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Vzdělávací cíle:
Účastníci budou po absolvování tohoto předmětu schopni samostatně připravit
a zrealizovat vlastní vzdělávací program. Budou znát specifika vzdělávání dospělých
a budou schopni formulovat vzdělávací cíle. Pro navržená témata (vyučovací
jednotky) budou schopni zvolit vhodné vyučovací metody, formy a didaktické
prostředky takovým způsobem, aby dosáhli stanovených vzdělávacích cílů. Budou
schopni reagovat na možné problémy, které mohou v rámci plánování či samotné
realizace vzdělávacího programu nastat. Budou schopni vzdělávací akci zpětně
vyhodnotit. V závěru budou schopni svůj navržený vzdělávací program prezentovat
před ostatními účastníky a předvést ukázkovou mini lekci, která prověří jejich
lektorské dovednosti v praxi.
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Úvod do andragogiky
Andros = muž, dospělý člověk; agogé =vedení někoho
= věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, respektující
všestranné zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací, socializací
a enkulturací.
Andragogika nalézá své uplatnění ve všech oborech, které se zabývají dospělými
– jejich vzděláváním, výchovou, řízením, pomocí, péčí. Jedná se o poměrně mladou
vědní disciplínu, v České republice je za vědu považována teprve od roku 1990.
Andragogika je především aplikovanou vědou. Její poznatky slouží praktickým
opatřením v oblasti společenských vztahů, dokonce tyto poznatky jsou rozvíjeny
právě na základě formulovaných společenských potřeb.
Andragogika je induktivní vědou. Svůj předmět vytváří na základě identifikovaných
problémů, které se ve společnosti objevují. Teprve poté, co se nějaký problém
vyskytne, je identifikován, interpretován a zařazen do souvislostí. Andragogika tedy
dodatečně hledá teoretické zobecnění příslušných problémů.
Do značné míry je andragogika vědou normativní. To je dáno právě vlivy
sociotechnických přístupů, které nezbytně formulují cíle, kterých je nutno dosáhnout
a metody a techniky (prostředky), které budou použity pro dosažení cílů. Tím se z
cílů stávají normy, které je nutno respektovat.
Tím, že je andragogika problémově a synteticky orientována, se podstatně
odlišuje od řady již zavedených humanitních věd. Zatímco například sociologie práce
řeší sociální dimenzi kategorie zaměstnání a odhlíží od dalších momentů,
andragogika vidí problém zaměstnanosti a nezaměstnanosti z mnoha různých úhlů
pohledu, technické nevyjímaje. Vymyká se tím poněkud z tradičních schémat věd,
které jsou spíše deduktivně orientovány.
Dospělý jedinec a dospělost
Přestože se jedná o základní andragogický pojem, nejsme schopni jej jednoznačně
charakterizovat. Tento pojem lze charakterizovat z různých pozic a východisek.
Přikloňme se tedy k výkladu, že za dospělého člověka se považuje jedinec, který
dosáhl biologické, psychické, ale zejména sociálně-ekonomické zralosti. To
znamená, že je to člověk samostatně ekonomicky činný, nebo ekonomicky nezávislý
(např. na rodičích), člověk, který vstoupil po ukončení počátečního vzdělávání na trh
práce (nebo do domácnosti) a absolvoval minimálně základní vzdělání.
Lektor a jeho význam ve vzdělávání dospělých
Kdo je to vlastně lektor? Vzdělavatel dospělých, který řídí výukový proces v dalším
vzdělávání.

Posláním lektora dnes není jen čisté “přednášení”, předávání informací. Jeho poslání
je daleko širší.
Předpokladem úspěšné činnosti lektora je nejen odborná znalost přednášeného
oboru, ale i základní znalost andragogiky, protože lektor je základním činitelem pro
naplnění učebních cílů. Kompetence lektora lze rozdělit na kompetence odborné,
sociální a osobnostní
Pro podnik či vzdělávací instituci je důležitou otázkou, zda zaměstnávat vlastní
lektory nebo si vzdělávání objednávat. Z mnoha důvodů je výhodnější vzdělávat
pomocí vlastních lektorů (lepší znalost podniku, vzdělávacích obsahů, možností, i
daleko nižší náklady). Vlastní lektoři jsou výhodní, ale ne reální pro malé a střední
podniky; pro speciální disciplíny jsou přepychem i pro podniky velké. Problémem je
vzdělávání i z hlediska jeho účinnosti. Zkušenosti ukazují, že i vynikající odborník
může byt špatným lektorem, pokud podcení nebo nezná andragogické zásady a
neumí respektovat zvláštnosti vzdělávání dospělých.
Je zcela nevhodné přizpůsobovat obsah kurzu možnostem a znalostem lektora.
Osobnost lektora musí zapadat do představy, vyjádřené cíli a projektem.
Proč je důležité zabývat se vzděláváním a rozvojem pracovníků v organizaci?
Požadavky na znalosti a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále mění
a člověk, aby mohl fungovat jako pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí své znalosti
a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat. Už dávno pominula doba, kdy člověk
po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil v podstatě s tím, co se naučil během
přípravy na povolání. Vzdělávání a formování pracovních schopností se v moderní
společnosti stává celoživotním procesem.
Základním zákonem podnikání a úspěšnosti je flexibilita a připravenost na změny.
Flexibilitu organizace dělají flexibilní lidí, kteří jsou nejen připraveni na změnu, ale
změnu akceptují a podporují ji. A tak se zákonitě péče o formování pracovních
schopností pracovníků organizace v současné době stává zřejmě nejdůležitějším
úkolem personální práce. Je třeba zajistit, aby pracovníci pružně reagovali na
požadavky trhu i na potřebu neustálého zdokonalování systému řízení organizace.
Soudobý charakter práce v organizacích a nejnovější metody řízení však vyžadují
pracovníky nejen náležitě odborně připravené a schopné si osvojovat nové odborné
znalosti a dovednosti, ale i pracovníky se žádoucími rysy osobnosti. Proto již nestačí
tradiční způsoby vzdělávání pracovníků, ale stále více jde o rozvojové aktivity
zaměřené na formování širšího rejstříku znalostí a dovedností, než jaký vyžaduje
momentálně zastávané místo, a v neposlední řadě také na formování hodnotových
orientací pracovníků. Právě tyto rozvojové aktivity formují flexibilitu pracovníků a
jejich připravenost na změny.
Existence vzdělávání v organizaci usnadňuje tzv. šití pracovních úkolů na míru
pracovníkovi. Usnadňuje řadu problémů spojených s personálním plánováním, může

pomoci dále při získávání pracovníků (ve světě je obvyklé, že pracovně atraktivnější
jsou organizace, které přispívají k zvyšování konkurenceschopnosti svého
pracovníka na trhu práce), usnadňuje též výběr pracovníků (dovoluje přijímat i ty
uchazeče, kteří nejsou dostatečně odborně vzděláni), ulehčuje i proces rozmísťování
pracovníků. Vzdělávání pracovníků formuje nejen jejich znalosti a dovednosti, ale
stále více i jejich osobnost. To se může příznivě projevit v oblasti pracovních,
mezilidských vztahů. Vzdělávání pracovníků je též výrazem péče o pracovníky.
Konkrétní příklady, proč se organizace, chtějí-li být úspěšné
konkurenceschopné, mají věnovat vzdělávání a rozvoji svých pracovníků:

a

1)
Stále častěji se objevují nové poznatky a vznikají nové technologie, takže
znalosti a dovednosti lidí stále rychleji zastarávají.
2)
Proměnlivost lidských potřeb a tím i proměnlivost trhu zboží a služeb je
výraznější, což si vynucuje pružnou reakci organizací a pružnost pracovníků.
3)

Častější jsou organizační změny a lidé je tedy častěji musejí zvládat.

4)
Zvyšuje se proměnlivost podnikatelského prostředí a organizace na to musejí
reagovat.
5)
Globalizace a internacionalizace hospodářských aktivita z toho vyplývající
nezbytnost pohybovat se, podnikat a komunikovat v internacionálním prostředí.
6)
Změny hodnotových orientací lidí a orientace na kvalitu pracovního života se
projevují ve zvýšené potřebě lidí se vzdělávat.
Pojetí vzdělávání pracovníků v organizaci je dosti proměnlivé v čase a prostoru,
záleží na povaze práce, používané technice a technologii v organizaci, na velikosti
organizace a mnoha dalších okolnostech.
Vzdělávání pracovníků je personální činností a zahrnuje následující aktivity:
a)
Přizpůsobování pracovních schopností měnícím se požadavkům pracovního
místa, tj. prohlubování pracovních schopností, které je tradičním, nejčastějším a
často i hlavním úkolem vzdělávání pracovníků v organizaci.
b)
Zvyšování použitelnosti pracovníků, tak aby alespoň z části zvládli vykonávání
dalších pracovních míst či prací.
c)
Úsilí o rozšiřování pracovních schopností pracovníků usnadňuje případné
rekvalifikační procesy v organizaci, tj. procesy, kdy pracovníci mající povolání, které
organizace nepotřebuje, jsou přeškolováni na povolání, které naopak organizace
potřebuje.
d)
Organizace většinou nepřijímá nové pracovníky, kteří jsou již náležitě odborně
připraveni okamžitě v plné míře vykonávat práci na pracovním místě, na které byli
přijati. Je nutné přizpůsobit pracovní schopnosti těchto nových pracovníků

specifickým požadavků daného pracovního místa, používané technice, technologii,
stylu práce v organizaci atd. Provádí tzv. orientaci pracovníka.
e)
Formování pracovních schopností překračuje hranice pouhé odborné
způsobilosti pracovníka a stále více zahrnuje formování osobnosti pracovníka, tedy
vlastností, které hrají významnou roli v mezilidských vztazích.
Jaký je rozdíl mezi formováním pracovních schopností člověka a formování
pracovních schopností pracovníka organizace?
•
Formování pracovních schopností člověka = formování v průběhu celého
života.
•
Formování pracovních schopností pracovníka organizace = formování
související s konkrétní organizací a s prací, kterou pracovník vykonává. V systému
formování pracovních schopností člověka se obvykle rozlišují tři oblasti:
1. Oblast všeobecného vzdělávání – zde se formují základní a všeobecné znalosti a
dovednosti, které umožňují člověku žít ve společnosti a získávat a rozvíjet
specializované pracovní schopnosti další vlastnosti.
2. Oblast odborného vzdělávání – zde se uskutečňuje proces přípravy na povolání.
V rámci formování pracovních schopností pracovníků se organizace zpravidla
angažují v plné míře při orientaci pracovníků a doškolování pracovníků, popř. i
přeškolování pracovníků, dochází-li k němu z iniciativy organizace k uspokojení jejích
potřeb.
Základní příprava na povolání se zpravidla děje mimo organizaci. Orientace je úsilí o
zkrácení a zefektivnění adaptace nového pracovníka na organizaci, pracovní kolektiv
a práci na daném pracovním místě pomocí zprostředkování všech potřebných
informací, včetně specifických znalostí a dovedností potřebných pro řádný výkon
práce, pro kterou byl nový pracovník přijat. Doškolování (prohlubování kvalifikace) je
pokračování odborného vzdělávání v oboru, ve kterém člověk pracuje na svém
pracovním místě. Jde tedy o proces přizpůsobování znalostí a dovedností pracovníka
novým požadavkům pracovního místa. Přeškolování (rekvalifikace) je takové
formování pracovních schopností člověka, které směřuje k osvojení si nového
povolání, nových pracovních schopností, více či méně odlišných od dosavadních.
3. Oblast rozvoje – je orientována na získání širší palety znalostí a dovedností, než
jaké jsou nezbytně nutné k vykonávání současného zaměstnání. Rozvoj je
orientován více na kariéru pracovníka než na momentálně vykonávanou práci.
Rozvoj vede ke zvýšení pracovního výkonu a flexibility pracovní síly, ale především
vede k podstatnému zvýšení šancí jedince, pokud jde o uplatnění v organizaci i na
vnějším trhu práce. Může také zvýšit míru jeho uspokojení s vykonávanou prací, tím,
že jí více porozumí. V poslední době lze pozorovat zvýšený zájem organizací o

rozvojové aktivity, jakými jsou vzdělávání v oblasti vedení lidí a komunikace,
jazykové vzdělávání a kurzy na práci s PC.
V poslední době se objevuje nový pojem „rozvoj lidských zdrojů“, který je orientován
na rozvoj pracovní schopnosti organizace jako celku, aby došlo k zvýšení výkonnosti
organizace a efektivnosti jednotlivých týmů. Tzv. „učící se organizace“ vytváří takové
klima, které lidi povzbuzuje ke vzdělávání a rozvoji. Mezi učící se organizaci se může
zařadit firma, sdružení, profesní komora, školské zařízení (škola, univerzita), vesnice,
město, stát. V podstatě se učící se organizací může stát jakákoliv skupina lidí s
potřebou a odhodláním zdokonalovat své znalosti, dovednosti a výkonnost díky
učení.
Systematické vzdělávání pracovníků v organizaci
Nejefektivnějším vzděláváním pracovníků v organizaci je dobře organizované,
systematické vzdělávání.
Jaké jsou výhody systematického vzdělávání pracovníků organizace?
1)
Soustavně organizaci dodává náležitě odborně přípravné pracovníky bez
mnohdy obtížného vyhledávání na trhu práce.
2)
Umožňuje průběžné formování pracovních schopností pracovníků podle
specifických potřeb organizace.
3)

Soustavně zlepšuje kvalifikaci, znalosti, dovednosti i osobnost pracovníků.

4)
Přispívá k zlepšování pracovního výkonu, produktivity práce i kvality výrobků a
služeb výrazněji než jiné způsoby vzdělávání.
5)
Průměrné náklady na jednoho vzdělávaného pracovníka bývají nižší než jiné
způsoby vzdělávání.

Projektování vzdělávací akce
Úspěšná vzdělávací akce je charakterizována systematickým přístupem probíhajícím
v rámci opakujícího se cyklu, z kterého vychází její jednotlivé kroky. Úspěšnost
vzdělávací akce úzce souvisí s kvalitou jejího projektování.

Osnova projektu vzdělávací akce:
1. Analýza vzdělávacích potřeb – obsahem daného kroku je zjištění aktuálních
znalostí, schopností a dovedností cílové skupiny, abychom mohli stanovit rozdíl mezi
jejich současnou úrovní a úrovní požadovanou.
Potřebu v oblasti kvalifikace a vzdělání si lze představovat jako jakoukoliv disproporci
mezi znalostmi, dovednostmi, přístupem, porozuměním problému na straně
pracovníka a tím, co požaduje pracovní místo nebo co vyplývá z organizačních či
jiných změn.
Každé pracovní místo klade na pracovníka určité požadavky. Jednoduchá práce je
spojena s menšími požadavky, zatímco práce složitější vyžaduje již speciální
znalosti, pochopení složitých principů a vazeb či vysokou kvalitu práce.
Potřeba vzdělávání je vyvolána technickým rozvojem, novými technologiemi,
novou organizací výroby a práce, změnou sortimentu výrobků, nebo ze soustavného
sledování výkonu pracovníků, kvality výrobků či služeb, využívání pracovní doby.
Při identifikaci potřeby vzdělávání se postupuje tak, že se analyzuje širší nebo
užší škála údajů získaných jednak z běžného informačního systému organizace,
jednak ze zvláštních šetření. Obvykle jde o tři skupiny údajů:
1)
Údaje týkající se celé organizace, tj. údaje o struktuře organizace, jejím
výrobním programu či programu činnosti, odpovídajícím trhu, zdrojích atd. Údaje o
počtu, struktuře a pohybu pracovníků, o využívání kvalifikace a pracovní doby, o
pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz, o absenci atd.

2)
Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností, tedy popisy
pracovních míst a jejich specifikace, ale také informace o stylu vedení, kultuře
pracovních vztahů atd.
3)
Údaje o jednotlivých pracovnících, tedy údaje, které je možno získat např. ze
záznamů o hodnocení pracovníka, záznamů o vzdělání, kvalifikaci a absolvování
vzdělávacích programů atd.
Tyto údaje umožňují udělat si přehled o současné a potencionální disproporci mezi
kvalifikací a vzděláním pracovníků organizace na jedné straně a požadavky
organizace na straně druhé. Na jejich základě se pak analyzuje potřeba vzdělávání
pracovníků organizace. Obvykle se přitom používá jedné nebo více následujících
metod:
a)
Analýzy statistických nebo jiných průběžně zjišťovaných a registrovaných
údajů o organizaci, pracovních místech a jednotlivcích.
b)
Analýzy dotazníků či jiných forem průzkumů názorů, postojů a požadavků
pracovníků týkajících se vzdělávání.
c)
Analýzy informací získaných od vedoucích pracovníků a týkajících se potřeby
kvalifikace a vzdělávání jejich podřízených.
d)

Zkoumání a hodnocení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků.

Konečný výsledek fáze identifikace by měl vyústit ve dvě základní otázky:
•

Kdo by měl být vzděláván?

•

V čem by měl být vzděláván?

2. Formulace cíle – zde stanovujeme, co konkrétně chceme vzdělávací akcí
dosáhnout. Učebním cílem je zde myšleno jasné formulování toho, co budou
účastníci vzdělávání po jeho ukončení umět, znát, co budou schopni dělat.
Před stanovením učebního cíle je nezbytné, aby si lektor položil následující otázky:
•

Co potřebuje a co nepotřebuje vědět nebo znát účastník konkrétní vzdělávací
akce?
Co bude účastník potřebovat, lze ještě rozdělit na to,:

-

Co musí účastník znát – vše nezbytné pro dosažení programových cílů;

-

Co by měl účastník znát – vše, co doplňuje základní okruhy a co může být
zařazeno, bude-li dostatek času;

-

Co by účastník mohl znát – to, co je zajímavé a vhodné, ale ne nezbytné;

•

Kterými znalostmi a dovednosti musí účastníci disponovat, aby byli schopni
demonstrovat či aplikovat získané znalost prakticky, vykonat předepsanou
zkoušku, zvládnout výstupní test apod.?

Učební cíl nevyjadřuje to, čeho a jak chce dosáhnout lektor (nesdělujeme jeho
záměry, to, co chce on v průběhu akce dělat), rovněž sem nepatří soupis základních
pojmů a aktivit, které je třeba předat účastníkům (to je obsah vzdělávání). Učební cíl
vyjadřuje zejména potřeby účastníků vzdělávání.
Cíl by měl splňovat požadavky pravidla SMART a být:
S - specifický (v množství, kvalitě, čase)
M - měřitelný (má jednotku měření)
A - akceptovatelný (pracovníci a okolí s ním souhlasí)
R – reálný (musí být dosažitelný)
T – sledovatelný, termínovaný (lze sledovat jeho plnění, např. v čase).

3. Profil účastníka a profil absolventa – jde o určení, komu má být vzdělávací akce
určena, a dále o stanovení základní úrovně znalostí, schopností a dovedností, které
by měl daný účastník a poté absolvent splňovat.
4. Obsah vzdělávací akce – jedná se o formulaci inventáře disciplín, které na
základě potřeb a stanovených cílů budou obsahem vzdělávací akce. Jednotlivé
disciplíny jsou následně rozloženy do studijního plánu.

Nejdůležitějšími prvky plánu vyučovací hodiny jsou:
•

Téma, námět, kterým se budeme ve vyučovací hodině zabývat.

•

Délka vyučovací hodiny.

•

Místo nebo také adresa, na které se bude vyučovací hodina konat, konkrétní
přednáškový sál, učebna nebo počítačová laboratoř atd.

•

Cíle vyučovací hodiny, které jsou v souladu s programovými

•

Hlavní body, kterých se bude vyučovací hodina týkat.

•

Učební pomůcky a audiovizuální prostředky pro zabezpečení vyučování.

•

Přehled učebních otázek, který naznačuje postup probírání tématu a jeho
jednotlivých částí, metody a použité prostředky.

•

Přehled hodnocení, který naznačuje, jak má být vyučovací hodina hodnocena,
aby bylo dosaženo stanovených cílů.

Při plánování vzdělávání se zamýšlíme také nad těmito body:
•

Zda program bude samostatný nebo zda bude kombinován s poradenstvím a
organizačními změnami.

•

Zda půjde o jednorázovou akci, periodické nebo kontinuální vzdělávání.

•

Zda se uskuteční v organizaci.

•

Zda jej povedou lektoři dané organizace nebo externisté.

•

Zda se uskuteční v pracovní nebo mimopracovní době.

•

Zda bude organizován s ubytováním nebo bez ubytování.

•

Zda bude zadán specializované instituci.

•

Zda bude účastníkům hrazen.

Dobře vypracovaný plán vzdělávání pracovníků by měl odpovědět na otázky:
1)

Jaké vzdělání má být zabezpečenou (obsah)

2)

Komu (jednotlivci, skupiny, povolání)

3)

Jak (na pracovišti/mimo, metody vzdělávání)

4)

Kým (interní/externí vzdělavatelé)

5)

Kdy (časový plán)

6)

Kde (místo konání, zajištění ubytování, stravování)

7)

Za jakou cenu (rozpočet)

8)
Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávání a účinnosti jednotlivých
vzdělávacích programů (metody hodnocení, kdo bude hodnotit, kdy)

Metody vzdělávání
Postupně se vytvořila široká škála metod vzdělávání, které lze zařadit do dvou
velkých skupin. V praxi se používá obou skupin metod pro vzdělávání všech kategorií
pracovníků, dochází však k určitým modifikacím s ohledem na náplň konkrétní práce.

1)
Metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce – tedy při
vykonávání běžných pracovních úkolů. Jde vesměs o individuální metody vzdělávání
vyžadující individuální přístup a partnerský vztah mezi vzdělávaným a vzdělavatelem.
• instruktáž na pracovišti, což je nejjednodušší způsob zácviku nového pracovníka,
kdy instruktáž provádí zkušený pracovník či nadřízený,
• koučink (coaching), který má na rozdíl od instruktáže dlouhodobější charakter a
pracovník je stále podněcován k žádoucímu chování a výkonu,
• mentoring je jistou formou coachingu, kdy je hlavní aktivita přenesena na
samotného školeného, který si vybírá svého školitele (mentora),
• counselling je metoda vzájemného konzultování a ovlivňování mezi školitelem a
školeným,
• asistování je tradiční metoda, kdy je pracovník přiřazen ke zkušenějšímu kolegovi či
nadřízenému, kterému pomáhá v řešení jeho úkolů a školený v průběhu času přebírá
stále větší zodpovědnost v závislosti na svém pokroku,
• pověření úkolem je rozvinutější metodou předešlého asistování, kdy je školenému
přidělen úkol k řešení při poskytnutí podmínek a potřebných kompetencí. Složitost
úkolů se stupňuje.
• rotace práce, též zvaná job-rotation, při které je školený brán svým instruktorem z
jednoho pracoviště na druhé. Zaměstnanec si osvojí několik zaměstnání a mimo jiné
organizaci tato odborná příprava pomáhá v období dovolených, při absencích či
rezignacích.
• pracovní porady lze též zařadit do systému podnikového vzdělávání, neboť během
porad se účastníci seznamují s jednotlivými problémy a též jejich řešeními.

2)
Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště – ať už v organizaci
nebo mimo ni. Jsou často realizované v režimu podobném školnímu režimu. Jde o
metody používané k hromadnému vzdělávání skupin účastníků.
• přednáška, kde se obvykle předávají praktické informace či teoretické znalosti.
Alternativou je přednáška s následnou diskusí;
• názorné vyučování, které zprostředkovává znalosti a dovednosti praktickou
demonstrací za pomoci např. audio-vizuální techniky, počítačů, trenažérů;
• hraní rolí a modelové situace jsou metodami orientovanými na rozvoj praktických
schopností. Účastníci hrají určité role a v nich poznávají možné interpersonální
vztahy, střety a možnosti vyjednávání. Hrané situace se vždy týkají konkrétních
událostí;

• řešení případových situací. Účastníkům je předložen k řešení určitý organizační
problém, který účastníci (obvykle manažeři) řeší jednotlivé nebo v malých skupinách.
Variantou této metody je workshop, kde se případové studie řeší týmově a
komplexněji;
• brainstorming je další formou metody case study, ve které je každý účastník vyzván
k prezentaci vlastního názoru na řešení daného problému bez ohledu na jeho
logičnost či použitelnost;
• simulace je metodou více orientovanou na aktivní účast školených. Účastník (nebo
účastníci) obdrží podrobný scénář hry a jsou požádáni během simulace problém
vyřešit či přijmout rozhodnutí;
• assessment centre je moderní a v současné době velmi užívaná metoda používaná
nejen při vzdělávání (užívá se i u výběru uchazečů). Školený musí řešit celou řadu
úkolů a problémů, které jsou praktického rázu a obvykle mají povahu každodenní
práce manažera.

Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu
Nejčastěji je proces hodnocení rozčleněn na řadu dílčích hodnocení. Kirkpatrickův
model zkoumá přínos vzdělávací akce pomocí následujících čtyř oblastí:
1. Reakce – měření spokojenosti je nejčastější metodou hodnocení. Většinou se
realizuje pomocí dotazníku na konci vzdělávací akce. V dotazníku účastníci uvedou,
jak byli spokojeni s obsahem, s organizací a s prací lektora. Zde hledáme odpověď
na otázku, zda se to účastníkům líbilo.
2. Učení – zde se měří získané znalosti z kurzu. Nejsnadnějším způsobem jak toto
hodnocení provést, je udělat na začátku a na konci kurzu test znalostí. Rozdílová
složka budou nově nabyté vědomosti. Mohou se zde také vyskytovat testy praktické.
Zde hledáme odpověď na otázku, zda se něco nového naučili.
3. Chování – u hodnocení chování se zaměřujeme na to, zda pracovníci nově nabyté
zkušenosti a dovednosti z kurzu uplatňují také ve své práci. To zjistíme, pokud
například nestranný pozorovatel uvede, jak se pracovník choval před a po kurzu. Zde
hledáme odpověď na otázku, zda to pracovník použil na pracovišti.
4. Výsledky – tento krok je nejobtížnější, protože měří vliv na firemní ukazatele.
Zjišťujeme, zda se změnily oblasti jako obrat, ziskovost, stížnosti zákazníků.
Hledáme odpověď na otázku, zda mělo cenu vzdělávat naše zaměstnance a co nám
to přineslo pro firmu?
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Výukový scénář a metodické pokyny ke studiu předmětu
Výukový scénář – přednáška
V rámci přednášky budou účastníci seznámeni především s přípravou, plánováním,
realizací a vyhodnocováním vzdělávacího programu. Prostřednictvím praktických
úkolů budou následně schopni připravit vlastní vzdělávací program pro konkrétní
cílovou skupinu.
Struktura přednášky (2 x 1,5 hod.):
1. Uvedení do problematiky vzdělávání dospělých (vymezení základních pojmů,
specifika vzdělávání dospělých)………………….. 20 min.
2. Úloha lektora ve vzdělávání dospělých, kompetence lektora…………….20 min.
3. Význam celoživotního vzdělávání a význam vzdělávání pro organizace….20 min.
4. Projektování vzdělávací akce včetně praktických cvičení
- analýza vzdělávacích potřeb – teorie + cvičení …10 min.
- formulace vzdělávacích cílů – teorie + cvičení …20 min.
Přestávka
- proces plánování vzdělávací akce – seznámení se vzdělávacími metodami,
formami a didaktickými prostředky – zhodnocení jejich výhod nevýhod, praktické
ukázky a vyzkoušení některých méně známých metod….20 min.
- příprava lektora na výuku a řešení některých problémových situací…. 25 min.
5. Vyhodnocení vzdělávací akce…10 min.
6. Praktický nácvik návrhu vzdělávací akce….30 min.
7. Shrnutí probírané látky…5 min.

Metodické pokyny ke studiu předmětu
Pro formulaci vzdělávacích cílů doporučuji seznámit se v rámci samostudia
s některými taxonomiemi cílů (kognitivní, psychomotorické, afektivní), organizačními
formami, metodami a didaktickými prostředky, které lze nalézt například
v následujících publikacích:
PODLAHOVÁ, L. a kol. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Praha: Grada, 2012.
KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009.

Studijní opora

Název předmětu: Filosofie výchovy
Zpracovala: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.
Vzdělávací cíl: Vysvětlit dva důležité úkoly filosofie v scientisticky orientované
současné evropské kultuře: 1. Filosofie jako tázání se po předpokladech formování
kvality lidství otvírá hlubší dimenzi výchovy jako cesty k nahlédnutí předpokladů
vlastní existence, vztahu ke světu jako celku, k druhým i k sobě samému a nabízí tak
jednu z možných cest, jak se vypořádat se stále přetrvávající a prohlubující krizí
moderního člověka. 2. Filosofie jako společná půda pro hledání pravdy a vzájemné
porozumění různých oborů i lidí. Návrat k moudrosti a skutečné univerzitní
vzdělanosti. Univerzita není místem vlastnění vědění, místem boje o moc nad
věděním, ale půdou pro hledání pravdy, prostorem pro svobodné vyjadřování a
vzájemné porozumění.

