný	 pojem	 »samočinnost«	 může	 vést	 k	 mylnému	 chápání,	 protože	
někteří	 postherbartovští	 didaktici	 označovali	 tímto	 názvem	 předposlední	 fázi	
herbartovského	procesu	vyučování.	U	daltonského	vyučování	 jde	o	 to,	 aby	 žáci	
odváděli	samostatnou	duševní	práci	a	aby	probíhalo	 jejich	samostatné	myšlení.	
Obsahem	 tohoto	principu	 je	 akceptované,	 ale	 v	praxi	 často	opomíjené	utváření	
vlastního	 stanoviska,	 zrání	 a	 prohlubování	 zájmů	 žáků	 a	 jejich	 individuálních	
rozdílů	v	tempu,	pracovním	nasazení	a	soustředění.	

Také	 existuje	 jistá	 souvislost	 se	 společenským	 vývojem.	 Dříve	 totiž	 bylo	
funkční,	 aby	 učitelé	 učili	 hotové	 odpovědi	 pro	 možné	 životní	 situace,	 čímž	
svědomitě	 připravovali	 nové	 generace	 pro	 statickou	 kulturu.	 Ovšem	 hlavním	
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znakem	 dnešní	 doby	 je	 dynamičnost	 a	 změna,	 v	 nichž	 se	 naučené	 hotové	
odpovědi	vůbec	neuplatňují.	

A	 americký	 expert	 na	 daltonský	 systém	 D.	 Jivanayakam	 napsal	 již	 v	roce	
1927:	»Jestliže	žák	přijme	zadané	pensum	a	je	při	jeho	zpracovávání	samočinně	
aktivní,	stává	i	třeba	proti	své	vůli	aktivní	silou	učebního	procesu.	«5.	

Samočinnost	 lze	 potom	 rozdělovat	 na	 individuální	 (když	 žák	 pracuje	 sám)	
nebo	sociální	(když	žáci	spolupracují	ve	skupině).	

Princip	 spolupráce	 se	 ovšem	 dotýká	 také	 učitelů.	 Často	 je	 právě	 snaha	
uplatňovat	 tento	 princip	 značnou	 překážkou	 při	 zavádění	 daltonského	 plánu,	
protože	budí	u	učitelů	obavy	a	tím	i	odpor.	Většina	učitelů	se	stále	domnívá,	že	
poruší	 své	 povinností,	 pokud	 nebudou	 látku	 vysvětlovat	 a	 vykládat.	 Zde	 hraje	
velkou	roli	 jejich	svědomí.	Velmi	často	se	 lze	setkat	s	 tvrzením,	že	samočinnost	
žáků	 vyžaduje	 mnoho	 času.	 Ovšem	 to,	 že	 pomocí	 samočinnosti	 dosahují	 žáci	
mnohem	lepších	výsledků,	nejsou	odpůrci	daltonského	plánu	ochotni	akceptovat.	
Pokud	se	ale	škola	rozhodne	daltonský	plán	akceptovat	(a	v	současné	době	to	lze	
masověji	 pozorovat	 v	Nizozemí	 a	 v	Rakousku),	 tak	 vždy	přijímá	 skutečnost,	 že	
daltonský	 plán	 není	 dogmatickou	 uzavřenou	 a	 neměnnou	 koncepcí,	 ale	
umožňuje	 vlastní	 utváření	 vnější	 i	 vnitřní	 podoby	 školy,	 podle	 vlastních	 idejí	
a	možností.	A	to	bud	sama	nebo	ve	spolupráci	s	dalšími	školami,	což	je	vždy	pro	
školy	prospěšnější	a	pro	daltonský	plán	smysluplnější.	

Daltonský	plán	nechce	ovlivňovat	učitele	žádnými	předepsanými	směrnicemi	
a	 normami,	 protože	 učitele	 nechápe	 jako	 vykonavatele	 systému,	 vymyšleného	
někým	 jiným	 (vůbec	 pak	 totiž	 není	 pro	 děti	 přesvědčivý),	 ale	 jako	 tvořivou	
a	samostatně	 myslící	 bytost.	 Vlastně	 ani	 nejde	 v	 současné	 době	 něco	 pevně	
předepisovat,	 protože	 svět	 se	 mění	 tak	 rychle,	 že	 škola	 a	 učitelé	 nejsou	
s	inovacemi	 vyučování	 vlastně	 nikdy	 hotovi.	 Vzhledem	 k	 uplatňování	 principů	
svobody	volby	a	samočinnosti	nemohou	být	žádné	dvě	školy	úplně	identické.	To	
v	Nizozemí	 vedlo	 k	 otázce:	 Kdy	 vlastně	 škola	 přestává	 být	 školou	 daltonskou?	
Představenstvo	 nizozemské	 Daltonské	 asociace	 propůjčuje	 školám	 název	
»daltonská«	 Podmínkou	 je,	 aby	 bylo	 představenstvo	 vždy	 informováno	
o	změnách,	které	by	se	dotýkaly	plánu	práce,	uplatňování	tří	uváděných	principů	
a	 práce	 s	 pensem.	 Pokud	 škola	 přestává	 uplatňovat	 jen	 jeden	 z	uvedených	
principů,	přestává	být	řádnou	daltonskou	školou,	ale	»jen«	školou	s	daltonskými	
prvky	(Nizozemci	hovoří	o	termínu:	daltonizující	škola).	

	
3.	Spolupráce	
	
V	 oblasti	 principu	 spolupráce	 musíme	 rozlišovat	 mezi	 základní	 školou	

a	školami	středními.	
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3.	1.	Princip	spolupráce	na	střední	škole	
Na	těchto	školách,	v	nichž	 je	uplatňován	daltonský	plán,	navštěvují	studenti	

během	»daltonských	hodin«	odborné	učebny	nebo	 laboratoře,	 aby	v	nich	plnili	
konkrétní	úkoly	zadané	v	pensu.	Studenti	mají	následující	možnosti:	

o pracují	samostatně	(individuálně),	
o spolupracují	ve	skupině	z	jedné	třídy,	
o samostatně	 nebo	 ve	 skupině	 pracující	 studenti	 požádají	 starší	

(zkušenější)	studenty	o	pomoc,		
o o	pomoc	je	požádán	přítomný	odborný	učitel.	

