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Předmluva
Čtenář má před sebou text, který je kolektivní monografií,
jež vznikla v návaznosti na setkání v Praze v listopadu roku
2011. Setkání mělo jako hlavní cíl odpovědět na otázku „Jaký
model vzdělávání a školního hodnocení budeme do budoucna
preferovat?“. Organizátoři setkání, tj. Asociace waldorfských
škol ČR, požádali autory jednotlivých řešení o sepsání publikace, která by byla k dispozici širší veřejnosti. Text jednotlivých
příspěvků se tedy pokouší na uvedenou otázku odpovědět z různých zorných úhlů pohledu, filozofického, psychologického,
sociologického a pedagogického.
V první kapitole najdeme stať profesora Zdeňka Heluse.
Helus otevřel tázání po budoucím modelu vzdělávání a hodnocení v české škole z hlediska celé řady kontextů. Nejdříve
nás upozorňuje na společenskou situovanost problému z hlediska složitosti dnešní doby ve společnosti postmoderní a globalizované, ve společnosti vědění a krize. Autor zaměřuje naši
pozornost na skutečnost, že se před námi nově vynořují výzvy
k edukaci obratu, které jsou zakotveny v nových přístupech
k člověku krize v dnešní době. Varuje před redukcionistickými a hédonistickými postoji k člověku a edukaci. Vyzývá
nás k zamyšlení nad pedagogickými a psychologickými zdroji edukace obratu. Otevírá před námi inspirace z hlubinné,
pozitivní a spirituální psychologie včetně kritického rozboru
jejich dopadů na pedagogiku. Dává pedagogice podněty k její
nové emancipaci a odvahu k přijetí nových úkolů v dnešní
době.
Ve druhé kapitole profesorka Spilková nahlíží problém pojetí vzdělávání a hodnocení v české škole z hlediska střetu paradigmat. Budoucnost vidí ve volbě osobnostně rozvíjejícího
pojetí vzdělávání, z něhož plynou konkrétní důsledky pro cíle
i obsah vzdělávání, a tím pádem se promítnou i do kontroly
a hodnocení výsledků žáků ve škole. Z textu je možné vyčíst
i konkrétní náměty pro vytváření podmínek změny ve vzdělávací politice i v praxi základních škol. Najdeme zde i zhod4

Předmluva

nocení přínosu alternativních pedagogických přístupů k řešení
problému a zhodnocení některých jejich možností.
Ve třetí kapitole se profesor Zdražil pokusil ze zahraniční
perspektivy (působí v Německu) nahlédnout problém v kontextu rozvoje pojetí dětství, jež umožňuje vidět vzdělávání na
základní škole v nových souvislostech. Změna podmínek života
žáků se promítá i do možností jejich rozvoje ve výuce, kde přibývá taková zátěž, která má dopad na jejich nemoci. Autor se
pokusil rozebrat paradoxy tradičně pojatého přístupu ke školnímu hodnocení a jeho dopad na rozvoj žáků až na úroveň jejich zdraví a nemoci. Nastínil možnost nových řešení, jejichž
důsledky naopak mohou příznivě ovlivňovat rozvoj a zdraví
žáků ve škole, budou-li respektovány principy salutogeneze,
jež usiluje o holistické strategie řešení přístupů k výuce a škole,
která může být nazývána zdravou školou.
Ve čtvrté kapitole profesor Rýdl apeluje na kritickou reflexi
různých cest, které vedly k humanistické nedirektivně pojaté
pedagogice. Najdeme zde nejen historickou reflexi souvislostí
v řešení problému pojetí vzdělávání, ale i výzvy do budoucna. Ty se opírají o potřeby přístupu k výsledkům vzdělávání
v kontextu s individuální hierarchií potřeb každého žáka, které
reálně ovlivňují také jeho budoucí rozvoj za hranicemi školního
vzdělávání.
V páté kapitole najdeme příspěvek doktorky Kratochvílové, která měla možnost sledovat problém školního vzdělávání a hodnocení i z hlediska zahraničních pohledů, protože dva
roky působila na základní škole v Bruselu. Osobnostně rozvojové pojetí vzdělávání podle autorky vyžaduje komplexnější
pohled na hodnocení výsledků žáků, který předpokládá aktivní
účast žáků v procesu školního hodnocení. Takové hodnocení
představujeme v modelu komplexního rozvíjejícího hodnocení, které autorka zpracovala v samostatné monografii. Podle
autorky je hodnocení žáků učitelem úzce provázáno se sebehodnocením. Oba procesy k sobě patří a vzájemně se doplňují
a z tohoto hlediska je potřebné volit strategie hodnocení výsled5
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ků výuky. Cílené a systematické sebehodnocení žáků se spojuje
s hodnotícími výroky učitele a tvoří společně celek, který pomáhá učiteli lépe proniknout do sebeposuzujících implicitních
myšlenek žáka a do oblastí jeho rozvoje. Společně pak mohou
hledat takové strategie výuky a učení, které směřují k rozvoji
žáka a v konečném důsledku k rozvoji jeho sebepojetí a uspokojení z kvality prožitého života ve školní třídě.
V šesté kapitole se profesorka Lukášová pokusila ukázat,
jaký holistický kontext řešení problému současného vzdělávání
umožňuje přístup ke kvalitě života dětí, který byl předmětem
pedagogického výzkumu v posledních letech a za nímž stojí
podněty Světové zdravotnické organizace. Holistická jednota
pojetí vzdělávání z hledisek biopsychosociálně, personálně
a spirituálně pojatých aspektů rozvoje žáků ve školní výuce otevírá nové možnosti pedagogické diagnostiky při hledání
nových přístupů ke kontrole a hodnocení výsledků vzdělávání
žáků do budoucna.
Všechna uvedená hlediska se slévají v inspirace, jež čtenáři
budou moci promýšlet jako nové přístupy k řešení otázek školního hodnocení v širším kontextu. Proměny v pojetí vzdělávání zpracovali autoři osobitým způsobem, jímž reagují na výzvy
edukace obratu v dnešní době a navzájem se doplňují. Odpovědi
na hlavní otázky zahrnují řešení a odpovědi filozofického, sociologického, psychologického i pedagogického hlediska.
Přejeme čtenářům publikace, aby pro sebe našli podněty,
které jim umožní tvořivě realizovat pojetí obratu vzdělávání
v jejich vlastních strategiích výuky ve škole. Budeme vděčni za
příběhy vašeho hledání a jejich zpracování, které můžete posílat
na adresu editorky hana.lukasova@osu.cz.
Za tým spoluautorů Hana Lukášová
V Ostravě dne 12. 6. 2012
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1. KAPITOLA
SPOLEČENSKÁ KRIZE – DŮSLEDKY
PRO POJETÍ EDUKACE1 JAKOŽTO
STAROSTI O ČLOVĚKA
Zdeněk Helus
ÚVOD – EXPOZICE PROBLÉMU A STRATEGIE
JEHO UCHOPENÍ
Vycházím ze záměru této publikace, kterým je hledání budoucího modelu vzdělávání a hodnocení. Naše hledání je ovšem společensky situováno – nacházíme se v určitém společenském kontextu2, který nás více či méně determinuje; mnohdy
aniž si podoby a důsledky této determinace plně uvědomujeme
a zařizujeme se podle toho. Máme-li hledat a snad i najít onen
„budoucí model“, musíme tuto determinaci prozkoumat. Musíme se ptát: Nesvazuje, či dokonce nesvádí naše snahy o budoucí
kvalitu edukace na scestí? Nepředurčuje nás k bloudění, které
by bylo dobře a snad i možno si ušetřit?
To je ovšem jen jedna stránka věci. Determinující společenský kontext nemůžeme pominout, ale současně také musíme
vyjít z úvahy o podstatných znacích člověka a ptát se nejen po
modelech napomáhajících jeho přizpůsobení stávajícím poměrům, ale také po modelech nastolujících nezbytnost přizpůsobovat kontext jeho podstatným lidským znakům, jeho antropologickým konstantám.
Obě tato snažení – zkoumat determinující společenský kontext a vyjasňovat antropologické konstanty – mohou připadat
jako příliš se vzdalující výchozímu tématu modelů vzdělávání
a hodnocení (edukace). Ptáme se: Je něco takového opravdu ne1

2

Pojmem edukace míním vzdělávání a výchovu v jejich vzájemném prolnutí.
Pod pojem společenský kontext podřazuji zde i faktory ekonomického a politického charakteru.
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zbytné? Soudím, že ano; že nadhlížející reflexe3 nám umožní vidět ono jádrové téma – modely budoucího vzdělávání a hodnocení – v souvislostech, které jsou pro jeho rozvedení nezbytné.
Výstižně vyjádřil nezbytnost nadhlížející reflexe, nazírání
vydělených témat v kontextu, v řádu jejich souvislostí, Rudolf
Steiner už v roce 1919: „Musíme si být vědomi svých velkých
úkolů. Nesmíme být pouze pedagogy, nýbrž musíme být kulturními lidmi na nejvyšším stupni, v nejvyšším smyslu toho slova.
Musíme mít živý zájem o všechno, co se dnes v naší současnosti děje, jinak budeme pro tuto školu špatnými učiteli. Nesmíme se spokojovat tím, že se budeme angažovat jenom pro své
zvláštní úkoly. Dobrými učiteli budeme, jenom když budeme mít
živý zájem o všechno, co se kolem děje ve světě. Zájmem o svět
musíme teprve získat nadšení, které budeme uplatňovat ve prospěch školy a svých pracovních úkolů. Budeme k tomu potřebovat pružnost ducha a oddanost našemu úkolu. Můžeme čerpat
jenom z toho, co je dnes možné získat, budeme-li se zajímat za
prvé o velkou nouzi naší doby, za druhé o velké úkoly naší doby;
obojí si ani nemůžeme představovat dost velké.“ (Citováno dle
českého překladu, Steiner, 1996, s. 18.)
Nadhlížející reflexe by nám tedy měla dopomoci k ujasnění, co je třeba naším vykročením do budoucnosti překonat, co
neztrácet ze zřetele, jakým směrem se ubírat, o co se opírat,
jakých zásad se držet. Vyhlížení do budoucna znamená jít nevyšlapanou cestou plnou rizik, ale také otevírající nadějné perspektivy. Nacházíme se v situaci, kdy je nutné se o něco takového pokoušet.

3

Nadhlížející reflexí zde myslím kritické, analyzující promýšlení
souvislostí vytvářejících celistvost vytyčeného problému.
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1.1 DETERMINUJÍCÍ SPOLEČENSKÁ SITUOVANOST
Vzdělávání/edukace je bezesporu fenoménem společensky
determinovaným4. Společnost různými způsoby a cestami přímo i nepřímo ovlivňuje obsahy edukace, její cíle i podmínky
jejich dosahování; ovlivňuje pojetí školy a hierarchii úkolů,
které před ní stojí; pojetí učitele a cesty jeho zaměstnanecké
poslušnosti či morální a odborné svébytnosti. Například ekonomickými dotacemi ovlivňuje zajišťování provozu škol ve velkorysém či chudobně přiškrceném stylu; vytvářením řídících,
kontrolních a dohlížecích orgánů vyvíjí tlaky, kterým je těžké
odolávat atd.
Strategie, taktiky a dosah společenské determinace jsou
zvláště nápadné u společností totalitních, kde diktát, vyvěrající
z mocenského centra, nabývá zvláště vysokého stupně determinační jednoznačnosti. Řádově jinak je tomu například u společnosti konstituující se na tržních principech, na liberálním
či konzervativním zaměření demokratické společnosti apod.
Inspirující je zamyšlení nad společenským kontextem, nastoleným u nás revolucí roku 1989 a indukujícím dalekosáhlou
proměnu pedagogického myšlení i jednání, podoby školy, profilování učitelů, postavení žáků atd. Uvědomujeme si složitost
cest a mechanizmů, kterými se tak děje, i obtížnost korekcí, byť
byly jakkoliv žádoucí.
1.1.1 Jaká společnost?
Petrusek (2007) uvádí více než 100 různých označení, aplikovaných na to, co dnes chápeme jako společnost a co postihuje
její znaky; ať už zásadně důležité (například společnost multikulturní, pluralitní, informační, postmoderní atd.), či marginální, ale i tak v určitém úhlu pohledu ne bezvýznamné (například
společnost mcdonaldizovaná, společnost diplomů apod.). Při
4

Viz výše poznámku pod čarou číslo 2. Pod pojem společenské
determinace zahrnuji též tlaky ekonomické, politicko-mocenské,
ideologické apod. Specifikace by jistě byla na místě, ale zde se
o ni nebudu pokoušet.
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četbě takového výčtu si uvědomujeme mnohost faktorů, dimenzí, tendencí apod., které společnost charakterizují a velmi ztěžují vymezit ji obecnou charakteristikou.
Omezíme-li se na vymezení nejvíce frekventovaná a přitom
vysoce relevantní pro charakter edukace – vzdělávání, výchovy,
školy, pak se nám dostanou do popředí označení
1. postmoderní společnost;
2. globalizovaná společnost;
3. společnost vědění (či též informační, znalostní apod.);
4. společnost krize či též společnost riziková.
Prvé dvě budeme charakterizovat jen stručně. Zevrubněji
pojednáme o posledních dvou, kterým z hlediska vzdělávání
a jeho modelů musíme připisovat obzvláštní důležitost.
Pojmem postmoderna míníme zpravidla uvolnění tradičních vazeb, zvykově braných jako samozřejmost, příkaz
či dogma a vytváření nových a nečekaných variant možností,
kombinací, restrukturací. Jednoznačné nazírání na to, jak mají
věci být a jak mají události probíhat, je oslabováno, jako by
ztrácelo půdu pod nohama. Platí to například v oblasti životního způsobu a vkusu; mezilidských vztahů; vztahů k práci
a zábavě; sexuálního života; umění i filozofického diskurzu.
Vzniká tak jev, který Bauman označuje slovy tekutá modernita: Vše se odehrává především ve své nespoutatelné proměnlivosti. Bauman (1995, s. 19) to ilustruje na příkladu mizení
vzorů z horizontu života dětí a mládeže – vzorů, které s notnou dávkou samozřejmosti vybízely napodobovat to, co platí,
co je hodno nápodoby. Praví: „Za našich dnů již nejsou vzory
a konfigurace ‚dány‘, natož aby byly ‚samozřejmé‘, existuje jich
až moc, navzájem se srážejí, protiřečí si, jsou rozporné…“ To
ovšem znamená ve svých důsledcích umocnění lidské svobody, přecházející v libovůli: To, co dříve nebylo možné, je dnes
v postmoderně možné docela dobře – z hlediska technického
i morálního. Mizí omezení prováděcí i zábrany etické. Jedinec
se nachází v rozšiřujícím prostoru možností. Svoboda je mu
10
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údělem, ale i zátěží, progresivní individualizace šancí i nebezpečím… Náročnost této situace jakéhosi individualistického
„vypadnutí“ z pevných a trvalých vazeb, nezpochybnitelných
principů a pevně stanovených hodnot se pro mnoho lidí stává
stresem, který nedokážou zvládat, takže volí dobově specifické
úniky. Jednou z jeho základních podob je lhostejnost, nevcítivá vybíravost, napomáhající rozpadům vztahů, ať už rodinných
nebo občanských – navozuje jejich korozi (tamtéž, s. 62). Jinou
podobou úniku je, že svoboda se redukuje (degeneruje) na model rozhodování, co vybrat z nabídky trhu. Posléze je s celým
životem zacházeno tak, „jako bychom prodlužovali nákupní
dovádění“ (tamtéž, s. 142). Můžeme vyvodit, že narůstá úloha
edukace rozvinout a kultivovat v nastupující generaci možnosti
nezávislosti, svobody, tvořivosti, které postmoderna přináší; ale
také, spolu s tím či v korekci toho, neopomíjet zásadní význam
vědomí zodpovědnosti, sounáležitosti a hlubšího smyslu svobodného rozhodování. Mohou to ale škola a rodina za daných
podmínek postmoderního klimatu dokázat?
Globalizace představuje především sílící tendenci v současném světě propojovat jeho části s částmi jinými a vytvářet
tak velice komplexní systémy souvislostí, překonávajících tradiční hranice regionů, časoprostorových omezení. Patrné je to
zejména na koloběhu informací: prakticky kdokoliv kdekoliv
se může dozvědět o událostech na opačném konci světa a spoluprožívat s lidmi postiženými přírodní katastrofou či válečným
konfliktem; uchvácenými kulturní událostí či sportovním výkonem. Neméně patrné je to v oblasti ekonomické. Celý svět
je provázán určitými výrobky, přesuny pracovních příležitostí,
cenovými pohyby, bankovními zvraty. Například čas od času se
opakující ropná krize poznamenává ekonomiku a posléze životní úroveň všech zemí. Podobné jevy progredující globalizace
sledujeme v oblasti vědy – patrná je dominance určitých modelů, respektive paradigmat poznávání, včetně mechanizmů šíření
poznatků, jejich aplikování a přetváření v obecné povědomí lidí
o dané oblasti skutečnosti. Díky internetu se konstituuje feno11
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mén virtuální reality, ovlivňující mínění lidí v nejrůznějších
končinách světa. – Globálnost světa nás pojímá do svých přediv také v souvislosti s ohrožením navyklých životních jistot,
viz např. terorizmus, ekologické problémy, nekotrolovatelná
migrace, šíření předsudků apod. – Důsledky pro edukaci jsou
četné, rozmanité, rozporuplné. Narůstá úloha školy otevírat
před žáky/studenty globální horizonty možností, včetně vzájemného porozumění, participace (jak reálné, tak i virtuální). To
na jedné straně. Na straně druhé ale také vyvstává nezbytnost
ochránit hodnoty lokální, odevzdávající lidstvu nenahraditelné
přínosy jedinečného konkrétního místa a času. S vědomím, že
bez nich se člověk ztrácí sám sobě v bezbřehosti, oslabující vědomí smyslu toho, kým zde a právě zde jsem, jaký zde mám
úkol, jaké poslání…
Jak v případě rozmachu společnosti postmoderní, tak globalizované dospíváme na samotné hranice možností – otevírající
se horizonty jsou fascinující i děsivé. Oslovení edukace – vzdělávání a výchovy, školy a rodiny je nasnadě.
1.1.2 Společenská situovanost – společnost vědění5
Jaká společnost přestavuje právě onu společnost, která je
nositelem rozvojově optimistického trendu a vyjadřuje s maximální jednoznačností výzvu pro vzdělávání? Ještě před deseti či
patnácti lety byla odpověď automaticky nasnadě. Je to společnost vědění. Pojem společnosti vědění byl nesen entuziazmem,
že vědění nastupuje jako ústřední činitel rozvoje lidských zdrojů, zabezpečujících prosperující blahobytnou společnost. A že
– ruku v ruce s tím – vzdělání, respektive škola, fungují jako
„výtah“ k osobnímu úspěchu, kariéře.
Pojem rozvoje lidských zdrojů poukazuje na to, že vzdělání vytváří populaci vybavenou způsobilostmi zapojovat se do
5

Setkáváme se též s označením společnost informační, znalostní,
případně společnost učící se. Uvedené pojmy neznamenají totéž,
nicméně poukazují obdobným směrem. Proto se zde jejich významovým rozlišením nebudu zabývat.
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inovačních, rozvojových, prosperitu přinášejících společenských procesů. Pojem vzdělání jako výtah (Keller, Tvrdý, 2008,
s. 43n.) poukazuje na to, že vzdělání dává jedinci větší šanci než
cokoliv jiného na těchto procesech participovat, produktivně se
uplatnit a těžit z toho svým bohatstvím, kariérou, statusem.
Vzdělanostní výtah jednotlivců a disponibilita lidských
zdrojů se tedy propojují a jsou v tomto svém propojení základními činiteli růstu – jak jedince (kariéra, bohatství), tak společnosti (konkurenceschopnost, prosperita, ale také koheze, rovnost
občanů aj.). Patrný je ekonomický a funkční aspekt pohledu
na vzdělání. Vzdělání si žádá investice a tyto investice mají
být využíváním vzdělání návratné. Vzdělání má být něčím, co
funguje v ekonomických procesech.
Takto orientovaná vzdělanostní společnost nepochybně
znamená významný dějinný obrat. Provázela jej v jeho počátečním rozmachu značná euforie. Dnes ovšem vstupují do hry
četné poukazy na úskalí, na která realita společnosti vědění
naráží; na problémy, které ji hrozí zpochybnit. Ilustrativně zde
připomenu čtyři.
Problém prvý těsně souvisí se zúženým pojetím vzdělání
jako vytváření lidského potenciálu a kariérního výtahu. Vyvstává otázka: Není toto pojetí redukcionistické6, nevytváří člověka takříkajíc částečného, drženého v určitých vazbách, z nichž
se těžko vymaňuje a které jej instrumentalizují a až přespříliš
vplétají do služeb mechanizmů investic a návratných zisků?
Nevyvstává zde nebezpečí, že budou – ať už záměrně nebo mimoděk – oslabeny zřetele k rozvoji svébytné osobnosti, jmenovitě v jejích morálních kvalitách, estetickém cítění, směřování
k životnímu smyslu, vzájemné důvěře?
Problém druhý: Takto funkcionalizované vědění, respektive
vzdělání má odpovídat určitému modelu, ztěžujícímu rozmach
vědění a vzdělání, které do něho nezapadá. Účinným nástrojem
jsou zde propracované mechanizmy akreditací a evaluací, pu6

K pojmu redukcionizmu, respektive k redukcionistickému přístupu
k člověku viz níže, 3.1.1.
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blikačních kritérií apod. Povážlivost těchto mechanizmů a jejich efektů přiblížím odkazem na Liessmanna (2008, s. 62n.):
„V roce 2004 si akademický svět a vzdělaná veřejnost s přiměřeným respektem připomněly dvousté výročí úmrtí Immanuela
Kanta … bez něhož není myslitelná žádná moderní teorie vědy,
soudobá etika a pokročilá estetika … Shrneme-li stručně Kantovu akademickou dráhu, dojdeme ke zjištění, že by v současném
vědeckém provozu neměl šanci. Naopak, právě on ztělesňoval
vše, co je univerzitním manažerům dneška trnem v oku. Začíná
to Kantovou demonstrativní imobilitou a nepohyblivostí. Kant
své rodné město Královec prakticky nikdy neopustil … což v duchu dnešní doby signalizuje omezenost a nedostatek mobility …
Nastávají ‚léta mlčení‘, je jich deset, během nich vyjdou v Královeckých novinách jen dva články. Kdyby se podle dnešních
kriterií evaluovala univerzita v Královci, musel by se Kant zodpovídat z nedostatečné píle a neefektivní výzkumné práce. Kant
samozřejmě nebyl oněch deset let nečinný, pravděpodobně patří
tato léta mlčení k nejproduktivnějším fázím v dějinách vědy vůbec. Ale kdo by se v naší době monstrózního předkládání projektů a hektického publikování odvážil kvalifikovat mnohaleté konsekventní a především také singulární myšlení jako výzkumnou
práci?“ Extrémní poloha Liessmannova citátu by neměla odvést
pozornost od jeho jádra, které je oprávněně varující a apelující:
být ve střehu před rozrůstající se tendencí eliminovat ve společnosti i v jednotlivcích něco, co patří k lidské zdravé přirozenosti,
co zakládá jednu ze žádoucích dimenzí vědění a vzdělávání.
Problém třetí: Vzdělávání je proces namáhavý. To však
podlamují různá vycházení vstříc těm, kteří chtějí vzdělání
vykazovat (viz výše Petruskem zmíněné označení „společnost
diplomů“), aby požívali taktéž zmíněných dobrodiní jím umožňovaného kariérního „výtahu“, ale podstoupit jeho namáhavost nehodlají. Sílí tak trendy získávání „vědění“ a „vzdělání“
a la surfování po internetu; tedy vzdělání a vědění jen kvazi,
prosazujícího se pozvolna jako kultura polovědění a polovzdělanosti, s velmi povážlivými a možná masovými důsledky.
14
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A konečně problém čtvrtý: Výstižně jej připomíná Keller
(2008, s. 156): „Tlak na to, aby školství znělo v kódu ekonomické výkonnosti a výnosnosti, má ovšem určité vedlejší důsledky.
Převrací vztah mezi školou a studentem. Dříve škola zprostředkovala studentům vědění, tedy přístup k něčemu, co by jim zůstalo utajeno. Vděčnost byla na straně studentů, bez školy by
zůstali nevědomí. Nyní studenti dávají škole šanci vydělat si na
další existenci tím, že jim zprostředkuje odbornost … Vděčnost
je na straně školy, bez studentů by zůstala insolventní.“ Jednoduše řečeno, vyvstává reálné nebezpečí, že se vzdělání stane
zbožím.
Možno tedy uzavřít podobně, jako jsme to učinili už výše,
v souvislosti se společností postmoderní a globalizovanou:
Také společnost vědění naráží na hranice svých možností. Zaznamenáváme i zde nárůst jevů, které lze označit jako znepokojivé – krizové.
1.1.3 Společenská situovanost – společnost krize
Během posledních asi pěti až osmi let můžeme sledovat
akcelerující frekvenci operování se slovem krize. Patří ke slovníku každodenních zpráv, nemůže chybět v publikacích vyjadřujících se k současnému stavu společnosti, ekonomiky, politického systému; u nás, v Evropě, ve světě. Zdá se, že ostatní
označení společnosti, včetně těch výše zmíněných, ustupují do
pozadí, a pokud se vyskytují, pak vesměs také s krizovým předznamenáním.
Pozastavíme-li se u etymologie samotného slova krize, pak
zjišťujeme, že odkazuje na rozdělení, svár – obtížný vnější nebo
vnitřní stav, hrozivě se jevící situaci; nebo spád událostí, kterým
nelze jen tak uniknout. Medicína poznamenala význam slova
krize poukazem na vrchol akutního onemocnění, ale také výhledově na možný obrat v dalším průběhu nemoci. Tento podnět
se rozšířil i mimo rámec medicíny. Také zde budeme termín
krize používat provázaně ve smyslu krajní hrozby, odkazování
na vyčerpání stávajících možností, takže nadále už to tak jako
15
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dosud není možné. Současně ale bereme v úvahu vyvstávající
příležitost k nápravě – výzvu k obratu.
1.1.3.1 Pojem společenské krize a jeho rozvedení
Krize, o které je řeč, je bezprostředně vnímána jako zpochybnění navyklého spoléhání, že stále bude lépe. Namísto
toho dotírají obavy, že bude hůře. Že výdobytky naší civilizace, s nimiž jsme dosud počítali jako se samozřejmými jistotami a odrazovými můstky dalších expanzí, mohou být zničeny:
v neposlední řadě – ne-li především – zhoubnými následky našeho vlastního jednání, které nedokážeme zavčasu korigovat.
K tomu výstižně Antony Giddens (2000): Nebezpečí, která
jsme sami vytvořili, na nás doléhají nejtíživěji. Některá z nich
hrozí katastrofickým dopadem. Viz například lokální i globální
narušení ekosystému, zhroucení světové ekonomiky, potenciální výbušnost propastných sociálních a kulturních nerovností,
oslabení všeobecně zavazujících mravních pout a ctností, otevírající prostor egoistické libovůli apod. Alarmující je například
i narůstající závislost dětí a mládeže na takových způsobech
uspokojování jejich tužeb, které narušuje jejich zdraví, vývoj
osobnosti, sociální začleňování apod.
Představy, že už jsme z nejhoršího venku, ještě donedávna opakovaně zaznívaly i z úst vysoce renomovaných znalců.
Tak například Francis Fukyama psal v roce 1999 (český překlad
2006) o probíhajícím velkém rozvratu – great disruption – a soudil, že se už chvála bohu vyjevují horizonty změny k lepšímu.
Hlavní důvod k optimizmu je podle něho biologický: Lidské
přirozenosti je vlastní racionalita a schopnost sebeorganizace ke
vzájemné důvěře, mobilizovaná především v situacích ohrožení,
jakými jsou právě společenský rozvrat a krize. Doslova Fukyama (2006) praví: „Naší jedinou nadějí je úžasná vrozená lidská
schopnost rekonstruovat rozvrácený společenský řád.“ Deset let
po Fukyamově vlivné knize jsme ale zjistili, že krize doopravdy
vlastně teprve začíná a že spoléhání na vrozené dispozice překonat ji nedokážeme brát zcela vážně; pokud tyto dispozice lidé
16
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mají, pak je třeba probouzet je, aktivizovat, kultivovat a transformovat v poučené jednání. A není toto úkol pro edukaci?
Nárazy krizových jevů a eskalace obav, které vyvolávají,
jsou o to pustošivější, oč více přetrvávají i pocity, že přece se
dosud všechno vesměs vyvíjelo k lepšímu, a jak je možné, že
by tomu měl být konec. Toto rozpoložení, vytvářející prožitkové klima našich dnů, výstižně charakterizují následující dva
odkazy.
Ralf Dahrendorf (2003)7 ve své publikaci z doby, kdy se
krize ještě hlásila poměrně nenápadným, ač už zaznamenatelným způsobem, začíná konstatováním, že se přece většině
z nás daří lépe než kdykoliv: „Hrubý společenský produkt na
hlavu se mezi léty 1950 až 2000 v mnoha rozvinutých zemích
více než zečtyřnásobil … Také index lidského rozvoje (Human
Development Index), který měří příjem, stav vzdělanosti a životní očekávání v členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vzrostl od roku 1950 skoro
všude o 50 % a více. Masivní zlepšení sociálního postavení žen,
zvýšení šance ohledně účasti na společenském životě vůbec,
zkrácení pracovního dne, pracovního roku, pracovního věku,
budování státu sociálního blahobytu, zlepšení veškeré dostupné
infrastruktury a ostatní kvalitativní rozvoj značně pro mnohé
zvýšily životní šance. Nikdy předtím je nemělo tolik lidí tak velké jako dnes.“ Sotva ale nabereme dech, abychom pokračovali
ve výčtu růstových ukazatelů a dodali ještě to a ono, vskakují
nám do řeči znepokojivá ale: Ale znamená to všechno, že jsme
také šťastnější? Že se můžeme spolehnout, že tomu tak bude
i v dohledném budoucnu? Platí tyto výdobytky pro všechny?
„Po období marnotratného optimizmu se na mnoha místech
začal šířit strach, zda nebudou výdobytky naší civilizace zase
zničeny, nepřáteli vnějšími, nepřáteli vnitřními, zhoubnými důsledky naší vlastní činnosti, kterou nedokážeme – dokud je ještě
čas – omezit? … Musíme něco dělat!“ Dodejme: V neposlední
řadě také v oblasti edukační.
7

Originál citovaného díla je z roku 1989.
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U nás Petrusek (2007) charakterizuje o něco později současnou situaci obdobně, ale s ještě patrnějším znepokojením.
„Na jedné straně žijeme déle, vyrábíme více, nakupujeme více,
cestujeme více, žijeme déle než dříve, relativizujeme hranice
prostoru a času, vedle světů reálných disponujeme světy virtuálními, možnosti komunikace jsou omračující, proudy informací nekončící, objevy nového neutuchající... Navzdory tomu
a ruku v ruce s tím ale také sílí pocit, že se nacházíme ve společnosti pozdní doby, kterou lze metaforicky přirovnat k sopce,
o níž nevíme, zda a kdy může vybuchnout a s jakými následky…“ Pět apokalyptických jezdců ohrožuje soudobé lidstvo
(Petrusek 2006, s. 26n.). Střet civilizací s využitím chemických
či atomových či bakteriologických zbraní v rukou teroristů,
demografická katastrofa s nezvládnutelnou migrací, pandemie
AIDS (či jiné epidemické pohromy), ekonomická či ekologická
kolize, oslabení morální výbavy lidí korigovat své zištné cíle ve
prospěch obecných a vyšších hodnot. – A opět: Vyústění je nasnadě, musíme něco dělat. V neposlední řadě též v oblasti edukační.
1.1.3.2 Antropologické zakotvení krize
Snahy vyložit krizi jsou nejčastěji dílem ekonomů a politiků.
Je poukazováno na nesrovnalosti na finančních trzích, na chování
bank a nezodpovědnou úvěrovou politiku, na kolaps ve vztazích
mezi nabídkou a poptávkou apod. Setkáváme se však i s tázáním
po hlubších a širších souvislostech problému. Je argumentováno,
že to, co nás ohrožuje a čeho se obáváme, není záležitostí několika málo let a možná ani není primárně vázáno na ekonomickou
oblast. Že se jedná o vleklou krizi člověka, způsobu jeho života.
Tento trend uvažování přiblížím ve třech exkurzech.
Exkurz prvý: Mezi průkopníky toho stanoviska patří Karl
Jaspers. Na samém začátku třicátých let minulého století vychází jeho kniha Duchovní situace doby8, kterou lze považovat za
knihu jasnozřivou, řekněme prorockou. Anticipuje katastrofické
8

Originál díla vyšel v roce 1931. Zde odkazuji nna český překlad
z roku 2008.
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událostí, které nemohou nenastat, nebude-li zavčasu vykonáno
dílo nápravy. Žijeme v době na jedné straně nesporně velkolepé, protože bohaté na výdobytky, z nichž těžíme, a na možnosti,
které se otevírají. Tato doba ale současně také, nebudeme-li s to
učinit jí zadost, se – slovy Japersovými – „stane nejubožejší
dobou selhávajícího člověka“.
Tedy vyvstává před námi na jedné straně člověk selhávající – původce krize; a na straně druhé člověk nápravy, člověk
„činící této době zadost“. Ale co to je činit této době zadost?
Především je třeba rozpoznat, v čem je selhávání, abychom
mu mohli čelit. Jaspers je vidí v ustupování od lidských kvalit
osobnosti, kterých se člověk nesmí vzdát; či lépe řečeno, které
musí stále, vždy znovu na své době, na své situovanosti, na sobě
samém vybojovávat. Jsou to kvality související se svébytným
sebevymezováním a zodpovědným, svobodným rozhodováním; odolností vůči pokušením nechat se vléci a zavléci vnější
determinací natolik, že duchovní podstata člověka se nedostane
ke slovu, že bude uškrcena.
Exkurz druhý: O dvacet let později, po prožitých kataklyzmatech války a holocaustu, Erich Fromm reflektuje situaci doby
v obdobném duchu. Připomíná, že člověk je bytostí, která tvoří
sama sebe. A to nejen individuálně, osobní seberealizací, ale
také oklikou přes vytváření společenských poměrů a zasahováním do přírodních dějů. Aniž ovšem vždy umí a chce dohlédnout důsledků, které to s sebou nese. Zvláště povážlivý je vznik
mechanizmů vytěsňujících jej do role pouhého článku v nadřazeném, odlidštěném soukolí, kterému posléze slouží. Vidíme
to v projevech násilné manipulace člověkem v totalitních systémech, ale také v podléhání diktátu reklam, kariérních příležitostí, zábav a rozptýlení, kvazi nezbytných obstarávek – všeho
toho, co nad ním dominuje na úkor zdraví a pohody, aktualizace
potencialit osobnostního růstu, lidské solidarity, realizace podstatnějšího životního smyslu… „Dosažení stavu humanity odpovídající myšlenkám velkých učitelů lidstva je v našem dosahu, a přece riskujeme nebezpečí zkázy celé naší civilizace nebo
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toho, že se z nás stanou roboti. Jednomu malému národu bylo
kdysi dávno řečeno: ‚Předložil jsem ti život i smrt, požehnání
a klatbu. Zvol si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.‘ (Dt 30,
19). Před toutéž volbou nyní stojíme my.“ (Fromm, 2009)
Exkurz třetí: Na tomto místě stojí za připomenutí i podněty,
které zazněly v úvodu přednášek Rudolfa Steinera pro učitele
waldorfských škol v roce 1919. Zaznívá zde jednak varování
před šablonovitým zacházením s člověkem, které nabývá nevídaných rozměrů; před jeho vměstnáváním do schémat, takže
ztrácí způsobilost uvědomovat si své přesahové poslání – slovy Steinerovými „své vesmírné souvislosti“ (viz Steiner, 1996,
s. 38). A dále zde zaznívá varování před bujením kultury sobectví: „…nezapomínejme, že celá dnešní kultura, až do duchovní
sféry, je založena na sobectví lidstva … Žijeme v době, v níž
se tento apel na lidské sobectví musí potírat ve všech sférách,
nemají-li lidé na sestupné cestě kultury, po níž dnes jdou, klesat
stále prudčeji“ (tamtéž, s. 21). Důležitým bodem obratu má být
škola nového pojetí, beroucí v úvahu celek lidské bytosti směřující k vyššímu stadiu svého vývoje.
To, co bylo řečeno, nás dovádí k tezi, kterou nazvu tezí
o antropologickém zakotvení krize. Krize je především vleklou
krizí člověka, způsobu jeho života. Je projevem selhání člověka produkujícího narušené podmínky a okolnosti života, které
jej determinují do role ohrožené oběti, produkující další narušené podmínky s umocněnými neblahými dopady na něho
samotného.
1.1.4 Člověk krize – jako její oběť a současně jako její tvůrce
V míře, v jaké přijmeme uvedenou tezi o antropologickém
zakotvení krize, se musíme při jejím výkladu zabývat především člověkem – jako jejím iniciátorem a obětí současně. Ale
také jako potenciálním aktérem jejího překonání. Význam pedagogiky lze dobře tušit.
Tím se dostáváme k bodu obratu v našem pohledu na pedagogiku. Od pozice sociálně deterministické přecházíme k pozici
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vycházející z antropologických konstant (viz výše, Úvod): Ptáme se, co k člověku bytostně přináleží, co se s ním děje – máme
o něj starost. Ať je společenská determinace jakákoliv, musíme se
vzchopit k otázkám, co od samé své podstaty člověk potřebuje,
aby zůstal člověkem v plnosti významu tohoto slova. Je třeba mít
starost o člověka, který nebere sám sebe patřičně v úvahu.
Dříve než přistoupíme k pokusu o pozitivní výklad antropologických konstant, si konkretizujme na dvou příkladech újmy
na člověku, provázející výše charakterizovanou krizi. Prvým je
redukcionizmus v teoretickém i praktickém pojetí člověka; druhým pak individualistický hédonizmus.
1.1.4.1 Redukcionizmus
Redukcionizmus se prosazuje jako snaha brát v úvahu jen
něco z člověka a ostatní jeho stránky z různých důvodů opomíjet či marginalizovat. Třeba proto, že nejsou v rámci dobového
paradigmatu zkoumatelné, nebo že neodpovídají dané politické
doktríně, nebo narušují panující zvyklosti. Redukcionizmus je
de facto zčástečněním člověka, svého druhu amputací něčeho,
co k němu patří, dokonce toho, co může být pro jeho lidskost
podstatné. Klasickým příkladem je behaviorizmus, redukující
pohled na člověka na jeho chování. Poněvadž i to se jevilo jako
příliš těžko uchopitelné prostředky vytyčeného paradigmatu,
ukazuje na chování krys v laboratorní situaci, s přesvědčením,
že nálezy takto získané lze na člověka bez zásadních potíží extrapolovat. Jiným příkladem může být klasická psychoanalýza,
eliminující svébytnost duchovní stránky člověka její redukcí na
řešení pudové dynamiky. Nebo ekonomizmus, nahlížející na
člověka jen v rozměru jeho výrobní a nákupní aktivity, v kontextu práce a kapitálu, nákladů a zisků. Nesmí nám samozřejmě
uniknout, že tato výkladová paradigmata přinesla důležité objevy a že byla ve své extrémnosti postupně korigována. Nicméně
navzdory tomu posílila trend odhlížení od komplexity lidské
bytosti, zejména jejího duchovního (spirituálního) rozměru.
Důsledky jsou patrné v narušených mechanizmech všednoden21
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ního života, v utváření (respektive ochuzování a deformování)
kultury lidskosti apod. V neposledním řadě se promítají i do
chápání edukace, pojetí žáka, vztahu učitelé – žáci apod.
Závažným projevem soudobého redukcionizmu je také odvozování člověka od něčeho, co vyprodukoval a co nad ním
posléze nabývá vrchu, takže je stále více a rafinovaněji nucen
tomu sloužit. Oč jde, nám mohou docela dobře ilustrovat peripetie kolem pojmů lidský kapitál či lidské zdroje: poměry, které
člověk vytvořil, si jej berou do služby, determinují jej, aby byl
uzpůsobován být zdrojem jejich fungování, tedy aby se zčástečnil, byl jenom toto, nebo především toto, ne moc víc a ne moc
jinak, protože pak už by nebyl patřičně funkční ku prospěchu
systému, který si ho nárokuje.
Jedním z důsledků redukcionizmu je i specifické strádání,
označované například Viktorem Franklem (1984) jako existenciální či noogenní neuróza. Jde o syndrom, klinicky či subklinicky postihující stále větší počty lidí a spočívající především
v prožitku zpochybnění životní autenticity, ztráty přirozené lidské důstojnosti, absence nosné smysluplnosti jednání apod.
1.1.4.2 Individualistický hédonizmus
Druhým projevem antropologického zakotvení krize je
individualistický hédonizmus. Připomenu jej zde vzhledem
k jeho dopadům na situaci a vývoj dítěte. Beck spolu s Beck-Gernsheimovou (1995) uvádí, že v prostředí individualizované
společnosti, ovládané tržní ekonomikou s vypjatě akcentovanými hodnotami kariérního vzestupu, je dítě pro mladý manželský
pár rizikem zaměstnaneckým, finančním, existenčním. A volně
podle Giddense (2000): Pořídit si dítě je dnes nejen otázkou citového upnutí se, ale také (a mnohdy na prvém místě) zvažování takových důsledků pro rodičovství, jako je zásah do rozpočtu
– dítě přijde draho; citelné omezení dotud běžných a těžko si
odřeknutelných individualistických expanzí, ať už jde o profesi,
zábavu, vztahovou nezávaznost apod. Svědčí o tom i výzkumná
šetření. Například Dollase (1986) uvádí nárůst ambivalentního
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či dokonce negativního postoje k potenciálnímu rodičovství
u osob ve věku 20–39 let.9 34 % respondentů se identifikovalo
s formulací: „Chci si svůj život užít a něco z něho mít. Jenom
proto, aby se mé děti měly lépe, se nehodlám nijak omezovat
a přinášet oběti.“ Je nasnadě, že tento postoj se – vesměs mimoděčně, ale účinně – promítá do přístupu k dětem a nepochybně
také provokuje jejich reakce.
Fenomén ambivalentního, zdráhavého postoje k dětem je
z mnoha důvodů znepokojivý. Snad nejpodstatnější na tom je, že
spolu s jeho nárůstem zřejmě mizí to, co lze nazvat vztahem nezpochybnitelné závaznosti; vztahem otevírajícím hloubku vcítivé
mezilidské vzájemnosti, trvale zavazující a probouzející k pohotovosti obětovat se. Tedy ne carpe diem – užívat si po svém bez
zábran, děj se co děj – ale starost o budoucnost, která je budoucností bytosti, na které mně bytostně záleží víc než na sobě samém.
Povážlivé důsledky hrozí z projekce individualistického hédonizmu do mravní oblasti. Příkladem může být jev takzvané
anomie, kdy stále více lidí stále častěji nevylučuje, ba dokonce
závistivě toleruje amorální jednání, „ospravedlní-li je“ dosažení
cílů v dané společnosti vysoce hodnocených – bohatství, moci,
vlivu, prestiže apod. Stává se stále těžším podobným pokušením odolávat. Chytrý podvod či podraz, který dotyčného vynese mezi úspěšné a těžko postižitelné, si stále častěji – hlavně
u mladých lidí – vydobude obdiv a svádí k následování. Dnes
lze denně sledovat rozmach tohoto fenoménu. Od školního
podvádění přes nejrůznější čachry ve sportu až po úplatkářství
a tunelování. Už klasik moderní sociologie Durkheim varoval
na sklonku 19. století před hrozbou rozmachu anomie, který natolik oslabí široké sdílení a jednoznačné respektování norem,
tvořících základní nosné pilíře společnosti, že tato společnost
bude tímto trendem bezprecedentně ohrožena. Že dojde k tomu,
co dnes Fukyama (1999) nazývá velkým rozvratem. Jeho projevem je především zločinnost, rozklad rodiny, oslabování vzájemné důvěry mezi lidmi.
9

Výzkum byl proveden na německé populaci.
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1.2 EDUKACE OBRATU – INSPIRAČNÍ ZDROJE
V předchozí kapitole bylo opakovaně připomínáno, že problémy doléhající na člověka ve společnosti krize vyvolávají starost o člověka, nezbytnost něco dělat, v neposlední řadě v oblasti edukace – výchovy a vzdělávání, orientace školy, pojetí
žáka a učitelského povolání. Úsilí, které by tomu odpovídalo,
označíme termínem edukace obratu: Rozuměj edukace respektující antropologické konstanty, tj. znaky, respektive kvality
osobnosti, tvořící podstatnou součást jejího plnohodnotného
rozvoje, avšak stávající společenskou determinací oslabované
co do možností své aktualizace.
Edukace obratu se při hledání opor svého pohledu na osobnost může opřít o zdroje různorodé povahy a závažnosti; jmenovitě z oblasti filozofie, sociologie, teologie. Zcela specifické, neopomenutelné místo zde zaujímá již zmíněné dílo Rudolfa Steinera. Připomínám tu jeho část, která se zabývá důvody vzniku,
cíli a metodami práce waldorfské pedagogiky (Steiner, 1996).
Důraz je kladen – mimo jiné – na vytváření nových psychických,
respektive duchovních sil či mohutností v člověku, které rozšiřují
a prohlubují spektrum vnímání, citového prožívání, volního zaměření a nadosobně cíleného konání. Díky rozvinutí těchto sil
– v neposlední řadě výchovou, vzděláváním – je člověk bytostí
s posláním, dokonce kosmickým posláním, které jej povznáší
a zušlechťuje. V doslovné citaci: „Dokud se totiž domníváme,
že se síly nevytvářejí skutečně nově, do té doby nedospějeme
k poznání pravé podstaty člověka. Neboť pravá podstata člověka spočívá právě v tom, že se v člověku neustále vytvářejí nové
síly.“ Tímto směrem je orientována pozoruhodná stať jednoho
ze současných stoupenců Steinerovy koncepce Franka Lindeho
(1991), docenta na Waldorfském semináři pro učitelky mateřských škol, příznačně nazvaná Vývoj nových duševních schopností ve 20. století.10
10

Podobný důraz na vývoj nových vlastností (schopností, charakterových rysů) ovšem nacházíme i mimo uvedený steineriánský
rámec. Zejména, jak uvedu dále, u pozitivní psychologie.
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Zde obrátíme pozornost na tři inspirační zdroje, kotvící především v psychologii a výrazně ovlivňující současné pedagogické myšlení. Reprezentují je psychologie humanistická, pozitivní a spirituální.
1.2.1 Humanistická psychologie
Ač má tento inspirační zdroj vrchol svého vlivu již za sebou (kulminoval v šedesátých až osmdesátých letech minulého
století), je nicméně i dnes, v souvislostech tohoto pojednání,
neopomenutelný. Prosadil se jako tzv. třetí proud v psychologii,
kriticky vyostřený proti redukcionizmu behavioristické psychologie a psychoanalýzy (viz výše, subkapitola 1.4.1. této stati).
V příkré opozici k deterministickému paradigmatu těchto koncepcí zdůrazňuje jimi opomíjené (respektive redukcionisticky
traktované) znaky člověka, jako je úsilí
 svobodně, nezávisle a zodpovědně se rozhodovat;
 autorsky ztvárňovat svou životní cestu;
 vyjasňovat a realizovat svůj autentický, bytostný svéráz apod.
Pedagogiku obratu inspiruje především princip akceptace
jedince/osobnosti v jeho rozvojové tendenci (Rogers, 1961).
Tato tendence z něho vyvěrá, je mu bytostně vlastní; je tím
ústředním, čemu má pedagog věnovat péči a pozornost, čemu
má sloužit – takříkajíc dávat vítr do plachet. Akceptovaný jedinec, tedy jedinec přijímaný vychovatelem takový, jaký je,
se právě a jedině díky této akceptaci dokáže rozvíjet v plnosti
svých předpokladů, potencialit. Díky akceptujícímu přístupu vychovatele k němu nabývá odvahu jít svou rozvojovou
cestou. Akceptaci dítěte vychovatel projevuje svým vcítivým, chápajícím, empatickým nasloucháním. Posiluje tak
dítě v jeho projevu, z jehož otevřenosti vyrozumívá seberealizační tíhnutí v jeho konkrétních podobách a může tak dítěti být pohotovou oporou. Vychovatelovo vcítivé, empatické
naslouchání spolu s žákovým důvěřujícím sebesdělením vytváří onen pohyb vzájemného styku, komunikace, rozhovoru,
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v němž se otevírají horizonty osobnostního vývoje dítěte, jeho
bytostného sebeuskutečnění.
Oproti tomu jedinec, který není akceptován, respektive jehož akceptace je podmíněna nejrůznějšími podmínkami a předpoklady, se namísto seberealizačního úsilí, v němž – jak řečeno
– by se nebrzděně aktualizovaly jeho vývojové možnosti, uchyluje k budování tzv. fasád, jiným slovem ke stylizaci. Cílem
toho je, aby se zalíbil, aby měl výhody, ušetřil si těžkosti apod.
Jiným způsobem vyrovnávání se s neakceptujícím prostředím
je, že jedinec se uchyluje ke vzdorování, které postrádá vývojový obsah, ale je po výtce toliko reaktivní. Do vytváření zmíněných fasád se neakceptovaný, dirigovaný a manipulovaný
jedinec uchyluje s takovou vynucenou usilovností, že ztrácí povědomí o své osobnostní opravdovosti, autenticitě, a nastupuje
životní cestu uzpůsobování se na úkor seberozvoje. To ovšem
navozuje nejrůznější problémy, až po patologické stavy, životní
nespokojenost, existenciální krizi, asociální tendence.
Slovy Rogersovými: „Všichni jedinci mají v sobě schopnosti řídit si svůj vlastní život způsobem, který je jednak osobně
uspokojující a zároveň společensky konstruktivní. V konkrétním
typu nápomocného vztahu11 dáváme jedinci svobodu najít si
svou vnitřní moudrost a důvěru a on se bude rozhodovat zdravěji a konstruktivněji“ (Rogers, 1961). Optimizmus, který je
humanistické psychologii vlastní a který z uvedeného citátu naplno vyznívá, ovšem provokuje mnohé k námitkám, je-li vskutku natolik oprávněný. Rovněž je pochybováno, zda akceptace
(přesněji nepodmíněná akceptace) je univerzálně a vždy spolehlivým dobrodiním pro vývoj dítěte apod. Diskuzím, které se
od těchto témat odvinuly, se zde nemůžeme věnovat. Omezme
se na závěr, že pohled humanistické psychologie na osobnost
a možnosti její seberealizace si zaslouží pozornost jakožto jeden ze zdrojů konkretizace našich představ o edukaci obratu.

