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MOTTO: 

„Člověk se může stát člověkem jen výchovou. Není ničím jiným, než co z něj výchova udělá. Je třeba 
poznamenat, že člověk je vychováván pouze lidmi, kteří rovněž byli vychováváni. Proto také 
nedostatek kázně a učení dělá z některých lidí opět jen špatné vychovatele jejich chovanců. 

I. Kant („O pedagogice“) 

 

 

ÚVOD 

     Stěžejní otázkou celého příspěvku je otázka „Co je to výchova?“. Její neustálá 
naléhavost pramení jednak z toho, že takovýto způsob tázání je, jak upozorňuje 
německý filosof M. Heidegger1, vlastní evropskému způsobu myšlení, založenému 
na starověké řecké tradici,  ale především z toho, že schopnost člověka žít v otázce, 
připustit interpretační nejistotu světa neodmyslitelně patří ke schopnostem člověka 
doby postmoderní. Lze souhlasit s J. Šípkem, podle kterého „modernistní hledání 
„konečné“, „jisté“, „spolehlivé“ pravdy se zdá být odsouzeno k neúspěchu. Trápení 
nad tím je svým způsobem neurotické“2. Nezanedbatelným důvodem k uchopení 
tématu výchovy přes prizma otázky po podstatě výchovy, jejím bytostném určení,     
je skutečnost, že ani ve výchově samotné se nelze opírat o věčné a neměnné 
pravdy, neboť výchova je vždy počínáním podmíněným (podmínkami výchovy, 
vychovatelem i vychovávaným), osobitým a neopakovatelným (ve výchovné 
situaci, která není vždy táž, se setkávají vždy individuality), stejně jako nejistým, 
nezajištěným (jednak proto, že takový je i sám život, k němuž neodmyslitelně patří  
a jednak z toho důvodu, že vychovatel si nikdy nemůže být jist výsledkem, protože  
na vychovance působí i jiní lidé, jiné vlivy).  
     Celý text sleduje jediný záměr: otevřít před čtenářem výchovu jako problém          
a nabídnout některá hlediska, z nichž je možné o výchově nejen přemýšlet, ale 
především porozumět hloubce i šířce celého tématu. 
 
 

1 VÝCHOVA VYJEVUJE  SVOJI  NEHOTOVOST 
 
    Svět se stal takovým, že naše samozřejmost přestává fungovat a nutí lidstvo klást 
si radikální otázky po své existenci a všem, co s ní souvisí, tedy i po výchově. Díky 
tomuto tázání je výchova dnes vnímána jako problém v mnoha ohledech.  
 
1.1 Hledisko dějinného vývoje evropské duchovní tradice. 
 
     Radim Palouš upozorňuje, že "otázka po výchově není rozhodnutím specialisty, 
který se - řízen svou libovůlí, slepou náhodou nebo osudem - rozhodl                     
pro pedagogický směr, nýbrž souvisí s vyústěním důležitých událostí v dosavadních 

                                                           
1
 HEIDEGGER, M. Co je filozofie? In Konec filozofie a úkoly myšlení. Sborník překladů děl                

M. Heideggera. Praha, 1984, s. 123 
2
 ŠÍPEK, J. Úvod do geopsychologie. Praha: ISV nakladatelství, 2001, s.11 
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dějinách evropského ducha."3 Jaké události má na mysli? Především jde o dualismus 
výchovy a vzdělání, který je důsledkem novověkého duchovního vývoje Evropy. 
Řecký  termín  paideia, který  dlouhou  dobu znamenal v evropském myšlení výchovu   
i vzdělání a je zachován v tomto významu ještě u  Komenského, kdy "vědění             
a činnost jsou ještě pohromadě: pansof nevěděl jen o tom, co věci jsou, ale zároveň 
věděl, k čemu jsou, případně jak s nimi dobře vycházet a zacházet“4, začíná pod 
tíhou Baconovy teze: "Vědění je moc.", měnit svůj význam. Ve vědění má být 
poskytnut člověku mocenský potenciál, arzenál mohutností, jimiž potom člověk může 
volně disponovat. O nasazení lidských možností však rozhoduje vůle, v jejíž dispozici 
lidské možnosti a mohutnosti jsou. Díky tomu, že se vůle  stává významnou 
vlastností člověka, začíná se vynořovat i nový pedagogický problém, totiž pěstovat 
podle rozumu i vůli. Díky tomu se však "učitelská živnost rozpadá na dva dílčí úkoly: 
na pěstování rozumu a pěstování vůle, na vzdělání a výchovu. Výuka, která jde        
za pravdou, člověku už neříká, že se má pravdy při svém mluvení zastat; tak se stalo 
potřebným vyučovat etice zvlášť. Tím se výchova co historický jev stává školením 
vůle."5  
     A od této chvíle až do současnosti nabývá pojem výchova v obecné rovině 
v evropské duchovní tradici dvojí význam: „širší 6a užší“7. Široká pojetí výchovy 
nalezneme častěji v sociologii a filosofii než v pedagogice. Ta se téměř  překrývají 
s jinými pojmy, jako je socializace či enkulturace (viz např. F. Kahuda). V pedagogice 
lze za širší pojetí výchovy považovat ta, která zdůrazňují záměrnost a cílevědomost, 
a za užší ta, jež chápou výchovu především coby osvojování mravních hodnot          
a norem. V této souvislosti někteří pedagogové odmítají dělit výchovu                       
na intencionální a funkcionální, neboť za výchovu pokládají jen ty formativní vlivy, 
které jsou záměrné a cílevědomé. Vše ostatní řadí k spontánním formativním 
účinkům sociálního prostředí. 
     Od pojmu výchovy v úzkém smyslu se odlišuje „vzdělávání“. V důsledku toho pak 
může vzniknout nesprávný, ale často se vyskytující dojem, že učitel někdy své žáky 
vychovává a jindy je zase vzdělává. A nejen to. Tento pojmový dualismus nejen,     
že sleduje odlišení racionálních a mravních aspektů formování člověka, ale také 
navozuje spory uvnitř věd, zda to jsou pojmy oddělitelné a který z nich je nadřazený.          
     Hierarchický vztah výchovy a vzdělání není jednou provždy určen. Jestliže 
považujeme období osvícenství ještě za dobu, kdy takové významové odlišení 
nebylo určující, pak v období narůstajícího významu školního vzdělávání 
orientovaného na výkon profese, které můžeme časově přibližně ohraničit přelomem 
19. a 20. století až  polovinou století dvacátého, řešení dilematu inklinuje k široce 
pojatému vzdělání jako spojitosti všech vlivů, které rozvíjejí člověka a úzce chápané 
výchově jako cestě osvojení mravních návyků. S rozvojem antropologické filosofie 
20. století se silněji promítají tendence opačné. 

                                                           
3
 PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991, s. 30 

4
 Tamtéž s. 30 

5
 PALOUŠ, R.  Čas výchovy. s. 31 

6
 Výchova jako „záměrné působení na rozvoj osobnosti“. In JŮVA, V., sen., JŮVA, V., jun. Úvod         

do pedagogiky. Brno: Paido, 1994, s. 27; Výchova jako „záměrné, soustavné a organizované 
působení na člověka“. In PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta UK, 
1996, s. 8; 
7
 V užším významu je výchově rozuměno jako "eticko-normativní činnosti". In PELIKÁN, J. Výchova 

jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995, s. 45; jako „výchově dobrých mravů“ viz. 
VÁCLAVÍK, Cesta ke svobodné škole. 1.vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995 s. 9. Z tohoto 
pohledu se rozlišují různé typy výchov – mravní, vlastenecká, internacionální, sexuální, citová, atd. 
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     Široké a úzké pojímání termínu výchova, odlišování výchovy a vzdělání                
a stanovování jejich hierarchické souvislosti provází  jak vědy o výchově, tak  filosofii 
i filosofii výchovy i oficiální dokumenty týkající se výchovy a vzdělání. 
     Jestliže na jedné straně přináší nevyhraněnost termínů výchova a vzdělání           
a jejich odlišování těžkosti při komunikaci mezi jednotlivými obory, i uvnitř věd 
samotných, což je na konci dvacátého století  reflektováno a intenzivně prožíváno 
samotnými vědci8, současně s tím na straně druhé otevírá na počátku novověku 
otevírá významové rozlišení výchovy a vzdělání široké pole  jednak pro konstituování 
samostatných vědních disciplín, jejichž cílem je zabezpečit co nejvíce objektivních 
poznatků o jednotlivých oblastech světa, člověku i lidské společnosti,  jednak          
pro vznik samostatné vědy o výchově – pedagogiky9.  
     K dalším z důsledků vývoje evropské duchovní tradice patří silné tendence 
diferencovat filosofické a speciálně vědní zkoumání10 a dále pak ve snaze 
poskytnout co nejpřesnější vědění o všech aspektech zkoumané reality členit 
samotné vědní obory na speciální disciplíny11. Proces vzniku nových oborových 
disciplín není  dodnes ukončen. S poznáním nového přístupu ke zkoumanému jevu 

                                                           
8
 Například v Průchově Moderní pedagogice se můžeme setkat s takovýmto silným vyjádřením:         

„V české pedagogické teorii je však terminologická nepřesnost neúměrně vysoká. Nejvíce se to týká 
základních pojmů „výchova“ a „vzdělání“ („vzdělávání“).“ Viz. PRŮCHA , J. Moderní pedagogika. 
Praha: Portál, 1997, s. 48. 
9
 Od počátků renesance se nejprve  rozvíjejí vědy o přírodě: fyzika, biologie, vědy formální jako          

je matematika a logika, jejichž základy byly položeny již ve starověku a jejichž poznatky zčásti byly 
prověřovány lidskou zkušeností. Renesanční myšlenka o tom, že člověk je smyslem a tvůrcem 
veškerého dění, obrací pozornost vědců k člověku jako předmětu vědy. Descartovské „cogito ergo 
sum“ stanovilo předmětem věd postupně nejen lidské myšlení (o jeho zákonitostech pojednává 
logika), ale psychiku jako celek. Psychologie se stává vědou ve chvíli, kdy je ve Francii roku 1870 
založena Wundtem psychotechnická laboratoř, jejímž hlavním úkolem bylo měřit lidské reakce. 
S pozitivistickou orientací filosofického myšlení 19. století, s A. Comtem, jsou pod bedlivý rozbor věd 
postaveny procesy odehrávající se ve společenském životě celého druhu. Vzniká tak samostatná 
věda o společnosti  - sociologie. Herbartovy úvahy o tom, že lze prostřednictvím výchovy, známe-li její  
cíl, vytvořit vysoce disciplinovaného a konformního jedince, stojí u zrodu pedagogiky jako vědy           
o záměrném působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout změn v jejím vývoji. 
10

 Tato diferenciace nebyla dílem libovůle, nýbrž vycházela ze samotného ducha doby – nalézt 
objektivní (vědecky ověřené) poznatky o světě, jenž by umožňovaly spolehlivou orientaci člověka      
ve světě a rozumnou vládu nad ním. Ideál matematicky založené a technologicky využitelné vědy, 
rozvíjený pozitivistickou filosofií od 19. století a podporovaný potřebami dynamického technického       
i hospodářského růstu evropské civilizace 19. a 20. století, ve svém důsledku upozadil, co                 
do společenské prestiže, pozornosti, veškeré celkové koncepty světa – tedy i filosofii, ale například 
také náboženství. Filosofii po dlouhá desetiletí přiřazoval úlohu vykladače nového, vědecky získaného 
poznaní. Celek světa byl rozparcelován mezi vědy přírodní (fyzika, chemie, biologie, astronomie), 
společenské (ekonomie, politologie, sociologie, kulturní antropologie, historie), humanitní (medicína, 
psychologie, pedagogika, antropologie) a formální (matematika a logika). 
11

 Každá ze zmiňovaných „základních“ věd se vnitřně člení na své oborové disciplíny. Např. 
pedagogika se podle „zdraví vychovance“ člení na obecnou a speciální, podle věku vychovance        
na pedagogiku dětí, dospělých (dnes zaužívaný termín andragogika) a pedagogiku stáří. Podle 
zaměření výchovy se člení  na druhy výchovy: výchova k internacionalismu, výchova k míru, výchova 
k ochraně životního prostředí, výchova k porozumění mezi národy, výchova k práci, výchova k profesi, 
výchova k volbě povolání, výchova k užívání médií, výchova mimo vyučování, výchova pro volný čas, 
výchova spotřebitelů. Viz. PRŮCHA, J. ,MAREŠ, J., WALTEROVÁ , E. Pedagogický slovník. Praha:   
1995, s. 257 
Stejně tak se můžete setkat s psychology, jejichž specializací je vývojová psychologie,  klinická 
psychologie, psychologie práce, sociální psychologie, atd. Nebo snad se sociology, kteří se zaměřují 
na sociologický výzkum, sociologii rodiny, obecnou sociologii, sociologii výchovy, gender 
problematiku, apod. 
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vznikají nové disciplíny nebo se změnou dobově dominujícího úhlu pohledu            
na skutečnost, často ideologicky podporovaného, se znovu obnovují v některých 
kulturách již „zapomenuté“ vědy12. Stejně tak, v důsledku nepostižitelnosti 
organického světa a zvláště pak člověka a jeho světa v rámci jednoho předmětu 
vědy, vznikají vědy „hraniční“. V kauze výchova jsme svědky stavu, kdy tento pojem, 
pocházející z běžného jazyka, zdomácněl v mnoha vědních oborech, ale v žádném 
z nich není jednoznačně určen13. Proto se dnes potýkáme s mnohostí výkladů 
výchovy, pramenící jak z různosti filosofických interpretací světa a člověka a z nich 
vycházejících speciálně vědeckých zkoumání, tak z hypertrofizace jednotlivých 
aspektů skutečnosti v rámci jednotlivých oborových disciplín.  
     Z výše uvedeného je patrné, že duchovní vývoj evropské civilizace nepřinesl 
jednoznačný výklad pojmu výchova, ani nevyřešil vzniklý dualismus výchova - 
vzdělání 14. Znamená to, že veškeré úsilí vědců, filosofů bylo zbytečné? Domníváme 
se, že nikoli. Speciálně vědní zkoumání výchovy přispělo k objasnění mnoha jejích 
aspektů, přineslo řadu experimentálně ověřených faktů, bez nichž by nebylo možné 
rozvinout výchovné působení na takovou škálu jedinců, jako je tomu nyní (dříve 
mentálně zaostalý člověk, či neslyšící byl ponechán sám sobě, popřípadě rodinné 
péči nebo milosrdenství spoluobčanů, neboť oficiální výchovně vzdělávací instituce 
s takovými lidmi nepočítaly).  
     V rovině rozvoje vědecké teorie a metodologie se dnes stále více prosazují 
přístupy a postupy, které umožňují komplexněji poznat zkoumané stránky skutečnosti 
vymezené předmětem konkrétní vědy, ať se jedná o vědy přírodní, či sociální nebo 
humanitní. To prakticky znamená zaměření pozornosti spíše na to, co jednotlivé jevy 

                                                           
12

 Osud „zapomenuté „ vědy sdílela například od 70. let 20. století v Československu sociologie.        
O místo na výsluní vědy se znovu u nás uchází sociologie výchovy. (viz. podrobněji RABUŠICOVÁ, M. 
Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií. Pedagogika, 2002, č. 2, s. 182- 194) 
13

 Výchova v evropské tradici je původně tématem filosofickým a na půdě filosofie zůstává i dnes. 
Argumentů pro takové tvrzení je předložena řada. Například Jiří Michálek v článku Výchova a filosofie 
uvádí Pittakův příkaz THERPEUE PAIDEIAN (pečuj o výchovu),  MICHÁLEK, J. Výchova a filosofie. 
Pedagogika, 1995, roč. XLV, č. 2, s.111. 
Patočkovy interpretace řeckého termínu paideia vyjevují tu skutečnost, že pro Platóna je pravá 
výchova totožná s filosofií a filosofie s výchovou.  
Pojetí výchovy „jako existenciální struktury našeho pobytu“ rozvíjené představitelem současné 
fenomenologické filosofie E. Finkem, je považováno za významnou změnu ve způsobu přístupu 
filosofie samotné k otázce výchovy. Viz. FINK, E. Grundfragen der systematischen Padagogik. 
Freiburg: Rombach Verlag, 1978, s. 139. 
Tím, jak se konstituovali jednotlivé speciální vědy (o tom je pojednáno výše) se i výchova stává 
předmětem zkoumání věd speciálních, především pedagogiky, psychologie a sociologie. 
14

 Vezmeme-li si pro ilustraci pouze odborné slovníky, všechny výše zmiňované vědy se potýkají 
s nejednoznačností termínů výchova a vzdělání. HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 
1996 definuje na s. 235 výchovu jako „záměrné, či více méně systematické rozvíjení citových              
a rozumových schopností člověka, utváření jeho postojů, způsobů chování, v souladu s cíli dané 
skupiny, kultury.“ A vzdělání jako „souhrn vědomostí, dovedností a postojů osvojených jedincem 
v průběhu života, formálně označených stupněm dosaženého vzdělání, příp. povolání, profese". 
Velký sociologický slovník zase uvádí, že „výchova je proces, v němž společnost (jednotlivci, skupiny 
a instituce) v souladu se svými reprodukčními potřebami, zájmy a cíli působí na jednotlivce a utváří tak 
individuální předpoklady k zastávání společenských pozic a rolí u další generace a její předpoklady 
k využití a rozvinutí hodnot dané kultury.“ Viz. MAŘÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M. a kol. Velký 
sociologický slovník. 2. Svazek. Praha: Univerzita Karlova, 1996, s. 1402. 
Pedagogický slovník autorů Průchy, J., Walterové, E. Mareše, J. uvádí dokonce pět různých významů 
pojmu vzdělání – osobnostní pojetí, obsahové, institucionální, socioekonomické a procesuální. 
Podrobněji viz. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995, 
s. 270. 