	
H.	Parkhurstová	podporovala	vytváření	odborných	učeben	(»laboratoří«,	což	

byl	její	oblíbený	termín,	i	když	si	byla	vědoma	významových	obtíží,	protože	tento	
pojem	byl	 již	 tehdy	spojován	s	průběhem	vědeckých	experimentů).	 Svoji	 volbu	
vysvětlovala	tím,	že	vzhledem	ke	svému	působení	je	škola	vlastně	velkou	sociální	
laboratoří,	v	níž	se	studenti	chovají	jako	experimentátoři.	

3.	2.	Princip	spolupráce	na	základní	škole	
Z	obou	výše	popisovaných	principů	vysvítá,	že	vlastní	školu	učitelstvo	utváří	

pomocí	 spolupráce.	 Společně	 pozorují	 a	 hodnotí	 děti,	 rozpracovávají	 metody,	
diagnostikují	 vlastní	 možnosti	 a	 meze,	 pozorují	 okolí	 školy	 a	 využívají	 ho	 ke	
zlepšení	 práce	 ve	 škole	 atd.	Mohou	diskutovat	 o	 utváření	 pensa,	 symbolických	
a	orientačních	 barvách	 nebo	 o	 pravidlech	 chování	 a	 jednání	 ve	 škole.	 Učitel	
pomocí	spolupráce	ztrácí	svoje	výsadní	postavení	»třídního«	učitele,	ale	získává	
spoluprací	mnohem	více	–	týmovou	podporu	a	místo	v	učitelském	společenství.		

Pro	 skupinu	 žáků	 (studentů)	 i	 učitelů	 platí	 myšlenka	 Parkhurstové:	
»Daltonský	plán	 směřuje	 k	 socializaci	 školního	prostředí,	 což	 pomáhá	 vytvářet	
kooperující	pospolitost6.	

Proč	je	vlastně	dobré	podporovat	spolupráci?	
V	souvislosti	s	poukazováním	na	význam	spolupráce	nebo	skupinové	práce	je	

zdůrazňován	 především	 vyšší	 výkon	 žáků.	 Spolupráce	 má	 podle	 některých	
autorů	stanovené	závazné	podmínky,	mezi	něž	patří	např.:	

o určitá	míra	připravenosti	pro	diskusi,	
o schopnost	mlčení	a	naslouchání	druhému	(tak,	že	jeho	projev	chápeme	

a	rozumíme	mu),	
o soustředěna	pozornost	k	předmětu	spolupráce,	
o smysluplné	nastolení	správných	problémů,	
o zachovávání	vhodné	organizace	při	diskusi,	kdy	si	všichni	vidí	do	tváří	

a	mohou	sledovat	i	nonverbální	projevy	druhých	atd.	
	
Z	 řady	 těchto	podmínek	 lze	odvozovat	 i	 jejich	pedagogický	 smysl	 a	 význam	

pro	to,	co	se	dítě	vlastně	jejich	pomocí	naučí.	Sem	patří	zejména	komunikativní	
dovednosti	 a	 řada	 sociálních	 kompetencí,	 důležitých	pro	 život	 ve	 skupině.	 Tím	
získává	princip	spolupráce	nejen	kognitivní,	intelektuální	hodnotu,	ale	s	důrazem	
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na	jednotlivé	složky	pojmu,	totiž	»spolu«	a	»práce«,	hodnotu	pedagogickou,	bez	
níž	je	obtížné	v	životě	uplatňovat	hodnoty	kognitivní.	

Skutečný	život	není	totiž	jenom	kontakt,	je	to	něco	více,	je	to	také	kooperace	
a	interakce.	 Kolik	 lidí	 vykonává	 svoji	 práci	 bez	 nutnosti	 cizí	 pomoci?	 Možná	
někteří	umělci,	kteří	ale	konec	konců	také	musí	a	chtějí	spolupracovat.	

Tak	 lze	 konstatovat,	 že	 uvedené	 tři	 principy	 obsahují	 implicitně	 výchovné	
cíle:	učit	se	svobodě,	kreativitě	a	to	vše	se	sociálním	aspektem.	Tím	se	daltonský	
plán	stává	mnohem	více	než	jen	organizační	nebo	didaktickou	technikou.	
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IV.	kapitola:	
CHARAKTERISTICKÉ	ZNAKY	VYUČOVÁNÍ	
	
»Dalton	není	žádnou	metodou,	žádným	systémem.	Dalton	 je	vlivem,	způsobem	

života.«	
Helena	Parkhurstová	

	
1.	je	daltonský	plán	systémem?	
	
Systémem	 označujeme	 účelně	 uspořádaný	 a	 organizovaný	 celek	 k	sobě	

patřících	 věcí	 a	 jejich	 součástí.	 Systém	 se	musí	 vyznačovat	 soudržnosti	 tak,	 že	
jednotlivé	součásti	nesmějí	být	navzájem	v	rozporu.	Pokud	se	v	systému	objeví	
chyba,	 pak	 zlepšení	 systému	 (oprava	 chyby)	 znamená	 zvýšení	 soudržnosti.	
Konečným	 výsledkem	 potom	 je	 imponujícím	 způsobem	 vystavěná	myšlenková	
konstrukce.	Dostane-li	 se	do	 této	 fáze	vyučovací	 systém,	projevuje	 se	 snaha	po	
jeho	ochraně,	čímž	se	zvyšuje	nebezpečí	jeho	ustrnutí.	I	tak	»moderní«	vyučovací	
a	 učební	 systémy	 jako	 montessoriovská,	 jenská	 nebo	 waldorfská	 škola	 se	
vyznačují	 také	 tím,	 že	 jim	 vždy	 předcházela	 tvorba	 teorie	 školy.	 Každá	 škola	
spočívající	 na	 předem	 vytvářené	 teorii	 je	 systematickým	 utvářením	 teorie.	
Odkloní-li	se	ale	v	praxi	od	pojetí	»zakladatelem«	vznikne	chyba,	protože	teorie	
je	 ve	 svém	systému	správná.	Daltonské	vyučování	 vzniklo	 a	 je	postaveno	 zcela	
jiným	způsobem.	