11

Viz výše zdůrazněnou akceptaci.
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1.2.2 Pozitivní psychologie
Určitou míru předchůdcovství tzv. pozitivní psychologie,
jejíž nástup můžeme datovat přibližně na přelom 20. a 21. století, reprezentuje psychologie humanistická. Oběma je vlastní
optimistické ladění, spojené s důvěrou v možnosti kladného
vývoje člověka a v posilující význam zvládání těžkostí, chápaných jako výzva, jejíž přijetí posouvá vývoj osobnosti na vyšší
úroveň. Společný je i důraz na vnitřní zdroje utváření osobnosti (spojené se seberealizačním úsilím) apod. Humanistická
psychologie je ovšem oproti psychologii pozitivní koncepčně
sevřenější, ujednocenější, navzdory mnohosti autorů a diferenciaci jejich myšlenkových pozic. Pozitivní psychologie představuje oproti tomu spíše konglomerát různých zaměření na různá
témata, vesměs úžeji vymezená, než je to obvyklé v psychologii
humanistické. Společného jmenovatele, který je při veškeré té
různosti široce sdílen, lze charakterizovat následovně:
Psychologie se dosud převážně orientovala na negativní
jevy v životě lidí. Například patologické fenomény a procesy;
krizové jevy a rozkladné momenty v komunikaci; v pedagogické oblasti na neprospěch, učební těžkosti, poruchy chování, šikanu… Dominanci tohoto pohledu je třeba nahradit dominancí
pohledu zdůrazňujícího charakteristiky člověka,
 který je zdráv a úspěšně čelí hrozbám onemocnění (oproti
člověku který v obdobné situaci podléhá);
 který je šťastný v obdobných životních okolnostech, v nichž
druhý zůstává emočně neosloven;
 který dokáže brát těžkosti jako výzvu k jednání, kterým těžkosti zvládne a vyjde posílen;
 který prožívá duševní pohodu tam, kde se druhý trápí atd.
Pozitivní psychologie se ptá po silách12 v člověku, které tato
pozitiva zakládají. Respektive po charakterových vlastnostech13,
12

13

Pojem „síly“ hraje v pozitivní psychologii důležitou roli. Jedno
z jejích základních děl nese charakteristický název A psychology
of human strength (Aspiwall, Staudinger, 2002).
Viz např. Seligman (2003).
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díky kterým je člověk ve svých postojích pevný, odolný, sebejistý, uchovávající si optimizmus a pocity pohody. Takové charakterové vlastnosti se tak stávají účinným faktorem zvládání problémů. Jejich přehled (respektive jejich taxonomii) můžeme najít
například u Křivohlavého (2004, s. 9) či Mareše (2008, s. 10–12).
Je z něho patrné, že pozitivní psychologie nehledá příčiny těchto
vlastností v neurohumorální oblasti či psychosociální determinaci (aniž něco takového ovšem beze zbytku vylučuje); jinak řečeno, nehledá příčiny v tom, co bychom mohli nazvat lepším či
horším osudem, lepšími či horšími danostmi vyplývajícími z těla
či prostředí. Rozhodující příčinu vidí v prvé řadě v usilovnosti
člověka něco se sebou udělat a k něčemu co do svých kvalit dospět, ovšem v úzké souvislosti s tím také v opoře, které se takovému jedinci od významných lidí v jeho okolí dostává.
Zřejmě nejfrekventovanějším souborem vlastností, kterých
si pozitivní psychologie všímá, jsou vlastnosti odolnosti (vůči
zátěžím, stresu), respektive nezdolnosti. Jsou označovány termínem resilience. Zahrnují:
 Evidování a upevňování zkušeností s tím, co se podařilo,
a transformaci těchto zkušeností v odvahu věřit, že se to
podaří i v budoucnu.
 Kritický, analytický, reflektující pohled na příčiny nezdaru
a vyvozování nosných poučení jak dál příště.
 Plánování, elaborování cesty jak postupovat. Její alternativní dotváření a korekce vzhledem k situaci. Nezdolnost
zkusit to znovu, jinak.
 Vzájemnost – vytváření pevných, posilujících vztahů souznění a opory, součinnosti. Oporu umět poskytovat, ale také
ji přijímat.
 Sebedůvěru, tzv. pozitivní identitu.
 Způsobilost dělat radost sobě a druhým.
 Přijetí minulosti. Tedy nikoli před tím, co nepříjemného se
stalo, utíkat, ale zhodnotit to jako zdroj cenné zkušenosti,
která mne obohacuje do další cesty životem.
 Otevřený horizont budoucnosti. Budoucnost je oblastí mož28
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ností, naděje; nápravy toho, co se nemělo stát, a budování
toho, co se stát má.
Významným přínosem k pozitivně psychologickému chápání je tzv. salutogenetická koncepce A. Antonovského (1987).
Termínem salutogeneze označuje procesy, kterými osobnost
obnovuje a posiluje své zdraví – stává se osobností sebeozdravnou. Takovými sebeozdravnými osobnostmi byli lidé, kteří překonali utrpení koncentračních táborů a jiných hrůz hrozících
zmařit jejich život. Nejen že přežili, ale dopracovali se příkladnosti nepodléhajícího člověka. Sebeozdravnou osobností je žák,
který po sérii neúspěchů reflektuje souvislosti, které to zapříčiňují, a poučen, vybaven zkušeností, obnoví svůj optimizmus
a zodpovědně se pokusí o nový start. Tento salutogenetický
proces pochopitelně zásadním způsobem posiluje učitel (rodič,
spolužák, poradce), který se mu stal účinnou oporou. Antonovský zkoumal sebeozdravné osobnosti a vyvodil, že je charakterizují čtyři podstatné znaky:
 Přistupují ke světu a událostem jako k něčemu, čemu je navzdory obtížím možno porozumět, co lze vysvětlit. I když
jsem třeba momentálně zaskočený a bezradný, trvá ve mně
posilující přesvědčení, že posléze se lze vysvětlení přece
jen dobrat. Tento znak označuje Antonovský termínem pochopitelnost – comprehensibility.
 Pochopitelnost je odrazovým můstkem pro zvladatelnost
– manageability. Pochopitelnost tedy není jen děním v mysli, ale přetváří se do jednání, kterým mohu skutečnost ovlivnit, kterým dokážu své problémy zvládnout. Třeba to není
ihned a naráz, může to mít podobu „běhu na delší trať“.
Jsem ale odhodlán tuto cestu ke zvládnutí podstoupit a také
ji podstupuji.
 Třetím znakem je smysluplnost – meaningfulness. To, co
mne postihuje a co se snažím pochopit a zvládnout, vtiskuje
mému životu smysl, o který stojí za to v každé situaci usilovat, který mne staví nad věci.
29

Zdeněk Helus

 Konečně čtvrtým znakem, který tři předchozí završuje, je
sounáležení – sense of koherence (Antonovský používá
zkratku SOC). Jinými slovy, osobnost, která v sobě rozvine
výše uvedené tři znaky, sounáleží s řádem, který ji přesahuje, který ji za každých okolností pozvedá k lidské opravdovosti a důstojnosti.
1.2.3 Spirituální psychologie
Podobně jako můžeme pozitivní psychologii považovat
(byť s opatrností) za pokračování v linii nastoupené psychologií
humanistickou, tak je i psychologie spirituální do určité míry
iniciována poznatky psychologie pozitivní (i to ovšem platí s rezervou). K tomuto konstatování nás vede skutečnost, že
mezi charakterovými znaky, jimiž se vyznačuje odolná, rozvíjející se osobnost, hledající a nacházející životní smysl, je pravidelně uváděna také spirituální orientace (citlivost, vnímavost,
zaměřenost apod.). Toto mnoha výzkumy doložené zjištění nepochybně posílilo zájem o spiritualitu, který s počátkem 21. století nachází svůj výraz v samostatně se vydělující spirituální psychologii (Bucher, 2007; Říčan, 2007).
Za vůdčí téma spirituální psychologie můžeme považovat
téma osobnostního přesahu, respektive transcendování. Ač je
závažným znakem člověka to, že mu jde (často dokonce a samozřejmě v prvé řadě) o sebe sama, nelze se v závažných životních situacích neptat: Ale nehrozí nám takto nebezpečí, že
lidskost omezíme na pouhou sebestřednost, že se nám posléze
dostane do popředí toliko člověk sebou samým pohlcený, dokonce sobecký, egoistický? Nehrozí, že zapomeneme na člověka,
kterému nejde jenom o sebe sama, který je schopen sebeoběti ve
prospěch někoho druhého, ve jménu vyššího cíle přesahujícího
svým významem jeho život? A takovou kritickou námitku nelze
odbýt. Poukazuje na nutnost uplatňovat v osobnostním přístupu k lidem zřetel přesahu, brát v úvahu člověka jako transcendující (přesahující) bytost. Neboli vyvstává důvod uvažovat
o spirituální dimenzi, patřící k jeho podstatným znakům – k jeho
30
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antropologickým konstantám. A pokud životní okolnosti vývoj
této spirituální, sebepřesahové dimenze marginalizují nebo potlačují, pak je člověk ve své celistvosti ohrožen – je redukován
(viz výše).
Samotné pojmy přesahu či transcendování tedy na jedné
straně poukazují na skutečnost, se kterou má určitou zkušenost
víceméně každý. Připomeňme si situace, kdy nás sužuje starost
o někoho nám blízkého, kdo trpí a my o něho máme strach. Neubráníme se touze vzít jeho utrpení na sebe. Pohoršuje nás představa, že by někdo na našem místě něco podobného neprožíval,
že by si neudělal čas být s trpícím pospolu, že by myslel na svůj
prospěch a nikoli především na to, čím být prospěšný tomu druhému. V těchto případech hovoříme o základních, elementárních formách osobnostního přesahování, zakotvených převážně
v emocích (někdy toliko náhlých a prchavých). Přesahování
ovšem může nabývat rozvinutých forem: Může se stát životním
programem, nebo dokonce spojovat lidi určitým pojetím života
jako oddanosti vyšším cílů. Může vyústit v široce sdílenou kulturu transcendování. Lze to doložit na náboženských podobách
transcendování, ale také například na vztahu k přírodě, které se
cítíme být součástí a která si nás také něčím zavazuje, jsme jí
něčím povinováni. Přesahování na této vyšší úrovni lze také doložit zavazující oddaností mravním principům, etickým závazkům, které mají naprostou platnost, trvají samy o sobě a spojují
nás v celek prostoupený řádem, o který má jít.
Podle Frankla (1994) se přesah stává důležitým tématem
osobnosti ve čtyřech základních životních rovinách:
1. V rovině lásky. Nemyslíme zde pochopitelně pouhé sexuální opojení (aniž je ale na druhé straně vylučujeme). Klasická řečtina měla pro pojem lásky dvě slova, vyjadřující
dvě různé podoby láskyplného vztahu. Jednak je to slovo
„eros“ (viz jeho odvozeninu ve slově erotika), poukazující
na vzrušující zaujetí, probouzející primárně touhu po tělesném styku. A za druhé slovo „agapé“, označující lásku,
která se dokáže od vzrušující tělesnosti oprostit, trvá, i když
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už tělesnost povadla, protože do hry vstoupila úcta a vděčnost za dar, kterým jsme jeden pro druhého. Tato láska se
může rozvinout mezi mužem a ženou, mezi matkou/otcem
a dítětem, mezi přáteli na život a na smrt; charakterizuje ji
pohotovost ke krajnímu sebeobětování.
2. V rovině tvorby, vytváření díla, v němž je znát moje
stopa. Nabízí se příklad sochaře, básníka, ale také vědce,
zakladatele státu, ovšem přesah v rovině tvorby se může
týkat každého. Je vyprávěn příběh cestovatele, který prochází staveništěm katedrály a ptá se zde pracujících dělníků, co že to vlastně dělají. Vesměs jejich odpovědi zní
„otesávám kameny“, „připravuji dřevo pro lešení“ apod.
Jeden z nich však, ač se jeho konkrétní úkony od úkonů
ostatních nijak neliší, v uchvácení posláním odpovídá:
„Stavím katedrálu!“ Vyjadřuje tak přesah svého života
účastenstvím na něčem velkém, mimořádném, posvátném.
3. V rovině mravního závazku, kterým stvrzuji hodnoty
povyšující člověka nad rozměr pouhého živočicha. Myslíme-li na vzorové reprezentanty této podoby přesahu, vytanou nám osobnosti jako Jan Hus, Giordano Bruno, Janusz
Korczak (který se v době okupace Polska vrátil ze zdařeného útěku ke svým chovancům – židovským sirotkům, aby
s nimi pospolu podstoupil cestu do Osvětimi) apod. V rovině každodennosti jsou to lidé, kteří v malém i velkém čelí
zradě na ideálech a setrvávají na hodnotách pravdy, spravedlnosti, soucitu apod.
4. V rovině utrpení, které mi dává poznat ten pravý, nejhlubší smysl života, trvající, i kdybych všeho ostatního pozbyl.
Paradoxně ač trpím, jsem šťasten, protože nahlížím, že to
má důvod, smysl, že to není nadarmo.
Specifické téma představuje utváření a posilování spirituální dimenze osobnosti – tedy její přesahové orientace – u dětí
a dospívajících. Děje se tak výchovou založenou na hlubokých
a přesvědčivých prožitcích paterého druhu:
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Za prvé to mají být prožitky dobra. Ač nelze ze života dítěte nikdy zcela eliminovat neblahé a zraňující události, je
třeba, aby nad nimi převládl význam dobrého skutku, jehož
platnost nezaniká, který je uchován v naší duši a posiluje
nás, byť by se dělo cokoliv.
Za druhé jde o prožitky krásy. Byť se i život odehrával v zúženém prostoru šedi, je třeba dítě prožitkově přesvědčit, že
vždy je zde i něco, nad čím s vděčností žasneme.
Za třetí mějme na mysli prožitky pravdy, která platí a rozhoduje, byť jsme byli tolikrát oklamáni a podvedeni; která
nás povolává do služby, napřimuje nás a činí ušlechtilými.
Za čtvrté jde o prožitky řádu, v němž vše, co nesmí být poškozeno a nemělo by se nikdy ztratit, má svůj domov a svěřuje se nám ve své pravé podobě; a také od nás očekává, že
tento řád budeme chránit i spoluvytvářet.
A konečně za páté jde o prožitky setkávání člověka s člověkem, které nám vyjevují, že nás má někdo rád a že také my
se k němu obracíme s láskou; a že tak zakoušíme vzájemnost, v níž se daří dobru, kráse, pravdě a řádu.

1.3 K BUDOUCÍMU MODELU EDUKACE
V předchozí části referátu jsem rozvedl téma krize s důrazem na její antropologické souvislosti. Jak jsem ale uvedl už
v úvodu a jak stojí v samotném názvu stati, cílem je zde pedagogika obratu. Skromněji řečeno, formulovat podněty pro vytváření budoucího modelu edukace. To ovšem znamená vydat
se po nevyšlapané cestě, s rizikem, že vize, které se případně
dopracujeme, nás odvede od problémů reality, s nimiž je třeba
se vyrovnávat. Nicméně, vědomi si rizika, se za tímto cílem
vypravíme. Nepředložím ucelený koncept, ale jenom postřehy,
náměty a výzvy, veden přesvědčením, že s něčím takovým je
třeba začít.
Budeme se ptát se po kvalitách osobnosti, díky kterým je
člověk schopen „učinit své době zadost“ (viz výše, odkaz na
K. Jasperse), neboli díky kterým tlaku deformujících krizových
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jevů odolává, včetně uvedených tlaků vyvolávajících redukcionizmus a individualistický hédonizmus. Člověka vybaveného těmito kvalitami nazvěme člověkem obratu. A ruku v ruce s tím
se ptejme po pedagogice, která k vývoji takové osobnosti, respektive kvalit osobnosti napomáhá – nazvěme ji pedagogikou
obratu.
Takových kvalit osobnosti je nepochybně celá řada a vymyká se mým možnostem pokusit se o byť jen skromnou aproximaci k jejich výčtu. V duchu vytyčeného cíle předložit postřehy,
náměty a výzvy zmíním pět takových kvalit, které nelze opomenout. Skrze ně napovím, oč by pedagogice obratu mělo jít.
1.3.1 Identitní směřování osobnosti
Jak už bylo uvedeno, člověku je vlastní zabývat se sám
sebou, mít o sebe sama starost, dospět k sobě samému a najít
tomu odpovídající výraz. Současně ale je mu také vlastní ze
sebe sama vyjít, integrovat se do světa a svět integrovat do sebe
sama, do svého prožívání, do své mysli. A také do svého poslání, životního úkolu. Podle toho, jak se toto integrování daří,
rozlišme:
1. Nezavršené identitní směřování: Jedinec je do té míry
pohlcen sám sebou, že nedokáže lidi a svět kolem sebe vidět jinak než přes prizma svých osobních zájmů a potřeb.
2. Narušené identitní směřování: Jedinec dosahuje sebe
sama přes ideály a vzory, které přejímá zvnějšku, od sebe
sama utíká, aby se shlédl v někom mimo sebe, kdo se vyznačuje atributy významnosti. Svou pociťovanou nicotnost
kompenzuje významností někoho, jehož atributy si mohl
přisvojit. Mechanizmus, se kterým toto stojí a padá, nám
na jednoduché úrovni přiblíží reklama, apelující, že když
si koupím určitý parfém, budu jako Beckham, poněvadž on
zřejmě něco takového používá, protože to nese jeho jméno. Zápas o sebe sama, o své identitní završení tak jedinec
vzdává ve prospěch iluze, kterou se nechává svést.
3. Završené identitní směřování: Charakterizuje skutečný
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přesah. Jedinec spojuje svou identitu s hodnotami a cíli,
které mají nadosobní závažnost, univerzální platnost, byť
se aktualizovaly v omezeném horizontu jeho konkrétní životní situovanosti. Ve svém já, v jádru své individuality je
součástí usilování o povznesení, pohyb k hodnotám pravdy,
krásy, řádu, spravedlnosti. I když je sám, není sám, a i když
není sám, je sebou.
Edukace obratu je oporou jedince v úsilí završovat své identitní směřování, oproti uváznutí v sebestřednosti či oproti propadnutí identitnímu svedení.
1.3.2 Účastná mysl
Pojem účastná mysl – „participatory mind“ – je elaborován
ve stejnojmenné monografii Henryka Skolimowskiho (2001).
V jejím úvodu stojí, že náš svět vyžaduje nutně léčbu, a stejně
tak naše duše/mysl, která – jak autor doslova praví – „prošla ve
dvacátém století silnou a ničivou palbou, nemající v dějinách
lidstva obdoby“. Dodejme, že místo slova léčba bychom mohli
neméně výstižně použít slovo edukace (výchova a vzdělávání).
Účastná mysl nepoznává věci jenom tak, že je vyděluje z jejich
přirozených souvislostí, abychom je mohli usmrcovat a pitvat,
abychom jimi mohli k různým účelům manipulovat, abychom
s nimi mohli dělat cokoliv. Účastná mysl je láskyplná, což znamená, že poznávajícího inspiruje, aby poznávanému také sloužil a chránil ho v tom, co je mu vlastní. Člověk zde má šanci, že
sám sebe přesáhne dobrodiním, kterým je pro svět, v němž žije.
Podmanivý je v této souvislosti novozákonní výrok apoštola
Pavla k Římanům (8, 19): „Celé tvorstvo totiž nedočkavě čeká,
až se ve slávě zjeví spravedliví jako Boží synové. Neboť tvorstvo
bylo podrobeno nicotným choutkám padlého člověka… Zůstala
však tvorstvu naděje, že i ono bude osvobozeno z toho otroctví,
kdy muselo sloužit padlému člověku a bude od toho zproštěno
tím, že budou oslaveny Boží děti… Víme přece, že celým tvorstvem jde jeden vzdech…“
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1.3.3 Svoboda stvrzovaná zodpovědným rozhodováním
Člověku je vlastní snaha vymaňovat se z tlaků, které jej
omezují, a zakoušet tak svobodu. Svoboda se aktualizuje především v aktech rozhodování a jeho uvádění ve skutek.
O svou svobodu člověk zápasí a její vybojovávání a udržování patří mezi výsostné akty vývoje osobnosti. Je ohrožována
nejen z vnějšku omezujícími tlaky, které člověka nerespektují a upírají mu právo rozhodovat se a volit; je také ohrožena
vnitřními tendencemi k libovůli, v horším případě bezuzdnosti
či zvůli, nebezpečnými pro druhé i jedince samotného. Nebezpečí těchto pokušení nesvobody se člověk brání poslušností
vůči morálním pravidlům, ukládaným mu zevně, anebo – a to
především – pěstováním ctností upevněných v jeho osobnosti
samotné. Edukace zde má zásadní význam.
Nanejvýš důležité je rozlišení svobody kalkulující oproti
svobodě bytostné. Kalkulující svoboda je zpravidla rozmělněna
do situačních rozhodování typu co koupit, jak se obléci, kam
uložit své finance, kam jet na dovolenou nebo čemu se vyhnout.
Její oporou je chytrost. Oproti tomu bytostná svoboda, která
představuje jednu z klíčových kvalit osobnosti, je vymezena
rozhodováním vzít na sebe závazek, kterým sám sebe překračuji účastí na dobru, které není toliko dobrem pro mne. Účastí na
tomto dobru je člověk příkladný, představuje příklad pro druhé
v situacích jejich životní bezradnosti, ztělesňuje přijetí nároku
jak se zachovat. Bytostná svoboda se spojuje s moudrostí.
Edukace obratu je oporou jedince v úsilí dobrat se svobody
bytostné a spět k moudrosti, která je její oporou.
1.3.4 Niternost
Člověk se nachází v okolnostech, které na něho naléhají,
zaměstnávají ho, nedávají mu klidu, je jimi proniknut a vlečen. Ale také, a to neméně, má člověk své nitro, je také niterný.
A o nitro je třeba pečovat tak, aby bylo možno do něho vcházet
a konat v něm podstatné dílo života – reflexi nad tím, co je pravé a skutečné, o co má jít. Jde ovšem o nitro, které není klauzu36
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rou, kde se máme uzavřít, ale ze kterého se vychází, stejně tak
jako se do něho vchází; v němž a jímž se člověk disponuje pro
svou účast na dění světa, pro svůj nezastupitelný úkol, pro své
poslání. Niterně také osobnost přesahuje do duchovních oblastí. Výstižně to charakterizuje filozof Fridrich W. J. Schelling:
„Existuje v nás skrytá podivuhodná schopnost uchýlit se z proměny času do našeho nejniternějšího já, zbaveného všeho, co se
přidružilo z vnějšku, a zde pak v neměnné formě zhlédnout to,
co je v nás věčné.“ Poněkud jinak, ale s nemenší důrazností formuluje význam niternosti básník a filozof Novalis: „Nejvyšším
úkolem vzdělání je zmocnit se svého transcendentálního já, být
zároveň já svého já … Bez dokonalého sebeporozumění se nikdy
nenaučíme druhým opravdu rozumět.“
Pro výchovu to znamená výzvu dát své nitro do pořádku.
Umět bytovat v jeho tichu a míru je předpokladem, že obstojíme v hluku a neklidu světa a vykonáme v něm, co vykonat je třeba.
1.3.5 Cesta osobnostního zrání
Edukace obratu má být také oporou vývoji člověka na jeho
životní cestě, kterou uskutečňuje jako své tvůrčí dílo, za které
v rostoucí míře přejímá zodpovědnost. Cesta osobnostního zrání ovšem nebývá přímočará. V archetypálních obrazech bible,
mýtů, legend a pohádek se opakovaně vrací téma zbloudění,
svedení z pravé cesty, odloučení od životodárného zdroje, ztráty něčeho, co je podstatné. Napovídá to, že k lidskému životu
patří, že nejdeme vždy pravou cestou, že se ocitáme v labyrintu,
že se dostáváme do rukou špatných vůdců, že propadáme závislostem, takže přestáváme být sami sebou. Odpovědí je síla
a odvaha k nápravě, vzepětí se k novému startu.
Realizaci cesty osobního zrání odpovídá archetyp poutníka
(Bauman, 1995), vynakládajícího úsilí projasnit cíle své cesty
a těchto cílů se dobrat. Opaku odpovídá archetyp tuláka či vagabunda, který si otázku cíle a smyslu cesty neklade, protože
bloumá tak, jak to kladou okolnosti.
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Edukace obratu je oporou jedince v úsilí a odvaze dávat
cestu svého života a doby, v níž je žit, do pořádku, a čelit tak
vagabundství, které na tyto hodnoty rezignuje.
ZÁVĚREM: VÝZVA PRO PEDAGOGIKU
Pedagogika si dosud počíná, jako by se – krize nekrize – nic
tak moc nedělo, pročež dělejme, co a jak jsme zvyklí, samozřejmě efektivněji. Mnohé ale nasvědčuje tomu, že se děje něco
převratného, něco, co je třeba vzít s veškerým pedagogickým
umem a veškerou pedagogickou kuráží do úvahy.
Předložil jsem několik námětů, jak se této věci ujmout.
Nepochybně přicházejí do úvahy i jiné vize. Něco dělat by ale
mělo být na programu dne. A pedagogika by se měla vzchopit k sebevědomí své nezastupitelné povolanosti podílet se na
díle obratu, pokoušet se o budoucí modely edukace. Spolu s tím
musí vyvinout úsilí:
 je-li to nezbytné, být pedagogikou neposlušnou, vzdorující
a ne převážně jen služebnou, odkázanou na úkoly zadané
jí vrchností; pedagogikou, která ví o úkolech, které si musí
stanovit ona sama;
 být pedagogikou, v níž se prolíná důraz na poznávání s důrazem na kvality osobnosti, charakterizující zrod člověka
obratu;
 být pedagogikou zpřítomňující před dětmi a mládeží velké
osobnosti a velké příběhy, dokládající lidskou vznešenost
a důstojnost, zavazující k následování.
A je třeba, aby pedagogika sloužící člověku obratu byla
na stráži, poněvadž žijeme v době, kdy je dítě vystaveno nevídaným ohrožením, ale také nevídaným šancím vydat se na
životní pouť jako osobnost obratu.
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2. KAPITOLA
VÝZVY, KTERÉ PŘINÁŠÍ OSOBNOSTNĚ
ROZVÍJEJÍCÍ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLU, UČITELE A VZDĚLÁVACÍ
POLITIKU
Vladimíra Spilková
2.1 STŘET PARADIGMAT VZDĚLÁVÁNÍ
Snahy o proměnu školního vzdělávání v České republice
po roce 1989 probíhají v prostoru vyostřeného střetávání paradigmat, často v podobě protichůdných stanovisek a polarit.
Dichotomická paradigmata vzdělávání jsou označována různými pojmy, například staré a nové paradigma (definované in
Johnson, Johnson, 1994), tradiční, zaměřené na obsah učiva/
předávání poznatků, a humanistické, orientované na dítě/člověka (Rogers, 1998), na minulost orientované a na budoucnost
orientované (Warner, 2006; Young, 1998; Greger, 2007).
Uveďme alespoň ve zkratce základní rysy, kterými autoři
charakterizují nové, na budoucnost orientované pojetí vzdělávání: vědění nemá být zprostředkováváno jako statický produkt
lidského myšlení (učivo, předmět), ale jako energie, jako dynamický proces poznávání a poznání, které se vyvíjí, proměňuje
a doplňuje; učení je aktivní utváření a ne pouze předávání hotových produktů; důraz je kladen na vzájemnou provázanost jednotlivých oblastí vědění a na relevantnost vědění získaného ve
škole pro řešení problémů v běžném životě; na partnerství mezi
učiteli a žáky a jejich rodiči, kteří spoluvytvářejí společenství
třídy a školy, na partnerské vztahy mezi školou a obcí (koncept
komunitní školy, která je vzdělávacím, kulturním a společenským centrem obce) a na spolupráci mezi učiteli.
Škola je v tomto paradigmatu vzdělávání považována za
důležitého hráče v podpoře soudržnosti společnosti a naopak ve
snižování exkluze jedinců i celých sociálních skupin. Je kladen
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důraz na fakt, že vzdělávací instituce mohou v pozitivním i negativním smyslu výrazně ovlivnit tzv. sociální kapitál, který je
chápán jako rozsah a hloubka sociálních sítí, vzájemná důvěra, normy a hodnoty, které podporují spolupráci uvnitř skupin
i mezi nimi (Putnam, 2004). Sociální kapitál je v současných
pluralistických sociálně a etnicky heterogenních demokraciích
považován za významnou hodnotu, o jejíž rozvoj je žádoucí
systematicky usilovat.
Podpora sociálního kapitálu znamená také důraz na uplatnění principu spravedlivosti vzdělávání (equity), který prohlubuje starší pojetí rovného přístupu ke vzdělávání (equality), ve
smyslu snahy o zlepšování vzdělávacích výsledků u všech žáků.
Odstranění selektivity, idea kvalitního vzdělávání pro všechny
představuje výzvu usilovat o maximální rozvoj potencialit každé osobnosti s respektem k jejím individuálním předpokladům
a možnostem.
V podobné zkratce lze konstatovat, že tradiční, staré, transmisivní pojetí vzdělávání je ostře kritizováno již od počátku
20. století. Například J. Dewey ho odmítá jako nedemokratický
a nehumánní jednostranně intelektuální výcvik, při němž si žáci
osvojují hotové vědomosti, které nejsou výsledkem jejich vlastní činnosti a jsou vzdáleny jejich zkušenostem. Ironicky hovoří o žácích jako o „teoretických divácích“, kteří jsou pasivním
předmětem didaktických snah učitele a získávají jednostranně
slovní a knižní vědomosti (Dewey, 1904). Kritizuje také formalizmus učebních postupů, dril, podceňování možností rozvoje
osobnosti žáků, přehlížení jejich potřeb a zájmů, přetěžování
učivem. Z mnoha dalších kritiků uveďme například C. R. Rogerse (1998, s. 243–248) a jeho hlavní výhrady:
 Ve vzdělávání není místo pro celé lidi, ale jen pro jejich intelekt.
 Učitelé jsou nositeli vědění, žáci jeho očekávanými recipienty.
 Verbální metody jsou hlavním nástrojem předávání znalostí příjemcům. Zkoušení zjišťuje míru, do jaké žáci tyto
znalosti přijali.
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Učitelé jsou nositeli moci, žáci těmi, kdo poslouchají. Žáci
jsou nejlépe ovládáni tak, že jsou udržováni v občasném či
permanentním strachu.
 Autoritativní vedení je uznávanou metodou uplatňovanou
ve školní třídě.
 Důvěra je na bodu mrazu, žáci pracují jen pod kontrolou
a dohlížením.
Ostré střetávání dichotomických paradigmat a protichůdných stanovisek ve vzdělávací politice, v pedagogické teorii
i praxi škol představuje zásadní problém v procesu transformace vzdělávání v průběhu celých dvaceti let. Proměny by v českém kontextu měly být vskutku „koperníkovským“ obratem
v pojetí paradigmatu školy a vzdělávání. Proto je naléhavá potřeba konsenzuálních představ a pojetí, směřování jedním směrem, současně však s respektem k rozmanitosti uvnitř tohoto
společného prostoru.
Podle mého názoru by měli reprezentanti pedagogicko-psychologických oborů zaujmout mnohem odpovědnější
přístup k řešení klíčových problémů českého školství, než je
tomu dosud. Měli by se více angažovat nejen při formulování
teoretických východisek transformace českého školství včetně
propracované argumentace navrhovaných koncepcí a přístupů,
ale také při výzkumném sledování a hodnocení reálně probíhajících změn. Teoretici a výzkumníci relevantních oborů by měli
rovněž mnohem jasněji a jednoznačněji pojmenovávat negativní tendence a nevhodná řešení a upozorňovat na rizika, která
z nich plynou pro budoucnost.
2.2 KLÍČOVÉ PRINCIPY NA BUDOUCNOST
ORIENTOVANÉHO, HUMANISTICKÉHO
OSOBNOSTNĚ ROZVÍJEJÍCÍHO POJETÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
V ofenzivnější strategii při prosazování přístupů a řešení
problémů, které vyjadřují nové, na budoucnost orientované
paradigma vzdělávání, spatřuji velký dluh české pedagogiky
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po roce 1989, a tedy i velkou výzvu pro nejbližší budoucnost.
Přijetí skutečné spolu/odpovědnosti za další vývoj vzdělávání
a školy v širších společenských kontextech znamená vedle vytváření teorií a modelů také pomoc a všestrannou podporu při
uvádění nových idejí v život – ať už jde o ovlivňování vzdělávací politiky či školské praxe.
Nyní se zaměřím na charakterizaci klíčových principů na
budoucnost orientovaného, humanistického, osobnostně rozvíjejícího, na žáka orientovaného pojetí vzdělávání. Jeho teoretická východiska byla u nás postupně publikována od začátku devadesátých let (Helus, 1991, 2003, 2004; Kotásek, 1991;
Štech, 1992; Skalková, 1993; Spilková, 1997, 2005; Kasíková,
2001; Lukášová, 2003, Koťátková, 2002, 2004). Jádrem tohoto
pojetí je výrazné zesílení antropologického zaměření vzdělávání deklarovaného jako „obrat k dítěti“, tedy zvýšený zřetel
k potřebám a možnostem rozvoje dítěte/žáka/studenta. Slovy
Z. Heluse (2004) jde o „pedocentrizmus nové generace“, o aktualizaci humanistických a pedocentrických proudů z hlediska
současných kontextů, které vyžadují vysvětlování a argumentaci toho, co znamená obrat k dítěti „tady a teď“.
Důležitým východiskem je pojetí dítěte jako dynamicky se
utvářející osobnosti, která má své směřování a je schopna autoregulace. Dětství je chápáno jako „bohatství potencialit růstu a
rozvoje“ (Helus, 2004, s. 94), což vzhledem k odkázanosti dítěte na druhé lidi představuje zvýšenou odpovědnost dospělých
za vytváření co nejkvalitnějších příležitostí a vhodných podmínek pro aktualizaci potencialit každého dítěte. Základním cílem
vzdělávání je usilovat o dosažení maxima v rozvoji každého
žáka vzhledem k jeho individuálním možnostem. To vyžaduje
výraznou individualizaci a diferenciaci v obsahu učiva, v metodách učení, v přiměřených nárocích na žáky apod.
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že princip individualizace, tedy respekt k jedinečnosti každé lidské bytosti, ohled na
individuální rozdíly ve schopnostech, typech inteligence, stylech učení, tempu práce, zájmech, potřebách apod., neznamená
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v žádném případě adoraci liberalistické ideologie a individualizmu ve vzdělávání, jak bývá nezřídka chybně interpretováno
(například kritika „individualistické liberalizované výchovy“,
kterou jako „mytologii reformního myšlení“ údajně šíří protagonisté reformní pedagogiky na Slovensku – podrobněji viz
Kaščák, Žoldošová, 2007, s. 35–36).
Vraťme se k charakterizaci klíčových principů na budoucnost orientovaného, humanistického, osobnostně rozvíjejícího
pojetí vzdělávání. Škola je chápána především jako místo, kde
jsou vytvářeny situace k celistvé a všestranné kultivaci dětské
osobnosti a příležitosti k rozvíjení potencialit, které v každém
dítěti jsou. Rozvíjení dětské osobnosti ve škole je pojímáno jako
jeho vzdělávání v nejširším významu tohoto slova, tedy jako
uvádění do poznání, zprostředkovávání společenských hodnot
a norem, jako kultivace sociálních vztahů, kognitivních, emocionálních, volních, mravních estetických i etických kvalit dítěte.
Přestože osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání klade
velký důraz na vytváření prostoru pro individuální růst, realizaci potencialit, na právo být subjektem vlastního utváření, je
současně s tím zdůrazňována potřeba ochrany, pomoci, význam
socializačních procesů, kultura spolupráce a budování pospolitosti a sounáležitosti. Význam sociální podpory a vedení v procesu rozvíjení potencialit žáka je však spojován s důrazem na
umění vnější řízení a pomoc postupně oslabovat a pomáhat mu
k autoregulaci a odpovědnosti za vlastní učení. Jde o „umění
zbavovat dítě vlivů, které ho usměrňují zvnějšku a činí ho objektem působení druhých lidí, a pomáhat mu k vládě nad sebou
samým“ (Helus, 2004, s. 86). Odborná literatura nabízí příklady
podmínek a strategií procesu postupného rozvíjení autoregulace
a autonomního učení – například vytváření prostoru pro vlastní
rozhodování, volbu a odpovědnost za důsledky spojené s volbou, rozvoj sebehodnotících kompetencí a metakognitivních
strategií (Helus, 2004; Mareš, 2000).
Změny v pohledu na dítě a dětství mají zásadní vliv na
proměny pojetí dítěte v roli žáka, na přístup učitele k němu,
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na proměny v komunikaci a interakci ve škole. Základem je
nedirektivní, partnerský přístup k dítěti, založený na úctě, respektu, vzájemné důvěře, toleranci, na porozumění potřebám
dítěte a citlivé orientaci v něm. Učitel už není jen ten, kdo neustále vede, vše určuje, ukazuje, hodnotí, ale umí být také tím,
kdo přistupuje k dítěti s otázkou, jaké dítě je, co v něm je, umí
být žáky inspirován a obohacován. Je spíše tím, kdo uvádí do
věcí, podporuje žáka na cestě poznání, motivuje, inspiruje, pomáhá vyznat se ve světě, pochopit smysl a souvislosti, vybavuje
pocitem sebeúcty a sebedůvěry (Helus, 2004; Spilková, 2005;
Lukášová, 2003).
Za klíčovou podmínku kvalitní komunikace mezi učitelem
a žáky (a klíčový faktor osobnostního rozvoje žáků vůbec) je
považován princip bezpodmínečného pozitivního přijetí druhého, strategie podpory a pozitivního povzbuzování (Rogers,
1998), která je založena na víře ve schopnosti žáka, v jeho tvořivé síly a v možnosti jeho sebe/zdokonalování. Vliv vzestupné
komunikační spirály, založené na důvěře v možnosti žáka, na
pozitivních zpětných vazbách a průběžném oceňování, a naopak destrukční vliv sestupné komunikační spirály, tzv. komunikačního bludného kruhu, na realizaci potencialit a kvalitu
rozvoje osobnosti žáka přesvědčivě popsal a výzkumně doložil
Z. Helus (2004).
Je třeba zdůraznit, že přestože mluvíme o nedirektivní,
partnerské komunikaci mezi učitelem a žákem, nemáme samozřejmě na mysli naprostou rovnost obou partnerů, rezignaci na vedoucí roli učitele a na vytyčování jasných požadavků
na dítě (jak bývá humanistickému, na žáka orientovanému
pojetí školního vzdělávání často podsouváno). Určitou nerovnováhu a distanci v tomto vztahu považujeme za přirozenou
a žádoucí, jisté „napětí“ pedagogické interakce za jádro vyučovacího procesu, které nelze úplně zrušit (Viktorová, 1995;
Štech, 1995).
V oblasti sociálně vztahové je významné také pojetí autority učitele. Důraz je kladen na budování přirozené vnitřní ra46
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cionální autority učitele (Fromm, 1967), která má svůj původ
v pravomoci (nikoli pouze v moci nad dítětem) a ve sdílené
odpovědnosti. Nejde tedy o odstranění autority ve výchově (jak
nezřídka bývá chybně interpretováno odpůrci reformních snah
o humanizaci vzdělávání), ale o eliminaci příliš autoritativních
přístupů k žákovi. Za důležité je považováno vymezování hranic, jasných pravidel života ve škole a třídě a důslednost při
jejich vyžadování. Pro vnitřní přijetí pravidel je však důležité umožnit žákům podílet se na jejich tvorbě a pochopit tak
smysl pravidel pro soužití ve třídě. Respektování pravidel pomáhá zajišťovat ve školní komunitě řád, který poskytuje žákům
pocit jistoty, stability a bezpečí, což má zásadní význam především v základním vzdělávání.
V humanistickém, osobnostně rozvíjejícím pojetí školního
vzdělávání je kladen důraz na význam kvalitního sociálního
a emocionálního klimatu školy a třídy pro osobnostní rozvoj
žáků, zejména pro kultivaci hodnot, postojů, motivace, sebevědomí a sebeúcty. Kvalitní klima ve třídě znamená z hlediska
emocionálního zejména prostředí, ve kterém žáci cítí bezpečí,
jistotu, radost. Z hlediska sociálního jde o vztahy založené na
vzájemném respektu, úctě, důvěře, ohleduplnosti, spolupráci
a z hlediska pracovního o vytvoření podmínek pro soustředěnou a zaujatou práci na základě řádu, pro činorodost apod.
Význam bezpečného prostředí s převahou pozitivních emocí je zdůrazňován také v souvislosti s úzkou propojeností kognitivních a afektivních aspektů učení, na kterou upozorňuje
mnoho autorů (Brown, 1971; Havlínová, 1994; Skalková, 1995;
Stuchlíková, 2002; Lukavská, 2003). Vliv emocí na poznávací
procesy žáků byl potvrzen i výzkumně (Stuchlíková, 2002). Pozitivní emoce v procesu učení, například radost, nadšení, těšení se, zlepšují chápání komplexních situací, pozornost, paměť
a zvyšují kreativitu (ibid).
Negativní vliv dlouhodobě prožívaných stavů strachu
a úzkosti na kvalitu učení a rozvoj různých stránek osobnosti
výzkumně potvrdila například M. Havlínová (1994). Na vliv
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negativních emocí spojených s procesem učení opakovaně upozorňuje také Z. Helus (1991). Objasňuje rizika spojená s navozováním postojově-emocionálních syndromů, které blokují
další rozvoj žáka. Jde například o syndrom naučené bezmocnosti, neúspěšné a devalvované osobnosti, ztrátu smyslu učení
a úpadek vnitřní motivace.
Péče o kulturu školy a kvalitní klima jsou dnes celosvětově
považovány za jeden z klíčových znaků dobré, kvalitní školy
(vliv klimatu třídy na procesy i výsledky učení žáků v nejširším slova smyslu byl potvrzen i výzkumně – Mortimore, 1989;
Hopkins, 1990; Scheerens-Blummelhuis, 1996). V kontextu vývoje českého školství a pedagogiky v posledních desetiletích je
však tento důraz relativně nový.
Důležitou dimenzí (v české pedagogické teorii, výzkumu
i praxi donedávna spíše opomíjenou) je také kvalita komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou, mezi učitelem a rodiči
žáků. Cílem je vytvoření partnerského vztahu založeného na
vzájemném respektu, důvěře, otevřenosti a sdílené odpovědnosti. Rodiče a učitel jsou považováni za rovnocenné a vzájemně nezastupitelné partnery, kteří mají své role, funkce a úkoly.
Rodiče jako primární vychovatelé dětí nesou hlavní odpovědnost za jejich výchovu, a mají tedy právo spolupodílet se na
všem, co se ve škole a třídě děje.
Další výraznou charakteristikou tohoto pojetí je změna v hierarchii cílů vzdělávání. Základním cílem je „starost o člověka“
v jeho celistvosti, ve všech jeho kvalitách. Dominantní cílová
orientace na celostní rozvoj osobnosti žáka vyžaduje namísto
tradiční triády vědomosti, dovednosti a návyky s důrazem na
vědomosti uplatňování vyváženého zřetele k dovednostem, postojům, hodnotám a vědomostem, tedy k rozvoji kognitivnímu,
emočnímu, volnímu, sociálnímu a mravnímu. V českém kontextu je významnou změnou především deklarovaný odklon od
přeceňování důrazu na předávání velkého množství poznatků
v hotové podobě a jejich pamětné osvojování. V oblasti kognitivního rozvoje by mělo jít zejména o konstruování poznatků na
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základě vlastní činnosti, o porozumění a schopnost jejich použití, o získávání nástrojů k dalšímu poznávání, tedy o rozvoj
myšlenkových operací, zejména vyšších úrovní myšlení.
Dosud jsme se zabývali cíli školního vzdělávání z hlediska
nároků společnosti, školy a učitele. V pojetí orientovaném na
žáka a jeho osobnostní rozvoj je velmi důležitou také otázka
vnitřního přijetí „zvnějšku“ formulovaných cílů, pochopení jejich významu a osobního smyslu učení. Za jednu z podmínek
smysluplného učení je považováno, aby učitel zpřístupňoval žákům cíle na jejich úrovni chápání, v jazyce činností žáků (nikoli
nebo nejen v jazyce učiva či v jazyce činnosti učitele), aby jim
pomáhal pochopit význam toho, co a proč se učí.
Při koncipování obsahu školního vzdělávání je kladen důraz na celek, na pochopení struktury, základních vztahů a souvislostí uvnitř jednotlivých vzdělávacích oblastí i v širších
dimenzích přesahujících jejich hranice. Vedení žáka k nalezení poznatkové struktury umožňuje lepší porozumění a využití
poznatků. Důležitým kritériem pro výběr základního učiva je
smysluplnost učiva, zodpovězení otázky, „proč“ je určitá dimenze obsahu důležitá pro rozvoj žákovy osobnosti, co vlastně
umí, když umí to či ono, jaký to má význam pro další poznávání
v daném oboru či oblasti.
Za inspirativní je v tomto směru považována teorie exemplárního vyučování (Klafki, 1967), která vychází z předpokladu, že cílem poznávání není kvantita, ale kvalita, tedy výběr
kategoriálních, reprezentativních poznatků, které budou jako
exempla reprezentovat celé oblasti poznání. Do takto vybraného učiva mohou pak žáci skutečně pronikat, prožívat, porozumět smyslu toho, co se učí, aktivně se s ním vyrovnat tak, že se
stane prostředkem jejich dalšího rozvoje.
Uvedeným přístupům k cílům a obsahu školního vzdělávání
odpovídají konstruktivistické, respektive sociokonstruktivistické přístupy k poznávání a učení (Tonucci, 1991; GFEN 1991;
Štech, 1992). Ty kladou důraz na dialogičnost výstavby poznání,
které se odehrává vždy v sociálním kontextu, zejména v komuni49
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kaci a interakci se spolužáky a učitelem, a autentičnost poznání
– „já“ jako subjekt originální tvorby poznatku. Zásadní význam
má hledání, objevování a konstruování poznání na základě vlastní činnosti, zkušeností, osobních interpretací světa a prožitků.
Důležitým rysem konstruktivistického pojetí výuky je respektování tzv. blízké zkušenosti žáka. Školní práce začíná
vždy od toho, co žáci reálně znají, o čem mají představy a s čím
mají zkušenosti. Učení je pak prohlubováním a rekonstrukcí
toho, co už žáci v nějaké podobě znají. Těžištěm je překonávání
rozporů (mezi dřívějšími a současnými poznatky, mezi různými stanovisky jednotlivých žáků) a epistemologických zlomů
(opouštění dosavadního způsobu uvažování).
Žák je stavěn do pozice badatele, výzkumníka – je zdůrazňováno pochybování, kladení otázek, výzkumné hledání odpovědí, vyhledávání problémů a tvoření hypotéz. To předpokládá
proměnu tradiční školní třídy, v níž jsou žáci pasivními recipienty informací s limitovanými schopnostmi tyto informace
dále produktivně používat či rozvíjet, v „badatelskou komunitu“ (community of inquiry) s důrazem na sociální dimenzi učení. V badatelské komunitě „studenti naslouchají jeden druhému
s respektem, staví vzájemně na svých myšlenkách, vyjadřují pochybnosti jeden druhému, pomáhají jeden druhému formulovat
názory“ (Lipman, 1991, s. 15).
Téma konstruktivizmu uvedl do české odborné literatury
hned na začátku devadesátých let S. Štech překlady dvou knih
(Tonucci, 1991; GFEN 1991) a vlastní monografií (1992), v níž
české pedagogické komunitě zpřístupnil tři významná pedagogická hnutí hlásící se k tzv. nové výchově, kromě italského hnutí Movimento di Cooperazione Educativa a GFEN ještě École
moderne C. Freineta. Tyto práce výrazně ovlivnily mnoho teoretiků i praktiků usilujících po roce 1989 o proměnu paradigmatu školního vzdělávání.
Konstruktivistickému pojetí výuky odpovídá adekvátní volba metod vyučování a učení. Jejich výrazným rysem je individualizace a variabilita v závislosti na různosti učebních stylů,
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tempa práce, rozdílech v úrovni schopností, zkušeností a zájmů
žáků. Preferované jsou činnostní metody, které umožňují učiteli
vytvářet příležitosti pro samostatné a tvořivé činnosti žáků, pro
uplatnění vyšších úrovní myšlení, zejména kritického myšlení,
vytvářet problémové situace, v nichž žáci samostatně nebo ve
spolupráci s ostatními a s různou mírou pomoci učitele hledají
řešení, pracují s různými zdroji informací, diskutují, vysvětlují,
argumentují apod.
Aktivním vyučovacím metodám odpovídá organizace vyučování s důrazem na skupinové formy práce, kooperativní
učení. Teorie i praxe kooperativní výuky má dlouhou tradici
v Evropě i Americe a v posledních třiceti letech je kooperativní učení celosvětově považováno za nejrozšířenější inovaci
vyučování (Johnson, Johnson, 1994). Zahraniční i domácí výzkumy potvrzují, že dobře fungující kooperativní vyučování
vede k dobrým výsledkům ve sféře věcného učení, k dobrému
zapamatování, k vyšší úrovni kritického a tvořivého myšlení,
k sociálním dovednostem, k rozvoji metakognitivní dovednosti,
vytváří se klima sociální podpory, vnitřní motivace, sebedůvěra, dobré postoje k učiteli, ke škole i ke vzdělávání (Johnson,
Johnson, 1994; Kasíková, 2001).
Kooperativní formy výuky eliminují dominantní prvky soutěživosti, které jsou typické pro tradiční, transmisivní vyučování. Žáci spolupracují při dosahování cílů, výsledky jedince
jsou podporovány činností celé skupiny žáků a celá skupina má
prospěch z činnosti jednotlivce. Žáci se učí „efektivní spolupráci“, pomáhají si, radí se, učí se diskutovat, argumentovat,
obhájit svůj názor, ale i umění vyslechnout druhého, přijmout
jeho argumenty, korigovat původní názor apod.
V české pedagogické teorii bylo toto téma systematicky
elaborováno v průběhu posledních deseti let (Kasíková, 2001)
a stalo se vlivným konceptem soudobé reformní pedagogiky.
Kooperativní učení (společně s konstruktivistickým pojetím
vyučování a učení) patří ke klíčovým principům osobnostně
rozvíjejícího pojetí školního vzdělávání. Docenění klíčové role
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sociální interakce ve vzdělávání má v českém kontextu zásadní
význam, neboť dlouhá léta v teorii i praxi dominovala frontální, hromadná forma výuky, kdy učitel pracuje s celou třídou
jako jednou skupinou. Současní autoři zdůrazňují potenciál,
který v sobě skrývá využívání vztahů spolupráce mezi žáky pro
zkvalitnění učení každého z nich. Řečeno slovy L. S. Vygotského: „Co dnes dokáže dítě ve spolupráci s druhými, dokáže zítra
samo.“ (Vygotskij, 1976)
Významnou roli v osobnostně rozvíjejícím pojetí školního
vzdělávání má způsob hodnocení žáků. Oproti kvantitativnímu, normativnímu a srovnávacímu hodnocení je preferováno
kvalitativní, formativní, individualizované, diagnostické a intervenující hodnocení (Lukášová, 2003; Slavík, 1999; Lukavská, 2003; Spilková, 2005; Kratochvílová, 2011). V našem kontextu je významným posunem pojetí hodnocení jako přirozené
součásti učení, založené na posuzování žáka v autentických
situacích (autentické hodnocení), a nikoli pouze na hodnocení
výkonů ve speciálně připravených zkouškových situacích. Důležitým znakem je otevřenost hodnocení vůči vývoji, tedy důraz na průběžné hodnocení, které je zaměřeno na procesy učení
(nejen na jeho výsledky) a na pravidelné poskytování zpětné
vazby o průběhu učení. Na základě všestranné analýzy (shromažďování informací dokumentujících pokroky v učení i problémy a potíže) promýšlí učitel širší souvislosti, hledá příčiny,
uvažuje o prognóze a společně se žáky a rodiči plánuje další
kroky jejich individuálního rozvoje, konkrétní zásahy ve prospěch úspěšnosti každého žáka.
Individualizace, jeden z vůdčích principů osobnostně rozvíjejícího pojetí vzdělávání, se promítá do pojetí hodnocení
žáka na základě individuální vztahové normy. Hodnocení žáků
vzhledem k jejich individuálním předpokladům a možnostem
a ve vztahu k vlastním předcházejícím výkonům je výraznou
změnou, neboť v české pedagogice je silně zakořeněna tradice
hodnocení na základě srovnávání žáků navzájem. Toto pojetí
klade důraz na to, aby hodnocení dávalo perspektivu úspěchu
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všem žákům, aby vytvářelo příznivý vztah mezi prožitky úspěchu a neúspěchu. Pozitivní orientace hodnocení, povzbuzování
a oceňování snahy a úsilí, orientace na úspěchy žáka a pokroky
(co už umí, co zvládá, co se mu daří) je v našem kontextu stále
spíše neobvyklým principem.
Za významný je považován důraz na komplexnost hodnocení, na všestranné posouzení celku osobnosti z hlediska různých aspektů, jako je například kvalita a porozumění poznatkům, úroveň myšlenkových procesů a učebních strategií, míra
samostatnosti, odpovědnosti, pracovního úsilí, vytrvalosti v řešení obtížných úkolů, tvořivosti v činnostech, stupeň rozvoje
dovedností komunikativních a kooperativních, schopnosti pomoci druhým.
Je vyzdvihován také význam vedení k aktivnímu podílu
žáků na hodnocení, důraz na sebehodnocení, vzájemné hodnocení žáků a zapojení rodičů do procesů hodnocení. Jde o vytváření podmínek k přechodu od heteronomního hodnocení
(hodnocení učebních činností zvnějšku, učitel má „monopol“
na hodnocení žáků) k autonomnímu hodnocení (žák hodnotí
sám sebe, rozumí kritériím hodnocení, umí hodnocení vysvětlit,
eventuálně obhájit – Slavík, 1999).
2.3 KVALITA ŠKOLY A VÝUKY
Podívejme se nyní na osobnostně rozvíjející pojetí školního
vzdělávání z jiného úhlu, z hlediska současného chápání kvality
školy a výuky v pedagogické teorii a výzkumu.
V posledních třiceti letech byly publikovány studie, které
na základě empirických výzkumů formulovaly charakteristiky
kvalitních/dobrých/efektivních škol (Hopkins, 1987; Purkey-Smith, 1983; Mortimore, 1989; Sheerens, 1996; Vašutová,
2004; Spilková, 2002, 2005; Spilková, Tomková, 2010; Švecová, Vašutová, 1997; Rýdl, 2003; Ryška, 2008; Tupý, 2008; Janík, 2010). Přes rozmanitost modelů lze nalézt shodu v názorech
na klíčové znaky, které jsou pro kvalitní školu určující. Mezi
ně patří ucelený systém hodnot, jasná vize školy, sdílené cíle
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a očekávání vzhledem k žákům, pozitivní sociální klima, kultura
a étos školy, „lidská“ dimenze – kvalita učitelských osobností,
profesionalita učitelského sboru, angažovanost a zaujetí učitelů
pro práci včetně ochoty se průběžně vzdělávat, nízká fluktuace
učitelů, podpora profesního růstu učitelského sboru ze strany vedení školy, intenzivní komunikace a spolupráce uvnitř školy (na
horizontální i vertikální úrovni) i směrem k dalším partnerům
školy, zejména rodičům, způsob výuky vytvářející podmínky
pro pokrok a úspěch v učení u všech žáků (sdílené pojetí výuky
zahrnuje charakteristiky týkající se konkrétních aspektů, například charakteristik prostředí pro učení, komunikace a interakce,
metod a strategií výuky, poskytování zpětných vazeb a hodnocení žáků). Propracovaný model kvalitní školy v kontextu českého
školství vznikl v rámci studie Dobrá škola (Tupý, 2008). Byly
identifikovány charakteristické rysy:
1. Škola má jasné cíle, panuje shoda na jejich zaměření, postupech a časových horizontech naplňování, dochází k pravidelnému hodnocení, jak je cílů dosahováno, a k jejich korekci.
2. Převažující strategií je spolupráce, a to ve všech oblastech.
3. Škola má o žáky zájem, důsledně se snaží o inkluzivní vzdělávání, přizpůsobuje výuku i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným.
4. Učitelé své žáky dobře znají. Průběžně sledují jejich potřeby a možnosti a přizpůsobují jim společnou nebo individualizovanou činnost.
5. V rámci svých kompetencí se škola trvale zabývá rekonstrukcí vzdělávacího obsahu a hodnocením vzdělávacích
postupů (strategií), použitých metod a výsledků své činnosti. Běžnou součástí práce učitelů jsou diskuze o tom, co
a proč se ve výuce děje, co se daří a nedaří a proč, k jakým
změnám v obsahu a metodách výuky by mělo dojít. Výběr
a strukturování učiva jsou v konečné fázi promyšleným dílem učitelů s přispěním žáků.
6. Škola vytváří příznivé a bezpečné prostředí, má svůj řád
a pravidla, jasný systém hodnocení žáků i učitelů.
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7. Škola informuje o všem, co se v ní děje, co zamýšlí.
8. Přístup k rodičům je klientský. Pedagogové vystupují
vůči rodičům profesionálně, škola nabízí rodičům aktivity
a činnosti, které umožňují poznat záměry školy, její činnost
i hodnocení této činnosti.
Výsledkem takového směřování učitelů k dobré škole by
mělo být, že se žákům ve škole líbí, mají zájem o vzdělávání
a činnosti ve škole, cítí se bezpečně. Výsledky vzdělávání dosahují odpovídajících standardů. Rodiče mají jasnou představu
o záměrech a postupech učitelů; na řadě činností spolupracují
– školu podporují. Každý zájemce má dostatek informací o škole. Škola vystupuje navenek jako tým, který jde cíleně za svou
konkrétní představou dobré školy.
Byly zkoumány také faktory, které mají rozhodující vliv na
kvalitu výsledků učení a chování žáků. Rutter a kol. (1979) prokázali statisticky významný vliv následujících faktorů: vyžadování výkonu, chování učitele při vyučování, příznivá atmosféra,
přístup k žákovi s důrazem na podporu a povzbuzování, převažující pozitivní hodnocení a pochvala nad kritikou, možnost
spolupodílení se žáků na vyučování a možnost přebírání odpovědnosti, nízká fluktuace v učitelském sboru i mezi žáky, spolupráce a hodnotový konsenzus v učitelském sboru. Podle Fenda
(1998) patří k rozhodujícím faktorům: vysoká míra spokojenosti
účastníků školního života, podnětnost vyučování, integrovanost
učitelského sboru, konstruktivní zvládání konfliktů ve třídách
i v učitelském sboru, zájem o žáky, adresný vztah k nim. Také
další studie upozorňují na určující vliv tzv. měkkých faktorů
a mezi nimi zdůrazňují zejména význam sociálního klimatu,
étosu školy a „lidskou dimenzi“ vyjádřenou kvalitou osobností
učitelského sboru a kulturou sociálních vztahů ve škole. Vyjádřením důrazu na sociální funkci školy, na personální a vztahovou rovinu, je zavedení pojmu „sociální kvalita školy“.
Také v českém prostředí potvrdily studie významnou roli
personální a sociální dimenze školního vzdělávání (Helus,
2003, 2010; Kotásek, 2004; Ryška, 2008; Spilková, 2005;
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Voda, 2010). Zejména psychologové upozorňují na rizika přeceňování manifestních, viditelných aspektů kvality školy na
úkor latentních, skrytých aspektů a neviditelného, leč pro rozvoj
osobnosti žáka velmi významného dění ve škole (Štech, 2010;
Mareš, 2010; Kaščák, 2010). V této souvislosti je často zmiňován dosud nepříliš doceněný význam tzv. skrytého kurikula.
Významné jsou také studie J. Mareše (2008, 2010) a H. Lukášové (2006, 2007, 2008), v nichž autoři reflektují výzkumy,
které se zabývají kvalitou života ve škole, a to z perspektivy
žáka i učitele. Zejména akcent na hledisko žáka, na to, jak vnímá a prožívá život ve škole, je nesmírně cenný, neboť vyvažuje přeceňování tzv. tvrdých, výkonových faktorů. Výzkumy
kvality života ve škole optikou žáků zjišťují spokojenost žáků
se školou, prožívání a hodnocení interakce s učitelem a spolužáky, důvěru v sebe a přesvědčení, že lze dosáhnout úspěchu,
přesvědčení žáka, že školní práce má smysl, vnímání sociálního
statusu ve třídě a spokojenost s ním apod.
V rámci modelů kvalitní školy vznikají také modely kvalitní/efektivní výuky. Za klíčové jsou považovány následující charakteristiky: a) podporující klima třídy; b) příležitosti
k učení; c) volba učiva a výukových činností odpovídajících
obecným cílům; d) podpora orientace žáků v učivu a jeho
smyslu; e) soudržnost a strukturovanost učiva; f) otázky
a diskuze dávající prostor k přemýšlení o učivu; g) rozvíjející podpora žáků při plnění učebních úloh (scaffolding); h)
vyučování učebním strategiím a dovednostem; ch) kooperativní učení; i) hodnocení žáků vztažené k cílům; j) očekávání vysokého výkonu (Brophy, 2000; Janík, 2010). Jiní autoři (Marzano, 2003; Scheerens, 1996; Walberg, Paik, 2000)
zdůrazňují ve svých modelech kromě výše uvedeného ještě
časté monitorování pokroku žáků a dostatek zpětných vazeb,
povzbuzování, podporu vnitřní motivace k učení, rozvíjení
učebních strategií, aktivování předchozích znalostí apod. Pokud srovnáme charakteristiku klíčových znaků osobnostně
rozvíjejícího pojetí školního vzdělávání s uvedenými sou56
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dobými modely kvalitní školy a výuky, vidíme mnoho shod
a podobných přístupů.
Zaměřme se nyní ještě na otázku hodnocení kvality školy
a výuky. Vzhledem k tomu, že kvalita školy je velmi komplexní fenomén, je důležité, aby hodnotící procedury obsáhly
co nejširší okruh rozmanitých ukazatelů kvality. Současně je
třeba brát v úvahu, že ve hře je také mnoho obtížně uchopitelných a neměřitelných aspektů. Jde například o složitou
mozaiku mezilidských vztahů ve škole a úzkých souvislostí se
specifickými podmínkami a širším sociálním kontextem dané
školy.
Při hodnocení kvality školy je jedním z nejdůležitějších
úkolů nalezení rovnováhy mezi hodnocením výsledků a procesů vzdělávání. Dosahování mnoha hodnotných vzdělávacích
cílů, jako je například rozvoj osobnostních a sociálních kvalit
žáků, utváření postojů, hodnot, zájmů, motivace k poznávání,
je dlouhodobou záležitostí a je prakticky nemožné je jako výsledky vzdělávání v určitém čase exaktně měřit a srovnávat. Pro
kultivaci těchto dimenzí je rozhodující kvalita procesů vzdělávání – charakter procesů učení, kvalita sociální komunikace
a klimatu ve třídě, způsoby hodnocení a motivování žáků, pravidla chování v širším kontextu hodnot, étos a klima školy, úroveň interpersonálních vztahů apod.
Pokud mezi kritérii k hodnocení kvality školy dominuje
orientace na výsledky a mezi evaluačními nástroji metoda testování, pak existuje riziko, že se školy budou snažit dosáhnout
dobrých výsledků za každou cenu, i na úkor kvality procesů,
které v dlouhodobější perspektivě mohou negativně ovlivnit
kvalitu osobnostního rozvoje žáků (např. přemíra řevnivosti
a nedostatek spolupráce mezi žáky, špatné sociální vztahy, nedostatečná vnitřní motivace k učení apod.).
V této souvislosti přinesl provokativní podnět k zamyšlení
jeden z výsledků TIMSS provedený v České republice v roce
1995. Čeští žáci 8. ročníků základní školy se v mezinárodním
srovnávacím výzkumu zařadili svým výkonem na 6. místo
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v matematice a na 2. místo v přírodovědných předmětech z celkového počtu 43 zemí. Současně se však umístili na 1. místě z hlediska množství žáků, kteří mají velmi negativní vztah
k testovaným disciplínám (50 % v případě matematiky, 56 %
v případě fyziky a chemie). Jak hodnotit takový výsledek z hlediska kvality výsledků vzdělávání? Co je důležitější – vztah
k určitému předmětu a motivace k dalšímu vzdělávání v této
oblasti, nebo dosažený výkon v určitém čase? Těmito otázkami
se zabývají také Straková a Simonová ve studii Rizikové kroky
vzdělávací politiky v oblasti evaluace (2005).
2.4 SNAHY O PROSAZENÍ OSOBNOSTNĚ
ROZVÍJEJÍCÍHO MODELU ŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU TRANSFORMACE
ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ A PŘÍNOS
ALTERNATIVNÍCH PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ
Dosud jsme se zabývali osobnostně rozvíjejícím pojetím
školního vzdělávání z hlediska teoretických východisek. Nyní
se zaměříme na snahy o prosazení tohoto pojetí v širším kontextu transformačních procesů v základních školách po roce 1989.
Od začátku devadesátých let lze sledovat výrazný proud, který
těžiště reformních změn viděl v tzv. vnitřní reformě, reformě
zdola. Část učitelstva projevovala výraznou touhu po změně,
entuziasmus a vysokou míru angažování se v proměnách školního vzdělávání. Významnou inspirací v této spontánní činnosti
bylo reformní pedagogické hnutí, které se rozvíjelo od začátku 20. století v různých zemích pod různými názvy, například
ve frankofonním světě – l’éducation nouvelle, v anglosaských
zemích – progressive education, v německy mluvících zemích
– Reformpädagogik, v Itálii – attivismo.
V českém kontextu tak dochází k renesanci idejí, které byly
v souvislosti s nástupem komunistické moci a její ideologie
více než čtyřicet let silně potlačovány. V úsilí o vnitřní proměnu
na úrovni jednotlivých učitelů či škol lze vidět paralelu k hnutí
nové výchovy, k reformnímu úsilí v českých zemích ve dvacá58
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tých a třicátých letech minulého století s typickým fenoménem
tehdejší doby „učitel-pokusník“.
Hledejme odpověď na otázky: Které pedagogické koncepce
nejvíc ovlivnily učitele českých základních škol v jejich snahách o realizaci osobnostně rozvíjejícího pojetí školního vzdělávání? Které konkrétní alternativní směry a inovativní projekty
se nejvýrazněji prosadily? V zásadě lze identifikovat tři hlavní
směry tohoto reformního úsilí v České republice (Rýdl, 2004;
Spilková, 2005):
1. Ucelené alternativní pedagogické koncepce vycházející
z originálních filozofických a psychologických východisek (například pojetí člověka a jeho vývoje, pojetí učení
a poznávání), které v první polovině devadesátých let velmi výrazně zasáhly do kultivace pedagogického myšlení
i praktického reformního úsilí. Nejvýrazněji se v českém
prostředí prosadila waldorfská pedagogika (viz časopis
Člověk a výchova, který vychází od roku 1996 a je obrazem
tohoto vývoje). První waldorfské školy vznikaly hned na
začátku devadesátých let s výraznou podporou německých
a nizozemských nadací a waldorfských organizací. Pracují
podle vlastního vzdělávacího programu, který byl prvním
státem schváleným alternativním programem. Mají vlastní
asociace, které garantují kvalitu práce waldorfských škol,
koncipují a organizují ve spolupráci s domácími i zahraničními vysokými školami vzdělávání učitelů, vydávají vlastní
časopis a překlady publikací, realizují zahraniční spolupráci, výzkumné projekty apod. Dalšími výraznějšími alternativami jsou daltonské školy, přesněji řečeno školy pracující na základě daltonského plánu H. Parkhurstové, a školy
vycházející z pedagogiky M. Montessori. Vliv ostatních
ucelených alternativních koncepcí je v praxi českých základních škol marginální, přestože jsou i v pedagogické literatuře kvalitně zpracovány. Jde například o jenský plán
P. Petersena Lebens-Gemeinschaft-Schule a École moderne
C. Freineta.
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2. Inovativní projekty a programy komplexní povahy představující soudobé alternativy, které nemají tak vyhraněnou
pedagogickou koncepci založenou na specifických filozofických a psychologických východiscích. Mají většinou
eklektický charakter. Mezi nejvlivnější a nejvíce rozšířené
patří programy Začít spolu, v mezinárodním označení Step
by Step (Krejčová, Kargerová, 2003; Lukavská, 2003),
Čtením a psaním ke kritickému myšlení, vyvinutý v USA
pod názvem Reading and Writing to Critical Thinking,
dále RWCT (Tomková, 2007) a Škola podporující zdraví,
vycházející z cílů a principů evropského programu Health
Promoting School (Havlínová, Kopřiva, Mayer, Vildová,
1998). Školy, které se ve svém reformním úsilí snaží realizovat ucelený inovativní projekt, jsou označovány jako
inovativní, inovující školy. Za zásadní je považováno, že
tyto školy „přešly od dílčích inovací k cíleným projektům
systémové povahy. Změnily filozofii, tradiční funkce školy
a didaktickou koncepci výuky … Kladou důraz na osobnostní a sociální rozvoj žáků, na kultivaci životních kompetencí, na integraci obsahu vzdělávání, na kooperativní a konstruktivistické strategie, na kvalitní sociální komunikaci
a klima uvnitř školy a třídy, na spolupráci s rodiči a místní
komunitou“ (Walterová, 1998). Řádově jde o stovky inovativních škol, vytvářejících sítě škol realizujících konkrétní
ucelený projekt.
3. Osobité, originální varianty vnitřní reformy školy vycházející a inspirující se různými prvky z alternativních a inovativních projektů. Jsou realizovány buď na úrovni škol,
nebo častěji na úrovni jednotlivců či malých skupin učitelů,
programově se však nehlásí k žádné z etablovaných alternativních a inovativních koncepcí. Jde často o inovace dílčího charakteru, zejména v oblasti procesů vzdělávání, pojetí
metod a organizace výuky. Vlivné jsou například koncepce
dramatické výchovy, zážitkové pedagogiky, integrovaně tematické výuky, projektové a kooperativní výuky.
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Všechny tři uvedené proudy usilující o proměnu školy v intencích osobnostně rozvíjejícího pojetí vzdělávání se snažily
být alternativou k tradiční škole a tradičnímu pojetí vzdělávání.
Přes rozmanitost konkrétních modelů a koncepcí lze identifikovat mnoho společných principů a východisek. Jsou to zejména
antropologické pojetí vzdělávání a pedagogiky (pedagogika
zaměřená na dítě vyjadřující obrat k dítěti, nové pojetí dítěte
a dětství jako svébytného a plnohodnotného období lidského života), přijetí nového paradigmatu vzdělávání, zejména nových
hodnot a cílů vzdělávání (například idea integrace žáků a inkluzivního vzdělávání, důraz na všestranný osobnostní rozvoj
žáka) i strategií výuky (péče o kvalitní komunikaci a sociálně
emoční klima, činnostní metody, zkušenostní a prožitkové učení, kvalitativní a formativní hodnocení žáků).
V oblasti sociálně vztahové je společným rysem také pojetí
školní třídy jako společenství, podpora spolupráce mezi učiteli
při tvorbě a realizaci školního kurikula, péče o kvalitu vztahu
mezi školou a rodinou. Výrazná je potřeba učitelů na sobě pracovat a dále se vzdělávat. Typická je úzká vazba na odpovídající profesní asociace, které zaštiťují a podporují školy v jejich
dalším rozvoji (například organizují další vzdělávání učitelů).
Vedle společných rysů bychom mohli formulovat výrazná specifika a odlišnosti (podrobněji viz Spilková, 2007).
Nyní se zaměřím na waldorfskou pedagogiku, která nejen
výrazně zasáhla do diskuzí a přemýšlení o tom, co by mělo být
podstatou a smyslem vzdělávání, ale také přinesla inspirace pro
praktické reformní úsilí učitelů v jejich snahách o humanizaci
českého školství a realizaci osobnostně rozvíjejícího modelu
školního vzdělávání. Co konkrétně považuji za cenné, inspirativní, podporující humanistický a personalistický trend v transformaci vzdělávání?
Především je to důraz na ideu inkluzivní, integrované školy,
v níž je různost žáků z hlediska nadání, schopností, specifických vzdělávacích potřeb apod. chápána jako něco pozitivního
a obohacujícího lidskou společnost. Dále důraz na celostní roz61
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voj osobnosti, na biopsychosociální jednotu, na přesah a spirituální dimenzi člověka. Proti jednostrannému racionalizmu
a přeceňování intelektuálního vývoje zde silně zní požadavek
vyváženosti rozvoje různých stránek osobnosti, význam sociálního, emocionálního a volního rozvoje žáka. Důležitý je také
kultivační vliv uměleckých činností, zejména na rozvoj smyslového vnímání, kvalitu prožívání, procítění nových poznatků
(podle waldorfské pedagogiky poznáváme nejen rozumem, ale
i srdcem), na rozvoj obrazotvornosti a fantazie prostřednictvím
pohádek, legend, pověstí, mytologie, příběhů.
Významné je docenění důležitosti kvalitních sociálních
vztahů jak uvnitř školy, tak s partnery školy, zejména s rodiči.
Základem je láskyplný vztah učitele k žákům, vzájemná úcta
a respekt. Dále péče o kvalitní sociálně emoční klima školy
a třídy s důrazem na pěstování pospolitého společenství a sounáležitosti. Vůdčím principem je intenzivní spolupráce mezi
učiteli navzájem i společně s vedením školy, s rodiči i dalšími
partnery školy, která je založena na sdílených hodnotách a společném úsilí o co nejkvalitnější podobu kultivace žákovy osobnosti v rámci školního vzdělávání. Významnou roli má přirozená autorita učitele, která je považována za důležitou formativní
sílu ve vývoji žáka.
Velmi hodnotný je také způsob hodnocení žáků s důrazem
na diagnostickou a intervenční funkci. Hodnocení je chápáno
a realizováno jako průběžné hluboké zamýšlení se nad žáky,
nad jejich vývojovými i individuálními specifiky, nad jejich
možnostmi a individuálními pokroky. Má podobu podrobného slovního hodnocení v průběhu celé školní docházky, které
má výrazný formativní vliv. Je také základem pro komunikaci
a spolupráci s rodiči v rámci společného hledání optimálních
podmínek pro podporu žáka v jeho osobnostním rozvoji.
Je třeba zmínit také pojetí učitelství jako pomáhající a svého druhu umělecké profese zdůrazňující význam lidské dimenze, kvality osobnosti učitele v kultivačním působení na žáky.
Má-li učitel vychovávat osobnosti, sám musí hodnotnou osob62
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ností být. Zdůrazňovány jsou kreativita, vnitřní svoboda a silný
pocit odpovědnosti učitele za žáky. Za samozřejmé je považováno hluboké vnitřní zaujetí pro práci se žáky spojené s potřebou systematické reflexe a profesního rozvoje v rámci kvalitního celoživotního vzdělávání učitelů. Rozsah textu nedovoluje
širší výčet pozitivních rysů ani jejich podrobnější explikaci.
2.5 KRITICKÁ MÍSTA A PROBLÉMY, KTERÉ BRÁNÍ
VÝRAZNĚJŠÍMU UPLATNĚNÍ OSOBNOSTNĚ
ROZVÍJEJÍCÍHO MODELU VZDĚLÁVÁNÍ
Realita transformačního úsilí v posledních dvaceti letech
jednoznačně ukázala, že příčiny problémů při prosazování žádoucích změn lze hledat jak ve vnitřních, tak zejména ve vnějších podmínkách. Co se týče vnitřních podmínek, za důležité
lze považovat zejména nedostatečné vnitřní přijetí změn, setrvačnost a stereotypy v učitelské práci a celkovou profesní nepřipravenost na zásadní změny, na nové pojetí školního vzdělávání. Mezi vnějšími podmínkami jako klíčové dominují neexistující shoda v pojetí vzdělávání, směru a prioritách školské
reformy jasně deklarovaných vzdělávací politikou, nekvalitní
a chaoticky se měnící legislativní prostředí, absence efektivní
systémové podpory transformace školství – nejen ideová, ale
i materiální podpora, cílené další vzdělávání učitelů, vytváření
sítí „pilotních“ škol s již zavedenými systémovými změnami
a podpora spolupráce těchto škol se školami, které jsou na začátku tohoto procesu, nové pojetí školní inspekce, zapojení pedagogického výzkumu do procesu změn, osvěta širší veřejnosti.
O selhání vzdělávací politiky, která v prvních deseti letech
nedokázala přesvědčivě a hlavně konsenzuálně formulovat
vizi – proč, kam, jak a v jakých časových horizontech má naše
školství směřovat a jak má vypadat cílový stav – již byla řeč.
Velký dluh v podpoře transformačních procesů mají ale také
pedagogická teorie a výzkum. Pedagogická teorie nepřispěla
dostatečně k propracování teoretických východisek proměny.
Měla nejen výrazněji formulovat a argumentovat nové přístupy,
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ale měla také jasněji a jednoznačněji pojmenovat některé negativní tendence naší školy jako překonané a zastaralé (například
transmisivní způsob výuky s dominující frontální organizací
a verbálními metodami výuky, zanedbávání sociálních aspektů
učení). Mohla tak více přispět k osvětě pedagogické i širší veřejnosti, která je v procesu zásadní transformace školního vzdělávání důležitou podmínkou úspěšnosti.
Také pedagogický výzkum přispěl nedostatečně k řešení
problémů spojených s proměnou školy. Měl výrazněji sledovat
a hodnotit reformní dění, kvalitu prováděných změn. Je však
otázkou, do jaké míry lze v relativně krátké době provést šetření, která by spolehlivě zhodnotila procesy a výsledky vzdělávání u proměňujících se škol. Jde většinou o dlouhodobější
efekty vzdělávání, které je obtížné exaktně měřit a srovnávat.
Uvedená kritika se s drobnými výjimkami týká celého období posledních dvaceti let. Závěrem se podívejme na současnou
situaci, kterou část pedagogické veřejnosti (zejména proreformně orientovaná) vnímá jako nebezpečnou, ohrožující dosavadní
snahy a směřování k osobnostně rozvíjejícímu modelu školního
vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vysílá ústy svého ministra signály, které lze vnímat jako snahu
přesměrovat vývoj zpět směrem k tradičnímu pojetí školního
vzdělávání a tzv. výkonové škole.
Na základě výsledků mezinárodního šetření PISA 2009
konstatuje, že „české školství je nemocné a je třeba ho léčit“.
Za účinné léky ministr považuje revizi kurikulární reformy s cílem omezit autonomii škol prostřednictvím „vzorového školního vzdělávacího programu“ (později od této myšlenky ustupuje
a nahrazuje ji projektem vzdělávacích standardů) a zavedení
celoplošného povinného testování žáků v závěru 5. a 9. ročníku
základní školy. Objevují se dokonce úvahy o tom, že na základě
výsledků testování budou sestavovány žebříčky škol s dopady
na financování škol.
Snahu centralizovat kurikulum považuji v této fázi transformace vzdělávání za pokus o jistý návrat k jednotným osnovám
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s důrazem na obsah učiva. Ve spojení s testováním, které s sebou nese důraz na sumu znalostí, na jednodušší, dobře měřitelné
a srovnatelné dimenze vzdělávání, představují tyto snahy ohrožení osobnostně rozvíjejícího modelu vzdělávání.
Spojme síly k argumentaci, že výkonové pojetí školy, akcentující obsah učiva a měřitelné výsledky vzdělávání, nepřinese zvýšení kvality a nepovede k dobré přípravě žáků na úspěšné
zvládání požadavků budoucnosti. Držme se naděje, že za křižovatkou, na níž díky aktuální vzdělávací politice stojíme, budeme pokračovat ve směřování perspektivním směrem.
Doufejme, že se učitelé nenechají snahami, které zpochybňují dosavadní směřování, otrávit a demoralizovat. Věřme
v moudrost těch učitelů, kteří již vykročili nebo už jsou hodně daleko, že se nenechají svést z cesty a budou pokračovat
v uskutečňování osobnostně rozvíjejícího modelu školního
vzdělávání.
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3. KAPITOLA
VÝZNAM ŠKOLY V DOBĚ
OHROŽENÉHO DĚTSTVÍ – ZKUŠENOSTI
WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY14
Tomáš Zdražil
„Civilizace bude stále více a více nezdravá a lidé budou nuceni
proti nezdravým civilizačním vlivům udělat z výchovné činnosti ozdravující činnost. V tomto směru se nesmíme oddávat iluzím.“ (Rudolf Steiner)
3.1 VÝVOJOVÉ PROMĚNY VE „STOLETÍ DÍTĚTE“
Povědomí o významu fáze dětství v celku lidské biografie
patří k výrazným, jakož i paradoxním historickým symptomům
minulého století. Je tomu totiž tak, že toto století začíná i končí
velmi protichůdnými myšlenkami a pohledy na postavení dětství ve společnosti.
Kniha švédské spisovatelky Ellen Key z roku 1900 je pouze
jedním symptomatickým vyjádřením obecného zbystření a zvýšené citlivosti vůči dětství, bytosti dítěte, jeho životním a vývojovým potřebám. „Dokud otec a matka neskloní do prachu hlavu před výsostí dítěte, dokud nepochopí, že je slovo dítě pouze
jiný výraz pro vznešenost ... také nepochopí, že nemají ani moc
ani právo, aby té nové bytosti předepisovali zákony, stejně jako
nemají moc a právo předepisovat hvězdám jejich dráhu“ (Key,
1992, s. 120). Sílí hnutí reformní pedagogiky, které chce vycházet „z dítěte“. „Evropa vstupuje do fáze dětskosti“, formuluje
španělský filozof Ortega y Gasset. Nizozemec Johan Huizinga
objevuje „hravého člověka (homo ludens)“ a hru jako důležitého kulturního činitele (Huizinga, 2004). Přestože mnohé tyto
14