Obsah:
Co je to filosofie výchovy?
Především filosofie. Lze ji rozumět:
- jako lásce k moudrosti, jejímž zacílením je výchova.
- jako teoretickému postoji k výchově, pro který je příznačné to, že tématizuje
„již známé“ proto, aby věc vystoupila, ukázala se, čím ona jest, nikoli k čemu
je dobrá, jak ji lze užívat nebo přizpůsobovat aktuálním potřebám
- jako péči o duši (epimeleia) – péče znamená nenechat něco napospas, ale
pozvednout to k přirozenému stavu. O zrozeného člověka je třeba pečovat – o
tělo, řeč, politiku, … o kulturu - o smysl – o orientaci životního pohybu duše
(Patočka)
- jako péči o duchovní dimenzi - o schopnost překročit dané, ptát se po jeho
předpokladech, překročit dané k nekonečnému celku, ke kontextualitě.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Pojetí výchovy v evropské kulturní tradici
Pojetí výchovy do tzv. doby moderní bylo vždy odvozeno od interpretace člověka a
jeho místa ve světě. Tedy východiskem pro pochopení koncepcí výchovy jsou
poznatky antropologické filosofie.
V historickém exkurzu je třeba oddělit etapu předfilosofickou od filosofické.
V rámci filosofických pohledů na výchovu pak pohled starověké, středověké a
novověké filosofie od filosofie moderní.
A) K předfilosofické etapě patří tzv. mythologická fáze vývoje duchovní kultury.
Mythos znamená příběh, vyprávění. Mýtus zakládá zkušenost světa neracionální
povahy, která umožňuje účinně porozumět, je označován jako slovo o prožívaném,
prazkušenost, která se stala zjevnou a která teprve umožňuje racionální myšlení.
Výchovný význam mýtu spočívá v paradigmatech (vzorové modely jednání, stále
stejně se opakující situace, v nichž se vždy znovu potvrzuje základní nárok jednoty
světa, prosazuje se řád proti vůli jednotlivce). Prezentace mýtu měla výchovný efekt,
první obsah vzdělávání. Mýtus má hodnotový, mravní a existenciální obsah.
Mytologický způsob rozumění světu a člověku se vyznačuje:
1. v rovině ontologické pojetím světa jako jednoty, ve které vládne temný,
neracionální a nepoznatelný řád
2. hodnotově a eticky proměnou chaosu v kosmos
3. v rovině kognitivní reflexí sui genesis, jde o přitakání světu a životu, přizvání do
světa spjaté s rituálním jednáním a iniciací
Časový rozměr mýtu zakládá přítomnost v minulosti, v osudu, neměnném údělu.
Antropologický rozměr mýtu – poukazuje na nedokonalost lidské bytosti (člověk je
hybris), na rozdíl mezi časnou existencí člověka a božskou věčností, na existenciální
úzkost ze smrti, na slabost a sílu člověka (přijmout a nést svůj osud, žít očekáváním
nepoznaného, volit mezi zákonem krve a zákonem obce), na nutnost mít domov a
kořeny.
Smysl výchovy v mytologickém období spočívá v poznání toho, že člověk je
vybočením, nenajde-li cestu pod zákon. Výchova je zasvěcování člověka slovem i
příkladem do řádu.
Úkol výchovy – vést zranitelnou, přesto však statečnou bytost k účasti na světě i
životě a zajistit tak její pokračování.

B) Historická antropologická paradigmata a pojetí výchovy
Antická tradice: člověk jako animal rationale, jako zoon logon echon, jako zoon
politikon
Hlavní teze:
- Člověk je bytostí uzpůsobenou k rozumění řádu světa – potřebuje vědět jaký
je svět. Výchova je pak kultivací jeho schopnosti naslouchat řádu světa.
- Člověk je člověkem jen v obci, jejíž zákon ctí.
- Člověk je bytostí schopnou transendence.
- Jeho svoboda spočívá v participaci na řádu světa, běhu přírody i životě obce.
- Výchova je péčí o duši – paideia – pohyb duše.
- Výchova je cestou ke spravedlivé společnosti. (Platón)

Židovsko- křesťanská tradice: člověk jako imago Dei – obraz Boží
Pracuje se dvěma verzemi výkladu člověka:
1. bytost stvořená po všem stvoření (Gen. 2, 7)
2. učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby (Gen. 1, 26)
Hlavní teze:
- Člověk žije ve společenství s Bohem, je jeho obrazem. Jako vrchol stvoření
má spoluodpovědnost za stvořený svět. (Adam rozdává jména) – je tedy
synergoi – spolupracovník Boží.
- Být obrazem znamená mít něco společného a současně odlišného.
- K lidství patří paradox nekonečné blízkosti a nekonečné vzdálenosti od
Stvořitele.
- Člověk je dějinný, je schopen proměny – kým může být, ne kým byl.
- Hranice poznává tak, že je překračuje.
- Člověk je vymezen vztahem k Bohu v řádu času. (Hebrejské pojetí času).
- Výchova je vyhrazena Bohu. Je to záležitost sváteční. Educatio = vyvádění
člověka z přílišné ponořenosti pozemského života k Bohu.
Novověké myšlení: člověk jako ego cogito - je východiskem pravého poznání
(Descartes); Člověk jako bytost univerzální (L. Feuerbach) – snaha vyložit svět z
pohledu člověka.
Hlavní teze:
- Subjekt rozvrhuje svět podle své vlastní perspektivy.
- Poznáváme to, co vnější svět v mysli vyvolal; vědomí má intencionální
charakter.
- Výchova nabývá instrumentální podoby.
- Objevuje se rozpor mezi výchovou k povolání a k lidství.
- Výchovou je třeba zabudovat vnitřní sílu ke vzdělání.

-

Základním lidským postojem k jsoucnu je světonázor.
Člověk je jednotou rozumu, citu a vůle, jejímž základním určením bylo
zvnějšnění, objektivace.
Základní určení univerzality člověka: lidská smyslovost, duchovnost,
schopnost objektivace a společenskost.
Východiska pro Maxe Schelera a Helmuta Plessnera

C) Moderní antropologická filosofie a pojetí výchovy
a) Člověk jako existence – ek-sistence - S. Kierkegaard
Hlavní teze:
- existence je bytostné určení člověka
- jen člověk existuje, neboť je bytostí myslící a časovou
- existence je subjektivita a niternost, vyznačuje se svobodou volby a
odpovědností
- 3 formy existence podle Kierkegaarda – estetická, etická a náboženská
- víra je svrchovaně odvážný lidský čin, vášnivé odhodlání, skok do absurdity
- rozlišujeme mezi strachem (obava z něčeho známého) a úzkostí (pohyb
existence
- směřující do otevřené budoucnosti)
- pravda je subjektivní.
b) Člověk chtějící a hodnotící – ens volens a homo mensura- F. Nietzsche
Hlavní teze:
- člověk je bytostí tělesnou, chtějící, vášnivou a hodnotící
- genealogie morálky znamená přehodnocení všech hodnot a pokus o
vybudování
- nové hierarchie hodnot
- dovršuje se proměna ideje v ideál
- vůle k moci je vůle života žít
- život je nejvyšší hodnota; život je nejen udržování, ale i vzestup
- člověka vyjadřuje symbolika tří podob ducha – velbloud, lev, hrající si dítě
- nadčlověk je cílem veškerého dění – vyznačuje se jedinečností, novou
mravností,
- silou, osamělostí.
c) Člověk jako bytost milující - M. Scheler
Hlavní teze:
- člověk je součástí přírody a všechna přírodní určení překračuje
- všem formám života je vlastní kontinuita psychična, člověku je vlastní
odbourávání
- tradice, tedy diskontinuita

-

podstatou člověka je duchovní osoba (jednota těla, ducha a duše) vyznačující
se schopností hodnotit
zvláštní místo člověka umožňuje princip protikladný životu – princip
transcendence
existuje dvojí podoba transcendence – nezávislost na těle (člověk je asketa
života)
a otevřenost světu (objektivace, ideace)
člověk je ens amant – bytost milující, jejímž základním zákonem je ordo amore
– řád lásky (a nenávisti)
emocionalita je základ jednání, chtění i poznávání člověka; za vrstvy
emocionálního
života člověka považujeme citové počitky, vitální city, duševní city a duchovní,
personální city
výchova má být založená na sympatii – emocionálním vztahu vzájemné
náklonnosti, respektu a distance.

d) Člověk jako bytost vyrábějící - K. Marx, B. Engels
Hlavní teze:
- práce je regulovaný (člověkem samým) proces vztahování se člověka k
přírodě
- práce je činnost předmětného charakteru; zpředmětňuje přírodu (nástroje,
suroviny) i člověka
- práce je sebevytvářením člověka
- práce je činností univerzální; je nezávislá na bezprostředních potřebách
člověka a vytváří neorganické tělo člověka (dílo, výrobek, nástroj);
- prací člověk vytváří vlastní svět; v práci formuje člověk vztah k přírodě, vztah k
sobě samému, vztah k jiným lidem (ke společnosti)
- práce je činnost vědomá a účelná; člověk nesplývá se svou činností, homo
faber se zmocňuje světa, manipuluje jím a formuje ho podle svých plánů a
záměrů.
e) Člověk jako bytost hrající si – homo ludens -J. Huizing, E. Fink, R. Caillois
Hlavní teze:
- hra je základní fenomén lidské existence, stejně jako zrození, láska, práce, boj
a smrt
- v kosmickém kontextu je hra „symbolem světa“, v sociálním kontextu je
způsobem lidské vzájemnosti a sounáležitosti, v ontickém kontextu je štěstím
- hra je svobodné jednání, vyznačující se impulzivitou, spontaneitou; je to
činnost o sobě, je to vystoupení z obyčejného života; odehrává se ve
zvláštním čase a prostoru, lze ji opakovat, přerušit; je to činnost „jakoby“; je
zdrojem štěstí
- známe následující typy her – agon, alea, mimikry a illinx
- existuje nebezpečí svodu hry – korupce a s ní spojená odvrácená tvář her.

f) Člověk jako bytost vychovávající a vychovávaná – homo educans a homo
educandus - Eugen Fink
Hlavní teze:
- výchova je existenciální strukturou lidského pobytu; je to Not-Wendigkeit –
obrat z nouze, nutnost, která patří k lidskému životu
- výchova se pohybuje v dilematech: zdánlivá samozřejmost výchovného vztahu
- zakrývající duchovní a emocionální napětí; objektivní požadavky výchovy
kontra subjektivní předpoklady a podmínky výchovy; výchova jako akceptace
daného a jako otevřenost vůči novému
- výchova se pohybuje v antinomiích: pomoc kontra manipulace; moc a bezmoc
- vychovatele; - výchova je bez konce, neboť i vychovatel je vychováván; napětí
- mezi obecným nárokem kultury a jedinečnou individualitou vychovávaného;
- výchova k povolání kontra výchova k lidství; všemocnost kontra bezmocnost
výchovy
- výchova jako ontologický problém – v nehotovosti a otevřenosti člověka
spočívá předpoklad výchovy; výchovou člověk získává oporu, formu a zákon.
Seznam literatury:
PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2000.
ISBN 80-246-0076-5.
PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha. ISN nakladatelství, 2001. ISBN 80-85866-64-1.
STARK, S. Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. Plzeň:
vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2006. ISBN 80-7380-012-8.
BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996.
ISBN 80-7113-169-5.

Výukový scénář a metodické pokyny k výuce
Výuka tematického bloku probíhá v kombinované formě v následujících
krocích:
1.
2.
3.
4.

přímá výuka – přednáška s diskusí nad odborným textem (2x 90 min.)
samostudium materiálů v aplikaci Moodle a doporučené studijní literatury,
individuální konzultace ke zpracování eseje,
skupinová diskuse nad esejemi per rollam a její vyhodnocení lektorem

Obsah tematického bloku
1. Předmět filosofie a filosofie výchovy. Místo filosofie výchovy v koncepci
vysokoškolského vzdělávání a profesní přípravy pedagogů. (90 minut)
2. Obrazy člověka a jeho vychovatelnosti v dějinách evropské vzdělanosti
(samostudium)
3. Filosofická východiska současných výchovných koncepcí (90 minut)
4. Vlastní reflexe jednoho filosofického pojetí výchovy. Závěrečné kolokvium (per
rollam)
Téma 1 – přednáška s diskusí
Cíl hodiny: za pomoci studia odborného textu vysvětlit studentům rozměry chápání
filosofie a filosofie výchovy, ujasnit pozici filosofie výchovy v systému věd o výchově,
poskytnout návod, jak číst s zpracovávat filosofický text.
Dle pokynů v aplikaci Moodle si studenti prostudují a na výuku přinesou odborný text:
PEŠKOVÁ, J. Filosofie výchovy – filosofické hledání předpokladů výchovného působení. PAIDEIA.
Philosophical e-journal. č. 1, roč. 1, 2004. Dostupné na http://www.pedf.cuni.cz/~paideia, dne 16.7.
2005, 22.25 hod, ISSN 1214-8725

Struktura hodiny:
1. Úvod (cíle výuky a harmonogram učebního bloku)
2. Ověření výsledků samostudia. Otázky od studentů.
3. Co je to filosofie výchovy?
4. Jaká je logika odborného filosofického textu?
5. Odpovědi na závěrečné otázky
6. Zadání odborné eseje a vysvětlení pokynů.

Na závěr výkladu a diskuse studenti odpovídají na učební otázky:
1. Jaké významy má pojem filosofie v evropské kultuře?
2. V čem spočívá smysl a nezaměnitelná role filosofického tázání ve výchovném
procesu?
3. Jak může být užitečná filosofie pro vysokoškolského učitele odborných předmětů?
4. Jaké přístupy k filosofickému odkazu může zvolit student? Co mu zvolený přístup
umožní poznat?
Pokyny k tvorbě odborné eseje (vloženy v aplikaci Moodle)
Téma: Pojetí výchovy XY v díle …… a jeho využití pro moji výchovně-vzdělávací
práci při výuce předmětu …. na Univerzitě obrany.
Druh textu: odborná esej
Odborná esej není odbornou prací ve smyslu empirické studie. Za předchůdce esejí
jsou považovány antické filozofické úvahy, dialogy a listy o etických otázkách
(latinsky conata – pokusy). Francouzský název poprvé použil v roce 1580 Michal de
Montaigne pro své poznámky v podobě úvah, komentářů, postřehů k vybraným
antickým a křesťanským textům. Montaigne se snažil jakožto vyznavač
„epikurejských“ zásad hedonismu a tolerance, získat pro tento přístup i čtenáře svých
esejů a líčením svého nitra jim ukázat, jak poznávat sebe sama a naučit se dobře žít
Slovo esej bývá nejčastěji překládáno jako úvaha, přesným překladem je to však
pokus (l´essai = pokus, zkouška). K charakteristickým rysům textu patří to, že se v
něm promítá hodnotový svět autora, bývá návrhem na řešení nějakého naléhavého
aktuálního společenského problému. Přívlastek odborný se tedy vztahuje spíše k
obsahu. Autor vyjadřuje své osobní názory a postoje. Je to především literární a až
ve druhé řadě odborný žánr, který se vyznačuje bohatým jazykovým stylem, volným
odkazovým aparátem. Tento typ textu je vhodný pro osoby z profesní i životní
zkušeností, nikoli pro začátečníky. Tedy seminární, zápočtové práce v prvních
ročnících studia, ani bakalářské práce by neměly mít určitě charakter odborné eseje.
Základem pro autorovy úvahy musí být alespoň jeden filosofický text ze zadaného
seznamu primárních zdrojů, viz. soubor Prameny pro esej. Minimální počet všech
použitých zdrojů je 5.
Rozsah: 10 strojopisných stran; typ písma Time New Roman; velikost písma:
základní text 12, nadpis hlavní kapitoly 16, nadpis dílčí kapitoly 14, poznámky pod
čarou 10; řádkování 1,5 s odsazením prvního řádku odstavce 1,25; nedělat mezery
mezi odstavci, nedělat velké mezery mezi kapitolami!

Úprava textu:
Titulní list: Hlavička listu: Univerzita obrany, fakulta, název kurzu
typ práce, téma práce,
jméno a příjmení autora
pracoviště
Doporučená struktura:
Úvod

(důvody

filosofie,

pro

vlastní

výběr
cíl

filosofa,

eseje

a

krátká

charakteristika

vysvětlení

strukturování

zaměření
textu

jeho
eseje)

1 Hlavní kapitola
1.1 Podkapitola
1. 2 Podkapitola
2 Hlavní kapitola
2.1 Podkapitola
2.2 Podkapitola
Závěr (zhodnocení naplnění stanoveného cíle, přínos textu)
Seznam použitých zdrojů (celkem alespoň 5)
Způsob uvádění odkazů a citací: používejte metodu průběžné poznámky: v textovém
editoru Word – poznámka pod čarou, automatická, číselné označení v horním
indexu, viz. příklad:
Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování
informace1 . Například Holá2 tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces
sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené3 .
Formát textu: Word 2010 nebo nižší verze.
Soubor neukládat v pdf!
Soubor označit: FV esej Příjmení
Termín zaslání: nejpozději do

na emailovou adresu:

Závěrečné kolokvium per rollam proběhne v termínu od
1

do

ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a
organizování. Brno: Computer Press, 2009. s. 15. ISBN 978-80-251-2173-3.
2
HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press, 2006. s.5. ISBN 80-251-1250-0.
3
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178714-0.

Téma 2 – přednáška
Cíl hodiny: vysvětlit přístupy ke studiu filosofického odkazu, obraty ve způsobu
filosofování a jejich důsledky pro porozumění světu a výchově v jednotlivých
kulturních epochách až do současnosti. Poskytnout kontext k porozumění zdrojům
pro zpracování odborné eseje.
Struktura hodiny:
1. Shrnutí výsledků samostudia – kontemplativní a historický přístup k filosofickému
odkazu; proměna způsobu filosofování v klasické a postmoderní filosofii
2. Antropologický a scientistický proud ve filosofii a jejich vliv na interpretaci výchovy.
3. Česká fenomenologická škola o výchově.
Doporučené primární a sekundární zdroje pro zpracování odborné eseje:
A) Primární literatura:
ARENDTOVÁ, H. Krize kultury. Praha: Mladá fronta, 1994, 157 s. ISBN 80-2040424-4. (část: Krize výchovy a vzdělání)
HOGENOVÁ, A. K filosofii výkonu. Praha: Eurolex Bohemia s.r.o., 2005. 575 s.
ISBN 80-86861-35-X.
KOMENSKÝ, J. A. Obecná rozprava o nápravě věcí lidských. Část Pansofie. Praha:
Svoboda, 1992. ISBN neuvedeno.
KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann & synové, 1995,
199s. ISBN neuvedeno.
MICHÁLEK, J. Výchova a filosofie. Pedagogika 2/ 1995
MICHÁLEK, J. Topologie výchovy. Praha: Oikoymenh, 1996, 92 s. ISBN 80-8600501-1.
PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25415-2.
PALOUŠ, R. K filosofii výchovy. Praha: SPN, 1991, 119 s. ISBN 80-04-25390-3.
PALOUŠ, R. Příspěvek k reflexi fenoménu výchovy dnes. In. Hledání učitele. Škola a
vzdělání v proměnách času. Praha: PedF UK, 1996
PALOUŠ, R. Paradoxy výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství
Karolinum, 2009. 111 s. ISBN 978-80-246-1650-6.
PALOUŠ, R., SVOBODOVÁ, Z. Homo educandus. Filosofické základy teorie
výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011. 166 s.
ISBN 978-80-246-1901-9.

PATOČKA, J. Filosofie výchovy. In. Péče o duši. Sebrané spisy sv. 1. Praha:
Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-24-1.
PATOČKA, J. Kacířské eseje. O filosofii dějin. Praha: Oikoymenh, 2007. 136 s.
ISBN 978-80-7298-275-2. (pohyby lidské existence)
SCHALLER, K. „Universální“ a priori a výchova. K pedagogice Jana Patočky a
Eugena Finka. In. Fenomén jako filosofický problém. Praha: Oikoymenh, 2000
Sborníky:
PEŠKOVÁ, J. a kol. Hledání souřadnic společného světa. Praha: Eurolex Bohemia
s.r.o. 2004. 521 s. ISBN 80-86432-91-2.
Filosofie – výchova – hodnoty. Praha: PedF UK, 1999. ISSN 0802-4461.
B) Sekundární literatura:
PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2000.
ISBN 80-246-0076-5.
PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha. ISN nakladatelství, 2001. ISBN 80-85866-64-1.
STARK, S. Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. Plzeň:
vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2006. ISBN 80-7380-012-8.
BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-1695.

Studijní opora
Název předmětu: PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE
Zpracoval: PhDr. Mgr. Bohumil Ptáček
Vzdělávací cíl:
Vysvětlit podstatu pedagogické psychologie jako účinného nástroje při formování
osobnosti profesionálního vojáka. Vytvořit podmínky pro aplikování poznatků v práci
učitelů, aby byli připraveni realizovat vlastní postupy práce zaměřené na studenta.
Naučit zvládat edukační proces jako posloupnost kroků k vytváření paměťových
stop, znalostí a dovedností k ovlivnění psychické struktury posluchačů a jejich
odborné úrovně.

Obsah:
PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE
Význam pedagogické psychologie spočívá v aplikaci poznatků obecné
psychologie do procesu vzdělávání a současně v širším slova smyslu do procesu
výchovy

vůbec.

Podle

M.

Nakonečného

patří

pedagogická

psychologie

k nejdůležitějším pomocným oborům pedagogiky. Jednotlivé oblasti psychologie
jsou využívány pro formování osobnosti a v rámci vzdělávacího procesu jsou
nezastupitelné při formulování výchovných a učebních cílů.
Bez znalostí a respektování zásad ontogenetického vývoje by byla
pedagogická práce ochuzena o poznatky, které jsou při správném využívání
výraznými pomocníky při realizaci vzdělávacích záměrů v jednotlivých věkových
kategoriích. Z tohoto pohledu představuje pedagogická psychologie jedinečnou a
zásadní oporu v procesu vzdělávání ve všech vzdělávacích institucích.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Dosahování výsledků ve vlastním vzdělávání zabezpečuje v plné míře
pedagogický proces. Využívání psychologie je nutné pro uplatňování racionální a
efektivní práci s dětmi, dospívajícími i dospělými, kteří tvoří relativně samostatné
části edukačního procesu. Zde vystupuje do popředí význam psychologie osobnosti
a znalost projevů a dispozičních schopností psychických funkcí v jednotlivých
věkových strukturách. Právě respektování zvláštností, které se zvýrazňují
v konkrétních věkových kategoriích, jsou předpokladem pro dosahování dobrých
výsledků ve vzdělávání a výchově.
Vývoj společnosti je charakterizován snahou dosáhnout co největšího
úspěchu, moci, postavení, uznání a osobních požitků. Souběžně se setkáváme
s jevy spočívajícími svojí podstatou v nejistotě, problémech se zaměstnáním, se
složitostmi vztahů mezi lidmi, které se projevují nejen v podmínkách nám důvěrně
známých, ale i v nahodilých případech. Potřeba a nutnost řešení těchto problémů
vyvolávají různou míru nespokojenosti a napětí, které nachází své místo v prožívání
a posléze jednání člověka. Řada negativních jevů, které nejsou řešeny s příslušným
nadhledem a odborností, se v současnosti projevují například ve vzniku různých
forem závislostí (drogových i nedrogových forem), s následnou možností vazby na
různé skupiny (např. na organizovaný zločin). To vše tvoří podmínky pro vznik
problémů a zátěžových situací, jejichž důsledky pociťuje stále větší počet
obyvatelstva. K těmto problémům postupně přibývají důsledky jednání, na kterých
má lidstvo jako celek jistě nemalý podíl, ale ovlivnit jejich působnost může jen
zčásti. Jde o nárůst teritoriálních, oblastních živelných pohrom a katastrof, které sice
nejsou vždy primárně zapříčiněny přímou lidskou činností, nýbrž vznikly jako
důsledek dlouhodobého vývoje prostředí světa, ve kterém se člověk realizuje
prostřednictvím své činností. Tyto jevy můžeme označit jako náhodné (či spíše
následné), jako typické atributy života v současnosti.
Nedílnou součástí a výsledkem dlouhodobého působení nejrůznějších vlivů
převážně negativního typu je i stres, který se stává aktuálním a závažným tématem
hlavně svými dopady na psychiku jedince. Je součástí jak osobního, tak
i pracovního života a nevyhýbá se žádnému věkovému období. jsou to jevy, se
kterými se člověk běžně setkává, denně je nějakým způsobem řeší a

svým

osobitým způsobem se s nimi vyrovnává.
V osobním i pracovním životě jsme ovlivňováni řadou faktorů, které mají
objektivní, subjektivní, dlouhodobou i situační povahu. Vlivy, kterými na nás působí,

se pak promítají do našeho zdraví, psychické pohody, spokojenosti a především
pak do kvality a hodnoty pracovního výkonu, který je základním předpokladem
prosperity a efektivnosti naší práce.
U každého člověka lze nalézt události, které se výrazně odrazily v jeho životě
a na které

vzpomínáme rádi, anebo bychom na ně raději zapomněli. Události

vnímáme v toku života různě, na některé se vysloveně těšíme, jiné bychom raději ze
své mysli vytěsnili, některé se snažíme svým jednáním obcházet. Ale všechny
představují neodmyslitelnou součást našeho žití. Záleží jen na nás, jaký způsob
řešení jsme schopni realizovat. Člověk se průběžně učí, vytváří a osvojuje si vlastní
způsoby regulace vnímaných prožitků a s pomocí vrozených a rozvíjených dispozic
je řeší.
Postavení psychologie v systému pedagogické psychologie
Psychologie má specifické postavení v systému věd. Má některé znaky věd
přírodních, některé společenských, popřípadě se v některých souvislostech jeví jako
věda hraniční.
V praxi může psychologie pomáhat tam, kde je zapotřebí:
‐ poznávat lidi
‐ působit na lidi
‐ uspořádat podmínky, ve kterých lidé žijí a pracují
Zvláště velký význam má pro výchovnou praxi.
Výchovná praxe: cílevědomé, soustavné formování člověka podle stanovených
výchovných cílů, kdy je potřeba řešit otázky:
‐ jak poznat u člověka (zvláště mladého) schopnosti, motivy, charakter
‐ kterými metodami učení a jejich využitím je možné docílit co největšího efektu
‐ jak pracovat s průměrnými, event. podprůměrnými žáky
‐ jak se formují zájmy mladých lidí atp.
Obecně lze říci, že pedagogická psychologie je odvětví psychologie, které zkoumá
z psychologického hlediska otázky pedagogické praxe. Pomocí psychologických
metod
a postupů analyzuje podmínky, průběh a výsledky výchovy a vyučování. Zkoumá
člověka, jeho činnost, učení a formování osobnosti v podmínkách výchovy.
Na podkladě toho pedagogická psychologie přispívá k vytvoření pedagogické teorie,
zejména k rozpracování teorie výchovy a didaktiky. Je přínosem i pro vzdělávání

učitelů a ostatních pedagogických pracovníků v rámci využití psychologických
poznatků, zásad a metod při plnění úkolů ve výchovné praxi. Přispívá současně
k rozvoji psychologické teorie.
Nenahrazuje pedagogiku, ale pedagogika bez pedagogické psychologie (a též bez
sociologie, psychohygieny a dalších oborů) by se v současném stadiu nemohla plně
rozvíjet.
Předmět pedagogické psychologie
Studuje změny forem chování a struktury osobnosti, které jsou navozeny
záměrným, cílevědomým učením; hledají se také optimální podmínky rozvoje
osobnosti. Jde tedy o výzkum psychologických zákonitostí výchovně vzdělávacího
procesu ve škole a v mimoškolních zařízeních.
V užším pojetí:
Pedagogická psychologie je studiem změn psychiky individua vlivem výchovy,
vyučování a zdělávání.
V širším pojetí:
Výzkum souhrnu psychologických zákonitostí výchovy vyučování a vzdělávání.
Psychologie má složitý předmět zkoumání; proto se od filozofie oddělila jako
samostatná věda později než fyzika, chemie, biologie apod. vědy.
Významným mezníkem vývoje psychologie v Evropě byl vznik první psychologické
laboratoře v roce 1879 v Lipsku. V období 1. světové války se praktické využití
psychologie rozšířilo hlavně v oblasti diagnostiky osobnostních dispozic pro vybrané
obory činnosti.
V počátku 20. let minulého století psychologové začínají pracovat ve školách,
v průmyslu, zdravotnictví a význam psychologie jako samostatného oboru stoupá.
Po 2. světové válce a po uměle vytvořeném útlumu vlivem politických zásahů
v 50tých letech se význam psychologie jako samostatného i aplikovaného oboru
dále rozvíjel a v současnosti má v celém systému základních věd své pevné místo.
Obecná psychologie řeší základní teoretické otázky a celkový psychický obraz
člověka; souvisí s dějinami psychologie a psychologickou metodologií.
Psychologie osobnosti: Zkoumá osobnost, její strukturu, formování osobnosti a
rozdíly mezi lidmi.