V	první	škole,	v	níž	H.	Parkhurstová	působila,	v	Pepin	County	 (blízko	svého	
rodiště	 Durand	 Wisconsin),	 kde	 byla	 jedinou	 učitelkou	 na	 40	 žáků	 v	osmi	
postupných	 ročnících,	 stála	 před	problémem,	 jak	 by	bylo	možné	 vyučovat	 osm	
postupných	ročníků	tak,	aby	děti	nemusely	čekat,	když	je	učitelka	právě	s	dětmi	
jiného	ročníku.	Jestliže	by	nebyl	tento	problém	vyřešen	ve	prospěch	dětí,	začala	
by	 se	mezi	 nimi	 šířit	 nuda	 a	nezájem	o	 školu.	 Právě	 tento	 stav	mezi	 dětmi	byl	
důvodem	 k	 odvolání	 jejích	 dvou	 předchůdců	 v	 Pepin	 County.	 Jejím	 prvním	
krokem	 bylo,	 že	 se	 zeptala	 nejstarších	 hochů	 (zároveň	 vůdců	 dětských	 part),	
v	čem	 by	 chtěli	 vyniknout	 a	 být	 dobří.	 Pak	 je	 pro	 »jejich«	 obory	 jmenovala	
pomocnými	učiteli	pro	případy,	 že	by	ostatní	děti	potřebovaly	pomoc	a	ona	by	
právě	 byla	 u	 jiných	 dětí.	 S	 těmito	 nejstaršími	 hochy	 později	 vytvořila	 jejich	
»pensa«,	aby	mohli	nerušeně	pracovat	s	mladšími	dětmi.	

Po	 svém	 dalším	 vzdělávání	 dostala	 H.	 Parkhurstová	 možnost	 dále	 svoji	
koncepci	 rozvíjet	 ve	 škole	 v	 Tacoma	 Washington.	 Zde	 dostávaly	 »daltonské	
principy«	 konkrétnější	 podobu.	 Již	 z	 uvedeného	 je	 zřejmé,	 že	 Daltonský	 plán	
vznikal	 nikoliv	 jako	 teorie,	 ale	 postupně	 jako	 řešení	 praktického	 problému	
v	praxi,	 totiž	 současného	 vyučování	 více	 postupných	 ročníků	 (tříd).	 Teprve	
později	 začala	 na	 základě	 vyřešeného	 problému	 vznikat	 teorie	 pro	 aplikaci	
v	běžném	vyučování.	
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Tím,	že	má	daltonský	plán	jako	první	princip	svobodu	volby	(výběru)	a	spolu	
s	 dalšími	 principy	 je	 vnímán	 za	 základní	 hlediska	 lidství,	 nemůže	 se	 stát	
»daltonské	vyučování«	nikdy	uzavřeným	systémem.	

V	 běžných	 systémech	 také	 existuje	možnost	 volby,	 ale	 vždy	 jen	mezi	 »ano«	
a	»ne«.	Jestliže	souhlasíme,	potom	jsme	nuceni	se	podřídit	požadavkům	systému,	
které	jsou	předepsány	(preskriptivní	systém).	

H.	Parkhurstová	označovala	daltonský	plán	pojmem	»an	influence«	(vliv),	ale	
v	 našem	 smyslu	 lze	 tento	 pojem	 překládat	 i	 jako	 »pracovní	 idea«:	
s	respektováním	tří	principů	a	pensa	si	školu	vytvoř	sám.	Rámec	je	na	světě,	ale	
jeho	 uskutečnění	 a	 naplnění	 závisí	 na	 každém	 účastníkovi.	 Zatímco	 systém	 je	
naplňován,	 daltonský	 plán	 nemůže	 být	 vyčerpávajícím	 způsobem	 uskutečněn	
nikdy.	Je	známo,	že	autorka	daltonského	plánu	s	ním	experimentovala	celý	život.	
Velmi	ráda	naslouchala	těm,	kteří	její	ideje	v	praxi	uplatňovali	a	těšilo	ji,	když	se	
jim	jiným	způsobem	podařilo	to,	co	znala	sama	z	vlastní	učitelské	praxe.	Pokud	
jsou	 totiž	 zachovány	 znaky	 principů,	 lze	 je	 přizpůsobovat	 okolnostem	
a	podmínkám	školy	a	rozhodnutí	učitelů.	

Nizozemský	praktik	v	oblasti	daltonského	plánu	uzavřel	výše	uváděné	pojetí	
slovy:	»Používání	zmíněných	principů	nevedlo	k	dogmaticky	pevnému	utváření,	
proto	 jen	 těžko	 lze	 hovořit	 o	 daltonském	 systému«1.	 Dosavadní	 praxe	 také	
potvrdila,	 že	 označení	 daltonského	 plánu	 za	 »elastické	 schéma«	 v	 roce	 1921	
v	Times	 Educational	 Supplement	 bylo	 zcela	 oprávněné.	 Že	 jsou	 přívrženci	
daltonského	plánu	vzdáleni	systémovému	myšlení,	souvisí	také	s	jejich	důrazem	
na	prosazování	flexibility.	

	
2.	Flexibilita:	
	
V	 současné	 době	 existuje	mezi	 zastánci	 a	 podporovateli	 daltonského	 plánu	

skupina,	 která	 vnímá	 neexistenci	 »comprehensivní«	 teorie	 jako	 nedostatek,	
protože	 teorie	 poskytuje	 stanovisko.	 Daltonský	 plán	 disponuje	 přitom	 velkou	
možností	 propojovat	 se	 nebo	 využívat	 různých	 teorií	 učení	 a	 pojetí	 člověka	
a	jeho	chování.	Nemá	smysl	nyní	uvádět	podrobné	příklady	různých	teorií,	které	
korespondují	 s	 požadavky	daltonského	plánu	nebo	k	nimž	dospěla	 a	 ověřila	 je	
praxe	daltonského	vyučování.	Pro	ilustraci	uveďme	alespoň	následující:	

o V	oblasti	psychologie	myšlení	ve	smysl	způsobů	řešení	problémů	jsou	
rozlišovány	 úrovně	 konkrétního,	 schematického	 a	 abstraktně-
kategoriálního	 myšlení,	 čímž	 je	 vysvětlován	 vývoj	 chápání	 od	
konkrétního	 k	 abstraktnímu	 (např.	 Lindworski,	 Prins).	 Podobně	
směřovalo	i	americké	hnutí	»how	-to	-	study	-	movement«.	