7 

 

spojuje, než na to, čím se od sebe odlišují. Druhé zmiňované zaměření, jenž 
odpovídá popisnému stadiu vědy, mají především vědy z dlouholetou tradicí již       
za sebou, ovšem upřednostňují je vědy nově se rodící.  
     I když dodnes existují vážné spory o tom, kdo je kompetentní zabývat                 
se výchovou, vývoj evropského myšlení se všemi jeho peripetiemi ukazuje,               
že základními východisky pro uchopení výchovy jako odborného problému v rámci 
jednotlivých věd je porozumění světu a člověku v něm, jež poskytovala právě 
filosofie15. Vedle toho samozřejmě nově získané a ověřené speciálně vědní poznání 
obohacovalo a rozvíjelo filosofické rozumění světu. Často to bylo způsobeno také 
tím, že filosof a vědec byla jedna a táž osoba. Tato spojitost fungovala i přes často 
proklamovanou distanci vědců od filosofie, jak to činil například scientismus 
(především pozitivistická filosofie). Tyto vztahy mezi vědou a filosofií platí dodnes. 
Jsou ovšem  komplikovány specializací lidské činnosti, která je tolik charakteristická 
pro moderní společnost a bude ovlivňovat život doby postmoderní.  
     Studium evropské duchovní tradice vyjevuje ještě jednu důležitou stránku 
zkoumání výchovy. Jev, který v archaických kulturách patřil vždy primárně k životu 
samému, se pod tlakem racionálního zdůvodnění skutečnosti  a následně z něho 
vycházejících vědecky ověřovaných pravd stal od novověku problémem věd a  jeho 
vztaženost k životu byla potlačována. Přibližně od poloviny 20.století, kdy se na půdě 
filosofie zesiluje tendence porozumět člověku nikoli z hlediska podstaty uspořádání 
světa, nýbrž z hlediska života samého, z hlediska celku a lidského vztahování          
se k celku, získávají jednotlivé  sociální i humanitní vědy mocné impulsy ke svému 
rozvoji16. Peripetie tohoto aspektu duchovního vývoje evropské tradice v sobě odráží 
vývoj filosofického myšlení, který od chápání výchovy, vycházející vždy z určitého 
výkladu světa, z racionálního modelu, dospěl až k pochopení výchovy jako 
ontologické kategorie, jako existenciálu, jímž je člověk určen17. Jinak řečeno, dříve   
se odvíjelo pojetí výchovy od výkladu fenoménu člověk, dnes zesiluje snaha 

                                                           
15

 Jednak vědy samotné, když reflektují své dějiny, tak za tzv. předvědeckou fázi svého vývoje 
označují názory všech filosofů na určitou oblast skutečnosti od počátku filosofie samotné až do doby, 
kdy je určitý aspekt skutečnosti přesněji vymezen předmětem vědy. Sociologie používá termín 
„protosociologické teorie“, v jiných vědách se hovoří o teoretických předpokladech formování vědy. 
Na druhé straně je patrné, že různé přístupy ke zkoumané problematice v rámci jedné vědy čerpají 
svá východiska z filosofických směrů. Proto se i v současných vědách můžeme setkat např. 
s fenomenologicky orientovanou sociologií nebo psychologií, či pozitivisticky zaměřenými školami,  
směry. 
To, co říká Jiří Michálek o pedagogice, se vztahuje na všechny vědy: „Veškerá obecná pedagogika    
a na ni navazující speciální didaktiky jsou založeny (ať vědomě nebo většinou nevědomě) na určitém 
pojetí člověka a společnosti a to znamená, že se pohybují už vždy v rámci určitým způsobem 
zodpovězené základní filosofické otázky, totiž „Jak se to má s bytím?“, resp. speciálně pak „Jak        
se to má s bytím člověka?“.“ MICHÁLEK, J. Výchova a filosofie. Pedagogika, 1995, č. 2, s.112 
16

 Tato idea stojí u zrodu dnes populárních vědních disciplín, jako je např. kulturní a sociální 
antropologie, sociologie výchovy, etnopedagogika, ekologie. 
17

 Tento pohyb podrobně dokládá Naděžda Pelcová ve své knize Vzorce lidství, vydané ISV 
nakladatelstvím v Praze 2001. Na cestě od Platóna k Finkovi se odehrává proces přechodu paideia, 
což je autorkou pojímáno v duchu řecké tradice jako „pohyb uvnitř člověka, obrat, metamorfóza lidství, 
kterou vyjadřuje platónský termín metanoia – obrácení, procitnutí duše“ (s. 29) k Finkově „výchově 
jako existenciální struktuře našeho pobytu“ (FINK, E. Grundfragen der systematischen Paedagogik.  
s. 39), k „výchově jako základnímu způsobu, jak se lidská existence chová vůči své vlastní 
pochybnosti“ (Fink s. 38). Pohyb začínající od pojetí výchovy jako dění, jehož hlavním cílem               
je probuzení duše k lidskosti, přes osvícenské upřednostňování vnějších vlivů působení na rozumnou 
část duše, znovu k porozumění a sebeporozumění jako fundamentálnímu dění, v němž lidská 
existence získává oporu, formu a zákon. 
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porozumět člověku z výchovy. To ovšem předpokládá již dopředu rozumět tomu,     
co je člověk      i co je výchova. Opěrnými body tohoto složitého přemostění hlavního 
směru evropské duchovní tradice novověku – racionalistické tradice descartovského 
typu - byli Platón, J. A. Komenský, jehož pansoficky vzdělaný člověk byl komplexně 
vzdělaným a vychovaným   „Člověkem“,   ze    světové   filozofie   pak   F. Nietzsche,    
M. Scheler, M. Heidegger,  aj., u nás pak  Jan Patočka.  
     Z pohledu vývoje evropského filosofického myšlení výchova dnes vystupuje jako 
aktuální společenský úkol, jako výzva, nikoli jako proces následné manipulace        
do předem  teoreticky, či ideologicky, stanovených mantinelů. 
 
 
1.2 Hledisko života samého 
 
     Člověk je vychováván pro svět, ve kterém má žít. Ovšem jaký je tento svět? 
„Globální“, „postindustriální“, „postmoderní“, ale také „zkažený“, „nacházející           
se v krizi“, „povrchní“, „nestabilní“? Je vůbec možný důstojný lidský život v takovém 
světě? Stojí za to vůbec žít? Má smysl nějaká výchova, „když svět se zbláznil“? 
     Pokusíme se vysvětlit, že všechny přívlastky, dnes hojně světu přisuzované, 
nemusí nutně znamenat katastrofu a zkázu a následně vyvolávat nihilistické nálady, 
ale že je třeba je pochopit, abychom porozuměli změněným podmínkám lidského 
života a v souladu s nimi uměli vést dílo výchovy, neboť, jak se kdysi vyjádřil Jan 
Masaryk, vše, co na tomto světě chceme mít, mír, demokracii, je věcí výchovy. 
     Slovo globalita  je významově příbuzné výrazu globus. Každý žák jistě viděl 
předmět zobrazující celou planetu Zemi, otáčel jím a cestoval s ním ve svém pokoji či 
na učebně hned do Afriky, hned zase třeba do Grónska. V představách pobýval      
na nejvyšším vrcholu světa a za chvíli si představoval, jaké by to bylo potápět se 
třeba v Tichém oceánu. Z tohoto pohledu výraz globální, globalita v sobě zahrnuje 
celkovost, vyjadřuje skutečnost, že svět se stal jedním. Všichni můžeme díky 
komunikačním médiím prožívat události ve světě: hlad v Africe, záplavy v USA,  Asii 
nebo v ČR, Čečenský konflikt. Díky prožívané solidaritě s postiženými lidmi se jim 
může dostat i humanitární pomoci z jim velmi vzdálených koutů světa. Rozvoj 
elektroniky, komunikačních systémů, dopravních prostředků, ekonomické integrace, 
volného pohybu osob, možností k trávení volného času, cestování, hledání 
pracovních příležitostí za hranicemi své rodné země, to vše jsou bezesporu pozitivně 
přijímané stránky globalizace. 
     Vedle těchto pozitivních stránek  je jev globalizace spojován s řadou protestních 
akcí: proti Mezinárodnímu měnovému fondu, obviňovanému z nelítostného ničení 
všeho lokálně samostatného, národního a méně konkurence schopného,  proti 
průmyslově vyspělému severu ze strany zemí rozvojových; je spojován s tak vážnými 
společenskými problémy, jako jsou nedovolená migrace osob, mezinárodně 
organizovaná kriminalita, počítačové pirátství, internetem rozšiřovaná kriminální 
činnost a v důsledku toho ohrožení  mravního vývoje dětí a mládeže, bezbariérově 
šířící se konzumní kultura, atd.  
     Nastupující nová éra globální civilizace se ukazuje jako vnitřně  rozporuplná, 
složitá. Člověk se v ní musí  učit žít s lidmi nebo vedle lidí jiné kultury tak, aby byl 
život ještě dále možný. Problémem zůstává jak to vše učinit, protože většina 
současných vychovatelů, či vychovatelů budoucích vychovatelů, nemá zkušenosti 
s takovým světem, byla vychována v podmínkách národně, státně nebo ideologicky 
rozděleného světa. O tom, že se odborníci z okruhu věd o výchově i učitelé               
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a vychovatelé k této výzvě staví čelem a hledají způsoby jak výchovu zaměřit 
k aktuálním požadavkům doby, svědčí řada odborných seminářů a konferencí 
s mezinárodní působností, jež slouží k výměně poznatků i zkušeností, dále také 
zařazení dané problematiky do školních osnov, využívání nových metod výuky           
i výchovy, realizace řady výukových i výzkumných projektů, vzdělávací kurzy         
pro pedagogy. Možná, že čtenářům nejsou neznámé takové termíny jako výchova     
k evropanství18, výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám19, výchova 
k občanství20, výchova k toleranci, či multikulturní výchova, výchova spotřebitelská, 
výchova k volbě povolání21.  
     Tento vnější pohyb má však v České republice, jak uvádí zpráva examinátorů 
OECD o vzdělávacím systému ČR (1996), jisté nedostatky. Za základní problém 
českého školství považují examinátoři absenci vůle vytvářet soustavu hodnot a cílů 
výchovy odpovídající současné společnosti. Za hlavní příčinu tohoto stavu označuje  
prof. Kučerová váhavost a neochotu kriticky prověřit ideje minulosti, čemuž brání 
jednak různé osobní politické i ideologické zkušenosti, jednak scientismus, který 
odmítá budoucí, protože se nedá uchopit jako předmět vědy (je nejistá) a především 
bezbřehý postmodernismus, který sugeruje lidem, že neexistují žádné koncepty, 
žádné závaznosti, platí všechno a všechno je dovoleno, čímž protiřečí všem snahám 
koncipovat hodnotový řád, který by překračoval úzký zájem jedince a mohl být 
racionálně zdůvodněn.22 
     Druhou jmenovanou charakteristikou současného světa je postmodernita. Prof. 
Kučerovou oprávněně kritizovaný bezbřehý postmodernismus, znamenající jakousi 
radikální pluralitu pro ni samu, neuznávající nic pevně daného, není však jediným 
významem, jakým je dnes pojem postmoderní naplňován.  
     Pojem „postmoderní“ především označuje nástup nového typu světového 
společenství, nové éry vývoje evropské civilizace, která se bude výrazně odlišovat   
od stávající etapy.23 Ostré spory filosofů z poloviny 20. století o vztahu mezi 
postmodernou a modernou, začínající radikalizací protikladnosti jednotlivých epoch, 
vyústili dnes ve stanovisko, že „postmoderna není pokračováním moderny, ale je to 
spíše odlomení jednosměrného postupu moderny“24. Podstatné je rozkrytí potencialit 
dosavadní moderny a oscilace pozornosti po všech prostorových a časových 
dimenzích. Postmoderna tak vytváří prostor pro svobodnou volbu celku. Jeho 
zvláštností je, že je možné a nutné vytvářet jej vždy z každého účastnického, 

                                                           
18

 Viz. materiály z odborných seminářů a konferencí jako např. LEHMANNOVÁ, Z. Výchova 
k evropanství. Kulturně historické souvislosti evropského procesu. Praha: VŠE, 1996. 
19

 Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. Sborník příspěvků z konference k 80. výročí 
vzniku samostatného státu. Brno: PedF MU, 1999. 
20

 Občanská výchova pro novou společnost. Sborník příspěvků z XXXIII. vědecké konference 
Systémové inženýrství 2001. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 
21

 Poslední dvě uvádí Pedagogický slovník spolu s výchovou k ochraně životního prostředí, výchovou 
k profesi, výchovou k využívání médií, výchovou pro volný čas. Podrobněji viz. PRŮCHA,                   
J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. 
22

 Podrobněji viz. KUČEROVÁ, S. Člověk a hodnoty ve výchově k evropanství. In Výchova 
k evropanství. Sborník příspěvků z mezioborové konference s mezinárodní účastí v Liberci             
17.-18.9.1996. Liberec: Technická univerzita, 1997, s. 38. 
23

 Pro označení nového období vývoje evropské civilizace používají myslitelé různých zaměření různé 
označení. Například v materiálech Římského klubu se setkáme s termíny: informační společnost, 
společnost služeb, postindustriální společnost, současný český filosof Radim Palouš používá            
od konce 60. let termín světověk. Pod stejným názvem vyšla v roce 1990 jeho původně samizdatová 
práce. Viz. PALOUŠ, R. Světověk. Praha: Vyšehrad, 1990. 
24