Psychofyziologie: hraniční disciplína; jsou styčné otázky psychologie a fyziologie;
aspekty vnímání, učení, emocí, pozornosti
Sociální psychologie: zkoumá společenské aspekty v psychologické problematice,
působení společnosti na formování osobnosti i v jednotlivých psychických
procesech, komunikaci, ve vztazích mezi lidmi apod.
Vývojová psychologie: zkoumá vývoj člověka jako druhu a také vznik lidské
psychiky; postihuje psychické změny v historii vývoje lidstva, zejména v oblasti
ontogenetického vývoje.
Patopsychologie : zkoumá psychické poruchy, jejich projevy, vznik a vývoj. Někdy
je zdůrazňováno, že je oborem zaměřeným převážně prakticky – k diagnostice,
terapii a prevenci. Obory se však ve svých projevech často překrývají, doplňují a
spolupracují.
Okruhy problémů, jimiž se pedagogická psychologie zabývá
Je odvětvím psychologie, které zkoumá z psychologického hlediska otázky
pedagogické praxe. Psychologicky analyzuje podmínky, průběh a výsledky výchovy
a vyučování. Zkoumá člověka v jeho činnosti, učení, formování osobnosti
v podmínkách výchovných činností. Přispívá k vytvoření pedagogické teorie, zvláště
rozpracování

teorie

výchovy

a

didaktiky,

vzdělávání

učitelů

a

ostatních

pedagogických pracovníků, k využití psychologických poznatků, zásad a metod pro
plnění úkolů ve výchovné praxi.
Úloha učitele ve vzdělávacím procesu
Pedagogická psychologie uznává hlavní úlohu učitele ve vyučovacím procesu, ale
v nemalé míře klade důraz na vlastní aktivitu žáka, zvláště na jeho osobní podíl na
učení. Vychází přitom z koncepce, která charakterizuje proces průběhu poznávání u
lidí tak, že probíhá od živého nazírání k abstraktnímu myšlení a od něho k praxi.
Rozděluje se na dvě základní složky, na poznávací a činnostní, které by měly
vystupovat v jednotě. Jestliže má být vyučovací proces úspěšný, musí být
respektovány zákonitosti psychiky žáka, studenta, posluchače.
Správně řídit vyučovací proces znamená:
a) správně vybrat a uspořádat učební materiál, který si mají žáci osvojit v souladu
se svými psychickými předpoklady a v souladu se zákonitostmi procesu osvojování,
b) vyučovací proces vést v souladu se zákonitostmi a zvláštnostmi poznávacího
procesu žáků, tj. znát a využívat činitele a zákonitosti uplatňující se při osvojování

vědomostí, zručností a návyků u žáků, znát příčiny zaostávání žáků v učení a
předcházet jim,
c) za aktivní pomoci žáků organizovat vyučování tak, aby si žáci vytvořili co nejlepší
podmínky osvojování, např. zařazení do skupin, správné rozvržení vyučovací
hodiny, udržení disciplíny, pořádku, utvoření vhodného psychického klimatu,
mikroklimatu, atd.,
d) používat takové vyučovací metody, které jsou odpovídající povaze učebního
materiálu
a duševní vyspělosti žáků, a které zabezpečí maximální efektivnost vyučování,
e) uplatňovat didaktické zásady a vyučovací postupy tak, aby bylo vyučovacích cílů
dosaženo v plném rozsahu, tj. aby v souladu se vštěpením požadovaných
vědomostí, zručností a návyků se rozvíjela i žákova osobnost,
f) učitel má soustavně sledovat, jak probíhá učební činnost žáků, jaké jsou její
výsledky, aby se vyučování vyvíjelo úspěšně.
Správně řídit vyučovací proces proto znamená soustavnou práci s posluchači,
hodnotit průběh a dosahované výsledky žáků v procesu edukace.
Psychologie pedagogické komunikace
Sociální styk v prostředí výuky a mezi lidmi vůbec se odehrává ve dvou
polohách:
– procesuální (vzájemné působení lidí)
– statické (společenské vztahy lidí = mezilidské vztahy)
Má tři stránky – činnost, interakci a společenské vztahy
- mezilidské vztahy – ve školní výuce učitel zaujímá vztahy neosobní, každý
z účastníků výchovně vzdělávacího procesu má svoji sociální roli (= soubor
chování, který se očekává od každého, kdo zaujímá dané postavení)
- společná činnost – dle míry rozvoje vyčleňujeme elementární návaznost činnosti,
kooperaci a kolektivní činnost
Elementární návaznost činnosti se týků dvou účastníků, z nichž jeden předává a
druhý přijímá produkt, může se jednat o spolupráci rodič - dítě
Kooperace se týká nejméně tří účastníků komunikace; působení je přitom
obousměrné, usnadňuje činnost jednotlivců i skupiny
Kolektivní činnost představuje týmovou činnost, vzájemné působení lidí je
mnohostranné

- sociální percepce – vnímání partnera nebo partnerů (jak učitel vnímá žáka a žák
učitele, jak vnímá jeden žák druhému, jak vidí jeden učitel druhého, jak ředitel vnímá
učitele nebo jak učitel vnímá sám sebe). Zahrnuje otázky typu co se vnímá a otázky
typu jak se vnímá.
Sociální komunikace
Sociální komunikaci považujeme za společného jmenovatele tří stránek sociálního
styku. V užším pojetí chápeme sociální komunikaci jako sdělování (výměnu
informací), v širším pojetí si lidé v průběhu společné činnosti vyměňují i představy,
ideje, nálady, pocity, postoje.
V případě technického pojetí chápeme komunikaci jako systém, komunikační
řetězec spojující vysílač (řečníka, mluvčí) s přijímačem (posluchač).
Hovořící

člověk

a technický

vysílač

–

technické zařízení dodává

do

komunikačního kanálu jasné a zřetelně odlišné signály. Vzniká řetězové sepětí při
přenosu zpráv - dochází k výměně rolí. Výsledky řízeného procesu zpětně působí
na řídicí systém, tj. zpětná vazba. Její význam je v otázce, jak chápat význam
řečeného – posluchač i řečník mohou pronesená slova pochopit odlišně
Komunikační bariéry – překážky se vyskytují jak v technické, tak sociální
komunikaci. V mezilidském styku může být bariérou uzavřenost partnera (funguje
filtr důvěry a nedůvěry).
Způsoby sdělování – má stránku obsahovou a formální.

Lidé v sociální

komunikaci nesdělují jen holé zprávy, ale připojují také určité náznaky, jak má
příjemce zprávy chápat (metakomunikační klíče). Fungují takto slova (určitě, snad,
prý) i mimoslovní projevy (úsměv, gesto, posunek).
Sdělování emocionálního stavu – nepřenáší se jen objektivní data, ale i afektivní
stránku.
Sdělování vztahů a postojů k tématu rozmluvy – krom holých faktů sdělují i
postoje mluvčího k tomu, co říká a vyjadřuje k řečenému svůj vztah.
Sdělování postojů k sobě navzájem – sociální styk je konkrétní styk dvou či více
lidí, v němž se projevují konkrétní mezilidské vztahy.
Sdělování sebepojetí – neprojevují se jen postoje k ostatním, ale i k sobě samému
– jedinec prezentuje před ostatními, jak vidí sám sebe, i jak by byl rád viděn
ostatními.
Není možno nekomunikovat – tam, kde se setkává člověk s člověkem, nastupuje
proces sociální komunikace.

V pedagogické komunikaci jde o vzájemnou výměnu informací mezi účastníky
výchovně vzdělávacího procesu, která slouží výchovně vzdělávacím cílům,
informace zprostředkovány jazykovými a nejazykovými prostředky.
Pedagogická komunikace je procesem v prostředí vzdělávání a výchovy, kdy plní
určité pedagogické funkce.
Základní části pedagogické komunikace tvoří principy:
 kooperace – spolupracovat s partnery
 maxima kvantity – neříkat víc, než je nezbytné; sdělení musí být informativní
a zároveň co nejúspornější
 maxima kvality – nesdělovat nic, co není doloženo ověřitelnými fakty a důkazy
 maxima relevance – říkat jen to, co v daném okamžiku je důležité a vhodné
vzhledem k tématu a cílům
 maxima způsobu – vyjadřovat se jasně, srozumitelně, přesně a jednoznačně
Funkce pedagogické komunikace
Základní funkcí je zprostředkování společné činnost účastníků a vytvoření
pracovních

postupů

v pedagogickém

prostředí.

Zprostředkovává

vzájemná

působení účastníků (výměna informací, zkušeností, motivů ad.) a současně
zprostředkovává i vytváří osobní i neosobní vztahy, ve kterých dochází k formování
osobností účastníky pedagogického procesu, zejména osobnost žáků. Je
prostředkem k realizaci vzdělávacích cílů a průběžnému konstituování výchovně
vzdělávacího systému.
Pedagogické komunikace – má několik podob:
detailně připravená komunikace – podoba téměř naprogramované komunikace
rámcově připravená komunikace – učitel odhadne, jak bude komunikace
probíhat, které možnosti připadají v úvahu
nepřipravená komunikace – jedinečné a neopakovatelné situace; nelze tyto
situace předvídat, ale je třeba je vyřešit
V procesu komunikace je potřebné se vcítit se do stavu ostatních účastníků,
odhadnout logiku vývoje událostí, možné důsledky a pohotově i správně
zareagovat. Zkušený učitel se z podobných situací umí poučit a pro sebe vyvodit
závěry v podobě možné aplikace jednání v obdobných situacích (vytváření
„modelových způsobů chování“).

Účastníky pedagogické komunikace jsou:
vychovávající (dospělá osoba, učitel, školní třída, skupina žáků, žák v určité roli) a
vychovávaný (žák co jednotlivec, skupina žáků, třída).
Průběh komunikace ovlivňuje počet účastníků – s narůstajícím počtem osob se
možnosti přímé lidské komunikace zužují, s klesajícím počtem rozšiřují.
Zprostředkování pedagogické komunikace
Je realizováno přímo s využitím - slov, gest, pohledů, odstínu hlasu, anebo s
pomocí prostředníka - učebnice, pracovního sešitu, nahrávky, pomocí počítače a
výukových programů, diapozitivů apod.
Výchovně vzdělávací cíle a pedagogická komunikace
Komunikační cíl představuje užší, konkrétnější, aktuální zaměření oproti cílům
výchovně vzdělávacím, které jsou širší, globálnější.

Výchovně vzdělávací cíl

určuje strategii postupu, komunikační cíl pak dílčí taktické kroky.
Obsah pedagogické komunikace
V podvědomí laické veřejnosti se obvykle ztotožňuje s učivem. Projektovaná
podoba vzdělání je učitelem žákovi prezentována jistým způsobem, žáci ji zvnitřňují
a svébytně používají. Celé úseky komunikace jsou věnovány organizačním otázkám
pro zajištění hladkého průběhu výuky a průběh pedagogické komunikace závisí na
psychologické atmosféře v hodině, kterou významně ovlivňuje učitelův postup.
Průběh komunikace závisí na zvláštnostech učiva tj.

předmětech s logickou

strukturou (matematika, gramatika), kdy učitel podvědomě zužuje své kontakty se
žáky při objasňování dané učební látky.
Pravidla pedagogické komunikace
Komunikační pravidla jsou převážně dána školou, jejím zaměřením a také
zvyklostmi, ověřenými v praxi. Část je dána společností, část je výsledkem procesu
střetu zájmů mezi učitelem a žáky (v tomto případě se některá pravidla vyvíjejí).

Výukový scénář a metodické pokyny ke studiu předmětu pedagogická
psychologie
Výukový scénář
Předmět je rozdělen do sedmi bloků:
1. přednáška (90 min)
2. přednáška (90 min)
3. přednáška (90 min)
4. přednáška (90 min)
5. přednáška (90 min)
6. přednáška (90 min)

Přednáška č. 1
V úvodní přednášce jsou studenti seznámeni se základními přístupy k předmětu
pedagogické psychologie.
Struktura úvodní přednášky:
Úvodní slovo k tématu (5 min)
Základní pojmy obecné psychologie, historie vývoje předmětu (15 min)
Osobnost, ontogeneze lidské psychiky, struktura osobnosti (15 min)
Základní metodologické přístupy a poznávání typů osobnosti (20 min)
Osobnost dospělého - studenta, věkové a schopnostní zvláštnosti (25 min)
Procvičení vybraných témat, shrnutí látky (10 min)
V přednášce jsou studenti seznámeni se základními pojmy předmětu psychologie
a pojmovým aparátem pedagogické psychologie. Důraz je kladem na schopnost
poznávat zvláštnosti osobnosti v jednotlivých vývojových stupních a využít jejich
dispozici pro vzdělávací činnost. Jsou seznamováni s metodologickými přístupy a
možnostmi poznání osobnosti studentů formami, které jsou využitelné v procesu
edukace. V závěru je provedeno shrnutí látky a procvičení základních částí s cílem
upevnění znalostí.

Přednáška č. 2
Ve druhé přednášce jsou studenti seznámeni s psychologickou podstatou motivace
k učení, procesu a druzích učení a vytvářením paměťových stop.
Struktura druhé přednášky:
Úvodní slovo k tématu (5 min)
Motivace jako základní forma osobnostního přístupu k učení (15 min)
Druhy učení, specifikace lidského učení a vytváření vlastního stylu (20 min)
Paměť a její struktura. Proces zapomínání, podpora trvalé paměti (30 min)
Učení dospělého, faktory ovlivňující proces učení (15 min)
Shrnutí látky do celků, dotazy a odpovědi (10 min)
V obsahu přednášky je kladen důraz na psychologický základ procesu vnímání,
zpracování nových informací a vytvoření paměťových stop. Je zdůrazněna úloha
motivace jako nutné součásti procesu učení, na kterém se podílí základní struktura
osobnosti posluchače. Je vysvětlena podstata paměti jako funkce psychiky a
návazně podán výklad racionálních postupů učení, které si jedinec vytváří na základě
poznání svých dispozic. V rámci výkladu jsou srovnávány vnitřní i vnější podmínky
učení s důrazem na věkové složení posluchačů.
Přednáška č. 3
Obsah třetí přednášky je zaměřen na zvládání zátěžových situací v procesu výuky se
zaměřením na zvládání zátěže vysokoškolského pedagoga.
Struktura třetí přednášky:
Úvod k tématu a specifice zátěže jako jevu (5 min)
Zátěž, její druhy, podstata a projevy ve vzdělávacím procesu (15 min)
Frustrace, stres a krize, průběhové diagramy s vysvětlením jednotlivých částí (25
min)
Psychické a psychomotorické projevy zátěže u jednotlivce a jejich důsledky (15 min)
Syndrom vyhoření u pedagogů, možnosti obrany (20 min)
Podstata a ukázky nácviku relaxačních metod (10 min)

Přednáška č. 4
Ve čtvrté přednášce je základním tématem pedagogická komunikace a oborová
didaktika. Propojení uvedených částí vytváří předpoklad pro využití racionálních
postupů v práci pedagoga v práci s různými skupinami posluchačů a současně je
podporou pro motivaci studentů.
Struktura čtvrté přednášky:
Úvod do problematiky komunikace v obecném pojetí (5 min)
Komunikace, její formy a projevy v transakčním pojetí (20 min)
Verbální a nonverbální komunikace, její význam v procesu učení (20 min)
Pedagogická komunikace jako součást učení (15 min)
Oborová didaktika a její význam v procesu pedagogické komunikace (15 min)
Procvičení nonverbální komunikace v praxi (test 10 min)
Shrnutí látky (5 min)

Přednáška č. 5
Pátá přednáška je obsahově zaměřena na objasnění kompetenčních struktur učitele,
který ve svém výkonové i funkční pozici vystupuje jako leadr. Jde o vytvoření
osobnostního přístupu k výkonu práce jako součásti realizační formy sebeprezentace
v systému učení. Současně o upevnění vědomí sociální role a pozice.
Struktura páté přednášky:
Úvod do pojmů vedoucí a leader (10 min)
Kompetence v obecném pojetí, jejich struktura a vztah k profesi pedagoga (30 min)
Kompetence manažera – leadera – učitele. Shodné a rozdílné části (30 min)
Sociálně-psychologický kontext učitele v systému vzdělávání (15 min)
Shrnutí pojmů a obsahu tématu (5 min)

Přednáška č. 6
Obsah šesté přednášky je orientován na seznámení se s aktuálními problémy
sociálně nežádoucích jevů, které se ve společnosti v současném období projevují.
Důraz je kladen na seznámení s jevy, které s sebou nesou možnosti rizikové chování
různých skupin lidí a vytvoření prostředí pro jejich účinnou eliminaci.

Struktura šesté přednášky:
Úvod do problematiky (5 min)
Charakteristika a projevy rizikového chování v obecném pojetí současnosti (20 min)
Behaviorální závislosti, jejich struktura a působení na člověka (25 min)
Závažné poznatky v současnosti a projevy drogových závislostí (20 min)
Prevence a její možné formy (15 min)
Závěr a shrnutí tématu (5 min)

Metodické pokyny ke studiu předmětu
Cílem j přednášek je vytvoření, případně upevnění již získaných pedagogických
návyků. Obsahová část přednášek tvoří základ pro upřesnění procesu vnímání
předávaných informací od pedagoga k posluchači vysoké školy a svým obsahem a
provedením může významně ovlivnit motivaci studenta na jeho cestě za poznáním.
Zákonitosti psychologie učení v kontextu oborové didaktiky tvoří ucelený nástroj k
vytvoření potřebného množství vědomostí, znalostí a postupného vytváření návyků,
které v praxi bude tvořit nutnou kompetenční dovednost odborníka - profesionála.
Spolu s prohloubením obsahu informací formou studia doporučené literatury je
komplexním nástrojem pro pedagogickou práci.
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Studijní opora

Název předmětu: Pedagogická komunikace
Zpracovala: PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.
Vzdělávací cíl: Podat instrukce k tematickému bloku. Vysvětlit důležité stránky
pedagogické komunikace ve vysokoškolské edukaci. Popsat základní charakteristiky
pedagogické interakce. Určit role pedagoga v edukačním procesu.

Obsah:
Úvod
O tom, že škola zaujímá významné místo v životě každého současného člověka,
dnes není pochyb. Nejen že je povinná školní docházka stanovena zákonem, ale
škola přestala být pouze záležitostí nedělní, sváteční (tak jak je obsaženo v latinském
schólé) a v podstatě plní zcela praktickou funkci: zprostředkovává vstup dospělého
jedince do jeho profesního života. Bez ukončeného základního vzdělání, výučního
listu, maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu jedinec nemůže prokázat
svoji kvalifikaci k výkonu zvoleného zaměstnání či povolání. Z tohoto pohledu má
současná škola nad jedincem nejen větší moc, než kdykoli před tím (snaha profilovat
odborné zaměření již od 2. stupně základní školy), ale také má velkou odpovědnost
za kvalitu jeho přípravy pro pracovní život.
Má-li škola, ve společnosti vyznačující se velkou proměnlivostí, naplňovat očekávání
společnosti, nemůže se nikdy stát prostředím, v němž se po dlouhou dobu nic
nemění: učební osnovy, přístupy ke vzdělávaným, vzdělávací postupy. Na druhé
straně nelze zapomínat, že sama není skutečným světem, ale připravuje pro život v
reálném světě. Nemůže proto za ním příliš zaostávat, neboť připravuje v určité situaci
(stavu světa) ty, kteří se do jeho chodu plnohodnotně zapojí až v budoucnosti. A to
už bude svět jiný, než jaký byl v době přípravy. Tato časová disproporce činí veškeré
vzdělávání a výchovu činností nesmírně obtížnou, odpovědnou, ale také
nezajištěnou. Proto k výchovně vzdělávacímu procesu bytostně patří neustále se
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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opakující tázání: Co se má učit? Jak se to má učit? Kdo je způsobilý učit? (Kdo ví, co
a umí to naučit?)
Cílem tohoto textu je vysvětlit podstatu a význam pedagogické komunikace, jako
klíčového procesu realizace výchovně vzdělávacího programu na půdě školy s
důrazem na její specifika ve škole vysoké. Slouží jako úvodní text k vyučovacímu
bloku Pedagogická komunikace. Komunikačním dovednostem učitele je věnován
speciální blok výuky v Kurzu rozvoje pedagogických kompetencí, k němuž je
připraven samostatný vstupní text.
Celospolečensky zvýšená pozornost pedagogickým dovednostem odráží změny v
edukačním procesu jako takovém, a to v rovině institucionální, technologické i lidské.
Kvalita pedagogické komunikace je ovlivňována i změnami v přístupu k výchově a
vzdělávání samotných účastníků edukačního procesu. Různě motivovaný úzce
pragmatický vztah ke vzdělávání můžeme najít jak na straně vzdělávajících či
poskytovatelů vzdělávání v podobě soustředěné pozornosti na rychlé předání
velkého objemu poznatků v co nejkratším čase co největšímu publiku, tak na straně
vzdělávaných (v co nejkratším čase s co nejmenším úsilím nashromáždit maximum
pro sebe užitečných poznatků). Úzce pojatá ekonomická kritéria užitečnosti a
účelnosti ovládající celou společnost devalvují hodnotu základního pedagogického
vztahu učitel a žák a nedovolují naplnit smysl výchovně vzdělávacího procesu jako
takového – rozumět světu i sobě samému.
Dalším důvodem, proč se zabývat pedagogickou komunikací je skutečnost, že tato
oblast není často dostatečně reflektována, zvláště na vyšších stupních vzdělávání či
při vstupu „praktiků“ do vzdělávacího procesu. Její potenciál tak nemůže být
dostatečně využit. Přehlížení některých důležitých zásad pedagogické komunikace je
zdrojem nedorozumění, nemalých konfliktů, které nemají jen interpersonální dosah
(vzdělávající versus vzdělávaný), ale mohou ve svých důsledcích poškozovat i dobré
jméno celého vzdělávacího subjektu. Což je ztráta, která se nejen obtížně vyčísluje,
ale může také vést v podmínkách konkurenčního boje i k jeho zániku.
Text integruje poznatky filosofie, pedagogiky, sociální psychologie, sociologie i
psychologie ve vztahu k edukaci ve vysokoškolském prostředí.

Pedagogická komunikace jako sociální interakce
Filosofické zkoumání výchovy a vzdělání (předmět filosofie výchovy) směřuje jednak
k vymezení jejich společného úkolu v lidském společenství. Výchova a vzdělání patří
k sociálním institucím, které zabezpečují přípravu lidí pro samostatný život ve
společenství. Současně však předkládá i vývoj jejich vzájemného vztahu i proměny v
interpretacích jednotlivých pojmů v závislosti na celkovém pojetí sociální reality v
příslušném historickém kontextu. V současném pluralitním prostředí jsou i historické
filosofické koncepty zdrojem inspirace pro tvorbu pedagogických koncepcí a škol.

V evropské kulturní tradici se v období novověku v českém jazykovém kontextu
termíny významově oddělily. Výchovou se dnes rozumí především vyvádění
vychovávaného z intimity domova do světa veřejného, vzdělávání je pak pojímáno
jako pěstování, tvoření všech stránek osobnosti (fyzické a duševní). V procesu
praktické realizace jsou oba procesy neoddělitelně spojeny, proto spory o jejich
důležitosti, které mohou být ještě dnes předmětem bouřlivých akademických diskusí,
nemusejí mít vždy přímé dopady na reálnou edukační praxi nebo dokonce nemusejí
být pro ni přínosem. Pro uskutečňování výchovně vzdělávacích činností je podstatná
jejich vnitřní spjatost, neoddělitelnost a celoživotní charakter. Dynamika změn se v
postmoderní společnosti uskutečňuje v intervalech kratších než jedna generace –
cca. 25 let- navíc v různých oblastech života společnosti probíhají změny s různou
rychlostí. Propojení výchovy a vzdělávání je dáno i skutečností, že výchova je
předmětná, tedy ptáme se: K čemu má být jedinec vychován?, tedy musí mít svůj
obsah, který čerpá ze znalostního potenciálu kultury (výsledky vzdělanosti), osobnost
vychovávaného se vyznačuje jistými relativně stabilními rysy, na základě nichž se
hodnotí vzdělanost, výchova hledá cesty jak tohoto cíle dosáhnout.
Jestliže rozumíme tomu, proč se realizuje výchovně vzdělávací proces, pak se nabízí
další otázka: Jak? Odpověď může znít velmi jednoduše: V komunikaci mezi
vychovávaným a vychovávajícím. Jestliže se budeme dotazovat dále: Kdo je
vychovávaným a kdo vychovávajícím? Co je to komunikace? Kde a kdy probíhá?,
začne se před námi rozvíjet složitá struktura problému, na jejímž pozadí budeme
vymezovat specifika pedagogické komunikace.
V původním řeckém smyslu slova „paidagogos“ je ukryt důležitý význam dnešního
pojmu pedagogický – ten, kdo doprovází. V řeckém světě byl jako „paidagogos“
nazýván otrok, který doprovázel děti do školy. V moderní české terminologii je za
pedagoga považován primárně učitel a pak další skupina pracovníků podílejících se
na výchově a vzdělávání populace a vykonávajících tuto činnost jako svoje povolání.
To, co zůstalo z dob starého Řecka, je ono provázení, ne však po cestě do školy, ale
světem vědění a kultury, tak aby vychovávaný a vzdělávaný mohl rozvinout svoji
osobnost a byl schopen samostatné existence ve společenství, v němž žije. Důraz na
provázení v pedagogické činnosti je dnes tím větší, čím větší je svoboda
vychovávaných a vzdělávaných nebo jejich zákonných zástupců vybírat si vzdělávací
a výchovný systém, čím větší je jejich možnost samostatného přístupu k informacím.
Učitel v informační společnosti nemá monopol na znalosti a s touto významnou
změnou v jeho sociální roli se musí ztotožnit.
Výchova a vzdělávání jsou procesy formativní, které se realizují v mezilidských
(sociálních) vztazích a různých sociokulturních celcích. Procesem, v němž si
účastníci (aktéři výchovy a vzdělávání: vychovávaný a vychovávající) jednak
předávají informace od zdroje k příjemci a současně se setkávají jako lidské bytosti,
které se navzájem vnímají, na sebe vzájemně působí a vytvářejí si k sobě určitý
vztah (interakci), je sociální komunikace. I když se můžeme setkat v odborné
pedagogické literatuře s různými definicemi pedagogické komunikace , je pro

pedagogické pracovníky důležité ji primárně chápat právě jako komunikaci sociální,
neboť splňuje všechny její obecné charakteristiky, a teprve v závislosti na
zvláštnostech edukačního prostředí (škola mateřská, základní, střední, vysoká) se
zabývat jejími specifickými rysy. Pak se zvyšuje schopnost pedagogických
pracovníků nepodlehnout spíše technickému, někdy také nazývanému zúženému,
pojetí komunikace jako prostému předávání informací od zdroje k příjemci, kdy je
sledován pouze objem dat, rychlost přenosu, vzdálenost přenosu, které se dnes z
technických oborů rozšiřuje i do takových povolání jako je např. manažer či pedagog.
Uvedená povolání jsou však primárně založena na lidské interakci, jejíž existence a
kvalita je závislá na vzájemném porozumění významu předávané informace.
Technologie i zařízení v těchto povoláních slouží pouze jako prostředky přenosu dat
či informací.
Má-li vysoká škola být skutečnou univerzitou, kvalita jejího pedagogického sboru je
jejím základem, jak výstižně charakterizuje odborník nad míru povolaný - emeritní
rektor Univerzity Karlovy prof. Radim Palouš. „Vysokost vysoké školy je v dosahování
vrcholů vědění, bádání a pojednávání jak v rámci jednotlivých předmětů, tak toho, v
čem spolu existují, komunikují, diskutují a hledají. Skutečná vysokost je tu opravdu
tehdy, jestliže se po dosažení všeho podstatného, co je lidstvu na světě k dispozici
jakožto to poznané, vynořují nezodpovězené otázky, jestliže tápeme po dalších
neprozkoumaných stezkách. Krátce: jestliže v nejistotách ohledáváme, jak dál, takže
shrnujeme dosažené a zlézáme strmý, nesnadný terén. Odtud metafora vysokosti:
teprve jakožto „horolezci“ v té či oné oblasti se můžeme stávat příslušníky hor
zvaných vysoké školy, teprve jako riskující výzkumník, totiž nefalšovaný badatel, je
učitel skutečně učitelem vysokoškolským. Vysokoškolský učitel, totiž ten, kdo se
odváží ztékat neprozkoumané výšiny, nesmí tak činit jako nezodpovědný, zmatený
pobloudilec s jakýmisi spíše romantickými sklony: jeho úkol je podobný úkolu
vysokohorského vůdce, který již leccos zakusil a v čemsi důležitém se vyzná.“

Proces pedagogické komunikace
Pedagogickou komunikaci je nezbytné chápat jako zvláštní případ sociální
komunikace, jejíž podstatou je vzájemné sdílení a výměna informací (významů) mezi
účastníky výchovně vzdělávacího procesu, sloužící k naplňování výchovně
vzdělávacích cílů. Významy jsou kódovány v symbolech, tedy ve slovech, řeči těla,
činech účastníků i dalších materiálních symbolech využívaných v edukačním
procesu. Je základní pedagogickou činností, která zajišťuje dvě roviny edukace –
informační a vztahovou.
Jak takové sdílení vlastně probíhá? Vysvětlit si je můžeme na nejjednodušším
modelu – setkání dvou osob, tedy v případě pedagogické komunikace učitele a
studenta, kdy učitel je v roli komunikátora a student v roli příjemce, komunikanta. V
sociální interakci probíhá vzájemné vysílání a percepce (vnímání) signálů od obou
partnerů komunikace na úrovni vědomé i podvědomé, emocionální a racionální.