o Bloomovo	 tzv.	 Mastery	 Learning,	 které	 je	 chápánoa	 jako	 dítě	
daltonského	 plánu.	 Smyslem	 je	 zvládnout	 určitou	 část	 učiva	 v	 bloku	
tak,	 aby	 závěrečné	 testy	 byly	 lepší	 než	 vstupní	 »zkouška«	 Pokud	
student	 zvládl	 »blokové	 pensum«,	 dostává	 buď	 »obohacující	 látku«	
nebo	 si	 látku	 k	 prohloubení	 vybírá	 sám.	 Tento	 způsob	 výuky	 lze	
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uplatňovat	v	různých	výkonnostních	úrovních,	přičemž	diferenciace	je	
uplatňována	v	rámci	úrovně	zpracování	úkolů.	

o Modulární	 a	 problémové	 vyučování.	 Modulem	 se	 rozumí	 malý	 úsek	
učební	 látky,	který	 je	 tematicky	nezávislý	na	ostatní	 látce	a	může	být	
zpracováván	 zcela	 samostatně.	 Modulový	 systém	 může	 nahrazovat	
tradiční	 systém	 ročních	 osnov.	 Obvykle	 může	 být	 modulem	 např.	
nějaký	problém.	

	
Je	zřejmé,	že	i	tyto	způsoby	výuky	se	v	řadě	momentů	podobají	daltonskému	

vyučování.	V	daltonské	škole	»De	Tjalk«	v	nizozemském	městě	Lelystad	je	možné	
pozorovat	spojování	daltonské	výuky	s	»Mastery	Learning«.	Nizozemští	teoretici	
hovoří	 v	 této	 souvislosti	 o	 tzv.	 efektivní	 škole,	 která	 využívá	 času	 ve	 prospěch	
dětských	 aktivit	 tak,	 že	 žáci	 zvládají	 běžné	 učivo	 za	 dvě	 třetiny	 času	 než	
v	»normálních«	školách.	Zbytek	času	potom	věnují	sportu	nebo	jiným	kulturním	
aktivitám.	 Podobnou	 efektivitu	 vykazovala	 ve	 20.	 letech	 i	 škola	 v	New	 Yorku	
v	době,	kdy	ji	řídila	H.	Parkhurstová.	Jsme	tak	u	dalšího	charakteristického	znaku	
vyučování,	totiž	u	aktivity	děti.	

	
3.	Aktivita	dětí:	
	
A.	 J.	 Lynch	 označoval	 ve	 20.	 letech	 tehdejší	 běžnou	 školu	 pojmem	 »sit-

stillery«	 (tiché	 sezení).	 Tento	 nepřirozený	 způsob	 vyvolal	 zákonitou	 reakci	
v	podobě	aktivizace	dětí.	Právě	spolupráce	dětí	na	povinném	a	volitelném		pensu	
vedla	 děti	 k	 požadované	 aktivitě.	 V	 daltonském	 plánu	 je	 dovedena	 možnost	
aktivizace	 dětí	 do	 maximálního	 stupně.	 Je	 to	 dáno	 tím,	 že	 pensum	 je	 tak	
postaveno,	aby	se	žádný	žák	vzhledem	ke	své	úrovni	nenudil.	Pocit,	že	se	mohu	
sám	 něčemu	 v	 rámci	 vlastní	 činnosti	 naučit	 je	 pro	 děti,	 pokud	 již	 nejsou	
»zkažené«	nevhodným	přístupem,	plně	motivující.	

	
4.	Diferenciace	
	
»Je	 zvláštní,	 že	 učitelům	 nebylo	 dosud	 jasné,	 že	 se	 tvrdošíjně	 pokoušejí	

o	nemožné,	když	se	snaží	udržet	pohromadě	třídu.«	
H.	Parkhurstová	

	
Hlavními	 hledisky	 klasického	 frontálního	 vyučování	 bylo	 a	 je,	 že	 se	 všichni	

žáci	 ve	 stejném	 čase	 věnují	 stejné	 látce.	 Pokud	 změníme	 z	 těchto	 tří	
charakteristických	 znaků	 alespoň	 jeden	 (tedy	 bud	 ne	 všichni	 žáci,	 nebo	 ne	 ve	
stejnou	 dobu	 nebo	 ne	 stejnou	 látku),	 pak	můžeme	 hovořit	 o	 diferenciaci	 nebo	
individualizaci.	Postupně	bylo	vyvinuto	několik	typů	diferenciace:	

a)	 Výkonová	 (úrovňová)	 diferenciace,	 kdy	 na	 základě	 rozdílné	 obtížnosti	
učební	látky	sledujeme	odlišnou	míru	nadání	jednotlivých	žáků.	
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b)	 Časová	 diferenciace,	 kdy	 je	 faktor	 předepsaného	 času	 ke	 zvládnutí	
vypuštěn	a	každý	žák	pracuje	podle	vlastního	individuálního	tempa.	

c)	 Zájmová	 diferenciace,	 kdy	 jsou	 žáci	 rozčleňováni	 podle	 vlastní	 zájmové	
orientace	do	dalších	skupin2.	

	
H.	 Parkhurstová	 zvolila	 pro	 svoji	 praxi	 výkonovou	 diferenciaci.	 Předností	

bylo,	že	celá	třída	mohla	zůstat	pohromadě.	V	případech,	kdy	zkušenost	ukazuje	
na	 zřetelné	 inteligenční	 rozdíly	 u	 žáků	 stejného	 věku	 a	 v	 jedné	 třídě,	 je	 velmi	
často	 účelné	 modifikovat	 pensum	 tak,	 aby	 vznikly	 tři	 rozdílné	 úrovně	 k	 jeho	
zvládnutí,	napsala	Parkhurstová.	

Minimální	úroveň	pensa	obsahuje	jen	to	opravdu	základní	a	nesmí	odrazovat	
nejslabší	žáky	ve	třídě.	Začíná	tak	působit	vědomí	lehčího	a	složitějšího	učiva.	