 ŠÍPEK, J. Úvod do geopsychologie. s. 25 
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pozorovatelského bodu. Každý takový globál může být zabarven jinak. A tak             
je postmoderna také pluralitou globálů.25 Takový globál je však dílem jedince,           
či skupiny lidí. Člověk tedy musí vědět, že je schopen jej vytvořit, že se to dokonce 
od něho očekává, že je to jeho životní úděl, že nemůže spoléhat na cizí vytvořené 
globály, protože ty mohou být pro jeho vlastní život buď neužitečné nebo dokonce 
škodlivé. Svoboda volby musí vždy být doplňována odpovědností za volbu, za život 
v důsledku volby. Člověk musí být k takové činnosti přiveden – vychován. O tom,     
že existují vážné nedostatky v těchto schopnostech současných lidí, svědčí ožehavé 
společenské problémy: na jedné straně je to povaha současné vzdělanosti, v níž 
absentuje schopnost vidět za mnohostí naučených informací celek, což trápí nejen 
české vzdělávací instituce, na straně druhé nedostatečná síla jedinců najít svůj 
vlastní, pro život hodnotný celek, projevující se v hojném holdování všem možným 
způsobům odvádějícím člověka od životní reality – alkoholu, drogám, patologickému 
hráčství, workoholismu, atd.  
     Život v mnohosti globálů má v sobě ještě časovou  dimenzi. Svobodně zvolený 
celek není vždy a ze všech hledisek celkem pro celý život. Změny probíhající           
ve světě jsou daleko dynamičtější, hlouběji zasahují povahu lidského života, 
uskutečňují se ne v periodách jednotlivých generací, nýbrž v jedné generaci               
i několikrát. Dnešní svět nápadně připomíná „dionýský svět věčného sebetvoření, 
věčného sebeničení“26 německého filozofa 19. století F. Nietzscheho. Z takového 
pojetí světa, pak filozof odvozoval jednu základní vlastnost člověka budoucnosti - 
schopnost obratu, života v  proměnách. K Nietzscheho požadavku je možné doplnit, 
že život v proměně by neměl znamenat ztrátu sebe sama. Vychovávat tak, aby 
člověk byl schopen proměny a přitom neztratil svoji vlastní identitu a lidství. To má 
zřejmě na mysli R. Palouš, když hovoří o tom, že výchova dnes "zjevuje své hlubinné 
založení".  
    Vážné obavy o úspěšnosti takového počínání vyslovují psychologové. Jiří Šípek 
poukazuje na stále silnější platnost Tofflerovy myšlenky, že je-li zrychlení novou 
společenskou silou, pak pomíjivost je jejím psychologickým protějškem. Pomíjivost 
se neprojevuje podle Šípka jen vztahem k věcem, kdy se šíří kultura věcí na jedno 
použití, přechodných, účelových staveb, nýbrž i bezcílným přejížděním, cestováním, 
jehož cílem není nic jiného než jednorázové zážitky, které jsou sice chápané jako 
jedinečné, ale nic neslibující setkání.27 Mnohost podnětů způsobená přemírou 
informací, množstvím jedinečných, vzájemně na sebe nenavazujících prožitků, 
množstvím rozdílných smyslových podnětů vede k utváření identity „cítění se“. „Nejde 
o zralou identitu, která má podporu „zevnitř“ díky schopnosti sjednocování 
nejrůznějších vnitřních i vnějších podnětů v rámci dané osobnosti. Masivní 
stimulování, „bombardování“ podněty vede k návyku, únavě.“28 
     Toffler vyslovuje určitou skepsi o tom, koho se takové zrychlení života a změny 
v něm týkají. Rozděluje obyvatele Země podle jejich umístění v čase. 70% lidí          
na Zemi žije jako jejich předkové před staletími. Jsou to lidé minulosti. A pouze        
asi 25% jsou lidé přítomnosti. Zbývajících několik procent jsou občané celosvětové 
superindustriální společnosti. To je budoucnost. Od začátku sedmdesátých let,       
kdy Toffler psal svoji knihu, se asi mnoho nezměnilo. 

                                                           
25

 Podrobněji tamtéž. 
26

 NIETZSCHE, F. Wille zur Macht II. s. 534 
27

 Blíže viz. ŠÍPEK, J. Úvod do geopsychologie. s. 20-21 
28

 Tamtéž s. 21 
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     Život sám nás nutí změnit evropský racionalistický předsudek konce 19. století,   
že změna znamená vždy pokrok, zlepšování kvality života. Pro příklady nemusíme 
chodit daleko. Válečné události na Balkáně, přírodní katastrofy zasahující stále větší 
území a nevyhýbající se ani oblastem dříve relativně klimaticky stabilním, jako 
například České republice. 
     Současná společnost je sociálními filosofy označována za narcistní, neboť žije jen 
přítomností, bez ohledu na minulost a s pouze oslabeným, jednorozměrně 
hédonistickým vztahem k budoucnosti, což má svůj vliv a bezprostředně se projevuje 
v současné kultuře, kterou jsou všichni, zvláště pak děti intenzivně syceni. Dnešní 
kultuře bylo přisouzeno přiléhavé označení „klipová“, která se vyznačuje „záplavou 
obrázků, rychlým střídáním mód, rychlým sledem populárních hvězd a hvězdiček, 
rychlým nadchnutím se pro novou módu a stejně rychlým opadnutím nadšení vlivem 
ochabování intenzity emocionálních a hodnotových vektorů, k těmto objektivitám 
směřujících.“29 V čem ovlivňuje člověka? „Tato narcistní neschopnost „zastavit se“, 
zaměřit se na něco jiného než na sebe nebo na předmět bezprostřední potřeby         
a spotřeby s sebou nese neschopnost „delegování“ hodnot na odpovídající 
objektivity.“30 Jedinec pod záplavou vnějších vlivů není často schopen určit správnou 
hodnotu věci, činu. Televizní produkce i videokultura se často zříkají textu jako 
kontroly významu. Text však plnil v tomto druhu umění funkci celku, tedy jakýsi 
horizont percepce, na jehož pozadí se mohl ukázat význam a divák mu mohl 
porozumět.  Jestliže v nejdostupnějších kulturních produktech absentuje celek, pak 
se ptáme, kde ho má divák a především dětský divák získat? Plní moderní „pohádky“ 
ještě výchovnou funkci? Může být současné umění využíváno plně k výchovným 
cílům?  
     V neposlední řadě k rysům současného světa můžeme řadit všeobecnou krizi, 
která zachvátila celý moderní svět a projevuje se ve všech oblastech společenského 
života. Hovoří se o ekonomické krizi,  čeští ekonomové si oblíbili, dle jejich mínění, 
mírnější termín recese; o politických krizích uvnitř jednotlivých států; o krizi rodiny, 
morálky, vědy. Již zmíněné konstatování, že výchova se nachází v krizi31, může bez 
vysvětlení samotného pojmu krize vyvolávat dojem jakési bezvýchodnosti a vést 
k nihilismu. Ve výchově se projevuje především krizí našeho vztahu k tradici, 
k minulosti.  Úkolem vychovatele je zprostředkovávat  vztah mezi starým a novým, 
protože dítě se rodí do světa jako nové, ale svět tu již je, je tedy starý.32 Současně 
však společnost nectí minulost a upírá se spíše k budoucnosti. Kladně je  hodnoceno 
a přijímáno vše nové, nezvyklé, nikoli staré. Jak potom může dítě pochopit, jaký svět 
opravdu je a proč je takový jaký je? 
 
1.3 Hledisko výkonu výchovné činnosti. 
 
     Proměny světa znamenají také zásadní změny základních výchovných institucí, 
jakými jsou rodina a škola.  

                                                           
29

 Blíže ZUSKA, V. Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha: TRITON, 2001, s. 126.     
30

 ZUSKA, V. Estetika. s. 125 – 126. 
31

 Hovoří-li H. Arendtová o krizi výchovy, pak je pro pochopení tohoto tvrzení nutné také doplnit její 
výklad pojmu krize: "krize strhávající všechny fasády a zbavující nás všech předsudků nabízí totiž 
příležitost zkoumat a prošetřovat vše, co se obnažilo ze samé podstaty věci, v případě výchovy           
a vzdělání je to natalita, skutečnost, že lidské bytosti se rodí do světa." ARENDTOVÁ, H. Krize 
výchovy a vzdělání. In Krize kultury. Praha: Mladá fronta, 1994, s. 98. 
32

 podrobněji viz. ARENDTOVÁ, H. Krize kultury. Praha: Mladá fronta, 1994, s. 97-120 
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     Rodina, tradiční místo výchovy od dob rodového a kmenového uspořádání 
společnosti, kdy žili a pracovali všichni její členové společně a v řádu života i práce 
vychovávali své potomky k tomu, co je pro život ve společenství nutné,                     
se od poloviny 20. století zásadně změnila. Prvopočátky takové změny byly založeny 
již v bouřlivém století devatenáctém, kdy  všeobecně pozitivně hodnocené přeměny 
ve výrobním způsobu, ve struktuře osídlení a míře blahobytu dostupného pro nejširší 
vrstvy populace, souhrnně nazývané průmyslovou revolucí, měly „na rodinu              
a zejména postavení žen v ní ambivalentní dopad: zvedly sice všeobecně životní 
úroveň, oddělily však bydliště a pracoviště a učinily masy žen závislé na zaměstnání 
mužů. Ženy, nemohouce být dále přímými spolupracovnicemi mužů v produkující 
domácnosti, staly se poskytovatelkami servisu pro jejich pracovní síly“33. K devalvaci 
domácích činností žen, k nimž patřila i výchova, přispěli významnou měrou, podle 
prof. Možného, i prodejci domácích mechanických a elektrických zařízení, kteří 
vyvolávali iluzi, že domácí práce jsou „hračka“.34  
     Výchovu v rodině také značnou měrou ovlivňovaly společensky a ideologicky 
etablované názory na zaměstnanost žen. Jestliže v západních společnostech byla 
snaha řešit problémy výchovy, především v důsledku dopadů 2. světové války         
na populaci, z hlediska toho, že „nejlépe ochrání mateřství ženy otec jejích dětí“, 
„rozdílný mužský a ženský úděl je brán za jistý, stejně jako to, že přirozená 
seberealizace ženy je v mateřství“35, ubírala se česká společnost zcela opačným 
směrem. Rodinná soudržnost byla po roce 1948 vyhodnocena jako nebezpečná 
konkurenční loajalita pro požadovanou kolektivní soudržnost. Ženám byla „rovná 
šance na zaměstnání a rozsáhlý, energicky realizovaný program na osvobození ženy 
od handicapu mateřství výstavbou školek a jeslí“36 i s celotýdenním pobytem pro děti 
od tří měsíců, předloženy jako cesta jejich emancipace. Tento trend výchovy dětí 
v kolektivních zařízeních byl podporován  psychology i pedagogy, kteří raději viděli 
dítě v rukou vyškolené pečovatelky, než nevzdělané matky. Velký vliv hrál také 
ekonomický faktor. Rodina se dvěma příjmy měla vyšší životní úroveň.  
     Zaměstnanost žen však brzy ukázala své negativní stránky, především 
v ekonomickém efektu, kdy produktivita práce žen s malými dětmi byla velmi nízká.  
A tak se postupně od poloviny šedesátých let začala prodlužovat mateřská dovolená. 
     Dalším faktorem, který byl v minulosti považován za rizikový z hlediska kvality 
rodinné výchovy, byla  kariéra rodičů, především matky. Sociologové dokládají v řadě 
studií dvoukariérové rodiny, že pokud je zachován láskyplný vztah k dítěti a existuje 
koncensus mezi partnery o způsobu fungování rodiny, neprojevují se zde negativní 
výchovné důsledky.  
     To, co může a již negativně ovlivňuje výchovu, je tendence k individualizaci, která 
je charakteristická pro věk globalizace a je považována za přímý důsledek 
socialismu: „Revoluční nadšení pro volnou lásku bylo vystřídáno socialistickým 
puritánstvím a osvobozená domácnost ústupem celé populace k závislosti                
na samozásobitelství a na barterových směnách služeb a statků: socialismus přinesl 
všude nikoli život ve velké kolektivitě, nýbrž návrat ke stavu blízkému společnosti 
opevněných domácností. Až teprve počátek cesty k návratu do kapitalistické Evropy 
a grunderské poměry budování otevřené tržní společnosti kreslí u nás ve zbytnělém 
individualismu těch, kteří jedou na vlně transformace, znovu otazník nad budoucností 

                                                           
33

 MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. 1. vyd. Praha: SLON, 1999, s. 151. 
34

 Tamtéž s. 152 
35

 Podrobněji viz MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny.  s. 154. 
36

 Tamtéž s. 155. 
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rodiny. Naši „new rich“ nevědí ještě, že velké majetky předpokládají pevné rodiny, 
neb rubáš nemá kapsy.“37 
     Nemalý vliv na kvalitu rodinné výchovy má i velká míra rozvodovosti, patřící 
k současnému životnímu stylu, či nárůst počtu jedinců celoživotně svobodných            
i svobodných matek38. 
     Pro euroamerický region je charakteristické to, že se výchovný vliv ostatních 
dospělých členů společenství  stále více omezuje a je svěřován do rukou specialistů. 
Společným místem výchovy nové generace se stává stále více škola. Škola, 
odvozeno od latinského scholé, což znamená prázdeň, událost sváteční, 
osvobozenost od obstarávání potřeb života a čas vyčleněný pro zvídání39, se stala 
jediným místem, prostřednictvím něhož se člověk připravuje na své povolání,           
na způsob obživy a s ním i na životní styl.  
     Škola je jakýmsi prostředníkem mezi dítětem a světem, jejím úkolem                   
je zprostředkovat dítěti vědění o tom, co je svět, ale i jaký je svět. Je toho vždy 
schopna? Svět se mění velmi rychle a škola má své stanovené výukové programy, 
cíle, metody. Mohou vždy bezprostředně odrážet ty změny, které se dějí? 
     Škola původně byla určena jen pro velmi malou část lidské populace – pro 
majetné, či vyvolené. Dnes je kladen požadavek na rovný přístup všech sociálních 
vrstev společnosti ke vzdělání. Často se proto setkáváme se skutečností, že škola 
kompenzuje nedostatečné fungování rodiny. 
     Mění se i společenské funkce školy. Škola plní funkci sociální záchranné sítě: 
prodlužuje školní docházku mladým nezaměstnaným lidem, zajišťuje rekvalifikace 
pro nezaměstnané v místech s vysokou nezaměstnaností, atd.40  
     Škola je společenskou institucí, proto vždy odráží charakter i kvalitu života 
společnosti. Dnešní škole se tedy zákonitě nemohou vyhýbat ani negativní 
společenské jevy, které ohrožují nejen stabilitu společnosti, ale také životy a zdraví 
občanů, kteří v ní žijí. Tyto jevy jakoby prorůstaly celou euroamerickou společností    
a nelze se před nimi ukrýt, izolovat se, či emigriovat do jiného státu. Hovoří se           
o vzrůstající agresivitě mladých lidí vrcholící kriminálními delikty, nárůstu nových typů 
kriminálních činů jako je hospodářská kriminalita, zneužívání mladistvých a dětí, 
nemalým problémem je drogová závislost stále mladších lidí, šíření smrtelných 
nemocí díky nezodpovědnému přístupu k vlastnímu životu. Ptáme se: „Co se stalo? 
Což nám ve výchově již nejde o onen vznešený cíl – vychovat Člověka? Zásobujeme 
svět násilníky, narkomany, fluktuanty, osobami neschopnými samostatného života 
programově, vědomě?“  
     Ve škole se objevují nebezpečné způsoby řešení konfliktních vztahů mezi učiteli  
a žáky i mezi žáky samotnými. Ať jsou to např. případy násilí spáchaného žáky        
na učitelích a spolužácích v podobě ohrožování života zbraněmi, či samotného zabití 
nebo i šikanování učitelů i mladších spolužáků , tak i případy šikanování žáků učiteli, 
které často vznikají v důsledku osobnostních vlastností učitelů, ale i nedostatku 
pedagogické erudice. Staré osvědčené postupy výchovy a vzdělávání v učitelových 
rukou selhávají.  