Vzhledem k tomu, že je autor tohoto příspěvku v posledních letech pedagogicky i výzkumně činný v Německu, čerpá také povětšinou z německých pramenů. Jeho úvahy a závěry jsou však
podle jeho názoru platné i v českém prostředí.
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názory lze nahlížet kriticky jako neoriginální, idealizované, romantické či dokonce dogmatické (Oelkers, 1995), právě když na
ně pohlížíme spíše jako na programové manifesty než jako na
vědecky podložené teorie, jedná se na pozadí celého 20. století
o kulturně-historický jev, který v souvislosti s dětstvím myšlenkově i pocitově předjímá a připravuje podstatné vývojové linie.
Na konci 20. století zveřejnil americký mediální teoretik
Neil Postman svou knihu Mizení dětství, která opět obsahuje
důležité pohledy na dětství a vzbudila velkou pozornost. Zde
Postman popisuje dětství, které v jeho pojetí vzniklo teprve
v průběhu novověku. 20. století však podle Postmana představuje období, v němž došlo ke ztrátě či dokonce k likvidaci dětství
jakožto specifické fáze lidského života. Mizení specificky dětské
formy vědomí a života má na svědomí překotný technický vývoj
médií (televize). Postman přitom pro své teze o mizení dětství ve
prospěch expandujícího světa dospělosti uvádí ilustrující indikátory z různých oblastí: mimo jiné oblečení dětí, jejich stravovací návyky, absenci klasických dětských her, rostoucí násilnictví
a kriminalitu dětí, klesající věkovou hranici pro konzum drog.
Všímá si dále také, že „likvidace dětství už začala i fyziologicky“ (Postman, 1987, s. 138). Přitom se zaměřuje na známý
jev sekulární akcelerace a týká se tematiky tělesného vývoje
a zdraví. Okamžik pohlavní zralosti (puberty) nastával již tehdy
v průměru o téměř dva až tři roky dříve než v době před rokem
1880. Dnes se tato tendence prohloubila. Dnešní dívky dospívají mezi 11,5 a 12,8 lety, chlapci přibližně o rok později. Navíc se
podle všeho jedná o trend, který stále ještě není ukončen (Kahl
a kol., 2007, s. 679; Kluge, 2006, s. 2).
3.2 PROMĚNY VE VĚKOVÉ STRUKTUŘE
A SPEKTRU NEMOCÍ
Tento stručný historický náčrt k tématu dětství a pohledu na
ně v průběhu 20. století poukazuje na zásadní proměny v této
oblasti. Přitom lze k uvedeným aspektům připojit řadu dalších,
které poukazují podobným směrem.
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V porovnání s rokem 1900 se dnes rodí podstatně méně
dětí. Pouze mezi lety 1990 a 1996 klesl v České republice počet
živě narozených o více než čtvrtinu, tj. z 130 500 na 90 500.
V následujících letech se údaje o porodnosti drží na podobné
úrovni a jsou bez výrazných změn. Přitom činila porodnost
ještě v roce 1900 přibližně 340 000 živě narozených dětí. Na
začátku 21. století připadá na 100 porodů v ČR na více než 30
umělých přerušení těhotenství (Potratovost 2012). Tento vývoj
není ve srovnání s ostatní Evropou ničím výjimečným. I v sousedním Německu poklesla v posledních patnácti letech porodnost o 22 %, na 100 porodů připadá 16,5 umělých přerušení
těhotenství. Dětství se tedy nachází i z čistě kvantitativního demografického hlediska v industrializovaných zemích na ústupu.
Vedle toho dosahuje celá populace vyššího průměrného
věku. V uplynulém století vzrostl v západních zemích průměrný dosažený věk o přibližně 25 let (třetinu), dožít se devadesáti
let není ničím mimořádným. Pouze mezi lety 1980 a 2005 se
délka života protáhla o šest let (údaje Českého statistického úřadu). Prodlužování života by mělo pokračovat. Předpokládá se,
že v 21. století se délka života prodlouží o dalších 25 let. Každé
druhé dítě, které se narodilo v roce 2011, se tedy dožije sta let.
V Německu bude za několik málo let žít stejný počet lidí starších a mladších padesáti let.
Na tomto vývoji se podílejí některá lékařská odvětví, především kardiologie, což naznačuje ještě jinou souvislost. Ze
zevrubnější analýzy vyplývá, že došlo k dramatické proměně
v zdravotním stavu populace průmyslových zemí. Výskyt infekčních nemocí, které mají na svědomí hmotní původci jako
viry, bakterie nebo paraziti a které dominovaly na počátku
20. století, se výrazně zmenšil. Vliv na to měly vedle neustále
se zdokonalujících kardiologických léčebných metod i lepšící
se hygienické životní a pracovní poměry, snazší dosažitelnost
lékařské péče, plošné očkování a další činitelé.
Tím je zřejmé, kterým směrem se nemocnost ve 20. století posunula. Pokud byly ještě v roce 1900 nejčastějšími pří73
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činami úmrtí chřipka a zápal plic, je to na počátku 21. století
srdeční onemocnění jako typický představitel tzv. degenerativně-chronických onemocnění. Na rozdíl od akutních chorob
s klasickým průběhem (příčina – propuknutí – vrchol – odeznívání – úplné vymizení symptomů) probíhají degenerativně-chronická onemocnění nenápadně, plíživě, trvale, s kolísavě
stoupajícím a sestupným cyklickým vývojem, bez jednoznačně
diagnostikovatelného původce, bez naděje na úplné vyléčení.
Jsou následkem narušených tělesných, duševních nebo ekologických výměnných procesů, které přetěžují kapacity lidského
organizmu. Reakce na toto přetížení souhrnně nazýváme stres.
Klíčová je přitom oblast psychosociálních činitelů a zátěží, tedy
oblast mezilidských vztahů. V psychosociální oblasti spočívají
kořeny pro mnohá chronická onemocnění (rakovina, kardiovaskulární choroby).
3.3 ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŽE V DĚTSKÉM VĚKU
Pokud se na tomto pozadí podíváme detailněji na zdravotní
situaci dětí a mladistvých, musíme konstatovat, že se klasické
akutní infekční „dětské“ nemoci staly marginálními a degenerativně-chronická onemocnění, která byla doposud téměř výlučně
nemocemi dospělých, čím dál více dominují i v dětském věku.
V USA „ukazují výsledky National Health Interview Surveys (NHIS) v roce 1995 více než dvojnásobně vyšší výskyt
potíží způsobených chronickými nemocemi než v době o 25 let
dříve, trojnásobně vyšší výskyt potíží způsobených astmatem“
(Kamtsiuris a kol., 2007, s. 686). Spolkový statistický úřad
v Německu konstatoval, že v osmi letech mezi roky 1974 a 1982
narostl podíl chronicky nemocných dětí a mladistvých ve srovnání s jinými věkovými skupinami podstatně více, totiž o 50 %
(Hoepner-Stamos, 1995, s. 52). Počet dětí nemocných alergiemi
vzrostl podle Státního zdravotního ústavu v ČR mezi lety 1980
a 2000 pětkrát. U dvou třetin moskevských žáků diagnostikovali v dubnu 2004 jedno nebo více chronických onemocnění,
převážně onemocnění dýchacích cest.
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Vše nasvědčuje tomu, že nároky, kterým jsou děti a mladiství ve svých životních podmínkách vystaveni, jejich organizmy přetěžují. Chronické nemoci představují další pokročilejší
stadium a specifickou formu neúspěšného a neproduktivního
pokusu lidského organizmu se s těmito vnějšími nároky vypořádat nebo tyto problémy zpracovat. Co jako možné prvotní stadium chronických nemocí předchází, jsou jiné, méně nápadné
formy a pokusy na cestě, na níž se člověk snaží se zátěžemi
vypořádat. Tyto prvotní formy a stadia se rozšířily a vstoupily
obecněji do povědomí teprve v první polovině devadesátých let
(Hurrelmann, 2000). Souvisejí ve své konkrétní podobě s osobnostně-konstitutivními a sociálními podmínkami jednotlivce.
Mohou přijmout
a. nenápadnou introvertní (internalizující a depresivní) variantu;
b. velmi nápadnou extrovertní (externalizující a agresivní)
variantu;
c. vyhýbavou (evazivní) variantu;
d. individuální kombinovanou variantu.
Vyhýbavá varianta představuje útěk před nastávajícími
vývojovými úkoly hledáním náhrady (či spíše náhražky) absentujících naplňujících zážitků. Vede ke konzumaci psychotropních látek, k závislostem a k návykovému chování ve vztahu
k substancím (nikotin, alkohol, léčiva, těkavé látky atd.) nebo
k činnostem (počítačové hry, gambling apod.).
Z jedné novější německé studie vyplývá, že u dětí a mladistvých má konzumace legálních i ilegálních substancí stoupající tendenci při klesajícím vstupním věku (Stolle a kol., 2007).
Stálými nebo příležitostnými kuřáky je 26 % mladistvých ve
věku dvanácti až devatenácti let. Alkohol pravidelně pije 22 %
mladistvých ve věku dvanácti až sedmnácti let. Konzumace
alkoholu navíc mezi lety 2005 a 2007 zřetelně stoupla. Hašiš
a marihuanu konzumovalo v posledních dvanácti měsících přinejmenším jednou 9,2 % chlapců ve věku jedenácti až sedm75
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nácti let a 6,2 % dívek stejného věku (Lampert, Thamm, 2007,
s. 603).
Rizikový vývoj konzumace drog u dětí a mladistvých popisoval již Postman (Postman, 1987, s. 155n.). Často jde ruku
v ruce s psychickými poruchami, například v oblasti vnímání,
myšlenkovém zpracování vjemů či koncentraci nebo v oblasti
pohybové koordinace. Komplexní souvislosti mezi užíváním
substancí a doprovodnými psychickými poruchami doposud
nejsou pro děti a mladistvé dostatečně empiricky objasněny.
Evidentně je ale psychickými poruchami způsoben oslabený
kontakt s reálným světem, což je příznivým faktorem pro útěk
do neskutečného světa drogových zážitků, jako náhražka za
zážitky, které reálně a trvaleji naplňují nitro. Na druhé straně
působí drogy manipulativně na schopnosti vnímání, prožívání,
myšlení a konání, což se může projevit v chorobných deformacích smyslových orgánů a nervových struktur. Více než 60 %
dětí a mladistvých, kteří trpí poruchou související s vazbou na
nějakou substanci, má také psychickou poruchu, vyžadující terapii (Stolle a kol., 2007, s. 2064).
Při zápisu dětí do prvních tříd se ukazují zneklidňující nálezy ohledně senzomotorického vývoje dětí: poruchy sluchu
u 8,7 %, poruchy zraku u 20 %, poruchy řeči dokonce u více
než 30 %. Poruchami koncentrace trpí 30 až 40 % dětí, 50 až 60
% má vadu držení těla.
Nápadná extrovertní varianta se objevuje především
u chlapců, projevuje se jako hyperaktivita, agresivita nebo i kriminální chování.
Introvertní (nenápadná) varianta vystupuje silněji, ale
nejen u dívek. Problémy při zpracovávání nároků a zátěží se nepromítají navenek, nýbrž „somatizují“ se do podoby tzv. „psychosomatických“, „ekosomatických“ nebo „sociosomatických“
symptomů (zrychlení či zpomalení srdeční činnosti, zvýšení
krevního tlaku, bolesti hlavy, návaly pocení, poruchy trávení
apod.). Mnohé takové symptomy nejsou ani jednoznačně fyziologicky lokalizovatelné a vystupují „bez organického substrá76
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tu“. Někdy se do této skupiny řadí i ekzémy či bronchiální astma, hranice jsou tu prostupné. Mimo jiné lze k psychosomatickým poruchám přiřadit poruchy příjmu potravy (anorexia nervosa, bulimia nervosa, nadváha, podváha), poruchy žaludeční
a střevní činnosti. Bolestmi hlavy trpí téměř 40 % mladistvých
ve věku dvanácti až šestnácti let, nervozitou 30,2 %, potížemi
s koncentrací 30,2 %, pocitem závratě 22,1 %, nechutenstvím
19,3 % a poruchami spánku 19, 2% (Holler-Nowitzki, 1994).
Více než 20 % dětí a mladistvých trpí pravidelně poruchami,
které jsou spojeny s různými druhy strachu, apatie, tělesným
vyčerpáním, ve výjimečných případech až se záchvaty paniky
nebo depresemi (Ellert, 2007). Celý duševní život je tím poznamenán. Kognitivní procesy jsou v nejistotě a ochromeny pochybnostmi o sobě. Dochází k paralýze na motivační rovině,
k poruchám schopnosti rozhodnout se, nastává pocit izolace
a negace v pocitové oblasti (hluboký smutek, beznaděj).
3.4 RIZIKOVÍ ČINITELÉ ZATĚŽUJÍCÍ ZDRAVÍ
Byl to opět Neil Postman, kdo diagnostikoval jednu oblast,
která je klíčovou součástí života dětí, a proto silně ovlivňuje
a určuje to, jak se děti cítí. Jedná se o volnočasové aktivity dětí,
které od druhé poloviny 20. století probíhají stále více v souvislosti s médii. Jako doplněk k Postmanovým zjištěním a úvahám uveďme několik aktuálních čísel z německých výzkumů
a statistik: 90 % dětí ve věku šesti až třinácti let má k dispozici
počítač a internet, 57 % vlastní herní konzoli, 33 % dětí ve věku
osmi a devíti let a 90 % ve věku dvanácti a třinácti let vlastní
mobil. Za poslední tři roky (2008–2011) stoupl počet dětí, které
využívají sociální sítě, z 16 % na 43 %. 33 % desetiletých a jedenáctiletých v nich disponuje vlastním profilem. Dítě ve věku
šesti až třinácti let stráví průměrně 180 minut denně u videoher,
počítače a televize. Komunikační a volnočasové chování dospívající generace nelze podceňovat. Tzv. kulturní průmysl se ho
bezohledně zmocňuje, čímž se podobá stále více volnočasovým
aktivitám dospělých (Rittelmeyer, 2007). Děti jsou stále silně77
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ji konfrontovány s technologiemi, které byly až doposud přístupné pouze dospělým. Na jedné straně stojí jev expandujícího
technicky a intelektuálně chladného „světa dospělých“ s konzumem a volnočasovým průmyslem. Na druhé straně stojí drastická skutečnost zdravotně a fyziologicky se zkracujícího dětství.
Existuje mezi těmito dvěma jevy souvislost? Tuto otázku dnes
ještě nedokážeme jednoznačně zodpovědět. Mnohé skutečnosti
však, zdá se, tuto souvislost potvrzují.
V průběhu 20. století došlo také v rámci pluralizace životních forem k výrazné proměně rodinné struktury. To nesouvisí pouze s již zmíněným klesajícím počtem narozených
dětí, nýbrž i s klesajícím počtem uzavřených sňatků a růstem
počtu rozvodů. Pro ilustraci: v České republice v roce 2010
bylo uzavřeno asi 46 700 sňatků, vedle toho se rozvedlo 30
800 manželství, tedy na 100 svateb připadlo 66 rozvodů. Tato
čísla by vyžadovala podrobnější analýzu, která na tomto místě
není možná. Snad ale mohou naznačit, v jak sociálně nejistém terénu děti a mladiství v dnešní době vyrůstají. Škola se
tím stává institucí, která by mohla v moderním, přinejmenším
nejistém a měnícím se, ne-li hektickém a chaotickém životě
dětí představovat relativně stabilní oblast. Děti tráví ve škole čistě z kvantitativního hlediska podstatnou část svého dětství (Rutter a kol., 1980). Škola má možnost přímo oslovovat
všechny jedince jedné věkové skupiny, jak se to v jiných životních údobích již nikdy neopakuje.
Vedle toho je doba povinné školní docházky také biografickou fází, v níž většina fyziologických procesů a jim odpovídajících orgánů a orgánových systémů tvoří a stabilizuje se, roste
a dozrává. To platí ve školním věku zvláště pro životní orgány trupu jako srdce, plíce s oběhovým systémem a dechem,
dále ale také pro orgány látkové výměny, trávení a vylučování
a v neposlední řadě také rozmnožovací orgány a pohybový systém (kostra, svalstvo). I z hlediska zdravotního a fyziologického se jedná o období velmi důležité a tvárné (Knussmann,
1996).
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Škola ovšem v posledních dvou stech letech získala jako
státní instituce i několik politicko-společenských úkolů. V moderní společnosti se stala institucí, která podle určitých kritérií
trénuje výkonnost dospívající generace, její výkony poté klasifikuje a následně také rozděluje do skupin a vrstev. Vydává v pověření státu opravňující certifikáty, které jsou spojeny
s ukončením určitého vzdělávacího stupně a podstatně rozhodují o dalších šancích na profesní cestě jednotlivce. Celý školní život a s tím také vyučování je diktován kvantifikovatelným
hodnocením výkonu v podobě známek s funkcí „alokace a selekce“ (Weinert, 2001).
Vyučování, jehož podstata spočívá ve zprostředkovávání
státem stanovených obsahů, působí však přinejmenším na nemalou část žáků nezřídka demotivujícím způsobem. Přitom jsou
ale žáci prostřednictvím testů, známek, zkoušek apod. nuceni,
aby si toto učivo osvojili (König a kol., 2011). Vědí, že na jejich
intelektuálním výkonu závisí jejich další školní i profesní kariéra. To vede k subjektivně pociťovanému nepříjemnému tlaku na
jejich školní výkon. K tomu přistupuje tlak rodičů, kteří s výkonem žáků spojují přání a naděje s ohledem na školní úspěšnost
svých dětí (Schnabel, 1988; Engel, Hurrelmann, 1989).
Tyto protiklady vyvolávají ve škole, v níž jsou všechny vyučovací situace zasazeny naplno do sítě intenzivních mezilidských vztahů, napětí a konflikty. Tento načrtnutý konfliktní potenciál je to, co školní zátěž vyvolává a co bylo jakožto „školní
stres“ předmětem mnoha analýz (souhrnně Seiffke-Krenke,
2008).
Z hlediska mnichovského psychologa a psychoterapeuta
Kurta Singera „patří škola k nejtíživějším problémům mnohých
dětí a mladistvých. Máme početné doklady o tom, že zraňující
rysy výuky mohou vést až k nemoci.“ Singer je jenom jedním
z mnoha, kteří hledí na školu zvenku nebo zevnitř (Czerny,
2010; Krautz, 2007; Rittelmeyer, 2007; Spitzer, 2010), uvádí
ale některé výsledky z psychologických a lékařských výzkumů
posledních let:
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67 % žáků má při zkouškách nepříjemný pocit v oblasti žaludku;
61 % cítí bušení srdce, když se rozdávají písemkové sešity;
46 % se při zkouškách třesou ruce;
40 % dvanáctiletých a 53 % sedmnáctiletých bere pravidelně
prášky na bolesti hlavy;
40 % trpí ráno nechutenstvím;
30 % trpí před písemkami poruchami spánku;
30 % trápí nesoustředěnost, neklid, nervozita;
24 % si stěžuje na bolesti břicha;
20 % je doma před odchodem do školy nevolno;
20 % trpí bolestmi hlavy;
12 % bere lékařem předepsané uklidňující léky;
6 % dvanáctiletých bere jiná psychofarmaka, jako například povzbuzující prostředky (Singer, 2000, s. 30n.).
V čerstvé studii k psychosomatickým symptomům a školním zážitkům jsou nejčastěji uváděny problémy s usínáním
(22 %) a podrážděnost (21 %). Časté bolesti hlavy a zad zmiňuje 16 % dotazovaných. Na depresivní stavy si stěžuje 14 %.
Následuje nervozita (11 %), pocity závratě (9 %) a bolesti břicha (8 %). Každý desátý žák udává, že ho denně trápí dva
a více symptomů. Ve školách se špatným třídním klimatem
je podíl žáků s pravidelnými symptomy vyšší. Více než 50 %
dotázaných se ve škole cítí „zoufale“ (verzweifelt). Celkem
více než dvě třetiny žáků s častými symptomy udávají, že ve
škole prožívají negativní pocity. Každý druhý žák s častými
symptomy navíc referuje o strachu ze zkoušek (Rupprecht,
2010).
Tyto údaje nelze interpretovat monokauzálně a zjednodušeně s ohledem na výlučnou vinu školy. Každopádně je ale nutné
brát velmi vážně psychosomatické zdravotní potíže dětí a mladistvých, které v posledních dvou desetiletích neustupují a jsou
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opětovně zjišťovány různými výzkumnými metodami. Vedle
toho je ale zapotřebí nepodceňovat negativní vliv školních zážitků a identifikovat hlavní stresory spojené se školou (Holler-Nowitzki, 1994).
3.5 SALUTOGENEZE – NOVÝ POHLED NA LIDSKÉ
ZDRAVÍ
Pohled na lidský organizmus se díky biologickému a medicínskému výzkumu posledních let značně proměnil (Holst,
1993; Schedlowski, Tewes, 1996). Člověk se v něm jeví jako
komplexní biopsychosociální jednota a celek, v němž stojí všechny existenční úrovně, od molekulární přes buněčnou
a orgánovou, úroveň chování, prožívání a myšlení v cyklické
kauzální vzájemné závislosti. Celá tělesnost je bezprostředně
provázána se všemi psychickými procesy. Tyto výzkumné výsledky v mnohém obohacují či dokonce revidují chápání procesů zdraví a nemoci v člověku. V popředí přitom stojí vzájemná souvislost mezi obranyschopností (imunitou) člověka
a různými vlivy okolí. K revolučním zjištěním patří rozkrývání
úzké provázanosti imunitního, nervového a hormonálního systému člověka. Tím se ukázala silná závislost zdravotních fyziologických regulačních procesů na psychických stavech a psychosociálních faktorech. Vedle rizikových činitelů se objevuje
význam zdravotně ochranných faktorů, které obranyschopnost
organizmu zvyšují.
Vedle tohoto vývoje se v devadesátých letech v společenskovědní a v psychologické oblasti prosazoval pojem salutogeneze, který se nezaměřuje na patologické zdroje a rizika, jež
způsobují nemoce, nýbrž na zdroje a podstatu lidského zdraví
(Antonovsky, 1997).
Přestože jsou stále ještě mnohé otázky ohledně vzájemných
vztahů mezi psychickou, nervovou, hormonální a imunitní soustavou při vzniku a průběhu zdraví a nemoci nejasné, je nesporné, že salutogeneze má klíčový a paradigmatický význam,
a to nejen pro lékařství a obory, které se zdravím a nemocí úzce
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a přímo zabývají, nýbrž pro všechny sociální oblasti lidského
života. Zde hraje školství mimořádnou roli.
3.6 POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ EMOCE A ZDRAVÍ
Daniel Goleman, známý americký psycholog a autor, který se dlouhodobě intenzivně zabývá vlivem emočních stavů
na zdraví člověka, rozděluje z tohoto hlediska emoce do dvou
skupin, jednak na kladné, otevřené, altruistické, s kladným postojem k životu a pocity negativní, sobecké, destruktivní. Do
první skupiny patří duševní hnutí, jako je radost, optimizmus,
zájem a láska, štěstí, důvěra, vděčnost, úcta, naděje atd. Ve druhé skupině dominují zoufalství a smutek, strach, pocit bezmoci,
deprese, vztek, hněv a nenávist. Stejně jako se tyto pocity liší
psychologicky v subjektivně prožívaných kvalitách, odlišují se
i fyziologicky, ale také biomedicínsky z hlediska jejich dlouhodobějších účinků.
Pocity proměňují fyziologii tělesných procesů a mohou způsobit závažné zdravotní potíže nebo před nimi naopak chránit,
o tom není pochyb, přestože přesné psychofyziologické souvislosti zdaleka ještě nejsou jednoznačně objasněny. Negativní
zdravotní účinky jsou zvláště dobře doloženy u strachu, hněvu
a deprese, což jsou emoce, které bývají nazývány i toxickými
emocemi (Goleman, 2011).
Lidé, kteří častěji zažívají negativní emoce, zvyšují hladinu cholesterolu v krvi a poškozují cévní stěny. Zvyšuje se tím
rovněž hladina cukru v krvi, což je nezdravá tendence, jelikož
předjímá stav cukrovky. Dochází ke zvýšené srážlivosti krve
a k nebezpečí ucpání cév. Negativní emoce dávají podnět k vyplavování tzv. stresových hormonů, které potlačují obranné reakce organizmu. Kdo zažívá několik minut hněv či strach, vystavuje cévy na přinejmenším dvacet minut napětí a potřebuje
až šest hodin, aby se oslabené obranné síly obnovily. Následky
takových často se opakujících nebo déle přetrvávajících negativních emočních stavů se týkají řady onemocnění. Především
přispívají k oslabení imunního systému, což zase podporuje ná82
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dorové bujení, zvyšuje pravděpodobnost infekčních onemocnění, poruch systému srdce a krevního oběhu, infarktu srdečního
svalu, urychluje vznik cukrovky typu 1 i cukrovky typu 2 či astmatu. Lidé, kteří často zažívají negativní emoce, jsou ohroženi
mrtvicí a infarktem (Rosengren a kol., 1993).
Naopak pozitivní emoční stavy regulují fyziologii směrem
ke zdraví. Lidé, kteří jsou ve svém životě spokojenější, mají
zpravidla také zdravější srdce a oběhový systém. To se empiricky dokládá nízkou hodnotou hormonu kortizolu v krvi, jeho
vysoké hodnoty korelují s cukrovkou typu 2 a vysokým tlakem.
Stejně tak klesá i srdeční frekvence a koncentrace fibrinogenu,
jehož hojný výskyt v krvi předjímá srdeční problémy. Pozitivní
emoční zkušenost a optimizmus se pojí s relativně vyšším dosaženým věkem (Danner, Snowdon, Friesen, 2001; Ostir a kol.,
2000).
Smích je speciální vyjádření pozitivních pocitů. Veselost
a smích zastupují z lékařského a fyziologického hlediska kladné emoční postoje. Smích rozpohybovává muskulaturu celého
těla: celé tělo se hýbe, ohýbá, otřásá. Pouze v obličeji a dýchací
soustavě se aktivuje více než stovka svalů. Pulz stoupá na přibližně 120 úderů za minutu, tepny se rozšiřují, krevní tlak klesá.
Plíce se rozpínají, výměna plynů se výrazně zrychluje, dochází
k provzdušnění plicních sklípků. Hlubší dech podporuje zásobování tělesných buněk kyslíkem, svalstvo je lépe prokrveno.
Zesiluje se látková výměna, stimuluje se činnost střev. Svalový
tonus je nižší až tři čtvrtě hodiny poté.
Smích redukuje napětí způsobené stresem a vrací koncentraci stresových hormonů (adrenalin, kortizol) v krvi na normální úroveň. Imunitní systém se uklidní a může normálně pracovat. I citlivost vůči bolesti klesá, což pravděpodobně souvisí
s vyměšováním endorfinů. Dochází k aktivaci imunitních buněk
(T-lymfocitů a pomocných T-lymfocytů), které jsou významné
mimo jiné pro obranu vůči rakovině. U alergiků snižuje smích
dráždivost kůže. Mateřské mléko smějících se matek obsahuje
více melatoninu, hormonu, který snižuje riziko, že kojenec one83
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mocní alergií. Tak se dnes používá terapie smíchem při léčbě
různých chorob, například při zúžení srdečních cév, svalových
křečích, rakovině, jakož i při bolestech a depresích. U pacientů
s mozkovou příhodou se daří smíchem výrazněji snižovat krevní tlak než zavedením pohybové terapie. Pro využití i výzkum
vlivu smíchu a humoru při léčbě bylo založeno nové vědní odvětví, tzv. gelotologie (Titze, 2005).
Účinky pozitivních a negativních emocí lze několik let spolehlivě měřit. Jedná se o vizuálně i akusticky znázorněné proměny srdeční frekvence v souvislosti s jinými rytmy neboli tzv.
variabilitu srdeční frekvence (Heart Rate Variability: HRV, Task
Force 1996). V tomto srdečním metarytmu se zračí rytmus srdečního tepu, dechu, krevního tlaku a dalších rytmů. Přitom se
zjistilo, že se schopnost organizmu lépe se přizpůsobit zátěžím
ukazuje v tzv. vyšší variabilitě srdeční frekvence. Variabilita srdeční frekvence vyjadřuje stavy napětí a zátěže, jakož i emoční
pohyby člověka. Zjistilo se, že při pozitivních pocitech, jako
je radost, vděčnost a láska, zavládne měřitelná synchronizace
rytmů srdce a dechu. Tuto synchronizaci či rovnováhu však
chaotizují zážitky stresu, shonu, vzteku nebo strachu. Dlouhodobé narušení synchronizace těchto rytmů vede k těžkým onemocněním, jako je cukrovka nebo srdeční infarkt, či dokonce
k vzniku nádorových nemocí.
3.7 WALDORFSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ VÝKON
Na tomto pozadí se zdá mít smysl ptát se po takových formách školy, jejichž negativní psychosociální účinky a následně
i zdravotní rizika jsou minimální. Musela by to být škola, které
se daří zmírňovat negativní zdravotní dopad zmíněných úkolů,
které jí byly svěřeny státem, která svým originálním způsobem
praktikuje funkci selekce a alokace. Jako příklad takových škol
mohou sloužit školy waldorfské, které v České republice z hlediska zřizovatelství fungují povětšinou jako obecní, respektive krajské školy, ve většině sousedních zemí mají svobodného
(nepřesně „soukromého“) zřizovatele – spolek jakožto registro84
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vanou obecně prospěšnou organizaci (Kranich, 2001; Loebell,
2011). Pro analýzu waldorfských škol mluví i skutečnost, že
jejich pedagogická koncepce obsahuje výrazné salutogenetické
rysy (Zdražil, 2000; Marti, 2006).
Waldorfská škola fungovala od svého počátku jako pravá
„jednotná škola“ v tom smyslu, že se na ní mohly vzdělávat
bez výběru děti všech sociálních vrstev, vyznání, obou pohlaví,
všech nadání a schopností od školy mateřské přes základní až
po střední (Steiner, 1980, s. 18).15 Waldorfské školy považují
za svůj ideál, aby mělo třídní společenství žáků do 8. třídy ve
všech předmětech a následně i do 13. třídy ve většině předmětů
společnou výuku. Jakoukoli selekci (s výjimkou dětí se speciálními potřebami) waldorfské školy odmítají. Výuka je chápána jako prostředek rozvíjející celou lidskou osobnost, nikoliv
pouze výkonnostní trénink, který rozčleňuje žáky podle společenských potřeb: „Neměli bychom se ptát: Co potřebuje člověk vědět a umět pro existující sociální řád? Nýbrž: Jaké vlohy
v sobě člověk nese a co v něm můžeme rozvinout?“ (Steiner,
2011, s. 29)
Tím ztrácejí význam všechny formální selektivní mechanizmy, kvantifikovatelné měření výkonu, jakož i především
obvyklé zkoušky, známky a v neposlední řadě i propadání. Na
výkon, který má formální charakter, byl podán bez osobního
zájmu žáka, byl vynucen vnějšími prostředky a omezuje se pouze na intelektuální a kognitivní složku člověka, berou waldorfské školy menší ohled než na výkon v emocionální, motorické,
sociální oblasti atd. Kreativní praktické schopnosti, sociální
kompetence, pracovní nasazení a cílevědomost by měly stát ve
škole na prvním místě.
Tím na waldorfské škole hraje „slabý školní výkon“ i nebezpečí tzv. „školního selhání“ minimální roli. To platí i pro
zátěž související se zodpovědností, kterou žáci ve škole obvyk15