	
1.	 Nižší	 stupeň:	 Toto	 nejzákladnější	 učivo	 musí	 zvládnout	 i	 nejslabší	

a	nejpomalejší	žáci	ve	třídě.	Tvoří	minimální	základ	pro	zvládání	další	látky.	
2.	 Střední	 stupeň:	 Učivo	 tohoto	 stupně	 poskytuje	 motivaci	 pro	 další	 četbu	

a	přemýšlení.	
3.	Vyšší	 stupeň:	Podporuje	 žáky	k	 tak	hlubokému	studiu,	na	 jaké	 sami	 stačí	

a	které	jim	ještě	přináší	radost	z	poznání.	
I	když	to	nyní	bude	znít	poněkud	nepravděpodobně,	neexistuje	dosud	žádné	

vědecké	 kritérium	 k	 vymezování	 rozdílů	 mezi	 třemi	 úrovňovými	 skupinami.	
Toto	 rozdělování	 vždy	 závisí	 na	 jemnosti	 vnímání	 učitele.	 Největší	 problémy	
přináší	 časová	 diferenciace,	 která	 se	 těžko	 prosazuje	 při	 snaze	 zachovat	 třídu	
žáků	vždy	pohromadě.	Důsledkem	 je	potom,	 že	každý	 žák	 se	musí	učit	 stejnou	
látku	 bez	 ohledu	 na	 vlastní	 možnosti,	 nebo	 začnou	 ve	 třídě	 vznikat	 značné	
rozdíly,	 které	 začnou	zpochybňovat	dosavadní	»soudržnost«	 třídy	a	brání	 stále	
více	interaktivní	didaktice.	

Zvolíme-li	 jen	 výkonovou	 diferenciaci,	 vzniká	 nebezpeční	 pro	 slabší	 nebo	
pomalejší	žáky,	a	to	i	navzdory	tomu,	že	učivo	je	pro	ně	lehčí,	protože	veškerý	čas	
potřebují	na	zvládnutí	tohoto	učiva	a	nemají	žádnou	rezervu	pro	volbu	vlastního	
(doplňkového)	učiva.	

Řešením	takového	problému	by	mohlo	být	zavedení	volných	vyučovacích	dnů	
bez	 pensa	 (jednou	měsíčně),	 během	 nichž	 by	 se	 žáci	 věnovali	 jen	 učivu	 podle	
vlastního	 výběru.	 Potom	 by	 ale	 bylo	 pro	 školu	 nepostradatelné	 informační	
a	dokumentační	centrum,	v	němž	by	děti	nacházely	podklady	pro	»svoje«	učivo.	
Časová	 diferenciace	 vylučuje	 z	 praxe	 školy	 propadání	 žáků.	 V	praxi	 to	 bylo	
řešeno	tak,	že	žák	sice	pokračoval	se	svojí	skupinou	v	ostatním	pensu	dále,	pod	
individuálním	dohledem	rychle	zvládal	alespoň	minimální	úroveň	zbylého	pensa,	
ale	 v	 dokumentech	 školy	 byl	 veden	 jako	 »propadlík«	 (tzv.	 správně-technické	
propadnutí).	 I	 přesto,	 že	 během	 časové	 diferenciace	 se	 v	 praxi	 ukázalo,	 že	 ne	
všechny	děti	dostávají	pomoc	právě	v	době,	kdy	ji	potřebují,	lze	hovořit	o	celkové	
progresivitě	diferenciace,	protože	smysluplné	reaguje	na	různost	dětí.	
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Zatímco	nás	klasický	 způsob	výuky	nutí	orientovat	 se	na	průměrného	žáka,	
v	daltonský	plán	nám	umožňuje	 soustředit	 se	 zejména	na	 slabší	 (Jivanayakam)	
nebo	více	na	schopnější	žáky	(Moenks).	Jisté	ale	je,	že	v	daltonském	vyučování	se	
diferencuje	 od	 počátku.	 Ovšem	 ani	 takovýto	 způsob	 výuky	 není	 vždy	 plně	
individualizovaný	 (např.	 hodnocení	 výsledků	 práce	 jednotlivých	 žáků	 probíhá	
veřejně	 před	 celou	 třídou,	 obvykle	 formou	 obhajoby	 vlastních	 závěrů).	 Tak	 se	
daltonský	 plán	 pokouší	 (podobně	 jako	 jenský	 plán)	 utvářet	 individualitu	
s	vědomím	jejího	vřazování	do	sociálního	prostředí.	

	
5.	Styl	vyučování	
	
»Je	velmi	starým	předsudkem,	že	škola	a	příkaz	k	sobě	nerozlučně	patří.«	

Hermann	Röhrs	
	
Známé	členění	vůdcovských	stylů	nebo	forem	vychází	ze	školy	Kurta	Lewina.	

Jeho	 následovníci	 je	 postupně	 rozšířili	 a	 členění	 se	 ustálilo	 na	 následujících	
stylech:	

a)	 Autoritativní	 vůdce:	 silně	 direktivní,	 dává	 příkazy,	 trestá	 a	 odměňuje,	
poskytuje	málo	prostoru	pro	samostatnost	a	iniciativu	jiných.	

b)	Demokratický	vůdce:	vtahuje	každého	člena	skupiny	do	aktivit,	 rozděluje	
odpovědnost,	podporuje	spolurozhodování	a	vykazuje	značný	stupeň	důvěry.	*	

c)	 »Laissez-faire«	 -	 vůdce:	 Vykazuje	 nejistotu	 ve	 skupině,	 zbavuje	 se	
odpovědnosti	a	brání	se	rozhodování.	

	
Výsledkem	 těchto	 stylů	 jsou	 zvýšená	 agresivita	 a	 apatie	 (a,	 c),	 vysoká	

produktivita	 (b).	 Tím	 ,	 že	 je	 v	 daltonském	 plánu	 počítáno	 s	 vysokou	 mírou	
důvěry,	 je	 pro	 něj	 nejlepší	 demokratický	 styl	 vedení.	 Žáci	 pak	 spolupracují	
v	příjemné	 atmosféře,	 skupina	 nezná	 frustraci,	 ale	 musí	 se	 dbát	 na	 to,	 že	
demokracii	 je	 nutné	 se	 učit!	 Daltonský	 plán	 se	 proto	 uvádí	 do	 praxe	 nikoliv	
prioritně	 jinou	 organizací	 školního	 života,	 ale	 změněným	 chováním	 a	 stylem	
učitele.	Teprve,	když	vzájemná	důvěra	mezi	učiteli	a	žáky	spočívá	na	rovnováze	
mezi	 respektem	 a	 svobodou,	 lze	 hovořit	 o	 vědomém	 uplatňování	 pensa.	
Individuální	vztahy	umožňují	učiteli	 intimněji	poznat	své	žáky,	čímž	 je	schopen	
jim	 mnohem	 inteligentněji	 pomáhat.	 Dříve	 bylo	 požadováno,	 aby	 učitel	 znal	
zejména	svůj	odborný	předmět,	nyní	musí	znát	i	své	žáky!	Pro	žáky	je	tak	učitel	
odhalován	 ztrátou	 vnucené	 autority	 jako	 lidská	 bytost	 a	 jen	 na	 jeho	 chování	
záleží,	jakou	získá	přirozenou	autoritu.	