                                                           
37

 Tamtéž s. 200. 
38

 Se závěry sociologických výzkumů v těchto oblastech je možné se seznámit v publikaci: MOŽNÝ, I. 
Sociologie rodiny. Praha: SLON, 1999. 
39

 Podrobněji  PALOUŠ, R. K filosofii výchovy. Praha: SPN, 1991, s. 80. 
40

 Blíže  PAŘÍZEK, V. Vztah vzdělání k rozhodujícím sférám společenského života. Pedagogika, 1995, 
č. 2,  s. 114 – 121. 
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     Škola se změnila, protože se změnil svět, společnost, ale také proto, že všechny 
tyto změny zasahují člověka. Mění se lidé, školu tvořící: především žáci a učitelé. 
Chování žáků ve škole je jiné, jsou méně ukáznění, obtížněji se podřizují  autoritě 
učitele i ostatních dospělých ve škole. Učitel přestává být jediným zdrojem informací 
pro žáka a často o některých oblastech mají žáci podrobnější znalosti než jejich 
učitelé. Jejich životní vzory často nemají vůbec nic společného s jejich vychovateli     
či učiteli. 
      Ani učitelé nejsou to, co bývali. Na jedné straně je třeba vidět tendenci 
proměňující učitelské povolání na zaměstnání. Nejdůležitější  a nejzodpovědnější 
úkol, vložený  společností na bedra specialistovi, se proměňuje v normovaný výkon, 
který může specialista kdykoli přestat vykonávat, najde-li si zaměstnání lepší. Nízká 
společenská prestiž učitele, nízké ekonomické ohodnocení jeho práce, vedou             
i budoucí adepty učitelství často volit svoji budoucí profesionální dráhu jako „pojistku 
pro případné nepřijetí na jinou fakultu“ nebo jako cesta k přijetí vůbec na nějakou 
fakultu.41 Na straně druhé podmínkami práce učitelů a učitelem samotným se jen  
málokdo zabývá. Největší pozornost v současném školství je věnována žákům. Jim 
je určena síť speciálních psychologických i pedagogických poradců ve školách, 
asistenti, atd. Kdo se stará o učitele? Výzkumy „vyhoření“ (burnout efektu) potvrzují, 
že se „vyhoření“ stává nejen profesionálním pedagogickým problémem, ale obecně 
lidským.42  
     Vedle toho by si dnešní učitel sám o sobě měl čas od času položit zásadní otázku: 
Jsem vůbec s to vychovávat? Vychovávám ještě nebo chodím jen do práce? Tyto 
otázky je povinován si klást dnes každý dospělý člověk, zvláště pak ten, který 
přistupuje zodpovědně ke svému lidskému údělu, či profesi vychovatele. Nečekat jen 
na to, že to za něho udělají jiní, státní instituce, ministerští úředníci, či výzkumné 
týmy, nýbrž že je to jeho úkolem a výzvou pro něho jako  dospělého člověka, který ví, 
jaký je svět, a má odpovědnost za to, jak v tomto světě budou schopni žít "nově 
příchozí" (děti), že chce-li být dospělým, pak musí být připraven takovou 
odpovědnost na sebe vzít. 
       Neblaze může působit na výchovnou činnost ve škole i výše zmiňované rozlišení 
výchovy a vzdělání. V důsledku toho může vzniknout  nesprávný, přesto často         
se vyskytující dojem, že učitel někdy své žáky vychovává a jindy je zase vzdělává, 
vyúsťující například v nedocenění výchovného působení na žáky 2. stupně 
základních škol a škol středních v přírodovědných, technických nebo odborně 
zaměřených vyučovacích předmětech. Či mínění, projevující se v určitém jednání,   
že vysokoškoláka netřeba vychovávat, důležité je pouze mu předat patřičnou sumu 
odborných znalostí. Toto mínění opomíjí skutečnost, že pro profesionální výkon 
povolání je nezbytné, aby k němu měl student  pozitivní vztah pro ně samotné. 
Pokud tomu tak není, absolvent vysoké školy po ukončení studia často míří mimo 
obor. Mnohdy mu bývá lhostejné jakou práci bude vykonávat, jen když bude skýtat 
vysněné požitky. Na stejném principu jsou založeny spory při tvorbě vzdělávacích 
programů pro jednotlivé obory o zastoupení odborných a všeobecně vzdělávacích 
předmětů ve studijních programech. Zvláště pokud se týká aktuálních požadavků 
zavedení nových výchov - výchovy k evropanství, multikulturní výchovy, etické 
výchovy, atd. 

                                                           
41

 Podrobněji dokládají výzkumy orientace na učitelské povolání. Např. HAVLÍK, R. Motivace 
k učitelskému povolání. Pedagogika, 1995, č. 2, s. 154-163. 
42

 Podrobněji viz. ZELINOVÁ, M. Učiteĺ a burnout efekt. Pedagogika, 1998, č.2, s. 164-169. 
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     Co se týče výchovně vzdělávacích modelů na jednotlivých školách, žák i rodiče 
musí být dnes připraveni na skutečnost, že není škola jako škola. Přístupy k žákům 
jsou různé, různé jsou i nároky i rozsah a struktura vyučované látky. Toto všechno 
činí vážné problémy při průchodu dítěte celým výchovně vzdělávacím systémem,    
od předškolních zařízení až po vysokou školu, neboť volba výchovně vzdělávacího 
zařízení je podmíněna řadou faktorů a dítě nemá vždy možnost pokračovat v jednom 
modelu výchovy a vzdělání, buď ze svých příčin nebo ze systémových důvodů, 
prostě proto, že škola je experimentální a nemá na vyšším stupni vzdělání 
pokračování. 
     V tomto hledisku se nám vyjevily některé těžkosti provázející výchovu z důvodů 
změněných podmínek života. 
 
 
1.4 Hledisko jazykové 
 
     Globalita světa znamená otevření prostoru pro komunikaci. Pro komunikaci 
s jinými kulturami, tedy s jinými jazykovými oblastmi. Zde chceme upozornit na různé 
významy výrazu výchova v některých, českému prostředí nejbližších, jazycích. 
Neujasněnost takové odlišnosti často vede k nedorozumění při přímé komunikaci,    
či při četbě nebo překladech cizojazyčných textů, které jsou dnes českému čtenáři 
k dispozici v téměř neomezeném rozsahu.  
     Jazykem mezinárodní komunikace se na evropském kontinentu v posledních 
letech stává téměř jednoznačně angličtina. Český jazyk je atakován množstvím 
nových termínů z klasické angličtiny, či angličtiny americké. Dokladem toho              
je i skutečnost,  že česká moderní pedagogika si oblíbila termín edukace. A               
to především z toho důvodu, že dovoluje moderní pedagogice zbavit se již 
zmiňovaného dualismu výchova – vzdělání, který provází tradiční pedagogiku           
a komplikuje rozvoj nejen vědy samotné, ale i mezinárodní komunikaci. Hlavními 
argumenty jsou jednak vážné obavy, podložené i  výsledky empirických šetření,        
o tom, zda by bylo možné postupovat cestou shody odborníků na společném užívání 
termínů v přesně vymezených významech43, jednak orientace dokumentů vzdělávací 
politiky, jenž inklinují k zahrnutí výchovy do pojmu vzdělání, což se blíží anglickému 
„educatio“44.  
     Angličtina, stejně jako francouzština, si vystačí s jediným označením pro výchovu 
a vzdělání - anglické education / francouzské l´education.  Problém nastává při 
překladu do českého jazyka, neboť anglický termín „education“ se někdy překládá 
jako „výchova a vzdělávání“ nebo jen jako „výchova“ nebo jako „vzdělávání“. Vedle 
toho nelze opomenout skutečnost, že se v anglosaské oblasti terminologicky rozlišuje 
výchova a vzdělání jako abstraktní ideál (což zahrnuje pojem education) a reálný 
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 J. Průcha uvádí výsledky výzkumu posuzování důležitosti pedagogických termínů samotnými 
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z celkového počtu se experti shodli, zda jde o pojmy důležité, či nikoli. V dalším šetření se rovněž 
prokázala velká disproporce mezi hodnocením důležitosti termínů samotnými experty a četností 
klíčových slov podle zpracování odborných textů. Viz Terminologie a tezaurus v pedagogice. Praha: 
Ústřední knihovna – OBIS Pedagogické fakulty, 1980, s.46 
44

 viz. Zásady ústavního zákona, kterými se mění Listina základních práv a svobod, 1993, s. 3 
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proces výchovy na půdě školy (který se označuje pojmem schooling, scholarizace). 
Toto rozlišení nabývá na významu, uvědomíme-li si, že škola plní důležitou funkci 
sociální, má-li škola nahrazovat chybějící socializační vliv rodiny. Ani angličtina tedy 
nepředkládá jednotný význam pojmu výchova. 
      S  pojmovou neohraničeností  se potýká i německý jazyk. Český termín výchova 
se obvykle  překládá jako Erziehung, často užívaný výraz Bildung jako vzdělání. 
Vedle toho se v německém jazyce setkáme i s takovými termíny jako Ausbilgung 
(výcvik, vzdělání); Schulwesen (školství, školní vzdělání). 
     Stejně je tomu i v ruském jazyce, kdy vospitanije znamená výchovu                      
a obrazovanie vzdělání.  
     Vidíme, že se všechny evropské jazyky potýkají se stejnou pojmovou 
nevyhraněností. Proč tomu tak je? Existuje něco, co tyto zdánlivě odlišné způsoby 
vyjádření spojuje. Tím je společný duchovní vývoj, který má své kořeny v antické 
kultuře a filosofickém myšlením a křesťanské tradici. Právě z těchto dvou zdrojů 
pocházejí dva základní významové okruhy výrazu výchova v evropské tradici. Při 
objasnění „výchovy“ je třeba primárně vycházet právě z nich: řecké paideia a latinské 
educatio.  
     I když se řecký výraz paideia obvykle překládá jako výchova, řada filosofů 
upozorňuje na to, že takový překlad není přesný a že je třeba termín vyložit 
z kontextu řeckého způsobu vidění světa. R. Palouš uvádí v knize Čas výchovy,       
že Platónská paideia nemá žádný ze tří znaků moderní výchovy: vychovatele, 
chovance, pragmatický zřetel. Je totiž vystupováním ze situace, spočívá v orientaci 
na to, co je nad-situační, nad-lidské. Je zjevením nevšednosti v porozumění člověka 
sobě a jsoucnu, zjevením ideje Dobra (Agathon), která si získává člověka, aby 
náležel do jejího obecenství i jako člen obce, polis. Je zjednána v obratu (periagogé) 
od zabředlosti v potemnělém životě (jeskynního člověka, jak uvádí Platón příměr 
v mýtu o jeskyni) k jasnozřivému životu naplněnému předem daným smyslem.45 Blíže 
tuto myšlenku vysvětluje N. Pelcová v knize Vzorce lidství. „V tomto smyslu              
je paideia péčí o duši, o to, co udržuje lidskou bytost v kontaktu s pravdou jsoucího, 
s ideou. Paideia tak neznamená naroubování vědění do ještě nevědomé                   
a neprobuzené duše, ale je radikálním obratem tohoto porozumění, jež sídlí v duši. 
Paideia není jen vztah mezi lidmi – vědoucího k méně vědoucímu, starého 
k mladému, a vůbec není vztahem vnější autority mistra k učedníku, ale je tím, co má 
své kořeny v bytí.“46“Paideia – jinak také techne tes periagoges – technika vedení, 
znamená přivedení člověka k tomu, kým je. Její smysl nespočívá pouze 
v sebepoznání, ale především v sebekonání, moderně řečeno v realizaci možností    
a potencionalit skrytých v člověku, zvláště v tom, co je pro lidskou bytost určující, 
v duši.“47 
      Stejně budeme přistupovat i k výkladu latinského „educatio“, které se usídlilo      
ve své znakové podobě v řadě současných jazyků. Výraz educatio je třeba 
interpretovat z  křesťanské tradice, neboť v ní také vznikl. Křesťanské educatio je dle 
R. Palouše též vyváděním, a to z pokleslé hříšnosti k nahlédnutí své situace 
(zapomenutosti svého údělu a poslání) a k úkolu následovat Krista, odevzdat           
se Bohu, účastnit se na Stvořitelově plánu, na dějinách spásy48. Křesťanskou 

                                                           
45

 Podrobněji viz. PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991, s- 56-63, 116-127. 
46

 PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha: ISV nakladatelství, 2001, s. 29. 
47

 Tamtéž s. 31. 
48

 PALOUŠ, R. Čas výchovy, s. 63-68. 
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konverzi lze vyložit nejen jako přijetí smlouvy s Bohem49, ale jako cosi radikálně 
problematizujícího lidskou připoutanost k všedním obstarávkám. Tedy jako odvrat     
od sebevýstřednosti a přívrat k Bohu jako zdroji všeho smyslu, a to skrze otřes           
a bezmoc, sebevzdání a sebeodevzdání. V křesťanském smyslu výchovy tak první 
místo náleží Bohu a cílem výchovy vystupuje záchrana veškerenstva, na níž            
se vychovávaný podílí, o níž se také rozhoduje50.     
     Teprve novověk, zvláště pak Descartovsky orientované myšlení, vysvětlující 
člověka jako bytost myslící, jehož poznání má sloužit k ovládnutí světa, způsobuje, 
že se jednak mění význam výchovy (výchova se stává procesem formace, v níž        
je přítomen vychovatel i vychovávaný a kde směr formace je zadán cílem výchovy a 
cíl stanovuje prostředky a metody výchovy) a že se postupně začíná oddělovat 
poznatková a hodnotová část výchovy, což nachází své vyjádření v,  pro moderní 
dobu tolik charakteristickém, dilematu výchovy a vzdělání.  
      Z výše uvedeného je zřejmé, že smysl termínů v určitém jazyce není dán pouze 
jazykem samým, ale vystupuje z konkrétního kulturně historického kontextu. 
Příkladem nám může sloužit dnes široce užívaný termín edukace, education, který 
má, jak bylo ukázáno výše, jen málo společného se svým latinským, středověkým 
základem education. Nezachrání nás ani „mezinárodní“ termín pedagogika, protože 
řecké PAIDAGOGOS znamenalo toho, „kdo vodí děti“51 do školy. Tedy zužuje oblast 
výchovného zájmu na začátek lidského života a označuje toho, kdo pečuje o mládež, 
nikoli toho, kdo ji učí, či se zabývá teorií výchovy.  
    Časté zaměňování, či nevyjasněnost termínů výchova a vzdělání nás provází jak 
v rovině běžné mezilidské komunikace, tak na poli věd do dnes. Proto tvrzení, že:    
„V české pedagogické teorii je však terminologická nepřesnost neúměrně vysoká. 
Nejvíce se to týká základních pojmů "výchova“ a „vzdělání“ („vzdělávání“).“52 lze 
považovat za poněkud zavádějící. Jednak z toho důvodu, že oddělení výchovy          
a vzdělání je založeno v historické kulturní tradici Evropy a provází tedy myšlení 
nejen české. Jednak také proto, že se stejný dualismus vyskytuje i v jiných 
evropských jazycích. Terminologická rozvolněnost se vyskytuje nejen v české, ale      
i v zahraniční pedagogické i ostatní vědecké teorii.   
     Jak tedy postupovat, abychom pro svoji řeč zvolili správný význam pojmu 
výchova? V  položené otázce se neskrývá volba literárního stylu, nýbrž volba 
určitého úhlu pohledu, který není předem dán, není samozřejmostí, ale je buď 
předmětem vědomé volby toho, kdo vypovídá nebo vždy na něm nějak závisí, 
protože člověk nemůže vystoupit ze sebe sama, ze svých zkušeností, znalostí, 
názorů, životních postojů, filosofické orientace. Právě vědomí tohoto úhlu pohledu     
a znalost jeho myšlenkových východisek může vést v postmoderní společnosti, 
založené na pluralitě (mnohosti přístupů, náhledů, majících stejnou platnost, jako 
náhledy jsou si rovny, protože pravda je něco, co se utváří v procesu jejich 
střetávání, setkávání), k porozumění a úspěšné komunikaci mezi lidmi, jejímž cílem 
je konkrétní čin, řešení aktuálních společenských problémů. Pro skutečnost,            
že porozumění světu se děje vždy na základě určitých stanovených principů, z nichž 
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 Tamtéž s. 159. 
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 Tamtéž s. 223. 
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 PALOUŠ, R. K filosofii výchovy. s. 16 
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 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. s.48. 
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vychází jednak poznání, jeho zaměření i hloubka a zároveň i interpretace (výklad) 
poznaného,  zavedla současná filozofie pojem diskurs53.  
     Diskurs dnes není vytvářen  jen jednotlivcem, nýbrž celými vědeckými obory        
či oblastmi duchovního života společnosti. V našem případě by se na jedné straně 
výčtu vyskytovala řada humanitních i společenských věd, které se zabývají výchovou 
(psychologie, sociologie, antropologie, pedagogika) a na straně druhé bychom mohli  
uvést další oblasti duchovního života evropské civilizace, které vypovídají o výchově 
jako je náboženství, či umění a především filosofie. Zmiňované diskursy však nejen,  
že neexistují zcela autonomně, zničehonic se objeví  jako hotové a dále již neměnné, 
nýbrž vykazují zajímavý a složitý pohyb ve svém konstituování i existenci. I když     
se navenek prezentují i jeví se jako samostatné, je možné nalézt hluboké vnitřní 
souvislosti.  
     Výpověď o výchově (a nejen o ní) v určitém jazyce je podmíněna filosoficky. 
 