Každý z účastníků sociální interakce (učitel i student) je v ní zapuštěn celou svou
bytostí, vnímá druhého všemi smysly, situaci prožívá a teprve následně racionálně
zpracovává. Racionální zpracování však nemá podobu pouhého popisu události,
jsou zde zastoupeny prvky interpretace (vysvětlování), reflexe, hodnocení. Výsledek
takového zpracování lidského setkání je základem pro svobodnou volbu v případě
rozhodování jedince pro udržování a prohlubování navozeného vztahu, či jeho
přerušení nebo dokonce radikálního zamítnutí.
Jestliže má dnes škola výsadní právo na přípravu jedinců pro budoucí povolání, pak
jsou to často právě jednotlivé sociální interakce probíhající v pedagogickém procesu,
které v konečném důsledku stojí v pozadí vztahu mladého člověka k budoucímu
povolání, ke stávajícím profesionálům v oboru, ale také ke škole samotné.
Mají-li oba partneři zdravé smysly, nejprve získávají zrakové a sluchové vjemy a
teprve potom přichází na řadu obsah sdělení. Posloupnost v přijímání informací
určuje i významnost jednotlivých forem sdělování. Nejprve si aktéři všímají tělesných
projevů a s nimi spojených tzv. paralingvistických charakteristik (barva a síla hlasu,
intonace, artikulace…) a teprve pak jsou schopni vnímat slova a dešifrovat význam
verbálního sdělení, který do slov a celých větných celků zakódoval jeho autor a k
jehož rozluštění jsou často potřebné i širší kontexty, než je jen právě probíhající
promluva. Tedy na přijetí celého sdělení má větší vliv komunikace neverbální než
verbální. Lidé, učitele nevyjímaje, jsou častokrát přesvědčeni o opaku. Věnují
zvýšenou pozornost přípravě obsahu sdělení a samotné formě či projevům
komunikanta již nevěnují potřebnou pozornost.
Co si účastníci pedagogické komunikace sdělují?
 Informace. V této rovině se jedná především o zprávy vztahující se k tématu
setkání. Významné pro sociální komunikaci není jen jejich množství, tedy na
straně příjemce se můžeme setkat i s extrémy počínaje tím, že zpráva je
naprostou novinkou a konče situací, kdy komunikátor nesděluje nic, co by
příjemce nevěděl. Jde především o hodnotu informace pro příjemce, která je
závislá, jak dokazuje psychologie, na jeho potřebách. Důležitým parametrem
pro pedagogickou komunikaci je i informační tok, tedy množství informací
procházející daným informačním kanálem za časovou jednotku, které má vliv
na schopnost studenta informaci porozumět či si ji zapamatovat.
 Metakomunikační klíče. Nejen, že učitel sděluje určitou informaci studentovi,
která se vztahuje k tématu jejich setkání, ale také to, jak ji má příjemce
rozumět. Zda-li, je informace podstatná, či se jedná spíše o ilustraci.
Metakomunikační klíč se může předávat ve slovní či mimoslovní podobě
(úšklebek, ironická intonace hlasu)
 Postoj k věci, o níž komunikátor hovoří lze vyčíst z tónu hlasu, z váhavosti
řeči, z pauz v řeči, z výrazu obličeje, z promyšlené koncepce sdělení, z věcné

správnosti i síly argumentů. Učitel vždy sděluje studentovi, nakolik jej
probírané téma, předmět zajímá.
 Postoj k posluchači. Komunikátor sděluje míru své úcty ke komunikantovi, zda
je student učitelem vnímán jako osobnost, která má svoji nezaměnitelnou
hodnotu v edukačním procesu nebo je to osoba anonymní, která je spíše
přítěží pro pedagoga.
 Své sebepojetí. Učitel sděluje studentovi, že je odborníkem v dané oblasti a je
pro něho významným zdrojem informací nebo naopak. Student zase sděluje
učiteli, jak přijal svoji roli studenta, zda skutečně touží po poznání a vědění
nebo jen po rychlé a pokud možno nejméně namáhavé cestě k vlastnictví
příslušných certifikátů či osvědčení.
 Kvalitu vzájemného vztahu mezi zdrojem informace a posluchačem. Zda-li
učitel, buduje lidsky korektní nebo mocenský vztah.
 Pravidla vzájemného styku s posluchačem. Za jakých okolností, v jakých
formách se bude komunikace mezi učitelem a studentem odehrávat. Např.
dohoda o předběžné telefonické domluvě konzultace.
 Žádosti (požadavky) vůči posluchači či předmětu komunikace. Jedná se o
apelační úroveň, která je přítomna v každém sdělení. Např. intonací hlasu
můžeme klást důraz na přesnost, dochvilnost…

Prvky komunikačního aktu
Jestliže proces vzájemného předávání, sdílení rozdělíme na základní jednotky,
získáme tzv. komunikační akt, tedy jednu sekvenci celého procesu. Právě na tomto
modelu je možné identifikovat základní prvky pedagogické komunikace. I když se v
odborné literatuře můžeme setkat s mírnými odlišnostmi, vždy se autoři řídí obecným
komunikačním modelem: Kdo - říká co - jakým kanálem - komu - s jakým efektem.

Za základní prvky pedagogické komunikace považujeme:
•
•
•
•
•
•

komunikátora - osoba, z níž určité sdělení vychází;
komunikanta - osoba, která určité sdělení přijímá;
komuniké - obsah sdělení; co chceme sdělit nebo co má být sděleno;
komunikační kanál - způsob, jak je komuniké předáváno;
účinek přijatého komuniké - což znamená, např. jaká bude reakce příjemce,
jaká bude následovat činnost;
komunikační situaci (místo, čas počet účastníků).

Obrázek č. 1. Schéma komunikačního aktu.

Komunikátor je osobou něco sdělující. Od něho sdělení vychází. Je zprvopočátku
činitelem aktivním. Může být i iniciátorem komunikace, ale není to pravidlo. Může být
osobou, která komunikaci řídí. Vstupuje do komunikace s určitým záměrem. Na
pozici komunikátora se může ocitnout jak učitel, tak student nebo i jiný pedagogický
pracovník či zaměstnanec školy.
Např. student svým dotazem na přednášce iniciuje komunikaci mezi ním a učitelem,
ale celý komunikační proces neřídí. Učitel rozhoduje o tom, zda a jak bude studentovi
otázka zodpovězena.
Úlohou komunikanta (příjemce) je sdělení přijmout. V roli příjemce vyslechne sdělení
a dále s ním pracuje, v závislosti na dalších parametrech komunikační situace:
zapamatování, doplnění, předání…
V jeho zájmu je pochopit význam sdělovaného. Proto v případě, že existují pravidla a
vhodné podmínky má možnost se dotazovat, žádat upřesnění, vysvětlení. Odpovídá
komunikátorovi na sdělení – jeden akt se tím uzavírá.
Komunikátor a komunikant jsou z hlediska tématu komunikace partneři.
Nejjednodušší komunikační akt má dva partnery. Ve složitějších případech jde o více
partnerů, pak se vytvářejí vazby nejen mezi komunikátorem a příjemcem, ale i mezi
komunikanty navzájem, např. frontální výuka v podobě přednášky či cvičení.
Často se v komunikaci střídají role komunikátora a komunikanta, což se projevuje v
pružnosti komunikace, v její živosti. Není tomu tak vždy. Existuje i komunikace
jednosměrná, kde není přímá zpětná vazba, např. noviny, rozhlasové a televizní
vysílání. V pedagogické komunikaci to může být např. přednáška vysílaná z
videozáznamu.

V závislosti na vztahu mezi podnětem a odpovědí, můžeme rozlišovat komunikaci
vyrovnanou nebo nevyrovnanou. Mohou tedy nastat, tři případy:
1. podnět a odpověď jsou vyrovnané,
2. podnět je silnější než odpověď
3. podnět je slabší než odpověď.
V prvním případě se jedná o vyrovnanou komunikaci. Volná diskuse obou partnerů,
kde není zřejmé, kdo z nich je regulátorem aktu. Ostatní dva případy jsou komunikací
nevyrovnanou, kdy v prvním z nich jde např. o rozkaz, ve druhém případě může jít o
žádost.
Od jednoho partnera k druhému se v průběhu komunikace předává nějaké sdělení,
obsah, komuniké. Obsah musí být srozumitelný všem partnerům komunikace.
Jakmile je srozumitelný jen jednomu z nich, komunikační akt se neuskutečňuje.
Zde je důležitá volba vhodných výrazových prostředků především s ohledem na
příjemce. Je pravda, že vyjadřovací prostředky a jejich vývoj jsou úzce spojeny s
kulturou, v níž se komunikující pohybují. Vyvíjely se od zvláštních pohybů a gest k
řeči mluvené a dále pak k písmu, které umožňovalo větší prostorový rozsah i časové
dimenze komunikace. V případě pedagogické komunikace je důležité rozlišovat navíc
mezi jazykem přirozeným, v němž se studenti přirozeně vyjadřují a jazykem
odborným, v němž se přirozeně vyjadřuje učitel určitého předmětu a od studenta se
očekává, že bude také schopen odborný jazyk aktivně využívat.
Rozlišujeme slovní - verbální a mimoslovní, tzv. neverbální prostředky komunikace. K
vyjadřovacím prostředkům patří též ikonosféra, tedy sféra obrazová, která se
realizuje ve filmech, televizi, ale i např. na dopravních značkách. Stejně tak
nemůžeme opomenout zvukovou sféru s hudebními i nehudebnímu zvuky. Největší
společenský význam má řeč mluvená i psaná. Lidé myslí v prvcích řeči. V mnoha
komunikačních aktech můžeme najít několik výrazových prostředků ke sdělení
jednoho obsahu. Můžeme však také sdělovat zcela beze slov, svými činy.
Komunikační kanál lze vymezit jako souhrn hmotných podmínek dovolujících
komunikátorovi komunikovat s komunikantem. Tvoří je jednak různé technické
aparatury, jež zprostředkovávají komunikaci, jednak smyslové orgány člověka. Za
nejvýznamnější smysly z hlediska společenské komunikace jsou považovány zrak,
sluch, které se účastní při naprosté většině komunikačních aktů, dále pak dle
významnosti následují hmat, čich a chuť. V pedagogické komunikaci se můžeme
setkat s komunikací přímou, tedy setkáním účastníků komunikace tváří v tvář
(přednáška, cvičení) nebo komunikací nepřímou, např. e-mail v případě e-learningu
či domluvě konzultace, kniha, studijní text..
Každý komunikační akt nebo proces obsahuje záměr a dosahuje nějakého efektu. Již
sám výběr sdělovaných informací obsahuje záměr a může mít efekt. V případě

učitele se může jednat o vysvětlování, přesvědčování či zesměšňování. Efektem
komunikace rozumíme to, zda a jak, bylo záměru dosaženo.
Mezi komunikátorem a příjemcem se často odehrává i jakási hra, kdy příjemce hledá
obranu proti záměrům komunikátora nebo staví své protizáměry a snižuje tak
skutečný efekt záměrů. Se záměrem a efektem komunikace souvisejí pojmy
strategie a taktiky komunikace.
Strategie zahrnuje základní cíle partnerů komunikace. V pedagogické komunikaci
je za strategický cíl považováno dosažení určité úrovně znalostí či dovedností
studenta.
Taktika pak zahrnuje cíle dílčí, středně až pouze krátkodobé.
Prostřednictvím taktických cílů se dosahují cíle strategické. Taktika se projevuje v
jednotlivých komunikačních aktech. V případě pedagogického působení v sérii témat,
úkolů a cvičení, které by měl student zvládnout a pokud tak učiní, dostaví se u něho
určitá úroveň vědomostí.
Přenos sdělení se neuskutečňuje automaticky. Hloubka přijetí a
sdělovanému je také různá v závislosti na mnoha okolnostech.
způsobilosti (znalosti, dovednosti, stupeň zralosti osobnosti) ke
jednotlivých účastníků, ale také na jejich motivaci ke komunikaci i
podmínkách, za nichž ke sdělování dochází, tedy na konkrétní situaci
prostory).

porozumění
Jednak na
komunikaci
na vnějších
(místo, čas,

Každé lidské setkání má jiný cíl. Tedy i komunikace bude mít rozdílné cíle. Není vždy
cílem pedagogické komunikace sdělovat poznatky v oboru. Někdy je důležité věnovat
pozornost poznání druhého v sociální interakci, aby různí lidé (věkem i dosaženým
vzděláním) k sobě vůbec nějakou cestu mohli najít.
Pedagogická komunikace je setkáním lidských bytostí, které je vymezeno vnějšími
podmínkami. To, že podmínky jsou dány, ještě neznamená, že cesta pro sdělování je
mezi komunikujícími automaticky otevřena. Lidé k sobě cestu v procesu komunikace
teprve hledají. Jestli ji najdou či nikoli nezávisí na žádné vyšší moci, nýbrž na nich
samotných. Na jejich ochotě a potřebě něco předávat (samozřejmě, že musí mít co
předávat), dávat se všanc druhým a na druhé straně na jejich otevřenosti – ochotě
něco jiného přijímat.
Řídícím elementem v tomto procesu je učitel, který je odpovědný za naplňování
pedagogických cílů: vychovávat a vzdělávat mladou generaci, ty nové, kteří
přicházejí do společnosti ne ze své vůle, ale aby přejali odpovědnost za přežití
společnosti a podíleli se nejen na jejím zachování, ale také na jejím rozvoji.
Pedagogické cíle však nejsou jen cíli učitelovými. Měly by se v procesu
pedagogického působení stát i cíli vzdělávaných – být odborníkem, profesionálem, s
důležitými odbornými znalostmi a lidskými kvalitami nezbytnými pro profesionální
výkon zvoleného povolání. Takového úkolu se nemůže učitel zhostit pouze jako
jednotlivec, ale ve vztahu ke studentovi jako reprezentant pedagogického sboru.

Zpětná vazba má v pedagogické komunikaci velký význam. Můžeme ji chápat jako
korekční informaci určenou člověku, který se chce dozvědět, jak probíhá proces, na
němž se podílí.
U zpětné vazby můžeme rozlišit:
•
•
•
•

stránku regulativní – řídí studentovu činnost podle určité strategie s využitím
informací získaných na začátku, v průběhu a na konci procesu,
stránku sociální – učitel a student si navzájem ujasňují své postoje, vztahy,
očekávání,
stránku poznávací – učitel lépe poznává studenta, student učitele, učivo i sám
sebe,
stránku rozvojovou – student se učí zpětnou vazbu využívat, začíná vzdělávat
sám sebe.

Podoby zpětné vazby mohou být :
• úplný souhlas (Ano. V pořádku. Velmi dobře. Výborně.)
• úplný nesouhlas (Ne. To není dobře. Nikdo tě neslyší. No,no, co to je.)
• částečný souhlas, částečný nesouhlas (To je sice pravda, ale mezi nimi leží
ještě .…)
• jednoduchá pozitivní odpověď (nejčastěji formou učitelského „echa“)
• jednoduchá negativní odpověď (nejčastěji formou opakování chyby či prostého
sdělení správného řešení)
• pozitivní nebo negativní zpětná vazby doplněné vysvětlením
• vyžádání dalších variant odpovědí
• přechod k jinému tématu.
Pravidla pro předání zpětné vazby:
•
•
•
•
•
•
•

Zaměřte se na chování nebo záležitost, ne na osobu. Pamatujte, že účinné je
posílení pozitivního chování.
Snažte se o popis chování, ne o jeho hodnocení. Popište chování a jaký má
vliv na vás. Mluvte jen o tom, co se dá změnit.
Buďte pokud možno konkrétní. Obecná vyjádření se míjejí účinkem.
Mluvte o sobě, neschovávejte se za „my“ a „oni“.
Udržujte oční kontakt – dívat se na člověka, jemuž dáváte zpětnou vazbu a
mluvit přímo k němu je naprosto nezbytné.
Vynechejte absolutní slova jako „vždycky“ a „nikdy“. Vyhněte se obviňování.
Podávejte zpětnou vazbu jen takovou formou a v takovém množství, které je
druhá osoba ochotna „slyšet“.

Zlatá pravidla pro přijetí zpětné vazby:
•

Naslouchejte aktivně.

•
•
•
•
•
•

Zůstaňte po celou dobu otevření všem myšlenkách a názorům.
Mluvte pozitivním a příjemným tónem.
Ověřte si, zda jste všemu správně rozuměli.
Klaďte otevřené otázky a požádejte o příklady.
Za zpětnou vazbu vždy poděkujte.
Sami pro sebe si zhodnoťte, zda je nutná změna a co případně změnit.

Zdánlivě jednoduchý model toku informací v sobě skrývá celou řadu úskalí:
•
•
•
•
•

nebezpečí rozdílnosti významů používaných termínů na straně komunikanta a
komunikátora;
deformace nebo dokonce ztráta informace při průchodu komunikačním
kanálem,
šumy přenosu, mající různý původ, např. v psychice komunikanta, v médiu
přenosu;
zřetězení v přenosu informace (navázání na původní informaci informací
dalších);
odlišnost společenských rolí komunikujících.

Má - li být dorozumívání účinné, musí komunikační proces splňovat následující
podmínky:
•
•
•
•
•
•
•

dostatečnost - z hlediska množství předávaných informací;
relevantnost - informací vzhledem k obsahu sdělení;
přesnost - jednoznačné postižení vymezovaného jevu;
adekvátnost - soulad informací s objektivní skutečností;
rychlost a aktuálnost zajišťující přiměřeně včasné předání informace;
stručnost - omezení obsahu sdělení pouze na relevantní informace;
srozumitelnost.

Zásady účinného dorozumívání kladou zároveň požadavky na kvalitu a formu
předávaných informací. Kromě výše zmíněných je třeba doplnit ještě následující:
•
•
•
•
•
•

výběr formy předání informace - písemná či ústní,
tón informace by měl být v souladu s její závažností,
v případě, že je informace chybná, je třeba rychle a bez vytáček tuto
skutečnost přiznat a chybu napravit,
komunikátor má sledovat, jak je informace příjemcem přijímána,
k informacím má komunikátor i komunikant zaujímat aktivní přístup,
je výhodné, když je informace částí určitého očekávaného a známého
informačního, resp. komunikačního systému.

Pedagogická komunikace je nesena pedagogickým záměrem, sleduje pedagogické
cíle, odehrává se ve vzdělávacím a výchovném kontextu, jejími aktéry jsou učitelé,
studenti, studijní skupiny.
Může mít podle míry připravenosti různé podoby:
•
detailně připravená
•
připravená jen rámcově
•
nepřipravená komunikace (jedinečné situace)
Ve vztahu k prostředí, v němž probíhá, můžeme rozlišovat komunikaci:
•
oficiální (její cíle a obsah je určen učebními osnovami)
•
neoficiální – přestávky, mimoškolní činnost
Formativní funkci mají obě.
Funkce optimální pedagogické komunikace
•

zajišťuje příznivé emocionální klima pedagogického procesu, optimalizuje
vztahy mezi učitelem a studenty a studenty navzájem
umožňuje řídit sociálně psychologické procesy v kolektivu
vytváří nejlepší podmínky pro rozvoj motivace žáků a tvořivých stránek jejich
učení
formuje všechny účastníky pedagogického procesu, zejména osobnosti žáků
správným směrem a dovoluje co nejlépe pedagogicky využít zvláštností
učitelovy osobnosti
je prostředkem k uskutečňování výchovy a vzdělávání
zprostředkovává společnou činnost účastníků
zprostředkovává vzájemná působení účastníků v nejširším smyslu
konstituuje výchovně vzdělávací proces

•
•
•

•
•
•
•

Pravidla pedagogické komunikace
Lidé si navzájem sdělují i pravidla svého setkávání. Stejně tomu je i v pedagogické
komunikaci. Část pravidel je stanovena školou – vnitřní řády, část obecnými pravidly
chování v dané společnosti – etiketa, část je výsledkem procesu střetu zájmů mezi
učiteli a studenty.
Při frontálním vyučování platí pravidla pro učitele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kdykoli si vzít slovo
mluvit s kým chce
rozhodovat o tématu komunikace
mluvit v rámci vyučovací jednotky jak dlouho chce
mluvit na učebně kde chce
mluvit v pozici, kterou považuje za vhodnou

Pravidla pro studenty:
1.
právo mluvit v hodině, jen když mu učitel udělí slovo
2.
mluvit jen s tím, kdo mu byl určen
3.
mluvit jen o tom, co mu bylo určeno
4.
mluvit jen tak dlouho, jak mu bylo určeno
5.
mluvit jen na místě, které mu bylo určeno
6.
mluvit v pozici, která mu byla stanovena
Je zřejmé, že při frontálním vyučování se obtížně vedou studenti k aktivitě a
iniciativě, obtížněji se i diskutuje. Při nedodržování pravidel studenty – žvýkačky,
sledování soukromých záznamů nevztahujících se k tématu výuky na počítači – by
učitel vždy měl pečlivě zvažovat míru porušení pravidel i způsob, jak studenty přivést
k respektování pravidel.
Jiné formy výuky vyžadují jiná pravidla. Při jejich koncipování by měl učitel dodržovat
následující zásady:
•
•
•
•

řídit se tím, že mají maximalizovat spolupráci a minimalizovat rušivé chování
žáků
zajišťovat bezpečnost žáků a příjemnost pracovního klimatu
zamezovat rušení ostatních
udržovat přijatelnou úroveň slušnosti a zdvořilosti mezi studenty.

Na formulování pravidel by se měli podílet studenti i učitelé. Této činnosti je
věnována především úvodní hodina v příslušném předmětu. Na učiteli pak spočívá
úkol důsledně dohodnutá pravidla dodržovat.

Obvyklé komunikační struktury ve škole
Pro úspěšnou komunikaci je důležité znát i povahu informačního kanálu. K jeho
nejdůležitějším charakteristikám náleží komunikační struktura.
Komunikační struktura odráží podstatné znaky komunikace:
-

Kdo s kým komunikuje?

-

Kdo je iniciátorem komunikace?

-

Kterým směrem komunikace probíhá?

Mezi nejčastěji vydělované typy komunikačních struktur patří:
ŘETĚZEC - jednoduchá otevřená lineární síť, KORMIDLO (hvězda) - vedoucí s
úlohou centra a informačním monopolem, KRUH - uzavřená síť, VŠEOBECNÉ
SPOJENÍ - tým

Každá z těchto struktur má své výhody i nevýhody a její použití závisí od situace, v
níž se komunikující nacházejí a od účelu použití komunikace.
Významné odlišnosti u jednotlivých struktur je možné najít zejména v těchto bodech:
rychlost sdělování, přesnost sdělování, podpora vedoucího komunikace, míra
morálky. Jsou sestaveny do tabulky vyhodnocení komunikačních sítí:

rychlost přesnost podpora
sdělování sdělování vedoucího
řetězec
kormidlo
kruh
všeobecné spojení

míra
morálky

střední

velká

střední

střední

velká

velká

velká

nízká

malá

malá

žádná

velká

velká

střední

žádná

velká

Komunikační techniky v pedagogické komunikaci
A) Technika kladení otázek
K umění úspěšné komunikace bezesporu patří i umění dobře se zeptat. Vědět jak má
být položena otázka, aby na ni příjemce reagoval tak, jak je třeba. Umět rozlišovat
jakou můžeme dostat, na tu kterou otázku, odpověď a podle toho pak řídit
komunikaci.
Seznámíme se proto s nejběžnějšími typy otázek a se způsoby jejich užití.
Podle charakteru odpovědi na otázku dělíme otázky na:
uzavřené - na tento typ otázek odpovídáme ANO – NE –NEVÍM;
otevřené - předpokládají poskytnutí doplňujících informací při odpovědi,
uvedení nějakých informací o faktech.
Otevřené otázky použijeme všude tam, kde chceme komunikaci rozvinout. „Otevírají
komunikaci“. Používáme je jako prostředku k navázání kontaktu s příjemcem sdělení,
vytváříme mu prostor, můžeme prolomit počáteční ostych či trému. Jsou vhodným
nástrojem komunikace s lidmi zamlklými, kteří přesně nevědí, co chtějí, neformulují
konkrétně své požadavky. Užívají se v situacích, kdy chceme zjistit názor jiného
člověka.
-

Uzavřené otázky je vhodné cíleně používat v kontaktu s extrémně upovídanými
osobami, s lidmi, kteří často odbíhají od tématu. Je třeba však s nimi zacházet
šetrně, protože jejich přemíra může působit dojmem výslechu. Je vhodné je použít v
situaci, kdy je nutné rychle zjistit fakta, odezvu člověka na nějaký problém.

Podle intenzity ovlivňování partnera v komunikaci můžeme vyčlenit:
otázky sugestivní;
otázky alternativní;
Sugestivní otázky, se užívají v situacích, kdy chceme ovlivnit odpověď partnera, kdy
chceme získat jeho souhlas, či nesouhlas. Jejich použití je účinné zvláště vůči
sugestibilním lidem, vůči osobám, které se lehce nechají zmanipulovat.
Zkuste odolat nebo snad namítat něco vůči formulaci "Jistě uznáte, že není možné,
abych za těchto podmínek u Vás pracoval."
Alternativní otázky nevytvářejí takový tlak na příjemce sdělení, ale spíše se s jejich
pomocí omezuje možnost výběru pro příjemce sdělení, či se předchází jeho
nepřijatelné odpovědi. "Máte středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání?"
Alternativní otázky podporují rozhodování, dávají možnost výběru, proto je vhodné je
používat vůči nerozhodným lidem, či těm, kteří se nevyjadřují konkrétně. Výhodou
alternativní otázky je i to, že nepředpokládá zamítavé stanovisko neumožňuje
vyhnout se odpovědi. Na otázku "Přijdeš v úterý nebo ve čtvrtek?" se něco
odpovědět musí.

B) Aktivní naslouchání
Má-li rozhovor plnit svůj účel, je třeba zabezpečit, aby mluvčí věděl ke komu mluví,
aby se neodkláněl od tématu, aby byla zachována kontinuita rozhovoru. Toto vše je
možné zabezpečit užitím techniky aktivního naslouchání, která zároveň pomáhá
vytvářet atmosféru rovného jednání, budovat vztah k partnerovi i získávat informace.
Efektivní uplatnění zmíněné techniky vyžaduje určité schopnosti:
-

ochotu naslouchat druhému, která se projevuje v odpovídajícím chování
(držením těla a výrazem obličeje prozrazovat zájem a pozornost);
soustředěnost na sdělení (naslouchat a nepřemýšlet nad svou odpovědí);
všímat si nonverbálně sdělovaných informací (naslouchat a současně
pozorovat a vnímat);
klást přímé, podněcující otázky (typu: kdo, co, kdy, kde, jak, proč?);
ovládat umění mlčet v rozhovoru (neodpovídat ihned);
být schopen reflexe, zrcadlového obrazu (věrně reprodukovat to, co mluvčí
řekl);
umět parafrázovat (opakovat sdělení vlastními slovy k ujištění o správném
pochopení).

B) Rozhovor
Rozhovor představuje rozmluvu dvou a více lidí, která může mít různou podobu výslech, debata, konverzace, dialog.
I v rozhovoru platí základní schéma komunikace, probíhá v určitých komunikačních
strukturách a má svou verbální a neverbální podobu. V důsledku vytvoření a
zdokonalování komunikačních technologií se rozlišuje i jeho přímá a zprostředkovaná
podoba. V rozhovoru se často proměňuje pozice komunikanta a komunikátora.
Pokud se oba dostanou do role mluvčího zároveň, vzniká "intruze" - násilný vstup do
hovoru. Pokud v této pozici zůstanou, narušuje se podstata komunikace - přijímání a
pochopení sdělovaného. Pro vedení řízeného rozhovoru, ve kterém jsou sledovány
určité cíle, je nezbytná pečlivá příprava.
Jak je třeba se na rozhovor připravit? Taková příprava, má obvykle tři části:
1.
Fáze uvědomění si obecného rámce.
V této fázi příprav je nutné si uvědomit, že:
při každé konverzaci probíhá mnohovrstevný komplexní děj, v němž se
projevují různé vzory lidského jednání a způsoby reakcí;
vždy je v sázce Vaše "Já" - je třeba působit dobrým dojmem, není vhodné
vždy dávat najevo své pocity;
formulace Vašich dotazů a výpovědí může mít různý účinek. Rozlišujte a
vhodně zařazujte volené typy otázek (sugestivní, řečnické, alternativní…).
2.
Fáze samotné přípravy rozhovoru.
V obsahovém smyslu znamená:
ujasnit si cíl, kterého má být v komunikaci dosaženo;
rozmyslet si jakým způsobem formulovat otázky, jaké typy otázek a kdy
položit;
zvážit argumenty a souvislosti svých zdůvodnění;
stanovit si pravděpodobný průběh rozhovoru po etapách.
Z technického hlediska znamená:
partnerovi v rozhovoru včas oznámit čas, předběžný obsah rozhovoru a
délku jeho trvání;
naplánovat si dostatek času, nerušenost rozhovoru;
připravit vhodný zasedací pořádek;
Z mentálního hlediska znamená:
naladit se na osobnost komunikačního partnera;
vžít se do role partnera;
budovat svůj vztah jako partnerský - rovný.
3. Fáze vlastního provedení rozhovoru:
navodit atmosféru;
přejít k věcnému obsahu rozhovoru;

seznámit partnera s předmětem a cílem rozhovoru;
vyložit vlastní stanovisko;
aktivně naslouchat názoru partnera;
shrnout možné rozdíly v názorech a společně vypracovat kroky k řešení
problému,
Učitelé se dopouštějí při vedení rozhovoru nejčastěji následujících chyb:
1. Nerozlišují podobu rozhovoru –poradenský, vytýkací, přímý a nepřímý
rozhovor, připravený a nepřipravený rozhovor
2. Na rozhovory, které nejsou náhodné, které dokonce mají vést, se nepřipravují.
3. Nerespektují fáze přípravy rozhovoru ani jejich obsah.
4. Nevěnují patřičnou pozornost vlastnímu vedení rozhovoru:
5. Nenaslouchají studentům v rozhovoru. Má-li rozhovor plnit svůj účel, je třeba
zabezpečit, aby mluvčí věděl ke komu mluví, aby se neodkláněl od tématu,
aby byla zachována kontinuita rozhovoru.
6. Neumějí pracovat s otázkami v rozhovoru. Neumějí formulovat správně
otázku, nerozlišují mezi jednotlivými typy otázek, nezamýšlejí se nad
umístěním otázky v rozhovoru a její funkcí. Dostat vyčerpávající odpověď je
možné jen na dobře položenou, srozumitelnou otázku. Kdo se neptá, nemůže
dostávat odpovědi, nic nezjišťuje, ale také se nic nedozví.
7. Po ukončení si rozhovory nevyhodnocují.
Závěr
Učitelé si často kladou otázku: Máme vůbec čas na pedagogickou komunikaci? Vede
je k tomu několik skutečností:
•
reálný čas pro učení a čas stanovený učebním plánem se rozcházejí
•
učivo, které je předmětem komunikace je příliš obsáhlé, naplnit osnovy
znamená využívat postupů jednodušších a méně pracných – sdělování, písemná
komunikace mezi učitelem a žákem, zkoušení, pro výchovně laděnou komunikaci je
málo prostoru
•
žáci nemají čas si učivo upevnit, debatovat o něm, což vyúsťuje v povrchní styl
učení (výzkumy ukazují, že 40% času je věnováno v hodině učební činnosti žáků)
•
i smíšená hodina dává málo prostoru pro komunikaci.
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Výukový scénář a metodické pokyny k výuce
Tematický blok je vyučován v kombinované formě v následujících krocích:
1. přímá výuka – přednášky s cvičeními (2x 90 min.),
2. samostatné práce studentů – samostudium materiálů v aplikaci Moodle
3. samostatná práce studentů - vytvoření přípravy na vlastní hodinu,
4. vyhodnocení pedagogické komunikace studenta na základě videozáznamu
jeho výuky v rámci závěrečného semináře v bloku Komunikační dovednosti
učitele.