	
6.	Účelnost	(efficience)	
	
»Daltonský	plán	může	označit	za	účelné	opatření	pro	dětí	i	učitele.«	
Evelyn	Dewey	
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Odborná	literatura	i	daltonští	učitelé	hovoří	o	výrazné	účelnosti	daltonského	
plánu.	Tuto	účelnost	můžeme	nalézt	v	následujících	oblastech:	

o Daltonský	 plán	 zvyšuje	 účelnost	 vyučování	 tím,	 že	 seznamuje	 žáka	
s	praktickými	 metodami	 práce,	 pomocí	 nichž	 získává	 zkušenosti	
a	dovednosti	pro	samostatné	řešení	dalších	problémů.	

o Daltonský	 plán	 je	 účelný	 proto,	 že	 organizační	 otázky	 jsou	 řešeny	
v	kombinovaných	třídách.	

o Účelnost	je	dána	také	tím,	že	děti	neztrácejí	téměř	žádný	čas	čekáním.	
o Daltonský	plán	poskytuje	pomoc	v	okamžiku,	kdy	je	to	z	hlediska	žáka	

potřebné	a	sám	ji	vyžaduje.	
o Daltonský	 plán	 učí	 dětí	 usměrňovat	 vlastní	 požadavky	 svojí	 vlastní	

práci.	
o Daltonský	plán	umožňuje	i	při	nemoci	dítěte	přizpůsobit	pensum	tak,	

aby	nezůstávalo	po	návratu	pozadu.	
o Daltonský	plán	 je	účelný	v	tom,	že	»nepustí«	dítě	k	nové	hlubší	 látce,	

pokud	tu	předchozí	nezvládlo.	
o Daltonský	 plán	 učí	 dítě	 účelně	 využívat	 naučená	 metody	 řešení	

v	dalších	situacích.	
o Daltonský	 plán	 zvyšuje	 samostatnost	 dětí,	 což	 je	 dobrým	

předpokladem	pro	další	vzdělávání.	
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V.	kapitola:	
ZAČÍNÁME	VYUČOVAT	PODLE	DALTONSKÉHO	PLÁNU	
	
»Musí	být	jednoznačně	řečeno,	že	daltonský	plán	není	žádným	zázračným	lékem	

na	neduhy	současného	školství.«	
ředitel	školy	v	Goudě	

	
Prvním	 důsledkem	 uvádění	 daltonského	 plánu	 do	 praxe	 vyučování	 je	

odstranění	 velké	 části	 tradičního	 rozvrhu	 vyučovacích	 předmětů,	 jehož	 místo	
zaujme	pro	výuku	podle	daltonského	plánu.	

	
1.	Dobu	vyučování	krátit	ve	prospěch	doby	učení	
	
Toto	 je	 zřejmě	 nejpodstatnější	 podmínka	 pro	 úspěšnou	 práci	 podle	

daltonského	 plánu.	 H.	 Parkhurstová	 v	 této	 souvislosti	 hovořila	 o	 »čtvrtém	
principu«.	 Po	 zavedení	 svobodné	 volby	 se	 i	 jí	 brzy	 ukázalo,	 že	 žáci	 mohou	
věnovat	svým	slabším	místům	mnohem	více	času	než	dříve.	Tuto	zkušenost	mají	
i	učitelé	z	dnešních	daltonských	škol	v	Nizozemí.	

Žák	 je	 schopen	 svůj	 čas,	 který	má	 k	 dispozici,	 rozdělit	 tak,	 aby	 splnil	 i	 pro	
něho	obtížná	místa	pensa.	Musí	ale	získat	přehled	o	celkových	cílech	a	naučit	se	
postupně	 odhadovat	 potřebnou	 dobu	 a	 plánovat	 čas	 pro	 vlastní	 příjemnou	
i	méně	 příjemnou	 práci.	 Toto	 je	 také	 součásti	 důvěry,	 kterou	 daltonský	 plán	
žákům	 poskytuje.	 Např.	 v	 daltonské	 škole	 »De	 Meent«	 v	 nizozemském	
Hilversumu	 mají	 učitelé	 velmi	 dobrou	 zkušenost	 s	 grafickou	 vizualizací	 času,	
kterou	mají	 žáci	 k	 dispozici,	 na	 nástěnkách.	 Žáci	 se	 naučili	 sami	 si	 kontrolovat	
potřebnou	 rychlost	 vlastního	 postupu	 (a	 to	 i	mezi	 sebou	 navzájem)	 a	 když	 se	
dostanou	 do	 problémů,	 neodkladné	 situaci	 řeší	 poradou	 s	 učiteli	 (není	 to	
praktická	 ukázka	 výuky	 potřebné	 dovednosti	 pro	 vlastní	 život?).	 Každé	 ráno	
nebo	 odpoledne	 po	 vyučování	 jsou	 nástěnky	 revidovány	 a	 upravovány	 podle	
aktuálního	stavu	(veřejná	kontrola).	Jako	pomůcka	pro	správnosti	záznamů	pak	
slouží	žákovské	karty	s	vyznačeným	pensem.	Pro	žáky	je	důležité	nejen	sledovat	
vlastní	postup,	ale	i	postupy	ostatních,	což	mu	pomáhá	v	sebereflexi.	

	
2.	Řád	(disciplína)	
	
V	 daltonské	 literatuře	 se	 lze	 o	 pořádku	 a	 disciplíně	 dozvědět	 velmi	mnoho	

optimistického.	
Od	 učitelů	 daltonských	 škol	 se	 lze	 dozvědět	 celkem	 pro	 všechny	 shodnou	

zkušenost,	 že	daltonský	plán	odstraňuje	příčiny	neklidného	chování	žáků	a	 tím	
postupně	mizí	problémy	s	udržováním	disciplíny	ve	skupině.	