 
 
 

2 Z KOMÁRA VELBLOUD? 
 
     V předcházejícím textu byla věnována značná pozornost tomu, aby bylo zřejmé, 
že se výchova z řady hledisek ukazuje jako jeden z klíčových problémů doby.           
Je třeba však upozornit na to, že i dnes, navzdory síle veškerých předložených 
argumentů, konkrétním snahám řady vědců, učitelů, vychovatelů, rodičů, se můžeme 
setkat s názorem a na něm založeným postojem, že není třeba „dělat z komára 
velblouda“, že výchova není vůbec žádným problémem, vychovatelem se tedy 
následně může stát kdokoli a výchovné úsilí takového jedince nelze podrobovat 
kritice, proto že on sám nejlépe ví, co má činit. I pro takové stanovisko mohou 
existovat vážné argumenty. Pokusíme se některé z nich naformulovat a objasnit. 
     Výchova není přijímána jako problém díky přesvědčení, že je samozřejmou 
součástí lidského života a každý "ví", i bez předběžné teoretické průpravy, o co       
se jedná. Svědčí o tom celá řada běžných vyjádření: "Ten je ale nevychovaný", "Jak 
si je vychovala, takové je má". Zároveň  si také každý člověk sám na sobě vyzkoušel 
nějaké výchovné působení, či sám působí jako vychovatel a uvědomuje si, že 
vychovávat a být vychováván je často spojeno s celou řadou zklamání, starostí         
a potíží. Na druhé straně  výchova skýtá nejedno potěšení, radost zadostiučinění.  
     Ten, kdo výchovou prošel, či ji uskutečňoval, má sklon své zkušenosti předkládat 
jako všeobecný model výchovného působení a proto problematizování výchovy         
je pro něho nadbytečnou činností, neboť on již osvědčený recept vlastní. I v případě, 
že hovoříme s člověkem, který má negativní zkušenosti s výchovou,  se můžeme        
u něho setkat se stejným názorem. Ovšem důvod je ten, že jemu se výchovné 
působení nezdařilo nebo že jeho samotného výchova dostatečně nevybavila pro 
život a proto je zbytečné se výchovou zabývat. Zcela v duchu úsloví: "Marnost nad 
marnost". 
      Obě skupiny si ale plně neuvědomují, že ve výchově se  nejedná ani o hru, ani    
o zábavu, ani o dílo, nýbrž o zvláštní činnost, v níž je-li něco opomenuto, zanedbáno, 
nezvládnuto, promarněno, projeví se to na životě samém a nebo obráceně              
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 podrobněji viz. FOUCAULT, M. Diskurs, Autor, Genealogie. Přel. P. Horák. 1.vyd. Praha: Svoboda, 
1994. 
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se neprojeví to, co by jinak mohlo a mělo. V tomto smyslu je výchova životní nutností 
i životním nárokem, váže se k životnímu úsilí, v němž běží o životní tvar, životní 
podobu člověka, a to v předivu lidského světa na pozadí celku světa vůbec i s jeho 
možnými přesahy. 
    Druhý důvod podceňování výchovy pramení z toho, že v rovině běžného života 
fungují zásady doby moderní, která zrodila vědecko-technickou civilizaci, jež             
je založena na bezmezné důvěře ve vědu. Za pravdivé je považováno vše, co je na 
poli vědy dokázáno jako pravdivé. Dnes se potýkáme z důsledky této doby, mezi něž 
patří mimo jiné i vznik řady speciálně vědních oborů a mezi nimi i pedagogiky jako 
teorie výchovy, která si právě výchovu a vzdělání vytkla za svůj předmět zkoumání. 
Vznikla tak nebezpečná iluze, že v silách pedagogiky je schopnost řešit problémy 
výchovy jako celku, má k dispozici ony osvědčené recepty, které vždy povedou 
k očekávanému cíli a jediný, kdo může dobře vychovávat, je pedagog (tedy v našem 
smyslu teoretik pedagogiky). Ostatním nepřísluší se výchovou zabývat. Což se pak 
někdy negativně projevovalo v samotné školní praxi. Mohli jsme slýchávat (někdo má 
možná tato slova ještě v živé paměti) následující výroky učitelů přírodovědných         
či technických předmětů: "Nejsem tady od toho, abych někoho vychovával, nýbrž 
zodpovídám za znalosti žáků či studentů". 
     Za třetí, v bývalých totalitních státech a v Evropě vůbec existuje historická 
zkušenost se zneužitím výchovy k ideologickým a politickým cílům, což navozuje 
negativní pocity a snahu se od takového tématu distancovat, protože v tomto smyslu 
byla a je vnímána výchova jako prostá manipulace masami. A to je z hlediska 
utváření života v postmoderní realitě nepřípustné. 
     Uvedli jsme některé důvody, které buď sami o sobě nebo v různých kombinacích 
zabraňují odborníkům, či ostatním lidem klást výchovu pod otázku. V tomto textu 
jsme se však zavázali, že tak činit budeme. Proto si nyní pokládáme otázku: "Co je to 
výchova?" 
 
 
 

3 CO JE TO VÝCHOVA?  
 
     Pro odpověď na položenou otázku byla v duchu celého textu zvolena tři základní 
hlediska:  hledisko života samého, neboť tento pohled je z hlediska fylogenetického 
nejstarší, z hlediska filosofického, protože s filosofií se pojí počátek dějin 
evropského lidstva, z hlediska speciálně vědních oborů, protože se od 19. století 
významně podílejí na proměně způsobu života evropského člověka i jeho vidění 
světa, tedy i na proměně vztahu k výchově. 
 
3.1 Hledisko života samého  
 
     Z hlediska života samého  je výchova založena na skutečnosti, že člověk se rodí 
z člověka. Je z hlediska působení  teoreticky nereflektovaným způsobem péče          
o nově narozeného a jeho přípravy na dospělý život ve společnosti, tak jak činili 
předkové. Jejím úkolem je zabezpečit zachování rodiny, společenství, lidského rodu.  
Výchova znamená postupy, které byly uskutečňovány na stávajících vychovatelích, 
jenž byly jimi zakoušeny a vyhodnocovány a podle výsledků hodnocení také později 
ve výchově používány, popřípadě zamítány. Základem formování vztahu k výchově   
a schopnosti vychovávat se stává osobní prožitek, zkušenost. Tuto rovinu najdeme 
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v každém lidském společenství, ovšem musíme mít na zřeteli, že není konstantní, 
nýbrž proměnlivá v závislosti na přírodních podmínkách, ve kterých společenství žije, 
stupni jeho "civilizovanosti", na historických peripetiích jeho vývoje - kulturních          
a politických vlivů. V evropském civilizačním okruhu se v procesu jeho vývoje těsně  
propojuje s racionalizací, tázáním, vědou. 
     Člověk je živou bytostí a jako taková patří do tohoto světa, jak svým tělem, tak 
svojí psychikou, z níž vychází chování a jednání. Není však zcela stejným živým 
tvorem jako ostatní. Jeho osobitě uskutečňovaný projev života tvoří předpoklad  
výchovného působení.  
     Blíže se nyní zastavíme u některých charakteristik života člověka. Jedinec 
vstupuje do světa se svým tělem jako ostatní živí tvorové, ovšem lidské tělesnění 
není pro všechny jedince stejné. Jaké je tělo z hlediska velikosti, váhy, barvy pleti, 
zdraví, úplnosti, jaký potenciál je v něm skryt (jak bude vypadat dospělý člověk). Ani 
primární projevy tohoto tělesnění, jako je instinktivní chování – není stejné jako          
u ostatních živých tvorů. U člověka můžeme jen ztěží nalézt pudové chování v čisté 
podobě a s působením lidských instinktů to není vůbec jednoznačné. Ve výchově    
se setkávají a spolupůsobí jak instinkty vychovatelů, na počátku života dítěte 
především matky, tak vychovávaných. Člověk je bytostí vědomou, která situaci           
i vztahy k ostatním lidem prožívá a hodnotí.  Existují odborné studie, které dokládají, 
že negativní vztah matky k plodu během těhotenství vážně ovlivňuje zdravý 
psychický vývoj narozeného dítěte. Vedle toho ale může zvítězit i instinkt, když 
matce, která je odhodlána dát své narozené dítě k adopci, lékaři po porodu položí 
dítě na břicho, či jí nechají ho pochovat.  Na bázi podmíněných reflexů navozovaný 
řád světa u dítěte se změnou podmínek života v dospělosti nevyhasíná, jedinec       
se k němu stále snaží vracet nebo ho kriticky hodnotí a cílevědomě mění (stravovací, 
hygienické návyky, denní řád).  
     Nemalou roli ve výchově hraje složka emocionální. Pocit bezpečí, příjemných 
zážitků, dotyků pomáhá u dítěte od prvních okamžiků jeho vstupu na svět                 
(jak bylo vědecky dokázáno i v prenatálním stádiu vývoje) vytvářet pevnou citovou 
vazbu k domovu a svým blízkým. Láska matky k dítěti je vztahem, který primárně 
určuje jaká výchova bude, jaké metody a prostředky výchovy budou používány a za 
jakým účelem. Na straně vychovatelově to je láska a sympatie, na straně 
vychovancově je to také láska, ale spojená s autoritou.  
     Vedle složky instinktivní, smyslové a emocionální je výchova počínáním 
vědomým, rozumově založeným, protože dospělý, jenž je primárním vychovatelem, 
stanovuje cíle, jichž má být výchovou dosaženo. Ve stanovení cílů se promítá 
vychovatelova zkušenost, schopnost odhadu toho, co je pro život ve společenství 
podstatné a to nejen z pohledu přítomnosti, nýbrž  s ohledem na budoucnost. 
Ovlivňují je také jeho nerealizované touhy,  případné osobní neúspěchy, které se pak 
snaží kompenzovat na vychovávaných. Například matka, která si přála být baletkou, 
nutí svoji dceru věnovat se baletu i když jí tanec vůbec nebaví. 
     Tento "odhad" cíle výchovy však není v evropskému regionu vždy jen ryze 
subjektivním, individuálním "odhadem", ale je úzce spojen s tázáním po tom, co je 
svět, jaký je, kdo je člověk a jak může v tomto světě žít. Je spojen s tázáním, které    
je vlastní Evropě, je založené na antické duchovní tradici. Zfilozofičtění života 
s sebou přináší touhu po poznání a nárůst důležitosti poznatků pro vedení života, což 
se projevuje i ve výchově a stanovování výchovných cílů. V moderní společnosti      
se tak výchovná činnost stále častěji a důsledněji opírá na jedné straně o výklad 
světa a člověka a na straně druhé o výsledky empirických věd. Na konci dvacátého 
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století dochází k velmi paradoxnímu jevu, kdy svět vědy zastiňuje původní lidský 
život a jeho účel a dochází ke krizi hodnot. Patočka vyzývá k odkrývání přirozeného 
světa ve světě vědecko -technické civilizace cestou filozofie, která není jen teorií, 
nýbrž i výchovou. 
     Stejně tak hledisko života samotného ukazuje, že  výchova jako proces utváření 
jedince není procesem nepodmíněným. Její průběh i výsledek závisí na způsobu  
přijetí dítěte do lidského společenství, na předpokladech skrytých ve vychovávaném, 
na velikosti lidského společenství, do kterého se dítě narodí, na jeho vlastní pozici 
(jedináček, či páté dítě, dítě dlouho neúspěšně očekávané). V tradičních 
společnostech toto přijetí bylo vždy úkolem  biologických rodičů, kteří rozhodují         
o  bytí i nebytí dítěte, ve vyspělých civilizacích existuje sociální síť kompenzující 
případné nedostatky v rodičovském přijetí, aby lidský život jako nejvyšší hodnota byl 
zachován. Je to síť dětských domovů, sociální péče, nadace… 
      Z hlediska života se výchova stává činností, jejímž úkolem je nehotovou bytost 
připravit na život dospělý. To je jádro výchovy. 
     Výchovná činnost však nabývá různých podob  podle toho, v jakém společenství 
se uskutečňuje. Například  v archaických společnostech se v procesu práce 
dospělých  děti prostřednictvím nápodoby jejich činnosti připravovaly na práci a život 
dospělých. Kdo měl děti, ukazoval jim, co je nezbytné pro lidský život. Jaký úkol       
je určen ženám, jaký mužům, jaký je poměr mezi životem celku a životem jednotlivce, 
ten, kdo vychovává, byl také někým vychován, ten, kdo je vychováván, bude 
vychovávat. Výchovný proces byl zakončován zvláštními zasvěcovacími obřady – 
iniciacemi, s nimiž se setkáváme u většiny kmenů a národů. „Iniciace jsou pokládány 
za pedagogický proces, v němž je zdůrazněna skupinová solidarita jako prostředek 
předávání kultury.“54  Iniciace mají ráz praktického poučování o zvyklostech, mravech 
a tradicích kmene. Mládež musí v průběhu těchto obřadů osvědčit stupeň osvojení 
pracovních dovedností a společných kulturních zvyklostí kmene. Zároveň se již 
v tomto období formují základy institucionalizace výchovy, neboť příprava mládeže 
na vstup mezi dospělé kmene (iniciační obřady) byla svěřována zvlášť k tomu 
určeným osobám. 
     Výchova byla odjakživa činností, jíž provozovali vychovatelé vůči vychovávanému 
s ohledem na jeho přípravu pro život dospělý. Obsahovala v sobě jak předávání 
poznatků, tak formování důležitých návyků, tak i utváření morálních kvalit 
vychovávaného. Spíše se vztahovala k dětskému věku. 
     To, co se v souvislosti se změnami uspořádání a rozvoje lidského společenství 
proměňovalo, byly osoby, jež mohly být vychovateli (rodina, učitelé), délka jejich 
výchovného působení, zaměření výchovy, poměr mezi jednotlivými články výchovy – 
mezi vychovatelem a vychovávaným. Rovněž se z výchovy vyčleňují poznatky jako 
samostatná část, která dostala přiléhavý název vzdělání.  
 