Tento princip lze v ČR realizovat jen zčásti, jelikož waldorfská
lycea jsou nucena provádět přijímací zkoušky a nabízejí jako
ukončení středoškolského vzdělání pouze odbornou maturitu.
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le pociťují. Tento jev vede k tomu, že jsou žáci nuceni smysl
školy promítat mimo školu do (jakéhosi pro žáky imaginárního)
profesního života, pro který je má škola připravovat. Pestrou
vyučovací nabídkou chce waldorfská škola zprostředkovávat
zážitky bezprostředního smyslu v různých oblastech: v poznání, umění, náboženství, sportu, řemeslech atd.
Zpochybňovány tedy nejsou výkony a zkoušky jako takové, nýbrž pouze jednorázové a jednostranné výkony a zkoušky,
z nichž pak vyplývají určitá práva pro pozdější život dětí. I waldorfští žáci jsou permanentně nuceni podávat výkony a absolvovat zkoušky – v písemné práci, namalovaném obraze nebo
plastice, v hudebním nebo eurytmickém představení, ve sportu,
při sólové recitaci, ve společně provedené divadelní hře atd. Ale
nejedná se o to, aby se takové výkony „objektivně“ měřily, jelikož tímto způsobem nikdy neuchopíme celého člověka, o jehož
rozvoj ve škole jde.
Waldorfští žáci nemají rovněž zapotřebí dokládat každý
rok své výkony známkovými vysvědčeními, jsou jich ušetřeni.
Waldorfské školy vydávají slovní hodnocení, tedy co nejširší
charakteristiky a popisy učebních výkonů a pokroků celé práce
v průběhu školního roku (respektive pololetí).
Pouze waldorfské školy v některých zemích (některé skandinávské země, Austrálie) dosáhly uznání „svých“ zkoušek jako
rovnocenných se státními zkouškami (například maturitami).
V ostatních zemích jsou waldorfské školy nuceny na závěr středoškolského vzdělávání podstoupit maturity, které však svou
podobou neodpovídají jejich pedagogické koncepci. Přesto
waldorfské školy vykazují v maturitních zkouškách mimořádné
úspěchy (Esterl, 1997; s. 80–84; Jiřička, 2011).
3.8 ŠKOLA JAKO SALUTOGENETICKÝ ČINITEL
– POZICE WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY
Popisované rysy waldorfských škol nyní mohou posloužit jako podklad pro chápání některých empirických faktů
o rozdílech mezi žáky waldorfských a ostatních škol v oblasti
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subjektivního prožívání školního prostředí a jeho následných
zdravotních následcích (Zdražil, 2000). Ve zmíněné studii šlo
o výzkum psychosomatických symptomů u žáků ve věku dvanácti až šestnácti let. Jedná se o údaje žáků, kteří popisovali do
dotazníku svůj zdravotní stav.
Pokud se podíváme na údaje žáků o častých psychosomatických symptomech, vidíme, že waldorfští žáci trpí ve všech
bodech těmito problémy méně, tj. méně trpí projevy stresu. Vidíme signifikantní rozdíly v symptomech bolesti hlavy, nervozita/neklid, pocity závratě, bolesti žaludku, nechutenství, třes
rukou, bušení srdce, návaly pocení. To je celkově poukaz na
nižší psychosociální zátěž waldorfských žáků.
Četnost psychosomatických symptomů za posledních dvanáct měsíců. RS (kl. školy) = 1717, rok 1986, WS (wald. školy)
= 1074, rok 1997, údaje v procentech.
Jak často jsi u sebe zaznamenal(a) v posledních 12 měsících
následující potíže?
Nejčastěji jsou u žáků newaldorfských škol (20 %)
i u waldorfských žáků (12 %) rozšířeny bolesti hlavy. Nervozitu a neklid popisuje 16 % žáků klasických škol, u waldorfských žáků je to méně než polovina (7 %). Podobně
u žaludečních potíží, nevolnosti, třesu rukou, bušení srdce a návalech pocení – pokaždé se tyto symptomy objevují u méně než
poloviny waldorfských žáků. Menší rozdíly existují u symptomu
potíže s koncentrací, nespavost/poruchy spánku a nechutenství.
Německá socioložka Holler-Nowitzki (1994) se zabývala
psychosomatickými potížemi u mladistvých jako reakcemi na
stres a studovala hlavně jejich široký komplex příčin. Zjistila,
že zde rozhodující roli hraje nejistota žáků, zda uspějí v plánované závěrečné zkoušce a docílí dalších profesních plánů. Zdražil stejným metodologickým nástrojem ukázal, že waldorfští
žáci sice více trpí nejistotou ohledně zkoušek a profesních plánů, ale že se tato nejistota nepromítne do psychosomatických
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Často

Někdy

Zřídka
/ Nikdy

Symptomy

RS

WS

RS

WS

RS

WS

Bolesti hlavy

20

12

28

29

52

59

Nervozita/neklid

16

7

25

23

59

70

Potíže při koncentraci

9

8

27

26

64

66

Pocit závratě

12

8

18

24

70

68

Bolesti žaludku

9

3

21

17

70

80

Nevolnost

7

4

20

15

73

81

Třes rukou

8

4

16

9

76

87

Nespavost/poruchy
spánku

9

7

16

16

75

77

Bušení srdce

8

3

16

8

76

89

Nechutenství

6

5

16

13

78

82

Návaly pocení

4

2

11

6

85

92

Potíže s dechem

3

3

6

8

91

89

Zdroj: Zdražil, 2000, s. 302.

potíží (stresových symptomů). Waldorfští žáci, jak je z tabulky
patrné, netrpí psychosomatickými potížemi více, nýbrž naopak
méně. Tento rozdíl se zdá být pedagogicky zajímavý, protože
může být poukazem na to, že školní klima waldorfských škol
i její formy vyučování působí hygieničtěji a odbourávají stres.
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Celá tato vzdělávací cesta je méně zdravotně riziková a stresující. Tato hypotéza by ovšem vyžadovala důkladnější empirické
ověření. Rovněž není snadné metodicky „odfiltrovat“ vliv rodiny a vliv školy, což by při těchto úvahách bylo velmi žádoucí.
To, že výchovný styl a výživa hrají rovněž významnou roli, potvrdily mnohé studie, které ještě zmíníme.
Vedle krátkodobých účinků stresujících zážitků v podobě
například psychosomatických potíží vyvstává otázka, zda se
na základě porovnání populace žáků nebo absolventů waldorfských škol a průměrného vzorku populace dají vysledovat rozdíly v tělesných (chronických) nemocech.
Existují přinejmenším tři medicínské výzkumy, které se týkají waldorfských žáků, přičemž nesledují jen úzce vliv školy,
nýbrž se věnují otázce, jak může určitý způsob života preventivně ovlivnit určitá chronická onemocnění. V jedné švýcarské
studii byla prověřována souvislost mezi horečnatými nemocemi v dětství a nádorovými onemocněními v pozdějším životě
(Albonico a kol., 1998). Skupina lékařů z Nového Zélandu se
věnovala souvislosti mezi konzumací antibiotik v raném dětství
a rozvojem astmatu (Wickens, 1999). A dále zjišťovali švédští
vědci četnost alergických onemocnění u dětí v rodinách s „anthroposofickým životním stylem“ (Alm, 1999).
Bylo zjištěno, že děti z rodin, které se vyznačují kritickým
diferencovaným přístupem k očkování, antibiotikům a dalším
léčivům potlačujícím horečku, v dospělosti signifikantně méně
trpí nádorovými chorobami (Albonico a kol., 1998), astmatem
(Wickens, 1999) a všeobecně i různými druhy alergických nemocí (Alm, 1999). Pokaždé se jednalo o děti z rodin, které dávaly přednost výchově a výuce ve waldorfských pedagogických
zařízeních.
Nejzajímavější výsledky poskytuje zřejmě srovnání výsledků
výzkumu waldorfských absolventů (Büssing a kol., 2007) a údajů
celoněmeckého průzkumu nemocnosti z Institutu Roberta Kocha
(Hueck, 2008). Jednoduché znázornění četnosti určitých chronických onemocnění vykazují překvapivě zčásti i šokující rozdíly.
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Četnost výskytu určitých onemocnění u absolventů jiných
než waldorfských škol (RKI, zkratka pro data Institutu Roberta
Kocha) a u absolventů waldorfských škol ve věku 20 až 68 let.
RKI (newald. žáci)

Absolventi wald. škol

Artróza

26

9

Vysoký krevní
tlak

18

10

Revma

8

3

Angina pectoris

5

2

Srdeční infarkt

2

1

Rakovina

3

4

Cukrovka typu I

2

0,5

Cukrovka typu 2

3

2

Astma

8

6

Senná rýma

21

17

Zdroj: Hueck, 2008, s. 154.

S výjimkou rakoviny vykazují absolventi waldorfských
škol ve všech onemocněních lepší výsledky. U artrózy, vysokého krevního tlaku a revmatu dokonce výrazně lepší výsledky.
Ačkoliv obě skupiny údajů v tabulce nejsou přímo srovnatelné, protože nevycházejí z identicky zformulovaných otázek, je
jejich porovnání oprávněné. Zvláště je u těchto čísel zřejmé, že
by bylo důležité provádět další detailnější výzkumy k různým aspektům zdravotního stavu žáků a absolventů waldorfských škol.
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3.9 SALUTOGENETICKÝ ROZMĚR VÝUKY
NA WALDORFSKÝCH ŠKOLÁCH
Zakladatel waldorfské pedagogiky Rudolf Steiner považoval za nezbytné „vnášet léčebné smýšlení do pedagogického
smýšlení“ (Steiner, 1983, s. 35). Pro pedagogiku by to znamenalo významné obohacení, pokud by se přiblížila v salutogenetickém smyslu medicíně a obecně vědám o zdraví (Gesundheitswissenschaften, health sciences), které se zabývají analýzou tělesných, psychických a sociálních podmínek dynamiky rozvoje
zdraví a nemoci (Hurrelmann, Laaser, Razum, 2006). Waldorfská pedagogika se snaží aplikovat salutogeneticky založenou
didaktiku a metodiku a odpovídá na otázku, jaký vliv mají různé vyučovací předměty na zdraví žáka. Cílem je vypracovat
psychofyziologické aspekty didaktiky a metodiky a především
zjišťovat, které aspekty vyučování posilují imunitní systém, odbourávají stres a harmonizují fyziologické pochody v těle.
Kvalita školy se v posledních letech určuje popisem fyzického, ale i kritériem zdraví žáků a učitelů. „Dobrá škola“ je zároveň
„zdravá škola“ (Brägger, Israel, Posse, 2008). Podobně je zapotřebí se ptát, jak lze kvalitu výuky určit kritériem zdraví žáků.
3.9.1 Fantazie a imaginace v kognitivních procesech
Ve vyučování jde v první řadě o to naučit se chápat skutečnost, tedy osvojit si spolehlivé znalosti o světě a objevovat
souvislosti a zákonitosti mezi jednotlivými jevy. Rozumové
kognitivní duševní síly a jejich rozvoj přitom stojí v popředí.
Tyto síly se ale rozvíjejí v širším rámci psychických a fyziologických procesů, bez jejichž zohlednění se z čistě kognitivního školního učení stane stresující rizikový činitel. To se
ukazuje například na rytmických proměnách fyziologických
předpokladů pro kognitivní učení. Jsou to ranní a dopolední
hodiny, v nichž stoupá například tělesná teplota, elektrický odpor kůže nebo hladina cukru v krvi. Rovněž v průběhu dopoledne se zvyšuje rychlost řešení matematických úloh a mezi
desátou a dvanáctou hodinou dosahuje vrcholu. Podobně je
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schopnost zapamatovat si informace v krátkodobé paměti nejlepší, pokud se žák látkou zabývá kolem deváté hodiny ranní
(Rosslenbroich, 1994).
Výzkum k tématu vlivu různých kognitivních procesů na
ostatní tělesné děje se v posledních letech teprve začal rozvíjet. Výsledky jedné americké studie však ukazují, že již jednoduchá vzpomínka na situaci spojenou s příjemným pocitem
a celkově pozitivní emocionální reakcí radosti velmi rychle promění chaotickou nepravidelnou srdeční činnost v harmonickou
(Mc Carty a kol., 1995). Unterweger (1998) zkoumal metodou
barevné vizuální analýzy variabilitu srdeční frekvence (HRV)
jako fyziologický korelát tzv. imaginačních procesů (proměna
signálů z okolí, například vyprávěného textu, ve vnitřní obrazy)
a tzv. vigilančních procesů (soustředěné vnímání signálů z okolí bez tvorby vnitřních obrazů, například paměťové zpracování
verbálních informací). Přitom se prokázaly signifikantní rozdíly
ve zmíněných kardiovaskulárních parametrech. Tyto výsledky
naznačují nutnost rozlišovat kognitivní procesy i s ohledem na
jejich fyziologické účinky. Tak existují na jedné straně procesy, v nichž stojí v popředí pouze vigilance (bdělost), pozornost
a zpracování verbálních informací. Tyto procesy jsou jako trvalejší součást vyučování pro zdraví žáků problematické. Nízká
pozitivní emocionální aktivita a identifikace žáka s učivem (nezájem, nuda) spojená s nutností intelektuálního výkonu vyvolává negativní emoce (strach a vztek) způsobuje stres a vede k negativním fyziologickým reakcím, jak to bylo dokumentováno na
příkladu matematiky (Siemens, 2003).
Na druhé straně stojí psychické procesy, které podněcují fantazii a vyvolávají vnitřní obrazy (imaginace) (Kosslyn
a kol., 1990). Nemají pouze kvalitu reflektovaného obsahu
vědomí (vigilance), nýbrž obsahují prvek spřízněný s vizuálním vjemem, jinak řečeno obrazně-imaginativní kvalitu. Tato
imaginativní kvalita, která synchronizuje dechovou a srdeční
činnost a stabilizuje autonomní nervovou soustavu, podněcuje
prožívání, jež je spojeno s pozitivními emocionálními aspekty,
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což pro pedagogickou praxi může představovat důležité salutogenetické opatření, které redukuje stres a posiluje imunitu
(Green, 2004). Imaginační procesy korelují s vyšší variabilitou
srdeční činnosti, což je známkou zdravějšího emocionálního
stavu (Unterweger, 1998).
Schopnost tvořit vnitřní obrazy podporuje v dětství a mládí naslouchání vyprávěným nebo předčítaným příběhům. Studie zabývající se mozkovou aktivitou při různých kognitivních
procesech dokládají, že naslouchání vyprávěným příběhům aktivuje zcela jiná mozková centra než kritické logické myšlení
(Mar a kol., 2007). Vyprávění a podněcování imaginativních sil
a procesů jako nově objevovaná vyučovací metoda nabývá na
pedagogickém významu i z hlediska podpory zdraví (Kranich,
1993; Schörken, 1994; Oehlmann, 1995).
3.9.2 Recitace a zpěv
Je známa řada aktivit, které se využívají v terapeutických,
rehabilitačních a jiných souvislostech, jež se ale příliš málo objevují nebo také vůbec nevyskytují v programech „zdravých
škol“. To platí například pro recitaci a zpěv. Tyto umělecké aktivity fyziologicky vycházejí z rytmických procesů trupu, v nichž
má na druhou stranu základ zdravá harmonická regulace veškeré fyziologie těla. Poruchy synchronizované rytmiky dechu
a oběhové soustavy mohou vést k závažným onemocněním.
Vyrovnaný rytmus srdce a dechu vyvolává rezonance v celém
organizmu a kladně stimuluje rytmické procesy těla.
Mluva vzniká, když člověk mluvidly formuje proud vydechovaného vzduchu a tvoří tak hlásky, které získávají význam
spojením do slov a vět. Vedle myšlenkového obsahu vyslovených slov zahrnuje mluva ještě další složky, především celou
oblast prožitků a citů, jakož i volní aktivitu a sílu každého jednotlivce. Mluva se tím stává projevem celého vnitřního myslícího, cítícího a volního člověka. Prožitkovou, jakož i volní složku
mluvy lze zesilovat prostředky uměleckého přednesu, například recitací nebo deklamací. Ve výzkumu univerzit v Bernu
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a Grazu ohledně vlivu různých uměleckých řečových cvičení
na variabilitu srdeční frekvence a na subjektivní tělesný pocit
(Bonin, 2001) se ukázalo, že působením umělecké mluvy na
dech a krevní oběh lze dosáhnout podobných pozitivních efektů
jako s použitím respiračních a kardiologických léčiv. Konkrétně
došlo k zpomalení a prohloubení dechu a snížení srdeční frekvence a dále – především při recitaci hexametru – k synchronizaci a harmonizaci obou rytmů, což má zvláštní terapeutický
význam. Účastníci výzkumu se po recitačních cvičeních cítili
více uvolnění, občerstvení, zklidnění a bystří, po deklamaci
více podnícení, energičtí, bdělí, silní a vřelí.
Zpěv je činnost, která je spřízněná s uměleckou mluvou,
jelikož i tu dochází k zformování vydechovaného proudu vzduchu mluvidly a k jeho rozezvučení. Hudební prvky mluvy, které
se ukazují ve většinou přehledné melodii a poměrně jednoduchém rytmu řeči, se rozvíjejí při vokální hudbě do bohaté škály
projevů. Znění vokálů (a v menší míře to platí i pro konsonanty), které je při obyčejné mluvě ztlumené a časově omezené,
se stává při zpěvu hudebním nástrojem. V posledních letech
bylo uveřejněno množství studií, které dokládají „léčivou moc“
hudby a zpěvu obzvláště. Již samotný poslech hudebních skladeb proměňuje krevní tlak a frekvenci srdce i dechu. Crescendo
způsobuje zúžení krevních tkání a zrychlení srdeční činnosti,
decrescendo má účinek opačný (Bernardi a kol., 2009). Tyto
efekty se stupňují při aktivním praktikování hudby, obzvláště
pokud se zpěvem rozezní celé tělo. Zpomaleným a prohloubeným dýcháním dochází ke stimulaci v prokrvení všech orgánů
(především mozku), nastává uvolnění muskulatury. To je významný, i když známý účinek zpěvu na redukci stresu. Dále
vede zpěv ke zvýšené a synchronizované variabilitě srdeční
činnosti, rovněž k velmi významnému efektu, který posiluje
imunitní systém. Několik výzkumů dokazuje, že již po krátké
době zpívání na sliznicích a ve slinách výrazně narůstá koncentrace imunoglobulinu A, důležitého tělíska, které zneškodňuje
původce nemocí a alergeny (Bossinger, 2006).
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Za zmínku tu jistě stojí v souvislosti s recitací a zpěvem
i příklad jedinečné aktivity prof. Václava Žilky, který prostřednictvím hry na zobcovou flétnu významně přispíval i k léčbě
dýchacích potíží u dětí, především astmatu a alergií. Hra na
flétnu mimo jiné umožňuje pročištění dýchacích cest, zlepšuje
hospodaření s dechem a zvyšuje celkovou kapacitu plic (Žilka,
1990).
Pravidelnými aktivitami tohoto druhu v rámci vyučování
posiluje škola nejen jazykové a hudební vzdělání svých žáků, ale
podporuje a oživuje navíc vyvážený fyziologický stav zdraví.
3.9.3 Sportovní a eurytmický pohyb
Zdravotní význam pohybu a sportu je dnes obecně známý
a nezpochybnitelný. Pravidelná pohybová aktivita má řadu
kladných biopsychosociálních účinků, které zčásti nastávají
okamžitě, zčásti začínají působit teprve po jisté době (Marti,
1999). Pravidelně opakovanou pohybovou aktivitou dochází
k významnému zvýšení v prokrvení svalů. K zásobování svalů
krví dochází prostřednictvím početných cév, které se nacházejí
ve vazivových obalech svalových vláken. Zatímco v klíčovém
stavu je otevřeno 3–5 % kapilár, otevírají se při vytrvalostním
pohybu veškeré kapiláry a navíc se tvoří nové. Pravidelný pohyb, například v rámci vytrvalostního tréninku, vede ke zvýšení
hustoty, přesněji plochy již existujících kapilár jejich prodloužením a rozšířením nebo skutečně i tvorbou nových. Prokrvení
svalu se zvyšuje až na dvacetinásobek, což má vliv i na spotřebu kyslíku.
Nadprůměrně silným zatěžováním se tvoří ve svalové tkáni
mikroskopické trhliny a s nimi ranky s lehkými záněty. V průběhu následující regenerace se z krve tvoří ve svalu nová bílkovina, čímž se zvyšuje objem svalu. Zvýšením svalové hmoty,
objemu a pevnosti svalu dochází k zvětšení fyzické síly. Svalstvo se zpevňuje a sílí, ustupuje dnes velmi rozšířená sarkoponie neboli ochablost svalů. Roste rovněž pevnost vazů kolem
páteře a kloubů, což zabraňuje specifickým formám revmatic95
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kých onemocnění pohybového aparátu. Dynamizace krevního
oběhu zabraňuje usazování minerálních látek v cévách (arterioskleróza).
Intenzivní činnost pohybového aparátu vede ještě k dalším
efektům, především s ohledem na srdce, krev a plíce. Srdeční sval se zesiluje a zvětšuje objem. Zvyšuje se objem srdeční akce, jakož i minutový objem. Velikost vnitřního prostoru
srdce se může až zdvojnásobit. Zároveň klesá klidový pulz až
na polovinu normálních hodnot. Dobře doložena je souvislost
mezi tělesně-pohybovou aktivitou a tvorbou lipoproteinu HDL
v krvi, což je v dospělosti důležitý ochranný faktor proti infarktu (Armstrong a kol., 1994).
Mění se také struktura krve. Zvětšuje se počet červených
krvinek, hemoglobinu, nabývá krevní plazma a objem krve. Těmito a dalšími změnami se zvyšuje kyslíková „přepravní kapacita“ oběhového systému, spotřeba kyslíku a následně stoupá
i teplota těla. V plicích se zvyšuje minutový objem dechu, jakož i celková vitální kapacita plic (Birbaumer, Schmidt, 1996,
s. 180nn.).
Dalším dobře prověřeným účinkem sportu jsou změny ve
struktuře kostí a stavbě kostry. Kostra je vystavena působení
tíže, což při větším zatížení způsobuje silnější hustotu kostní
substance. Hustota kostní substance se zvyšuje, což představuje
důležitý ochranný faktor proti osteoporóze. Zvláštní význam to
má pro druhé desetiletí, kdy se stupňuje intenzita kosterního
růstu. V této fázi je kosterní systém obzvláště otevřený a přizpůsobivý výchovným zásahům (Slemenda a kol., 1991). Další
významné regenerační účinky lze vysledovat v jiných orgánech látkové výměny (v trávicím a vyměšovacím traktu), jakož
i v imunitních funkcích.
V mnoha výzkumech se rovněž prokazuje souvislost mezi
pohybem a změnami struktury mozku jako tělesného podkladu
kognitivních schopností. Z meta-analýzy 134 studií k účinkům
sportovní aktivity na kognitivní výkony vyplynula jednoznačná signifikantní souvislost ve smyslu zlepšení kognitivních
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schopností pravidelným a dlouhodobým pohybem (Etnier
a kol., 1997). K podobně jednoznačným závěrům dospěli vědci
z Kanady: po redukci hodinové dotace v určitých vyučovacích
předmětech ve prospěch tělocviku se ukázalo, že žáci podávali
stejný nebo i dokonce lepší výkon v předmětech s redukovanou
hodinovou dotací (Shephard, 1997). Meta-studie z roku 2004
(Pühse, 2004) rovněž potvrzuje pozitivní vliv pohybu na myšlenkové schopnosti: více pohybu zlepšuje kognitivní schopnosti. Zřejmé jsou změny i ve schopnosti žáků učit se a lepší se
i chování žáků ve třídním společenství. Žádná oblast školní činnosti není tak rozsáhle a důkladně empiricky zdokumentována
jako právě pohyb a sport.
Především díky pokroku v metodice výzkumu, konkrétně
v obrazném znázornění tělesných rytmů, vznikly v posledních
letech také první empirické studie k zdravotním účinkům eurytmického pohybu. Eurytmie jako jednak „oduševnělé nebo produchovnělé cvičení“ a dále také jako „viditelná mluva“ a „viditelný zpěv“ je specifická hudební a taneční umělecká aktivita,
která na waldorfských školách patří k vyučovacím umělecko-pohybovým předmětům. V eurytmii se v pohybech celého těla
vyjadřují rytmické a hláskové kvality a zákonitosti řeči, jakož
i tonální, melodické, rytmicko-harmonické zákonitosti hudby.
„Když se člověk věnuje eurytmickému tělesnému pohybu, dochází k tomu, že převádí to, co se odehrává mezi dechem a cirkulací, do pohybů lidského organizmu“ (Steiner, 1979, s. 56).
Tak se podařilo zjistit, že eurytmie vyvolává v srdeční činnosti harmonické rytmické struktury, které mají ještě jemnější
podobu než při recitaci a hudbě (Moser, 2003). To znamená, že
synchronizující harmonické účinky recitace a hudby, které lze
kvantitativně změřit v hodnotách variability srdeční frekvence
a kvalitativně zachytit v popisu toho, jak se člověk subjektivně
cítí, jsou zesíleny skutečností, že eurytmie přenese tyto kvality
na celý pohybový organizmus. U stavebních dělníků došlo po
několika pravidelných cvičeních eurytmie k drastickému poklesu nemocnosti a počtu úrazů (až po naprostou absenci úrazů).
97

Tomáš Zdražil

Současně se zlepší kvalita jejich spánku. Zajímavé je také srovnání s kontrolními skupinami. Kvalita spánku v první skupině,
v níž byla použita gymnastika a vyrovnávací cviky, se nezlepšila, ale ani nezhoršila, což se stalo v další kontrolní skupině
stavebních dělníků, která se nezabývala žádnou aktivitou. Proto
se někdy eurytmická cvičení v projektech na podporu zdraví
dělníků nazývají trénink koordinace srdce a krevního oběhu
(Moser a kol., 2001). Vše naznačuje, že eurytmické pohybové
umění integruje a zesiluje pozitivní zdravotní účinky recitace,
hudby, tance a sportu.
ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA:
ZDRAVÍ JAKO MĚŘÍTKO HUMÁNNÍ ŠKOLY
Dětství nepředstavuje v lidské biografii pouze svébytnou
životní fázi, nýbrž znamená také údobí intenzivního růstu, rozvoje a vzdělávání celistvé biopsychosociální osobnosti člověka.
Respekt a citlivost vůči dětství na počátku 20. století souvisí
snad také s více či méně uvědomovaným ohrožením, kterému
dětství v průmyslovém hlučně vnějškovém a hektickém světě
čelí. Moderní technicky industriální a postindustriální společnost představuje pro životní fázi dětství vážné a opravdové nebezpečí.
S institucí školy lze do budoucna spojovat naději, že se chopí šance, která je jí dána, a že bude stále více směřovat k vlastnímu pedagogickému poslání, které spočívá v tom, co nejlépe
podporovat a celostně rozvíjet osobnost žáka. Škola může vytvořit ochranný prostor pro zrání a zdravý růst dětí a mladistvých. Může přijmout zdraví coby měřítko své kvality a postavit
se plíživému mizení zdravého dětství.
Waldorfské školy jsou jedním příkladem, jak mohou vypadat konkrétní cesty k těmto cílům, cesty, které snad po více než
devíti desetiletích praxe vykazují i první nepopiratelné výsledky. Waldorfské školy obdržely od svého zakladatele Rudolfa
Steinera úkol „přetvářet výchovný proces v proces ozdravování“ (Steiner, 2003, s. 145). Vlastně je to ale hledisko, ke kterému
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by se měla hlásit každá škola, které leží na srdci plnohodnotné
zdravé dětství jejích svěřenců. Pedagogika tím částečně získává terapeutickou dimenzi: „Vskutku nejsou učitelé od toho, aby
jednali terapeuticky. Ale škola může lidskou pedagogikou terapeuticky působit“ (Singer, 2000, s. 14).
Literatura
Alm, J. S., Swartz, J., Lilja, G., Scheynius, A., Pershagen, G. (1999)
Atopy in children of families with an anthroposphic lifestyle. In The
Lancet, 353 (1), s. 1485–1488.
Antonovsky, A. (1997) Salutogenese. Zur Entmystifizierung der
Gesundheit. Tübingen: dgvt.
Armstrong, S. J., Simons-Morton B. (1994) Physical activity and blood
lipids in adolescents. In Pediatric Exercise Science, 6, s. 938–942.
Bernardi, L., Porta, C., Casucci, G., Balsamo, R., Bernardi, N. F., Fogari, R., Sleight, P., Sleight, P. (2009) Dynamic Interactions between
Musical, Cardiovascular, and Cerebral Rhythms in Humans. In Circulation, 119 (issue 25), 22. June 2009, s. 3171–3180.
Birbaumer, N., Schmidt, R. F. (1996) Biologische Psychologie. Berlin: Springer.
Bonin, D. v., Frühwirth, M., Heuser, P., Moser, M. et al. (2001) Wirkungen der Therapeutischen Sprachgestaltung auf Herzfrequenz-Variabilität und Befinden. In Forschende Komplementärmedizin, 8, s. 144–160.
Bossinger, W. (2006) Die heilende Kraft des Singens. Battweiler:
Traumzeit-Verlag.
Brägger, G., Israel, G., Posse, N. (eds.) (2008) Bildung und Gesundheit. Argumente für gute und gesunde Schulen. Bern: Peter Lang.
Büssing, A. et al. (2007) Untersuchung zur Erkrankungsprävalenz und
zum Gesundheitsempfinden ehemaliger Waldorfschüler. In Barz, H.,
Randoll, D. (eds.) Absolventen von Waldorfschulen. Eine empirische
Studie zu Bildung und Lebensgestaltung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, s. 161–173.
99

Tomáš Zdražil

Czerny, S. (2010) Was wir unseren Kindern in der Schule antun … und
wie wir das ändern können. München: Südwest Verlag.
Danner, D. D., Snowdon, D. A., Friesen, W. V. (2001) Positive emotions in early life and longitivity: Finding from the nun study. In Journal of Personal and Social Psychology, 80, s. 804–813.
Ellert, U. (2007) Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Prävalenz und Inanspruchnahme medizinischer Leistungen.
Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS).
<http://www.kiggs.de/experten/downloads/Basispublikation/Ellert_
Schmerzen.pdf>
Engel, U., Hurrelmann, K. (1989) Psychosoziale Belastung im Jugendalter. Berlin: de Gruyter.
Esterl, D. (1997) Welche Abschlüsse gibt es an Waldorfschulen? Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
Etnier J. L., Salazar, W., Landers, D. M., Petruzzelo, S. J., Han, M.,
Nowell P. (1997) The influence of physical fitness and exercise upon
cognitive functioning: A metaanalysis. In Journal for Sport & Exercise Psychology, 19, s. 249–277.
Flöistrup, H. et al. (2006) Allergien und Sensibilisierung bei Waldorfschülern. In Der Merkurstab, 4, s. 308–315.
Goleman, D. (2011) Emoční inteligence. Praha: Metafora.
Green, M. (2004) Transportation into Narrative Worlds: The Role of
Prior Knowledge and Perceived Realizm. In Discourse Processes, 38,
s. 247–266.
Hoepner-Stamos, F. (1995) Prävalenz und Ätiologie chroni- scher Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. In Kolip, P., Hurrelmann, K.,
Schnabel, P.-E. (eds.) Jugend und Gesundheit. Interventionsfelder und
Präventionsbereiche. Weinheim: Juventa, s. 49–67.
Holler-Nowitzki, B. (1994) Psychosomatische Beschwerden im Jugendalter. Schulische Belastungen, Zukunftsangst und Stressreaktionen. Weinheim: Juventa.
100

Význam školy v době ohroženého dětství – zkušenosti waldorfské pedagogiky

Holst, D. V. (1993) Zoologische Stressforschung – ein Bindeglied zwischen Psychologie und Medizin. In Spektrum der Wissenschaft, s. 92–96.
Hueck, C. (2008) Sind ehemalige Waldorfschüler gesünder? In Erziehungskunst, 72, s. 152–159.
Hurrelmann, K. (2000) Gesundheitssoziologie. Weinheim: Juventa.
Hurrelmann, K., Laaser, U., Razum, O. (2006) Handbuch Gesundheitswissenschaften. München: Juventa.
Kosslyn, M. S., Kleek, H. M. v., Kirby, N. K. (1990) A neurologically
plausible model of individual differences in visual mental imagery. In
Hampson, P. J. (ed.) Imagery: Current developments. London: Routledge.
Huyzinga, J. (2004) Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel.
Reibeck bei Hamburg: Rowohlt.
Jiřička, J. (2011) Waldorfské školy ve státních maturitách uspěly, testy
ale kritizují. <http://zpravy.idnes.cz/> z 2. července 2011.
Kahl, H., Schaffrath, R., Schlaud, M. Sexuelle Reifung von Kindern
und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS). <http://www.kiggs.de/experten/downloads/Basispublikation/Kahl_sex._Reife.pdf>
Kamtsiuris et al. (2007) Prävalenz von somatischen Erkrankungen bei
Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse des Kinder- und
Jugendgesundheitssurvey (KiGGS). <http://www.kiggs.de/experten/
downloads/Basispublikation/Kamtsiuris_somat._Erkrankungen.pdf>
Key, E. (1990) Das Jahrhundet des Kindes. Neuausgabe. Weinheim:
Beltz.
Kluge, N. (2006) Frühpubertät im Verständnis des „säkularen
Trends“ – Kennzeichen, Tatbestände, Ursachen, auffällige Verhaltensweisen. <http://www.unilandau.de/kluge/Beitraege_zur_S.u.S/Fruehpubertaet_im_Verstaendnis.pdf>
Kranich, E. M. (1993) Pflanzen als Bilder der Seelenwelt. Skizze einer
physiognomischen Naturerkenntnis. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
101

Tomáš Zdražil

Kranich, E. M. (2001) Waldorfské školy. Příloha časopisu Člověk
a výchova. Semily: Opherus.
Knußmann, R. (1996) Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik. Stuttgart: Fischer.
Krautz, J. (2007) Ware Bildung. Schule und Universität unter dem
Diktat der Ökonomie. München: Heinrich Hugendubel Verlag.
Lampert, T., Thamm, M. (2007) Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum
von Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS). <http://www.kiggs.de/experten/downloads/Basispublikation/Lampert_Tabak__Alkohol__Drogen.pdf>
Loebell, P. (Hrsg.) (2011) Waldorfschule heute. Eine Einführung.
Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
Marti, B., Bühlmann, U., Hartmann, D., Ackermann-Liebrich, U.,
Hoppeler, H., Martina, B., Seilera, R., Kriemlerb, S. et al. (1999)
Fakten zur gesundheitlichen Bedeutung von Bewegung und Sport im
Jugendalter. In Schweizer Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie, 47 (4), s. 175–179.
Marti, T. (2006) Wie kann Schule die Gesundheit fördern? Erziehungskunst und Salutogenese.Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
McCarty, R., Atkinson, M., Tiller, W. A., Rein, G., Watkins, A. D.
(1995): The effects of emotion on short-term power spectrum analysis
and heart rate variability. In: The American Journal of Cardiology, 76
(14), S. 1089-1093
Moser, M. et al. (2001) Stress, am Herzschlag sichtbar gemacht.
AUVA Forum Prävention. Innsbruck. AUVA Tagung: BauFit-Präventionsprogramm.
Moser, M., Bonin, D. v., Frühwirth, M., Herfert, J., Lackner, H., Muhry, F., Puelacher, C. (2003) Luftkunst – Von der Fähigkeit, mit dem
Atem das Herz und den Körper zum Klingen zu bringen. In Luft.
Elemente des Naturhaushalts. IV. Schriftenreihe Forum Band 12.
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschlanded,
s. 270–283.
102

Význam školy v době ohroženého dětství – zkušenosti waldorfské pedagogiky

Nave-Herz, R. (2009) Familie heute: Wandel der Familienstrukturen
und Folgen für die Erziehung. Darmstadt: Primus Verlag.
Oehlmann, Ch. (1995) Garantiert erzählen lernen. Ein Übungsbuch.
Reinbek: Rowohlt.
Oelkers, J. (2005) Reformpädagogik. Eine kritische Dogmengeschichte. Weinheim: Juventa.
Ostir, G. V., Markides, K. S., Black, S. A., Goodwin, J. S. (2000) Emotional wellbeing predicts subsequential functional independence and
survival. In Journal of the American Geriatric Society, 48, s. 473–478.
Postman; N. (1987) Das Verschwinden der Kindheit. Frankfurt: Fischer Verlag.
Potratovost. www.demografie.info/?cz_popvyvoj. 2. 2. 2012.
Pühse, U. (2004) Bewegung und Gehirnleistung. In Zehner, I. a kol.
(eds.) Aktive Kindheit – gesund durchs Leben. Handbuch für Fachpersonen. Basel: Bundesamt für Sport Magglingen.
Rittelmeyer, C. (2007) Kindheit in Bedrängnis. Zwischen Kulturindustrie und technokratischer Bildungsreform. Stuttgart: Kohlhammer.
Rosengren, A., Orth-Gomér, K., Wedel, H., Wilhelmsen, L. (1993)
Stressful life events, social support, and mortality in men born 1933.
In British Medical Journal, 307, s. 1102–1105.
Rosslenbroich, B. (1994) Die rhythmische Organisation des Menschen. Aus der chronobiologischen Forschung. Stuttgart: Verlag Freies
Geistesleben.
Rupprecht, S., Paulus, P. (2010) Psychosomatische Beschwerden junger Menschen als Neue Morbidität: Prävalenz, Risiko und Schutzfaktoren. In Kinder-Spezial, 37, s. 12–15.
Rutter, M., Maugham, B., Mortimore, P., Ousten, J. (1980) Fünfzehntausend Stunden – Schulen und ihre Wirkungen auf die Kinder. Weinheim: Beltz.
Schedlowski, M., Tewes, U. (1996) Psychoneuroimmunologie. Heidelberg: Springer.
103

Tomáš Zdražil

Schörken, R. (1994) Historische Imagination und Geschichtsdidaktik.
Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Seiffke-Krenke, I. (2008) Schulstress in Deutschland: Ursachen, Häufigkeiten und internationale Verortung. In Praxis Kinderpsychologie
und Kinderpsychiatrie, 57, s. 3–19.
Shephard, R. J. (1997) Curricular physical activity and academic performance. In Pediatric Exercise Science, 9, s. 113–126.
Siemens, B. (2003) Gesundheitliche Auswirkungen schulischen Unterrichts. Untersucht am Beispiel des Mathematikunterrichts. Berlin: WVB.
Singer, K. (2000) Wenn Schule krank macht. Wie macht sie gesund
und lernbereit? Weinheim: Beltz Verlag.
Slemenda C. W., Miller, J. Z., Hui, S. L., Reister, T. K., Johnston, C. C.
(1991) Role of physical activity in the development of skeletal mass
in children. In Journal of Bone Mineral Research, 6, s. 1227–1233.
Spitzer, M. (2010) Medizin für die Bildung. Ein Weg aus der Krise.
Heidelberg: Spektrum akademischer Verlag.
Steiner, R. (1979) Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik. GA 304a. Dornach: Rudolf Steiner Verlag.
Steiner, R. (1980) Rudolf Steiner in der Waldorfschule. GA 298. Dornach: Rudolf Steiner Verlag.
Steiner, R. (2003) Waldorfská pedagogika. Metodika a didaktika. Semily: Opherus.
Steiner, R. (2011) Anthroposofie a pedagogika. Články z let 1919–
1924. Praha: Asociace waldorfských škol ČR.
Stolle, M., Sack, P.-M., Thomasius, R. (2007) Drogenkonsum im Kindes- und Jugendalter. Früherkennung und Intervention. In Deutsches
Ärzteblatt, 104 (28–29), 16. Juli 2007, s. 2061–2069.
Task Force of the European Society of Cardiology and the North
American Society pf Pacing an Electrophysiology (1996) Heart Rate
Variability. Standards of measurement, physiological interpretation
and clinical use. In Circulation, 93, s. 1043–1065.
104

Význam školy v době ohroženého dětství – zkušenosti waldorfské pedagogiky

Titze, M. (2005) Therapeutischer Humor. Grundlagen und Anwendungen. Frankfurt a. M.: Fischer.
Unterweger, E. (1998) Bildhafte Vorstellungen physiologisch sichtbar
gemacht: Herzfrequenzvariabilität als Indikator für Imaginationsprozesse. Göttingen: Cuvillier.
Walter, G. F., Porges, S. W. (1976) Heart rate and respiratory responses as a function of task difficulty: The use of discriminant analysis
in the selection of psychologically sensitive physiological responses.
In Psychophysiology, 13 (6), s. 563–571.
Weinert, F. E. (ed.) (2001) Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim: Beltz.
Wickens, K., Pearce, J., Crane, J., Beasley, R. (1999) Antibiotic use
in early childhood and the development of asthma. In Clinical and
Experimental Allergy, 29, s. 766–771.
Zdražil, T. (2000) Gesundheitsförderung und Waldorfpädagogik. Dissertation: Universität Bielefeld.
Žilka, V. (1990) Veselé pískání – zdravé dýchání. Škola hry na flétnu
pro nejmenší. Praha: Schott Music Panton.

105

4. KAPITOLA
PEDAGOGIKA ZDVIŽENÉHO PRSTU
NA ROZCESTÍ…
Karel Rýdl
ÚVODEM
Chci se zamyslet nad příčinami a smyslem současných
změn v oblasti vzdělávání, které mají velmi silný vliv na současné pojetí vzdělanosti, ale zejména na podobu vzdělávací
politiky.
Současná představa o humanizované pedagogice (pedagogice, ve které je centrem zájmu dítě a hlavním cílem rozvoj
jeho osobnosti, ostatní jsou jen nástroje k dosažení cíle) je výsledkem velmi složitých a málo přehledných ideových zápasů
různých světonázorových koncepcí, které výrazně ovlivnily
i pedagogické myšlení a následně také pedagogickou praxi, zejména tu institucionalizovanou (školy a školská zařízení). Mezi
nejdůležitější pedagogicky využitelné světonázorové koncepce
v posledních sto letech patřily:
1. Smysl a cíl pozitivizmu: Poskytnout přehled o vědění lidí
bez subjektivního hodnocení jejich smyslu.
2. Smysl a cíl liberalizmu: Vytvořit prostor pro názorovou
pestrost omezovanou jen mravními postuláty.
3. Smysl a cíl realizmu: Soustředit zájem lidstva jen na věci
prokazatelně potřebné, třeba jen na základě šikovné argumentace.
4. Smysl a cíl romantizmu: Poskytnout lidem prostor k rozvoji nejen rozumem, ale i srdcem – uměním, fantazií, duchovním rozměrem života.
U každé koncepce lze z osobního hlediska něco podpořit
a něco odmítnout. Jde jen o míru akceptace ve smyslu harmonizace cest k dosažení cíle. Otázkou je, zda to chce onen cíl
(člověk, dítě); zatím totiž nebyl dostatečně tázán. Nejde nyní již
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o vybrání jedné koncepce jako nové pravdy, ale o každodenní
promýšlení nejefektivnější cesty ze všech možných.
Čím je měřena míra vědeckosti pedagogiky, aby výsledky
jejích výzkumů byly akceptovány stejně jako výsledky jiných
věd (fyzika, chemie, sociologie), i když u nich občasné omyly
akceptujeme shovívavěji než u pedagogiky? V poslední dekádě minulého století se v rozvinutých zemích velmi prohloubila
snaha po komplexní reformě výchovně vzdělávacího systému.
Sociálně ekonomický vývoj společnosti jasně ukázal, že vůbec
nestačí reformovat jen dílčí instituce, například školu nebo rodinu, ale stále rychlejší technologický rozvoj nás nutí uvažovat
o komplexní transformaci celého systému, jejímž cílem musí
být vytvoření dostatečně volného prostoru pro rozvoj nové
kultury učení se, která bude určovat podobu výchovně vzdělávacích institucí. Pokud totiž budeme uvažovat jen o dílčích
reformách jednotlivých institucí, nic vzhledem k potřebám současného světa nevyřešíme a navíc budeme zbytečně ztrácet čas.
Pokud vrátíme diskuze z účelové orientace na „jak“ na hledání
obsahu „co“ a hlavně „proč“, máme ještě šanci pomalu ujíždějící rychlík konkurenceschopnosti dohonit, a ne jen sledovat
zmenšující se koncová světla posledního vagonu.
4.1 K POJETÍ VÝCHOVY
Díky politickým změnám počátkem devadesátých let minulého století byla i v tzv. postsocialistických zemích otevřena
veřejná diskuze o smyslu výchovy a vzdělání, podobě vzdělávání
a roli státu v ní. Aniž si to mnozí aktéři diskuzí a tvůrci zaručených
receptů na reformu a ozdravění tohoto značně zanedbaného
sektoru společenského života vědomovali, byly a jsou dosud
míchány oprávněné potřeby celé společnosti s požadavky různě
silných a lobbisticky zdatných skupin reprezentujících různé
dílčí problémy celého vzdělávacího systému, často motivované
jen snahou o prodej fenoménu tzv. zahraničních zkušeností.
Kromě toho se projevuje jasný nedostatek žádoucího nadhledu
nad oblastí, která důkladnou reformu vyžaduje, má ji několik
108