H.	 Parkhurstová	 o	 disciplíně	 napsala:	 »O	 otázky	 pořádku,	 disciplíny,	 lenivé	
žáky	a	udržování	výkonové	rovnosti	mezi	žáky	se	nestarám,	protože	podmínky	
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a	prostory,	 které	 tyto	 »problémy«	 zapříčiňují,	 jsou	 daltonským	 plánem	
z	vyučování	odstraňovány«1.	

Ve	 stejné	 knize	 cituje	 učitele	 dějepisu,	 který	 k	 problému	 disciplíny	 říká:	
»Problém	disciplíny	se	použitím	plánu	velmi	zjednodušil.	 Jestliže	se	dítě	zajímá	
o	svoji	práci,	je	pro	školu	mnohem	užitečnější,	než	když	se	snaží	svého	úhlavního	
nepřítele,	učitele,	podvést.	V	rámci	plánu	jsem	musel	disciplinárně	zasahovat	jen	
velmi	zřídka«2.	

Nesmíme	 ovšem	 zapomínat	 i	 na	 názory	 opačné,	 které	 vycházejí	
z	porovnávání	 klidu	 a	 ticha	 v	 běžných	 třídách	 s	 »chaosem«	 ve	 třídách	
daltonských.	Pro	zastánce	klidu,	 ticha	a	nehybnosti	bude	pracovní	ruch	a	volný	
pohyb	 dětí	 po	 třídě	 vždy	 znakem	 nedisciplinovanosti	 a	 nepořádku,	 v	 němž	 se	
děti	nic	nenaučí.	

Uveďme	 alespoň	 některé	 příčiny	 takových	 pozitivních	 soudů	 o	 řádu	
v	daltonských	školách.	

V	daltonských	školách	 totiž	nedochází	ke	stavu,	kdy	by	učitel	nutil	děti,	aby	
ho	poslouchaly,	kdy	by	se	učitel	snažil	ovládat	třídu	pomocí	své	vnější	mocenské	
autority	jen	třeba	pohledem	očí.	

Podle	 H.	 Röhrse	 je	 příčinou	 právě	 důvěra,	 kterou	 daltonský	 plán	 dětem	
poskytuje	a	její	vnímání	jim	brání	porušovat	dohodnutý	řád	skupiny,	čímž	by	se	
vyčleňovaly	mimo	ni	a	navíc	by	rušily	i	vnitřně	přijatý	řád	pro	sebe	sama3.	

Americký	 propagátor	 daltonského	 plánu	 A.	 J.	 Lynch	 viděl	 příčinu	 pro	
odstraňování	 represivních	 opatření	 ve	 škole	 ve	 změně	 vztahů	 mezi	 učiteli,	
učitelů	 a	 dětí	 a	mezi	 dětmi	 navzájem,	 které	 »nebyly	 dosud	 nikdy	 tak	 radostné	
a	motivující«4. 

Stará	učitelské	moudrost	praví,	že	když	se	dítě	nudí,	samo	se	stává	nudným.	
Daltonský	 plán	 umožňuje	 maximální	 aktivizaci	 dětí.	 Ovšem	 praxe	 je	 mnohem	
pestřejší	než	zde	transparentně	uváděné	černobílé	zkušenosti.	 Je	ale	 faktem,	že	
možnosti,	 které	 daltonský	 plán	 poskytuje	 učitelům	 a	 dětem,	 stojí	 mimo	
jakoukoliv	diskusi.	

Na	 závěr	 jedna	 psychologická	 zkušenost.	 Daltonský	 plán	 umožňuje	 velmi	
snadné	podvádění.	Ovšem	dítě	 brzy	 zjistí,	 že	 vlastně	nepodvádí	 učitele,	 ale	 jen	
a	jen	 sebe	 sama.	 Žádné	 dítě	 nebude	 tak	 šíleně	 hloupé,	 aby	 v	 takovém	 jednání	
pokračovalo.	

	
3.	Individuální	pozornost	
	
Individuální	pozornosti	 je	míněno	to,	že	učitel	má	otevřené	oči	pro	chování,	

jednání	 a	 projevy	 každého	 jednotlivého	 dítěte	 a	 že	 vnímá	 jejich	 individuální	
odlišnosti.	

Pro	svoje	možnosti	uplatňování	individualizovaného	učení	samočinností	dětí	
je	 daltonský	 plán	 systematiky	 zařazován	 mezi	 individualizující	 typy	 »Nových	
škol«,	 které	 vznikaly	 v	 první	 polovině	 20.	 století	 v	 rámci	 reformního	
pedagogického	hnutí	(New	Education	Felowship).	
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Učitel	má	možnost	pomáhat	buď	jednotlivému	dítěti	nebo	skupině	dětí.	Stává	
se	 ale	 mnohem	 více	 pozorovatelem	 individuálních	 učebních	 procesů	 a	 jejich	
koordinátorem	 z	 hlediska	 celoročních	 plánů.	 Tímto	 způsobem	 může	 učitel	
v	rámci	školních	podmínek	lépe	svěřené	děti	poznávat	a	tím	jim	i	lépe	pomáhat.	

	
4.	Praktický	ekonomický	význam	daltonského	plánu	
	
Uveďme	 alespoň	 jeden	 příklad:	 V	 klasické	 škole	 potřebuje	 každé	 dítě	 ve	

stejnou	dobu	stejné	učebnice,	což	je	pro	školu	(nebo	i	rodiče)	značně	nákladné.	
V	rámci	 daltonského	 plánu	 by	 bylo	 velkou	 náhodou,	 kdyby	 se	 všechny	 děti	
rozhodly	 pro	 jedno	 pensum	 ve	 stejné	 době.	 Tím	 je	 dána	 možnost	 redukovat	
počet	učebnic	na	minimum	a	za	ušetřené	peníze	nakoupit	jiné	účelnější	pomůcky	
pro	školní	informační	centrum	nebo	pro	jednotlivé	odborné	učebny	(laboratoře).	
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Závěrem:	
SMYSL	A	VÝZNAM	DALTONSKÉHO	PLÁNU	
	