3.2 Hledisko speciálních věd 
 
     Ve vědách je výchova nahlížena přes prizma jejich předmětu zkoumání a stává 
se jejich tématem v takové posloupnosti, jak se vědy vymezovaly jako vědy. 
     Cílem výchovy v pedagogickém smyslu je utvářet tělesně, mentálně a mravně 
vyspělé osobnosti. Zárodky tohoto výchovného ideálu lze nalézt už v antice 
(kalokagathia). Platón a Aristotelés za hlavní cíl výchovy považovali „areté“, tj. 
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lidskou a občanskou zdatnost. Vzhledem k tomu, že fyzická práce byla svobodných 
občanů nedůstojná, byl ve výchově preferován rozumový a morální rozvoj (athénský 
ideál) nebo rozvoj fyzický, prostřednictvím tělesné a branné výchovy (spartský ideál). 
     Ve středověku náboženský asketismus, vedoucí k umrtvování těla, nepřipouštěl 
tělesnou výchovu. Ve vzdělávání převládalo memorování, výchova byla chápána 
jako donucování s tvrdými sankcemi. Výchova světských feudálů byla jednostranně 
zaměřena na etiketu. Církevní výchova měla charakter rozumové a morální výchovy 
a byla podložena náboženskými dogmaty. Renesance navazuje na antické ideály 
výchovy a rozvíjí je v opozici vůči středověké scholastické výchově, její askezi           
a teocentrismu. Vedle rozumové a morální výchovy požaduje i výchovu tělesnou        
a estetickou. Utopické koncepce T. Morea a T. Campanelly chápou výchovu jako 
základní prostředek nastolení sociálně sociálně spravedlivé společnosti (v Utopii      
je do systému výchovy začleněna i výchova pracovní). 
     Myšlenka výchovy jako celoživotního procesu se poprvé objevuje ve výchovném 
systému J. A. Komenského. Výchovou by měl procházet každý člověk, znovu jsou 
formulovány požadavky dobrovolnosti výchovy, toho, že výchova má  vycházet       
ze zájmu vzdělávaného a má být kolektivní. Osvícenští humanisté (D. Diderot,          
P. H. D. von Holbach, C. A. Helvétius) povyšují výchovu na všemocný lék 
společnosti. Člověk je „tabula rasa“, do níž se výlučně výchovou vrývají psychické     
a sociální znaky. 
     Protipólem rousseaovských koncepcí svobodné a přirozené výchovy je koncepce 
J. F. Herbarta, v níž určujícím prvkem je cíl výchovy, kterému se musí vše 
přizpůsobit. Člověk, na kterého výchova působí, je receptivním objektem                    
a výsledkem výchovy je vysoce disciplinovaný a konformní jedinec. Rezidua této 
kontradikce (Rousseau versus Herbart) lze nalézt i v soudobé literatuře. Socialistické 
a náboženské koncepce výchovy často implicitně vyjadřují herbartovského ducha, 
liberální koncepce spíše ducha Rousseauova. 
     Klasická pedagogika jako „teorie výchovy“ považovala od počátků svého vzniku 
až téměř do poslední třetiny dvacátého století za své teoretické zdroje především 
filosofii a vědy o člověku. Často byl, jak teoretiky pedagogiky, tak společností, 
zdůrazňován její normativní účel, což následně vedlo „k určité sterilitě pedagogiky“55. 
Moderní pedagogika, zvláště pak česká, vedená snahou rehabilitovat pedagogiku 
jako speciální vědu,  dnes ohlašuje změnu své orientace, neboť se cítí filosofickými 
koncepty neúměrně zatížena“56. Z věd humanitních se přeorientovává na vědy 
sociální. Větší blízkost k empiricky založeným sociálním vědám (sociologii, kulturní 
antropologii, ekonomii, politologii, aj) než k vědám humanitním, zdůvodňuje autor 
Moderní pedagogiky jednak hlediskem metodologickým, jednak hlediskem 
praktickým.  Metodologické hledisko je založeno na argumentu, že „moderní 
pedagogika (především ve své výzkumné složce) přejímá a aplikuje metody               
a přístupy sociálních věd (především sociologie) a využívá jejích dat a explanací“. 
Praktické hledisko vychází ze zkušenosti, že „v různých databázích a informačních 
systémech používaných v zahraničních dokumentačních centrech je nutno 
vyhledávat informace o pedagogice v oboru sociálních věd“.57 „Moderní pedagogika 
staví na významnosti vědeckého výzkumu jakožto zdroje objektivního poznání;        
na rozpoznávání šíře edukační reality, neomezující se jen na školské instituce            
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a školské prostředí; na objektivní a přesné reflexi procesů a jevů edukační reality bez 
úporné snahy o její normování či „přetváření“.“58  
    Ovšem je třeba upozornit, že ani samotnými představiteli současné pedagogiky 
není tato orientace vždy jednoznačně sdílena. Je přiřazována k scientisticky 
orientovanému myšlení, které neumožňuje pohled na člověka z perspektivy jeho 
života a nedovoluje  přistoupit k výchově jako k něčemu nedefinitivnímu, 
nezajištěnému, neverifikovatelnému.59  Zůstává také otázkou, zda-li povaha 
postmoderního světa může požadovanou objektivitu poznání edukační reality 
zaručit? 
      Na druhé straně, jestliže se současná pedagogika stále více stává empirickou 
vědou, otvírá se tak zároveň prostor pro filosofii výchovy jako relativně samostatnou 
filosofickou disciplínu.  
     Od dob svého vzniku prodělala pedagogika také vnitřní diferenciaci. Vedle obecné 
pedagogiky zahrnuje také pedagogiku speciální, která si předmětem svého zájmu 
stanovila výchovu mentálně, či tělesně handicapovaných lidí.  
     Z charakteristiky moderní pedagogiky, jenž byla uvedena výše, také vyplývá,       
že zkoumá nejen rodinné a školní prostředí výchovy, ale snaží se postihnout i jiná 
výchovná prostředí, která jsou dnes významná a od sebe vzájemně  odlišná.  Díky 
tomu vznikají „zvláštní pedagogiky“: inženýrská, ekonomická, zdravotnická, vojenská, 
sportovní, náboženská60. 
     Také pojetí vychovance se v současné pedagogice značně rozšířilo. Vedle dětí  
se objektem výchovného působení stali i dospělí. K pedagogickým disciplínám se tak 
přiřadila andragogika.61 
     Obecná pedagogika, odvozujíc výchovné cíle od tendencí vývoje společnosti, 
chápaných jako ideální model, vymezuje podle intenzity odklonu od ideálu aktuální 
zaměření výchovy, druhy výchovy.62 Aktuálními se, díky integračním procesům 
v Evropě, stávají především multikulturní výchova, výchova k toleranci a proti 
rasismu63. 
 
     Psychologicky je výchova interpretována jako "záměrné, více či méně 
systematické rozvíjení citových a rozumových schopností člověka, utváření jeho 
postojů, způsobů chování, v souladu s cíli dané skupiny, kultury apod.“64 Psychologie 
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zkoumá výchovu ve dvojím ohledu. Pedagogická psychologie se zaměřuje 
především na různé možnosti změn lidského chování: jak dosáhnout trvalých změn 
v lidském chování, jak osobnostní vlastnosti vychovatelů ovlivňují chování 
vychovávaných, jak se ve výchovném procesu utvářejí obsahové složky osobnosti – 
„zaměřenost, styly zvládání, zkušenosti, znalosti a dovednosti“65. Pedagogická 
psychologie chápe výchovu jako organizovaný  formativní proces, zaměřující           
se  na různé stránky lidské psychiky. Proto se právě v psychologii můžeme setkat      
s výchovou senzorickou, kde se zdůrazňuje rozvoj především smyslového vnímání, 
nejčastěji v raném věku a v dětství (tzv. alternativní školy, školy waldorfské, činné, 
aj.)66 
   Vedle toho se sociální psychologie „pokouší vypracovat faktické výchovné chování 
jednotlivých kultur a zjistit jeho důsledky pro vývoj osobnosti“67.  
     Psychologické pojetí výchovy ukazuje výchovný proces jako podmíněný, závislý  
na zdraví psychiky. Psychologové pracují s termínem vychovatelnost, čímž označují 
možnost vychovance být podroben výchovnému působení s možností dosažení 
určitého výsledku. Bylo zjištěno, že práh vychovatelnosti je vázán na výši IQ. 
Dosahuje-li naměřené IQ u vychovance hodnot v rozmezí 50-60, je ještě,                  
za předpokladu speciálního působení, vychovatelný. Při nižších hodnotách se mluví 
pouze o nácviku, např hygienickém. 
     Psychologický přístup k výchově poskytuje fakta, podporující tezi o nezbytnosti 
výchovy pro formování osobnosti. Řada nedostatků v lidském chování, majících 
často protispolečenský charakter, není způsobena vadami psychiky, nýbrž má kořeny 
ve „výchovné zanedbanosti“.  Děti, či mladiství, kterým se nedostalo v čas náležité 
lásky, péče,  se snaží svým jednáním buď mstít  nebo alespoň upoutat na sebe 
pozornost. 
     Z výše uvedeného je zřejmé, že psychologie umožňuje porozumět  výchově jako 
důležitému procesu, který ovlivňuje kvalitu a zdraví lidské psychiky, ale zároveň také 
ukazuje podmíněnost výchovy možnostmi rozvoje lidské psychiky. Nejen to. Díky 
tomu, že psychologie vytvořila složitý aparát, který umožňuje „měřit“ duševní 
pochody, zprostředkovává nahlédnutí do lidského prožívání v různých životních 
situacích, tedy i v situaci výchovy. Umožňuje porozumět tomu, jak jsou jednotlivé 
výchovné postupy prožívány účastníky výchovy a jak se může pod jejich vlivem měnit 
lidská psychika. 
 
     Sociologicky je běžně výchova společně se vzděláváním chápána jako integrální 
součást socializace, jako záměrná socializace. Jak naznačuje definice68, cílem 
výchovy je vytvoření autonomních subjektů reprodukce materiální a duchovní kultury 
v sociologickém smyslu. „Výchova je základní funkcí specificky lidské fylogeneze      
a podmínkou vývojové akcelerace. Zahrnuje péči o tělesný a duševní vývoj člověka, 
předávání a získávání poznatků, dovedností a praktických návyků, osvojování 
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morálky a celých vzorců chování, utváření hodnotových orientací, ale i rozvoj potřeb 
a zájmů, které člověka motivují k aktivitě."69 Sociologové neopomíjejí skutečnost,     
že mnohé fyzické a psychické dispozice, které limitují individuální možnosti výchovy, 
jsou přenášeny geneticky. Výchova je pro ně vždy procesem společenským, který 
předpokládá interakci bytostí nadaných rozumem 
     Podle sociologů výchova plní důležitou normativní a sociálně kontrolní funkci: 
pomoci systému trestů a odměn seznamuje nové generace se společenskými 
normami. Rezervovaný, či odmítavý postoj k některým předávaným normám              
a hodnotám, které nová generace považuje za překonané, tvoří jádro rozporů ve 
výchově, které mohou přerůst v radikální opoziční chování nových generací, 
projevující se jako mezigenerační konflikt. Rozpory ve výchově považuje sociologie 
za důležitý zdroj inovace. 
     V sociologické teorii se setkáme s odlišením racionálních a mravních aspektů 
formování člověka, tak jak jsme se o nich již zmiňovali v první části. 
      Podle toho, zda a v jaké míře může výchova formovat osobnost člověka, 
respektive charakter nových generací a zasahovat tak společenský vývoj, rozlišuje 
sociologie tři základní skupiny pojetí výchovy, které vycházejí z odpovídajících 
filosofických koncepcí: a) koncepce zdůrazňující biologickou podmíněnost výchovy 
(J. J. Rousseau, J. A. Komenský, A. Schopenhauer);  b) teorie výchovy, hypertrofující 
význam a možnosti výchovy a jednostranně zdůrazňující  vliv vnějších faktorů          
(T. More, J. Locke, C. A. Helvétius, R. Owen, E. Durkheim aj.);  c) skupina teorií, 
odmítajících obě uvedené jednostrannosti a zdůrazňujících, že vztah vrozených         
a vývojových předpokladů (biolog. vybavenosti) a vnějších faktorů (vlivu záměrné 
výchovy a vzdělávání a spontánně působícího sociálního prostředí)                           
je komplementární (A. H. Halsey) 
     Výchova, podle sociologů, může prostřednictvím změny vědomí a jednání nových 
generací, v mezích daných kvalitou genetické informace a historickými podmínkami 
přispívat ke změně společenské reality. Proto má nejen kognitivní a morální význam, 
ale i politický význam. V totalitních systémech existuje zjevná tendence k maximální 
institucionalizaci výchovy a k její ideologické indoktrinaci. V demokratických 
společnostech je vychovávaný chápán jako subjekt schopný racionálně a kriticky 
přijmout, autonomně zpracovat a využít předávané hodnoty. Výchovným institucím   
je i přes určitou závislost na státní podpoře ponechána značná míra autonomie.  
     Vedle toho existuje výchova speciální, vztahující se k těm, kteří vyžadují zvláštní 
péči a mají mimořádné předpoklady pro svůj vývoj, dané vrozenými nebo získanými 
fyzickými, duševními a mravními nedostatky a poškozeními nebo naopak 
mimořádným talentem a nadáním. Schopnost výchovných institucí akceptovat 
specifické požadavky a předpoklady různě mentálně i jinak vybavených lidí                
je důležitým indikátorem vyspělosti společnosti.  
     Sociologický přístup k výchově se vyvinul v samostatnou disciplínu – sociologii 
výchovy. Samotnou sociologií je považována za „sociologickou disciplínu, která        
se zabývá sociálními aspekty výchovy a jejich místem a úlohou v procesech 
společenské reprodukce.“70 F. Kahuda charakterizoval sociologii výchovy jako 
průsečík jiných věd o výchově, ve kterém se zřetelně vyjevuje prolínání biologických, 
psychických a sociálních faktorů výchovného procesu, souvztažnost záměrného 
(intencionálního) a spontánního (funkcionálního) formování člověka, dialektika 
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subjektu a objektu výchovy, individuálního a sociálního ve výchově.71  Úzce souvisí 
s filosofií výchovy, která představuje nejobecnější rovinu teorie výchovy, 
s pedagogikou, která se zabývá především obsahem, prostředky a cíli výchovy, 
s pedagogickou psychologií, jež přistupuje k výchově jako faktoru utváření osobnosti, 
a se sociologií vzdělání, kterou lze chápat jako součást sociologie výchovy, protože 
vzdělávací procesy jsou součástí výchovných procesů.  
     Jak pojednává sociologie výchovy o výchově? Zpravidla ve třech okruzích 
problémů: 1. o místě, úloze (funkci) výchovy ve společnosti, v dané civilizaci a kultuře 
a o jejích historických proměnách, o vztazích mezi výchovnými hodnotami a cíli          
a sociální strukturou, stratifikací a mobilitou, o vztazích mezi výchovou                        
a společenskou změnou; 2. o vztazích objektů a subjektů výchovy (rodičů a dětí, 
učitelů a žáků), ale i o vztazích uvnitř skupin vychovatelů a skupin vychovávaných,    
o pozicích a rolích vychovatele a chovance; 3. o struktuře, funkci a organizaci 
výchovných institucí, o sociálních podmínkách a důsledcích jejich činnosti. 
     Teoretické přístupy sociologie výchovy k výchově vycházejí ze stejných zdrojů 
jako u obecné sociologie. 
     Od poloviny 70. let se v západní Evropě prosazuje tzv. nová sociologie výchovy 
(C. Jenks, O. L. Banks, G. Bernbaum, aj.) se svojí ideou učitele, který v partnerství 
s žáky aktivně tvoří sociální svět školního kolektivu. Důraz pokládaný v minulosti      
na vztah „subjekt – objekt“ se přenáší na vztah „subjekt – subjekt“, což vychází 
z premisy, že výchova musí být prostoupena úsilím o porozumění mezi vychovateli    
a vychovávanými a musí odpovídat životní zkušenosti žáků. Nerespektování tohoto 
pojetí je považováno za hlavní faktor selhání výchovy.  
 