Pedagogika zdviženého prstu na rozcestí…

málo odborníků, ale žalostně málo ji mají politici, kteří o podobě
reformních opatření rozhodují, často právě pod vlivem silných
lobby ideologických stranických povinností nebo slabších lobby profesně parciálně orientovaných skupin odborníků. Málokdo si uvědomuje, že zejména v českém prostředí musíme řešit
udržení konkurenceschopnosti do budoucna tím, že budeme reformovat vzdělávací sektor komplexně; ale abychom to mohli
učinit, musíme odstranit důsledky minulého režimu, a to zejména v myšlení lidí. Myslím, že právě nedávné výsledky mezinárodních srovnávacích studií (TIMSS, PISA apod.) ukazují
naléhavost změny vzdělávacího systému ve smyslu komplexní
proměny, kdy nestačí jen dílčí opatření na úrovni testovacích
hodnocení vybraných skupin žáků a jednotlivých druhů a typů
vzdělávacích institucí, zvýšení disciplíny bez řešení skutečných
příčin „nekázně“ dětí, které z drtivé většiny tkví dnes mimo
rezort školství, řešení tzv. inkluze likvidací neinkluzivních institucí bez náhrady, přidání peněz na základě reduktivní optimalizace systému nebo počtu jinak připravených učitelů či zdánlivé
zvýšení autonomie škol výměnou rozhodovacích kompetencí
ředitelů škol za kompetence výkonové. To sice sehrává svoji
roli, ale nevede ke smysluplnému kontextu nové kultury učení.
Vyplýtvat prostředky a energii v dílčích opatřeních dnes již není
politickým úspěchem, ale profesním a politickým selháním.
Soudím proto, že u nás existuje skutečná reforma vzdělávání,
která by měnila podstatu této sféry společenského života
vzhledem k perspektivním potřebám jednotlivců a tím i celé
společnosti, zatím jen v náznacích teoretických úvah, rychle
politiky opouštěných pro dlouhodobost návratnosti výsledků.
V tom je právě tragédie politicky prosazované reformy, která
má zájem na rychlém „řešení“. Proto i návrhy zákonů a nových
dokumentů vedou maximálně k dílčím změnám v oblasti jinak uvažovaného prostoru pro pouhé „vědění“, ale nikoliv
pro vzdělanost. Tato slova budiž východiskem k úvaze, proč
byla pronesena. Souvisí totiž s chápáním pojmu „vědění“
a „vzdělání“, o kterých bych nyní více pojednal.
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Existuje vůbec nějaký rozdíl mezi oběma pojmy? Pokud
ano, co vytváří onu pomyslnou dělicí čáru? Myslím si, že rozdíl
existuje, a to dost podstatný, a onou dělicí čárou jsou etické
hodnoty. Vědění ulpívá na množství různě systematizovaných
informací a obrazů, které lze předávat zejména receptivními
a manipulativními metodami a organizačními formami, známými z tradičních „vzdělávacích“ institucí, lze ho úředně předepisovat, organizovat, řídit a kontrolovat a také kupovat nebo
prodávat. Vzhledem k cílům a funkci byl tímto systémem nahrazen skutečný vzdělávací systém v každém totalitním nebo
hierarchicky společenském systému, v nichž funkci předavatele
morálních hodnot a etických zásad vytváří majitel státu a tím
i společnosti, tedy úzká skupina lidí uzurpujících moc. Smyslem je vnucení poslušnosti a závislosti. Pojem „vzdělání“ se
potom projevuje jen jako prostor k uplatnění dílčích izolovaných poznatků, často zcela nepodstatných pro orientaci ve světě
a společnosti, a protože se musí stále obměňovat, nemají ani
nárok být stálou výbavou člověka do života. Kultivační role
výchovy a vzdělávání je tak stále rychleji redukována funkcí
kvalifikační. Vůbec přitom nehraje roli úroveň proškolení, například vojensko-byrokratická špička Stalinovy nebo Hitlerovy
administrativy patřila k místní vysokoškolské elitě, ale nebyla
vzdělaná, protože jí chyběla obecně humánní etická měřítka.
Vzdělání musí formovat morální profil nebo charakter člověka. Vzdělání začíná otázkami „proč?“ a „nač?“, nikoliv „jak?“.
Současné potřeby vzdělání lze vyjádřit souborem schopností
a dovedností jedince, které již byly shrnuty a znormovány do
pojmu tzv. klíčových kompetencí a jejichž seznamem se pyšní oficiální dokumenty vytvářející hranice reformního prostoru
(a to nejen u nás). O co tedy vlastně jde? Jedná se o prostor
pro učení se tomu, aby vznikaly samostatné a samostatně uvažující osobnosti, schopné identifikovat a řešit problémy, udržet
kvalitu života, zastávat určité hodnoty a ctnosti. Takové učení,
nebo chcete-li kurikulum, je potom cílově orientováno na rozvoj sociálně osobnostních vlastností a dovedností a poznatky
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a vědomosti jsou jen pomocným prostředkem a nikoliv cílem
samým, jak tomu v současném „vzdělávacím“ systému stále je.
Jen trpěně, na okraji a s četnými výhradami a zesměšňováním
najdeme v dnešní škole nadpředmětová témata, prostor pro nácvik a trénink prožívání občanské statečnosti, odpovědnosti za
sebe a druhé, otevřenosti, přímosti, tolerance a pomoci, ale také
svéprávnosti a sebeurčení. Vzdělání musí dávat „vědoucímu“
svědomí, „vzdělaná bestie“ nemůže existovat. Taková změna
ale vyžaduje zcela jinou soustavu institucí a především nikoliv
pouhou politickou rezortní odpovědnost jednoho ministra, ale
celé vlády a nás všech. V tomto smyslu chci, aby reforma vzdělávací sféry byla ideologicky neutrální, ale silně politická na základě vysoké angažovanosti ve smyslu například antické polis.
4.2 PARADOXY V POJETÍ VZDĚLANOSTI
Novodobé totalitní režimy velmi úspěšně přebíraly institucionální formy vzdělávacích systémů osvědčených monarchií
18. a 19. století, které ovšem v průběhu zejména druhé poloviny
19. století zkostnatěly a zcela se odklonily od svého původního
cíle, kterým koncem 18. století bylo zajistit prostor pro vytváření
otevřených možností. Tato „osvícenská“ myšlenka podporovala
tvorbu životních stylů a rozličný způsob vidění věcí a světa.
Normování a kostnatění vzdělávacích systémů nutilo původní
cíle vzdělávání podřídit „optimálnímu“ a „účelnému“ využití
daných možností, které se stále více zužovaly v oblasti svobody myšlení a stále více rozevíraly v oblasti sumy informací.
Množství poznatků nahradilo samostatné myšlení, na které nebyl
čas. V takové funkci potom totalitní režimy převzaly a podporovaly „vzdělávací“ systém, přičemž bylo oficiálně prohlašováno,
že cílem jsou ony již v praxi vtištěné cíle osvícenského pojetí
vzdělání. Tak se pojem „vzdělání“ naplnil pojmem „vědění“.
To, co dříve bylo prostředkem, stalo se cílem. Takové chápání
vzdělání se potom rychle vyprázdnilo počátkem devadesátých
let, kdy většina ve škole načerpaných informací byla k ničemu,
ale navíc chyběly vštípené mravní zásady, morální charakter,
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občanské postoje. Jasně se ukázalo, že vzdělání jen ve formě
vědění má pro udržení a rozvoj demokratické společnosti pramalý význam, čímž bylo ale vylito s vaničkou i dítě, protože
prudce klesala hodnota institucionalizovaného vzdělání vůbec.
Původní smysl vzdělání, totiž utvoření si obrazu o přírodě
a námi poznaném „světě“ (tedy tomu, co je pro nás nikoliv
v temnotě nepoznaného, ale osvětlené) a sobě samém (Bild
– Bildung) byl změněn ve smyslu množství obrazů – informací.
Tak došlo k tomu, že tato změna obsahu a funkce vzdělání vedla pomocí normalizace míry informací, například uzavřeným
školním věděním, od poloviny 19. století k umrtvení vlastního původního smyslu vzdělání, totiž prostřednictvím světa
nalezení obrazu sebe samého. Člověk měl stále méně prostoru
prožít si začleněnost do celku.
Ale zpět k počátku devadesátých let u nás. Najednou jako
by se ukázalo, že už není nutné v sumě poznatků a informací
hledat oporu vůči režimu. Tehdy nás ze Západu obdivovali
za množství poznatků (jak jsme „vzdělaní“), ale nám chyběla
skutečná podstata pro vzdělávání, totiž občanská svoboda. Teď
ji máme a s ní i zkostnatělý systém tzv. vzdělávacích institucí,
který nemá vytvářeny dostatečné podmínky pro vnitřní reformu směrem k obsahu a cílům skutečného vzdělávání člověka,
i když se stále více lidí uvnitř mohutného skřípajícího stroje
snaží některé součástky tak promazat a upravit, aby fungovaly, jevově i v souladu s potřebami skutečného vzdělání.
Jde o činnost pozoruhodnou, ale nelze na tom stavět reformu
celého soustrojí. Vetchý a z módy vyšlý kabát nelze zefektivnit
barevnými záplatami, byť z moderních a odolných materiálů.
4.3 VZDĚLÁNÍ A POJETÍ ČASU
Rozdíl mezi pouhým věděním a skutečným vzděláním
vynikne velmi zřetelně, pokud oba pojmy promýšlíme z hlediska faktoru času. Mám nyní na mysli oba časy, které člověka
a společnost ovlivňují, tedy čas astronomický, který plyne nezávisle na nás a naší činnosti, a čas umělý, který jsme si vytvořili
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tím, že jsme čas astronomický znormovali k našim potřebám.
Žijeme a pracujeme podle kritérií umělého času. Jen na okraj,
z tohoto hlediska je potom největším problémem předškolní
výchovy naučit děti nežít přirozeně podle astronomického času,
ale žít podle času umělého, vymezujícího čas na „povinnosti
a zábavu“.
Čas lze chápat z hlediska minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Zatímco vědění nám umožňuje orientovat se v minulosti,
částečně v přítomnosti, ale velmi málo a možná vůbec v budoucnosti, vzdělání nám umožňuje orientovat se především
v přítomnosti a budoucnosti, a to na základě poznání hybných
trendů minulosti. Jde mi nyní o pojem trvalosti, který spojuji se vzděláním, ale nikoliv s věděním, které je nutné stále
obměňovat. Občas mám dojem, že právě díky stálému učení
se novým informacím a poznatkům jsem přítomný ve společné
přítomnosti. Přitom mně ale tato existence v přítomnosti jasně
ukazuje na bezbrannost vůči času. Němčina má dnes již od
počátku 19. století prosazený pojem pro přítomnost ve slově
Gegenwart (přítomnost ve smyslu i současnosti, tedy časovém),
původně ale znamenalo přítomnost osobní, nikoliv časovou –
Anwesenheit. Myslím, že vzdělání člověka se projeví i tím, jak
si uvědomuje skutečný a přenesený význam pojmů a slov. Tím
bychom se ale zcela určitě dostali k pracovní a učební metodě
Komenského, čímž bychom otevřeli další velké téma, a to i pro
stále ekonomicky naléhavěji potřebnou reformu vzdělávání.
4.4 POJETÍ KVALITY
Pokud budeme hledat smysl slova hodnota (něm. Wert,
angl. value), máme co dělat s pojmem kvalita (česky jakost).
Ten byl ve smyslu rozlišování mezi dvěma veličinami na základě vlastní zkušenosti chápán již ve starověku. Pojem kvalita
sám o osobě neznamená nic, je prázdným pojmem, který získává smysl jen ve spojení s jiným pojmem, označujícím určitou
hodnotu věci nebo jevu. Intuitivně byla kvalita chápána již ve
starověku rozlišováním „dobrého“ a „zlého“ na základě život113
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ních zkušeností, tedy subjektivních kritérií. Nejstarší známé
vymezení pojmu najdeme u Aristotela, a to ve smyslu tázání se
po vlastnosti určité věci a hledání odpovědi na otázku „jaký?“.
Pojem kvalita je tedy odvozen od latinského tvaru tohoto tázacího zájmena „qualis?“. Jde o stejný vztah, kdy kvantita odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky „quantum?“). Středověká
scholastika rozlišovala primární kvality (vlastnosti objektivní),
které jsou ve věci (in res – tedy reálné) a sekundární (nahodilé,
subjektivní) kvality, které vznikají vnímáním věci. Novověká
věda se snaží tyto nahodilé kvality nahradit měřitelnými veličinami a kategoriemi, což je až dodnes předmětem odborné
diskuze ovlivňované především hodnotovými prioritami lidské
společnosti. Již od starověku byl pojem používán ve smyslu odlišování lepšího od horšího s cílem zlepšování stavu, například
výroby. Od osmdesátých let minulého století jsou masově vyvíjeny systémy posuzování kvality pro potřeby jejího potvrzení,
certifikaci a akreditaci. V současné době pojem pronikl do všech
oblastí lidského života a ovlivňuje veškeré dění a životní situace,
což často způsobuje i kontraproduktivní procesy (ohrožení zdraví, života či získání uspokojení na úkor nespokojenosti jiných).
Kvalitou rozumíme vlastnost nebo stav námi promítaný do
předmětu (věc, jev, živá bytost), který je následně pozorován
(s cílem zaujmout hodnotící soud) podle určitých kritérií.
Řadu definicí kvality poskytuje ekonomická sféra:
Kvalita je způsobilost pro užití. (J. M. Juran)
Kvalita je shoda s požadavky zákazníka. (P. B. Crosby)
Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společnosti způsobí. (G. Taguchi)
Kvalita je splnění nebo překračování očekávání zákazníka při
ceně, která představuje pro zákazníka hodnotu. (H. J. Harrington)
Kvalita je také naplnění požadavků daných předem dohodnutým souborem kritérií a ukazatelů. Dnes v tomto smyslu existuje několik světově uznávaných systémů (ISO, EFQM, CAF,
TQM apod.).
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Častým problémem je, že se předmět hodnocení zaměňuje
s hodnotou. To vede ke zmatkům a omylům. Potom totiž slyšíme, že někdo vytvořil kulturní nebo hospodářské hodnoty, ale
stalo se pouze to, že někdo vytvořil předměty (statky, věci),
které mají kulturní nebo hospodářskou hodnotu, ale předměty samy nemohou být onou hodnotou, protože tu jim přičítají
a do nich vkládají a vnášejí lidé. Každé kvalitě odpovídá určitá
(adekvátní) hodnota, protože hodnota je kvalita množstevně
vymezená, čili hodnota je kvantitou (množstvím) kvality. Často se setkáváme s názorem, že hodnota je veličina svého druhu,
že existuje sama o sobě. Domníváme se, že jde o určité zjednodušení, protože každá veličina, tedy i hodnota je určena nejen
obsahem, ale i mírou (kvantitou). Problém vzniká zřejmě tím,
že se při procesu hodnocení onen obsah přičítá hodnocenému
předmětu, a stává se tedy (nebo lépe řečeno je) jeho kvalitou
a pak hodnotou. Například když říkám, že pozorovaný předmět je tvrdý, tak ho kvalifikuji v jeho vlastnosti (kvalitě), když
ale říkám, že je tvrdší než něco jiného, v tom případě hodnotím
jeho tvrdost (tedy míru jeho kvality). Určení stupně nebo míry
kvality (tedy vlastnosti nebo stavu předmětu) jsou různá a vliv
na to má povaha kvality. V případě, že vlastnost vykazuje jen
jeden stupeň, je soud o kvalifikaci vlastnosti a soud o hodnotě
jeden a tentýž, neliší se. Zákon je platný na 100 %. Nemůže se
stát, že zákon je tak trochu, více nebo méně platný. Logický
postup našeho myšlení je potom stejný při kvalifikaci i hodnocení. Protože se při kvalifikaci, tedy sdělování či označování
vlastnosti nebo stavu předmětu, musí logicky předpokládat
nějaký byť minimální stupeň kvality, stává se pak každý náš
kvalifikační soud zároveň i soudem (výrokem) hodnotovým.
Je tedy potřebné při hodnocení odlišovat od sebe a mezi sebou
kvality (vlastnosti) různého stupně (tedy kvantity téže kvality), což je někdy obtížné (a často vede k omylům), zvláště
máme-li pro různé stupně kvality také různé názvy (například
horko, teplo, chlad, zima). Lze tedy konstatovat, že kvality
(tedy vlastnosti nebo stavy) jsou různé, když nelze domnělé
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různosti zredukovat na pouhé kvantilní rozdíly (v míře, stupních apod.).
V praktickém životě se přesná číselná (kvantilní) označení,
která nabízí věda, nijak zvlášť vůči běžné každodenní zkušenosti neprosazují. Jejich mísením pomocí obecného jazyka může
docházet až ke komickým nebo paradoxním slovním hříčkám.
Například chceme-li vyjádřit dojem modré oblohy, můžeme
tuto vlastnost sdělit popisem modrosti (blankytná, bledě modrá nebo ocelově šedomodrá), ale také sdělením údajů o vlnové
délce modrého světla. Přívlastky označující určité přesné kvality používáme v běžné řeči jako metafory: kyselý obličej nelze
opsat údajem o míře pH nebo pojem strašná láska nemá za cíl
zastrašit, ale ohromit svou hloubkou nebo velikostí. Industriální
a postindustriální společnosti přinášejí velké množství účelových modelů a systémů řízení a kontroly jakosti nebo kvality, které se prosazují v současné době i v oblasti školství, a to
do té míry, do jaké začínají být vzdělávání a výchova chápány
ve smyslu produktu, jehož cena závisí nikoliv na samozřejmé
hodnotě pro společnost, ale na míře mezi poptávkou a nabídkou. Každý z těchto modelů a systémů prosazuje vlastní nástroje
a upřednostňuje vlastní ukazatele a hodnotící kritéria. Díky této
redukované účelovosti není dnes možné akceptovat jediné možné
a správné chápání pojmu kvalita. To by bylo tak obecné a generalizované, že by vlastně bylo prakticky nepoužitelné.
Kvalitu v oblasti školství určoval do konce 18. století spíše
subjektivní pocit aktérů, ovšem od intervence státu se stále hledají efektivní modely hodnocení kvality různými formami standardizace, formulováním kriteriálních sestav s řadou ukazatelů
až po vytváření ucelených evaluačních systémů postihujících
komplexně nejen výstupy, ale již i procesy. Jedná se ovšem
o velmi složitý soubor problémů, takže žádná z jednoduchých
a levných řešení, ke kterým se velmi rádi uchylují v současnosti zejména politici silně podporováni ekonomy a která jsou po
krátkodobé euforii zformalizována, se nikde na světě neukazují
jako životaschopná. Toho jsou schopny jen komplexně promy116
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šlené systémy hodnocení s dlouhodobou motivující působností,
spočívající zejména na autoevaluačních zájmech skutečných
aktérů vzdělávacích procesů.
4.5 K RIZIKŮM PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
Počátkem minulého desetiletí byly schváleny dva programové dokumenty české vzdělávací politiky, známé pod
názvem Národní program rozvoje vzdělávání, totiž tzv. Bílá
kniha jako cílová vize, a Dlouhodobý rozvoj jako jízdní řád
směřující k naplňování této vize. Zároveň byly rozpracovány
legislativní dokumenty, které by měly zajistit zákonné krytí
naplňování Národního programu rozvoje vzdělávání. Součástí celého projektu má být i nový evaluační systém vzdělávání,
který ve svém návrhu počítá s celoplošným testováním žáků
v určitých stupních s cílem zajistit informace o celkové výkonnosti školského systému v rámci povinné školní docházky.
Protože se v nejbližších měsících zřejmě začne v rezortních
ústavech MŠMT ČR velmi vážně pracovat na podobě takových testovacích nástrojů, chtěl bych ještě s dostatečným časovým předstihem upozornit na rizika, která byla v zahraničí
v souvislosti s celoplošným testováním výkonů žáků diagnostikována a kterých bychom si měli být vědomi i my. Budu se
opírat o kritiky testovacích metod v Nizozemsku, Německu,
USA a Velké Británii, které jsou určitými skupinami odborníků hodnoceny jako nepedagogické, a tím značně škodící
a ubližující žákům i učitelům a v konečném důsledku i školám.
Protože jsou mezinárodní trendy v oblasti hodnocení školního vzdělávání víceméně jasně formulovány, mají i mezinárodní
srovnávací studie týkající se hodnocení výkonnosti žáků a škol
dost značný vliv na rozhodování o podobě nástrojů pro zjišťování kvality na národních úrovních.16 Tímto mezinárodně sledovatelným trendem je tendence formulování „učebního standardu“
16

Tillmann, K. J., Leistungsvergleichsstudien und Qualitätssicherung, oder: Auf dem Weg zu holländischen Verhältissen? In Neue
Sammlung, 41, 2001, č. 3, s. 360.
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v podobě nějaké, byť rámcové normy a s tím související zavádění systému povinného testování jeho naplňování a dodržování.
V zemích, kde se tento trend dost silně prosazuje, je velmi
málo psáno o kritických hlasech, a to i v zemích, které vykazují dlouhou tradici v uplatňování tohoto trendu, tedy v USA
a Velké Británii. Přitom se nejedná o argumenty žádných sektářů nebo lidí stojících na okraji pedagogické sféry nebo publikujících v marginálních časopisech.17 Lze samozřejmě namítnout,
že takový výběr argumentů je subjektivní a proti nim lze postavit argumenty „druhé strany“. Toho jsem si vědom a zájemce
odkazuji na prostudování literatury, ve které se jednotliví autoři
s argumenty „druhé strany“ vyrovnávají.
Aby tedy nedošlo k nedorozumění, opakuji ještě jednou, že
v tomto příspěvku mi nejde o kritiku testování jako metody, to
by byl holý nesmysl, podobně jako odmítání formulace učebního standardu. Podobné standardy existují v řadě profesí, například u lékařů, architektů, psychologů nebo právníků, a jsou plně
funkční a platné, protože obsahují například kritéria pro „dobrý
výkon“ (standard of practice) ve smyslu profesionálního étosu.
Takové standardy jsou potom základem pro stanovování úrovně
dalšího vzdělávání, certifikace apod. Tento „profesionalizační“
motiv musí být ale velmi ostře odlišován od motivu „ovládnutí“
nebo „opanování“, jehož uplatňování pomocí testování je právě
předmětem tohoto příspěvku.
Kdo si myslí, že u nás nemůže celá situace dojít do tak hrozivých stavů, jak je tomu ve výše jmenovaných zemích, má samozřejmě právo ve své naivitě setrvávat. Neměl by pak ale být
v rozhodovacích politických nebo odborných pozicích a funkcích.
Renomovaný německý profesor pedagogiky na univerzitě
v Bielefeldu K. J. Tillmann, jeden z duchovních garantů alternativních škol, například tzv. Laborschule v Bielefeldu, věnuje
17

Jedná se o odborníky jako Elliot Eisner, Deborah Meier, Linda
Darling-Hammond, Selma Wassermann, Klaus-Jürgen Tillmann,
John Elliott, Alfie Kohn, William Spady, Patricia Carini nebo
Roger Standaert, kteří publikují v renomovaných časopisech
a nakladatelstvích (viz bibliografie).
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značnou pozornost tendenci zavádění mezinárodních srovnávacích šetření o výkonnosti žáků v oblasti matematiky, přírodních
věd, čtení, cizích jazyků a občanské výchovy. Výsledky takových šetření velmi často vedou k velkým vzruchům – pokud je
země hodnocena špatně – končícím rychlými politickými opatřeními s cílem dosáhnout zlepšení stavu, jak tomu bylo a dosud
je například v Německu po šetřeních PISA.
Silným argumentem pro uskutečňování podobných mezinárodních šetření je, že přispívají ke zvyšování kvality ve školách. Potom by ale musela být jednoznačně vytvořena vazba
na evaluační data i konfesijních škol a jejich tříd. Otázkou je,
jak píše Tillmann, zda to skutečně chceme. Jde totiž o vedlejší účinky podobných procesů. Na pomoc si potom bere
zkušenosti z Nizozemska: „Nizozemsko je v Německu známé
především svým vysokým podílem tzv. volných škol, které mohou být inspirující svým ‚krásným světem‘ vlastní nezávislosti
a svobody. Jiné trendy nizozemského školství jsou v Německu
známé již méně nebo vůbec, např. formy centrálního testování
s vazbou na činnost školní inspekce a důsledky pro zostřování
kontroly kvality ve školách.“18 Tillmann dále uvádí tři podstatné
součásti tohoto systému ve vztahu k inspekční činnosti, které
jsou hodně diskutovány i v samotném Nizozemsku. Pro zajímavost a inspirativnost v českém prostředí je uvádím ve vlastním
českém překladu:
„1. Centrální testy a ‚ranking‘, kam patří závěrečný test základní školy (po 12. roce věku dětí), vyvinutý organizací CITO, ale
zatím ne jako povinný, i když je chápán a používán jako nástroj
pro určování kvality školy, dále pak sem patří testy prováděné
na konci první a druhé fáze sekundárního vzdělávání a které
mají poloviční vliv na závěrečné hodnocení v každém předmětu
(druhou polovinu vlivu tvoří ohodnocení učitelem), jejichž výsledky jsou zveřejňovány v novinách.
18

Tillmann, K. J., Leistungsvergleichsstudien und Qualitätssicherung, oder: Auf dem Weg zu holländischen Verhältissen? In Neue
Sammlung, 41, 2001, č. 3, s. 362.
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2. Úkolem školní inspekce je posuzování a hodnocení každé školy s ohledem na důležité oblasti kvality (učební nabídka, učební
výsledky, klima školy apod.). Inspekce také podporuje zjišťování efektivity školního vyučování, a to pomocí uznávaných externích výkonnostních evaluačních opatření. Zjištěná data jsou
potom veřejně přístupná. Výsledky se mohou stát podnětem ke
zpracovávání plánů na zlepšení stavu.
3. Cílená práce škol pro vlastní zlepšování, často na základě
doporučení školní inspekce. Pokud škola vykazuje po tři po
sobě jdoucí léta výsledky, které se více než z poloviny odchylují
od schváleného standardu v rámci třídního a školního průměru,
potom následuje hloubková důkladná inspekce s cílem analýzy
stavu, nalezení příčin nedostatků a navržení opatření pro jejich
odstranění a tím zlepšení stavu školy.“19
Tento model je vítán nizozemskými příznivci jako zdařilé propojení objektivního měření výkonu žáků, kvality školy a efektivního využívání veřejných prostředků ve prospěch
úřadů, neziskových organizací a hlavně rodičů. Pro reprezentanty inovujících, samostatně plánujících a rozhodujících se
škol, vycházejících ze zájmů a potřeb dětí a mládeže, je tento
model hodnocen spíše jako technokratická pomůcka pro kontrolu, jejíž účinky a důsledky pedagogického charakteru nejsou
brány dostatečně vážně.20 Tillmann soustředil svou kritiku do
tří následujících bodů:21
19

20

21

Tillmann, K. J., Leistungsvergleichsstudien und Qualitätssicherung, oder: Auf dem Weg zu holländischen Verhältissen? In Neue
Sammlung, 41, 2001, č. 3, s. 363.
Podobně uvažuje i R. Standaert v práci The temptation of simplification. A plea for integration of internal and external quality
kontrol, Enschede 2001, když v diskuzi o kvalitě školy a evaluaci
rozlišuje, zjednodušeně řečeno, dva protikladné jevy: ekonomicko-technickou orientaci a pedagogicko-didaktickou orientaci. Přitom ten první jev v současné světové diskuzi zcela dominuje.
Tillmann, K. J., Leistungsvergleichsstudien und Qualitätssicherung, oder: Auf dem Weg zu holländischen Verhältissen? In Neue
Sammlung, 41, 2001, č. 3, s. 368.
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1. Spojení pravidelného centrálního testování s evaluací individuálního výkonu žáků a známkováním nutí učitele
k tomu, aby upravovali vlastní vyučování podle potřeb
testů. Jedná se o moderní variantu „norimberských trychtýřů“. Tím se výrazně zvýší tlak na využívání memorovacích metod a frontálních forem vyučování, které jsou dnes
již v přímém rozporu s celospolečensky proklamovanými
cíli vzdělávání, potřebami zaměstnavatelů, ale hlavně zcela
odporují vědeckým poznatkům moderní vývojové a pedagogické psychologie a obecné pedagogiky a didaktiky.
2. Výrobci testů získají v oblasti vzdělávání a školství neuvěřitelně silnou mocenskou pozici.
3. „Cejchování“ škol – v jejich značné různorodosti – povede
k utilitárnímu chování rodičů a na základě znalosti jednotlivých statisticky přesných ukazatelů ke zvyšování sociálních
rozdílů ve společnosti. „Dobré školy“ (podle ekonomicko-technické orientace) budou pro děti nadanější a zbytek zůstane „sedět“ v běžných průměrných školách bez motivace
a další nabídky.
Tillmann v závěru svého příspěvku doporučuje široce otevřenou celostátní diskuzi o tom, zda němečtí rodiče skutečně
chtějí takovou praxi. Není snad ani nutné dodávat, že v německých politických kruzích se po takovéto výzvě rozhostilo velké
ticho. Politici, stejně jako i v jiných zemích, totiž hlasy zkušených odborníků potřebují většinou jen jako žebřík pro vlastní
kariéru, nikoliv jako zásobárnu idejí pro spravování věcí veřejných.
4.6 STRUČNÝ POPIS NEGATIVNÍCH
DOPADŮ CELOPLOŠNÉHO CENTRÁLNĚ
ORGANIZOVANÉHO TESTOVÁNÍ
Následující stručný přehled popisuje nejzávažnější negativní efekty centrálního testování, a to na základě rešerše odborné
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literatury, která mi byla v posledních letech i díky zahraničním
kontaktům zpřístupněna.22
1. Učitelé budou důvěřovat výsledkům testů mnohem více
než vlastním profesionálním úsudkům o dětech, které spočívají na delších pozorováních a vzájemné komunikaci
(A. Kohn). To sice ještě negarantuje kvalitativně přiměřené hodnocení, ale testování tím méně. V této souvislosti
se mi vybavují kritická slova Karla Stockkinga, školského
reformátora v Utrechtu, zaměřená na podpůrný systém pro
rozvoj žáků, že totiž takovým postupem je učitel vlastně
„deprofesionalizován“.23 V této souvislosti se také často objevuje argument, že silnější tlak zvnějšku školy, například
metodami externí evaluace, je důležitý a potřebný, protože
jinak by upadala kvalita učitelů a neodpovídala by obecným požadavkům. Pokud ovšem tento argument přijmeme,
ztrácíme nárok na chápání učitele jako samostatně uvažujícího profesionála a degradujeme jej na výkonnou loutku
podle vnějších rozhodnutí.
2. Podle A. Kohna budou pod tlakem výše uvedeného trendu
dobří, tedy kreativní učitelé a ředitelé škol demotivováni
22

23

Čerpal jsem zejména z: Ohanian, S., One Size Fits Few. The Folly of Educational Standards. Portsmouth 1999; Kohn, A., The
Case Against Standardized Test. Raising the Scores. Ruining the
Schools. New York 2000; Meier, D., Kozol, J., Cohen, J. (eds.)
Will Standards Save Public Education? Boston 2000; Kohn, A.,
Fighting the Tests. A practical guide to rescuing our schools.
In Phi Delta Kappan, 82, 2001, č. 1, s. 349–357; Ohanian, S.,
Caught in the Middle. Nonstandard Kids and a Killing Curriculum. Portsmouth 2001.
Nizozemské školy totiž musí dokumentovat celkový vývoj každého dítěte tzv. „průvodním systémem žákova rozvoje“. Inspekce se
pak v praxi zajímá jen o takový systém, který na základě zprůměrování umožňuje srovnávání ročníkových tříd a škol navzájem,
tedy o takový systém, který v sobě zahrnuje o standardizované
testy. Blíže viz: Both, K., Jenaplan 21. Schulentwicklung als pädagogisch orientierte Konzeptentwicklung, Baltsmannweiler, Hohengehren: Schneider Verlag 2001, s. 51 a 223.
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a budou opouštět školství. Kohn uvádí několik interview
s učiteli v amerických odborných učitelských časopisech,
kteří se v nich vyjadřují o svém povolání jako o proměně z tvořivého prostředí do prostředí výrobního podniku se
všemi charakteristikami takového způsobu chování a jednání. „Všude vidíme drtivý tlak na to, aby se škola proměnila v tvrdě řízený podnik s předem danými procesními
i cílovými standardy, v němž se vyučování a učení dětí stává výrobkem. Taková proměna školství nás odpuzuje, kvůli tomu jsme do školství nenastupovali. To půjdeme raději
pracovat přímo do skutečných výrobních podniků a za tomu
odpovídající mzdy!“24
3. Nizozemský pedagog K. Both uvádí, že učitelé stále méně
přemýšlejí o své práci a stále méně se učí pomocí reflexe
vlastní práce a práce svých kolegů. Místo toho se začínají
stále více zaštiťovat a chránit vybranými výsledky externích
evaluací a zaujímat obranné postoje, čímž se stávají vůči
sobě navzájem konkurenty.25 Profesor East Anglia University v Norwichi J. Elliott se k podobnému psychologickému
procesu vyjadřuje poznámkou o tom, že práce učitelů byla
ještě před patnácti lety vnímána s příliš nekritickou důvěrou.26 Dnes je tomu právě naopak. Vyučování bez důvěry
je ale nemožné. Externí kontroly prostřednictvím inspekce
se ale staly příliš neinspirující a značně mocensky obávané. V souvislosti se stále rostoucí snahou po průhlednosti
a jasnosti učitelské práce před veřejností rychle mizí důvěra
v učitele, ale i důvěra učitelů samotných, například v pedagogickou integritu inspekce jako instituce a ve smysluplnou
24

25

26

Kohn, A., Fighting the Tests. A practical guide to rescuing our
schools. In Phi Delta Kappan, 82, 2001, č. 1, s. 352.
Both, K., Schulqualität und innere Schulreform In: Die Deutsche
Schule, 95, 2003, č. 2, s. 2001
Elliott, J., The Curriculum Experiment. Meeting the challenge of
social change. Philadelphia, Buckingham 1998, s. 26.
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pomoc od pracovníků inspekce.27 Z toho může velmi rychle
vyrůstat patologický strach před inspekcí, ale také obavy,
které působí kontraproduktivně vůči požadavkům na dlouhodobý kontinuální rozvoj stálého zlepšování škol. Učitelé
ztrácejí motivaci a tím i zájem o svou práci, podceňují rizika
a místo dynamického rozvoje dochází k dogmatizovanému
ustrnutí. V naší nestabilní, ale dynamické společnosti nelze připustit ztrátu experimentování a inovačních procesů.
V oblasti školství jsou na jedné straně prosazovány požadavky na jejich podporu, na druhé straně se je ale snažíme
„sešněrovat“ standardy a předpisy, jejichž naplňování vede
ke ztrátě smyslu po experimentování a inovativnosti.
4. Velký tlak a vážné důsledky pro další postupy vzniklé na
základě plošně zjišťovaných testových výsledků vyvolávají
zřejmé snahy po podvodném jednání.
5. V mnoha případech rozvíjejí učitelé negativní postoje vůči
dětem, které mají nejhorší testové výsledky, protože jim
„kazí průměry“, a jsou tedy charakterizovány jako nezodpovědné a neschopné, což logicky vede k ještě větší frustraci dětí, které v testech „neuspěly“.
6. Diskuze uvnitř školy mezi učiteli navzájem, učiteli a rodiči
o dětech a učebních procesech se neuvěřitelně zúží. Již vůbec nepůjde o to, co škola vnímá jako důležité a co udělá
pro podporu rozvoje každého dítěte a co děti, často možná
27

Dobří (tvořiví a potřeby dítěte respektující) učitelé jsou ve své
činnosti velmi zranitelní, protože se, obecně řečeno, sami velmi
silně emočně angažují v péči o žáky a cítí velmi silnou odpovědnost za blaho a učební úspěchy „svých“ žáků. K problému
motivace učitelů a jejich zranitelnosti se vyjadřovala již řada známých autorů: Hargreaves, A., The emotional practice of teaching.
In Teaching and Teacher Education, 14, 1998, č. 8, s. 835–854;
Tronau, G., Teacher Stress in the Low-Trust Society. In British
Journal of Sociology of Education, 21, 2000, č. 3, s. 331–353;
Vandenberge, R., Hubermann, M., Understanding and preventing teacher burnout. A sourcebook of international research and
practice. Cambridge, University Press 1999.
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bezděčně, neočekávaně a překvapivě odhalují a objevují
v průběhu učení, ale stále více o úspěšné zvládnutí trestů,
stále více za každou cenu, tedy i za cenu přizpůsobování
práce školy potřebám testů.
7. Je známo, že na amerických školách vedl systém celoplošně uplatňovaného testování k radikálním změnám v oblasti
didaktiky s výsledkem zvýšené uniformity didaktických
metod. Učitelé začali používat pouze metody a formy práce, které vedou k efektivnímu nácviku pro zvládnutí testových úloh. V týdnech před pravidelně zadávanými testy
jsou určité vyučovací předměty a „neužitečné“ aktivity,
jako například exkurze, laboratorní experimentování, volné diskuze, simulační hry apod., omezovány a obětovány
ve prospěch předmětů profilových v očekávaném testovacím kole.28 Jinými slovy vyjádřeno: veškeré technokratické
způsoby zacházení s učebními standardy a jejich evaluací
vedou ke standardizování obsahů a didaktických forem práce. Vrcholem tohoto trendu je zřejmě zavádění povinných
hodin gramotnosti (literacy-hour) s pevně předepsaným
a stanoveným schématem průběhu vyučování na anglických školách. Jde snad o exhumaci herbartistických forem
vyučování z druhé poloviny 19. století?
8. Žáci jsou tříděni podle číselných výsledků dosažených na základě systému normovaných testů, místo aby bylo zjišťováno,
co skutečně v praxi umí a použitelně ovládají. Takový postup
výrazně zvyšuje pedagogicky nežádoucí rivalitu mezi dětmi.
9. Žáci si tak osvojují pevné, ale jednostranné (pokud ne přímo
falešné) představy o chování a způsobech myšlení a jednání, které vedou k docílení dobrých testových výsledků. Ty
ale vedou více k návyku na testové situace než k vnitřní
potřebě dalšího poznávání světa. Testování umožňuje spíše
jen upevňování určitých návyků a reflexů, které jsou pro
takový způsob prezentace opakovány a procvičovány, ale
28

Blíže viz: Ohanian, S., One Size Fits Few. Portsmouth 1999; Kohn,
A., The School Our Children Deserve. Boston, New York 1999.
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rozhodně ve skutečnosti nevede ke zjištění toho, co žáci
skutečně umí vzhledem k nově proklamovaným cílům, vyjádřeným tzv. klíčovými kompetencemi.
10. Linda Darling-Hammnodová to vyjádřila ve své práci
z roku 1997 následovně: „Představ si, že bylo rozhodnuto,
že nemocnice musí vykazovat lepší výkony a že budou zvýšeny normy. Všem pacientům musí být nadále podle standardizovaného postupu, tj. tedy i v přibližně stejném čase,
měřena teplota. Krátce předtím ale rozdají sestry stejné
dávky aspirinu a půl litru studeného nápoje. Výsledky jsou
podle takového postupu ve skutečnosti pozoruhodné – nikdo totiž nemá zjištěnou horečku. Kvalita takové nemocnice
je vynikající. Přirozeně nemá taková skutečnost s opravdu
lékařskou péčí a hodnocením její efektivity mnoho společného, jako nemá vyučování s cílem připravit na pravidelné
testování mnoho společného s vyučováním vycházejícím
vstříc potřebám dětí a jeho smysluplnou evaluací.“29
11. Americký pedagog A. Kohn cituje ve své práci jednoho
„odborníka“ na celoplošné testování, který zcela vážně navrhoval, aby byly „ligové tabulky“ pořadí škol podle zprůměrovaných výsledků zveřejňovány na místech, kam patří,
totiž ve sportovních rubrikách denního tisku.30
12. Ve své kritice celoplošného testování se americká pedagožka D. Meierová zaměřila na popis jeho rozbíjejících a zničujících důsledků v oblasti angažovanosti učitelů, rodičů
a žáků uvnitř i vně školy, stejně jako ostatních lidí a podniků v okolí školy.31

29

30

31

Darling-Hammond, L., The Right to Learn. A Blueprint for Creating Schools that Work. San Francisco 1997, s. 75n.
Kohn, A., The Schools Our Children Deserve. Boston, New York
1999, s. 35.
Meier, D., Kozol, J., Cohen, J. (eds.) Will Standards Save Public
Education? Boston 2000.
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4.7 DEMOKRATIČNOST TZV. DEMOKRATICKÉ
KONTROLY KVALITY ŠKOL
V již citované práci z roku 2000 D. Meierová píše: „Ve
jménu demokratické kontroly je demokracie uvnitř i vně škol
fakticky pohřbívána. Začíná to tím, že několika experty na celý
školský systém nějaké země je zjišťováno, zda školství odvádí
v poměru k investovaným částkám a ve srovnání s jinými podobně rozvinutými zeměmi dostatečné (tedy pro politiky a ekonomy
uspokojivé) množství efektivity.“32 Pro taková zjištění je potřebné vyvinout, formulovat a prosadit celostátně platné normy,
které budou specifikovány podle druhů a typů škol a také podle
jednotlivých vývojových fází dětí a mládeže. Tyto normy je potom potřebné rozpracovat do podoby standardizovaných testů,
s jejichž pomocí potom bude „možné“ „objektivně“ vzájemně
porovnávat jednotlivce a školy, a to na úrovni místní, regionální, celostátní i mezinárodní. Kromě toho je nutné doplnit takto
formulovaný evaluační systém o systém sankcí pro selhávající
a neúspěšné školy. Takové školy by měly být identifikovány
na nepolitické a nestranické úrovni, tedy pomocí institucí, které mají jasný odstup a vykazují maximální míru nezávislosti
na školách. Tím je vytvořen prostor pro argument oprávněné
spravedlivosti celého systému, protože se všem žákům dostává
stejné možnosti (rovnosti šancí) na minimální úrovni dobrého
vyučování (což je vyučování, které na minimální úrovni splňuje
kritéria stanovené normy). Konečně je vytyčen požadavek na
formulaci znaků a kritérií „efektivního vyučování“, jež by mělo
podpořit proces stálého „zlepšování“ školy. Jednotlivé kroky takového systému, stejně jako způsob myšlení, se projevují v logickém sledu. Nakonec se do ideových základů a východisek
takto formulovaného a logicky provázaného celku dodá několik
vhodných pojmů, které ve své obecnosti nic konkrétního nepředstavují, ale jde o pojmy, které jsou v současnosti „v kurzu“,
a proto je nutné je v souvislosti s výše uvedeným systémem
32

Meier, D., Kozol, J., Cohen, J. (eds.) Will Standards Save Public
Education? Boston 2000, s. 112.
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s ohledem na veřejnost propojit. Jde například o pojmy jako
„demokratičnost“, „rozvoj školy“, „kvalita a její hodnocení“,
„reflexe“, „cílové kompetence“ apod.
V této souvislosti je myslím důležité uvést alespoň tři „alternativní“ aspekty, které by mohly být výše uvedenému modelu evaluačního systému v praxi značně prospěšné a vysoce
funkční z hlediska zjišťování skutečné smysluplnosti probíhajících vzdělávacích procesů:
1. Pluralita škol jako uznávané bohatství ve smyslu více akceptovaných definic toho, co je „dobrou školou“. Tam, kde
je ve školství zřetelná jedna hlavní tendence, musí dostat
„alternativní“ vize a tendence možnost vlastního rozvoje
uvnitř velkoryse definovaných všeobecně platných podmínek, například ve vzdělávacím standardu (cíle, obsah a metody a formy). To by asi měl být případ České republiky.
2. Místní kontrola nesmí být v žádném případě podceněna
a utlumována. Vedle externích hodnocení expertů má zásadní význam demokratické právo (ownership) obce (pospolitosti) všech zainteresovaných – učitelé, rodiče, žáci,
zaměstnavatelé a odběratelé – na hodnocení vlastní práce
a její reflexe s ohledem na specifika místních cílů, obsahů
a způsobů práce. Tím je dán také důležitý vzor demokratického života uvnitř školy pro všechny žáky. To musí být
případ České republiky.
3. Pro evaluaci musí být využity rozličné druhy pramenů.
Na základě normalizovaného standardu by měly mít školy
možnost formulovat si vlastní cíle a potřeby, které budou
pro všechny zainteresované jasné a průhledné (a tím i stabilní). Ty by měly být zjistitelné na místní úrovni, nejlépe
systémem vnitřní evaluace. Přitom by měl být kladen důraz na ukázání toho, čeho je schopen každý jednotlivec
a co ve skutečnosti umí.33 Tato interní evaluace (autoeva33

Blíže o této tzv. výkonové evaluaci (performance evaluation)
nebo tzv. autentické evaluaci (authentic evaluation) pojednávají
práce: Allen, D. (ed.) Assessing Student Learning. From grading
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luace) by měla být doplněna hodnocením nezávislé skupiny z regionu, která v pravidelných časových odstupech
na základě pozvání školy vykoná posuzovací a hodnotící
návštěvu, jejíž závěry jsou potom porovnávány s výsledky
interní evaluace školy, ale i s méně častými kontrolními návštěvami celostátní inspekce, soustřeďující se zejména na
plnění všeobecných cílů platných standardizovaných norem. Kéž by toto byl případ České republiky.
4.8 CO JE DOBRÉ PRO SOCIÁLNĚ
HENDIKEPOVANÉ DĚTI?
Velmi časté argumenty se objevují v souvislosti s tzv. společenskou rovností nebo s tzv. sociální spravedlností. D. Meierová ve své knize uvádí polemiku s odpůrcem jejích myšlenek
o tom, že formulování učebních standardů a jejich následné
celoplošné testování ve svém důsledku udržují sociální nerovnosti a tím i nespravedlnosti, protože neodstraňují jejich příčiny. Uvádí argumenty druhé strany o tom, že právě formulace
učebních standardů vedou k zohledňování sociálně ekonomicky
podmíněných rozdílů, protože právě chudé rodiny mohou profitovat z vyšších nároků školy.34 V současné době je úroveň výuky dětí ze sociálně ekonomicky hendikepovaných rodin v USA
na velmi špatné úrovni. Je to většinou zapříčiněno nízkým očekáváním vzhledem k těmto dětem, důsledkem čehož je potom
nedostatečná stimulace těchto dětí.
D. Meierová ale nevěří tomu, že by právě standardizování
a ústřední byrokratická kontrola zvnějšku měly být pro rozvoj
místního školního společenství tím nejlepším prostředkem.

34

to understanding. New York, London, Teachers College Press
1998; Darling-Hammond, L., Ancess, J., Falk, B., Authentic Assessment in Action. New York, London 1995.
Protiargumenty jsou formulovány podle motta: Vždyť je to tak
dobře míněno, tak proč zrovna ty, Deborah Meierová, jsi proti tomu!
Viz: Meier, D., The Power of Their Ideas. Lessons for America
from a Small School in Harlem. Boston 1996.
129

Karel Rýdl

„To poslední, co bychom měli dělat, by bylo právě posilování
standardizace a centralizace, k čemuž stejně již dříve v případě škol pro chudé děti docházelo. Toto posilování je právě tím
hlavním problémem.“35 D. Meierová bojuje za to, aby se to, co
je v USA právem soukromých škol, zavádělo také do normálních (státních) škol v okrajových a chudých částech měst. Tím
právem je více rozhodovací svobody ve prospěch služby dětem
a školní obci. Poukazuje na úspěchy, které byly dosaženy na její
škole ve Východním Harlemu v New Yorku36 tím, že prosadila silné zastoupení rodičů ve správě školy, týmové učení, spoluúčast žáků na utváření podoby školy a vyučování, rodinnou
podobu jednotlivých třídních společenství uvnitř školy (malé
školy ve škole), vysoký intelektuální a motivační standard, který
umožňoval každému respektovat jeho silné stránky a pomáhat
mu v rozvoji stránek slabších. Technokratické změny zvnějšku
škol ale vytvářejí tlak, který vede k ničení takovýchto experimentů, například nyní v Bostonu, kde D. Meierová vede jednu školu.
Celoplošná testování jsou pro výše uvedené školy a jejich
žáky velmi nebezpečná v tom, že zakrývají svou hodnotící relativnost příliš zdůrazňovanou objektivností statistických údajů,
postavených na zprůměrovaných datech, která umožňují právě
tu nepřípustnou operaci, totiž seřazení jednotlivých dětí podle
dosažených výsledků v procentech do celkového pořadí ve společnosti. Slabší děti z testování zaujímají horší postavení, a tím
se snižuje jejich sebevědomí, motivace k úspěchu a angažmá
pro vlastní aktivitu. Jde o systém vítězů a poražených. Kdo dosáhne dobrých výsledků, potlačuje v takovém systému jiné. A to
je z hlediska cílů nového pedagogického paradigmatu, postaveného na humanizaci procesů, zcela protichůdné a nepřípustné.
35

36

Meier, D., The Power of Their Ideas. Lessons for America from
a Small School in Harlem. Boston 1996, s. 28.
Jde o dnes již světoznámý „pedagogický zázrak“ z počátku 90. let
rozkvětu školy Central Park East Elementary and Secondary
Schools. Meier, D., The Power of Their Ideas. Lessons for America from a Small School in Harlem. Boston 1996, s. 35–46.
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Velmi podrobně jsou popsány negativní důsledky standardizovaného testování, zejména pro děti z chudých rodin, v knize L. M. McNeilla, která končí větou: „Standardizování testů redukuje kvalitu a kvantitu toho, co se ve školách vyučuje
a učí.“37 Jde o závěr, který byl již předtím mnohokrát potvrzován v různých studiích ze škol, které pod tlakem standardizovaného testování a kontrolování byly nuceny redukovat kvalitu
učebních obsahů, oslabovat roli učitelů a odstraňovat aktivní
učení žáků. To byla a jsou ale jen krátkodobá, lze říci přímo
okamžitá působení. Dlouhodobá působení jsou samozřejmě
méně viditelná, ale o to škodlivější, protože jejich náprava je
zdlouhavá, pokud je vůbec možná. Nechme ale chvíli hovořit
L. M. McNeilla: „Z dlouhodobého hlediska vytváří standardizace neoprávněnou nerovnost a rozšiřuje mezeru mezi kvalitou
vyučování pro mládež z chudých rodin a etnických menšin na
straně jedné a pro mládež z privilegovaných rodin na straně
druhé ... čím déle standardizované kontroly působí, tím širší je
tato mezera. Obsahově totiž systém testů a přípravy na tyto testy
ve školách obsazuje pro děti z etnických menšin a chudých rodin místo kurikula, které dostávají děti z privilegovaných rodin
jako nabídku. Tyto nové diskriminující struktury vznikají i za
pomoci kontrol, které ve školách probíhají na předem vymezené
vědecké úrovni. Tyto struktury se staly v průběhu let určujícím
modelem školského systému v jednom z největších států podle
počtu obyvatel s největší etnickou a národnostní pestrostí, totiž v Texasu. Četné studie dokumentují rostoucí moc externích
kontrol, jejichž působením se vyučování pro všechny děti stává
stále obtížnějším, zejména pro děti z afroamerického a latinského prostředí.“38
Vědecká práce L. M. McNeilla byla původně zaměřena
na zcela jiné problémy a otázky. Byla totiž míněna jako hle37
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McNeill, L. M., Contradictions of School Reform. Educational
Costs of Standardized Testing. New York 2001.
Meier, D., The Power of Their Ideas. Lessons for America from
a Small School in Harlem. Boston 1996, s. 134.
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dání organizačního modelu, který by umožňoval strukturální
podporu autentického nebo angažovaného učení a vyučování.
Takové způsoby práce – v tzv. magnetických školách (magnet
schools) – které by byly určeny především pro žáky z chudých
rodin z jiného etnického prostředí, musí být ale velmi přesně
dokumentovány. To bylo právě záměrem McNeillovy vědecké práce. Ale během zkoumání byly dotyčné školy vystaveny
změnám obsahu, které vyplývaly z režimu centralizovaného
systému předepsaných pravidel a standardizovaných procedur
kontroly kvality (monitoring). A tak rychle před očima všech
mizely specifické kvality těchto mnohonárodnostních škol. Odhalení, která právě McNeillova vědecká práce přinesla, aniž
byla předem hledána, byla o to překvapivější. McNeill o tom
uvádí v závěru své knihy toto: „Nikdy předtím jsme neměli jako
lidé obecně a ani jako školní pedagogové a psychologové tak
rozsáhlé znalosti a informace o vývoji dítěte, jako máme dnes.
Nikdy předtím jsme tolik nevěděli o poznávacích procesech
a o fungování mozku, stejně jako o působení a vlivu pozornosti,
péče, prostředí a společnosti na růst a rozvoj dětí jako dnes.
Ještě nikdy v minulosti jsme neměli takové znalosti a nemohli je
tolik využívat: naše bohaté kulturní dědictví v umění, literatuře,
dějinách, přírodních vědách, matematice, astronomii, sportu,
jazycích, zeměpisu a anatomii. Nikdy předtím jsme našim dětem
nemohli nabídnout tolik co dnes. Jak je potom možné, že jsou
rozvíjeny a podporovány systémy, které výrazně omezují učební
a poznávací možnosti dětí, podporují staré formy diskriminace a utlumování a rozvíjejí nové formy, jež omezují přístup ke
vzdělání a kultuře určitým skupinám obyvatelstva? Jak můžeme takové struktury považovat za ‚normální‘, když minimalizují
vliv rodičů a ostatní společnosti na školu a její učební cíle? Právě
naopak, musíme podporovat ty způsoby učení a takové učitele
a školy, které dokážou dětem zprostředkovávat to nejlepší, co
víme a umíme. Musíme utvářet kurikula a učební prostředí, která
akceptují a uznávají všechny schopnosti a dovednosti dětí, mezi
něž patří také uznání různosti a odlišnosti jednotlivých dětí, což
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je výrazem síly našeho pedagogického snažení. Musíme uskutečňovat vědecké expertizy, které, slovy M. Greena, podpoří
mnohotvarové a mnohaperspektivní čtení světa a které trvale
umožní nejen interpretaci vyučovacích procesů, ale v konečném
důsledku budou schopné nést také náklady.“39
4.9 PLÁNOVÁNÍ VYUČOVÁNÍ VE SMYSLU JEHO
ZVLÁDNUTÍ
Elliot W. Eisner, profesor pedagogiky na Stanfordské univerzitě v USA, se ve své práci snažil jít ještě dál a hledal základní postoje tvořící podstatu celého systému vzdělávacích
standardů a jejich centralizované kontroly.40 Za základní postoje
přitom považoval vůli k racionálnímu ovládnutí našeho okolí
včetně vývoje člověka a procesů mezi lidmi. Podle něho panuje
pojetí, že „znát“ znamená tolik co „umět předvídat“ a „předvídat“ stejně jako „umět zvládnout“. Podle toho je tedy možné
umět předvídat úspěšnost (lépe možná výtěžnost) vyučovacích
procesů, stejně jako směrovat, aby vyučování přispívalo rozvoji
dětí. Co možná nejpřesněji lze pak formulovat zohledňované
výsledky, a sice tak dalece, jak je možné formulovat v měřitelné
podobě – krátkodobě nebo dlouhodobě (v rámci vyučovací hodiny, učebních let, jednotlivých roků, povinné délky vyučování
apod.), lze zjistit počáteční stav a situaci dětí a pak kontrolovat,
zda bylo předvídaných výsledků dosaženo. Rovněž je možné
zjistit, čím přispělo vyučování k celkovému rozvoji dítěte, například přidanou nebo doplněnou hodnotou. „Kvalita“ musí být
pro větší objektivitu vyjádřitelná kvantitativně, protože měření
znamená vědění. Snaha směřuje směrem k co možná nejuniverzálněji platnému a „vědecky podloženému souboru vyučovacích metod“ (what works), které by garantovaly předvídané
výsledky a které by musely být minimálně v povinném školství
39
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Meier, D., The Power of Their Ideas. Lessons for America from
a Small School in Harlem. Boston 1996, s. 271
Blíže viz: Eisner, E. W., What does it mean to say a school is
doing well? In Phi Delta Kappan, 82, 2001, č. 1, s. 368.
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všeobecně uplatnitelné. Jako „vědecky“ legitimní platí v tomto
pojetí jen a jen tzv. tvrdá empiricko-analytická data a metody,
při kterých jsou brány vážně jen měřitelné efekty. Takové velmi
jednostranné, ale technokraticky lákavé pojetí lze potom uzavřít
do kruhu následujícím způsobem:
a) Východiskem je, že vědění a umění předvídání znamená
ovládnutí; v rámci takových procesů lze získávat jisté poznatky jen kvantifikovatelným měřením. Na základě těchto
dvou aspektů je pak co možná nejpřesněji formulován předpokládaný „zisk“.
b) Pomocí metody, která garantuje předvídané výsledky co
možná nejpřesněji, je potom směřováno k daným cílům.
c) Získaný „zisk“ (výtěžnost) je měřen, čemuž se říká diagnóza.
d) Pro děti, které prokázaly nedostatečné výsledky, je možné
celou metodiku přitvrdit a přiostřit.
Taková filozofie ovládání vede potom v oblasti vyučovacích procesů velmi snadno k celé řadě zjednodušení a redukcí:
 Cíle, které je obtížné měřit nebo vykazují kvantitativní neměřitelnost, nejsou zohledňovány a není jim věnována žádná pozornost. Dělá se to tak, že se velmi brzy zjistí, že není
dostatek peněz na rozvoj komplexních dovedností vhodných evaluačních nástrojů nebo se dotyčné cíle prohlásí za
příliš vágní.
 Vyučovací metody se redukují jen na ty, které slouží k dosahování jednoduše měřitelných cílů.
 Preferují se „přehledné“, „zvládnutelné“ moduly s krátkými učebními cykly na úkor dlouhodobě se uplatňujících
procesů (působících také na dlouhodobou paměť), kterým
je vytýkáno, že nejsou per definitionem modularizovatelné.
Elliott analyzoval diskuzi, která je vedena okolo pojmu
„efektivní škola“, včetně prováděných výzkumů na toto téma.41 Výsledky jeho práce potvrzují a ještě posilují výsledky
41