Nemá	 smysl	 opakovat	 řadu	 myšlenek	 z	 předchozího	 textu.	 Přesto	 se	

pokusíme	 ve	 zhuštěné	 formě	 představit	 nejdůležitější	 přednosti	 daltonského	
plánu	tak,	aby	se	staly	inspirací	pro	jejich	vyzkoušení	v	každodenní	praxi	právě	
vaší	školy:	i	

o Flexibilní	 charakter	 vyučování	 podle	 daltonského	 plánu	 spojený	
s	kurikulární	otevřeností	umožňuje	 jeho	stálou	modernost	a	dobovou	
aktuálnost.	

o Daltonské	principy	odpovídají	bytostným	rysům	člověka.	
o V	 rámci	 daltonského	 plánu	 lze	 uskutečňovat	 a	 uplatňovat	 většinu	

reformně	pedagogických	idejí	
o Pomocí	 daltonského	 plánu	 lze	 řešit	 problémy	 malých	 škol	 s	 jejich	

věkově	kombinovanými	třídami.	
o Praxe	daltonského	plánu	umožňuje	 velmi	 dobrou	 a	 funkční	 přípravu	

pro	občanský	život	v	pospolitosti	ostatních	lidí.	
o S	 pojetím	 daltonského	 plánu	 nelze	 spojovat	 determinismus	 nebo	

omezování	svobodného	projevu.	
o Daltonský	plán	nelze	brát	jako	uzavřený	systém,	ale	spíše	jako	způsob	

životní	cesty	nebo	nabídku	pro	pojetí	života.	
o Je	 častým	 zvykem	 ptát	 se,	 zda	 je	 daltonský	 plán	 pro	 děti	 vhodný.	 Je	

s	podivem,	že	se	tato	otázka	nevyskytuje	v	případě	klasické	školy.	
o Přednosti	daltonského	plánu	lze	najít	ve	sféře	morální	(např.	naučení	

se	 pocitu	 odpovědnosti	 za	 vlastní	 rozvoj),	 ve	 sféře	 sociální	 (např.	
odmítání	 závisti	 a	 likvidačně	 konkurenčního	 prostředí,	 učení	 se	
spolupráci,	 utváření	 výrazné	 osobnosti,	 odmítání	 uniformity	
a	nivelizace),	ve	sféře	pedagogické	(aktivizace	žáků,	změna	vztahů	ve	
škole,	 boj	 proti	 nesmyslnému	 encyklopedismu),	 ve	 sféře	 didaktické	
(např.	 možnost	 účelné	 diferenciace,	 rozvoj	 samoučení	 žáků,	
neblokování	dobrých	nebo	i	slabých	žáků,	zvýšená	motivace	k	učení).	
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Emmen		

Adres	Stichting	Dalton	Nederland	(SDN),	Zegelhorstweg	2,	NL-7971	RX	Havelte	'	

1.	Openb.	Basisschool	Liereland,	Toscanestraat	4,	NL-Alkmaar	

2.	Waterlandschool,	Amsterdamweg	11,	NL-Almere	

3.	Le	Daltonschool,	Jan	van	Eikstraat	21,	NL-3812	MA	Amsterdamm	

4.	Spinozalyceum,	Peter	van	Anrooystraat	8,	NL-1076	BH	Amsterdamm	

5.	Scholengemeeschap	DordtwijclgOverkapmweg	125,	NL-3318	AN	Dordrecht	

6.	Catamaranschool,	Vaargeul	117,	NL-9732	Groningen	

7.	Casimirschool,	Groeneweg	27,	NL-2801	ZA	Gouda	

8.	Openbare	Basisschool	»Helen	Parkhursw,	Baambruggestraat	2-4,	NL-2546	SK	Den	
Haag	

9.	Scholengemeeschap,	Aronskelkweg	1,	NL-2555	GA	Den	haag	

10.	Openb.	Daltonschool,	Prinsenhof	15,	NL-2263	EV	Leidschenndam	

11.	Threant	College	voor	M.B.O.,	Werkhorst	30,	NL-7944	AT	Meppel	

12.	Dalton-MAVO,	H.	van	Naalwijkstraat	2,	NL-2671	BC	Naaldwijk	

13.	Nienoord	College,	H.	Scheepstrastraat	1,	NL-9301	HJ	Roden	

14.	R.K.	Basvisschool	»Helen	Parkhurst«,	Baden	Powellaan	116,	NL-5044	LC	Tilburg	

15.	Openbare	Dalton	Basicschool,	Pieterkerkhof	10,	NL-3512	JR	Utrecht	

13.	Daltonschool,	Rijnsweerd,	Jan	Muselhalaan	24,	NL-3584	GV	Utrecht-Ost	

14.	Scholengemeenschap	Dalton-Vatel,	Loonlaan	125,	NL-2274	TM	Vorburg	

15.	Erasmuscollege,	Van	Doomeplantsoen	31,	NL-2722	ZA	Zoetermeer	

16.	Gansfortcollege,	Schubertrode	15,	NL-2717	HH	Zoetermeer	
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Doc.	PHDR.	KAREL	RÝDL,	CSc.	(1952)	:	absolvent	FF	UK	Praha,	obor	dějepis	-	
němčina,	docent	pro	dějiny	pedagogiky	a	srovnávací	pedagogiku.	Člen	ČS	EFFE,	
NEMES	a	zahraničních	organizací:	WAER,	DGBV,	ISCHE.	

1993:	stipendista	Humboldtovy	nadace	-	pobyty	na	universitách	v	Bochumi,	
Hannoveru	 a“	 Hamburku.	 1994:	 hostující	 profesor	 pro	 dějiny	 pedagogiky	 na	
universitě	v	Greifswaldu.	1996:	souběžně	přednášky	na	universitě	v	Mnichově.	

Četné	publikace	k	problematice	reformní	a	alternativní	pedagogiky	doma	i	v	
zahraničí.	 Agentura	 STROM	 vydala	 knihy	 »CESTA	 K	 AUTONOMNÍ	 ŠKOLE«	
a	»METODA	TÝMOVÉHO	VYUČOVÁNÍ«.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Karel	Rýdl	
	

Jak	dosáhnout	spoluzodpovědnosti	žáka	
Daltonský	plán	jako	výzva	-	metody	a	formy	

samostatného	učení	na	2.	stupni	ZŠ	a	na	středních	školách	
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