Téma 1 - přednáška (90 min.)
Cíl hodiny: Představit studentům sociální rozměr pedagogické komunikace.
Struktura hodiny:
1.
2.
3.
4.

Pojetí pedagogické komunikace
Stránky pedagogické komunikace
Podoby pedagogické komunikace
Role učitele v pedagogické komunikaci

Doplněno o cvičení: a) faktory ovlivňující porozumění sdělovanému
b) aktivní naslouchání

Téma 2 – přednáška (90 min.)
Cíl hodiny: Vysvětlit faktory ovlivňující efektivní řízení pedagogické komunikace a
upozornit na jejich vlastnosti ve vztahu ke kvalitě pedagogické komunikace.
Struktura hodiny:
1.
2.
3.
4.

Komunikační struktury v edukačním procesu
Role učitele a pravidla komunikace v jednotlivých strukturách
Typy rozhovorů v edukačním procesu
Zadání samostatné práce – příprava vlastní vyučovací jednotky

Na závěr cvičení: určit pravidla komunikace pro zadanou výukovou situaci.
vymezit úskalí komunikace s určitými cílovými skupinami
vzdělávaných
Vzor pro přípravu na vlastní vyučovací hodinu je k dispozici v aplikaci Moodle.
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Název předmětu: Komunikační dovednosti učitele
Zpracovaly: Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D.
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Vzdělávací cíl: Informovat o pojetí komunikačních dovedností vysokoškolských
učitelů, seznámit s obsahem komunikační kompetence, identitfikovat komunikační
styl pedagoga a
seznámit s častými chybami v pedagogické komunikaci
vysokoškolského učitele.

Obsah:
Komunikační dovednosti
Pojem komunikační dovednost je nejednoznačný. Základem pojmu je pojem
dovednost, který se často vymezuje ve vztahu k dalším pojmům jako je schopnost a
vědomost. V pedagogické literatuře domácí i zahraniční provinience přibližně od
poloviny 70. let 20. století najdeme celou řadu různých výkladů jednotlivých pojmů i
jejich vzájemného vztahu. Východiskem pro vymezení pojmu je činnostní přístup
k učení. Podrobněji o přehledu přístupu jednotlivých autorů píše Nelešovská (s. 1418). Pojetí komunikační dovednosti tedy závisí na volbě obecného přístupu k pojmu
dovednost. Problém je, že jsou častěji tyto pojmy analyzovány ve vztahu k žákům a
studentům než ve vztahu k pedagogům.
Podstatné je, že komunikační dovednost patří ke stěžejním pedagogickým
dovednostem, které je nutné chápat jako systém. Jejich postupným osvojováním
učitel získává pedagogické mistrovství.
V pedagogické literatuře převažuje psychologický přístup J. Linharta k pedagogickým
dovednostem. Odlišují se pedagogické schopnosti a dovednosti. Pedagogické
schopnosti jsou chápány jako určitý předpoklad, možnost pedagogické činnosti,
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dovednost pak jako aktuální způsobilost k pedagogické činnosti. Jsou vzájemně
provázané, nejsou statické a lze je rozvíjet. Dovednost je ve většině případů chápána
jako cvikem získaný předpoklad k úspěšnému vykonávání určité činnosti
(Nelešovská, s. 17). Předpokladem pro její vznik je vzdělání osobnosti a vrozené
dispozice.
Připojujeme se k vymezení pojmu komunikační dovednost u Nelešovské (2005, s.
24), která ji označuje jako schopnost optimalizovaného jednání v pedagogické
interakci se studentem, a to na základě osvojených vědomostí a dovedností, které se
uskutečňuje za pomoci konkrétních metod, forem a prostředků pedagogické
komunikace. Jde o základní dovednost, kterou musí učitel ovládat.
Poznání komunikačních dovedností není zcela jednoduchý úkol. E. Vyskočilová
odhalila a empirickým výzkumem potvrdila možnost zkoumat pedagogickou
komunikaci a komunikativní dovednosti jako odezvu žáků (studentů), jako míru
zaujatosti žáků v pedagogické komunikaci s ohledem na osobnost učitele, jeho
jednání a učivo (Nelešovská, s. 20)
V tradičním chápání pedagogické komunikace míval učitel nadřazenou pozici, byl
verbálně aktivnější, studenti nesměli zasahovat do edukačního procesu a mohli
mluvit jen tehdy, pokud k tomu byli učitelem vyzváni. Převažovala přímá osobní
setkání učitele a studenta nad zprostředkovanými formami jako je písemné vyjádření
či e-learningové prvky ve vyučování. Od studentů se vyžadovala pouhá reprodukce
předneseného učiva. V moderním pojetí je vztah mezi učitelem a studenty spíše
vztahem partnerským, studenti jsou vedeni k aktivitě a poměr verbálního projevu
mezi učitelem a studenty je mnohem vyrovnanější. Učitel využívá daleko více prvků
nonverbální komunikace spolu s verbální komunikací a volba výukových metod a
forem je daleko pestřejší. Tyto změny jsou živnou půdou pro vytvoření pozitivního
klimatu a mezilidských vztahů, vedou k eliminaci klimatu defenzivního, ve kterém
dochází mezi učitelem a studenty k vzájemné rivalitě a soupeření.
Komunikace se spolu s edukačním prostředím podílí na vytváření edukačního
klimatu, které je z velké části odpovědné za efektivitu edukačního procesu a ovlivňuje
motivaci a úspěšnost studentů při studiu. Pozitivní klima vede celkově k lepším
studijním výsledkům, zatímco negativní klima může vyvolat odpor ke studiu, vést k
podvádění a nepřátelským vztahům mezi učitelem a studenty, nekázni a agresivním
projevům. Poslední dobou se vidět významný posun, neboť tradiční formy
komunikace se pomalu vytrácejí a jsou nahrazovány moderními formami.
Komunikační dovednosti rozvíjí osobnost člověka, jelikož posilují sebejistotu,
sebedůvěru a sebeúctu. Zvyšují schopnost pracovat v týmu, efektivně řešit spory a
problémy. Zlepšují mezilidské vztahy, sebeřízení a také snižují stres. Dobré
komunikační dovednosti znamenají až 85 procent vašeho úspěchu v pedagogické
oblasti. Vhodně zvolená komunikace mezi učitelem a studentem zvyšuje efektivitu
edukačního procesu. Z tohoto důvodu je důležité, aby si učitel uvědomil a osvojil

základní i pomocné komunikativní prostředky, které bude následně schopen použít a
aplikovat do praxe.
Komunikační kompetence
Na osobnost učitele je kladena spousta požadavků, které jsou spjaty s dosažením
vyšší morální úrovně úzce spojené s výkonem jeho profese. V dnešní době se musí
učitel orientovat v nových poznatcích vědy, kultury a techniky, musí naplňovat rychle
se měnící požadavky společnosti. Jako synonymum pro dovednost, znalost, pro
schopnost vykonávat nějakou činnost a být v této činnosti kvalifikovaný, se používá
pojem kompetence.
V češtině se pojem kompetence vykládá ve dvou základních významech. Běžně je
pojem kompetence chápán jako pravomoc, oprávnění, obyčejně udělované nějakou
autoritou nebo patřící autoritě. Druhý význam označuje předpoklad, způsobilost, či
dispozice k jakémukoliv jednání.
Komunikační schopnosti, dovednosti a zkušenosti umožňující učiteli realizovat různé
komunikační potřeby označujeme pojmem komunikační kompetence. Ta se rozděluje
do čtyř úrovní na (viz tab.1):
• gramatickou (ovládnutí jazyka jako kódu: znalosti slovní zásoby, pravidel
morfologie, syntaxe, fonologie, vše na úrovni struktury věty; vyžaduje znalost
spisovného jazyka, ve kterém učitel vyučuje)
• diskurzivní (je rozšířením gramatické kompetence nad úroveň věty. Zahrnuje
znalost a prostředky pro vyjadřování mezivětných vztahů; vyžaduje schopnost
vysokoškolského učitele kombinovat slova a jejich gramatické formy, tvořit texty a
proslovy pro různé účely)
• sociolingvistickou (zahrnuje porozumění sociálnímu kontextu, ve kterém je jazyk
užíván, např. role účastníků komunikace, komunikační záměr, sdílené informace,
schopnost komunikovat přiměřeně a adekvátně komunikační situaci, komunikace se
studenty, veřejností, spolupracovníky, masmédii…)
• strategickou (je komplexní tím, že zahrnuje verbální i neverbální jazykové
prostředky, které mluvčí užívá tehdy, když potřebuje kompenzovat nedostatky v
jiných dimenzích komunikační kompetence nebo komunikaci zefektivnit; vyžaduje
znalost různých komunikačních strategií ve snaze dosáhnout edukačních cílů).
Tab. 1: Dimenze komunikační kompetence podle Canale a Swainové (1980)

Zatímco gramatická a diskurzivní kompetence se vztahují k používání jazykového
systému, sociolingvistická a strategická kompetence se váží k funkčním aspektům
komunikace.
Vztah mezi těmito čtyřmi dimenzemi je patrný z obr. 1, kde je vzájemná propojenost
a souvislost těchto všech dimenzí znázorněna pomocí tvaru obrácené pyramidy.
Nárůst v jedné dimenzi tak vyvolá nárůst ve všech ostatních, a tím i v celé
komunikační kompetenci.

Obr. 1: Model komunikační kompetence podle Savignonové (1983)

Komunikační kompetence lze vyhodnotit standardními evaluačními nástroji. Ty jsou
však v našich podmínkách dosud neověřené. Dalším způsob je založen na
vyhodnocování výpovědí studentů prostřednictvím hodnotících dotazníků. I ty jsou
stejně, jako tomu bylo u prvního způsobu hodnocení zatím nestandardizované. Třetí
možností je technika hodnocení založená na posilující sebereflexi učitelů.

Nedostatky v pedagogické komunikaci
•
Komunikace je zaměřená pouze na informativní funkci. Učitel se svou
komunikací často snaží sdělovat studentům pouze vyučovací látku. Komunikace má
však i další funkce, které se do vyučování hodí a které by v něm měly být promítnuty.
Je to např. zábavná a posilující. Právě tyto funkce jsou důležité pro povzbuzení a
zlepšení sebevědomí studenta.
•
Je věnovaná malá pozornost neverbální komunikaci. Neverbální komunikace
je sice nevědomá, ale učitel by si měl uvědomit, že i touto formou na studenty
působí, a proto by měl vědomě kontrolovat svoji řeč těla. Je-li možnost, je velmi
přínosné, nahrát si vyučovací hodinu na kameru a pak si videozáznam projít. Učitel
sám uvidí případné chyby. Pokud to možné není, měl by alespoň požádat svého
kolegu o hospitaci.
•
Interakce mezi studentem a učitelem je nedostatečná, omezuje se pouze na
předávání učiva, širší diskuse se často nepřipouští jenom proto, že to není zvykem
v konkrétní škole. Stává se, že diskuse, které vede pedagog se svými studenty, jsou
na některých školách považovány za rušivý faktor.
•
Komunikace není používána jako motivační nástroj. Komunikace musí být
nastavena tak, aby studenta zaujala, a to nejen obsahem, ale také vhodnou
hlasitostí, zabarvením hlasu a dalšími paralingvistickými aspekty. Dobře promyšlenou
komunikaci lze využít jako velmi efektivní motivační nástroj.

Vhodná volba komunikačního média
Učitel rozhoduje o volbě komunikačního média. Každé médium má svoje výhody i
nevýhody. Pro přehled uvádíme některé z nich v následujících tabulkách.
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Výukový scénář a metodické pokyny k výuce
Výuka v tematickém bloku je realizována kombinovanou formou v krocích:
1. přímá výuka – přednášky s praktickými cvičeními (2x 90 min.)
2. samostudium materiálů v aplikaci Moodle
3. nahrávka vybrané vyučované hodiny (u každého studenta 1x)
4. přímá výuka – seminář (3x 90 min.)

Přednášky (2x 90 min)
Cíle hodin: Vysvětlit pojem komunikační dovednost učitele, předložit strukturu této
dovednosti a poskytnout návody jako dovednost vytvářet a rozvíjet.
Struktura přednášek
Úvod (cíle výuky a pokyny k organizaci videozáznamu z reálné výuky účastníků
kurzu)
(10 min.)
1. Přístupy k vymezení komunikačních dovedností v pedagogické literatuře, výsledky
realizovaných výzkumů komunikačních dovedností.
(30 min.)
2. Klíčové komunikační dovednosti vysokoškolského učitele

(50 min.)

3. Komunikační styl pedagoga

(30 min.)

3. Způsoby zjišťování, „měření“ komunikačních dovedností

(20 min.)

4. Chyby v komunikaci učitelů

(30 min.)

Závěr (ověření seznamu účastníků a termínů k nahrávkám)

(10 min.)

Seminář (3x 90 min)
Cíl: Poskytnout nástroje i prostor pro sebereflexi vlastního pedagogického výkonu,
vytvořit tak předpoklady pro cílené formování a rozvíjení pedagogických dovedností,
zejména dovednosti pedagogické komunikace.

Obsah: Přehrání vybraných sekvencí z výuky frekventantů kurzu ve studijní skupině
a poskytnutí zpětné vazby na pedagogický výkon se zaměřením na komunikační
dovednosti.

Pořadí hodnocení ukázky:
1. sebehodnocení
2. hodnocení skupinou
3. hodnocení lektorem

Kritéria hodnocení pedagogického výkonu:
1. dosažení stanovených cílů z písemné přípravy
2. dodržení plánu hodiny a časového harmonogramu
3. zahájení hodiny a navázání kontaktu s vyučovanými studenty
4. udržení hlavního tématu hodiny a pozornosti studentů
5. řízení interakce se studenty
6. osobnostní komunikační rysy učitele (silné, slabé stránky verbální a neverbální
komunikace)

Studijní opora

Název předmětu: Andragogická sociologie
Téma: Aplikace metod empirického výzkumu v sociálních vědách v práci vysokoškolského učitele
Zpracoval (a): Mgr. Jiří Hodný, Ph.D.
Vzdělávací cíl: Seznámit studenty se základními přístupy a metodami zkoumání
sociální reality.

Obsah:
Výzkumné metody
Metoda vyjadřuje způsob vědecké práce teoretické či empirické. Mezi obecné vědní
metody řadíme metodu historickou, logickou, srovnávací a genetickou. Volba odpovídající metody je dána předmětem zkoumání (nikoliv naopak).
Historická metoda
Patří k základním metodám všech společenských věd. Zabývá se makrostrukturálními jevy a procesy, jakými jsou různé instituce nebo velké společenské celky (národy,
národnostní skupiny, vrstvy), většinou v delším historickém období (minulosti i perspektivě). V sociologii se zaměřuje na analýzu minulosti a pokouší se rekonstruovat
minulé společenské útvary a děje za účelem hlubšího poznání historického vývoje.
Výchozím materiálem, z něhož sociologie získává informace, jsou tzv. prameny
osobní nebo veřejné povahy (dopisy, autobiografie, deníky, památníky, statistické
materiály z minulosti). Prameny jsou podrobovány vnější i vnitřní kritice, při níž se
zkoumá platnost (validita) a spolehlivost jednotlivých pramenů.
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Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Logická metoda
Je soustavou logických prostředků, kterými se analyzuje struktura jevu a souvislosti
mezi různými složkami tohoto jevu, hledají se závislosti mezi nimi.
Srovnávací metoda
Je postupem srovnávajícím jednotlivé a různorodé pozorované jevy či procesy, které
se dále analyzují, hledají společné vlastnosti (znaky). Srovnávání vyžaduje minimálně dva případy (jevy, procesy), ale obvykle jich bývá zkoumáno více. Výsledkem je poznání a odlišení podstatného a nepodstatného a možnost opakovaného výskytu jevů a procesů.
Srovnávána mohou být vlastní pozorování nebo může jít o porovnávání s výsledky jiných
výzkumů.

Genetická metoda
Zkoumá vznik a vývoj jevu v celku i jeho struktuře.
Procedury
Procedura se vztahuje k výzkumu; je definována postavením v poznávacím procesu
výzkumu. Určuje se jí část přípravné fáze výzkumu, způsob pozorování skutečnosti a
možnosti zpracování výsledků pozorování. Procedura obsahuje určitý způsob organizace poznávacího procesu. Patří k ní výběr terénu a jednotek zkoumání včetně jejich
počtu. Sociologie využívá čtyři základní procedury: statistická, monografická, experimentální, typologická.
Statistická procedura
V sociologických výzkumech se objevuje ve dvou variantách:
a) vyčerpávající šetření (používá se jen vzácně),
b) výběrové šetření (reprezentativní soubory, náhodný výběr, kvótní, samovýběr,
stratifikovaný).
Základní znaky statistické procedury:
a) Operuje vždy s velkým počtem případů nebo pozorovaných jednotek (lidí,
skupin, institucí).
b) Bere v úvahu procesy a jevy tak, jak jsou dány. Vybírá je, a potom pozoruje ex
post facto (nejprve je musí objevit a teprve potom pozorovat).
c) Operuje převážně s kvantifikovanými jevy a procesy.
Postižení velkého počtu případů má za následek zúžení pozorovacího horizontu obvykle na jeden, nebo dva víceméně složité aspekty.

Experimentální procedura
Pozorování se realizuje v umělých podmínkách, zpravidla ve dvou skupinách zkoumaných jedinců. Protože je velmi obtížné zajistit odpovídající podmínky pro provedení, je experiment, v sociologii používán ojediněle. Experiment nezachycuje vývoj jevu
nebo procesu. Logickým východiskem pro užití experimentu je pracovní hypotéza.
Požadavky na experiment:
a) Nutnost navodit, aby zkoumaný jev nastal v určené době, aby bylo možné se
připravit na jeho pozorování.
b) Experiment musí být opakovatelný za stejných podmínek (třeba jiným experimentátorem).
c) Musí obsahovat homogenní (stejnorodé) soubory lidí.
d) Musí existovat možnost stabilizovat všechny podmínky, s výjimkou nezávisle
proměnné, jejíž hodnoty jsou záměrně a kontrolovaným způsobem měněny.
Monografická procedura
Pozorování i zpracování dokumentů je zaměřeno na jeden případ. Může jít o jeden
společenský jev (např. rodina, firma, město nebo vesnice) nebo také o jednu situaci
(dopravní nehoda, kriminální případ). Monografická procedura většinou používá jen
popisu daného objektu pozorování. Výsledky monografických studií je obtížné zobecňovat.
Procedura má následující znaky:
a) Objekt zkoumání je chápán jako celek, na rozdíl od procedury statistické, kdy
se vybírá některý aspekt.
b) Objekty pozorování jsou vybírány záměrně jako případy normální či abnormální.
c) Zkoumá jevy v přirozených podmínkách.
Typologická procedura
Typ v sociologii je teoretická konstrukce, která v sobě zahrnuje všechny podstatné
znaky zkoumaného jevu. V empirickém výzkumu může být zastoupena velmi malými
četnostmi. Typ je teoretickým modelem a naopak, teoretický model má určitou formu
typu. U modelů a typů je speciálním způsobem kombinováno abstraktní a konkrétní.
Zkoumán je i vzájemný vztah mezi typy, a to jak se utváří.
Procedura má následující znaky:
a) Základním pojmem je typ jako pevná syntéza obecného a konkrétního.

b) Typy mají pomáhat v organizaci sociologických poznatků.
c) Vychází z pozorování sociální reality. K informacím sloužících k formování typů přináší výzkumný pracovník tvůrčí a racionální základ.
d) Má význam pro modelování.
Techniky sběru dat
Technika je speciální operace zjišťování faktů nebo manipulace s nimi; vychází ze
základní procedury. Techniky využívané v sociologickém výzkumu jsou pozorování,
dotazník, rozhovor, anketa a studium dokumentů.
Pozorování
Spočívá v záměrném, plánovitém a cílevědomém zkoumání a sledování jevů u jedince, malé či větší skupiny, kolektivu, společnosti apod. pomocí lidských smyslů i s
pomocí záznamové techniky. Cílem pozorování je získat materiál pro ověření hypotézy, nebo doplňující dřívější poznatky. Pozorování klade velké nároky na kvalifikaci
pozorovatelů. Proto bývá použito především v etapě předvýzkumu nebo při provádění menších sond a doplňujících šetření. K pozorování je možné přistupovat různými
způsoby. Pozorování může být přímé a nepřímé či zúčastněné a nezúčastněné.
Přímé a nepřímé pozorování
Přímé pozorování lze vyjádřit následujícím schématem:
JEV → POZOROVATEL → ZÁZNAM → ÚDAJE
U nepřímého pozorování vstupuje mezi sledovaný jev a pozorovatele mezičlánek:
JEV → VÝPOVĚĎ O JEVU → POZOROVATEL → ZÁZNAM → ÚDAJE
Průběh pozorování
1. Určení výzkumného tématu a objektu pozorování.
2. Volba druhu pozorování závisí na objektu a tématu pozorování a na možnostech, které má badatel k dispozici.
3. Vypracování plánu pozorování – čas, rozsah, místo pozorování, způsob provádění záznamu o pozorování s určením, která podstatná fakta budou zaznamenávána, organizační zajištění, náklady na pozorování, způsob ověřování
výsledků.
4. Způsob prezentace poznatků (závěrečná zpráva obsahující interpretaci a
zhodnocení získaných poznatků).

Dotazník
Podstata dotazníkové techniky spočívá v tom, že potřebné informace získáváme prostřednictvím písemného dotazu. Komunikační tok mezi tazatelem a respondentem je
zprostředkován sériemi otázek, které pokrývají zkoumanou oblast problému. Dotazníková technika umožňuje poměrně operativně a levně získat mnoho údajů, které
však mají poměrně deskriptivní charakter a vždy představují jen určitou část skutečnosti.
Dotazníkem se obracíme na adresně určenou část populace, a tímto výběrem bývá
zaručena i reprezentativnost vzorku. Dotazník je standardizovaným souborem otázek, které jsou sestaveny a formulovány z jednoho centra tak, aby byl ve všech případech stejný. Technika dotazníku je pozorováním na dálku.
V komunikaci mezi tazatelem a respondentem existují čtyři gnoseologické vazby a
pracovní momenty: příprava dotazníku, odeslání poštou nebo osobní předání, vyplnění dotazníku, vrácení dotazníku. Celá komunikace může probíhat anonymně nebo
neanonymně. Anonymní šetření je v sociologii obvyklejší. Neanonymní forma se používá u panelových šetření.
Konstrukce dotazníku je náročná záležitost, je jednou z nejobtížnějších prací sociologického výzkumu. Předpokladem použití dotazníkové techniky je důkladná analýza
zkoumaného problému. Otázky se formulují jasně, přesně a jednoznačně.
Formální úprava dotazníku:
a) název, který má stručně vystihnout smysl celého výzkumu,
b) apel na správné vyplnění dotazníku (může být i v průvodním dopise) a upozornění na anonymitu resp. neanonymitu dotazování.
c) pokyny pro vyplnění,
d) schvalovací doložka,
e) vlastní tematické oddíly,
f) poděkování.
Grafická úprava dotazníku:
a) přehledné uspořádání, umožňující snadnou orientaci,
b) dostatečně velké písmo,
c) ohled na další zpracování (kódování odpovědí).

Druhy otázek
Otázky otevřené vyvolávají volné odpovědi. Odpovědi na takové otázky mají spíše
orientační povahu. Kladou se obvykle na počátku výzkumu, hlavně v pilotáži, nebo
na konci dotazníku, jako dodatek, který respondentovi dává možnost volnějšího projevu. Zpracování odpovědí na volné otázky je dost obtížné; nedají se vždy třídit do
kategorií.
Otázky uzavřené jsou orientovány na možnost statistického zpracování. Odpovědi
jsou předem formulovány a mohou být kódovány. Odpovědi na uzavřené otázky patří
do kategorie tzv. nominálních znaků a mohou mít několik podob:
Dichotomické odpovědi v podobě ano – ne (pravé dichotomické odpovědi – jedna
možnost vylučuje druhou; nepravé, kdy ano a ne vyjadřují krajní polohu, např. ano –
možná – ne),
Polytomické odpovědi nabízejí několik předtištěných možností. Pokud možno, třídění
má být vyčerpávající. Respondent má možnost výběru jedné správné odpovědi, nebo
je možná volba více správných odpovědí.
Otázky polootevřené jsou přechodnou kategorií mezi otevřenými a uzavřenými.
Způsoby užití dotazníku
Způsob přímý – dotazník je předložen za přímé účasti tazatele, který je přítomen po
celou dobu vyplňování a dotazník si vezme od respondentů zpět (individuální nebo
hromadné šetření).
Způsob nepřímý – dotazníky (včetně instrukcí) jsou zasílány poštou. Respondent je
požádán o zpětné zaslání vyplněného dotazníku. Od ankety se liší obvykle větším
rozsahem dotazů.
Způsob kombinovaný – spočívá v různých kombinacích doručení a navrácení dotazníků.
Anketa
Anketa je zvláštním případem použití dotazníku. Na rozdíl od dotazníku, jímž se obracíme na adresně určenou část populace, anketa zasahuje určitou část předem neidentifikovaných lidí. Jejich účast v anketě je dílem náhody. Návratnost ankety je dána
jen zájmem anonymních dotazovaných o zkoumaný problém.
Rovněž reprezentativnost výsledků ankety bývá problematická. Anketou se provádí
tzv. samovýběr respondentů – na určité téma odpovídají pouze lidé, kteří o problém
mají zájem. (V literatuře se uvádí, že na ankety odpovídají více lidé s vyšším vzděláním, lidé s větším smyslem pro odpovědnost a systematičnost, lidé s pravidelným
režimem dne a grafomani). V sociologickém zkoumání jde o pomocnou techniku, jejíž

použití je vhodné pro počáteční nebo dokreslující fázi zkoumání. Omezená kvalita
dat vyplývá z malé reprezentativnosti a validity (platnosti) získaných údajů.
Druhy anket
Novinová anketa – anketní otázky v tisku; reprezentativnost je problematická.
Poštovní anketa – anketní list je anonymně poštou rozesílán určité části obyvatelstva. Zkoumaný soubor může být blíže vymezen (část obce, plátci SIPO, koncesionáři televize).
Anketa na místě, je rozdávání dotazníku v určitém shromáždění lidí (návštěvníci kina,
náhodní chodci na ulici). Za tento typ ankety lze považovat i rozhovor s náhodně určenými chodci na ulici apod.
Využití ankety
a) Doplňující prostředek zkoumání.
b) Rychlá informace o názoru na aktuální problém (otázky v denním tisku, anketní otázky na internetu, návštěvníci kina).
c) Anketa může být zdrojem inspiračního, orientačního nebo dokreslujícího materiálu.
Rozhovor
Rozhovor je přirozený prostředek lidské komunikace. Jde v něm vždy o sdělování
informací mezi dvěma nebo více jednotlivci. Rozhovor lze definovat jako systém verbálního kontaktu mezi tazatelem a dotazovaným s cílem získat informace prostřednictvím otázek, které klade tazatel. Rozhovorem se zjišťuje pouze jedna dimenze
sociálních jevů, a to stav vědomí - názory, mínění a postoje k určitému sociálnímu
problému.
Tazatel a dotazovaný v rozhovoru
a) Tazatel je v rozhovoru klíčovou osobou. Na jeho kvalitě rozhodujícím způsobem závisejí výsledky rozhovoru a jejich použitelnost. Nejhrubší chybou je falzifikace protokolu o rozhovoru (rozhovor se neuskutečnil). Dalším zdrojem
chyb může být sám tazatel, který nedokáže být neutrální, nedodržuje režim
rozhovoru, vkládá sugestivní otázky, nepřesně zaznamenává odpovědi, případně je špatně interpretuje. Kvalitu rozhovoru může ovlivnit prostředí, ve kterém se rozhovor odehrává a klima rozhovoru. Použití rozhovoru vyžaduje školení tazatelů nebo vytvoření tazatelských sítí.
b) Dotazovaný v rozhovoru je zdrojem informací a zárukou jejich spolehlivosti.
Přitom nelze předpokládat, že je „odborníkem“ v oboru dotazování. Tuto skutečnost musí brát v úvahu autoři projektu výzkumu a dostatečně jasně určit

úroveň dotazovaných a na tomto podkladě stanovit náročnost kladených otázek.
Zásady pro formulaci otázek
a) Definitivní znění otázek formulujeme na základě teoretických znalostí problematiky, po stanovení cílů a hypotéz a operacionalizaci (rozpracování obecných termínů do roviny sledovaných znaků) základních pojmů. Předvýzkum
slouží k případným úpravám cíle a hypotézy a k ověření srozumitelnosti otázek.
b) Volba otázek musí odpovídat úrovni dotazovaných; je třeba se vyhýbat otázkám, které mají intimní povahu.
c) Při formulaci je nutné se vyhnout provokujícím a dotěrným otázkám.
d) Otázky musí být obsahově a jazykově srozumitelné a jednoznačné.
e) Otázky mají být přiměřeně dlouhé. Příliš dlouhé jsou nepřehledné, příliš krátké
vyznívají příliš jednoznačně. Otázky nemají být sugestivní.
f) Otázky nemají dotazovaného dostávat do trapné situace (difamující otázky).
g) Otázky nemají být náročné na paměť (především dlouhodobou).
Řazení otázek
a) Řazení otázek se řídí spíše psychologickými než logickými zásadami.
b) Postupovat lze od obecného ke konkrétnímu nebo naopak.
c) Na začátek je třeba umístit otázky, které vyvolají zájem dotazovaného.
d) Nejdůležitější otázky by měly být kladeny uprostřed rozhovoru.
e) Identifikační otázky (osobní údaje) mají být zařazeny na konec rozhovoru.
f) Pozor na tzv. „haló efekt“ - otázka předcházející může ovlivnit odpověď na
otázku následující.
Druhy otázek
1. Uzavřené otázky – odpovědi jsou předem formulovány a dotazovaný vybírá
odpověď, která se nejvíce blíží jeho skutečnosti. Nejužší jsou otázky alternativní (ano – ne, muž – žena, dobrý – špatný). Výběrové otázky umožňují volit z
většího počtu kategorií.