Elliott, J., The Curriculum Experiment. Meeting the challenge of
social change. Buckingham, Philadeplhia 1998, celá V. kapitola.
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Eisnerovy. Přívrženci „efektivní školy“ při kritických otázkách
a diskuzích rádi spoléhají na „výzkum“, který by připravil pro
ně oprávněné odpovědi (what works). Zřídka je zmiňováno, že
tato data se objevují v rámci zcela určitého druhu didaktického
myšlení o vyučování, které Elliott označil jako „sociální inženýrství“ – vývoj kontrolního systému pomocí psychologických
technik, tlaku, odměn a trestů.
Tento systém vlastně vykazuje stejnou strukturu jako ruské
matrjošky: subsystém, který je kontrolovaný vyšším subsystémem a zároveň ale sám vykonává kontrolu subsystému uvnitř
sebe sama. „Kvalita“ je potom primárně definovaná jako technická eficience; ale za tím se skrývá vize vyučování, ve kterém
je vůdčím motivem důležitá role sociální kontroly a přizpůsobení se. Byrokratická orientace úřadů a školských institucí
nachází v takovém systému ideální soubor nástrojů k zavádění
směrnic a jejich následné kontrole – vše samozřejmě v dobré
víře co nejlépe pomoci rozvoji vzdělávání a školství. Pro takový
typ školních projektů je potom značně jednoduché získat i peníze. Učitelé jsou v systému těchto souvislostí chápáni především
jako technici, kteří vykonávají postupy co možná nejpřesněji
podle předem stanovených návodů, a nikoliv jako „reflektující
praktici“, či, jak uvádí Eisner, „umělci“ ve smyslu „teaching
is an art“42. Elliott dále poukazuje na to, že pojmy „efektivní
škola“ a „dobrá škola“ nejsou per definitionem identické. Rozdílnost vyplývá z toho, co vlastně pod pojmem „dobrá škola“
rozumíme. Hnutí ve školství zaměřené na efektivitu vyplývá
z vědeckého pojetí (research-based), ale v první řadě reprezentuje určitý způsob vidění školy. V jiném kontextu školy, který
vyplývá z jiné vize školy, jsou prostřednictvím zkoumání odhalovány další „efekty“ vyučování, které se v rámci pojmu „efektivní školy“ nevyskytují vůbec nebo jen okrajově.43
42
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Jedním z vedlejších efektů výše popsaného trendu je podle Eisnera také fenomén posilování vypočítavosti žáků.44 Žáci
neustále slyší signály o tom, že dosažení vysoké úspěšnosti
v testování je pro ně tím nejdůležitějším ve škole. Dokážou potom nalézt nejrůznější triky a cestičky k tomu, aby v testování docílili co možná nejlepších výsledků s co možná nejmenší
námahou. Obsah, pro jehož zajímavost se do něho lze ponořit
a naučit se v něm orientovat, ztrácí u žáků na významu, zatímco
test a jeho výsledky co do významu značně stoupají. „Balast“
musí být hozen přes palubu a výsledkem potom je snižování
starostlivosti o části obsahu, které jsou důležité pro rozvoj myšlení dítěte, a tím i omezování výchovných a vzdělávacích cílů.
Podivuhodné přitom je, že se zdá, jako by se vyučování stále
méně orientovalo na potřeby normálního běžného života a stále
více na bezproblémový chod školy ve smyslu toho, že dobré
testové výsledky jsou předpokladem dosažení lepších testových
výsledků v pozdější době. Atmosféra školy se potom stále více
řídí pravidly vnější motivace žáků. Eisner ale nikde netvrdí, že
by uzavřené formy vyučování nebo direktivně předávané instruktáže s měřitelnou zpětnou vazbou byly nějak zavrženíhodné, spíše naopak. Píše o tom že takové vyučovací formy mohou
být vysoce funkční a potřebné i ve fázích tzv. seberegulujícího
učení. Na základě vlastních zkušeností z četných škol ale varuje před snahami o neustálé obsahové a didaktické ochuzování
učebních procesů. V současné době se didaktici snaží důrazně
prosazovat takové formy učení (méně se hovoří o vyučování),
které poskytují učícímu se žákovi osobní smysl a mají pro něho
význam vzhledem k jeho specifickým rysům osobnosti, a to i ve
vztahu k ostatním žákům a dospělým lidem. Kde zůstaly mo-
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mů probíhala v USA počátkem 70. let: např. Karrier, C, Testing
for Order and Control in the Corporate Liberal State. In Educational Theory, 22, 1972, s. 159–180; Patton, M. Q., Alternative Evaluation Research Paradigm. University of North Dakota 1975.
Eisner, E. W., What does it mean to say a school is doing well? In
Phi Delta Kappan, 82, 2001, č. 1, s. 375.
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ment překvapení, radost z objevování, síla fantazie, dovednosti
improvizace? To již vyučování neznamená učení se vzájemným
kontaktům a komunikaci? Nerozbíjíme silným zdůrazňováním
cíle „chtít zvládnout za každou cenu“ ty nejdůležitější a zásadní
dimenze školního vyučování?
E. W. Eisner potom navrhuje, zda bychom si dovedli představit, že by bylo na příštích pět let moratorium na celoplošně
prováděné standardizované testování. Pak by ale nebylo možné
se při hodnocení jednotlivých škol a žáků spolehnout se jednoduše na výsledky testování. Na základě čeho by potom rodiče
nebo inspekce školy hodnotili? Eisner pro takovou situaci nabízí řadu kvalitativních indikátorů, z nichž uvádíme ty nejdůležitější a nejzásadnější:45
 Různost druhů problémů a aktivit, kterým se žáci věnují.
Do jaké míry podněcují „údiv“, „překvapení“ a „radost
z poznání“? Umí žáci klást vlastní (nikoliv nadiktované dospělými) otázky k tomu, co právě zkoumají? Umění ptát
se je důležitější dovedností než se naučit hotové odpovědi
nebo znát odpovědi na každou otázku.
 Jsou žáci konfrontováni s různými možnostmi řešení a dokážou se orientovat, aniž by propadali omylům či rezignaci?
 Jsou žáci a škola hodnoceni na základě různých (pestrých)
hledisek a kritérií?
 Přijdou žáci do styku při poznávání skutečnosti, že se věci
a jevy navzájem nevylučují, když jsou poznávány izolovaně, ale patří k sobě, navzájem se doplňují a tvoří celek světa
(prostředí a společnost)?
 Jsou vytvářeny vazby mezi tím, co se ve škole učí, a tím,
co existuje v okolním světě mimo školu? Dokážou žáci používat to, co se ve škole naučili, i v mimoškolním světě?
Skutečně nejdůležitější proměnné vyučovacího procesu nenalezneme ve třídách nebo školách, ale mimo školu. Tam
ale dosavadní evaluační nástroje sotva dosahují. Pravým
45
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smyslem a „ziskem“ vyučování je nalezení prostorů (zaměstnání, pracovní poměr), kde by žáci mohli dělat to, co
oni sami dělat chtějí.
Lze tedy jen doufat, že pedagogičtí a didaktičtí badatelé
nebudou svým zkoumáním nadále podporovat úzký prostor
vznikající standardizovaným testováním a obhajovat jej tím, že
jejich odborný prostor je omezen právě jen na obhajobu a nacházení argumentů ve prospěch takových procesů, a že se objeví politici, kteří budou mít zájem na tom, aby se ve školách
učilo to, o co v životě potom skutečně jde, a budou s pomocí
vědy prosazovat zlepšování vyučovacích procesů ve prospěch
budoucího života dětí a tím i nás dospělých.
4.10 MAGICKÁ PŘITAŽLIVOST ČÍSEL
Promýšlíme-li dále a hlouběji výše uvedené skutečnosti,
nemůžeme se vyhnout otázce, proč lidé dávají takový význam
měření a kladou důraz na čísla. Obecně řečeno, lidstvo počítá,
měří věci a jevy ve značné míře. Pro naši vyspělou společnost
se stalo měření velmi rozšířeným fenoménem, stačí se jen podívat například na různé formy a druhy označování zboží na obalech. To je jistě funkční, protože to umožňuje kontrolovatelnost
věcí. Jistě není přehnané tvrzení, že se naše společnost pohybuje na základě čísel. Lidé jsou potom vedeni k tomu, aby pravdivosti čísel důvěřovali. Ovšem vyjadřovat kvalitu věcí nebo
jevů v číslech je již problematické, protože ne všechno lze takto
vyjádřit, aby to bylo smysluplné a účelné. Selma Wassermannová, profesorka kanadské Simon Fraser University v Britské Kolumbii, si také položila otázku, proč lidé kladou takový význam
číslům a číselnému vyjádření.46
Důvody jsou mnohem hlubší, než je postulát „intersubjektivní kontrolovatelnosti“, jak se s tím denně setkáváme například v oblasti vědy, a také hlubší, než by tomu odpovídala jejich
46

Srov. Wassermann, S., Quantum Theory, the Uncertainty Principle and the Alchemy of Standardized Testing. In Phi Delta Kappan, 82, 2001, č. 1, s. 28–40.
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praktická funkce ve společnosti. Hodnotové ohodnocení čísel
má především existenciální dimenzi: V rychle se měnícím světě
se lidé cítí stále více nejistí, zažívají stres, musí se stále více
rozhodovat na základě nedostatečných jistot, přičemž důsledky rozhodnutí nejsou také zcela očividné. Není přitom vůbec
zásadní, zda jsou čísla nebo měření precizní, prostě se cítíme
klidnější a jistější, pokud můžeme věřit, že existuje něco, co vykazuje pevnou a jasnou hodnotu nebo stav, něco, s čím můžeme
pevně počítat, co můžeme jasně vymezit, když již „uháníme“
v životě stále větší rychlostí.
Myslím, že to mohou být i důvody pro vysvětlení jevu, proč
se učitelé a rodiče stále tak rádi při hodnocení dětí upínají na
jasná a jednoduchá čísla. I testový výsledek jasně číselně vyjádřený (třeba v bodech nebo procentech) je pro většinu lidí důvěryhodným vyjádřením určité jistoty, která má pevnou a zdánlivě srozumitelnou hodnotu.
S. Wassermannová se také zaštiťuje výrokem přírodovědce
Richarda Feynmana o nesmyslnosti slepé víry v čísla a sama
před tím varuje v oblasti vzdělávání a školství: „Myslím, že je
velmi důležité a potřebné, aby se učitelé ve své praxi soustřeďovali více na jasná data vlastních (informativních) hodnotících pozorování. Ano, je pravdou, že se mohou mýlit, ano, je
pravdou, že jsou subjektivní, ano, je pravdou, že takové soudy
učitelů o výkonnosti dětí mohou být zavádějící nebo předpojaté.
Ale zavádět místo nich mnohem méně použitelnou alternativu
standardizovaných testů, to by bylo smysluplnější věnovat naši
energii na zlepšení podmínek a možností právě té učitelovy evaluace tím, že umožníme její zpraktičtění ve smyslu její podpůrnosti nejen pro rodiče a žáky, ale celý učební proces.“47
Myslím, že jednou z cest by mohla být formulace zcela konkrétních „standardů“ pro učení a rozvoj žáků, které by učitelé
využívali ve svých třídách nebo žákovských skupinách jako
stavebních kamenů pro učební procesy. Takové standardy by
47
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se týkaly kvality myšlení, zprostředkovávání myšlenek, dovedností zkoumat a bádat, mezilidských vztahů, rozvoje zdravého
sebevědomí, rozvoje žádoucí hodnotové orientace a třeba i dovedností sebehodnocení a z toho vyplývajících postojů. Potom
by byla sebeevaluace žáků chápána více ve smyslu autentického hodnocení, podpořeného prezentací vlastního portfolia.
4.11 MNOHO DĚTÍ JE STÁLE PODCEŇOVÁNO
Standardizované testy jsou silně závislé na myšlenkovém a pracovním způsobu klasického obsahu pojmu inteligence. Takový
„psychometrický“ model pracuje s následujícími předpoklady:
a) U každého člověka existuje nějaká spojující a sdělitelná celostnost dovednosti myšlení, kterou nazýváme „inteligencí“.
b) Lidé disponují vyšší nebo nižší mírou inteligence, která může
být měřitelná a vyjádřitelná jednoduchým číslem, tzv. IQ.
c) Inteligenční kvocient je značně stabilní a určuje horní hranici intelektového vývoje daného člověka.
Tento psychometrický model je stále více napadán a kritizován.48 Stále více vědců se přiklání k poznání, že inteligence je svazek mnoha utvářených možností, které se potenciálně
vyskytují u všech lidí, ale u rozdílných lidí jsou prezentovány
v rozdílné míře, respektive jsou u různých lidí rozvíjeny s různým zdůrazňováním. Howard Gardner hovoří o „mnohočetných
projevech inteligence“ a devět z nich již popsal. Jedna z nich,
tedy tzv. emoční inteligence (EQ), se stala velmi výrazným argumentem nového paradigmatu výchovy a vzdělávání. Tím se
ale také stal původní předpoklad stabilnosti předpovědi hranice
vzdělavatelnosti mnohem více zpochybnitelným.49 Existují ov48

49

Např. Gipps, C. V., Beyond Testing: Towards a Theory of Educational Assessment. London, Washington 1998; Gould, S. J., Der
Falsch vermessenen Mensch. Basel, Boston, Stuttgart 1983. Česky vyšlo pod názvem Jak neměřit člověka v Praze 1997.
Např. Feuerstein, R. uvádí ve své práci: Don’t Accept Me as I know.
Andover, Skyling Pub 1998, jako příklady řadu překvapivých
výsledků, kterých dosáhly děti s Downovým syndromem.
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šem i jiná pojetí inteligence, například profesoři psychologie na
yaleské univerzitě (Robert Sternberg) nebo harvardské univerzitě (David Perkins) rozpracovali na základě vlastních výzkumů selektivních procesů teorii tzv. dekonstrukce konvenčního
IQ. Hovoří o třech typech inteligence, které jsou důležité pro
vedení dobrého života: o analytické, kreativní a praktické inteligenci. Podle výše uvedených autorů mají všichni lidé možnost
tyto inteligence rozvíjet po celý život a je nutné, aby se to naučili již ve škole. IQ podle nich prezentuje jen první typ inteligence, a proto vykazuje jen velmi omezenou možnost předpovídání
školní a pracovní úspěšnosti.50 D. Perkins navíc uvádí, že inteligence může být učena a naučena – „the good use of the mind;
the artful deployment of our faculties of thinking“51.
Současná zahraniční praxe celoplošného testování působí
na žáky často špatně, zejména na ty se slabým sociálně ekonomickým základem. V rámci jednoho projektu na cambridgeské univerzitě (Velká Británie) bylo zkoumáno, zda nové hypotézy o inteligenci a kognitivním vývoji mohou přinést jinak
uspořádaná data. Základem argumentace tohoto projektu byla
situace v britském školství druhé poloviny devadesátých let52:
Ve Velké Británii bylo zkoušeno provést v rámci testování pro
národní kurikulum a následné publikace výsledků v časopisech a novinách seriózní srovnání škol, které vykazují mnoho
„zaostalých žáků“. Takové školy se vzhledem ke svým podmínkám vždy umisťovaly v tabulkách dole. Zodpovědné korigování surových testových výsledků při zohlednění sociálně
ekonomických faktorů se ukázalo být nemožným úkolem.53
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Aby bylo možné činit smysluplná srovnávání, byly na počátku
školní výuky žáků prvního a druhého stupně testovány jejich
kognitivní dovednosti. Tento test se stal základem pro předpovídání kognitivních možností žáka ve srovnání s předpokládanou úrovní předchozího vzdělávacího stupně násobenou
počtem let stávajícího vzdělávacího stupně. K tomu byla zapracována ještě míra očekávaného přirozeného vývoje dítěte
a školou dodané „přidané hodnoty“. Autoři projektu vycházeli z předpokladu, že lze předpovědět „konečnou úroveň“.
Na základě testových výsledků byli žáci, zejména na druhém
stupni, rozděleni do skupin podle schopností (ability), vždy
s doplňující podporou. Děti tak byly fakticky rozděleny podle
předem určené úrovně. Očekávání učitelů vyplývala z možností projevů dětí a byla buď vědomá, nebo častěji nevědomá.
Pro část dětí, u kterých bylo předpokládáno, že by se nacházely pod předem stanovenou úrovní, to mohlo být příznivé,
protože mohly být poměrně dostatečně podporovány. Ale stále
více se ukazovalo, že převážná část dětí byla v takové situaci
podporována příliš málo a přitom dosáhla mnohem více. Žáci
tak byli fakticky znevýhodněni a zároveň byli znevýhodňováni i učitelé v praxi, kteří dělali všechno možné, aby jim mohli
zlepšit učební výsledky. Biolog S. J. Gould vyjádřil podstatu
hlavního smyslu projektu lapidárně: „Žijeme jen jednou. Málokterá tragédie může být větší než utlačovaný život, málokterá nespravedlnost hlubší než upření možnosti plně žít nebo
dokonce jen doufat. A to vše kvůli vnějším omezením mylně
považovaným za vnitřní.“54 Na základě mnohotvárného a ne-deterministického (tzv. transformativního) pojetí inteligence
(lépe: potenciálu k učení) je zcela jinak promýšleno a zpracováváno i pojetí školního vyučování, které by mělo být oprávněnější k dětem a jejich učebnímu potenciálu. Tím je, myslím,
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také zdůrazněno, že tradiční pojetí tzv. transmisivní didaktiky
musí být podrobeno důkladné analýze ve smyslu její účelnosti
vzhledem k didaktice konstruktivní, která zřejmě lépe odpovídá potřebám nového paradigmatu výchovy a vzdělávání. Jedná se také o nezanedbatelný argument proti udržování nebo
dokonce zavádění celoplošného testování v době, kdy se jeho
podstata ukázala být zcela obsoletní.
4.12 NA CESTĚ K SÍŤOVĚ PROVÁZANÉ
SPOLEČNOSTI (NETWORK-SOCIETY)
Ve většině rozvinutých zemí, stejně jako u nás, existují
značně silné a vlivné lobby pro zavádění celoplošně platných
učebních standardů spojených s technokraticky organizovaným kontrolním systémem. Ale vzrůstá počet lidí, kteří považují takový projev vzdělávací politiky za bolestné selhání současné politické reprezentace, protože základem takové politiky
jsou ideje minulého a snad již překonaného systému industriální a byrokratické společnosti.55 Základní charakteristikou takové společnosti by mohl být běžící pás pro masovou výrobu
s jednotnou kontrolou kvality, dalekosáhle prováděnou racionalizací ve smyslu standardizace a rozdělováním úkolů, jak ji
popisuje například E. W. Eisner56. Podobné vlastnosti bychom
mohli hledat i ve školství, když se několik „expertů“ snažilo
prokázat, že školy jako instituce by mohly být také organizovány podle průmyslového modelu tak, aby „produkovaly“ žáky
podle předem daných „užitečných“ a „účelných“ znaků. Stačí
si jen uvědomit skutečnou podstatu plánování vyučování, systém postupných ročníků s předem přidělenou vyučovací látkou, řešení problémů „pomalých“ žáků nebo systém kontroly
inspekční činností. Mnoho škol se snažilo a někde se stále musí
55
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snažit takové meze a pravidla prolomit, protože se jim zdála být
společnost, stejně jako nové generace dětí, jiná. Proto se nám
jeví nové paradigma výchovy a vzdělávání, podložené výsledky
vědeckých výzkumů a bádání v oblasti mozku, myšlení a chování lidí, jako jeden z pilířů nové organizace postindustriální společnosti charakterizované dynamikou, pluralitním rozvojem a alternativností forem. Stále více se přikláníme k označení
takové společnosti za společnost sítí (Network-Society). Hierarchické struktury jsou z hlediska vlastní efektivity stále více
zpochybňovány a společnost může být stále méně efektivně řízena „shora“ a „centrálně“. Stále ale bohužel nacházíme mezi
představiteli současné řídící sféry jedince, kteří se snaží posilovat přežilé a hlavně již neefektivní způsoby řešení složitých
problémů jednoduchým a hlavně neprovázaným a izolovaným
centralizováním v domnění, že prosté přeskupení může vést
ke zvýšení dynamiky řešeného jevu. Tito lidé, pokud jim jde
o věc, nic nepochopili nebo jim jde o zcela jiné věci. V každém případě ale se stávají brzdou dynamického vývoje společnosti. Nic nemůže zastavit myšlenku, když přišel čas její
realizace.
Na základě poznání výše popisovaných trendů a studia dosavadní praxe ve vybraných zemích lze konstatovat, že platí
rovnice: Čím dále jsme vzdáleni od školy a čím výše se nacházíme v dosavadní řídící hierarchii, tím více nadšení pro centralizované testování projevujeme. A naopak: Čím více víme
o procesech poznávání a učení, tedy čím blíže jsme výchovné
a vzdělávací praxi, tím kritičtější a složitější jsou naše úvahy
o centralizovaném testování.
Učební procesy ve společnosti sítí jsou mnohem méně lineární a mnohem více důrazu a prostoru je poskytováno silám
fantazie a kreativity. Perspektiva vize takové společnosti nám
může pomoci charakterizovat dnešní problémy sebevědomě,
s humorem a fantazií a kreativně vystupovat proti návrhům
falešných řešení.57 Proto je nutné vytvářet sítě vzájemně ko57

Taylor, Ch., Das Unbehagen an der Moderne. Frankfurt a/M. 1998.
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munikujících a podporujících se podobně myslících lidí, škol
a organizací.58
4.13 CO MÁME TEDY DĚLAT?
Mnohokrát citovaný Alfie Kohn uvádí na konci své knihy
The Case Against Standardized Testing seznam rad pro aktivity
ve prospěch alternativních procesů a proti projevům škodlivosti
testování. Poslední a nejrozšířenější radou je výzva: Bojkotujte testy! Potom podává přehled aktivit, které byly v USA realizovány se zvláště značným přispěním rodičů a učitelů:
Je nutné:
 Hledat v okolí školy podporu rodičů, dalších lidí a organizací.
 Zůstat politicky nezávislým, ale zároveň politicky uvědomělým a v žádném případě nepodléhat politické naivitě!
 Mít vlastní, jasnou a relativně jednoduchou a srozumitelnou vizi a motivaci.
 Získat na svou stranu tisk a další média.
Konkrétně je nutné se snažit umět velmi dobře a jasně rozlišovat různé funkce testů. Testy pro mezinárodní porovnávání
nesmí být spojovány se srovnáváním jednotlivých škol. Takové
testy se mohou stát podnětem pro zlepšování škol, ale nejsou
k tomu přímo orientovány a fungují na jiné rovině. Porovnávání škol má téměř vždy negativní důsledky a na dlouhou dobu
může spíše zabránit procesu zlepšování školy a vyučování, než
ho podporovat. Školy si musí vybojovat přinejmenším dostatečný manévrovací prostor, aby mohly prezentovat hodnocení kvality způsobů vyučování, které odpovídají jejich vizi, koncepci
58

V této souvislosti vidím jako velmi důležitou kritickou analýzu
pojmu „perfomativita“, který přinesl francouzský filozof Lyotard,
popisující svírající tlak „efektivity“ a „eficience“, demonstrovaný na konkrétních výkonech. Ve jménu sociální spravedlnosti
a vědecké pravdy je založena moc, jejíž optimalizace spočívá na
výkonnosti (performance) systému, tedy efektivitě. Proto musí být
všechno měřeno a vzájemně porovnáváno podle měřítek výkonnosti, aniž by se kdokoliv zeptal, proč se to tak vlastně musí dělat.
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a kritériím „dobré školy“. Tyto pedagogické sebeevaluační procesy musí probíhat permanentně a odpovědnost školy musí být
odvozována od úrovně systematické podpory a dokumentování
rozvoje jednotlivých dětí týmem učitelů.
Co se tedy musí dělat, je jít proti současnému hlavnímu
proudu a klást mu odpor tím, že budeme vůči němu prosazovat
jiné formy a způsoby školního vyučování a učení, které slouží,
ale neposluhují našim dětem tím, že respektují jejich potřeby
vzhledem k jejich různosti a odlišnosti.
ZÁVĚREM: CO MÁ A NEMÁ SMYSL PODPOROVAT
Následující řádky budiž chápány jako inspirace k přemýšlení, nikoliv jako normativní návod, co se má a co nemá udělat.
V úvodu jsem hovořil o nutnosti směřovat veškeré reformní
kroky k jedinému cíli a tím by měla být zásadní změna učební
kultury. Myslím tím změnu nikoliv pouze školy jako jednoho
z mnoha prostorů pro učení se, ale změnu především v myšlení
lidí a podmínkách pro svobodné naplňování potřeby (byť třeba
povinné) učit se. Myslím, že smysl má formulovat jeden zákon
o procesu vzdělávání, třeba v podobě zákona o celoživotním
vzdělávání. Na něj by měly navazovat a z něho mantinelově vycházet další zákony o jednotlivých vzdělávacích úrovních, které
by také definovaly jejich kvalitativní profesní a cílové standardy a formy jejich ověřování (úkol centrálního orgánu). Z nich
vycházející vyhlášky by potom upravovaly regionálně zcela
konkrétní podmínky pro naplňování cílových standardů (úkol
regionálních a místních orgánů). Vím, že řada z vás namítne cosi
o idealizmu a nemožnosti takové změny, protože by to byl velký
zásah do dosavadní organizace vzdělávání. Ano, s tím souhlasím, ten zásah totiž bude muset být s každým zpožďováním se
mnohem tvrdší a hlubší. Proč o tom nediskutovat? Není v této
společnosti nikdo, kdo by byl schopen individuálně podat hotový návrh receptu, jsou tu ale skupiny různě orientovaných lidí,
kteří jsou k takové věci odborně připraveni a navíc silně lidsky
motivováni. Zatím rozhodují lidé, kteří vidí cíle reforem v insti146
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tucích a nikoliv procesech, a navíc jevy, které musí být pouhým
prostředkem, jsou definovány jako cíle. Politici budou tvrdit
cosi o politické neprůchodnosti. Kdo ji ale vytváří, jen oni sami.
Tím navíc jen dokážou jednu jedinou věc, že nejsou ochotni
přijmout konsenzus v celonárodně důležité změně, která jediná
může vytvořit dlouhodobě motivující podmínky pro zásadní
zlepšení ekonomické a sociální oblasti naší společnosti, navíc
srovnatelné s opatřeními v nejvyspělejších zemích světa. Nehrajme „betla“, máme-li fakticky v rukou „loženého durcha“.
Kdo alespoň trochu zná mariáš, ví, že ani s určitou námahou
neuhrajeme vůbec nic a prohrajeme vše.
Pedagogika zdviženého prstu byla minulými legislativními
zásahy „úředně zakázána“, ale v praxi přežívá svým životem
dále. Stává se dokonce i žádoucí v době, kdy se ve společnosti
šíří opět strach z neúspěchu života ve svobodné společnosti,
ohraničované zákazy, příkazy, doporučeními, předpisy,
poučeními, nařízeními, regulacemi, ve kterých se už nikdo
nevyzná. Svobodný člověk je nejen pod tlakem vnějšku, je
i pod kontrolou kamer, prý z důvodů bezpečnosti. Zbavujeme
se vlastní identity ve prospěch klidu ze strany institucí. Vytrácí
se láska, porozumění, lidskost, tolerance, úcta. Jen se konstatuje, že jsou. Můžeme říci svůj názor svobodně, ale k čemu to je,
když to nikoho z mocných nezajímá?
Pokud budeme schopni využívat školních prostorů ke
kultivaci osobnosti, a nikoli jen pod zvyšujícím se tlakem
účelovosti okamžiku podléhat natrénovatelné a primitivními
testy podpořitelné kvalifikovanosti, má společnost jasnou
možnost se rozvíjet. Je to také otázka volby kritérií pro hodnocení smysluplného výkonu dětí ve školách. Když to umí školy
s daltonským plánem nebo školy podle Montessori či školy
waldorfské, proč by to nemohly zvládnout stovky dalších škol?
Kdyby Česká školní inspekce nekontrolovala ve školách hlavně
formulační shodu školního vzdělávacího programu s Rámcovým vzdělávacím programem, mohla by to vidět také.
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5. KAPITOLA
AKTIVNÍ SPOLUÚČAST ŽÁKA
PŘI HODNOCENÍ – ZDROJ INSPIRACE
ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA
A POKLÁDÁNÍ ZÁKLADŮ
ZODPOVĚDNOSTI ZA KVALITU
SVÉHO ŽIVOTA
Jana Kratochvílová
Motto: „Energie, která by lidstvu mohla pomoci, je ukryta v dítěti.“ (M. Montessori)
5.1 KOMPLEXNÍ POJETÍ ROZVÍJEJÍCÍHO
ŠKOLNÍHO HODNOCENÍ
Již pátým rokem se v České republice uskutečňuje vzdělávání žáků podle nových kurikulárních dokumentů, v primárním vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání59 (dále RVP ZV). Tento dokument se stal
podkladem pro nastolení nové koncepce výchovy a vzdělávání,
která vymezením očekávaných výsledků vzdělávání v podobě
klíčových kompetencí a výstupů vzdělávacích oborů (předmětů) definuje závazný výsledek vzdělávání a učivo jako prostředek tohoto vzdělávání a rozvoje dítěte. V nové vzdělávací
koncepci by měl být kladen důraz na dítě a jeho rozvoj, na proces osvojování si znalostí, dovedností, utváření postojů a hodnot; na jejich postupné ukotvení a propojení v systému poznání; na uplatnění nejen v běžných úlohách školního života, ale
i v kontextu praktických životních situací, nikoliv na pouhé
učivo, jak tomu bylo v minulosti. Je tomu tak i v reálném životě škol? Jak vnímají výsledky vzdělávání ČŠI a MŠMT ČR,
které zavádějí povinné testování žáků v různé fázi jejich rozvo59

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online].
Cit.[2.3.2011]. <http://www.vuppraha.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/zakladni-vzdelavani>
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je, jímž však zjišťují pouze kognitivní složku rozvoje žákovy
osobnosti, ale testy nazývají „výsledky vzdělávání žáků“? Jde
v naší společnosti o pouhé vědění, nebo o vzdělání, tedy celkově kultivovanou osobnost?
Chceme-li hodnotit výsledky výuky, pak je třeba položit si
otázku, co je cílem dnešního vzdělávání, co je výsledkem stále
se vyvíjejícího edukačního procesu v době, která je pod vlivem tolika společenských, ekonomických a kulturních vlivů?
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vymezuje vzdělávací cíl jako „rozvoj osobnosti člověka, který bude
vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními
a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon
povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení
se v průběhu celého života“.60 RVP ZV definuje devět cílů, které se dotýkají kognitivního, afektivního, sociálního, fyzického
rozvoje a seberozvoje žáka. Dokument rovněž vymezuje další
cílové kategorie rozvoje žáků – klíčové kompetence. Ve výše
uvedených dokumentech, které předurčují podobu školních
vzdělávacích programů, směřuje pojetí cílů k celistvému (holistickému) pohledu na rozvoj osobnosti žáka, avšak dílčí
oblasti kvality života žáků nejsou příliš vyváženy. H. Lukášová (2010, s. 89) upozorňuje ve své komparaci zaměřenosti
klíčových kompetencí RVP ZV a oblastí kvality života žáků
na preferování kompetencí v oblasti psychického, především
kognitivního rozvoje a v oblasti sociální na úkor péče o zdraví žáků v oblasti somatické, duchovní a jejich seberozvoje.
I přes tento nesoulad je evidentní, že legislativní vymezení cílů
a tím i výsledků vzdělávání má komplexní povahu ve smyslu
rozvoje osobnosti jako celku a nelze je ztotožňovat na pouhé
osvojování si znalostí. Otázkou je, jak jsou tyto cíle naplňová60

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). [online].
Cit.[1.11.2011]. <http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-znenizakona-c-561-2004-sb>
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ny v realizovaném kurikulu (viz vymezení kurikula – Průcha,
Walterová, Mareš, 2001, s. 110) a jaké jsou ve skutečnosti dosažené výsledky žáků. Chceme-li zjišťovat výsledky vzdělávání, musíme uplatňovat takové nástroje, jimiž pojmeme úroveň
rozvoje všech složek žákovy osobnosti.
Ve schváleném pojetí kurikula (RVP ZV) se stalo pojetí
dítěte/žáka východiskem pro nové koncepční uvažování o celém edukačním procesu. Stále více si uvědomujeme osobnost
žáka, od něhož vše ve výchově pro budoucnost začíná. Z. Helus (2004, s. 85) chápe „osobnost jako soustavu vlastností,
charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka,
která je zaměřena na realizaci svých životních cílů, zaujímá
své postavení mezi lidmi, s nimiž komunikuje, vyjadřuje svou
identitu a ovládá (reguluje)“. Jádrem osobnosti autor nazývá
schopnost autoregulace, sebeřízení, sebeovládání. Současně
upozorňuje na dynamiku vznikání osobnosti. „Nahlížíme-li na
dítě jako na osobnost, pak tak musíme činit z pohledu jeho vývoje, zabývat se tím, jak kvality osobnosti vznikají, jak se vyvíjejí, případně jak jsou ve svém vývoji brzděny či deformovány.“
Má-li základní vzdělávání respektovat osobnost žáka
a směřovat ke kvalitám jeho života v oblastech somatického
růstu a zrání, duševního, sociálního rozvoje a seberozvoje
dětského JÁ (Lukášová, 2010), pak je nutné nejen charakterizovat, ale v praxi i uskutečňovat didaktickou koncepci, která
tento celostní rozvoj podporuje. Podle V. Spilkové (2004) nejde jen o proměnu v hierarchii cílů vzdělávání a školní výuky
a o přístup k dítěti jako svébytné osobnosti s vlastní identitou
a právy – s respektem k jeho individuálním potřebám, zájmům
a možnostem rozvoje, ale i o další aspekty, z nichž lze na tomto místě podtrhnout právě kvalitu komunikace mezi učitelem
a žákem ve vazbě na kvalitu sociálního klimatu ve třídě, a tím
i odpovídající způsob motivace a hodnocení žáků. Stále většího významu nabývají profesní kompetence učitelů, zejména
pak psychodidaktická, pedagogická, diagnostická a intervenční a profesně a osobnostně kultivující (Vašutová, 2004, s. 105).
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Nahlížíme-li na dítě jako na osobnost tvořivou, zvídavou,
s potřebou se rozvíjet, poznávat a tvořit, osobnost individuální
a společenskou, osobnost kritickou, otevřenou, aktivní, činnou,
jednající, celistvou, osobnost zodpovědnou a schopnou seberegulace, pak s aktivní participací dítěte na výuce musíme počítat
nejen v procesu výuky, ale také při posuzování výsledků vzdělávání, které Lukášová (2003, s. 123) vymezuje jako „změny
v kvalitách života žáka dosažené výukou“. A protože „změny
jsou o to markantnější, čím více je žák vtažen do procesu posuzování svého rozvoje a do jeho ovlivňování, je-li vědomě aktivním spoluúčastníkem procesu výuky, má-li možnost autoregulovat své učení“ (Helus, 1992, s. 201), domníváme se, že je
třeba uvést do života model hodnocení, v němž hodnocení není
pouhým prostředkem posuzujícím učební proces a jeho výsledky, ale rovněž cílem edukačního procesu.
Z hlediska účastníků na procesu hodnocení a jeho smyslu
vymezuje Slavík (2003) pojmy instrumentální hodnocení jako
pedagogický prostředek ovlivňující žákovo učení ze strany učitele a hodnocení jako pedagogický cíl žákova učení (učení řízené
autoregulací). V zahraničí jsou používány termíny „assessment
of learning, assessment for learning“ (Black, William, 1998). Zatímco první pojem představuje souhrnné zhodnocení výsledků
učení, koncept „assessment for learning“ je vnímán jako hodnocení, které se uskutečňuje pravidelně, v procesu učení se. Získané
informace pomáhají žákům a vyučujícím identifikovat silné a slabé stránky výsledku učení a upravovat strategie výuky, aby žáci
dosáhli stanoveného cíle nebo se k němu v maximálně možné
míře (vzhledem k jejich předpokladům) přiblížili.
Ve výuce se zpravidla setkáváme s tím, že hodnocení je
v rukou učitele. Uznáváme-li však žáka jako osobnost – svébytného autonomního jedince, jako individualitu, a chceme-li
posuzovat ve své celistvosti jeho rozvoj, pak ho musíme k hodnocení přizvat (viz autonomní pojetí hodnocení – Slavík, 2003).
Souhlasíme zcela s autorem, že „autonomní ani heteronomní
hodnocení nelze samo o sobě posuzovat kladně ani záporně
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– obě nutně patří k edukační realitě a obě jsou plnohodnotnou
stránkou edukačních procesů“ (Slavík, 2003). Otázkou však je
jejich vzájemná proporcionalita. Proporcionalita, která se nevztahuje pouze k těmto dvěma pojetím hodnocení, ale i k dalším aspektům hodnocení, jako jsou funkce, typy, formy hodnocení a cíle hodnocení.
Ve vztahu k dané vyváženosti a rozvojetvornému (podporujícímu všechny kvality života žáků) pojetí výuky je třeba do
života našich tříd vnést komplexnější pohled na hodnocení (viz
systém hodnocení – Kratochvílová, 2011), jehož nedílnou součástí je autonomní sebehodnocení žáků, které není realizováno
příležitostně, ale je součástí celého systému, který jsme nazvali
modelem komplexního rozvíjejícího hodnocení. Charakteristickými rysy sebehodnocení v našich školách většinou je, že
se nerealizuje systematicky, pravidelně, ale příležitostně, pokud
učitelé „vyšetří čas“; zaměřuje se spíše na afektivní složku – co
se nám líbilo; většinou jde o ústní shrnutí v závěru vyučovací
jednotky a nepropojení s hodnocením učitele v daném okamžiku a společným směřováním rozvoje žáka.
Podíváme-li se na oba hodnotící procesy samostatně, pak
na hodnocení učitele v tomto modelu nahlížíme jako na činnost, v níž učitel zjišťuje žákovy znalosti, dovednosti, postoje
v určité etapě jeho vzdělávání, aby je porovnal s žádoucím
stavem (cíli) a formuloval takové hodnotící výroky a zaváděl
taková opatření, která budou žáka stimulovat k dosažení tohoto stavu. Jeho cílem je posoudit výsledky výuky (vyučovací
činnosti učitele a učební činnosti žáka) ve vztahu k plánovanému cíli a rozvíjet osobnost žáka.
Ve vztahu k výše uvedené definici hodnocení popisujeme
sebehodnocení jako hodnocení svěřené žákovi, jehož prostřednictvím sám žák (popřípadě ve spolupráci) posuzuje svůj výkon vzhledem ke stanovenému cíli. Žák porovnává svoje znalosti, dovednosti a postoje v určité etapě svého vzdělávání
s žádoucím stavem, aby mohl účinně ovlivňovat a řídit své
další učení a rozvoj.
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Sebehodnocení je podle Zimmermana a Schunka (Mareš,
2001, s. 505–525) jednou ze šesti komponent, které mají výrazný vliv na rozvoj autoregulace učení (vedle vyučování strategiím, praktickém provádění autoregulačních strategií, zpětné
vazby o účinnosti autoregulační strategie, monitorování sebe
samého, sociální opory). Bez sebehodnocení, sebereflexe, vnímané osobní zdatnosti a sebepojetí nemůže žák své učení řídit.
Úspěšnost žáka při učení a jeho řízení ovlivňují kromě jeho
vlastních potencialit i vnější zdroje, zejména rodiče, učitelé
a spolužáci.
Učební proces a jeho výsledky jsou o to kvalitnější, čím
více se „setkávají“ potenciality dítěte s dovedností učitele získat dítě pro dané cíle, zvolit společně odpovídající strategie
učení a poskytovat si zpětnou vazbu.
V pojetí komplexního rozvíjejícího hodnocení (schéma
č. 1) je učitelovo hodnocení žáka vyváženo explicitně sebehodnocením žáka. Pohled žáka na dosažené výsledky doplňuje pohled učitele na výsledky žáka a spojují se v jeden celek.
Jedno bez druhého ve své celistvosti neexistuje.
Komplexní proces rozvíjejícího hodnocení vychází z partnerského vztahu mezi učitelem a žákem a spočívá v činnostech, kdy oba aktéři edukačního procesu identifikují znalosti, dovednosti, postoje v určité etapě vzdělávaného subjektu, aby je porovnali s žádoucím stavem (cíli) a společně
formulovali takové hodnotící výroky a zaváděli taková
opatření a osobní cíle, která budou žáka stimulovat k dosažení tohoto stavu. Jeho cílem je posoudit výsledky výuky
k plánovanému cíli a rozvíjet tak osobnost žáka i pedagogické myšlení učitele v důsledku informací získaných prostřednictvím reflexe učitele a sebereflexe žáka.
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Schéma č. 1: Komplexní pojetí rozvíjejícího hodnocení.
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Edukační cíle na různé úrovni obecnosti (obecné, dílčí,
operační) ovlivňují výběr výukových strategií učitele, které se
promítají do učebních činností a aktivit žáků a ovlivňují způsob
a typ hodnocení v průběhu učebního procesu, kterým se učitel
snaží získat informace o tom, do jaké míry se žáci stanoveným
cílům přibližují. K tomu učiteli slouží i žákovo sebehodnocení, které je zcela záměrné, plánované, vypovídá o implicitních
jevech, které nemůže učitel jako vnější pozorovatel vnímat
(například spokojenost žáka s dosaženým výsledkem; důvody
pro jeho sebehodnocení, oblast, v níž žák sám pojmenovává
potřebu pomoci, představy žáka o pomoci, ale i jeho aktivitě
ke zlepšení výsledku atd.). Učitel i žák si společně dotvářejí
„obraz“ o již získaných výsledcích a formulují dílčí osobní cíle
a z nich plynoucí opatření, která žákovi pomohou dosáhnout
nebo se maximálně přiblížit ke stanovenému cíli. Osobní cíle
mohou být krátkodobé, ale i dlouhodobé. Jejich délka závisí na
věku žáků; úrovni rozvoje; předpokladech, obecnějších cílech,
k nimž směřují; vlastním úsilí, vnitřní i vnější motivaci. Osobní
cíle by měly být formulovány srozumitelně, měly by být žákem
akceptovatelné, dosažitelné a průběžně vyhodnocovány.
Participací na hodnocení stanovených osobních cílů pro
svůj další rozvoj žák přebírá zodpovědnost za své učení (žák
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není pouhým objektem a obětí učitelova konání) a vědomě se
tak podílí na jeho řízení. Žák se stává aktérem proměny svého
rozvoje, plánování a uskutečňování cílů (dílčích), které ovlivňují v konečném důsledku jeho cíle životní. V souladu s filozofií edukace obratu (Helus, 2009) „není vzdělávání jen péčí
o poznatkový a dovednostní rozvoj, ale především o rozvinutí
osobnosti a způsobů života“.
Model komplexního rozvíjejícího hodnocení a sebehodnocení ladí s fázemi autoregulace učení podle Zimmermana (Mareš,
2001): uvažování (vytyčování cílů, zaměřenost na cíl, strategické
plánování atd.), provádění a volní kontrola, sebereflexe.
Vzájemně propojený proces hodnocení a sebehodnocení se
stává prostředkem tolik žádané individualizace a diferenciace
ve výuce, která stále více nabývá na významu v prostředí dnešních tříd, v nichž je spektrum žáků stále pestřejší (rozdíly v dispozicích žáků, ekonomickém a sociálním rodinném prostředí,
hodnotách, postojích vyplývajících z odlišnosti mezi jednotlivými národnostmi). S pomocí osobních cílů žáků vytváří učitel
ve třídě skupiny žáků, pro něž je třeba volit adekvátní strategie
výuky, a stejně tak činí i pro jednotlivce. Nejedná se o přílišný obrat k dítěti ani o nadměrnou podporu individualizmu, jde
o schopnost a dovednost učitele reagovat na změnu společenských podmínek ovlivňujících edukační realitu a podílet se na
rozvoji kvalit osobnosti dítěte.
V celém procesu komplexního rozvíjejícího hodnocení
hraje významnou roli vzájemná vyváženost: a) účastníků hodnocení; b) rytmu hodnocení; c) způsobu hodnocení (různými
formami umožňujícími konkrétní explicitní vyjádření), typů
hodnocení. Pro vysvětlení uvádíme následující příklady: pracuje-li žák v průběhu týdne na předem definovaných cílech a získává-li od učitele v průběhu týdne informace o úrovni jejich
dosažení, pak by měl mít i žák příležitost v průběhu týdne systematicky posoudit jejich úroveň (například pravidelné týdenní
sebehodnocení) a společně se „setkat“ s učitelem nad výsledky
hodnocení; posuzuje-li učitel souhrnně zhodnocení klíčových
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kompetencí žáka za uplynulé čtvrtletí, pak by i žák měl mít
možnost posoudit úroveň rozvoje svých klíčových kompetencí
a plánovat tak směr svého dalšího rozvoje; užívá-li učitel různé
formy hodnocení, pak by měl mít tuto možnost i žák atd. Oba
pohledy se vzájemně doplňují, ovlivňují a diskuzí vyjasňují.
Již jsme zmínili, že v praxi většinou převládá hodnocení
žáka učitelem. Sebehodnocení je uplatňováno zřídka a je spíše situováno do emocionální oblasti, kdy žáci vyjadřují pocity
z realizovaného procesu výuky v rovině „líbí“, „nelíbí“. Otázkou však je, proč je v našich školách při hodnocení uplatňována víceméně pouze dimenze hodnocení jako prostředku učitelova posuzování výsledků žáka a jeho procesu učení. Přestože
se změnila celková koncepce vzdělávání akcentující žáka jako
aktivní subjekt a partnera učitele ve vzdělávání a změnila se
koncepce obecných cílů, výstupů jednotlivých předmětů a požadavků na strategie výuky, nezměnilo se většinou hodnocení
našich žáků. Příčiny této skutečnosti mohou být různé: lpění
na tradicích, časový faktor – nedostatek času na zapojení žáků
do procesu hodnocení díky předimenzovanosti vzdělávacího
obsahu, vysoký počet žáků ve třídě, nepostačující způsobilost
učitele (viz strategie profesní výbavy učitele – Slavík, 2003),
celkové pojetí výuky učitele (Mareš a kol., 1996) a vyučovacího stylu, zejména stylu autokratického (Mareš, Čáp, 2001,
s. 325–326), projevujícího se nerespektováním partnerského
vztahu mezi žákem a učitelem, upřednostňováním své autoritativní pozice a nedůvěrou v žákovu schopnost zapojovat se do
sebereflektivních procesů.
V komplexním hodnocení se cílené a systematické sebehodnocení žáka spojuje s hodnotícími výroky učitele a tvoří
společně celek, který pomáhá učiteli lépe proniknout do sebeposuzujících implicitních myšlenek žáka. Společně pak mohou
hledat takové strategie výuky a učení, které směřují k rozvoji
žáka, k uplatňování autoregulačních strategií učení a v konečném důsledku k rozvoji jeho sebepojetí a uspokojení ze svých
pokroků a tím i k pocitu štěstí.
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Model komplexního rozvíjejícího hodnocení klade značné
nároky nejen na učitele, ale i na žáky. Má dítě prvního stupně
základní školy pro takovéto hodnocení dispozice? Odpověď lze
hledat ve vývojové psychologii.
Gardner (1999, s. 268–269) uvádí, že „dítě v šesti, sedmi,
osmi letech je tím, co dokáže udělat – a hodnotí se podle úspěchu, který při tom má. V tomto věku získává pocit kompetence
a buduje svou píli, zažívá při tom strach, že se neosvědčí, že se
projeví jako neschopný člověk. Postupně si lépe uvědomuje své
vlastní schopnosti a nedostatky.“ Stejně tak podle Wágnerové
(1997, s. 9) „je dítě už částečně schopné posoudit svoje chování ve vztahu k daným referenčním normám a v tomto směru je
i regulovat. Sociální mezník nástupu do školy znamená nutnost
osamostatnění, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a jeho
následky.“
Období mladšího školního věku vymezuje Erikson (2002,
str. 229–236) jako období charakterizované snaživostí, přičinlivostí dítěte. Ta vychází z jeho potřeb být aktivní, poznávat,
zažívat ocenění, úspěch, seberealizovat se v prostředí bezpečí
a lásky. Zátěžových situací postupně přibývá a dítě je konfrontováno s novou rolí školáka, s výsledky svého učení. Při selhání
má pocit viny, selhání. Oproti snaživosti vystupuje do popředí
pocit méněcennosti. „Dítě potřebuje, aby lidé vyjadřovali souhlas s tím, co dělá, aby mu dodávali jistotu.“
Z uvedených tezí je zřejmé, že dítě je schopno pohlížet
samo na sebe, převzít roli hodnotitele, avšak při své zranitelnosti z neúspěchu k tomu potřebuje vedení. Žák se musí hodnotícím kompetencím postupně učit, krok za krokem. Školní hodnocení nemůže být vždy vyjádřením souhlasu s činností žáka,
ale při jeho citlivé realizaci a spoluúčasti žáka a respektování
jistých podmínek (funkcí hodnocení, preferování formativního hodnocení a hodnocení podle individuální vztahové normy,
uplatňování různých forem hodnocení) a základních pilířů
(práce s cíli rozvoje žáka, s kritérii a užívání popisné formy jazyka) může pocit méněcennosti omezit či eliminovat a naopak
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naplňovat jeho potřebu seberozvoje. V celém procesu hraje rozhodující roli učitel jako řídící činitel výuky, který působí velmi
citlivě při sebehodnocení žáka a systematicky se podílí na rozvoji žákových sebehodnotících kompetencí.
5.2 PODMÍNKY PRO OSOBNOSTNĚ ROZVÍJEJÍCÍ
HODNOCENÍ
1) Jednou ze základních podmínek je respektování rozdílných
funkcí hodnocení a jejich uskutečňování v reálném životě
žáků.
Vymezení funkcí hodnocení není terminologicky jednotné,
mnozí autoři používají k jejich vyjádření různé pojmy, pod
jejichž obsahem však najdeme hodně společného (Košťálová a kol., 2008; Kalhous, Obst, 2002; Slavík, 1999; Kratochvílová, 2011).
Naším cílem není popisovat jednotlivé funkce hodnocení
(v kontextu budeme uvažovat o funkci poznávací-informativní, korektivní-konativní, motivační a rozvojové), ale
upozornit na skutečnost, že v důsledku jejich neznalosti či
neuvědomění si a nepřijetí učiteli není jejich síla dostatečně
využívána v praxi. Tuto skutečnost dokumentují příklady
zápisů v sešitech a písemných pracích žáků: výborně!, 3,
1!, 15/20, ++ atd. Jakým způsobem tyto údaje žáka (a rodiče) informují o tom, co se mu daří či nedaří, jak ho motivují
a směřují k další činnosti, úsilí a upozorňují na možnosti
jeho dalšího rozvoje? Na vzorku osmdesáti učitelů jsme
reflektovali, do jaké míry jejich způsob hodnocení obecně
odpovídá požadavkům hodnocení z hlediska jeho funkcí.
Ze sebereflexe učitelů vyplynulo, že informativní funkce
hodnocení je velmi podceňována. Učitelé většinou poskytují žákům informace o výsledku numericky, nejčastěji
známkou, popřípadě počtem chyb, méně často verbálně,
a to spíše upozorněním na nedostatky, občas hodnocení zahrnuje motivaci žáka (spíše ústně, graficky – „smajlíkem“)
a zřídka nabízí žákovi tolik potřebnou informaci o tom, co
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a jak je třeba rozvíjet a jak dále postupovat v procesu učení.
Při této sebereflexi si učitelé začali více uvědomovat význam
funkcí hodnocení. Cílená sebereflexe uplatňování funkcí
hodnocení v reálném životě může učitele přivést k hledání
takových způsobů hodnocení, které budou žáka dostatečně
informovat, motivovat a ukazovat cestu jeho dalšího rozvoje a učiteli poskytovat informace pro volbu vhodných
výukových strategií. Učitel pak může vyzývat žáka k otázkám: co již umím, co se mi ještě nedaří, co se chci naučit,
co pro to udělám, a vést ho tak ke komplexnímu funkčnímu
pojetí hodnocení a postupně ho vybavovat sebehodnotícími
kompetencemi (viz ukázky ze sebehodnocení žáků 3. ročníku české sekce EŠ Brusel III v závěru příspěvku).
2) Aby hodnocení mělo výrazně pozitivní účinky na rozvoj
žáků, je třeba více upřednostňovat určité typy hodnocení
(druhá podmínka).
Všechny typy hodnocení (Košťálová a kol., 2008; Kalhous,
Obst, 2002; Slavík, 1999; Kratochvílová, 2011) mají svůj
význam, odpovídají-li cíli hodnocení, který sledujeme.
V praxi uplatňují učitelé všechny typy, některé častěji, jiné
méně (hodnocení bezděčné x záměrné; formativní x sumativní; výsledku x průběhu; normativní x kriteriální). Obecně však upřednostňují sumativní hodnocení a opomíjejí
hodnocení formativní.
Po učitele je důležité uvědomovat si možnosti jednotlivých
typů hodnocení, cíleně s nimi pracovat a v praxi je kombinovat. Pozornost je třeba zaměřit zejména na hodnocení
formativní, kriteriální a hodnocení vzhledem k individualitě u žáka. Formativní hodnocení poskytuje žákovi informace v průběhu procesu učení, v době, kdy se jeho výkon
dá ještě zlepšit, slouží k jeho seberozvoji. Zaměřujeme se
na hodnocení probíhající činnosti (jak se žák učí, jak řeší
určitý příklad, jak postupuje po zadání práce, při zhotovení výrobku, jak spolupracuje ve skupině, jak řeší problém,
jak se chová atd.). Působení formativního hodnocení na vý162
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sledky žáků sumarizují ve zprávě Black, William (1998).
Formativní hodnocení by mělo převažovat nad sumativním
hodnocením.
Nadužívání sumativního hodnocení vede k odpoutání
pozornosti žáka od samotného procesu učení k orientaci
a závislosti na pouhý výsledek, na „odměnu“, kterou je
v našich podmínkách nejčastěji známka. Žáka nezajímá to,
co dělá a co je třeba udělat pro svůj další rozvoj, ale jaká
bude jeho odměna. Nadměrná kvantifikace sumativního
hodnocení vede k pouhé orientaci na výsledek a počítání
„jedniček, symbolů, razítek, bodů, slov“. K čemu směřuje pedagogické jednání učitele, který zaznamená za měsíc
září a polovinu října žákovi 1. ročníku do žákovské knížky
51 známek? Proč jsou to zpočátku většinou samé jedničky
a postupně se škála hodnocení rozšiřuje o dvojky, trojky,
čtyřky a pětky? Takové heteronomní hodnocení neposkytuje žákovi ani jeho rodičům dostatek informací a opory
pro další učení, ale vede ke srovnávání žáků (respektive
výsledků jejich sumativního hodnocení mezi sebou). Žáci
si počítají jedničky, porovnávají se. Proces učení a změny v rozvoji osobnosti žáka jsou opomíjeny, do popředí
vstupují jen výsledky, které neberou v potaz pokrok žáka
samého. V rozvíjejícím hodnocení se žák cíleně neporovnává s ostatními, ale jen ve vztahu k sobě samému, k cestě,
kterou ušel směrem k cíli a která je ještě před ním. Neopomíjíme skutečnost, že žák „vnímá“, „cítí“, jaké úrovně
dosahují jeho výsledky vůči jeho spolužákům, a vnitřně
k tomu zaujímá určité stanovisko, které ovlivňuje jeho
sebepojetí. Toto posuzování vůči druhým však sami nepodněcujeme, ale usměrňujeme. Posuzujeme práci žáka
vzhledem k jeho předešlému výkonu. Takovéto hodnocení
podporuje uplatňování individualizace výuky a využívá
modelu zvládajícího učení (Mastery Learning – Bloom
– Mareš, 2001, s. 403–411). Podporuje především funkci
rozvíjející a motivační.
163

Jana Kratochvílová

3) Posouzení dosažené úrovně výsledků žáků vyjadřujeme
různými způsoby (třetí podmínka). Explicitní vyjádření
hodnocení nazýváme formou hodnocení (Kolář, Šikulová, 2005). Volba způsobu hodnocení souvisí s cílem našeho
hodnocení, typem hodnocení, osobností žáka, jeho věkem
a je těsně spjata s danou pedagogickou situací. Podle pedagogické situace využívá učitel v průběhu dne různé způsoby hodnocení, které se vzájemně doplňují a prolínají.
O žádném z nich nemůžeme říci, že je lepší nebo horší.
Všechny jsou vhodné, pokud jsou v souladu s funkcemi
hodnocení a jejich volba odpovídá stanoveným cílům.
Schéma č. 2: formy hodnocení.