 
3.3 Hledisko filosofické  
 
     Ve filosofii je výchova tematizována na pozadí antropologického tázání             
po podstatě člověka. Pro filozofii, vznikající jako metafyzika, je příznačné, že „každá 
metafyzická otázka je vždy celek …každá metafyzická otázka může být položena 
pouze tak, že ten, kdo ji klade, je - právě tím, že ji klade – v otázce spoluzahrnut, tzn. 
on sám je zproblematizován“72.   
     První filosofické uchopení výchovy je spojeno se vznikem prvního 
antropologického paradigmatu v samotných počátcích vzniku filosofie. Výchova, 
vnímaná v mytologickém způsobu chápání světa jako iniciace, jako zasvěcování 
slovem i příkladem do řádu kosmu, fysis i polis, jako proces nápodoby 
ritualizovaného jednání předků, vedoucí k poslušnosti vůči tradici a zákonu, se stává 
procesem kultivace schopnosti člověka „naslouchat“ řádu světa, jeho harmonii, 
cestou objevování svého lidství a činnosti v řádu lidského bytí.  
     Schopnost naslouchat řádu světa je, podle Řeků, přirozenou vlastností člověka, 
což vyjadřuje Aristotelova definice člověka jako zoon logon echon (člověk je bytostí 
mluvící a rozumějící).73 Lze jí však dále cíleně kultivovat výchovou.  Člověk jako zoon 
logon echon není jen bytostí, která je schopna naslouchat řádu celku, ale takovou, 
jež  je schopna jej  poznat a slovem vyjádřit. Vědět jaký je svět, v němž člověk žije, 
jaký je zákon, jemuž se v životě podřizuje, patří bezprostředně k lidskému životu. 
Proto také již Aristoteles označuje člověka za zoon politikon (bytost náležející k obci, 
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žijící v obci, bytost společenskou). Svoboda antického člověka spočívá, podle 
Platóna i Aristotela, v podílení se občana na životě polis, a to podle toho, k čemu je 
člověk uzpůsoben. Jaké místo v obci člověku náleží, k čemu se hodí, závisí na 
výchově. Jak jsme se již zmínili dříve, řecká paideia (výchova a vzdělání) znamená 
právě pohyb uvnitř člověka, obrácení, procitnutí duše ke svému lidství. S tím souvisí 
také obsah jiného řeckého termínu – techne. „Techne – starodávný název pro 
aktivitu, činnost člověka, neznamená ovládání jako v novodobém kontextu myšlení, 
je to univerzální řád činnosti a vědění, analogický řádu bytí. Techne není jakákoli 
činnost, ale mistrovství – tesaře v tesařství …Techne není pouhá zručnost nebo 
dovednost či obratnost, je to především porozumění tomu, co má býti zpracováno       
a vytvořeno.“74   
     Výchova v antickém antropologickém paradigmatu animal rationale je především 
péčí o duši, jejímž cílem je „probudit duši člověka, uvolnit jeho možnosti, zabezpečit 
jeho bytí a přivést ho ke spolupodílení na bytí jsoucího“75.     
     Židovsko-křesťanská tradice, vycházející z pojetí člověka jako imago Dei (obraz 
Boží), vložila výchovu do rukou Božích, neboť on je ten, kdo člověka stvořil, ten, kdo 
o své stvoření pečuje, vychovává ho, trestá, odměňuje, zkouší i ochraňuje. 
Křesťanské pojetí výchovy je svázáno s pojmem educatio (vy-vádění), jak bylo 
pojednáno výše. 
     Třetí z paradigmat, pojetí člověka jako myslícího subjektu, je založeno novověkým 
metafyzickým myšlením. Jemu také vděčíme za subjekto-objektový rozvrh světa, 
v němž se moderní myšlení i jednání, často nereflektovaně, ale o to důsledněji, 
pohybuje prakticky dodnes.  
     Novověké pojetí světa a člověka se diametrálně odlišuje od starověkého               
a středověkého pojetí. Především v tom, že svět není vnímán jako apriori krásný        
a  dobrý, ale jako místo v němž je možné zabloudit, ztratit se, jak o tom hovoří 
Komenský, Bacon i Descartes. Svět je objektem poznání, což neznamená participaci, 
ale distanci, aby byl celek přehlédnutelný. Svět není živý organismus, ale 
mechanický stroj. Kým je člověk v takovém světě? Divákem, nezaujatým 
pozorovatelem, subjektem poznání, v jehož moci je odkrývat vše, co doposud 
zůstávalo z různých důvodů skryto, vládcem, opírajícím svoji moc o exaktní pravdy 
vědy. 
    Výchova v takovém paradigmatu má především instrumentální podobu. Výchovou 
a vzděláním se člověk připravuje především na praktický pozemský život. „Cílem 
výchovy je udělat z člověka poslušného poddaného nebo dobrého občana, poctivého 
a podnikavého obchodníka, uhlazeného gentlemana, zbožného věřícího, 
odpovědného a spravedlivého rodiče, mravného člověka“.76 Novověkému člověku     
je jedinou jistotou on sám, jeho vnitřní identita a tak se cíli výchovy staly subjektivita  
a individualita člověka. Cíl výchovy nespočívá v pokračování a převzetí tradice,       
ale v dosažení něčeho nového a vyššího. Cestou k cíli je společenský pokrok            
a individuální úspěch. Novověká výchova, stranící výchově k povolání, vyjevuje jeden 
z dodnes aktuálních rozporů mezi výchovou k povolání a výchovou k lidství. 
     Být individualitou! Toto heslo doby znamená ve výchově proměnu poměru 
odpovědnosti vychovatele a vychovávaného za výsledek výchovy. Bez osobní 
odpovědnosti vychovávaného za vlastní vývoj, bez schopnosti ukázňovat sám sebe, 
zpytovat své svědomí, zvládat své myšlenky, vychovávat sám sebe, atd. by nebylo 
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možné tento výchovný ideál naplnit. Z tohoto úhlu se vyjevuje ještě jeden zásadní cíl 
novověké výchovy: „zabudovat do vychovávaného jakoby vnitřní hnací sílu, která 
v době procesu vzdělávání a výchovy motivuje k nejvyšším výkonům a i po jejich 
ukončení bude  v člověku působit jako setrvačník, gyroskop, pružina, vyvolávající 
stálé napětí, pocit, že člověk musí na sobě, na svém charakteru, na svých znalostech 
stále pracovat“77. Individualisticky, prestižně, konkurenčně pojatá novověká výchova, 
podle Riesmanna, připravuje dítě na vzestup po společenském žebříčku, ovšem 
nezaručuje, že děti budou vyrůstat v lásce78. 
      Krize metafyziky otevřela zcela nové přístupy, zdůrazňující existenciální určení 
člověka, jeho volní a hodnotící stránku, dějinné bytí, emocionální založení, tvořivou 
podstatu, herní spontaneitu, intersubjektivní (komunikativní, dialogickou) 
podmíněnost, jeho vztaženost ke spolubytí a bytí vůbec.  Antropologizující 
metafyzika ve svých třech základních podobách je od konce 18. století vystřídána 
antropologií jako otevřeným antimetafyzickým pokusem vyložit svět z pohledu 
člověka.  Výchova se ze své instrumentální podoby navrací ke svému původnímu 
určení.  “Člověk je tím místem, kde se jedině odehrává výchova, ale zároveň je lidství 
člověka podstatně spoluurčeno prafenoménem výchovy“79. „Výchova je existenciální 
strukturou našeho pobytu.“80 „Výchova je základní způsob, jak se lidská existence 
chová vůči své vlastní pochybnosti.“81 
     Výchova, jako lidská skutečnost, kterou se uskutečňuje samo nabývání lidství 
v kontextu světa, se  stává jedním ze základních problémů moderní filosofie. Otázky 
typu: Co je výchova? V jakém sepětí je člověk a výchova? K jakému horizontu takové 
sepětí odkazuje? Jaké jsou jeho předpoklady? Na čem se zakládají jeho východiska, 
k čemu je člověk v tomto sepětí přiváděn, jak a proč? jsou otázkami, jež si pokládá  
filosofie výchovy82. 
     Filosofické zkoumání výchovy má v české filosofické tradici své nezastupitelné 
místo83. Jednak proto, že významným teoretickým zdrojem současných filosofů 
výchovy je dílo J.A. Komenského, jednak proto, že v docenění Komenského- filosofa 
nemalou úlohu sehrálo dílo Jana Patočky, Komenského a Patočkův odkaz je rozvíjen 
Patočkovými žáky na poli filosofie výchovy jako oborové disciplíny, institucionálně 
zaštiťované Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.   
     Jak přemýšlí současní filozofové výchovy o výchově? Jejich společným úsilím      
je vyjevit podstatu fenoménu výchovy v rovině přirozeného světa. Mají společné 
filosofické inspirace: Husserlovu fenomenologickou metodu, Heideggerovo vyjasnění 
lidského pobytu, Gadamerem založenou hermeneutickou tradici.  
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      Výchova je z hlediska života procesem podmíněným. K předpokladům výchovy 
patří nezformovaná nová lidská bytost, která je přijata do lidského světa bytostí 
v lidském světě již ukotvenou, schopnou odpovědně a náležitě se k nezformované 
bytosti vztahovat a působit na ni, a to s ohledem jak na potřeby a výzvy nové bytosti, 
tak vyzrálých lidí a na povahu jejich světa. Stejně tak sem patří skutečnost, že člověk 
po celý svůj život zůstává otevřen novým či měnícím se podnětům, nárokům, 
vztahům a kontaktům, do nichž vstupuje nejenom v míře své způsobilosti, ale též 
nepřipravenosti, nehotovosti, s možností i potřebou formovat sebe i druhé. Další 
předpokladem je fakt, že život je vždy situován.  Situace má své ekonomické, 
politické, kulturní, ekologické, individuální, atd. parametry. Lidský život je sdíleným 
spolubytím a to jak v rovině komunikace, tak v rovině činnosti a tvorby. Je obtěžkán 
starostmi, námahou, odříkáním, sebespotřebou, vynakládáním sil. 
     Výchova je ve spojitosti s utvářením života člověka vždy určitým formováním,      
je soustavným působením člověka na člověka v určité výchovné situaci s cílem 
způsobit u vychovávaného příslušný lidský tvar. Výchova se tak stává procesem,     
ve kterém se setkává vychovatel a vychovávaný ve výchovné situaci za účelem 
formování ve vychovanci lidství. 
      Vyvstávají nyní další otázky: Kdo je vychovatel? Jaká je jeho úloha ve výchově? 
Jakým způsobem se podílí vychovávaný na výsledku výchovy? Jaké povahy a jakým 
směrem se má ubírat výchovné působení? Jak situace ovlivňuje kvalitu výchovného 
působení? Odpovědi nalezneme v bohaté literatuře z filosofie výchovy. Např. Radim 
Palouš rozvíjí křesťanský koncept výchovy jako vy-vádění, vedení, jako pohyb 
k němuž patří i péče jako výraz existenční nelhostejnosti, která míří k „bytí spolu“84. 
     Jan Patočka, Radim Palouš hovoří o tom, že výchovné působení má charakter 
zápasu85. E. Fink rozlišuje šest možných druhů napětí ve výchově – antinomie 
výchovy. První je dána napětím mezi autenticitou vychovávaného na jedné                
a výchovným tlakem na druhé straně, druhá spočívá v nepoměru mezi dovedností     
a zkušeností vychovatele a jistou bezmocí vychovávaného; třetí poukazuje na napětí 
mezi nutností vychovávat a zároveň neukončeným stavem vlastní výchovy 
vychovávajícího; čtvrtá odkrývá napětí mezi neopakovatelnou jedinečností 
vychovávaného a obecným výchovným nárokem, společným nárokem kultury pro 
všechny; pátá odhaluje napětí mezi výchovou k povolání a výchovou k lidství; šestá 
se týká napětí mezi tím, co je v člověku formovatelné a co je projevem lidské 
svobody.86  
     Nový pohled moderní filosofie na výchovu inspiroval mnohé vědy o výchově,        
o kterých bylo pojednáno výše, ke změně a precizaci svého přístupu k výchově. 
Snad nejsilněji jsou vlivy změněné filosofické interpretace výchovy patrné 
v pedagogice. 
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
 
     Život euroamerické civilizace je poznamenán určitou dichotomií, dvojakostí. Jedna 
linie je linie běžného života, charakteristického obstaráváním, zabezpečováním 
života, jež se děje podle určitých pravidel předávaných z generace na generaci 
v samotném procesu života. Druhá linie je linií reflexe, kritického zkoumání, jež má 
za úkol proniknout pod povrch každodennosti a odhalit, proč se vše děje, tak jak      
se děje, jaké mohou nastat potenciální varianty situace a jaké jsou možné způsoby 
jejich řešení. Zároveň teoretické vědění poskytuje předběžné vědění pro možnou 
životní situaci. Anticipuje možné situace, čímž činí jedince odolnějším v době, kdy    
se v dané situaci ocitne, či dokonce mu umožní se některým život ohrožujícím,          
či zdraví ohrožujícím situacím vyhýbat právě na základě obecné znalosti: všichni lidé 
jsou smrtelní, jsem-li člověk, pak i já jsem smrtelný. Toto předběžné vědění pak 
může vystupovat i jako předběžné rozumění, na základě něhož se může dít nebo 
nedít určitá lidská činnost. 
     Z tohoto pohledu je třeba rozlišovat výchovu jako proces, jenž se odehrává 
v životě lidí a jako předmět teoretického zkoumání. Dobrým vychovatelem může být    
i člověk bez jakékoli předběžné teoretické průpravy, třeba jen proto, že má určitou 
zkušenost s procesem vlastní výchovy, či má určité nadání, které mohl již uplatnit 
vůči sourozencům, či kamarádům. 
      Zároveň se společenskou dělbou práce roste i specializace ve výkonu činnosti 
jednotlivých příslušníků, roste význam jednotlivých činností ve prospěch celku 
lidského společenství. Výchova dostává institucionální87 rozměr a organizační 
podobu. Je postupně vytlačována z běžného života všech dospělých do rukou 
odborníků. 
     Proto, hovoříme-li o výchově, musíme rozlišovat její rozměr jako konkrétní 
činnosti, jako výkon, dále coby teorie výchovy – jako ideální modely a na jejich 
základě budované systémy výchovy, realizující společenský ideál, prosazovaný 
mocí. 
     Jsme toho názoru, že rozrůzněnost výkladů výchovy v různých myšlenkových 
systémech nemá pouze mozaikovitý charakter, ale že je možné zde nalézt určitou 
uspořádanost. Typ této uspořádanosti je závislý na podmíněnosti chápání výchovy, 
jednak jazykovým prostředím, jednak určitým způsobem rozumění světu, člověku, 
lidské společenskosti, jednak předmětem vědeckého bádání. Přičemž ani tento 
diskurz nelze chápat zcela jako samovolný výtvor geniálního ducha, nýbrž jako pokus 
o porozumění fenoménům, jevícím se na pozadí horizontu světa, jenž má svá 
pravidla a genezi.  
 