2. Otevřené otázky – nechávají na dotazovaném, jakým způsobem bude odpovídat a jak formulovat své odpovědi. Nevýhodou je obtížné zpracování takovýchto odpovědí.
3. Filtrační otázky slouží tazateli k usměrňování rozhovoru.
4. Kontrolní otázky slouží k ověření pravdivosti výpovědí.
5. Trikové otázky mají za úkol oklamat pozornost dotazovaného, odvést jeho pozornost k jinému tématu.
6. Projekční otázky mají podobu postojů a názorů jiných lidí, které jsou respondentovi předkládány k posouzení a vyslovení souhlasu či nesouhlasu. V odpovědích se pak projevuje názor zpravidla v hodnotící rovině. Mohou mít i podobu nedokončených formulací, které směřují k zjištění asociací.
Druhy rozhovorů
a) Kategorizovaný a nekategorizovaný (standardizovaný, nestandardizovaný)
rozhovor se liší mírou formalizace. Kategorizovaný je maximálně formalizován.
Formulace i pořadí otázek jsou pevně dány. Nekategorizovaný je volný rozhovor na dané téma.
b) Zjevný a skrytý rozhovor. Volba je určena povahou předmětu a charakterem
zkoumané skupiny. Zjevný rozhovor je protokolovaný a zajišťuje větší věrohodnost. Tajný vystavuje tazatele nebezpečí, že si poznatky nezapamatuje
dostatečně přesně.
c) Individuální a hromadný. Individuální je v sociologii běžnější. Hromadný (beseda) se zpravidla používá při výzkumu malých skupin.
d) Měkký, neutrální a tvrdý rozhovor se liší stupněm naléhání na dotazovaného.
Měkký – navození vztahu osobní sympatie. Neutrální – indiferentní vztah k dotazovanému, nehodnotí názory. Tvrdý rozhovor je v podstatě výslech. Tazatel
se chová arogantně, vyslovuje nedůvěru, pochybuje o pravdivosti.
e) Hloubkový rozhovor bývá zpravidla volný, s určením základního tématu; další
otázky volí tazatel podle průběhu rozhovoru. Základem je ochota spolupráce
ze strany dotazovaného.
f) Souhlasný a nesouhlasný rozhovor se používá při výzkumu v malých skupinách. Při souhlasném se provádí nejdříve rozhovor se všemi najednou a potom jednotlivě. Při nesouhlasném je tomu naopak.
Průběh rozhovoru
1. Příprava rozhovoru (seznámení s tématem a otázkami, druh rozhovoru, čas a
organizační záležitost).

2. Zahájení rozhovoru (vysvětlit smysl a cíl rozhovoru, způsob výběru, ujištění o
důvěrnosti informací).
3. Průběh rozhovoru (chovat se zdvořile, neprovokovat; nemá trvat déle než hodinu; záznam provádět co nejpečlivěji).
4. Závěr rozhovoru (navodit pocit důležitosti poskytnutých informací, poděkovat a
je-li prostor a respondent o to požádá, pokračovat v neformálním hovoru).
Studium dokumentů
Studium dokumentů znamená využití písemných pramenů jako zdroje sociologických
informací. Uplatňuje se při přípravě všech sociologických šetření. Jejich analýza
umožňuje přesnější formulaci výzkumných cílů, správnější vymezení problémů a
přesnější formulování výzkumných hypotéz. Z hlediska původnosti písemných materiálů rozeznáváme primární dokumenty, které byly pořízeny přímým svědkem popisovaného jevu a sekundární, které vznikly zpracováním primárních pramenů.
Druhy písemných dokumentů
a) Historické dokumenty jsou využívány zejména při historické metodě. Sociolog
při jejich zkoumání hledá zákonitosti v průběhu událostí, v interpretaci jednoho
nebo více faktů podle ontologických předpokladů.
b) Úřední dokumenty se zpravidla týkají poznatků o větších společenských skupinách, organizacích nebo jiných společenských útvarech, které ale většinou
byly zpracovány pro jiné, než sociologické účely. Význam mají především pro
pochopení pojmového aparátu a vytvoření kategorií pro třídění. Jejich validita
(platnost) bývá obvykle vysoká.
c) Osobní dokumenty jsou autobiografie, dopisy, deníky, obrazový materiál, účty
apod. Osobní dokumenty dovolí proniknout hluboko ke zkoumaným problémům, ale zároveň jsou zatíženy přílišným subjektivismem. Problematická je i
reprezentativnost osobních dokumentů.
Způsob studia písemných dokumentů
Před použitím a vyhodnocením písemných dokumentů je třeba prověřit jejich původnost, spolehlivost a vhodnost pro daný záměr.
a) Konstruktivní metoda spočívá v interpretaci poznatků získaných z dokumentů.
Vychází se z určité teoretické koncepce a směřuje se ve výkladu jevu k jeho
rekonstrukci. Předpokládá to zpracování velkého množství materiálu, propracovaný pojmový aparát a určitou síť hypotéz. Vhodné je použít tuto metodu při
přípravě výzkumu.

b) Typologická metoda předpokládá dostatečné množství poznatků o zkoumaném problému, které umožní konstrukci typů. Typologická metoda odhaluje
určité typy chování, typy osobnosti a zjišťuje jejich existenci a výskyt v různých
sociálních skupinách. Smyslem vytvoření typů je nalézt určitou pravidelnost a
řád, který umožňuje klasifikaci materiálu.
c) Statistické zpracování písemných materiálů předpokládá jejich dostatečné
množství. Jednoznačně směřuje k zjišťování závislostí mezi různými znaky
popisovaných jevů. Výhodou je přesnost statistických postupů, nevýhodou obtížnost kategorizace zkoumaných jevů.
d) Obsahová analýza vznikla jako prostředek zkoumání komunikačních procesů.
Cílem obsahové analýzy je dokonalý popis události, která má objasnit pozadí
sledovaného obsahu, účinnost sdělení, nebo zjistit jiné významné charakteristiky společenského života.
Při použití obsahové analýzy dochází ke spojení kvantitativní a kvalitativní části sdělovaného popisu. To umožňuje proniknout hlouběji do zkoumané problematiky. Původně vznikla jako prostředek analýzy tisku.
V současné době se obsahová analýza používá nejčastěji u hromadných sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize), k výzkumu působení propagačních akcí,
osvětových a jiných textů. Hlavním problémem je volba obsahové jednotky a kategorie podle výzkumného plánu.
Hlavní analytické (obsahové) jednotky
1. Slovo - například výpočet frekvence různých slov v novinách.
2. Výrok - jednoduchý soud o nějakém objektu.
3. Charakteristiky postav, které dále mohou sloužit pro vytváření typů, jejichž
frekvence se sleduje.
4. Článek jako jednotka při analýze tisku.
Organizace výzkumu
Na počátku každého výzkumu (nebo jen sondy) je třeba si ujasnit cíl. Mělo by být
zřejmé, zda jde jen o prosté zjištění názorů, mínění nebo postojů určité skupiny, nebo
o popis, četnost a rozložení různých sociálních jevů, nebo zda usilujeme o hlubší
analýzu faktorů, které působí na tyto jevy a na možnost změny. Stanovení cíle pak
spoluurčuje postup, který by měl být zahrnut v projektu nebo plánu výzkumu, průzkumu či šetření. Vedle určení cíle musí projekt vymezovat i předmět a objekt šetření
(co bude zkoumáno a kdo bude do šetření zahrnut).

Předmět i objekt výzkumu je třeba hlouběji vymezit a definovat. K tomu je vhodné
využít poznatků z předchozích výzkumů (existují-li), studium dokumentů, pramenů a
literatury. V závislosti na cíli, povaze, předmětu a objektu zkoumání, na technických,
časových a finančních možnostech je třeba volit metody, procedury a techniky sběru
dat a jejich zpracování.
Operacionalizace, stanovení ukazatelů a znaků
Operacionalizace


Je to proces transformace zkoumaného problému z teoretické roviny do roviny
empiricky uchopitelných konkrétních znaků.



Je to nejdůležitější a nejnáročnější etapa výzkumné činnosti.



Operacionalizace souvisí s měřením jevů.



Operacionalizace je „mostem“ mezi teorií a empirií.



Operacionalizací se dosahuje validity a reliability měření, resp. výzkumného nástroje.

Postup
1. Definice „obsahu“ výchozího obecného pojmu, který nelze přímo pozorovat.
2. Stanovení komponent, resp. dimenzí zkoumaného pojmu.
3. Pro nalezené komponenty se hledají příslušné empiricky uchopitelné indikátory,
znaky.
Sociální jevy mohou být:
Jednodimenzionální - pohlaví, vzdělání.
Multidimenzionální - image, hodnotová orientace, sociální status, organizační klima.
Jednodimenzionální sociální jevy
(SJ) Vlastnost indikátorznakvarianty znakuhodnoty znaku
Multidimenzionální sociální jevy
Vlastnost 1  indikátor  znak  varianty znaku  hodnoty znaku
(SJ)

Vlastnost 2  indikátor  znak  varianty znaku  hodnoty znaku
Vlastnost 3  indikátor  znak  varianty znaku  hodnoty znaku

Slovníček pojmů
Vlastnosti jevu – je jeho taková stránka, která způsobuje buď jeho rozdíl, nebo podobnost s jinými předměty. Aby mohla mít vlastnost rozlišovací funkci, musí nabýt
alespoň dvou stavů, např. být modrý, nebýt modrý, pohlaví – muž, žena.
Indikátor - je empiricky pozorovatelná vlastnost, která nám vypovídá o jiné vlastnosti, empiricky nezjistitelné. Indikátor je znak (ukazatel), který nepřímo vypovídá o
vlastnosti, kterou chceme pozorovat.
Znak – empiricky měřitelná vlastnost, resp. indikátor.
Varianty znaku – jsou stavy, kterých může daný znak nabýt.
Hodnota znaku – číselné vyjádření varianty znaku, resp. přiřazení se respondenta k
jedné variantě znaku. To je cílem operacionalizace.
Dekompozice multidimenzionálních jevů
Vlastností multidimenzionálních jevů se mohou sdružovat do obecnějších komponent. Proto je zpravidla potřeba provádět tzv. dekompozici, což je další krok operacionalizace.
Dekompozice se řídí několika jednoduchými pravidly:
1. Souhrn složek by měl být na jednotlivých úrovních úplný.
2. Jednotlivé složky, na které se pojem rozkládá, by měl být na stejné úrovni obecnosti.
3. Každá další dekompozice by měla být v úrovni obecnosti nižší o jeden řád.
4. Jednotlivé složky by měly být prakticky orientované, měly by směřovat k využitelným ukazatelům a technikám jejich zachycení. (Surynek, A. a kol., 2001, s. 58)
Škálování
Dalším krokem v procesu operacionalizace je stanovení škál. Škálování je rozprostření jednotlivých poloh jedné vlastnosti sociálního jevu do podoby číselné posloupnosti. Škály se rozlišují především z hlediska možností a rozsahu matematickostatistického zpracování (Surynek, A. a kol., 2001, s. 61)
Nominální škály


vyjmenovávají,



zachycují výskyt,



čísla jen označují "pojmenovávají",



mezi jednotlivými pozicemi není žádný vztah,



nelze je aritmeticky zpracovat,



určuje se nejvyšší četnost bodů škály – modus.

Ordinální (pořadové škály):


stanovují pořadí,



vyjadřují vztah položek na škále (větší - menší, výše - níže apod.),



nezaznamenávají velikost rozdílů,



mohou být znázorněny jakoukoli posloupností,



pro statistické zpracování se používá medián.

Kardinální škály:


měří a umožňují veškeré aritmetické operace,



intervalové, vyjadřující vzdálenost mezi body,



intervalové s počátkem, jejichž hodnota vyjadřuje úroveň měřené vlastnosti reálného jevu (např. na škále věku je vyjádřen skutečný věk člověka),



je možné použití aritmetického průměru.



Škály je možné dále členit podle jejich tvorby a obsahu. Často se jednotlivé typy
škál označují podle jejich tvůrců.

Posuzovací škály
Posuzovací škály patří spolu s postojovými škálami k nejužívanějším měřícím nástrojům v kvantitativním výzkumu. Umožňují zjišťovat míru vlastnosti jevu nebo jeho intenzitu. Posuzovatel vyjadřuje svoje hodnocení určením polohy na škále. Posuzovat
lze jiné lidi nebo jevy. P. Gavora rozděluje posuzovací škály na pořadové, intervalové
a bipolární.
Pořadové škály uspořádávají jevy do pořadí, např. vyučované předměty podle oblíbenosti na nejvíce oblíbené a nejméně oblíbené. Jejich nevýhodou však je, že
umožňují určit jen pořadí, neurčují, jaký byl rozdíl mezi pořadími. Umístí-li žák zeměpis na první místo, přírodopis na druhé a cizí jazyk na třetí, z odpovědí není jasné, o
kolik je zeměpis oblíbenější ne přírodopis a o kolik je ten oblíbenější než cizí jazyk.
Intervalové škály se skládají z intervalů, mezi nimiž jsou shodné vzdálenosti (hodnoty). Intervalové škály mají obyčejně 3, 5, 7, případně 9 stupňů. V praxi se často
upřednostňují liché počty stupňů před sudými. Tím se vytváří symetrická škála, kde

nalevo od středu a napravo od středu je stejný počet stupňů. Počet stupňů ovlivňuje
jemnost posouzení. Při třech stupních je jev posouzen hruběji, s růstem počtu stupňů narůstá jemnost posouzení.
Mimo toho na škále bývá ještě možnost označena jako N. Znamená "neumím se vyjádřit" nebo "nehodí se". Tím se zabraňuje vynucování hodnocení v případě, že posuzovatel nemá vyhraněné stanovisko k hodnocenému jevu, nebo jev se nedá hodnotit (např. nevyskytl se). S přiřazenými číselnými hodnotami se dá matematicky pracovat, což umožňuje kvantitativní vyhodnocování škál.
Bipolární škály jsou konstruovány tak, že jejich krajní body - póly - tvoří protikladné
vlastnosti.
Úlohou pozorovatele je určit, do jakého stupně se posuzovaná vlastnost přibližuje k
jedné nebo druhé krajní poloze.
Při tvorbě bipolárních škál je třeba dodržovat několik zásad.
Ve škále je potřeba používat týž slovní druh, tj. pokud je na jedné straně škály přídavné jméno, tento slovní druh by měl být i na druhé straně škály.
Druhý výraz ve škále podle možnosti nemá být záporem prvního (předpona ne-).
Týž výraz se může použít jen v jedné škále posuzovacího nástroje. Ve škálách se
tedy nemá použít týž výraz dvakrát jako v těch to dvou škálách.
Do škál je potřeba pečlivě volit protikladný výraz, k častým chybám dochází tak, že
se nepoužije přesný protějšek: Nejznámější bipolární škálou je Osgoodův sémantický
diferenciál. (Gavora, 2010, s. 105-109)
Likertova škála k měření názorů a postojů
Každá jednotlivá položka této škály je ohodnocena na kontinuu pětibodové stupnice
vyjadřující v krajních polohách souhlas a nesouhlas s položkou. Tento typ škály je
zřejmě v sociologických a sociálně psychologických výzkumech nejužívanější.
V metodologické literatuře se lze setkat i se speciálními typy škál, které však mají v
praxi menší využití.
Bogardusova škála sociální vzdálenosti představuje hierarchicky uspořádané položky
obsahující vymezení sociální vzdálenosti. Používá se situací, se kterými mají lidé
zkušenosti nebo si je lze dobře představit. (Sociální vzdálenost může být znázorněna
slovy soused, přítel, člen rodiny apod.)
Guttmanova skalogramová analýza je ordinální škálou, kterou tvoří položky jedné
kvality. Zařazení v hierarchii znamená i souhlas s nižšími. Postup stanovení škály je
následující: Definuje se velké množství položek, které mají vztah ke sledovanému
kontinuu. Z těchto položek se vybírají na základě vyhodnocení posudků mnoha osob

ty, které jsou vzájemně propojené, a jejich vztah odpovídá výše uvedenému požadavku.
Thurstoneova škála stejně se jevících intervalů. Škálová hodnota se přiřazuje každému výroku. Různé hodnoty škály vyjadřují různou míru upřednostňování nebo odmítání položky. (Surynek, A. a kol., 2001, s. 61-62)
Validita a reliabilita výzkumného nástroje
Úspěšnost operacionalizace a škálování je popisována pojmy validita a reliabilita.
Validita znamená, do jaké míry je v ukazatelích skutečně postižen obsah sledovaného obecného pojmu, zda nedošlo v procesu operacionalizace škálování k posunu,
jeho důsledkem je, že soustava ukazatelů vypovídá o jiných skutečnostech, ne pro
jaké byly určeny. Validita ukazatelů je obtížně zjistitelná, zpravidla je ji možné odhadovat při zpracování výsledků a při porovnávání s dalšími daty získanými mimo okruh
realizovaného výzkumu. Zjištění absolutní validity není možné a její míra je jenom
odhadnutelná, ne měřitelná.
Reliabilita znamená spolehlivost technik a je zárukou opakovatelnosti. Výzkumná
technika je reliabiliní, jestliže díky ní dosažené rozdílné výsledky nejsou způsobeny
nestabilitou použitých technik. Reliabilitu je možné testovat porovnáváním výsledků
různých šetření uskutečněných za stejných podmínek. (Surynek, A. a kol., 2001, s.
62)
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Výukový scénář a metodické pokyny ke studiu předmětu
Výukový scénář
Předmět je rozdělen do tří bloků:
1. přednáška (90 min)
2. přednáška (90 min)
3. cvičení (90 min)
Přednáška č. 1
V úvodní přednášce jsou studenti seznámeni se základními přístupy a metodami
zkoumání sociální reality.
Struktura úvodní přednášky:
Úvodní slovo k tématu (5 min)
Základní metody a procedury sociologického výzkumu (15 min)
Techniky sociologického výzkumu (15 min)
Zásady konstrukce dotazníku (20 min)
Nejčastější chyby při konstrukci dotazníku - příklady (30 min)
Shrnutí probírané látky (5 min)
V rámci přednášky jsou studenti seznámeni s tzv. kvantitativním a kvalitativním přístupem ke zkoumání sociálních jevů. Hlavní důraz je položen na rozšířenější kvantitativní přístup v praxi sociologických výzkumů, tzv. dotazníkové šetření. Přednáška je
zaměřena zejména na osvětlení základních principů konstrukce validního dotazníku.
Na praktických příkladech z armádní výzkumné praxe jsou ukázány nejčastější chyby, jichž se výzkumníci při aplikaci kvantitativního přístupu dopouštějí.

Přednáška č. 2
Ve druhé přednášce jsou studenti seznámeni s možnostmi měření sociálních jevů
prostřednictvím procesu operacionalizace.
Struktura druhé přednášky:
Úvodní slovo k tématu (5 min)
Operacionalizace jako nástroj k měření sociálních jevů (15 min)
Jednodimenzionální a multidimenzionální jevy (10 min)
Objasnění pojmů vlastnost jevu, znak, indikátor, varianta znaku,
hodnota znaku (5 min)
Dekompozice multidimenzionálních jevů (30 min)
Škálování - typy škál (10 min)
Validita a reliabilita výzkumného nástroje (10 min)
Shrnutí probírané látky (5 min)
V rámci přednášky jsou studenti seznámeni s jednotlivými fázemi kvantitativního empirického výzkumu a významem procesu operacionalizace pro měření sociálních jevů. Na jednotlivých příkladech je vysvětlen rozdíl mezi jednodimenzionálními a multidimenzionálním sociálními jevy. Studentům je ukázán proces dekompozice výchozích pojmů, jako jsou např. vzdělání jedince, socioekonomický status, inflace a organizační klima. Na příkladu dvou výzkumů kvality života krajských měst a kvality života
regionů v ČR je ukázána konstrukce souhrnných indexů. V další části přednášky jsou
naznačeny typy škál užívaných v sociologických výzkumech. Důraz je kladen na typ
statistických škál a následné možnosti analýzy dat. V závěru přednášky je studentům
vysvětleno, co znamenají pojmy validita měření ve vztahu k výzkumnému problému,
validita měření ve vztahu k respondentům, reliabilita ve vztahu k objektu zkoumání a
reliabilita ve vztahu k výzkumnému nástroji (dotazníku).
Cvičení
Operacionalizace výchozích pojmů
Na cvičení studenti obdrží pět úkolů, jejichž prostřednictvím si procvičí proces operacionalizace zkoumaných sociálních jevů. Studenti jsou rozděleni do skupin. Každá
skupina dostane za úkol zpracovat jedno z níže uvedených cvičení. Čas ke zpracování úkolu je 30 min. Poté následuje prezentování výsledků jednotlivých skupin. Čas
vystoupení je 10 min.

Cvičení č. 1
Hodnotová orientace profesionálního vojáka
Dimenze: povolání – zaměstnání
Úkol:
Stanovit výchozí definice pojmů povolání a zaměstnání. Tyto pojmy operacionalizovat na jednotlivé indikátory a převést do úrovně empiricky měřitelných znaků. Poté
sestavit výrokovou baterii.
Cvičení č. 2
Organizační kultura fakulty
Dimenze: vojensko-manažerská kultura – akademická kultura
Úkol:
Stanovit výchozí definice pojmů vojensko-manažerská kultura a akademická kultura.
Stanovit jednotlivé indikátory a navrhnout možnosti měření těchto indikátorů ke zjištění dominující kultury na fakultě.
Cvičení č. 3
Operační definice manažerských pojmů:
Vojenský management – vojenský leadership
Úkol:
Stanovit výchozí definice pojmů vojenský management a vojenský leadership. Určit
základní dimenze těchto pojmů a naznačit rozdíly mezi těmito pojmy.
Cvičení č. 4
Sexuální obtěžování
Úkol:
Stanovit obecnou definici sexuálního obtěžování. Na základě předem připraveného
seznamu ukazatel určit ty, které indikují sexuální obtěžování a které nikoli.
Cvičení č. 5
Evaluace akademických pracovníků
Studenti obdrží evaluační formulář nazvaný Evaluace akademických pracovníků. Původní název formuláře se pozmění na Evaluace akademické práce pedagogických
pracovníků.

Úkol:
Upravit indikátory formuláře Evaluace tak, aby bylo dosaženo opětovné validity v
souladu s pozměněným názvem (výzkumným problémem).
Metodické pokyny ke studiu předmětu
Příklad operacionalizace socioekonomického statusu naleznou studenti ve stati Z.
Šafáře Možnosti standardní operacionalizace socioekonomického statusu. Stať je
umístěna v aplikaci Moodle.
Příklad dekompozice zkoumaného pojmu Kvalita života krajských měst studenti naleznou ve výzkumu „Tady by chtěl žít každý“ od autorů Terezy Holanové a Jiřího
Kropáčka. Dimenze pojmu jsou uvedeny v ppt. prezentaci v aplikaci Moodle.
Informace k problematice škálování, operacionalizace pojmů, znaků a indikátorů mohou studenti čerpat z knižních publikací níže uvedených autorů:
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 2. rozš. vyd. Brno: Paido 2010.
ISBN 978-80-7315-185-0. Kapitola: Škálování, s. 105-120.
REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada 2009. ISBN
978-80-247-3006-6. Kapitoly: Operacionalizace, s. 51-53; Znaky a indikátory, s. 5359.
SURYNEK, A., R. KOMÁRKOVÁ a E. KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press 2001. ISBN 80-7261-038-4. Kapitola: Operacionalizace a stanovení ukazatelů, škálování, s. 54-62.

Studijní opora

Název předmětu: Sociální pedagogika
Zpracoval (a): PhDr.Mgr.Bohumil Ptáček
Vzdělávací cíl:
Seznámit posluchače s obsahem a posláním sociální pedagogiky jako
předmětem, který je součástí edukativního procesu. Poukázat na význam
prostředí, ve kterém se proces formování jedince odehrává a možnosti, které
jsou limitujícími faktory působení na osobnost jedince. Vytvořit základnu pro
využití individuálního přístupu vzdělavatelů k osobnosti žáka s cílem zajistit co
nejvyšší úspěšnost vzdělávacího procesu.
Obsah:

Sociální pedagogika
Sociální pedagogika je v současnosti chápána jako vědní obor,který se zabývá
vztahy mezi procesem výchovy a sociálním prostředím člověka. V náplni práce je
respektována potřeba řešit výchovu a vyučování mimo institucionální prostředí v péči
o problémové jedince- děti a mládež, kteří jsou v problémových situacích a prostředí,
případně jsou v důsledku krizové situace umístěny v náhradní péči.
Dle Krause (2008) je sociální pedagogika vědní obor transdisciplinární povahy, který
se zaměřuje na roli prostředí ve výchově, na zvládání životních situací bez ohledu
na věk ve smyslu napomáhání souladu potřeb jedince a společnosti, na utváření
optimálního životního způsobu.
Jednotlivé druhy výchovných činností jsou soustředěny na :

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Zaměření k objektu výchovy – na rozdíl od pojetí individualistické výchovy
zdůrazňuje působení na celé sociální skupiny (profesní, politické, zájmové, etnické
apod.);
Zaměření k formám a podmínkám výchovy – zabývám se především výchovou
v mimoškolních institucích včetně rodiny, všímá si role lokálního prostředí;
Zaměření k cílům výchovy – zdůrazňuje společenské potřeby, orientuje se na
spolupráci, altruistické jednání, na demokratizaci výchovy;
Zaměření k metodám výchovy – upřednostňuje nepříjemné výchovné postupy;
Sociální pedagogika ve smyslu sociální pomoci - solidarity s těmi, kteří se dostali
do znevýhodněné situace (z důvodu ekonomických, etnických, zdravotních, apod.) a
jde pak o výchovné přístupy jako doplněk celkové péče o tyto specifické okruhy
populace (Kraus, 2008).

Sociální pedagogika v užším a širším pojetí
Ve škále pohledů na podstatu a zaměření současné sociální pedagogiky se lze z
hlediska šíře obsahu i objektu zájmu setkat s užším a širším pojetím této vědní
disciplíny.
Užší pojetí váže sociální pedagogiku na problematiku tzv. sociálně patologických
jevů (dnes se užívá spíše pojem rizikové chování) a na jedince či skupiny, jež pro
společnost představují z tohoto hlediska riziko.
Předmětem zájmu jsou tedy společenské problémy, jež vznikají v souvislosti s
chudobou, nezaměstnaností, sociálními deviacemi apod. Cílem sociální pedagogiky
je pomoc těmto skupinám a jedincům a nalezení výchovných postupů, vedoucích k
jejich soběstačnosti a svépomoci (Procházka, 2012).
Definici sociální pedagogiky vycházející z tohoto pojetí lze nalézt například v
Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2008), kde je sociální
pedagogika vymezena jako „..aplikovaná disciplína pedagogiky, která se zabývá
širším okruhem problémů spjatých s výchovným působením na rizikové a
sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých. Mezi tyto problémy patří
zejména poruchy rodiny a rodičovství, náhradní výchovy, týrané, zneužívané a
zanedbávané děti, delikvence a agrese mládeže, drogová závislost mládeže,

dětská prostituce a pornografie, dodržování práv dítěte, resocializace a
reedukace trestaných osob a dalších. V současnosti je ve společnosti sociální
pedagogika vnímána hlavně v důsledku narůstající sociální patologie,
kriminality mládeže“.
V širším pojetí je sociální pedagogika považována za multidisciplinární obor, který se
orientuje na celou populaci, jako pomoc lidem všech věkových kategorií, jedincům v
různých životních situacích.
Předmětem sociální pedagogiky v širším pojetí je pak hledání ideálního souladu
mezi individuálním a společenským.
Obsahem vlastní činnosti je hledání postupů pro usnadňování procesu enkulturace
a socializace, realizace pomoci při utváření optimálního životního způsobu, a to nejen
u ohrožené, ale i u „zdravé“ populace. Nejde tedy jen o odstraňování negativních
společenských i individuálních projevů chování, ale zejména o posilování
pozitivních složek životního způsobu, a to především prostřednictvím výchovy
a vzdělávání.
Širší pojetí sociální pedagogiky předpokládá aplikaci komplexního přístupu k
výchovné situaci i k jedinci, skupině (subjektu výchovy), a proto takto chápaná
sociální pedagogika vychází a navazuje na poznatky dalších vědních oborů
(Procházka, 2012).
Jako typický příklad širšího pojetí sociální pedagogiky můžeme uvést její vymezení
dle Hradečné (1995), která chápe sociální pedagogiku jako široce pojatou hraniční
disciplínu, jež využívá východisek sociologických, psychologických, sociálněpsychologických, sociálně politických a pedagogických. Překračuje problematiku
vázanou na edukační prostředí a zahrnuje jak makrosociální hlediska výchovy
(povahu společnosti, celkový kulturní a politický stav společnosti včetně hodnotových
systémů), tak hlediska mikrosociální (týkající se zejména nejbližšího životního
prostředí jedince – rodiny, školy, sociálních skupin atd.).
Procházka (2012) ve shodě s Krausem upozorňuje na to, že jednou z podmínek
dosažení významné pozice sociální pedagogiky je i to, že bude schopna reflektovat
aktuální společenskou situaci a bude reagovat na problémy, které z tohoto
stavu na různých úrovních vycházejí.