Z praxe můžeme vypozorovat, že nejčastěji užívanou formou je hodnocení číselné, ať již v podobě klasifikačních
stupňů, bodů nebo procent. Pokud je využíváno verbální
hodnocení, je to spíše v ústní podobě. Opomíjeny jsou však
grafické a nonverbální formy hodnocení. Přitom podle Piageta je myšlení dětí v mladším školním věku etapou konkrétních operací. Myšlení respektuje zákony logiky; děti
dokážou mnohé operace – klasifikovat, třídit, řadit atd.,
přitom se však vážou na názorné poznání, na konkrétní
předměty, procesy, které lze přímo vnímat, představit si
je, popřípadě s nimi manipulovat, prakticky si ověřit řešení
problému (Mareš, 2001, s. 393).
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Proč tedy nevyužívat při hodnocení v mladším školním
věku názorné pomůcky (předměty – kuličky, kostky, kaštany, kamínky apod.) a manipulací s nimi znázornit dosaženou úroveň kompetence? Vyjadřují-li se děti rády graficky,
pohybem, měli bychom i tuto skutečnost promítnout do
užívaných forem hodnocení.
Existují-li různé styly učení (Mareš, 1998) a preferované
styly inteligence (Gardner, 1999), pak bychom měli společně s žáky vyjadřovat výsledky výuky různými formami,
neboť každý vyjadřovací prostředek má svá specifika, a to
i v dopadu na individualitu dítěte.
Ve vazbě na užívané formy hodnocení se okrajově zmíníme
o podobě hodnotících zpráv (zejména závěrečných). V českých školách stále převažuje sumativní hodnocení číselné,
zejména hodnocení pětistupňovou škálou 1, 2, 3, 4, 5, jež
se používá nejen na vysvědčení, ale často i při průběžném
hodnocení výsledků žáků. V Evropských školách61 se sumativní (pololetní a závěrečné) hodnocení uplatňuje v závěrečné zprávě prostřednictvím čtyřstupňové škály, která
je verbalizována (kompetence dosud nebyla osvojena,
kompetence je osvojena částečně, kompetence je osvojena,
osvojenou kompetenci žák běžně uplatňuje v nových situacích – Kratochvílová, 2011) a slouží k posouzení získané
úrovně dílčích kompetencí v jednotlivých předmětech.
Současně umožňuje sledovat pokrok žáka oproti prvnímu
pololetí, který učitel vyjádří šipkou mezi stupni škály. Jakékoliv ocenění, opatření, doporučení může učitel každého
předmětu vyjádřit i slovně ve vymezeném prostoru.
Obecně se v Evropě rozvíjí trend vyjádřit závěrečné sumativní hodnocení kombinovanou formou, tedy verbál61

Základní informace o Evropských školách. [online]. Aktualizováno 24. 11. 2010, cit. [10. 12. 2010]]. <http://www.msmt.cz/
mezinarodni-vztahy/zakladni-informace-o-evropskych-skolach>
Welcome to the website of the Schola uropaea. [online]. Cit. [10.
12. 2010]]. <http://www.eursc.eu/index.php?l=2>
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ně ve spojení se stupni nějaké škály. Tento trend je reakcí
na nepostačující vypovídací hodnotu číselného hodnocení a odpovídá požadavku informační hodnoty pro uživatele. Tomu pak odpovídají formuláře závěrečného sumativního hodnocení. Ne všechny však poskytují rodiči
a dítěti dostatečné informace o dosažených výsledcích
(viz podoba vysvědčení v České republice pro hodnocení
klasifikací).
Podoba závěrečného vysvědčení – hodnotící zprávy úzce
souvisí s otázkou, kterou vymezuje Slavík (2003): Jakou
hodnotu má zpětnovazební informace pro žáka, rodiče?
Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Hodnota zpětnovazební informace souvisí s mnoha faktory, jako je hodnota
vzdělání v rodině, vztah rodičů a žáka ke škole, výchovný
styl rodiny, učitele, spolupráce s rodiči, klima ve třídě, kvalita zpětné vazby, její frekvence a především i vztah mezi
učitelem a žákem. Závisí na schopnosti interpretovat hodnotící zprávu (o zprostředkovávání zavedeného systému
hodnocení rodičům více in Kratochvílová, 2011). V rozvojovém pojetí je autorem hodnotících zpráv nejen učitel, ale
také žák. Žák, který je veden k autoregulaci svého učení,
je schopen (na své úrovni) popsat jeho proces i výsledek.
Učitel by měl brát v potaz popis žáka, neboť v něm se odrazí implicitní, nepoznané jevy, které učiteli doplní celkový
obraz o procesu učení.
Hodnota zpětné vazby závisí na způsobu podání, na tom,
zda v sobě obsahuje motivační, korektivní a hodnotnou
informační složku a především na schopnosti žáka, rodiče
i učitele reagovat na zpětnou vazbu, a tím převzít za proces
učení i výsledky zodpovědnost. V rukou učitele je spjata se
žákovou nadějí a beznadějí.
Souhrnně ve vazbě na uvedené podmínky lze konstatovat,
že rozvíjející hodnocení akcentuje hodnocení formativní; hodnocení komplexní – průběhu i výsledků, učitele i žáka, hodnocení kriteriální, hodnocení podle individuální vztahové normy,
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hodnocení různými formami a hodnocení systematické a srozumitelné všem účastníkům edukačního procesu.
Slavík (2003) vymezil směrem ke školnímu hodnocení
několik okruhů, mezi nimi i problém, jak zabezpečit u žáka
kompetenci hodnotit svůj vlastní nebo cizí výkon. Základním
východiskem je jistě profesní vybavenost učitele, která souvisí s respektováním klíčových prvků hodnocení, jež jsou různě
vymezeny. Buttler (2006) definuje následující klíčové elementy
cyklu hodnocení pro učení: učební cíle jsou pojmenovány, učitelé získávají údaje o výsledcích žáků mnoha způsoby, získaná
data jsou interpretována, učitelé pojmenují, co žáci znají a co je
možné zlepšit, je navržen nový plán výuky. Clarke (2005, s. 5)
definuje čtyři základní prvky hodnocení podporujícího učení:
sdílení učebních cílů, efektivní dotazování se (hledání „dobré
otázky“ zpracovává Hansen-Čechová, 2009, s. 20–25), sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků, efektivní zpětná vazba.
V našem modelu komplexního rozvíjejícího hodnocení považujeme za klíčové stavět na čtyřech základních pilířích:
1) jasná komunikace cílů v rovině učitel – žák, žák – žák,
jejich srozumitelná verbalizace v jazyce žáků a uvědomění
si jejich obsahu, práce s osobními cíli;
2) volba vhodných vyučovacích a učebních strategií směrem
ke stanoveným cílům;
3) posuzování výsledků podle stanovených kritérií, indikátorů;
4) užívání popisného a srozumitelného jazyka.
Ad 1) a 2) Od dovedností učitele a žáků pracovat s učebními cíli se odvíjí volba výukových strategií učitele, definování
učebních úkolů pro žáky a činností zprostředkovávajících určité učivo a odpovídající způsob hodnocení, který se vrací zpět
ke stanovenému cíli. Na místě je cílené vedení žáků učitelem
k práci s učebními cíli. V osobnostně rozvíjejícím modelu učení je nezbytně nutné, aby byli žáci seznámeni s cílem, k němuž mají společné vyučovací aktivity učitele a učební činnosti
žáků dospět. Učitel by měl vstupovat před žáky s jeho jasným
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zněním, měl by ho umět převést do jazyka pochopitelného pro
žáky. Učitelé často podceňují význam výukových cílů a neformulují je směrem k žákům. Cíle vzdělávání jsou dětem sdělovány na začátku vyučovací hodiny spíše jako témata či učivo (jsou zaměňovány za kategorii obsahu) nebo činnosti, jak
jsme měli možnost zaznamenat při pozorování výuky na prvním stupni základní školy v rámci specifického výzkumu KSP
MU Brno (Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání České republice ID
– 0021622443): „Téma dnešní hodiny jsou desetinná čísla.“
„Budeme opakovat český jazyk.“ Budeme si opakovat počítání do 1000.“ „Naučíme se Ř.“ „Budeme opakovat člověka.“
„Dnes budeme opakovat nemoci a úrazy.“ (Obdobná zjištění ve
výuce fyziky popsal Janík, 2007.)
Pro jasné a srozumitelné sdělení cílů užívá učitel znění vycházející z taxonomie cílů, které rozvíjejí osobnost žáka
v kognitivní, ale rovněž i afektivní, psychomotorické oblasti.
K formulaci cílů v kognitivní oblasti dnes učitelé nejčastěji využívají původní Bloomovu taxonomii z roku 1956, která však
prošla revizí v roce 2001 pod vedením autorů L. W. Andersona
a D. R. Krathwohla a byla transformována (Švec, 2005, s. 453–
476). Anglický originál revidované verze Bloomovy taxonomie
upravil na Slovensku rovněž Š. Švec (2005) jako Taxonomii pro
proces učení se, vyučování a hodnocení výsledků. V nové verzi
Bloomovy taxonomie nejde již jen o taxonomii cílů, ale o provázanou linii učební cíl – činnost – hodnocení.
Nejprve je však třeba s žáky formulovat výukový cíl po obsahové stránce tak, aby odpovídal jejich možnostem a byl pro
ně dosažitelný (zóna nejbližšího vývoje), po jazykové, aby byl
dobře srozumitelný a aby se dětí bytostně dotýkal. Je obvyklé, že cíle jsou pro žáka formulovány a předkládány nejčastěji
učitelem, ale při pojetí výuky, v němž je zodpovědnost za výsledky přenesena rovněž na žáka, mohou být cíle formulovány žákem nebo ve spolupráci s učitelem, zejména osobní cíle
žáka, k nimž učitel a žák společně dospějí v průběhu výuky
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a učení se. Při dodržení zásad hodnocení a sebehodnocení je
žák schopen posoudit a jasně formulovat, v čem je třeba se
dále rozvíjet. Je schopen zamýšlet se a postupně pojmenovávat, co a jak pro dosažení cíle udělá. Jeho potřeba úspěchu je
spjata se snahou ukázat, že něco umí, že dosáhl takové úrovně,
která je žádoucí (Vágnerová, 2005, s. 34). Jeho „já chci“ je základem možného úspěchu, což dokládá naše zkušenost, kterou
jsme získali s formulováním „osobního cíle žáka“, jejž si žáci
stanovili na základě svého pravidelného písemného průběžného sebehodnocení. Cíle by měly být nejen pojmenovány, ale
„zviditelněny“ a v průběhu procesu směřování k danému cíli
by se k nim měli učitel i žák stále vracet (Kratochvílová, 2011).
Na osobní cíl navazuje pojmenování činností a vlastní aktivita
žáka a samozřejmě průběžné vyhodnocování stanoveného cíle
(prostřednictvím grafického znázornění, písemného, ústního
hodnocení). Cíle tak bezprostředně souvisejí s rozvojovými
úkoly, kterými H. Lukášová-Kantorková (2003, s. 53) nazývá
„úkoly, které plně respektují potřeby dítěte rozvíjet se v určitých oblastech a které tvoří šance k seberealizaci žáků“. Jasná
cílová orientace – dovednost pracovat s cíli – správně je zvolit,
sdělit, poskytovat k nim odpovídající úkoly a zpětnou vazbu
v daném čase ovlivňuje výkon žáka a jeho prožitek z úspěchu
či neúspěchu.
Jak uvádí H. Lukášová (2003, s. 123), „žáci, kteří mají větší
naději ohledně budoucího vývoje problému, tj. žáci, kteří věří,
že věci půjdou ve škole dobře a něco pro to dělají, mají lepší
školní výsledky, a to bez ohledu na jejich intelektové schopnosti,
dosavadní prospěch a sebeúctu“.
Ad 3) Kritéria hodnocení umožňují žákovi i učiteli sledovat
míru dosažení stanoveného cíle a zmírňovat subjektivitu hodnocení. Kritérium je „název pro vlastnost, která se vyskytuje
u několika rozmanitých objektů, ale případ od případu nabývá
různé míry hodnoty“ (Slavík, 1999). Kritéria můžeme seskupovat do skupin a vytvářet tím sadu kritérií. Kritéria nám pomáhají konkretizovat výkon žáka, jeho výsledky.
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Povinnost stanovit kritéria hodnocení vyplývá v České republice z vyhlášky č. 48/200562 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění
pozdějších předpisů a z požadavků na strukturu a obsah klasifikačního řádu školy. Důvodů pro jejich formulaci je několik:
 Pomáhají učiteli i žákům poznat celek, jeho dílčí elementy
a vztahy mezi nimi, čímž si společně uvědomují obsah či
proces, který mají žáci zvládnout.
 Pomáhají učiteli i žákům zhodnotit výkon (s využitím různých
forem – číslice, stupně, body, slova, grafy, předměty atd.).
 Pomáhají hledat pozitiva v žákově výkonu a zcela nenásilně upozorňují na možnosti zlepšení výkonu.
 Podporují všechny funkce hodnocení.
 Vtahují osobnost žáka do procesu hodnocení, směřují ho
k autoregulaci učení a vedou ho k odpovědnosti za vlastní
výsledky.
 Poskytují žákovi oporu pro sebehodnocení i hodnocení
druhých.
Kritéria lze definovat pro všeobecné kompetence, specifické kompetence (výstupy předmětů), proces – průběh činnosti i produkt (Kratochvílová, 2011). Jako východisko pro
tvorbu kritérií může učitel využít modelové příklady různých
prací, ukázek, produktů na kvalitativně odlišné úrovni (práce
excelentní, ale i nevyhovující z minulých ročníků či současně
vznikající), které společně s žáky analyzuje, a na základě těchto poznatků s nimi formuluje žádoucí kritéria a samozřejmě
i zkušenosti žáků.
Z hlediska tvůrce mohou být vytvářena a předložena mnoha
způsoby:
a) být komplexně předložena učitelem
Tato strategie je vhodná zejména v počátku práce s kritérii,
kdy se předložený seznam stává určitým modelem. Učitel
62

<http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-48-2005-sb-1>
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dává žákům příklad znění kritérií, určuje jejich počet a učí
děti porozumět jejich obsahu.
b) být utvářena učitelem postupně před zraky dětí
Žáci se stávají účastníky hledání a formulování kritérií,
mohou sledovat učitelovo uvažování a postup.
c) vzniknout ve spolupráci s žáky
Učitel cíleně spolupracuje s žáky. Poskytuje jim značný
prostor pro hledání vhodných požadavků a jejich vyjádření, současně však usměrňuje jejich náměty. Zajišťuje tím
odpovídající počet kritérií a vystihnutí podstatných hodnotících znaků.
d) být navržena žáky
Jsou-li žáci k tvorbě kritérií vedeni od 1. ročníku, jsou
schopni samostatně či skupinově definovat pro určité cíle
kritéria již v průběhu 2. ročníku. Jejich kompetence jmenovat kritéria se s věkem neustále zdokonaluje.
Postup vytváření a zavádění kritérií souvisí s pedagogickým taktem učitele, jeho vyzrálostí, získanými zkušenostmi;
s věkem žáků a úrovní jejich kompetencí provádět analýzu
a syntézu učebního procesu. Měla by však platit zásada, že kritéria jsou žákům známa před jejich hodnocením, jsou jim
srozumitelná a je jich přiměřený počet.
Z hlediska časového mohou kritéria vznikat nebo být předložena:
a) v počáteční etapě osvojování si kompetence
Žáci tak získávají jasnou ucelenou představu o požadavcích na kvalitně odvedenou práci. Tento postup působí velmi motivačně, ale může také vyvolávat obavy některých
žáků ze souhrnu nároků. Učitel proto musí při práci s kritérii postupovat velmi citlivě.
b) průběžně při osvojování si dané kompetence
Nejprve se žáci seznámí s prvním kritériem, které je zaznamenáno a viditelně umístěno, a žáci pracují na zvládnutí
tohoto dílčího cíle. Postupně jsou k seznamu dopisována
další kritéria, krok za krokem. Tento postup je velmi sro171
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zumitelný mladším žákům, působí rovněž silně motivačně,
ale také autoregulačně.
c) po osvojení si dané kompetence
Tento postup je sumarizací toho, co se děti naučily. Žáci
jsou schopni vytvořit seznam kritérií, který slouží jako východisko pro hodnocení a sebehodnocení. Formulace kritérií je současně zpětnou vazbou pro učitele, jak děti pochopily danou osvojovanou kompetenci.
Pokud žák splní stanovená kritéria (sadu kritérií), lze hodnotit jeho výkon způsobem vyjadřujícím nejvyšší míru osvojení. Pro různou míru kvality – dosažený stupeň kvality v naplnění kritéria (sady kritérií) používáme indikátory – ukazatele
vyjadřující různou hodnotu kvality daného kritéria.
Indikátory umožňují objektivizovat hodnocení a sebehodnocení žáků. Do procesu učení je zavádíme postupně, stejně
jako kritéria, a spíše je žákům předkládáme nebo je tvoříme
společně s nimi.
Kritéria, popřípadě indikátory by měli mít žáci stále vizuálně před sebou, aby se k nim mohli v procesu učení vracet.
Postupně si je osvojí i pamětně a jsou schopni se podle nich
hodnotit i bez viditelného popisu. Kritéria pro krátkodobější
specifické kompetence mohou být zobrazena po kratší období
a postupně vystřídána dalšími. Kritéria lze také zařadit do portfolia žáka.
Vedeme-li žáky cíleně k práci s kritérii (postupně i s indikátory), pak jsou postupem času schopni zcela autonomně používat
kritéria v běžných životních situacích. Jejich hodnocení se stává
autonomním – „hodnocení, které žák sám používá, zvládá, kterému do potřebné míry rozumí a které dokáže vysvětlovat nebo
případně obhajovat. Vede k rozvoji metakognice – reflexe svých
vlastních učebních myšlenkových procesů“ (Slavík, 2003, s. 12).
Pracujeme-li cíleně s kritérii, věnujeme-li pozornost
potřebám žáků, jejich sebehodnocení a upravujeme-li vyučovací
strategie směrem k naplnění potřeb, dosahuje žák lepších
výsledků (příklad in Kratochvílová, 2011, s. 48, 49).
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Ad 4) Ať již hodnotíme slovně, numericky či graficky, naše
hodnocení by mělo žákovi poskytovat podstatné informace pro
posouzení jeho výkonu (funkce poznávací). Pro naplnění této
funkce nám nestačí povrchní, nic neříkající sdělení, které spíše
funguje jako prostředek vnější motivace v pozitivním nebo negativním slova smyslu a působí nezdravě na sebepojetí dítěte.
Je-li dítě chváleno, vytváří si o sobě pozitivní obraz založený na
obecných frázích, nepodložený konkrétními výsledky; je-li dítě
hodnoceno negativně, postupně se s tímto negativním obrazem
začíná ztotožňovat a přestává věřit ve své schopnosti, v dobré
výsledky a v možnou změnu: „Všechno je stejně k ničemu, já
to nedokážu.“ Jak uvádí Mareš a Křivohlavý (1995), „učitelovo
očekávání může za jistých okolností nabýt podoby tzv. sebenaplňující předpovědi. Učitel, který od žáka očekává určité výsledky, se často snaží, aby na jeho slova došlo…“
Z tohoto důvodu upřednostňujeme při hodnocení jazyk popisný, jímž popisujeme konkrétní činnost, výsledek a chování
žáka, čímž žákovi poskytujeme dostatečné informace. Popisný
jazyk je zcela v souladu s poznávací funkcí hodnocení. Zaměříme-li se současně především na pozitiva žákova výkonu, posilujeme také motivační funkci hodnocení.
Popisný jazyk není jednoduché zvládnout. I učitelé se mu
musí postupně učit. Správným používáním popisného jazyka
ve třídě vedou žáky k jeho postupnému uplatňování při sebehodnocení nebo hodnocení druhých a k jeho vývoji (Kratochvílová, 2011, s. 45). Žáci se tak postupně učí jasně konkretizovat
úroveň svých kompetencí a spolupodílejí se na regulaci učení.
„Myšlení je u člověka těsně spojeno s existencí jazyka a řeči.
Sebehodnocením učíme děti myslet – uvědomovat si vztahy mezi
jevy, mezi hodnotami, které jsou dány“ (Šimíčková-Čížková,
2002, s. 37). Tak dítě rozvíjí a formuje své jáství.
Rozvoj sebehodnocení a učení úzce souvisí s potencialitami dítěte, které se vyvíjejí v příznivých podmínkách za pomoci vnějších činitelů. Od učitele je očekáváno profesionální
chování, které souvisí s jeho osobnostními charakteristikami
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a kompetencemi odbornými, pedagogicko-psychologickými,
manažerskými a psychodiagnostickými. Žákovo učení je řízeno nejen dovednostmi učitele formulovat výukové cíle, specifikovat je vzhledem k úrovni již získaných výsledků, volit odpovídající strategie výuky, získat žáky pro učení a uplatňovat
vhodný způsob zpětné vazby směrem ke stanoveným cílům, ale
rovněž i jeho schopností vysvětlit rodičům (zákonným zástupcům) zvolený způsob hodnocení, hodnocené kompetence a roli
žáků – aktérů při hodnocení.
Rodiče neměli v minulosti mnoho příležitosti rozvíjet své
sebehodnotící kompetence a reflektovat zcela otevřeně systematicky své výsledky učení. V rámci školního vzdělávání se
setkávali pouze s klasifikací jako oficiálním a jediným možným
způsobem závěrečného hodnocení. O to více času a příležitostí
k vysvětlení významu sebehodnocení a jiných způsobů hodnocení by jim učitelé měli věnovat. K tomu mohou využít různých
prostředků: diskuze na třídních schůzkách, bezděčná setkání,
informační tabule ve třídě, ve škole, nabídka literatury, internetové stránky, text v knížce pro hodnocení a sebehodnocení
apod. V roce 2001 J. Nováčková ve své publikaci Mýty ve vzdělávání napsala, že „bude třeba ještě mnoho vysvětlování a argumentace (že stres je neslučitelný s kvalitním učením, že závislost
na vnější motivaci je pro život nepříznivá), než rodiče pochopí,
že známky dětem jen škodí. Bude potřebná i publicita příkladů
z praxe (dnes již nejen ze zahraničí, ale i z našich škol), že děti
se učí i bez známek, a to dokonce mnohem lépe.“ Lze dodat,
že stejná potřeba je tu i dnes, po deseti letech. Učitelé by si
však měli být vědomi skutečnosti, že lidskou komunikaci z očí
do očí nic nenahradí (Kratochvílová, 2011) a že to, jak způsob
hodnocení i sebehodnocení rodiče pochopí a přijmou, působí
významně na řízení učení jejich dítěte.
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ZÁVĚR
V příspěvku jsme se pokusili vymezit pohled na hodnocení,
které rozvíjí osobnost žáka – kvality jeho života. Komplexní
model rozvíjejícího hodnocení a sebehodnocení je bezpodmínečně spjatý s adekvátním uspořádáním výuky, příznivým
emočním klimatem a respektem mezi aktéry výuky. Hodnocení
je v něm pojímáno přednostně jako cíl rozvoje osobnosti žáka
v kvalitách jeho života. Není tedy jen prostředkem, ale je současně i cílem, dovedností, která pomáhá žákovi identifikovat
výsledky svého výkonu i procesu učení, aby byl schopen dalšího rozvoje.
Hodnocení učitele a žáka je systematické a tvoří nerozlučný celek. Autonomní hodnocení žáka v něm hraje významnou
roli, neboť podle Rogerse „tím, jak přebíráme mínění jiných za
své, ztrácíme kontakt s potenciální moudrostí našeho vlastního fungování a ztrácíme důvěru v sebe“ (Šimíčková-Čížková,
2002, s. 18). Dáváme tedy dítěti možnost spoluvytvářet své mínění o sobě, formovat své sebepojetí a sebeúctu pod citlivým
vedením učitele. Hodnocení plní své funkce a je postaveno na
čtyřech základních pilířích, jejichž správné uvádění v život pomáhá ocenit výsledek žáka a ovlivňuje úroveň jeho aspirací,
pomáhá mu vědomě regulovat proces učení a svého rozvoje.
Stírá rozdíl mezi reálným sebepojetím (za koho se žák považuje) a ideálním (kým by chtěl být).
Hodnocení se stává autonomním v plném slova smyslu. Je
„přirozenou součástí autentického (autonomního, autoregulovaného) učení žáků, na jehož konci je žák schopen porovnávat své dosažené výsledky se zamýšlenými cíli, hodnotami nebo
kritérii, indikátory, s nimiž je seznámen před zahájením učební
činnosti nebo jež sám formuloval“ (Lukášová, 2010, s. 175).
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Přílohy:
Obr. č. 1: Sada kritérií pro výrobek navržená žákyní třetího ročníku.
Kritéria byla navržena žákyní 3. ročníku pro zhotovení výrobku – závěrečného produktu. Celou výuku
si vedla sama (připravila si pomůcky, vysvětlila
postup výroby produktu)
a spontánně na tabuli napsala daná kritéria, podle
nichž vyzvala spolužáky
k sebehodnocení výsledku.
Obr. č. 2: Měsíční sebehodnocení žáka 3. ročníku zaměřující se
na pozitiva výsledků žáka (rozvoj popisného jazyka – informativní funkce hodnocení), na
uvědomění si kompetencí,
v nichž může žák udělat pokrok, a hledání řešení (konativní a korektivní funkci
hodnocení). Sebehodnocení
zachycuje rovněž oblast zájmů žáka, které může učitel
využít jako motivační zdroj
či prostředek osvojování si
a rozvíjení kompetencí.
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6. KAPITOLA
POJETÍ EDUKACE Z HLEDISKA
KVALITY ŽIVOTA DĚTÍ
A ŠKOLNÍ HODNOCENÍ
Hana Lukášová
V úvodu textu je uveden problém střetu protichůdných
paradigmat v teorii i praxi vzdělávání v České republice jako
fenoménu, který výrazně komplikuje proces transformace školství po roce 1989. Jsou prezentovány klíčové principy humanistického, osobnostně rozvíjejícího, na žáka orientovaného pojetí základního vzdělávání. V centru pozornosti je také reflexe
hlavních směrů snah o prosazení antropologicky orientované
pedagogiky v procesu transformace českého školství, přínosy
alternativních pedagogických směrů a inovativních programů
(s důrazem na waldorfskou pedagogiku). V této části publikace
se budeme zabývat řešením problému pojetí edukace z hlediska
otázek školního hodnocení. Bude nás zajímat, jak lze identifikovat rozpor dvou modelů vzdělávání (tj. výkonový a rozvojový model) na pozadí různých teoretických diskurzů. Podrobněji
se budeme věnovat paradigmatu, které přináší koncepce kvality
života žáků v edukaci. Dále nás bude zajímat klíčová otázka,
jaký model školního hodnocení by mohl odpovídat zvolenému
východisku v pojetí edukace v Česku.
6.1 JAKÉ JSOU ZMĚNY A TRENDY V POJETÍ
EDUKACE A ŠKOLNÍHO HODNOCENÍ
V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH?
Změny a trendy v pojetí primární edukace je potřebné chápat na pozadí všech změn v naší společnosti po roce 1989. Greger konstatuje, že neutěšené výsledky českého vzdělávání po
dvaceti letech reforem je potřebné podrobit kritické analýze
(2011, s. 9–22). Otázkou je, proč se výsledky českého vzdě181
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lávání jeví jako neutěšené. Gregerův pohled se snaží posoudit
systémové proměny edukace a jejich vnímání hlavními aktéry.
Hlavní problém autor vidí v tom, že implementace reformních
cílů proběhla bez jejich operacionalizace a školám nebyla poskytnuta dostatečná opora ze strany MŠMT, na což poukázali se Strakovou a dalšími kolegy v rozboru Bílé knihy (2011).
Hlavně je však zdůrazněna spontánnost změny po roce 1989,
které schází jakékoliv plánování. Nemůže být proto použit pro
analýzu změny model tří I podle Fullana (Iniciace, Implementace a Institucionalizace; podrobněji viz Greger, 2011, s. 12–13).
Iniciace změny v pojetí edukace byla v devadesátých letech velmi živelná a vedena snahou o změnu kvality. Prosadila se i celá
řada alternativních škol, které se staly předmětem pravidelného
monitorování ze strany MŠMT ČR a jejichž model vzdělávání
byl osobnostně rozvojový.
V tomto období se jevilo, že by změny v edukaci mohly
být řízeny v duchu rozvojového modelu, který by nesnižoval
kvalitu výkonu žáků při osvojování poznávání, ale rozvojovým
cílům by pomáhal. Jasně to vyjádřila Spilková (2001, s. 152):
„Je třeba vyvrátit zažitý mýtus, že osobnostně rozvojová škola
je totéž co škola nevýkonová. Ve škole s osobnostně rozvojovým zaměřením jde také o výkon, ale o výkon přiměřený věkovým možnostem a individuálním předpokladům. Škola, která
výrazně přihlíží k rozdílům ve schopnostech, stylech a tempu
učení apod., vytváří podmínky pro úspěšný výkon všech žáků
(v různém čase, s různou mírou pomoci, na různé úrovni) a
rozvíjí tak pozitivní výkonovou motivaci, pocit kompetentnosti a sebedůvěry, které jsou klíčovými faktory pro dobrý vývoj
dítěte. Toto pojetí oslabuje důraz na měřitelné a dobře srovnatelné výsledky vzdělávání, zejména na naučené vědomosti,
ve prospěch rozvoje procesů a činností, dovedností, postojů,
osobnostních kvalit, které se projevují až v delším časovém
horizontu. V jisté nadsázce lze říci, že vzdělání je to, co nám
zůstane (dovednosti, kompetence, zkušenosti, rozvinuté myšlenkové operace, kvality osobnosti apod.), když zapomeneme
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všechno, co jsme se učili ve škole (sumy izolovaných fakt, pamětně osvojené vědomosti).“
Rozvojový model vzdělávání ukazuje, že i ve školních podmínkách je třeba začít rozpoznávat hodnoty vzdělávání a z nich
odvíjet kritéria a indikátory výsledků. Naproti tomu stojí výkonový model, v jehož rámci je potřebné především hodnotit
učební výkon žáků a především ho hodnotit známkou. Ve výkonovém modelu vzdělávání je často kladen důraz na hodnocení známkou, která v sobě ovšem nese riziko, že s ní můžeme
zacházet jako s demotivačním nástrojem, protože je důraz položen především na vnější motivaci učebních činností (Kovaliková, 1995; Nováčková, 2011).
V rámci české reformy vzdělávání byl nový model vzdělávání zaváděn v rámci tzv. kurikulární reformy a stát ji vymezil
Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) a možností tvorby
školních vzdělávacích programů (ŠVP). Nové hodnoty modelu
vzdělávání byly vymezeny pojmy klíčových kompetencí jako
cílových kategorií, které také měly vést ke změnám v uspořádání vzdělávacího obsahu. Tímto procesem, který byl ošetřen zákonem z roku 2004 a začal být realizován od 1. 9. 2005,
byla nastíněna decentralizace procesů tvorby kurikula a otevřel
se prostor pro autonomii škol, které si mohly v rámci státem
stanovených mantinelů utvářet své modely. Otevřel se prostor
alternativním koncepcím a rozvojovým pojetím školního vzdělávacího programu.
Proces změn v proměně modelu vzdělávání v rámci kurikula českého systému má několik závažných problémů. První se
váže především vlastnímu pojmu cílových kategorií vzdělávání, formulovaných jako klíčové kompetence. Štech upozornil
na to, že pojem kompetence pochází z oblasti odborného (profesního) vzdělávání a má se stát modelem pro oblast hodnot
v obecném vzdělávání (2007, s. 332). V souvislosti s tím se
můžeme setkat s oslabením důrazu na učivo, s obavami z pojmového vyprazdňování školního učení a nárůstu formalizmu
pod „záminkou rozvíjení klíčových kompetencí“ (Janík, 2011;
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Janík, Slavík, Najvar a kol., 2011). Autoři konstatují, že rozpory, které lze identifikovat v rámci implementace kurikulární
reformy v Česku, mají společného jmenovatele – „potřebu nového myšlení“ (2011, s. 32).
Velký problém nastává s operacionalizací klíčových (nadoborových) kompetencí na úroveň učebních úloh jednotlivých
vyučovacích předmětů, jež často vedou jen do oblasti kognitivní, nejčastěji pro kompetenci řešení problémů (viz postupy
z fyziky in Krecht, Janík, Najvar, Najvarová, Vlčková, 2010).
Objevují se však už i pokusy, které se pokoušejí o operacionalizaci učebních úloh z různých vyučovacích předmětů, jež umožňuje sebekontrolu a sebehodnocení žáků (Kratochvílová, 2011;
Šimík, 2011), což významně přispívá rozvojovému modelu výuky a žákovské identity.
Perspektiva osobnostně rozvojového modelu se začíná
proměňovat i vlivem mezinárodních výzkumů TIMSS (1995,
1999, 2007) a PISA (2000, 2003, 2006, 2009). Výsledky měření vybraných výkonů ukazují, „že se u českých výsledků v čase
zhoršují – a to nejen relativně (ve vztahu k jiným zemím, které
se výzkumu zúčastnily), ale také absolutně“ (Greger, 2011,
s. 12). Z typů učebních úloh je zcela zřejmé, že v měření výsledků jde o vybrané kognitivní učební výkony žáků, které
mohou být ovlivněny formulací učebních úloh, jež vyplývají
z jiného kulturního prostředí. Diskuzí nad výsledky uvedených
mezinárodních měření se vracíme zcela jednoznačně k preferenci pouze výkonového modelu edukace. Zde si musíme položit otázku, zda nejde o krok zpátky, a analyzovat vlivy neoliberalizmu v pojetí vzdělávání, jež jsou v pozadí procesů redukce
v přístupech k výsledkům vzdělávání ve výuce (Kaščák, Pupala, 2011; Štech, 2011). Na druhé straně lze pozitivně hodnotit
to, že široká odborná veřejnost si klade nové otázky v oblasti
přístupu k pedagogické diagnostice a vyvíjí nové možnosti
dosahování výsledků i v dílčích oblastech (viz počáteční gramotnost v oblastech čtenářství, přírodovědných a matematických znalostí in Kožuchová, Gavora, Wiegeová, Majerčíková,
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Hirchnerová, 2011; Švrčková, 2011; Šimík, 2011 aj.). Jeden
z nosných konceptů pro náhled na nové strategie vzdělávání
nese koncept pojetí kvality života žáků ve školní edukaci.
6.2 JAK POJETÍ KVALITY ŽIVOTA DĚTÍ MŮŽE
OVLIVNIT VÝVOJOVÝ MODEL EDUKACE?
Pojem kvalita života vymezuje ve vztahu k celkovému
pojetí člověka například J. Křivohlavý (2001, s. 40): „Kvalita
života je definována s ohledem na spokojenost daného člověka
s dosahováním cílů určujících směřování jeho života.“
Světová zdravotnická organizace definuje kvalitu života
následovně: „Jde o individuální percipování své pozice v životě, v kontextu té kultury a toho systému hodnot, v nichž jedinec
žije; pojem vyjadřuje jedincův vztah k vlastním cílům, očekávaným hodnotám a zájmům … zahrnuje komplexním způsobem
jedincovo somatické zdraví, psychický stav, úroveň nezávislosti
na okolí, sociální vztahy, jedincovo přesvědčení, víru – a to vše
ve vztahu k hlavním charakteristikám prostředí… Kvalita života
vyjadřuje subjektivní ohodnocení, které se odehrává v určitém
kulturním, sociálním a environmentálním kontextu … kvalita života není totožná s termíny ‚stav zdraví‘, ‚životní spokojenost‘,
‚psychický stav‘ nebo ‚pohoda‘. Jde spíše o multidimenzionální
pojem.“ (Mareš, 2006, s. 25)
Na kvalitu života dětí ve výuce je rovněž třeba nahlížet
multidimenzionálně. Pojem není snadné vymezit. Prozatím
bylo z tohoto hlediska zkoumáno především psychosociální klima školy. Kvalita života žáků ve škole však ovlivňuje jejich
zdravotní, psychické, sociální i spirituální oblasti rozvoje.
Ty se také staly v posledních letech předmětem výzkumu (Mareš, 2007, s. 83–98, 2006, 2008), z jehož výsledků budeme dále
vycházet.
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Model možností rozvoje kvality života žáků ve výuce.
Dítě v roli žáka a kvality jeho života, které vedou k rozvoji plnohodnotné osobnosti v dospělosti

Oblasti školního hodnocení
v primárním vzdělávání

Možnosti somatického růstu
a respektování zrání – identifikace těchto potencí učitelem a žákem.

Hodnocení somatického růstu a zrání žáků, jemné a hrubé motoriky jako předpokladů
psaní a čtení.

Možnosti duševního rozvoje
– oblasti kognitivního, emocionálního, volního a motivačního
vývoje.

Hodnocení duševního rozvoje žáků v oblastech myšlenkového (kognitivního),citového
(afektivního, emocionálního)
a volního (motivačního) rozvoje žáků.

Možnosti sociálního rozvoje
– vzájemné poznávání, sdílení
vztahů, spolupráce, přátelství,
porozumění, soutěžení, postavení
ve skupině, status, prestiž.

Hodnocení sociálního rozvoje žáků v oblasti sociální percepce, spolupráce, kooperace
apod.

Možnosti seberozvoje dětského
JÁ – realizace vlastních možností; sebeobraz, sebepoznání,
sebeprožívání, sebehodnocení,
seberozvoj a celkové sebepojetí.

Hodnocení a sebehodnocení
JÁ z hlediska dovedností sebekontroly a sebehodnocení
kvalit vlastního seberozvoje
žáků.

Možnosti duchovního (spirituálního) rozvoje v oblasti axiologické, estetické, etické a kreativizační (hledání hodnot a rozvoj
tvořivosti).

Hodnocení duchovních kvalit rozvoje žáků, například
vybraných ctností (pravdivost,
poctivost), vztahování svého
smyslu života k dobru a laskavosti apod.

Zdroj: Lukášová, 2010, s. 44–45.
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Školní hodnocení, jestliže se má vyhnout redukci pojetí žáka
na kognitivní výkony s učivem, se pak musí dotýkat všech kvalit
života dětí ve výuce. To klade velké profesní nároky na pedagogickou diagnostiku učitele. V dalším textu vybereme jen příklady,
které budou bohatost spektra školního hodnocení demonstrovat.
6.3 JAKÉ OTÁZKY EDUKACE JSOU ZÁVAŽNÉ
V OBLASTI BIOSOMATICKÉHO RŮSTU
A ZRÁNÍ ŽÁKŮ A JAKÉ MOHOU BÝT DOPADY
NA ŠKOLNÍ HODNOCENÍ?
V raném školním věku je celkový tělesný obraz dítěte určován jeho končetinami s hbitou pohyblivostí. Děti jsou většinou
štíhlé. Intenzivní růst, především končetin, jde na úkor vyplňování postavy. Učitel si klade otázky, jak vyhodnotit různé úrovně hrubé motoriky, pohyby rukou a nohou (koordinaci a plynulost pohybů, držení těla a hlavy, orientaci v prostoru apod.).
Pro rozvoj čtení a psaní jsou důležité kvality jemné motoriky
očních pohybů a artikulačních orgánů. Podceňovat nemůžeme ani senzomotorickou koordinaci, tj. jistou harmonii spojení mezi pohybem a vnímáním (jako je koordinace se zrakem
– vizuomotorika, sluchem – audiomotorika, rovnováha – vestibulární percepce, hmatová percepce – taktilní a další; podrobně
viz Zelinková, 2001, s. 50–53, 68–84).
Objem srdce se zvětšuje. Je zajímavé, že za stejných podmínek standardního zatížení lze zjistit jinou tepovou frekvenci
u dívek a u chlapců. Dýchání i práce srdce jsou funkce, které
probíhají v pravidelných rytmech, a je možné předpokládat, že
právě v období, kdy se tyto orgány vyvíjejí, působí na žáky příznivě, když je i učební činnost charakterizována pravidelným
rytmem a opakováním.
Pravidelné rytmické střídání činností, které například počítají s velkými intervaly mezi bděním a spánkem, tedy aktivity
aodpočinku, mohou být cennými synchronizátory, jež jsou prospěšné biorytmům dýchání a krevního oběhu – a tím i krevního
tlaku (Calgren, 1991, s. 49).
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Tradiční výuka stále považuje za nezbytné, aby žák ve výuce přizpůsoboval své individuální tempo a rytmus úkolům
výuky, i když psychohygienické výzkumy dávno konstatují, že
vnucené tempo vede ke zvyšování pocitů námahy a obtížnosti
práce. Pro mnohé žáky takové podřízení vnucenému tempu výuky znamená, že provádějí učební činnost v časové tísni, což
s sebou nese zvýšenou pravděpodobnost horších učebních výkonů, zvyšování počtu chyb, tepové frekvence, v krajních zátěžích pak mentální bloky a neschopnost pokračovat v plnění
zadaných úkolů. Dále byla zjištěna celková snížená výkonnost
a zpomalení průběhu učení. V somatické oblasti se projevuje
nechutenství, bolesti břicha, poruchy spánku, bušení srdce, bolesti zad, noční pomočování, tiky, koktavost (Provazník, 1998,
s. 61). Závažná jsou zjištění o změnách krevního tlaku a celkových vyšších nárocích na organizmus dítěte. Písemné zkoušení
ve vymezeném čase, diktáty z jazyků a desetiminutovky na začátku vyučovací hodiny, například z matematiky, netrpělivost
učitele při ústním zkoušení ovlivňují somatické procesy i orgány krevního oběhu a dýchání, které se teprve vyvíjejí.
Provazník se spolupracovníky (1998, s. 59–62) také konstatuje, že morfologické změny (urychlení růstu, změna tělesných
proporcí, rozvinutí jemné motoriky a další) u dítěte v mladším
věkovém období nezůstávají bez odezvy ve funkční regulaci, dochází k relativnímu rozkolísání vegetativní regulace, tj.
činnosti srdce a plic apod. Postižena může být i tepelná regulace, která se stává labilnější a snad méně pohotová. Je velmi
pravděpodobné, že na vysoké nemocnosti této věkové skupiny
se částečně podílejí také důsledky začínající rozkolísanosti činnosti žláz s vnitřní sekrecí. Uvedené somatické zvláštnosti je
potřebné respektovat i ve školní výuce.
Přestože děti v tomto školním věku stůňou méně často
a méně dramaticky než předškoláci, potřebují stejnou pozornost
i péči. I u nich se objevuje například náhlá změna tělesné teploty s horečkou, jindy bolesti břicha, zvracení a prudké bolesti
hlavy (Matějček, Pokorná, 1998, s. 95).
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Celkové oslabení organizmu při nemoci doznívá ještě
v rekonvalescenci a zátěž ve výuce by tomu měla odpovídat.
Důsledky se projevují i v rychlejším odčerpávání funkční kapacity centrálního nervového systému, což vede k časté únavě.
Není proto správné, když se žáci po návratu do školy po nemoci musí v krátkém čase přizpůsobit podmínkám zvýšené zátěže
a dohánět zameškané učivo nebo když jsou vystaveni ústnímu
nebo písemnému zkoušení jako ostatní. Ve spolupráci s lékařem
by měla být dohodnuta doba ochranného režimu.
Dodejme ještě, že i hmotnost mozku dítěte vzrůstá a v jeho
sedmi letech dosahuje 90 % celkové hmotnosti v dospělosti.
Ve výzkumech bylo zjištěno, že rychlost vedení vzruchu nervem je již v tomto věku na svých maximálních hodnotách a při
dalším zrání se mění pouze nevýrazně. Přesto nelze děti zatížit
jednostrannou intelektuální činností, protože schopnost koncentrace organizmu v nepřetržité pozornosti je v 1.–2. ročníku 10–15 minut, ve 3.–5. ročníku 15–20 minut. Při uvedených
hodnotách nás napadá, zda se konvenční závazná délka vyučovacích hodin pomalu nepřežila a zda v budoucnosti nebudou
věkovým možnostem žáků více odpovídat jiné možnosti organizace vyučování.
Dobrým příkladem respektování individuálních zvláštností žáků z hlediska temporytmů jejich temperamentů je tvořivé
vyprávění učitele, v němž se najde klidná, pomalá a plynulá
část pro flegmatiky, ohnivá a důrazná formulace pro choleriky,
veselá, lehká a úsměvná část pro sangviniky a tíživější, smutná
pasáž pro melancholiky (Eller, 2011).
Nerespektování psychosomatických souvislostí výuky a rozvoje žáků může mít různé důsledky pro zdraví žáků. Jejich případné dlouhodobé zdravotní nesnáze a příznaky nemocí by
měly vždy vést učitele k zájmu o příčiny problémů a možnosti
jejich ovlivnění ve výuce. Mareš a Marešová v přehledové studii
informovali o postupech výzkumu kvality zdraví ve vztahu ke
kvalitě života. Oblast výzkumu zdraví u dětí označili za velmi nadějnou, protože „představuje posun od nemoci jako předmětu záj189
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mu odborníků k pacientovi a jeho životu s nemocí nebo životu po
vyléčení“, což může pomáhat i spolupráci s učiteli (2006, s. 36).
Dětské bolesti a její diagnostice se podrobně výzkumně
věnoval J. Mareš se spolupracovníky. Upozornili na význam
diagnostiky dětského pojetí bolesti a nemoci, která má svůj
význam i pro pedagogickou diagnostiku ve školní výuce:
„Z medicínského i psychologického hlediska si dětské pojetí
nemoci a bolesti zaslouží mimořádnou pozornost. Někdy nám
totiž může pomoci při odhalování problémů, které stojí v pozadí dětské sklíčenosti, psychického trápení a velmi pomalého
zlepšování zdravotního stavu. Pokud po individuálních důvodech cíleně nepátráme, mohou zůstat latentní a komplikovat
léčení i rehabilitaci“ (Mareš, 1997, s. 107). A dodejme, že mohou komplikovat i učební činnosti žáků ve výuce a ovlivňovat
výkony a jejich hodnocení ve výuce (viz také stať T. Zdražila
v této publikaci).
Význam práce učitele v daném smyslu v dnešní době stoupá. Přibývá totiž faktorů, které ohrožují, oslabují nebo různě
poškozují zdraví dětí už v předškolním věku. Učitel by měl být
vybaven znalostmi diagnostiky uvedených problémů i dovednostmi první pomoci, kterou lze ještě poskytnout v rámci školní
výuky, a vědět, kdy a na které odborníky má delegovat případnou následnou pomoc žákům.
Krizovým obdobím pro vznik možných obtíží v biosomatické oblasti je období, kdy dítě vstupuje do školy a v důsledku
nových nároků na výkon a náhlého omezení spontánního pohybu, na jaký bylo zvyklé, se vlastnímu tělu odcizuje. Základy jemné motoriky, kterou žáci využívají při osvojování základních dovedností čtení, psaní a celkové počáteční čtenářské
gramotnosti, mají svůj základ v somatické zralosti (Wildová,
Křivánek, 2009; Švrčková, 2011; Švrčková, Šimík, 2012; Wildová, 2012).
Jednoduše lze pozorovat také výměnu zubů. Ta může mít
přechodný vliv na kvalitu výslovnosti žáků, což by mělo být ve
školním hodnocení zohledněno.
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Proměna sebevnímání žáků, a to nejen ve školní úspěšnosti, je velmi ovlivněna vývojovou krizí devátého roku, k níž
se ještě vrátíme v oblasti emocionálního rozvoje dětí v období
středního školního věku (Erikson, 2002; Helus, 2010). Sebevnímání žáků souvisí s jejich úspěšností při sebekontrole
a sebehodnocení, které jsou každodenní součástí výuky.
6.4 JAKÉ OTÁZKY EDUKACE JSOU ZÁVAŽNÉ
Z HLEDISKA PSYCHICKÉHO ROZVOJE ŽÁKŮ
A JAKÉ SOUVISLOSTI SE ŠKOLNÍM HODNOCENÍM JE POTŘEBNÉ SLEDOVAT?
Ústřední otázka edukace v oblasti psychického vývoje žáků
je kvalita učebních činností žáků, která zasahuje kognitivní,
afektivní a volní předpoklady dalšího rozvoje žáků. Jak zajistit
rovnováhu všech oblastí v procesech školního hodnocení?
6.4.1 Otázky kognitivního rozvoje žáků a školní hodnocení
Jaké jsou možnosti kognitivního rozvoje žáků, sledovaného v kontextu výuky? Učitel zjišťuje a hodnotí především procesy paměti a myšlení žáků. Zajímá se o zapamatování učiva
a myšlenkové operace s učivem. Paměť je specifický druh vnitřní
aktivity žáků, která zahrnuje proces zapamatování a prezentování
znalostí. Dříve byla rozlišována podle doby, po jakou v ní byla
podržena informace, na krátkodobou a dlouhodobou paměť.
Mareš uvádí nový přístup k rozlišení paměti, a to na epizodickou a sémantickou. Za epizodickou označuje paměť,
„do níž vstupují a ukládají se informace o epizodách, událostech, které se odehrávají v jistém čase“. Sémantická paměť
je nezbytná pro užívání jazyka, organizuje poznatky o slovech
a jejich významech, souvztažnostech, pravidlech a vazbách
(Čáp, Mareš, 2001, s. 449). Žák je edukací veden od celkového
globálního zpracování poznatků o světě kolem sebe (paměť
epizodická, krátkodobá) k paměti sémantické, dlouhodobé,
záměrné. Proces zapamatování může být podporován různými
efektivními strategiemi při sestavování učiva. Autor uvedl stra191
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tegie strukturování a reorganizování textů, jejichž příkladem
může být vytváření pojmových sítí, map, schémat a grafů, což
najdeme rovněž u Mareše (Čáp, Mareš, 2001, s. 452–472).
Znalosti individuálních rozdílů žáků v rozvoji paměti mohou pomoci učiteli porozumět zvláštnostem učení a správně ho
vést při volbě konkrétních strategií zapamatování učiva. Mladší
žáci se rádi věnují činnostem, v nichž mohou projevit vlastní
vnímání a svou paměť, například počty zvuků rádi vytleskávají
rukama nebo vydupávají nohama, vyprávějí a kreslí obsah pohádky, která je zaujala. Zkušenosti ukazují, že když v atmosféře
psychické pohody zapojíme při výuce cizích jazyků v 1. ročníku
pohybovou, emocionální a názornou paměť, jsou děti schopny zapamatovat si i celky básní, písní i konverzačních dialogů,
a tím si vytvářejí citlivý základ při osvojování cizího jazyka.
Mareš uvádí dva rozdílné způsoby vybavování z paměti u
žáků: Znovupoznání „je pasivnější jev, kdy žák není schopen
si vědomě vybavit z paměti příslušnou znalost, ale jakmile se
s ní znovu setká, pozná ji. Impulz zde přichází zvenku, mimo
žáka“ (Čáp, Mareš, 2001, 482). Příkladem jsou nabídnutá řešení odpovědí v didaktickém testu. Znovuvybavení „je aktivnější
děj – žák je schopen vědomě vyvolat ze své paměti příslušnou
znalost i s jejím kontextem“. Impulz přichází od žáka samého,
a dokáže tedy řešit úlohy, které vyžadují formulaci odpovědí,
aplikaci znalostí. Mareš dále roztřídil čtyři skupiny vlivů, které komplikují procesy znovuvybavení z paměti (Čáp, Mareš,
2001, s. 482):
1. vlivy související se žákem: strach, úzkost, tréma, nekvalitní zapamatování, zvláštnosti motivace – snaha vyhnout se
neúspěchu, zhoršený zdravotní stav;
2. vlivy související se situací výuky: časový nebo sociální
nátlak, nestandardnost situace, hrozba vážných důsledků
při selhání;
3. vlivy související s učitelem: způsob zkoušení preferující
pouhé reprodukování učiva, netrpělivost, arogantnost, zesměšňování, nespravedlivé hodnocení;
192