  
 
 
POJMY PŘÍBUZNÉ POJMU VÝCHOVA 
 
Adaptace: obecná vlastnost organismů aktivně se přizpůsobovat podmínkám,         
ve kterých existují; biologicky základní vlastnost živé hmoty, schopnost organismu 
nebo jeho jednotlivých orgánů přizpůsobit se vnějším, dříve neobvyklým podmínkám; 
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psychologicky zahrnuje přizpůsobení se chování, vnímání, myšlení, postojů; sociální 
proces postupného přizpůsobování se člověka sociálním podmínkám; poruchy 
chování jsou pak chápány jako ztroskotání adaptace. (rozděluje se adaptace 
smyslová, adaptace sociální)88. Ve stejném smyslu hovoří i Pedagogický slovník. 
Pedagogiku zajímá především sociální adaptace a v rámci ní především adaptace   
na školské prostředí. Díky aktivitě jedince v sobě adaptace skrývá i částečné zpětné 
vlivy adaptujícího se na prostředí, s čímž se nesetkáváme u pasivního 
přizpůsobování se podmínkám. 
 
Adjustace: znamená vpravování se do něčeho. Má užší význam než adaptace, 
naznačuje aktivitu člověka při zvládání nových sociálních situací, snahu pozměnit své 
jednání tak, aby obstál, např. při nástupu do nové školy, do nového pracovního 
prostředí.89 
 
Akulturace: znamená přisvojování rysů kultury určitého prostředí jedincem               
či skupinami v něm žijícími, adaptace na tuto kulturu. Je aktuálním společenským 
problémem vzhledem k počtu imigrantů, přicházejících do některých zemí z odlišných 
etnických prostředí (např. Turci v Německu). Akulturaci prostřednictvím školního 
vzdělávání realizují jednotlivé země odlišně. Například zaváděním multikulturní 
výchovy.90 
 
Edukace – v českém jazykovém prostředí se tímto termínem, pocházejícím 
z angličtiny, souhrnně označují „výchova a vzdělání“. Důvody jeho zavedení            
do odborné pedagogické teorie jsou následující: jednoslovný  termín je operativnější 
než dvouslovný, vyjadřuje reálné prolínání výchovy a vzdělání, je výhodnější 
vzhledem k mezinárodnímu úzu91. 
     Jak prokazuje ve své knize J. Průcha, umožňuje daný pojem šířeji a hlouběji 
postihnout skutečnost výchovně – vzdělávacích procesů. Předmětem moderní 
pedagogiky se stává celková edukační realita. V této souvislosti jsou do moderní 
pedagogické teorie zavedeny takové pojmy jako je edukační realita (což je, „každá 
taková skutečnost, prostředí situace, proces, objektivně se vyskytující v lidské 
společnosti, v níž probíhají nějaké edukační procesy nebo jsou vyvíjeny nebo fungují 
nějaké edukační konstrukty“92); edukační procesy (za ně jsou považovány „všechny 
takové činnosti lidí, při nichž dochází k učení na straně nějakého subjektu, jemuž      
je exponován nějakým jiným subjektem přímo nebo zprostředkovaně – textem, 
technickým zařízením, aj.- určitý druh informace“93, patří k nim učení se mateřskému 
jazyku dítětem, trénink sportovce, ale například i kampaně proti kouření); edukátor 
(označuje nejen učitele, ale i lektory, instruktory, vychovatele, poradenské 
pracovníky, trenéry a všechny ostatní, kteří nějakým způsobem vyučují, poučují, 
instruují jiné lidské subjekty, zvířata a dokonce neživé systémy; edukant (označuje 
různé subjekty edukačních procesů bez ohledu na věk či typ prostředí: žáky, 
studenty středních i vysokých škol, účastníky vzdělávacích kurzů, pacienta 
instruovaného lékařem, atd.); edukační konstrukty (jsou „všechny takové teorie, 
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modely, plány, scénáře, předpisy a jiné teoretické výtvory, které nějakým způsobem 
určují či ovlivňují reálné edukační procesy“94); edukační prostředí (je souhrnem 
vnějších – ekonomických, sociokulturních, demografických, etnických, aj. –                
a vnitřních – fyzikálních a  psychosociálních - vlivů, působících na obsah a charakter 
komunikace mezi účastníky edukačních procesů95). 
 
Enkulturace -  pojem používaný nejčastěji v kulturní antropologii, ale také 
v sociologii, zavedený M. J. Herskovitsem  k označení procesu, jehož prostřednictvím 
si člověk v průběhu svého života osvojuje kulturu dané společnosti. Podle 
Herskovitse je do pojmu enkulturace možné zahrnout všechny projevy naučeného 
chování, získávání znalostí i dovedností, díky kterým člověk nabývá kompetence 
v kultuře své společnosti. Enkulturace jako výlučná vlastnost druhu homo sapiens 
vyplývá z geneticky dané dispozice učit se kultuře. Představuje dynamický adaptační 
mechanismus. Enkulturace má jak komplexní, tak selektivní charakter, neboť se sice 
promítá do všech oblastí kultury, avšak nikdy u jedince neústí v poznání celého 
kulturního systému, ale pouze jeho určitých oblastí a dimenzí. Tato selektivita je dána 
především statusem jednotlivce, jeho pozicí v sociální struktuře společnosti. 
Enkulturace probíhá v různých typech sociálních skupin, za účasti různých sociálních 
institucí. V dětském věku hraje rozhodující roli především primární instituce – rodina, 
v průběhu dospívání však jejich vliv klesá a roste význam sekundárních institucí         
a sociálních skupin. Enkulturace je procesem vědomým (výchova a vzdělání             
je v kulturní antropologii pojímána jako vědomý proces) i nevědomým (mimovolná 
percepce a nápodoba). Enkulturační procesy se vždy vztahují ke konkrétní 
společnosti a prakticky se kryjí s procesem socializace.96 
     Z hlediska pedagogického je pojem považován mnoha autory "za synonymum 
socializace nebo je používán pro označení procesů probíhajících následně (v praxi 
souběžně) se socializací, ve kterých jedinec zvnitřňuje kulturní normy společnosti. 
V tomto smyslu je obecnějším pojmem než výchova"97 
 
Kázeň – slovo kázeň mělo původně týž význam jako výchova. Bylo to poučování 
udělované žákům učitelem toho nebo onoho předmětu. Kázeň jako výchova měla 
svoji biologickou funkci – vést k přirozené sebevládě, tělesné i duševní. Pojmy kázeň 
a výchova se začaly sobě vzdalovat od chvíle, kdy výchova přestala být výchovou 
osobní a stala se obecnou a soustavnou. Učebním předmětům se říkalo svobodná 
umění a postupně se tyto disciplíny vyvinuly v umělém studium velmi vzdálené 
organickým skutečnostem lidského života. Zároveň také společnost se přestala řídit 
přirozeným zákonem: „její zákoník ustálený na základě zvyklostí a konvencí, stal       
se sám sobě cílem a úkolem výchovy bylo zdolat nezkrocené duchy, „nepoddajnost“ 
malých dětí a všechny je vychovávat k poddajnosti.“98 Nynější význam kázně           
se vzdálil původnímu natolik, že se ve Stručném oxfordském slovníku můžeme 
dočíst: „pořádek udržovaný mezi žáky, vojáky, vězni, apod.“ „Kázeň, která byla 
vnímavým vztahem žáka k učiteli, dospěla tak daleko, že se ztotožňuje s hulákáním 
frajtra na kasárenském dvoře.“99  Read vyslovuje určité pochybnosti o tom, zda         
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je možné stanovit nějakou ostrou hranici mezi vojenským, vychovatelským                
a mravním rozměrem pojmu kázeň. 
     Z vojenského hlediska se kázeň definuje jako „nucená poslušnost vnější autority“ 
a závisí na soustavě trestů a odměn. „Kázeň vždy znamená kontrolu vykonávanou    
z  vnějška a z toho důvodu se liší od morálky. „Kde je kázeň, trest uvaluje autorita, 
která je vně člověka nebo skupiny kázni podřízené. Kde autorita působí spíše z nitra 
člověka samého, máme spíše co činit s morálkou nežli kázní, ačkoli toto rozlišení 
nebývá v praxi tak ostré jako je v teorii.“100 Profesor Bartlett, když pojednává               
o metodách, jimiž se kázeň uplatňuje, rozlišuje metodu přímou (používání trestu)       
a nepřímou (zavedení nějakého nesporného prestižního cíle), ale zásadně vylučuje 
metodu výchovnou, protože ta vede k morálce a ne ke kázni. Je patrné, že kázeň     
ve vojenském smyslu je již naprosto odtržena od svého původního výchovného 
smyslu. 
     Pojem kázeň se však vyskytuje i v novém pedagogickém slovníku z roku 1995      
a je v obecné rovině definován podobně, jako "vědomé, přesné plnění zadané 
sociální role, stanovených úkolů, určitých činností, spojené s respektováním 
autority"101 (spolu s Readem bychom dodali vnější autority). Dále pak jsou vyčleněny 
jeho významy v pedagogickém kontextu: jako jeden z cílů výchovy v rámci 
autoritativních a direktivních pedagogických směrů; jako prostředek k dosažení jiných 
cílů (tradiční škola); jako riskantní a nepřijatelný prostředek, ničící spontaneitu, 
tvořivost, individualitu žáka vidí kázeň směry vycházející z hnutí Nové výchovy, 
antiautoritativní směry.102 
  
Socializace – odvozeno z latinského „socialis“, což znamená družný, spojenecký, 
manželský – je komplexní proces, v jehož průběhu se člověk jako biologický tvor 
stává prostřednictvím sociální interakce a komunikace s druhými sociální bytostí, 
schopnou chovat se jako člen určité skupiny či společnosti. Spočívá v osvojování 
hodnot, norem a způsobů jednání srozumitelných a platných v dané kultuře               
či subkultuře.103 Samotný termín se v sociologii začíná běžně užívat teprve od            
2. poloviny 30. let 20. století zásluhou R. L. Sutherlanda a J. Woodwarda. Proces 
socializace však analyzoval již E. Durkheim, neboť socializace je jen jiný název pro 
integraci jedince do nadosobního celku, pro jeho zvnitřnění obsahů kolektivního 
vědomí.  
     Sociologické koncepce socializace vycházejí z díla G. H. Meada, který vyložil 
socializační mechanismus na základě přejímání rolí druhých osob v průběhu 
ontogeneze, jsou inspirovány dílem Ch. H. Cooleyho, jenž zdůraznil význam 
primárních skupin v tomto procesu, pracemi S. Freuda a J. Piageta. Meadovo pojetí 
socializace doplněné o motivy funkcionalismu se stalo osou teoretického systému    
T. Parsonse, kde je chápána socializace jako funkční integrace individuí                  
do sociálního systému, jíž se dosahuje v procesu zvnitřňování hodnot a norem, které 
daný sociální systém definují. V 60. letech na tomto základě vzniká řada výzkumů. 
Od 70. let je při studiu socializace kladen důraz spíše na její disfunkční aspekty:       
na její úlohu při přenosu sociálních nerovností, vliv na přetrvávání třídních odlišností, 
na snižování mobilitních šancí. Později se objevují analýzy nerovností při přenosu 
kulturního kapitálu a s tím spojená problematizace principu zásluh v tzv. 

                                                           
100

 BARTLETT, F.C, Psychology and the Soldier. Cambridge, 1927, s. 118-119. 
101

 PRŮCHA, J., MAREŠ, J., WALTEROVÁ, E. Pedagogický slovník. s. 96-97. 
102

 Tamtéž. 
103

 MAŘÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. s. 1012. 



34 

 

Meritokratických společnostech (P. F. Bourdieu). Sociologické směry se liší v názoru 
na stupeň determinace procesu socializace a s tím spojeného problému aktivnosti 
individuí při přejímání hodnot, norem  a vzorců jednání. S rostoucím důrazem           
na celoživotní charakter procesu socializace roste význam resocializace. Berger       
a Luckmann rozlišují primární a sekundární socializaci. 
     V pedagogickém smyslu je socializace vnímána jako "celoživotní proces, v jehož 
průběhu si jedinec osvojuje specificky lidské formy chování a jednání, jazyk, 
poznatky, hodnoty, kulturu a začleňuje se tak do společnosti“. Realizuje se hlavně 
sociálním učením, sociální komunikací a interakcí i nátlakem. 
     V psychologickém smyslu znamená socializace – postupné začleňování jedince 
do společnosti prostřednictvím nápodoby a identifikace, zprvu v nukleární rodině, 
dále v malých společenských skupinách, jako je školní třída, zájmový klub, až          
po zapojení se do nejširších, celospolečenských vztahů; součástí socializace je přijetí 
etických a právních norem dané společnosti; podle Freuda se socializace odehrává 
ve třech stádiích: orální (v popředí  sání, dumlání aj. orální aktivity), anální (v popředí 
jsou mechanismy vyměšování), oidipovské (konflikt s otcem, matkou), dospělosti.104  
 
 
Socializace anticipující – (z latinského anticipere = brát napřed, vycházet vstříc) – 
osobitý způsob přípravy jedince na členství v sociální skupině, respektive proces jímž 
si jedinec vstřícně osvojuje normativní a hodnotový systém a vzorce chování, 
napodobuje některé vnější behaviorální a jazykové projevy členů referenční 
skupiny.105 Adaptace jedince do skupiny je pak rychlejší a méně problematická, 
protože členství je již předem připraveno. Oslabuje se tím však identifikace s vlastní 
členskou skupinou a participace na jejích aktivitách, což může vést k sankcím             
ze strany skupiny.   
 
 
Vzdělání  - Pedagogický slovník uvádí pět významů pojmu.  Z hlediska osobnostního 
pojetí je vzdělání chápáno jako součást socializace jedince. Vzdělání je tou složkou 
kognitivní vybavenosti osobnosti (osvojené vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty, 
normy), která se zformovala prostřednictvím vzdělávacích procesů. Vzděláním 
v tomto smyslu se zabývá kognitivní psychologie a kognitivní psycholingvistice 
v konceptech tzv. kognitivních struktur, mentálních reprezentací, kognitivních map, 
znalostí, vědění aj. Blízký k tomu je pojem "naučenost" (rusky „obučennost“)             
V. M. Blinova. Takto interpretované vzdělání je možné měřit pomocí didaktických 
testů nebo jinými výzkumnými metodami.  V obsahovém pojetí je vzdělání 
zkonstruovaným systémem informací a činností, které jsou plánovány v kurikulu 
různých škol a vyučovacích předmětů a realizovány ve výuce. Souhrnně jsou tyto 
informace chápány jako obsah vzdělání či vzdělávací cíle.  
     Vzdělání je společensky organizovanou činností zabezpečovanou institucí 
školství, formálního vzdělávání, celoživotního vzdělávání v institucionálním pojetí. 
     Z hlediska socioekonomického se se vzděláním pracuje jako s kategorií, 
charakterizující populaci. Je to vlastnost populace determinovaná sociálními faktory 
(sociální původ) a ekonomickými faktory (náklady na vzdělání). Přitom kvalita 
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vzdělání ovlivňuje kvalifikační strukturu obyvatelstva a tím i ekonomický a kulturní 
potenciál společnosti.  
     Páté pojetí je označováno jako procesuální. Vzdělání je proces, jímž se realizují 
stavy jedince a společnosti ve smyslu prvního až čtvrtého pojetí.106 
     Psychologové nejčastěji definují vzdělání  jako „souhrn vědomostí, dovedností, 
postojů osvojených jedincem v průběhu života; formálně označení stupně 
dosaženého vzdělání, příp. povolání, profese.107 
     Vzdělávání – učením zprostředkované přejímání dosavadních zkušeností lidstva, 
chování a hodnotových systémů. Vzdělavatelnost – schopnost získat žádoucí míru 
vědomostí, dovedností a postojů; předpokladem je inteligence a schopnost učit se, 
která může být v raném dětství poškozena podvýživou a nedostatkem vnějších 
podnětů; výrazně omezena u debility a imbecility, nevzdělavatelnost u idiocie. 
Vzdělavatelnost dospělých závisí na vnitřních podmínkách: motivace, umění učit se, 
zdravotní stav, dosavadní úroveň vědomostí a na podmínkách vnějších“ přístup       
ke vzdělání, tlak ekonomický, společenský.108 
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