V sociální pedagogice jsou vymezeny okruhy a otázky, kterými by se měla sociální
pedagogika zabývat. Uvedené okruhy jsou relevantními i v současnosti (např. i s
ohledem na to, že profese sociálního pedagoga stále není v okruhu pedagogických
profesí pevně ukotvena a institucializována). Mezi okruhy a otázky patří zejména:
Sociální podmíněnost výchovného procesu (Jaké existují souvislosti mezi
vývojem společnosti a výchovně vzdělávacím procesem?)
Výchova jako součást procesu socializace (Jak výchova ovlivňuje a reguluje
proces socializace?)
Vztahy mezi prostředím a výchovou (Jaké důsledky mají na výchovu změny
prostředí /od lokálního až po globální/? Jaká prostředí ohrožují optimální vývoj
jedince a jak lze taková ohrožení prostřednictvím profylaxe a kompenzace
minimalizovat?)
Charakteristika konkrétních prostředí (Jak se proměňuje rodina, vrstevnické
skupiny, škola a další výchovné instituce a co ovlivňuje a proměňuje jejich
vzájemné vztahy?)
Působení médií na výchovný proces (Jaké jsou pozitivní i negativní účinky
médií /např. díky rozvoji sociálních sítí a medializaci komunikace/ a jaké vztahy
a možnosti výchovy existují v souvislosti s jejich působením?)

Jako poměrně nový vědní obor sociální pedagogika v českém prostředí navazuje na
tradici sociologie výchovy a rozvíjí se především v souvislosti s potřebou reflexe
společenských změn po roce 1989 a rovněž potřebou reakce na ně. Jako hraniční
pedagogická disciplína zaměřuje svoji činnost na zvládání životních situací osob bez
ohledu na věk, na utváření vhodného a žádoucího životního způsobu - stylu. V
současné době jsou významným předmětem sociální pedagogiky jevy označované
jako „rizikové chování“ ve společnosti.

Volby specifické formy intervence mohou sociální pedagogové a sociální pracovníci
využívat podle různých teoretických přístupů k chápání sociálních problémů nebo
podle toho, jaké metodice dávají osobně přednost. Obecně lze shrnout několik často

používaných strategií, postupů a dílčích kroků, jež při sociální intervenci
napomáhají interakci pracovníka a klienta (studenta):
1. Plánování rozhovoru (setkání) je předběžné promyšlení účelu setkání, frekvence
setkání, stanovení cíle rozhovoru, typu rozhovoru (osobně, telefonem, s klientem
samotným nebo i ostatními členy rodiny, ve skupině podobných klientů), možnosti
přizvat další odborníky, celkové doby setkání a jeho místa, úvahy o důležitých
kulturních, etnických a sociálních a psychologických faktorech, jež mohou setkání
ovlivnit, jakož i faktorech zdraví a věku, a konečně způsobu zaznamenávání a
dokumentování informací.
2. Poskytování informací a rad se musí řídit tím, že klientům se informace mají
poskytovat objektivně. přiměřeně věku a přesně, aby nedošlo k nedorozuměním. Je
vždy vhodné ověřit si, zda klient rozuměl, případně mu poskytnou informaci písemně
s ohledem na jeho zvláštní charakteristiky (vzdělání, věk, atd.).
3. Povzbuzování, ujišťování poukazování na obvyklost situace. Povzbuzování
je komentář sociálního pracovníka, jímž se posiluje úspěšné chování klienta
specifickým poukazem. Ujišťováním se vyjadřuje důvěra ve schopnosti klienta.
Podmiňování a podobné behaviorální techniky. Podmiňování pozitivní (odměnou)
a negativní (trestem) se užívá k regulování chování v rámci praxe operačního učení
(behaviorismu). Požívá se ho zejména u dětí. U dospělých se jím modifikují
specifické dílčí formy chování, návyků, projevů.
Negativní posilování v normálním prostředí je méně účinné než pozitivní. Často se
používá diferencovaného posilování, tj. ignorování negativních projevů odměňování
pozitivních. Řetězením se rozumí rozčlenění složitého chování do jeho dílčích
komponent, jež lze podmiňovat. Tvarování se míní postupné posilování chování, jež
se blíží cílovému projevu. Pobízení s návodem znamená verbální nebo nonverbální
navádění klienta k žádanému chování. Specifickou formou podmiňování je nácvik
asertivního chování
Nácvik chování je komplexnější behaviorální technika, jejíž podstatou je nacvičování
specifických forem interakce, pro kterou se klient necítí dostatečně připraven. Po
identifikaci problému následuje přehrání typického chování klienta, jehož kritické
prvky se komentují. Posléze pracovník předvede vhodný projev, ujistí se, že klient
mu porozuměl, a pak po klientovi žádá, aby si tento projev osvojil v několika

zkouškách, které rovněž komentuje. Následně klient uvádí nacvičené chování do
svého běžného života.
Výměna rolí je osvětlující a často účinná metoda, která pomáhá vzájemnému
pochopení osob v konfliktním vztahu. Klientovi nebo klientům se navrhne, aby
převzali roli svého protějšku, který naopak převezme jejich roli. Po prezentaci
následuje analýza rolí a osobní percepce situace dané těmito rolemi. Techniku lze
klientům předepsat i pro řešení situací mimo dosah sociálního pracovníka.
Konfrontace je obtížná metodika používaná v případech silného sebeklamu u klientů
neochotných nebo neschopných nahlédnout skutečnou povahu vlastního jednání.
Sociální pracovník ji může používat jen výjimečně a s konkrétním cílem, tj. když chce
poukázat na zřejmou lež nebo popírání jasného faktu ze strany klienta, tedy nikoli k
útoku na klienta, k jeho potrestání, na oplátku nebo chce-li ho odkázat

do

příslušných mezí. Předpokládá hlubší vztah, silnou disciplínu, vzájemný respekt
pracovníka a klienta, přípravu a zkušenost.
Změna perspektivy je technika, která pomáhá klientům nahlédnout vlastní situaci
nebo situaci blízkých z jiné perspektivy. Často se jí užívá v případě konfliktních
vztahů. Sociální pracovník se v oprávněných případech snaží o novou formulaci
problému nebo situace, například přehozením významu (ze záporného na kladný) u
kritického pohledu klienta na sebe sama nebo na jinou osobu.
Zadávání úkolů je velmi základní a nezbytný přístup ke klientům, kteří se ve svém
přirozeném prostředí mají zhostit nových dovedností nebo zdokonalit výkon
konkrétních funkcí. Spočívá na dohodě, která je detailní termínovaná. Často je třeba
dát klientům k dispozici seznam úkolů a podrobné instrukce. Je to technika, která
postupně oslabuje závislost klientů na sociálním pracovníkovi a přitom mu umožňuje
sledovat jejich pokroky.
Rozhodování na papíře. V případě, že se klient nachází v obtížné situaci, která se
mu jeví jako nepřehledná nebo nad jeho síly, je možné spolu s ním vypracovat jakýsi
seznam položek, o kterých by se měl rozhodnout, jak s nimi naložit. Často se
sestavuje formou otázek, na něž klient hledá odpověď. Seznam má být jednoduchý a
přehledný. Často se používá v kombinaci s jinými psanými dokumenty nebo s
projektivními testy typu tužky/papír.

Rozlišování mezi účelem a prostředky. U klientů, kteří mají tendenci reagovat
impulzivně či málo promyšleně nebo kteří nejsou plně zorientováni, je možno
napomáhat jejich rozhodování tím, že přenášíme jejich pozornost od prostředků,
které se jim nabízejí bezprostředně, k cílům, jichž chtějí dosáhnout ve vzdálenější
budoucnosti.
Brainstorming je termín pro skupinové řešení problémů, při němž se podporuje
nekonvenčnost a tvořivost se záměrem překonat zaběhané způsoby myšlení.
Účastníci jsou vyzváni, aby k předloženému problému navrhovali jakékoli řešení bez
kritické sebekontroly a aby ve svých myšlenkách navazovali na předchozí nápady
rovněž bez kritiky nebo hodnocení. Pak následuje analýza alternativ a volba mezi
nimi.
Skupinová sociální práce je založena na empirických zkušenostech s vývojem
skupin zaměřených na cílovou činnost, tedy předběžný společný zájem, formování,
dělba moci a kontroly, tvorba úzkých vztahů, diferenciace, rozpad. Využívá se v ní
také znalostí skupinového sociálního chování, jako je zejména vůdcovství, dělba
funkcí a pravomoci, povaha cílů a jejich dosahování konformity a zvládání
kontroverzí, apod. Práce se skupinou je důležitým aspektem činnosti sociálního
pracovníka a výkonu jeho sociální práce.

Vliv osobnostních vlastností percipienta na sociální percepci
Při sociální (interpersonální) percepci mají vliv tyto osobnostní vlastnosti:
1. Emocionální vyladění, motivace a aktuální psychický stav.
2. Dominantní postoje.
3. Stereotypy a jejich charakteristiky (nejsou bezvýhradně platné, nepřipouští
výjimky, na jejich základě dochází k neadekvátní, nepodložené diferenciaci lidí).
4. Stabilní vlastnosti (absence pocitu ohrožení či naopak,anxiozita, sofistikovanost).
Exogenní vlivy na osobnost a role sociálního pedagoga
V činnosti sociálního pedagoga je nutno důrazně zohledňovat nejen endogenní vlivy
a determinace, ale i exogenní vlivy formující osobnost studenta, zejména se jedná o
vliv rodiny, školy, zaměstnání, koníčků a zájmů, vrstevnických skupin, profesních

skupin a zejména médií a veřejného mínění včetně sociálně patologických jevů a
tendencí.
Specifickým vlivem působícím na vývoj osobnosti jedince je však zejména klima
skupiny, ve které se osoba pohybuje. Tedy klima společnosti, klima školy, klima
pracovní skupiny, klima profesní skupiny a mikroklima v rodině. Sociální pedagog se
musí zaměřit zejména na jejich identifikaci a případné ovlivňování a regulaci jejich
negativních dopadů na jedince.
Schopnost jedince odolávat negativním vlivům prostředí, resp. klimatu okolí a
schopnost jeho ovlivňování žádoucím směrem označujeme jako sociální inteligenci
a jedince pak sociálně kompetentního.

Výukový scénář a metodické pokyny ke studiu předmětu
sociální pedagogika

Výukový scénář
Předmět je rozdělen do bloku::
1. přednáška (90 min)
Přednáška č. 1
Přednáška je zaměřena na základní obsahovou část sociální pedagogiky s důrazem
na profilování činností studenta vysoké školy. V obsahu je specifikována úloha
učitele a studenta ve vzájemných sociálních vazbách, které jsou pro vytvoření
spolupráce významné.

Struktura přednášky:
Úvod a upřesnění obsahu sociální pedagogiky jako oboru (10 min)
Věcné a prostorové prostředí vysoké školy a jeho vliv na motivaci a aktivitu studentů
(30 min)
Sociálně-psychologické klima vysoké školy typu UO a kompetenční stránka učitelů
a studentů vojenských i nevojenských oborů (20 min)
Sociálně – psychologické poradenství a úloha učitelů jako poradců v něm (20 min)
Závěr a vyhodnocení zaměstnání (10 min)

Metodické pokyny ke studiu předmětu
Cílem přednášky je seznámit posluchače kurzu s významem a strukturou sociální
pedagogiky v podmínkách vojenské vysoké školy. Specifické podmínky a obsah
výuky jsou pro vytvoření znalostí a návyků pro práci v sociálních skupinách
významné zvláště v procesu přípravy na velitelské a manažerské funkce. Vůdčí
pozice učitelů mají v daných podmínkách zvláštní postavení a jsou pro budoucí
vojenské leadery do určité míry motivačními podněty k vytvoření osobních přístupů
a odborné realizaci v konkrétních podmínkách své budoucí práce.
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Studijní opora

Název předmětu: Právo
Zpracoval (a): Mgr. Tomáš Zbořil
Vzdělávací cíl: Seznámit účastníky kurzu s právní úpravou vysokého školství
v České republice.

Právní úprava vysokého školství

Právo reguluje různé oblasti lidské činnosti, jednou z těchto oblastí je i školství

Rozdělení školství v ČR
•

Regionální školství – mateřské, základní, střední školy, VOŠ, jazykové školy,
konzervatoře – všechny mohou být veřejné, státní nebo soukromé

•

Vysoké školy – veřejné, státní, soukromé

Regionální školství
•

právní úprava zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění,

•

Zřizovateli jsou obce (svazky obcí), kraje, stát, právnické nebo fyzické osoby a církve

•

školská právnická osoba, školy a školská zařízení (jídelny, knihovny, internáty),

•

Typy škol – mateřská, základní, střední (gymnázium, SOŠ, SOU), konzervatoř, VOŠ,
ZUŠ a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326
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Vysoké školství
•

právní úprava zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Zavedl
jiné vysoké školství než státní, základem jsou veřejné vysoké školy, soukromé
vysoké školy a jen dvě státní VŠ (do roku 2004 byly 4),

•

Třístupňové studium ve studijních programech na VŠ – bakalářský (Bc.), magisterský
(Mgr.) a doktorský (Ph.D.),

•

Srovnání se zahraničními pravidly – systém kreditů a stupňovaného studia, tak jak je
obvyklý ve většině evropských států – Boloňská deklarace 1999,

Vývoj právní úpravy vysokého školství
•

Za posledních 35 let byly v účinnosti tři zákony o VŠ,

•

Zákon č. 39/1980 Sb., - velký vliv státu, docenti, prorektoři, děkani, jmenováni
ministrem, fakulty zřizovány nařízením vlády. Funkční období funkcionářů (rektor,
prorektor, děkan, proděkan, vedoucí katedry) 5 let, možné opakování,

•

Udělované tituly - technický, ekonomický nebo zemědělský směr, státní zkouška a
titul Ing. (nebo Ing. arch.), lékaři a veterináři – rigorózní zkouška a titul MUDr. nebo
MVDr., humanitní obory – státní zkouška a bez titulu, možnost vykonat rigorózní
zkoušku (nebo absolventi
s vyznamenáním bez této zkoušky), mohli získat doktorské tituly JUDr., RNDr.,
PaedDr., PhDr., PharmDr., RSDr.,

•

Na uměleckých školách, státní zkouška a titul akademický malíř, sochař nebo
architekt,

•

Učitel na VŠ musel mít VŠ vzdělání, pedagogické předpoklady, způsobilost k
vědecké práci, bezúhonnost a aktivně pracovat ve prospěch socialistické společnosti,

•

profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři,

•

profesor – jmenován prezidentem na návrh vlády,

•

docent - jmenován ministrem školství – u obou bylo třeba vycházet z tzv. vědeckého
světového názoru,

Vojenské školy
•

zřizovány, slučovány, rozdělovány či zrušovány (i fakulty) rozhodnutím prezidenta
republiky,
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•

rektoři jmenováni prezidentem na návrh ministra národní obrany, školy řídilo FMNO,
spolupráce s ministerstvem školství. Vojáci měli na VVŠ speciální režim.

Zákon č. 172/1990 Sb.,
•

Zákon byl přijat velmi brzo po tzv. sametové revoluci, (květen 1990), zavedení
akademické samosprávy VŠ, svoboda vědeckého bádání, udělování titulů
absolventům,

•

nedotknutelnost akademické půdy, policie jen s povolením děkana či rektora, zákaz
politické organizovanosti na VŠ,

•

fakulty zřizuje či zrušuje nebo stanoví název nově akademický senát VŠ,

•

VŠ zřizovány zákony národních rad,

•

VŠ i fakulty jsou právnické osoby, financování státem, možnost hospodářské
činnosti,

•

zavedení akademických senátů školy a fakulty, volení zástupci akademické obce,

•

Volba děkanů a rektora akademickým senátem, funkční období 3 roky a nejvýše dvě
období za sebou,

•

zvýšení významu vědeckých rad, zřízení akreditační komise,

Nové tituly
•

Absolvováním obsahově ucelené části VŠ studia přísluší titul bakalář Bc., - novinka,

•

Univerzitní, bohoslovecké a umělecké školy přísluší titul magistr Mgr., - novinka s
možností nostrifikace (pro promované pedagogy, promované právníky atd),

•

Postgraduální studium – disertační práce, rigorózní zkouška – přísluší titul doktor Dr.,

•

Tituly Ing., MUDr. a MVDr. zůstaly, nebylo možno získat doktorské tituly JUDr., apod.

Učitelé
•

profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí pracovníci, místa se
obsazují konkursem,

•

docenti se musí habilitovat, profesorem může být jen habilitovaný docent,

•

zánik pracovního poměru učitele dosažením věku 65 let (konec akademického roku),
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Vnitřní předpisy
•

školy byly nově povinny vytvořit vlastní vnitřní předpisy, statut VŠ (obsahoval i
studijní a zkušební řád nebo konkursní řád) musel být registrován na MŠMT (FMNO,
FMV),

•

zpracování do konce roku 1990, vnitřní předpisy schvaluje akademický senát,

Vojenské školy
•

zřizovány zákonem FS na návrh FMNO, řídí se zákonem o VŠ s výjimkami ochrany
státního tajemství, speciální režim učitelů i studentů – vojáků.

Zákon č. 111/1998 Sb.
•

Relativně rychle nahradil předcházející zákon,

•

Zavedení třístupňového typu studia, tak jak ho známe dnes – Bc. – Mgr. – Ph.D.

•

Oddělení VŠ školství od státu – tzv. veřejné školy převzaly státní majetek a
hospodaření
s ním, státními VŠ zůstaly jen vojenské školy a Policejní akademie,

•

Umožnění vzniku soukromých vysokých škol,

•

Zvýšení významu akreditační komise,

Označení vysokých škol
•

Název vysoká škola nebo univerzita mohou používat jen ony,

•

VŠ univerzitní má všechny typy studijních programů a může se dělit na fakulty,

•

VŠ neuniverzitní má pouze bakalářský a může i magisterský studijní program a
nedělí se na fakulty,

•

VŠ jsou veřejné (26), soukromé (44) nebo státní (2), stav v roce 2014.

•

Nikdo kromě vysoké školy nemůže přiznávat akademické tituly, konat habilitační
nebo jmenovací řízení, provádět akademické obřady

•

Na VŠ se nesmí zakládat a organizovat činnost politických stran a hnutí,

•

Akademickou obec VŠ tvoří akademičtí pracovníci a studenti,

Akademické svobody a práva
•

Svoboda vědy, výzkumu, umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků,
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•

Svoboda výuky spočívající v otevřenosti různým vědeckým názorům, metodám a
směrům,

•

Právo učit se, zvolit si zaměření studia, vyjadřování svobodných názorů ve výuce,

•

Právo volit si zastupitelské orgány a konat akademické obřady,

Zřízení vysoké školy
•

Veřejná VŠ se zřizuje zákonem, který stanoví název a sídlo, lze splynout s jinou
veřejnou VŠ, sloučit se s ní nebo rozdělit na více veřejných vysokých škol – opět
zákonem,

•

Pokud je rozdělena či zrušena, musí zákon stanovit, jak bude rozdělen majetek a kde
bude umožněno dostudovat stávajícím studentům,

Samospráva veřejných VŠ
•

Samosprávnými akademickými orgány VŠ jsou:

•

Akademický senát,

•

Rektor,

•

Vědecká (umělecká, akademická) rada,

•

Disciplinární komise (ne, když jsou fakulty),

•

Dalšími orgány VŠ jsou

•

Kvestor a správní rada,

Akademický senát
•

Samosprávný zastupitelský akademický orgán vysoké školy i fakulty

•

Nejméně 11 členů, zastoupení studentů je nejméně jedna třetina a nejvýše jedna
polovina,

•

Volby na 3 roky, členové akademické obce, počty členů, způsob volby stanoví vnitřní
předpis školy, členem AS nesmí být rektor, prorektor, děkan, proděkan,

•

Zasedání AS jsou veřejná, rektor má právo slova.

Působnost akademického senátu veřejné vysoké školy
•

Rozhoduje na návrh rektora o zřízení, zrušení součástí VŠ, schvaluje rozpočet,
schvaluje vnitřní předpisy VŠ i fakult, schvaluje výroční zprávu o činnosti a
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hospodaření, schvaluje návrh rektora na jmenování členů VR a DK, schvaluje
dlouhodobý záměr,
•

Senát navrhuje kandidáta na jmenování rektorem, navrhuje jeho odvolání, vyjadřuje
se k navrženým prorektorům,

Rektor
•

Stojí v čele vysoké školy, jedná a rozhoduje jejím jménem,

•

Je jmenován prezidentem republiky na návrh akademického senátu, návrh se
podává cestou ministra (školství, obrany, vnitra), funkční období je 4 roky, nejvýše
dvakrát po sobě,

•

Zastupují ho prorektoři v jím určeném rozsahu, Mzdu / plat stanoví ministr.

Vědecká rada
•

Předsedou je rektor, jmenuje členy VR z významných představitelů oborů, ve kterých
VŠ uskutečňuje vzdělávací a vědeckou činnost.

•

Nejméně jedna třetina členů VR musí být mimo školu,

•

Projednává dlouhodobý záměr, schvaluje studijní programy a vykonává působnost ve
jmenování profesorem a docentem,

Správní rada veřejné VŠ
•

Dohlíží na hospodaření VŠ, schvaluje nákupy či prodeje nemovitostí, zadlužování,
zřizování právnických osob. Má nejméně 9 členů, které jmenuje ministr, funkční
období 6 let, každé dva roky se mění třetina. Členy jsou představitelé měst, státní
správy či veřejného života, nesmí být zaměstnanci VŠ. Státní VŠ nemají správní
radu.

Kvestor
•

Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím
jménem v rozsahu stanoveném opatřením rektora. Kvestora jmenuje a odvolává
rektor.

Vnitřní předpisy VŠ
•

Zákon výslovně stanoví jejich názvy - Statut, Volební a jednací řád AS, Vnitřní
mzdový předpis, Jednací řád VR, Řád výběrového řízení pro obsazování míst AP,
Studijní a zkušební řád, Stipendijní řád, Disciplinární řád,
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Rozpočet veřejné VŠ
•

Sestavuje se každoročně a hospodaří se podle něj, nesmí být sestaven jako deficitní.
Příjmy tvoří státní příspěvky, dotace, poplatky za studium, výnosy z majetku, příjmy
od obcí a krajů, výnosy z doplňkové činnosti, dary a dědictví,

•

Majetek musí VŠ užívat k plnění svých úkolů v rámci vzdělávání a vědy /umění

Další povinnosti VŠ
•

Vypracovat a zveřejnit výroční zprávu o činnosti a hospodaření VŠ. Vypracovat a
zveřejnit dlouhodobý záměr VŠ. Provádět hodnocení své činnosti a zveřejňovat je.

•

Spolupracovat s Akreditační komisí,

•

Poskytovat poradenství uchazečům a studentům, provádět vyrovnávací opatření,
studium matek. Zveřejňovat seznamy akreditovaných studijních programů, formy
studia a pravidla habilitačního a jmenovacího řízení.

Součásti veřejné vysoké školy
•

VŠ se může členit na součásti

•

- fakulty,

•

- vysokoškolské ústavy,

•

- jiná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo
další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb,

•

- účelová zařízení pro kulturu, sport a jídlo,

Fakulta
•

Uskutečňuje nejméně jeden akreditovaný studijní program a vykonává vědeckou,
výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,

•

Vlastní senát, vlastní insignie a právo pořádat akademické obřady,

•

O zřízení či zrušení fakulty rozhoduje AS vysoké školy na návrh rektora, po
předchozím stanovisku Akreditační komise,

•

Akademickou obec tvoří studenti a akademičtí pracovníci fakulty,
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Práva fakulty
•

Tvorba a uskutečňování studijních programů. Zaměření vědecké a jiné činnosti.
Pracovněprávní vztahy. Habilitační řízení a řízení o jmenování profesorem.

•

Zahraniční styky. Ustanovování akademických orgánů, organizace fakulty,
hospodaření a doplňková činnost.

Orgány fakulty
•

Akademický senát fakulty, Děkan, Vědecká rada, Disciplinární komise, Tajemník.

Akademický senát fakulty
•

Samosprávný zastupitelský orgán, nejméně 9 členů, studenti třetina až polovina,

•

Volby z členů akademické obce fakulty, přímé, tajné, počty členů a způsob volby
stanoví vnitřní předpis,

•

Funkční období členů na 3 roky, přechod mezi Bc a Mgr je možno upravit,

•

Zasedání jsou veřejně přístupná,

Akademický senát fakulty - působnost
•

Rozhoduje o zřízení, sloučení, zrušení fakultních pracovišť, na návrh děkana,

•

Schvaluje návrhy vnitřních předpisů ke schválení AS VŠ, rozdělování finančních
prostředků, kontroluje hospodaření, schvaluje výroční zprávu, podmínky pro přijetí ke
studiu, návrhy na členy VR fakulty.

•

Navrhuje kandidáta na děkana, nebo jeho odvolání,

Děkan
•

Je v čele fakulty, jedná a rozhoduje jejím jménem,

•

Děkana jmenuje rektor na návrh AS fakulty,

•

Může být odvolán rektorem po vyjádření AS fakulty a se souhlasem AS VŠ v případě,
že neplní své povinnosti nebo poškozuje zájmy VŠ. Funkční období je 4 roky,
nejvýše dvakrát za sebou. Zastupují jej proděkani.

Vědecká rada fakulty
•

Členy jsou významní představitelé oborů, které fakulta rozvíjí,

•

Jedna třetina členů musí být externí. Předsedou VR je děkan, členy jmenuje děkan,
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•

VR projednává dlouhodobý záměr, schvaluje studijní programy, vykonává působnost
v habilitačním a jmenovacím řízení,

Disciplinární komise fakulty
•

Nahrazuje DK VŠ. Členy jmenuje děkan z členů akad. obce, členství nejvýše na 2
roky,

•

Polovinu členů tvoří studenti. Projednává disciplinární přestupky studentů fakulty a
navrhuje děkanovi rozhodnutí.

Vnitřní předpisy fakulty
•

Upravují záležitosti fakulty,

•

Statut fakulty, Volební a jednací řád akademického senátu, Jednací řád vědecké
rady, Disciplinární řád pro studenty, další předpisy podle statutu fakulty.

•

Vnitřní předpisy teologických fakult podléhají předchozímu schválení příslušnou
církví.

Působnost ministerstva
•

MŠMT registruje vnitřní předpisy veřejných VŠ,

•

Lhůta do 90 dnů od předložení, je-li návrh v rozporu se zákonem, registrace je
odmítnuta,

•

Platnost předpisu je registrací, totéž platí i pro změny (novelizace),

•

Pokud VŠ porušuje zákony, může MŠMT „převzít nucenou správu“ a zjednat
nápravu,

Soukromá vysoká škola
•

Právnická osoba se sídlem v EU může působit jako vysoká škola, pokud jí MŠMT
udělí státní souhlas, tento souhlas je nepřeveditelný,

•

Žádost o státní souhlas obsahuje název, sídlo a typ VŠ, právní formu a statutární
orgán, dlouhodobý záměr, finanční, personální a informační zajištění, návrhy
studijních programů a vnitřních předpisů,

•

MŠMT rozhodne o žádosti do 150 dnů od podání,

•

Souhlas se neudělí, pokud AK neschválila alespoň jeden studijní program, nejsou
předpoklady pro řádné zajištění vzdělávací a vědecké činnosti, návrhy vnitřních
předpisů jsou v rozporu se zákony,
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•

Státní souhlas platí dva roky, pak zaniká

•

Financování zajišťuje právnická osoba s oprávněním, MŠMT může poskytnout dotaci
pro OPS nebo na stipendia,

•

Vnitřní předpisy jsou registrovány MŠMT, stanoví, které orgány školy se ustanoví,

•

Výroční zpráva, dlouhodobý záměr, spolupráce s AK, pravidelné hodnocení,
seznamy studijních programů,

•

MŠMT může státní souhlas odejmout,

Studijní program
•

V jeho rámci se získává vysokoškolské vzdělání, forma prezenční, distanční nebo
kombinovaná,

•

Náležitosti - název, cíle, forma, typ, členění na obory, profil absolventa, standardní
doba studia v rocích, podmínky nutné ke splnění, udělovaný titul, návaznost na další
typy,

Bakalářský studijní program
•

Je zaměřen na přípravu k výkonu povolání nebo ke studiu magisterského stupně,
spíše praxe, nezbytná teorie,

•

Standardní doba studia je nejméně 3 a nejvíce 4 roky, státní závěrečná zkouška, jejíž
součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce,

•

Titul bakalář Bc. nebo BcA.