Pojetí edukace z hlediska kvality života dětí a školní hodnocení

4. vlivy související s přítomností dalších osob (hospitace,
náslechy aj.).
Žákovské myšlení můžeme pozorovat v dětské interpretaci
světa, v žákově pojetí učiva, jak se jí zabývají Mareš a Ouhrabka (Mareš, Čáp, 2001, s. 413; Doulík, Škoda, 2008), jež nám
pomohou pochopit přechody od raně dětského vnímání světa
k myšlení o světě.
Na začátku školní docházky dítě poznává univerzum jako
svůj svět a jevy v okolí si vysvětluje často velmi specificky.
Dětské interpretace světa a jevů v něm, dětské naivní teorie
a koncepce jsou pro rozpoznání charakteristik žáka velmi důležité, mají totiž složku poznávací (kognitivní porozumění jevu),
afektivní (vztah k jevu, jeho prožívání a hodnocení) a konativní, tzv. snahovou (co s tím já mohu udělat, co s tím dělají ostatní
děti, co dospělí). Například v učivu o vodě můžeme sledovat,
zda žáci rozlišují skupenství vody (kognitivní složka) nebo se
vyjadřují k čistotě vody a její ochraně (afektivní složka) či plánují, jak budou sami s vodou šetřit (konativní složka). Zjišťování a hodnocení prekonceptů žáků by mělo být základem nového
přístupu k vstupní diagnostice a školnímu hodnocení. Žák se
může naučit pozorovat cestu od svých prekonceptů k výsledkům výuky a v tom mu třeba pomáhá využití portfolia.
6.4.2 Otázky emocionálního rozvoje žáků a školní hodnocení
Osobitý způsob prožívání a zpracovávání emocí je jistě
součástí naší celkové lidské gramotnosti, které zatím nebyla ve
školním vzdělávání věnována stejná pozornost jako gramotnosti v kognitivní oblasti. I z těchto důvodů se začala rozvíjet tzv.
prožitková pedagogika, která se zaměřila v první řadě na rozvoj
emocí žáků. Ukazuje, že emoce mohou být klíčem k poznávání
a rozvoji žáků v ostatních oblastech kvality života. Emoce jsou
často vymezeny jako city, které představují spíše mimovolně
vznikající, bezprostředně zažívané prožitky, které mají vztah
k vlastnímu JÁ dětské osobnosti. Žáci se mohou lišit různou mí193
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rou emoční gramotnosti. Emoční gramotnost je charakterizována jako soubor základních vědomostí o emocích a dovedností
emoce rozpoznávat, regulovat a využívat. Tvoří základ emocionální odolnosti žáků. Umožňuje jim zvládat zátěže a dosahovat
osobní integrity (Stuchlíková, 2007), o niž by určitě mělo ve
výuce také jít. Relativní citová stabilita žáků na začátku školní
docházky, projevující se především velkou sympatií k učiteli,
respektem k jeho autoritě, která je zpočátku přijímána bez výhrad, se však v průběhu školní docházky mění. Kolem devátého
roku věku prochází proměnou, které je potřebné věnovat pozornost, a proto se ke krizi devátého roku ještě vrátíme.
Máme-li vyučovat efektivně, je třeba využívat poznatků
o vlivu emocí na poznávací a motivační sféru rozvoje osobnosti dítěte. Stuchlíková (2007) je přesvědčena, že by to mělo
změnit běžnou praxi učení ve školách. Radost z učení jako jedna z dominantních pozitivních emocí byla pozorována i experimentálně jako podmínka, která povzbuzuje učení a zvyšuje výkon žáků. Tento pozitivní afekt zlepšuje chápání komplexních
situací, rozšiřuje rozsah pozornosti a asociací v paměti. Dále
se zvyšuje jejich kreativita a je posilováno paralelní celostní
zpracovávání informací, které žákům umožňuje vidět souvislosti. To všechno jsou dosti silné argumenty pro to, aby školní
praxe vypadala jinak, než je dnes běžné. Zajímavé je výzkumné
zjištění, které potvrdilo propojenost změn učení s pozitivními
změnami v afektivní oblasti. Stuchlíková se dále zabývala
i otázkou, jaký je vliv negativních emocí na prožívání učebních činností žáků. Někteří zkušení vyučující tvrdí, že právě
negativní emoce a strach mohou posilovat učení a zapamatování. Autorka upozornila, že biologicky jsme skutečně nastaveni
tak, že informace související s ohrožením se učíme velmi rychle. Druhou stránkou problému však je, že pokud setrváváme
v dlouhodobějším ohrožení, začíná stresová reakce (dlouhodobá rezistence), která negativně ovlivňuje další učení se novým
informacím. Negativní emoce při učení nemohou zdaleka poskytnout takovou výhodu jako emoce pozitivní. Radost z učení
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se pak promítá do pozitivních postojů k vyučovacím předmětům a do jejich oblíbenosti.
6.4.3 Otázky edukace z hlediska motivace (volních aktivit)
žáků a školní hodnocení
Motivačně-volní sféru žákovy osobnosti a můžeme sledovat všude tam, kde se obrací k okolnímu světu, ke svému prostředí sociálnímu (k učiteli a hlavně ke spolužákům) i materiálnímu (prostředí školy a třídy). Také volní jednání vnitřně hluboce souvisí s rozumovým a citovým vývojem. Především rozvoj
sociálních potřeb a motivů vyúsťuje v žákovo „já chci“. Svým
chtěním se obrací do sociální oblasti, která na něj zpětně reaguje.
Motivačně-volní rozměr rozvoje žáků je určován celkovou zaměřeností osobnosti (Smékal, 2002, s. 231–262). Klíčovým pojmem v této oblasti je motiv. „V současné psychologii se motivy
nejčastěji označují termínem potřeba“ (Smékal, 2002, s. 232).
V odborné literatuře můžeme najít různé klasifikace potřeb,
které určují diferenciaci ve směřování motivace ve výuce (viz
Maslowova hierarchie potřeb in Smékal, 2002, s. 238–249).
Diagnostika a hodnocení volních kvalit žákova učení mají svou
vlastní váhu.
Děti nejsou schopné diferencovat výkon a jeho hodnocení. Ve školní výuce se to mohou naučit. Charakter zkušenosti
se sebekontrolou a sebehodnocením ve výuce mohou určovat
i obecnější základ sebehodnocení žáků a životní strategie, které z něho vyplývají. Z hlediska dlouhodobé perspektivy pak
většinou ovlivní i vývoj žákova sebepojetí.
Inventář volních vlastností, které mohou žáci ve výuce
uplatňovat a které mohou být předmětem hodnocení, je velmi
pestrý. Například iniciativa a ochota při iniciaci činnosti; nezávislost, předvídavost, opatrnost při plánování; samostatnost, důkladnost při přípravě podmínek učení; sebeovládání
a akceschopnost při organizaci a sebeorganizaci; odolnost,
uměřenost a podnikavost při styku s prostředím. Volní vlastnosti jako uvědomělost, zásadovost, cílevědomost, snaživost,
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energičnost, pečlivost, vytrvalost, pružnost, odpovědnost
a sebekritičnost se také mohou stát předmětem školního hodnocení (Brichcín, 1999, s. 151; Kolář, Vališová, 2009). Vzrůstá
význam sebeovládání žáků, které budou žáci potřebovat do budoucího života. Jak můžeme pomáhat žákům na cestě k sebeovládání ve volních aktivitách ve výuce? Jak je můžeme naučit
hodnocení a sebehodnocení v oblasti sebeovládání?
V celostním pojetí vzdělávání učitel usiluje o harmonii
zapojování kognitivních, emocionálních i volních aspektů
učebních činností a rozvoje žáků ve výuce. Učitel si je vědom složitých kontextů a propojení na školní hodnocení
a sebehodnocení žáků z hlediska všech psychických funkcí a tvoří praktické strategie výuky s tímto vědomím.
6.5 JAKÉ OTÁZKY EDUKACE JSOU Z HLEDISKA
SOCIÁLNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ ZÁVAŽNÉ
VE VZTAHU K HODNOCENÍ VE VÝUCE?
Schopnost žáků spolupracovat a vzájemně se hodnotit lze
dobře rozvíjet při skupinovém a kooperativním vyučování.
Diagnostikou sociálně emocionálních i sociálně kognitivních
dispozic žáků, včetně dispozic sociálně hodnotících, může
učitel v sociálních situacích skupinového vyučování odhalit
a později i ovlivnit mnoho projevů žáků, které budou pro volní
a morální rozvoj v dospělosti důležité (Hrabal, Hrabal, 2002,
s. 107–151).
Kasíková vysvětlila, že kooperativní učení zasahuje do
čtyř oblastí kvalit života žáků: 1. ovlivňuje výkon a výsledky
v poznávací oblasti (vyšší produktivita); 2. ovlivňuje motivační
procesy (vnitřní motivovanost a očekávání úspěchu); 3. je zdrojem kvalitních interpersonálních vztahů; 4. podporuje potence
psychického zdraví (2001, s. 68–71).
Od 1. ročníku základní školy děti získávají zkušenost se sociální atmosférou a sociálním klimatem, které se vytvářejí ve
společné školní třídě a ve škole. Prožívají ho jako subjektivně
příznivé nebo nepříznivé, tj. jako spokojenost nebo nespoko196
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jenost, spolupráci nebo třenice. Prožitek je obsahově spojen
i s tím, jak obtížné je pro ně vlastní učení. Klima školní třídy je dlouhodobou charakteristikou sociálního soužití učitelů
a žáků ve třídě, typickou po dobu měsíců, případně i let. Na
prvním stupni základní školy může být toto klima poměrně stabilizované, zejména když učitel vede třídu po dobu všech pěti
let a složení žáků se příliš nemění. Atmosféra školní třídy je
naopak jevem krátkodobým, situačně podmíněným, měnícím
se během vyučovacího dne či dokonce jedné vyučovací hodiny,
zvláště když dojde k nečekaným událostem.
Učitel si může sám změřit vybrané kvality klimatu školní
třídy, kterou začíná vyučovat. Lašek (2001) adaptoval zahraniční standardizovaný dotazník, který slouží k měření kvality
spolupráce, spokojenosti, třenic, prožívání obtížnosti učení
a soudržnosti žáků v konkrétní třídě nebo škole. Tyto procesy
mají vliv i na školní hodnocení a sebehodnocení žáků, ale platí
to i opačně. Způsoby zkoušení a hodnocení ve výuce ovlivňují
prožívání klimatu školní třídy.
Vstup do školy představuje pro dítě sociálně podmíněnou
změnu způsobu života a specifickým způsobem ho stimuluje.
Nedostatek základní kulturní a sociální zkušenosti žáků nebo její
odlišnost, která může vést k selhání různého typu, jsou označovány jako „socio-kulturní hendikep“ (Vágnerová, 1997, s. 17)
a předpoklady sociálního rozvoje jsou u těchto žáků rozdílné.
Učitel musí umět rozpoznávat předpoklady pro úspěšnou
adaptaci žáků na školní podmínky. Mezi socializační předpoklady patří: adaptace na přijetí autority učitele, řeč a řečová
komunikace dětí a orientace v hodnotovém systému a normách chování (Vágnerová, 1997, s. 19–22). Kulturní a etnické souvislosti zjišťování kvality života popsal Mareš (2008, s.
11–28) a upozornil na problémy rozdílných etnických skupin
– učitelé se totiž stále častěji setkávají s žáky s různých minorit. Minoritou (menšinou) rozumíme sociální skupinu, která se
odlišuje od majority například barvou pleti, jazykem, kulturou,
náboženstvím nebo jinými výraznými vlastnostmi. Úkolem uči197
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tele je podílet se na akulturaci žáků ve výuce: „Akulturace je
proces, v němž se minorita učí hodnotám a standardům chování
jiné kulturní skupiny tak, aby v prostředí dominantní kultury
fungovala dobře, příjemně, bez konfliktů anebo – v případě přistěhovalců a uprchlíků – fungovala dobře v hostitelské kultuře.
Minorita si však ponechává své vlastní hodnoty a zvyklosti“
(Mareš, 2008, s. 14). Sociální adaptace žáků z minorit probíhá
jiným způsobem a vyžaduje od učitele velkou tvořivost a fantazii, která se promítá i do způsobu hodnocení ve škole a má
velký význam pro sebehodnocení žáků z hlediska sociálního
rozvoje. Žáci si osvojují komunikační dovednosti v mluvené i psané řeči (mluva, slovní zásoba, používání gramatických
pravidel apod.) v oblasti verbální komunikace. Důležité je však
i diagnostikování neverbální komunikace a komunikace činy.
6.6 JAKÉ OTÁZKY EDUKACE JSOU VÝZNAMNÉ
Z HLEDISKA SEBEROZVOJE ŽÁKŮ VE VZTAHU
KE ŠKOLNÍMU HODNOCENÍ?
Rozvoj potencí vědomého JÁ žáků je velmi důležitou kvalitou pro jejich celkový seberozvoj, jejíž výsledky jsou ve školní
výuce velmi opomíjeny. Je to kvalita, která zajišťuje integritu
celé osobnosti. Učitel ji může dobře uchopit, jestliže si všímá,
jak žák ve výuce vnímá sám sebe, jak se projevuje jeho sebevnímání, sebevidění, tj. celkový sebeobraz (jsem příliš velký,
jsem příliš malý, nejsem příliš pěkná, působím drsně apod.).
Dále učitel pozoruje žákovo sebeprožívání a sebecit (jsem
sympatický x nesympatický, oblíbený x neoblíbený, věřím si
x nevěřím si apod.). A nakonec si může učitel všímat i kvalit
sebevědomí (já chci, já mohu, já umím, já si troufám a dovedu apod.), stejně jako svědomí, tj. vztahu já dítěte k morálním
a sociálním hodnotám života. Svědomí je termín, jímž lze označit například vnitřní otázky sebekontroly (udělal jsem to dobře,
správně, pravdivě, poctivě) a sebehodnocení (jak bych se sám
hodnotil za dosažené výsledky, vynaložené úsilí apod., viz také
Čáp, Mareš, 2001, s. 165).
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Kosová podrobně vymezila pojem seberozvoje žáků jako
„komplex vztahů k sobě“ (2000, s. 41). Jde o sebepoznávací
vztah (sebepoznání, sebeuvědomování), sebehodnotící vztah
(sebehodnocení, sebereflexe, sebeúcta, sebedůvěra, sebekritika), sebepřetvářecí vztah (sebemotivace, sebekontrola, sebeovládání, sebezdokonalování, sebevzdělávání, sebevýchova),
dorozumívací vztah (sebevyjádření).
Nakonečný podrobně charakterizoval vznik a vývoj JÁ,
které je základem seberozvoje. Upozornil na to, že u dítěte
se nejdříve vyvíjí vědomí tělového JÁ jako „vědomí fyzické
odlišnosti od vnějšího světa, vzniká tzv. tělové schéma či obraz vlastního těla“, s nímž žák přichází do školy (1995, s. 40)
a které může být diagnostikováno (Zelinková, 2001, s. 61–67).
Dítě přichází do školy také s vědomím sociálního JÁ jako
vědomím jedinečnosti (jsem jiný než všichni ostatní) a kontinuity, respektive identity (jsem to stále já, ačkoli se měním,
stárnu). Toto vědomí JÁ se stává důležitou základnou života
člověka a dítě k němu pozorovatelně dospívá již ve věku dvou
a půl roku. Je pozoruhodné, že dítě až do té doby, ačkoliv již
umí mluvit, označuje sebe samo ve třetí osobě a neužívá dosud
zájmeno JÁ: říká například Evička chce nebo Evička je hodná
holčička, nikoli já chci nebo já jsem. Zdrojem tohoto vědomí
JÁ jsou ovšem „sociální zkušenosti a vnímání sebe sama jako
sociální bytosti (sebereflexe)“ (Nakonečný, 1995, s. 41).
Kubíčková (1996, s. 101) vymezila význam pojmu osobní
JÁ. „Osobní JÁ, které se ubrání sobectví, sebeobdivování a sebepolitování, plní v životě člověka roli režiséra, je v něm činnou
bytostí. Pouze bdělé a nesobecké osobní JÁ je schopno být odrazem vyššího JÁ, oné části lidské bytosti, která je jejím věčným
jádrem. Čím je osobní JÁ bohatší, protože dokázalo ze svého
vnějšího a vnitřního prostředí přijímat více podnětů a osobitě je
zpracovávat, tím je člověk vlastně více člověkem. K jeho kvalitám patří sebedůvěra, tvořivost, smysl pro perspektivy a vývojové možnosti, vstřícnost, tolerance, odpovědnost a všeobecné
láskyplné soucítění i potřeba spolupráce. JÁ osobní se v této
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podobě otevírá svému JÁ vyššímu, proměňuje se v ně a stává se
svobodným.“
Pro učitele je to významná inspirace pro pedagogickou práci s žákovským osobním JÁ. Učitel vědomě či nevědomě ovlivňuje celé uvedené spektrum kvalit rozvoje dětského JÁ. Bude-li
je však vědomě vnímat a diagnostikovat, pak získá celou řadu
podnětů pro individuální přístup k jeho hodnocení a náměty
pro jeho sebehodnocení. Waldorfský učitel na daný motiv umí
vytvořit individuální báseň pro každého žáka (Kozlová, 2011;
Šimková, 2006). Profesionálně může učitel reagovat ve všech
podnětech vyučování, v nichž hodnotí přiměřené sebevnímání
a sebehodnocení žáků a pomáhá jim v pozitivním a pravdivém
sebeprožívání. Žák například ve vyučování z nějakých důvodů
stále vyrušuje, jeho vzhled je nepřitažlivý a působí nesympaticky. Jestliže v učiteli vzniká prožitek antipatie k tomuto žákovi,
který nijak vědomě nezpracovává, promítá se to do celkového jeho jednání učitele se žákem i do jeho řeči (například no
jo, zase František apod.). Znamená to, že antipatie je i součástí
jeho hodnotících soudů o žákově chování a učebních výkonech.
Učitel vidí žáka průzorem své nelibosti a to se může projevit
jak v chybách pedagogické diagnózy, tak ve vedení žáka a jeho
hodnocení. Prožitek brání učiteli myšlenkově věcně uchopit příčiny svého postoje. Tento předpojatý postoj žák vycítí. Začne
se bránit, protože integrita jeho prožitku „já jsem“, která je
také podstatnou potřebou, se zdá být ohrožena.
Obranné mechanizmy mohou mít ráz různých agresivních reakcí žáků (Bláha, Šebek, 1988, s. 51–53) nebo jiných
obranných reakcí, jako jsou útěk do nemoci, útěk do fantazie,
vzdor a odmítání autority a další (Kosová, 2000, s. 46–48).
Včasným zvládnutím vlastní antipatie však může učitel předejít vzniku těchto obranných mechanizmů. Když učitel sám
u žáků nevědomě navozuje potřeby obrany a následně na ně
nepřiměřeně reaguje, vzniká bludný interakční kruh, jehož
výsledkem je pak deformovaný sebeobraz žáka. Deformace subjektivně vnímaných možností seberozvoje žáka mohou
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dlouhodobě poznamenat jeho vzdělávací cestu. Reálně snížené
výkony a neúspěch žáků v učební činnosti jsou jen průvodním
jevem problému.
K deformaci sebeobrazu žáků se často pojí i snížená úroveň
sebekontroly a sebehodnocení (já mám vždycky čtverku, to je
normální apod.) nebo snížení aspirační úrovně (to já nikdy
nezvládnu, já na to nejsem, to se nikdy nemůžu naučit apod.).
Přiměřeným řešením v těchto případech je regenerace sebehodnocení a tvorba přiměřené aspirační úrovně. Učitel se například
podílí na tom, jak žáci postupně chápou příčiny svých neúspěchů v učebních činnostech.
Zjišťuje, že žák si vysvětluje příčiny neúspěchu jako převážně vnitřní, stabilní a neměnné v čase, což může být v celkovém součtu pro další rozvoj velmi rizikové (například výrok
žáka při neúspěchu v matematice: Já neumím počítat, to vím
už dávno, s tím se nedá nic dělat…). V kvalitativně jiné úrovni rozvoje se nachází žák, u něhož je vysvětlování příčin neúspěchu spíše vnější, nestabilní a měnitelné v čase (například
výrok při neúspěchu: Dneska jsem neměl při kontrolce z počtů
štěstí, včera jsem se nemohl připravit, příští týden se přihlásím
na opravu známky.). V uvedeném druhém příkladu vyústilo přisuzování příčin ve zdravou sebekontrolu a sebehodnocení – já
něco chci změnit, troufám si na to a budu ochoten i schopen
vynaložit na to patřičné úsilí. Zdravé sebevědomí je charakterizováno vůlí k sebezměně. Učitel může citlivě podporovat
tendence volního úsilí, kdykoliv se ve výuce projeví. Žáci pak
díky němu pocítí blahodárnost prožitku: I já mohu něco změnit
k lepšímu. Učitel by měl vědomě vytvářet podmínky volnímu
úsilí žáků – vyzkouší je například až poté, co se dobře a svědomitě připraví a sami se přihlásí, nebo jim umožní vybrat si
z daného tématu učební úlohu, kterou subjektivně vnímají jako
pro ně přiměřenou. Učitel také může promyšleně poskytovat
různou míru pomoci žákům v jejich volním úsilí nebo podnítit
ostatní, aby svým kamarádům pomohli formou párového nebo
skupinového vyučování.
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Sebedůvěra (kladný postoj k sobě) a sebeúcta (pozitivní
přijímání sebe), které tím učitel posílí, otevírají nové možnosti, jak se může utvářet přiměřené sebevědomí žáků, a posilují
sebedůvěru v samostatné a svobodné rozhodování ve vlastním sebeřízení a sebezaměření žáků. Sebezaměření odpovídá
schopnosti řídit a přizpůsobovat chování situačním proměnám
tak, jak to vyžadují individuálně volené cíle a hodnoty, čemuž
se musí žáci teprve učit.
Koukolík a Drtilová zdůrazňují, že nízká úroveň sebezaměření je společným jmenovatelem všech druhů poruch
osobnosti, a dokládají to příběhy deprivantů. Jestliže budeme
ve výuce věnovat pozornost kvalitám dětského JÁ v žákovské
roli, podporujeme tím zdravý rozvoj sebeuvědomování, sebeobrazu, sebepojetí, sebedůvěry, sebehodnocení, přiměřeného
sebevědomí a sebeúcty (2008, s. 51).
Učitel může mít vliv i na kognitivní, afektivní, volní aspekty žákovského JÁ. Kognitivní aspekt shrnuje představy
o charakteristikách a podstatě vlastní osobnosti (týká se obsahu
sebepoznání i sebepojetí) a aktivizuje se zvláště při přijímání informací relevantních pro žákovské JÁ. Afektivní aspekt
představuje emocionální vztah k sobě, v němž dominují různé
varianty sebelásky (od bezmezného přijetí až po odmítání sebe
sama, manifestující se nejvíce v sebehodnocení, ale i v sebepojetí – sebedůvěra, sebeúcta, sebeoceňování). Volní aspekt
(konativní, akční) vyjadřuje skutečnost, že JÁ je také motivačním činitelem sebeaktualizace a sebevýchovy (sebeprosazení,
sebeuplatnění – Smékal, 2002, s. 342), přičemž sebeaktualizaci nebo seberealizaci můžeme chápat jako „nacházení sebe
sama ve smysluplné činnosti“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009,
s. 258–259).
Přehlížení uvedených souvislostí při školním hodnocení
by mohlo mít, a často také má, vážné důsledky pro potence
individuálního seberozvoje žáků. Naopak reflexe uvedených
souvislostí rozvoje může pomáhat harmonizaci osobnosti
žáka – pokoušíme se tak vlastně rozvíjet budoucí JÁ žáků,
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tj. jejich identitu a integritu (Helus, 2004, s. 194; Kopřiva
a kol., 2006, s. 207).
Vážným rizikem je, když je vývoj JÁ jednostranně sebeprosazující (narcis ve výchově). Na tuto okolnost upozorňuje
Pupala, když podrobně rozebírá chybné pochopení některých
postupů alternativních pedagogických řešení, nebo spolu s Kaščákem upozorňují na skryté prosazování neoliberálních tendencí v hodnocení školní výuky (2004, 2011).
Výsledky výzkumu antiautoritativního pojetí edukace, která je bez hranic a sdílených pravidel, přinášejí také varování.
Její vážné negativní důsledky pro rozvoj identity a také sociální kvality života popsala Prekopová (1993) – viz fenomén
„malého tyrana“, nebo Haasová (1991) – viz fenomén ztráty
hranice při antiautoritativním pojetí výchovy. Uvedení autoři poukazují na skutečnost, že integrita dětské osobnosti je za
určitých okolností problémem, kterému bychom měli věnovat
zvýšenou pozornost. Žáci, kteří se v dětství nenaučili respektovat hranice pro své JÁ, mají v dospělém věku potíže s egoizmem. Přinášejí do výuky nové problémy, které při poskytování
zpětné vazby takovým žákům při školním hodnocení vyžadují
tvorbu nových strategií.
Integrační jádro osobnosti tvoří ústřední orgán jejího sebeřízení, který se buduje v dlouhodobém a dynamickém procesu. „Tento proces ovšem neprobíhá hladce, automaticky, ale
jedinec jej sám na sobě vybojovává, ve střetu s dezintegrujícími
silami, které se mu staví na odpor. Podléhání těmto silám demoralizuje a oslabuje instanci JÁ, zatímco jejich zvládání JÁ
v jeho roli posiluje, vyhraňuje, kultivuje … Výchovná opora,
láskyplně vnímaná, vciťující se a důvěřující, trpělivě provázející, je zde nezbytností.“ (Helus, 2004, s. 114)
Důležitou otázkou je, kdy je vhodné začít s nácvikem autoregulace v žákovském sebehodnocení. Na otázku odpovídá
odkaz, který najdeme u Mareše: „Důležité složky jedincova JÁ,
jako jsou sebeúcta, sebeocenění, sebeposuzování, se objevují
ve vyhraněnější podobě teprve kolem osmého roku věku dítěte“
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(Zimmerman a Schunk in Čáp, Mareš, 2001, s. 516). Odpověď
tedy zní, že uvedený věk odpovídá přibližně 2. ročníku základní
školy. Hodnocení ve výuce se postupně proměňuje v sebehodnocení, a tím se stává i vnitřním zdrojem autoregulace v pozdějším vývoji. Slavík tento jev popisuje jako cestu od školního
hodnocení k autonomnímu hodnocení (1998, 2003, 2009).
Personalizační procesy rozvoje osobnosti žáků nelze oddělit
od socializace a v rámci edukace často probíhají současně.
6.7 JAKÉ OTÁZKY EDUKACE JSOU DŮLEŽITÉ
Z HLEDISKA SPIRITUÁLNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ
VE VZTAHU KE ŠKOLNÍMU HODNOCENÍ?
V jakém smyslu lze hovořit o duchovním (spirituálním)
rozvoji žáků ve školním věku? Jak se této otázky týká oblast
duchovních hodnot a lidských ctností a lidského charakteru?
Duchovní (spirituální) oblast vývoje dítěte má v dnešním
pojetí výuky největší rezervy a také příležitosti do budoucna.
„Spiritualita se dnes považuje za individuální jev související
s hledáním osobního spojení s transcendentnem (s tím, co nás
přesahuje), smysluplností a zdůrazňuje se v ní duchovní zkušenost (subjektivní zážitek posvátna, mytické zážitky, víra jako
hledání).“ Viz také Hodačová (2008, s. 220).
Misauerová (2011, s. 249) konstatuje: „Velká část současných badatelů se přiklání k závěru, že spiritualita je základní
a neodmyslitelná dispozice lidství, jež patří k charakteristickým
znakům člověka.“
Život dětí je s tímto rozměrem edukace hluboce svázán,
protože realita světa, který vnímají, je stále ještě přesahuje. Lievegoed (1992, s. 148) uvádí: „Dítě se ještě nachází ve fázi napodobování. Pomocí dobrých návyků se tak kladou základy pro
vůli a moralitu. V napodobování přejímá dítě zvyky svého okolí.
V uspořádaném okolí s pevným životním rytmem se vytváří základ pro vnitřní jistotu a vlastní smysl pro pořádek, pro pravidelné, samozřejmé plnění povinností. Moralita okolí utváří na
cestě nevědomého napodobování základ pozdější citlivosti pro
204

Pojetí edukace z hlediska kvality života dětí a školní hodnocení

vědomé morální obsahy.“ Z citace vyplývá, že na žáka velmi
působí, když je mu učitel morálním vzorem k napodobování.
Učitel může ve výuce vytvářet prostor k poznávání životních
problémů žáků a různé konflikty řešit společně s nimi. Při volbě
učiva může učitel vybírat z kulturního dědictví problémy, které popisují střetávání dobra a zla, příběhy lidského svědomí, lidské odpovědnosti a lidské svobody.
Často jsme svědky skutečnosti, že tam, kde ve vývoji žáka
nebyl položen první základ volnímu rozvoji v morálních kvalitách, schází později jistota v obyčejném rozhodování všedního
dne, která souvisí se schopností projevovat úctu, s vytrvalostí při učebních činnostech, s vyrovnaností, s nesobectvím, se
soucitem, se zdrženlivostí, se spokojeností, s projevy trpělivostí, s ovládáním a s odvahou, s mlčenlivostí i s velkorysostí
a dalšími volně-morálními vlastnostmi.
Otázku, jak naučit děti hodnotám, si položili například
také manželé L. a R. Eyerovi (2000). Pro učitele žáků v mladším školním věku je inspirativní, s jakou metodickou lehkostí
a zasvěceností lze postupovat u reflexe ctností, jako jsou hodnoty bytí, tj. například poctivost, odvaha, mírumilovnost, sebedůvěra, sebekázeň, věrnost, a hodnoty dávání, například
spolehlivost, úcta, láska, citlivost, přátelskost, spravedlnost.
Uvedené ctnosti se mohou promítat do cílů výuky.
Čest, ctnost a úcta člověka k člověku tvoří niterný základ
morálního rozměru výuky. Pojmy ctnost, úcta člověka k člověku a jeho lidská čest jsou spojité nádoby a učitel by měl tvořivě promýšlet, jak s nimi pracovat v jazyku dětí, aby tak mohl
položit přirozený základ jejich morálnímu rozvoji (o bohatém
obsahu těchto pojmů více například Sokol, 2002, s. 177).
Hass (1999) se zeptal, jak zdravé je naše morální JÁ. Popsal řadu možností, „jak se chovat správně bez ohledu na to, jak
se chovají ostatní“. Vývoj dítěte totiž postupuje od toho, čemu
říkáme konformní morálka, k morálce altruistické.
Kolberg vychází z Piagetovy teorie kognitivního vývoje
a popisuje tři stadia morálního usuzování: prekonvenční úroveň
205

Hana Lukášová

(všichni vidí svět stejně jako já, předškolní období), konvenční
úroveň (vidím svět jako ti, které miluji a ctím, rodiče, učitele)
a postkonvenční úroveň (hledání odpovědí na otázky, co je správné a co špatné, nezávisle na autoritách in Vacek, 2008, s. 25).
Hass (1999, s. 146) dává náměty učitelům k tomu, jak posilovat „morální svalstvo“ žáků, a uvádí následující morální dilemata, která mohou řešit: „Tvoji dva kamarádi vezmou učitelce
ze stolu fantastický barevný fix, i když dobře vědí, že se to nesmí.
Řeknou ti, aby sis taky jeden vzal, protože jich má učitelka tolik,
že si toho nevšimne. A vaše učitelka se k vám celý týden chovala
přímo hrozně. Co uděláš? Proč to uděláš?“ Z odpovědí žáků můžeme rozpoznat stadia rozvoje morálky a v návaznosti na zjištění
připravit vhodné výukové situace i jejich přiměřené hodnocení.
Vacek (2000, 2008) uvádí výsledky výzkumu podmínek
pro rozvoj autonomní morálky žáků. V souvislosti se středním školním věkem (mezi devátým a dvanáctým rokem života)
žáků vidí dvě klíčové podmínky: úroveň procesu zvnitřňování vnějších norem a zvýšený vliv vrstevnické skupiny na žáka
(2000, s. 72), při nichž školní hodnocení vždy sehrává svoji roli.
Charakter dítěte je strukturou zásad a mravně zakotvených postojů, jež se ve vzdělávání teprve upevňují (Smékal,
2002, s. 262, 268). S charakterem se nerodíme, ale je „osvojen zvnitřňováním (interiorizací) požadavků okolí, které jedinec
přijal za své, s nimiž se ztotožnil“ (Helus, 2004, s. 111).
Výchovu charakteru zdůrazňuje také Ries (2008, s. 121):
„Není-li výchova-vzdělávání, edukace pouze nebo především
předáváním znalostí a škola ‚trychtýřem‘ nalévání znalostí,
vyžaduje-li stav člověka, společnosti, kultury, civilizace od
školy kromě vědění též tříbení charakteru, hledání a nalézání
člověka v člověku, tedy vnitřní hominizaci, je-li edukace cestou k vyššímu JÁ, k Sobě (Selbst, Self), cestou – podle Martina
Bubera – od individuality k osobě, pak lze v edukaci stěží najít
významnější aspekt než kultivaci vztahu člověk – člověk.“
Mareš přeložil do češtiny taxonomii silných stránek charakteru, jejímiž autory jsou Seligman a Peterson (2008, s. 10–
206

Pojetí edukace z hlediska kvality života dětí a školní hodnocení

12). Autoři rozlišili následující ctnosti: 1. moudrost a vědění
(tvořivost, zvídavost a zájem, otevřenost mysli, láska k učení,
nadhled-moudrost); 2. statečnost (udatnost-chrabrost, stálost-vytrvalost, pracovitost, integrita-autentičnost, upřímnost, vitálnost-elán, nadšení, síla, energie); 3. humánnost (láska, dobrota,
sociální, emocionální a personální inteligence); 4. spravedlivost (občanství-sociální odpovědnost, loajálnost, týmová práce,
nestrannost, schopnost vést); 5. umírněnost (odpuštění a prominutí, skromnost a pokora, opatrnost, autoregulace a sebekontrola); 6. transcendentnost (smysl pro krásu a dokonalost-údiv,
úcta, úžas, pozvednutí člověka, vděčnost, naděje-optimizmus,
orientovanost do budoucna, perspektivní orientace, smysl pro
humor-hravost, spirituálnost-zbožnost, víra, smysl života).
Uvedené kvality silných stránek charakteru byly i předmětem
výzkumu a byl vyvinut diagnostický nástroj k ověřování, který
může využít také učitel k zjišťování potencí ctností, které se
projeví ve výuce.
Souvislosti můžeme najít i při výchově svědomí žáků, jak
nás na to upozorňuje Pelikán. Podle autora jde o to, „aby vnitřní hodnotové stupnice vznikly interiorizací základních principů,
vyplývajících ze samotného smyslu lidství“ (1995, s. 31), a při
školním hodnocení mohou žáci zažít, jak na to.
Ve vědomém zacházení s tímto rozměrem výuky můžeme
pozorovat, jak se – jako nedílná součást rozvoje charakteru –
utváří sebepřesah (self-transcendence, Patočka, 1992, 1999).
K tomu také Koukolík a Drtilová (2008, s. 51): „Jedinec prožívá sám sebe jako část kosmického vývoje. Mluví o přijetí, pocitu
sjednocení nebo duchovní jednoty s přírodou a jejím zdrojem.“
Při formování vztahu dětí k duchovním hodnotám je klíčový pedagogický vliv pohádky, bajky a podobných příběhů
(Streit, 1992). Měli bychom si položit otázky, proč děti potřebují pohádky, bajky, mýty a historické příběhy. Ries se také táže
na duchovní rozměr výuky ve vztahu k pohádkám (2010), rozpoznávání významu zla a dobra i prožití fenoménu lásky v dětském věku (2011).
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V díle Palouše najdeme následující vysvětlení: „V tematizaci biblické zvěsti, ale také v archetypálních obrazech mýtů,
legend a pohádek se opakovaně vrací téma zbloudění, svedení
z pravé cesty, odloučení od životadárného zdroje, téma ztráty
něčeho, co je podstatné. Napovídá to, že k lidskému životu patří,
že nejdeme pravou cestou, že se ocitáme v labyrintu, že se dostáváme do rukou špatných vůdců, že propadáme závislostem,
takže přestáváme být sami sebou. Pro výchovu je to výzva, aby
se neomezila jenom na předávání vědomostí a trénování dovedností, ale také aby probouzela k nápravě, aby napomáhala
moudrosti a odvaze dávat cestu svého života a doby, v níž je žit,
do pořádku.“ (Helus, 2009b, s. 337–338)
Palouš je přesvědčen o ontologickém smyslu edukace, což
vyjadřuje následovně: „Teprve ve výchově, ve skutečném vzájemném proniknutí myslí přichází duch ke svému sebevědomí,
proto je výchova vlastní završení světového procesu, je to kosmický proces“ (2009, s. 341). V tomto smyslu můžeme navázat na odkaz J. A. Komenského, který konstatuje: „Aby člověk
neupadal v nečlověka, potřebuje takové vzdělání, které bude
rozvíjet lidskost ve všech třech dimenzích: 1) být znalý věcí, 2)
být mocen věcí i sebe, 3) obracet se k Bohu, prameni všeho.“
(Habl, 2011)
Napomáhat spirituálnímu záměru jistě může i výuka
a způsoby školního hodnocení, které přihlížejí i k hodnotám
žákovského bytí. „Co tedy je pro lidství to specifické, lidsky
originální?“ zeptal se Palouš (2009) dále a stručně odpovídá:
„člověk se díky výchově po své lidské osobnosti výslovně ptá“,
a výuka mu v tom může pomáhat i strategiemi, jimiž hodnotí
školní učební činnosti, které neztrácejí rozměr lidských ctností
a lidského charakteru.
Jaké výsledky můžeme očekávat, když ve výuce věnujeme
pozornost této oblasti vzdělávání? Vacek uvádí dva zahraniční
přístupy k výchově charakteru ve škole (2008, s. 111–122).
První z nich rozebírá jedenáct principů účinné výchovy charakteru (podle L. Lickona):
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 stojí na rozvíjení klíčových etických hodnot jako základu
charakteru;
 dotýká se myšlení, cítění i vůle;
 využívá aktivního přístupu žáků;
 vytváří školní komunitu, v níž se žáci dobře cítí;
 poskytuje příležitosti k morálnímu chování;
 opírá se o smysluplné a podněcující kurikulum pro žáky
a pomáhá jim dosáhnout úspěchu;
 podporuje vnitřní motivaci žáků;
 personál školy přijímá za své klíčové hodnoty, k nimž vede
žáky;
 je součástí dlouhodobé vzdělávací koncepce školy;
 aktivizuje spolupráci s rodiči žáků a širší komunity (obce);
 projevy dobrého charakteru jsou hodnoceny a oceňovány.
K druhému přístupu M. Berkowitze Vacek (2008, s. 118)
konstatuje: „Pokud byly programy výchovy charakteru realizovány, jejich nejvýznamnějším přínosem bylo: zlepšení školního prospěchu, větší výskyt prosociálního chování, upevnění
vazby ke škole, rozšíření dovednosti řešit konflikty, vyšší kvalita
morálního úsudku, rozvoj odpovědnosti, respektu, sebekontroly,
sebeuplatnění a sociálních dovedností žáků, zvýšení úcty a respektu k učitelům.“
Vidíme, že důsledky výchovy charakteru ve škole zasahují
do řady oblastí rozvoje žáků a že je potřebné jim věnovat stejnou pozornost v oblasti školního vzdělávání jako výsledkům
žáků v oblasti kognitivních výkonů s poznatky v testech.
Přístup k žákům, který respektuje jejich celostní (holistický) rozvoj, znamená, že jsou ve výuce současně ovlivňovány všechny kvality života dětí a ve školním hodnocení
jsou taktéž respektovány. Tím předcházíme redukci výsledků výuky na výkonové operace v kognitivní oblasti, k nimž
nás dnes nutí vzdělávací politika státu a mezinárodní kontext měření PISA a PIRLS.
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ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY K TOMU, CO BYCHOM
PŘI ŠKOLNÍM HODNOCENÍ NEMĚLI PŘEHLÍŽET
Také současná edukace se nachází v období edukační kultury obratu (Helus, 2009a; viz také kapitola v této publikaci).
V tomto kontextu doby je třeba hledat nová řešení pro dilemata
v pojetí výuky, žáka i školního hodnocení. V textu bylo zvoleno
několik řešení, která byla inspirována hledisky kvality života
dětí ve výuce. Ukazuje se, že v edukaci je potřebné dohlížet
konsekvence výuky pro biosomatické zdraví a základy hrubé
i jemné motoriky a senzoriky výuky (viz také text T. Zdražila).
V oblasti duševního rozvoje je potřebné neustále tvořit podmínky pro rovnováhu kognitivního, emocionálního a volního
rozvoje žáků. Kvalita výuky se promítá i do rovnováhy personálního a sociálního rozvoje žáků. Tyto rozměry je potřebné
hlídat jako spojité nádoby procesu výuky v edukaci a přihlížet k nim při volbě strategií rozhodování o školním hodnocení
a sebehodnocení žáků (viz také J. Kratochvílová). Také základy
spirituálního rozměru výuky a jeho výsledky nelze zanedbávat,
protože jsou klíčové pro budoucí rozvoj dětí v dospělosti, týkají
se charakteru žáků a jejich nalezení smyslu vzdělávání ve vlastním životě. Týkají se také přirozeného pronikání do lidských
ctností, které vedou k hodnotám lidskosti. V podobě přiměřené žákům v edukaci je potřebné všímat si rozvoje charakteru
a svědomí žáků a dohlížet na dopad morálních aspektů rozvoje,
které jsou důležitými stavebními základy pro svobodu a odpovědnost v budoucím dospělém rozvoji žáků. Základní vzdělávání čeká celá řada úkolů, které budeme muset řešit, budeme-li
chtít něco do budoucna změnit na pojetí výuky i školního hodnocení v tomto duchu (viz k tomu podrobněji také V. Spilková
a K. Rýdl).
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Anotace a klíčová slova k jednotlivým kapitolám
1. kapitola
SPOLEČENSKÁ KRIZE – DŮSLEDKY PRO POJETÍ
EDUKACE JAKOŽTO STAROSTI O ČLOVĚKA
Zdeněk Helus
Anotace: Hledání budoucího modelu vzdělávání a výchovy
(edukace) musí vycházet na jedné straně z analýzy společenské
determinace, na straně druhé z reflektování antropologických
konstant, tedy znaků člověka, zakládajících jeho lidskost. Charakter soudobé společenské determinace edukačního modelu
je třeba vyvozovat z určitých znaků společnosti, vyjádřených
v pojmech společnost vědění a společnost krize. Zevrubnější
pozornost je věnována společenské krizi, což odpovídá nárůstu znepokojivých jevů v průběhu posledního desetiletí a narušujících navyklá spoléhání. Krize je vysvětlována nejčastěji
ekonomicky; jiný pohled klade důraz na selhání člověka, který
způsobem svého života krizi vyvolává a současně se stává její
obětí. Je to dokládáno na fenoménech redukcionizmu a individualistického hédonizmu. Čelit krizi a hledat cesty nápravy je
v neposlední řadě výzvou pro pedagogiku. Je nastoleno téma
pedagogiky obratu, jsou charakterizovány některé její inspirační zdroje. Náměty pro samotnou edukaci obratu jsou rozvedeny pod záhlavím pojmů identitní směřování, účastná mysl,
svoboda stvrzovaná zodpovědností, niternost, cesta osobnostního zrání.
Klíčová slova: modely vzdělávání (edukace), sociální determinace, antropologické konstanty, společnost vědění, společnost
krize, redukcionizmus, individualistický hédonizmus, pedagogika obratu, inspirační zdroje, identitní směřování, účastná mysl,
niternost, cesta osobnostního zrání
Key words: models of education, social determination, antropological invariations, knowledge sociaty, crisis society, reductionizm, individualistic hedonizm, pedagogy of upheaval, inspira218
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tional resources, identity streaming, participatory mind, inword
nature, personality growth
2. kapitola
VÝZVY, KTERÉ PŘINÁŠÍ OSOBNOSTNĚ
ROZVÍJEJÍCÍ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLU,
UČITELE A VZDĚLÁVACÍ POLITIKU
Vladimíra Spilková
Anotace: V úvodu textu je uveden problém střetu protichůdných paradigmat v teorii i praxi vzdělávání v České republice
jako fenoménu, který výrazně komplikuje proces transformace
školství po roce 1989. Jsou prezentovány klíčové principy humanistického, osobnostně rozvíjejícího, na žáka orientovaného
pojetí základního vzdělávání. V centru pozornosti je také reflexe
hlavních směrů snah o prosazení antropologicky orientované
pedagogiky v procesu transformace českého školství, přínosy
alternativních pedagogických směrů a inovativních programů
(s důrazem na waldorfskou pedagogiku).
Klíčová slova: paradigma pedagogiky, humanistická pedagogika, osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání, transformace vzdělávání, vzdělávací politika, alternativní a inovativní školy
Key words: paradigm of education, humanistic pedagogy, child
development centred education, transformation of education,
education policy, alternative and innovative schools
3. kapitola
VÝZNAM ŠKOLY V DOBĚ OHROŽENÉHO DĚTSTVÍ
– ZKUŠENOSTI WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY
Tomáš Zdražil
Anotace: Dětství doznalo v průběhu 20. století výraznou proměnu. Změnila se věková struktura populace průmyslových
zemí a zásadně se posunulo spektrum nemocí. Nejčastějšími
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onemocněními se staly tzv. chronické nemoci, které dominují
i v dětském věku. Také tzv. psychosomatické symptomy patří
k rozšířeným zdravotním obtížím dětí a mládeže. Souvisejí s jejich sílícím psychosociálním zatížením, stresem. Řadu stresorů
lze diagnostikovat také ve vyučování a celkově v oblasti školy,
zvláště zdůrazňuje-li se jednostranný intelektuální výkon. Tyto
skutečnosti a pojem salutogeneze jsou výzvou pro moderní pedagogiku, které jde o podporu zdravého tělesného, psychického
i sociálního vývoje žáků. Podpora zdraví se stává důležitým kritériem vedení a organizace školy i metod vyučování. Waldorfské
školy lze v tomto smyslu považovat za průkopníky zdravé školy
s pozitivními empirickými výsledky.
Klíčová slova: zdravá škola, dětství, salutogeneze, psychosomatické symptomy, waldorfská škola
Keywords: healthy schools, childhood, Salutogenesis, psychosomatic illnesses, Waldorf Schools, Steiner Schools
4. kapitola
PEDAGOGIKA ZDVIŽENÉHO PRSTU NA ROZCESTÍ…
Karel Rýdl
Anotace: Poslední desetiletí jsou finálním obdobím přetrvávání tradičního hierarchického a již silně neefektivního systému
vzdělávání a výchovy a jeho nahrazování efektivní individualizovanou a nehierarchicky pojatou pedagogikou. Tím je silně
měněn také obsah a pojetí tradičních pojmů, kterým se autor
věnuje vývojovým výkladem. Na příkladech stále zatvrzelejšího pojetí kvality v prospěch ukazatelů podporujících tradiční
pedagogické přístupy (pojetí kvality a plošné testování) ukazuje autor nesmyslnost a paradoxnost těchto jevů, které nejsou
v souladu s efektivním hodnocením nového pojetí vzdělávání
a výchovy. Příčinou je stále hlubší podléhání ekonomickým
a krátkozrakým politickým představám s pokud možno okamžitým účinkem. Důsledkem je potom odklon od kultivační role
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vzdělávání a příklon jen k úzce kvalifikující funkci, postavené
na finančně přesně kontrolovatelných nákladech. Osobnost člověka a jeho hodnotová orientace jsou zatlačovány do pozadí.
Klíčová slova: výchova, vzdělávání, efektivita pedagogiky, kvalita, testování, paradoxy výchovy
Keywords: education, learning, effective pedagogy, quality,
testing, educational paradoxes
5. kapitola
AKTIVNÍ SPOLUÚČAST ŽÁKA PŘI HODNOCENÍ
– ZDROJ INSPIRACE ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA
A POKLÁDÁNÍ ZÁKLADŮ ZODPOVĚDNOSTI
ZA KVALITU SVÉHO ŽIVOTA
Jana Kratochvílová
Anotace: Osobnostně rozvojové pojetí vzdělávání vyžaduje
komplexnější pohled na hodnocení výsledků žáků, který předpokládá aktivní účast žáků v procesu hodnocení. Takové hodnocení
představujeme v modelu komplexního rozvíjejícího hodnocení.
Hodnocení žáků učitelem je úzce provázáno se sebehodnocením
žáků. Oba procesy k sobě patří a vzájemně se doplňují. Cílené a systematické sebehodnocení žáka se spojuje s hodnotícími výroky učitele a tvoří společně celek, který pomáhá učiteli
lépe proniknout do sebeposuzujících implicitních myšlenek žáka.
Společně pak mohou hledat takové strategie výuky a učení, které směřují k rozvoji žáka a v konečném důsledku k rozvoji jeho
sebepojetí a uspokojení z kvality prožitého života ve školní třídě.
Oba hodnotící procesy učitele i žáka stojí na stejných pilířích
(stavebních kamenech), s nimiž žák i učitel pracují.
Klíčová slova: hodnocení žáků, sebehodnocení, kritéria hodnocení, popisný jazyk, cíle vzdělávání, osobní cíle, autoregulace
učení, kvality života dítěte
Keywords: evaluation, self-evaluation, evaluation criteria,
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descriptive language, educational goals, personal goals, self-learning, quality of life of the child
6. kapitola
POJETÍ EDUKACE Z HLEDISKA KVALITY
ŽIVOTA DĚTÍ A ŠKOLNÍ HODNOCENÍ
Hana Lukášová
Anotace: V této kapitole si položíme několik otázek ohledně
trendů změn ve školním hodnocení. Pokusíme se nastínit, jak
holistické paradigma může z hlediska kvality života dětí poodhalit skryté možnosti pro přístupy k hodnocení výsledků výuky,
v nichž se nedopouštíme redukce jen na měření žákovských výsledků. Pokusíme se nastínit některé možnosti hodnocení a sebehodnocení žákovských kvalit rozvoje ve školní výuce ve vztahu k biosomatickému zrání, psychickému vývoji, sociálnímu,
jáskému a spirituálnímu rozvoji.
Klíčová slova: pedagogická paradigmata a diskurzy, kvalita
života dětí, osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání, školní hodnocení
Keywords: pedagogice paradigma and discorses, quality of the
children’s life, child development centred education, coception
of school education, school assessment
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Summary
THE CONCEPTION OF EDUCATION AND ASSESSMENT IN THE CZECH SCHOOL
In the publication readers shall find a text that is a collective
monograph which was created following the meeting in Prague
in November 2011. The main aim of the meeting was to answer
the question „What model of education and school evaluation
will we prefer in the future?“ The organisers of the meeting, i.e.
the Association for Waldorf Education of the Czech Republic
asked authors of each solution to write a publication that would
be available to general public. Thus, the text of each contribution is trying to answer the above-mentioned question from
different points of view.
The first chapter includes an essay by Professor Zdeněk Helus. Helus opened an inquiry about the future model of education and evaluation in Czech schools from the point of view of
a number of contexts. First, he points out social location of the
problem in terms of complexity of our time in the society that is
post-modern and globalized, in the society of knowledge and of
a crisis. The author draws our attention to the fact that there are
new challenges for education of the reverse that are embodied
in new approaches to the man of crisis of our time. He warns
against reductionist and hedonistic attitudes to a man and to
education. He invites us to think about pedagogical and psychological sources of reverse education. He opens for us inspiration
from underground, positive and spiritual psychology including
a critical analysis of their impacts on pedagogy. He gives to
pedagogy incentives to its new emancipation and courage to
accept new assignments in our time.
In the second chapter Professor Spilková looks at the issue
of conception of education and evaluation in Czech schools
from the point of view of the paradigm collision. She can see
the future lie in the choice of a personality developing conception of education resulting in particular consequences regarding
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aims and contents of education, and therefore these consequences will reflect in check and evaluation of results of school
pupils, too. The text also implies particular topics for creating
conditions for changes to educational policy and practice of elementary schools. We can also find here evaluation of benefits
of alternative pedagogical approaches to the problem solution.
In the third chapter Professor Zdražil tried to view the problem in the context of the childhood conception development,
which makes it possible to see elementary schools education in
new connections. Professor Zdražil can view this problem from
a foreign perspective as he works in Germany. The nature of
childhood changed profoundly in the course of the 20th century.
Developmental phases and the spectrum of childrens’ illnesses
have shifted: the most common illnesses are now chronic diseases. Moreover, the presence of psychosomatic symptoms
resulting from social and pyschological stress has become a widespread phenomenon in childhood and adolesence. A wide
range of stress factors can be diagnosed in the context of school
lessons and school structures, particularly when a one-sided
focus is placed on intellectual achievement. The current situation and the concept of salutogenesis present a challenge for
a contemporary pedagogy that considers the healthy development of pupils as an essential educational goal. An approach is
called for in which a pupil’s health becomes a crucial element
in the methodology of lessons, as well as in the entire concept
and structure of schools. In this context, Steiner Schools can be
viewed as ‚healthy schools‘. A change of pupils’ life conditions
also reflects in the possibility of their development during lessons, where such a burden that has an impact on their diseases
grows. The author tried to analyse paradoxes of the traditional
approach to school evaluation and its impact on the pupil’s development in terms of their health and diseases. He outlined
a possibility of new solutions, the consequences of which may
positively influence development and health of pupils if principles of salutogenesis, which seeks holistic strategies of approa224
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ches to education and to a school, are respected. Such a school
may be called a healthy school.
In the fourth chapter Professor Rýdl appeals to critical reflexion of various ways that led to a humanistic and non-directive conception of pedagogy. We can find here not only historic reflection of connections in the solution of conceptions of
education, but also future challenges. These challenges rely on
needs of an approach to the results of education in relation to an
individual hierarchy of every pupil’s needs that really influence
their future development beyond school education.
In the fifth chapter we can find a contribution of Doctor
Kratochvílová, who had the possibility to watch the issue of
school education and evaluation from a foreign point of view,
too, because she worked at an elementary school in Brussels for
two years. According to the author, the conception of education developing pupil’s personality requires a more comprehensive look at evaluation of pupils’ results, which expects active
participation of the pupils in the school evaluation process. We
introduce such evaluation in the model of comprehensive developing evaluation, which the author treated in a separate monograph. According to the author, evaluation of pupils by their
teacher is closely connected with self-evaluation of the pupils.
Both processes belong to each other and they complement each
other, and it is necessary to choose strategies of results evaluation from this point of view. Targeted and systematic self-evaluation of a pupil is connected with evaluating statements
of their teacher and together they make one unit, which helps
the teacher better penetrate in self-assessing implicit thoughts
of the pupil and in the area of their development. Then they
can together search for such strategies of education and learning
that lead to the pupil’s development, and finally to the development of their self-conception and satisfaction resulting from the
quality of life spent in the school classroom.
In the sixth chapter Professor Lukášová tried to show what
holistic context of solution of the issue of current education
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allows an access to the quality of children’s life, which was
a subject of pedagogical research in recent years and which is
backed by incentives by the World Health Organisation. Holistic unity of the education conception from the bio-psycho-social points of view and in terms of spiritual aspects of pupils’
development during school education opens new possibilities
to pedagogical diagnostics while searching for new approaches
to check and evaluation of pupils’ school results in the future.
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