Magisterský studijní program
•

Teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, rozvoj tvůrčí
činnosti a uměleckou přípravu, navazuje na bakalářský SP. Standardní doba studia
je 1 – 3 roky, v určitých případech může být udělená akreditace nenavazujícího
programu na 4 – 6 let,

•

Státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce, v oblasti medicíny rigorózní
zkouška,

•

Tituly Ing., MUDr., MDDr., MVDr., MgA., Mgr.,

•

Po rigorózní zkoušce i JUDr., RNDr., PhDr., PharmDr., ThLic., ThDr.
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Doktorský studijní program
•

Zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost, standardní doba studia 34 roky,

•

Individuální studijní plán, školitel,

•

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce, musí obsahovat původní a
uveřejněné výsledky,

•

Titul doktor Ph.D. nebo Th.D. psáno za jménem,

Studium na VŠ
•

Podmínkou je ukončení střední školy, pro magisterský stupeň je třeba ukončit
bakalářský

•

Výjimku mají umělecké školy, ale kdo nemá maturitu, nemůže mít titul bakalář nebo
magistr,

•

Školy si mohou stanovit podmínky pro přijetí uchazečů, splnění se ověřuje přijímací
zkouškou. Rozhodnutí o přijetí se uchazeči doručuje,

Rozvrh studia
•

Zápis se koná na VŠ nebo fakultě v uvedeném termínu, stane se studentem,

•

Studium se člení na semestry, ročníky nebo bloky, období výuky, zkoušek a
prázdnin,

•

Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců,

•

Studium lze přerušit, podrobnosti stanoví vnitřní předpis, vždy musí být přerušeno
v souvislosti s mateřstvím, při přerušení není osoba studentem,

Ukončení studia
•

Řádné ukončení absolvováním studia, dnem ukončení je den, kdy byla vykonána
poslední část státní závěrečné zkoušky,

•

Dokladem je diplom a dodatek k diplomu, předávají se při akademickém obřadu promoce,

•

Zanechání studia, nesplněním požadavků, vyloučením ze studia, odnětím či zánikem
akreditace,

Práva studenta
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•

Studovat v rámci jednoho či více studijních programů, vybírat si studijní předměty,
výběr učitele určitého předmětu, konat zkoušky, zapsat se do další části studia,
navrhovat témata své kvalifikační práce, používat zařízení a informační technologie
školy, volit a být volen do AS, získat stipendium,

Povinnosti studenta
•

Plnit studijní povinnosti podle SZŘ, dodržovat vnitřní předpisy VŠ a fakulty, hradit
poplatky, hlásit adresu pro doručování, dostavit se na předvolání k projednání otázek
s průběhem studia,

•

Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákony
nebo vnitřními předpisy,

Akademičtí pracovníci
•

Profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví
pracovníci podílející se na pedagogické činnosti, učit mohou i odborníci z praxe na
dohodu,

•

Jen profesor nebo docent může garantovat rozvoj studijního programu,

•

Habilitační řízení – zahájení na návrh uchazeče, habilitační práce a přednáška,
většina všech členů VR fakulty, jmenování rektorem,

•

Jmenování profesorem

•

Jen habilitovaný docent může být profesorem,

•

Prokazuje se pedagogická a vědecká/umělecká kvalifikace uznávané osobnosti v
oboru,

•

Komise má 5 členů, ze toho jsou 3 členové mimo VŠ,

•

Přednáška před vědeckou radou, usnesení tajnou volbou, většina všech členů, VR
podá návrh ministrovi. Jmenování provede prezident republiky,

•

Místa akademických pracovníků se obsazují výběrovým řízením, nemusí být při
opětovném sjednávání pracovního poměru, jde-li o stejné místo,

•

Vyhlášení se zveřejňuje v tisku, 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky,
podrobnosti stanoví vnitřní předpis,

•

Jednou za 7 let může být AP poskytnuto tvůrčí volno v rozsahu 6 měsíců,
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zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách,
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Výukový scénář a metodické pokyny ke studiu

I. Výukový scénář tématu Právo
Tématika je rozdělená do čtyř bloků:
1. přednáška (3 x 90 min)
2. cvičení s úvodním slovem (90 min)
Přednáška č. 1
V úvodní přednášce jsou posluchači seznámeni se základními pojmy v oblasti právní
úpravy školství a historií právní úpravy vysokého školství od roku 1980.
Struktura úvodní přednášky:
Úvodní slovo k tématu, seznámení s cílem a obsahem hodiny (10 min)
Vymezení problematiky regionálního školství a historie vysokého školství (70 min)
Shrnutí probírané látky, diskuse, závěr (10 min)
V rámci přednášky jsou studenti seznámeni s vymezením právní úpravy školství.
Okrajově jsou seznámeni s problematikou tzv. regionálního školství a hlavní náplní je
informace o zákonech o vysokých školách z let 1980 a 1990. Porovnání institutů
z různých dob.
Přednáška č. 2
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Posluchači jsou seznámeni s problematikou aktuálně účinného zákona o vysokých
školách z roku 1998.
Struktura přednášky:
Úvodní slovo k tématu, seznámení s cílem a obsahem hodiny (10 min)
Vymezení problematiky vysokého školství v rozsahu aktuální právní úpravy (70 min)
Shrnutí probírané látky, diskuse, závěr (10 min)

Přednáška č. 3
Posluchači jsou seznámeni s problematikou vnitřních předpisů Univerzity obrany
Struktura přednášky:
Úvodní slovo k tématu, seznámení s cílem a obsahem hodiny (10 min)
Vymezení problematiky vnitřních předpisů VŠ se zaměřením na konkrétní platné
vnitřní předpisy UO (70 min)
Shrnutí probírané látky, diskuse, závěr (10 min)

Cvičení s úvodním slovem č. 1
Posluchači měli k dispozici aktuální návrh novely zákona o vysokých školách, tak jak
jej vláda předložila do Poslanecké sněmovny. Měli za úkol si návrh prostudovat a
diskutovat o jednotlivých nových institutech.

Struktura cvičení:
Úvodní slovo k tématu, motivační část výukového bloku, seznámení s cílem a
obsahem hodiny (10 min)
Diskuse (75 min)
Shrnutí probírané látky (5 min)
Tvůrčí učení na příkladech z praxe jednotlivých účastníků vzdělávací akce při
zpracování výstupů z učení u vyučovaného předmětu ve struktuře oborové znalosti,
oborové dovednosti a obecné způsobilosti.
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II. Metodické pokyny ke studiu předmětu
Metodický postup zpracování výstupů z učení je uveden v publikaci Národní
kvalifikační rámec terciárního vzdělávání České republiky. 3. díl zkušenosti a
doporučení.
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Studijní opora

Název předmětu: Základy androdidaktiky
Zpracoval: PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.
Vzdělávací cíl:
Seznámit účastníky kurzu s vymezením androdidaktiky jako jedné ze subdisciplín
andragogiky zabývající se procesy vyučování, učení a vzdělávání dospělých. Posluchači po
absolvování kurzu budou umět objasnit základní kategorie didaktiky, charakterizovat výstupy
z učení a popsat možnosti využití aktivizujících androdidaktických metod.

Obsah:
Vymezení androdidaktiky
Obsah vzdělávání a výukové cíle
Výstupy z učení
Učební úkoly
Aktivizující didaktické metody
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Androdidaktika
Andragogická didaktika je jednou ze subdisciplín andragogiky. Je vědní disciplínou
zkoumající procesy vyučování, učení a vzdělávání dospělých. Teorie vzdělávání se
zabývá věcnou stránkou, která je reprezentovaná cíli a obsahy vzdělávání
a odpovídá na otázku „Co učit“. Teorie vyučování se orientuje na způsoby a obsahy
komunikace ve vzdělávání, objasňuje procesy učení a vzdělávání, fáze vyučovacího
procesu a řízení vzdělávacího procesu. Lze uvést, že se zabývá technologií
vzdělávacích procesů s jasně vymezenými vzdělávacími cíli. Její zaměření lze ve
zkratce vyjádřit tím, že hledá odpověď na otázku „Jak učit“.
je teorií o záměrných edukačních procesech, která konstruuje
modely učení a vyučování, obsahy a cíle edukačních procesů,
Andragogická

metody a formy vyučování, způsoby zjišťování a hodnocení

didaktika

výsledků edukačních procesů. Součástí androdidaktiky je také
výzkum tvorby kurikula a výzkum reálného vyučovacího
procesu (Průcha, Veteška 2012).

Základními prvky didaktických procesů jsou cíle vzdělávání, obsahy vzdělávání,
lektoři, účastníci vzdělávání a didaktické prostředky.
Obsah vzdělávání a výukové cíle
Za základní kategorie didaktiky jsou považované obsahy a cíle vzdělávání.
Společnost formuluje cíle výchovy a vzdělávání a k těmto cílům následně přiřazuje
vzdělávací obsahy podle dosaženého stupně poznání. Obsah vzdělávání je uváděn
v základní učební dokumentaci. Důležitým dokumentem této oblasti je profil
absolventa, ze kterého se odvozují učební plány a osnovy v souladu s Národním
kvalifikačním

rámcem.

Cílů

se

dosahuje

prostřednictvím

realizace

obsahu

vzdělávání. Od cílů a obsahů předmětů se odvíjí profil absolventa a jeho
předpokládané uplatnění v praxi.
je základním prvkem vzdělávání vyjadřující dosaženou úroveň
Obsah vzdělávání

poznání a kumulovanou sociální zkušenost. Je pedagogicky
ztvárněnou reprezentací určité skutečnosti, která napomáhá
utváření a rozvíjení znalostí, dovedností, kompetencí, postojů

a hodnotových orientací.

Činnost vyučujícího v průběhu vyučování je zaměřená na dosažení cílů. Cíle jsou
vyjádřené v různých dokumentech rozličného stupně obecnosti. Jedná se zejména
o kurikulární dokumenty, vzdělávací standardy, učební osnovy a profily absolventů.

Výukový cíl

je "ujasněný, zamyšlený výsledek učební činnosti, ke kterému
učitel společně se žáky směřuje" (Švec, 1996, s. 22).

Cíle lze rozdělit na cíle obecné, postupné a specifické. Cíle obecné zaměřují
pozornost na osobnostní rozvoj a uplatnění studentů ve vědomostní, dovednostní
a morální oblasti. Jsou formulované z hlediska učitele a jeho záměrů. Cíle obecné je
nutné převést na cíle konkrétní, které lze kontrolovat a vyhodnocovat. Postupné cíle
pomáhají vzhledem ke svému etapovému charakteru dosahování cílů obecných,
umožňují odhadovat jejich realizovatelnost, případně jejich modifikování. Krátkodobé
(specifické cíle) jsou cíle, jež jsou zaměřené na vyučované tematické celky,
vyučovací bloky a hodiny.
Rozeznáváme cíle kognitivní, afektivní a psychomotorické. Kognitivní cíle vyjadřují,
které informace a poznatky si studenti osvojí. Afektivní cíle se zabývají očekávanými
výsledky v oblasti vytváření postojů, hodnot, názorů. Psychomotorické cíle, často
označované za výcvikové, vyjadřují požadavky na dosažení dovednosti, obratnosti a
dosažení automatizovaných návyků.
Cílové zaměření výuky má podle Zlámala významné místo, protože vede
k rozčlenění výuky na úseky s formulovanými problémy a úkoly. Na základě cílů
vyučující určuje rozhodující fakty, pojmy, důkazy a zobecnění pro konkrétní
vyučovací jednotku. Propojení cílů výuky s výukovými úkoly umožňuje vést studenty
k aktivní myšlenkové činnosti, komparaci, řešení problémů, formulaci závěrů a
vytváření hodnotících soudů. Plní také funkci zpětné vazby a cílové zaměření slouží
k formulaci cílů vyučovací jednotky a sledování a hodnocení míry dosažení
plánovaných záměrů. V neposlední řadě plnění vzdělávacích cílů je rozhodujícím
kritériem pro hodnocení úrovně a kvality vzdělávací instituce (2009).

Výukové cíle jsou dělené podle různých kritérií. Nejznámější taxonomií zaměřující se
na kognitivní činnost je Bloomova taxonomie cílů v kognitivní oblasti.
Tab. č. 1 Taxonomie cílů v kognitivní oblasti (B. S. Bloom a kol.)
Kategorie cíle

Činnost-schopnost

znovupoznání

Znalost

Využívaná aktivní slovesa

informace

nebo

znovu vybavení poznatků

s cílem

prokázání

porozumění

termínům a koncepcím,

Aplikace

doplnit,

pojmenovat,

napsat,

popsat,

opakovat,

přiřadit,

seřadit,

reprodukovat, vysvětlit, určit.

prokázání pochopení a užití znalosti

Porozumění

definovat,

dokázat, objasnit, interpretovat, objasnit,
vypočítat, zkontrolovat.

transfer výsledků učení do nových,

aplikovat,

často i problémových, situací, řešit

interpretovat

problém na základě porozumění,

prokázat, řešit, vyčíslit, vyzkoušet.

demonstrovat,
údaje

a

diskutovat,

vztahy,

použít,

schopnost rozložit sdělení na prvky,
objasnit
odlišení

Analýza

jejich
faktů

vzájemný
od

vztah,
hypotéz,

argumentů od závěrů a formulování
teoretické

vysvětlení,

zpracování

analyzovat,
provést

najít

princip

rozbor,

uspořádání,

rozhodnout,

rozlišit,

rozdělit, specifikovat.

modelu,

Syntéza

vyhledávat prvky a části z nových

kategorizovat,

pramenů, vzájemně je kombinovat a

skládat,

skládat do originálních celků s cílem

navrhnout, shrnout, organizovat, vyvodit

vytvářet nové struktury,

obecné závěry.

syntetizovat,

modifikovat,

kombinovat,

napsat

zprávu,

posouzení hodnoty z hlediska účelu

Hodnotící
posouzení

se

zřetelem

adekvátnosti,
hospodárnosti,

k

přesnosti,

efektivnosti
vybrání

ocenit,

obhájit,

oponovat,

porovnat,

a

posoudit, prověřit, srovnat, vybrat, vyvrátit,

a

zdůvodnit.

zdůvodnění nejvhodnějšího řešení

Zdroj: upraveno podle KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál,
2002. ISBN 80-7178-253-X. s. 280-281.

Taxonomie výukových cílů je nástrojem, pomocí kterého vyučující postupuje od
předávání

poznatků

k vědomostem,

dovednostem

se

záměrem

dosáhnout

u studenta jejich tvořivého využívání. Je členěná do šesti základních kategorií
(zapamatování, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, hodnotící posouzení). Při
operacionalizaci vyjadřujeme žádoucí činnosti studentů aktivními slovesy, které
prokazují zvládnutí dané úrovně.

Výstupy z učení
Pro tradiční přístupy ke vzdělávání byl východiskem obsah a cíle vzdělávání, pro
výstupy z učení je charakteristická orientace na studenta.
Zavádění kvalifikačního rámce v institucích terciárního vzdělávání postupně vede
k tomu, že školy popisují studijní programy a obory prostřednictvím výstupů z učení,
nastavují procesy pro jejich správu. Tento přístup umožňuje řídit vzájemnou vazbu
mezi výstupy z učení, způsoby vzdělávání a ověřováním dosažených výstupů z učení
(Hnilica. Pabian, 2012).
Výstupy z učení vyjadřují způsobilosti, které student získá po ukončení učebního
procesu. Výstupy z učení jsou považované za nově se formující didaktickou kategorii.
Vypovídají o tom, co bude absolvent po absolvování předmětu, vyučovacího bloku,
hodiny umět objasnit a prakticky předvést. Jedná se o výkony, které je možné
následně ověřit a hodnotit. Důležitým prvkem při zavádění kvalifikačního rámce je
zpracování profilu absolventa, který vychází na nejvyšším stupni obecnosti z nároků
na absolventy jednotlivých vzdělávacích cyklů. Výstupy z učení studijních oborů
a předmětů vyjadřují minimální standard, kterého dosahují všichni studenti.
jsou „oborové znalosti a dovednosti, stejně jako obecné
Výstupy z učení

způsobilosti, které studenti získávají v daném studijním oboru
nebo předmětu a které musí prokázat“ (Hnilica, Pabian,
Hájková, 2012, s. 32).

Při formulaci výstupů z učení je důležité rozlišovat znalostí a dovedností. Znalosti
jsou výsledkem záměrného i nezáměrného učení, praktické činnosti a osobních
zkušeností.

Jsou

výsledkem

vnímání,

myšlení,

poznávání,

experimentování

a zkušeností. Oborovými znalostmi jsou prokázané znalosti studentů v daném oboru
studia. Dovednost je učením získaná dispozice k vykonávání intelektové nebo také
praktické činnosti. Osvojení oborové dovednosti student prokazuje v situacích, ve
kterých je schopen prakticky využít znalostí pro řešení praktického nebo modelového
příkladu.
Předpokladem pro dosažení projektovaných výstupů z učení na úrovni oborů
a předmětů je „konstruktivní propojení“ cílů vzdělávání s metodami výuky a způsoby
hodnocení dosažených výsledků. Proto vyučující při plánovaní průběhu výuky

vychází ze stanoveného výukového cíle, který ovlivňuje jeho postupy při vyučování,
způsoby řízení výuky a možnosti využití didaktických prostředků. Je pomůckou pro
stanovení činnosti studentů, pomocí kterých dochází k upevňování a procvičení
učiva, je východiskem pro hodnocení studentů, hodnocení účinnosti výuky, případně
pro její optimalizaci.
Učební úkoly
Učební úkoly zaujímají významné místo v procesu pedagogické komunikace. Jejich
prostřednictvím lze vzdělávané motivovat, zjišťovat vstupní úroveň vzdělávaných a
diagnostikovat úroveň osvojení učiva. Průběžným plněním učebních úkolů vyučovaný
dosahuje formulovaných výukových cílů. Učební úloha je připravovaná a zadávaná
s didaktickým záměrem a pro její řešení musí vzdělávaný využít poznávacích nebo
manuálních operací ze souboru již známých postupů (neproblémová učební úloha)
nebo vytvořit postup nový (problémová učební úloha).
jazykový útvar nebo promluva, která se výslovně, nebo svým
Učební úloha

kontextem, stává nositelem signálu „teď musím něco udělat“,
na rozdíl od prosté zprávy, která je nositelem signálu „teď se
něco dozvím“ (Tollingerová, in Kalhous, 2002).

Specifickým druhem učebního úkolu je učební otázka. Mareš a Křivohlavý uvádí, že
v mimo lingvistických souvislostech je otázka užívaná ve významu úkolu nebo
problému k řešení, případně jako výrazná forma příkazu (1995).
Při projektování výukových úkolů je vhodné vycházet z obecné taxonomie. Jednou
z nejznámějších je taxonomie učebních úloh podle Tollingerové, která učební úkoly
seřadila do jednotlivých kategorií podle vzrůstající náročnosti. Základem uvedeného
Tollingerová zdůrazňuje, že učební úloha musí mít:
 typickou jazykovou formu, která představuje výzvu k řešení, má podobu
otázky, pokynu, příkazu, výzvy a je výrokem s akčním slovem,
 pedagogickou smysluplnost,
 stimulační sílu,
 regulační vliv,
 emocionálně-motivační vliv,

 má vytvářet touhu po výkonu (in Nikl, 1997).
Aktivizující androdidaktické metody
Metody výuky patří k základním kategoriím didaktiky. V průběhu její realizace
dochází k interakci vzdělavatele a vzdělávaného. Kvalita uvedené interakce
významně ovlivňuje dosažení cílů vzdělávání. Použití odpovídající metody závisí na
cílech, obsahu, formě vzdělávání a cílové skupině účastníků.

Vyučovací
metoda

je považovaná za způsob vyučování, záměrnou činnost
vzdělavatele

a

aktivní

činnost

vzdělávaného

směřující

k dosažení výukových cílů.

Výhodou aktivizujících metod je vysoká míra zapojení vzdělávaných do aktivní
výměny zkušeností. Podle Shapira se účinnost zvyšuje s mírou aktivního zapojení
účastníků do procesu výuky. Za nejméně účinné metody považuje přednášky (5%),
naopak vyučování ostatních a praktické cvičení považuje za neúčinnější metody (in
Kalhous, 2002).
Do základního souboru aktivizujících metod jsou řazeny metody, označované jako
diskusní, heuristické, situační, inscenační.
Základem diskusních metod (učební rozhovor, řízená diskuse, přednáška s diskusí,
otevřený prostor) je učební rozhovor. Jeho výhodou je aktivní zapojení studentů
s možností indikovat úroveň pochopení, poskytnout další doplnění informací.
Uvedené metody vytváří předpoklady pro skupinové řešení zadání, vedou
k systematickému myšlení a rozvíjí schopnost pohotové formulace odpovědí
a odpovídající argumentace. Vyžaduje velkou pedagogickou zkušenost vyučujícího
a je určená spíše pro skupiny s menším počtem účastníků. Klíčovou roli hraje
osobnost lektora, jeho schopnost moderování diskuse a důkladná znalost
diskutované problematiky. Příznačné pro tuto skupinu metod je propojení činnostního
charakteru se skupinovým ovlivňováním a působením a jsou tak příležitostí pro
aplikaci znalostí. Učí nejenom sdělovat, ale také naslouchat odlišným názorům.
Heuristické metody jsou postavené na výukovém úkolu, který vytváří rozpor, problém
a který je možné překonat samostatnou činností. Podmínkou je rovnováha aktivity

vzdělavatele a vzdělávaného, protože jenom pomocí aktivních činností studenta je
možné dospět k osvojení algoritmů odpovídajících postupů.
Podstatou situačních metod je řešení problémových učebních úloh na základě
konfrontace vědomostí, dovedností, názorů a postojů jednotlivých členů skupiny. Pro
řešení je nabízeno více možných řešení a úkolem je zvažování možných výhod
a nevýhod konkrétního řešení s cílem výběru řešení nejoptimálnějšího. Procesy
komunikace a výběrů nejsou tak pouze záležitostí nácviků a dovedností, ale uplatňují
se v něm osobní povahové rysy, množství a kvalita informací, způsob myšlení, rutina
a stres (Kalhous, 2002).
Podle Mužíka základem inscenační metody (jednoduchá strukturní nebo nestrukturní
inscenace, mnohostranné hraní rolí) je posilování vztahu pracovní pozice-roleočekávané jednání a chování pomocí „přehrávání“ rolí. Hraní rolí umožňuje vyjádřit
osobní postoje a myšlenky. Umožňují vyzkoušení řešení problémových událostí
v různorodých pracovních i životních situacích, ze kterých účastník získává
zkušenost založenou na vlastním prožitku (2011).
Závěr
Vzdělávání

bylo

a

je

považováno

za

významný

faktor

rozvoje

jedince

a společnosti. Probíhá v konkrétním sociálním, ekonomickém a politickém prostředí.
Postupující globalizace, stárnutí populace, nezaměstnanost, rozvoj informačních
a komunikačních technologií výrazně ovlivňují vzdělávání. Charakteristickým znakem
současného světa je změna. Na trhy vstupují nové subjekty, změny v technologiích
způsobují změny v povaze a obsahu práce. Pro současnou dobu je příznačná
skutečnost, že změny již nejsou předvídatelné, jsou diskontinuální, nelze se na ně
připravit.

Zrychlující

se

vědeckotechnický

rozvoj,

prolínání

oborů,

jejich

interdisciplinarita a zvyšující se automatizace kladou zvýšené nároky na pracovní
sílu. Jedinec je nucen na změny vnějšího prostředí adekvátně reagovat
a adaptovat se na nové podmínky. Každá změna přináší zpravidla nové požadavky
na rozvoj nebo získání nových znalostí a dovedností. Vzdělávání může jedinci
poskytnout nové znalosti, dovednosti, pomoci poznat podstatu problémů, najít
adekvátní způsoby řešení a v mnoha případech výrazně zkrátit dobu adaptace.

V uvedeném kontextu k dosažení efektivního vzdělávání dospělých přispívá také
disciplína andragogiky-androdidaktika, zabývající se teorií a praxí vzdělávání
dospělých.
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Výukový scénář a metodické pokyny ke studiu

I. Výukový scénář tématu Základy androdidaktiky
Tématika je rozdělená do dvou bloků:
1. přednáška (90 min)
2. cvičení s úvodním slovem (90 min)
Přednáška č. 1
V úvodní přednášce jsou posluchači seznámeni se základními přístupy a metodami
zkoumání sociální reality.
Struktura úvodní přednášky:
Úvodní slovo k tématu, motivační část výukového bloku, seznámení s cílem a
obsahem hodiny (10 min)
Vymezení androdidaktiky a objasnění jejího vztahu k dalším vědám (20 min)
Objasnění základních pojmů andragogické didaktiky a didaktických zásad (20 min)
Výstupy z učení v kontextu národního kvalifikačního rámce (20 min)
Úkoly k přípravě na cvičení (10 min)
Shrnutí probírané látky, diskuse, závěr (10 min)
V rámci přednášky jsou studenti seznámeni s vymezením didaktiky a androdidaktiky
v rámci pedagogických věd. Hlavní důraz byl položen na vymezení androdidaktiky a
objasnění jejího vztahu k dalším vědám, seznámení s obsahem základních pojmů.
Dalším cílem bylo objasnění základních východisek českého kvalifikačního rámce
včetně objasnění možného postupu jak zpracovávat výstupy z učení pro předměty.
Cvičení s úvodním slovem č. 2
Ve druhé přednášce jsou posluchači seznámeni se širším kontextem tvorby a využití
výstupů z učení pro oblast přípravy a vzdělávání vojenských profesionálů.

Struktura druhého bloku s úvodním slovem a cvičením:
Úvodní slovo k tématu, motivační část výukového bloku, seznámení s cílem a
obsahem hodiny (15 min)
Tvorba a využití výstupů z učení pro oblast přípravy a vzdělávání vojenských
profesionálů (15 min)

Představení jednotlivých koreferátu k úvodní tématice s obhajobou návrhu výstupů
z učení pro vyučovaný předmět (40 min)
Diskuse (15 min)
Shrnutí probírané látky (5 min)
Tvůrčí učení na příkladech z praxe jednotlivých účastníků vzdělávací akce při
zpracování výstupů z učení u vyučovaného předmětu ve struktuře oborové znalosti,
oborové dovednosti a obecné způsobilosti.

II. Metodické pokyny ke studiu předmětu
Metodický postup zpracování výstupů z učení je uveden v publikaci Národní
kvalifikační rámec terciárního vzdělávání České republiky. 3. díl zkušenosti a
doporučení. Bližší specifikace publikace je uvedená v seznamu literatury.

Studijní opora

Název předmětu: Historie edukace ve vojenství
Zpracoval: prof. PhDr. František Hanzlík, CSc.
Vzdělávací cíl:
Seznámit studenty se základními poznatky z oblasti edukace ve vojenství a jejich
etapami od prvobytně pospolné společnosti. Ukázat možnost využití poznatků
z historie v současnosti při edukaci vojenských profesionálů.
Obsah:
Stejně jako ostatní obory humanitních věd má i edukace ve vojenství svoji
historii. Otázkou zůstává, k čemu je vůbec poznávání minulosti obecně a také
v oblasti vojenské edukace. Lze říci, že k pochopení nějakého jevu je potřebné znát
jeho genezi, příčiny, okolnosti vzniku a také vývojové etapy a jejich vliv na charakter
jeho proměn. Lze konstatovat, že poznávání dějin respektive minulosti vůbec má
smysl pouze tehdy, jestliže nám pomáhá vyznat se lépe v přítomnosti a rozhodovat
o budoucnosti. Výše uvedená konstatování se podle mého názoru plně týkají i oblast
historie edukace ve vojenství.
Další otázku, kterou si můžeme na začátku položit. Kde můžeme nalézt zdroje
poznání edukace ve vojenství?
Dá se říci, že je jich nepřeberné množství. Archivní prameny – památky
starého písemnictví, různé dokumenty o armádě, zákony, nařízení, dekrety, vojenské
řády a předpisy, oficiální dokumenty vojenského školství, učebnice, díla významných
vojevůdců a politiků, časopisy, práce a obrazový materiál vojenských institucí, paměti
účastníků válečných konfliktů, vojenská muzea atd. Využitelné jsou i prameny
k obecným dějinám, k dějinám vojenského umění, dějin filosofie atd.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského
leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A
STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Význam poznatků z historie edukace ve vojenství:
a) Teoretický


Rozvoj vojensko-teoretického myšlení.



Využití faktografického materiálu pro teoretická zobecnění.

b) Praktický


Kritické posouzení metod a prostředků edukace ve vojenství a jejich využití
v současné praxi.

c) Výchovný
 Ovlivnění samotné osobnosti velitele – učitele.

Počátky vojenské edukace v prvobytně pospolné společnosti.
Prvobytně

pospolná

společnost

obsahovala

nejrůznější

typy

starých

kmenových útvarů, kde existoval určitý osobní majetek – zbraně, oděv, ozdoby atd.
V prvobytně pospolné společnosti neexistovaly války. Docházelo pouze k náhodným
střetům mezi kmeny z různých důvodů. V této době se objevuje výchovný záměr
dospělých - příprava mládeže na roli dospělého včetně používání primitivních zbraní
k lovu a k obraně (oštěpy, luky atd.), k uhájení vlastní existence. Předávání obyčejů,
tradic, zkušeností a dovedností je ještě poměrně omezené a primitivní.
Boje mezi kmeny předpokládají přípravu bojovníků – projevují se první prvky
vojenské výchovy ve své zárodečné podobě. Výchova v prvobytně pospolné
společnosti vykazuje určité charakteristické rysy a probíhá především při dvou
činnostech. Při hrách které odrážejí život kmene. Mladíci v nich napodobují činnost
otců při lovu a v boji. Tím získávají i dovednosti a znalosti potřebné pro budoucího
válečníka kmene.
Hlavním

faktorem

utvářejícím

schopnosti

členů

prvobytně

pospolné

společnosti byla práce, byť na primitivní úrovni. Byly užívány nástroje, nářadí
a zbraně sloužící k získání živobytí i k ochraně.

Na tomto stupni vývoje společnosti se objevují počátky vojenské výchovy,
která začíná prostupovat veškerou činností převážně mužské populace primitivních
lidí. Jedná se o zárodky vojenské výchovy, která se ještě nestala relativně
samostatnou oblastí výchovy.

Vojenská výchova v otrokářské společnosti.
Vzniká stát, který plní své funkce – vnitřní a vnější. Vnější funkce spočívá
nejen v obraně, ale i k získání území a kořisti. Šlo o získání nových území, otroků
i hmotných hodnot. Zároveň vznikají i války jako společenský jev a také armáda
a vojenství.
Charakteristický rys tehdejšího vojenství – ve válkách probíhal především boj
muže proti muži z bezprostřední blízkosti, kde se uplatňovala tělesná síla
a obratnost. Jako zbraní byly používány meče, sekery, praky, kopí, luky, oštěpy
a ochranná výzbroj. Dostřel luku se pohyboval mezi 100- 200 metry.
Pro edukaci ve vojenství mají význam především poznatky o vojenské
výchově ve starověké Spartě a v antickém Římu. Sparta – v podstatě vojenský stát –
vojenské společenství. Život i výchova byly zaměřeny k neustálému boji, k výbojům
do zahraničí a zotročování původního obyvatelstva.
Cíl výchovy – příprava fyzicky zdatného, statečného a odolného bojovníka
pohrdajícího smrtí a slepě oddaného státu. Z tohoto cíle vycházel i obsah, metody
a prostředky výchovného systému. Probíhala ucelená výchova od narození až do
smrti v rodině, ve státních ústavech i v armádě.
Již v útlém věku procházeli chlapci tvrdou výchovou ve státních ústavech pod
kontrolou dozorců. Kromě nich se na výchově podíleli dospělí dohlížitelé. Chlapci ve
věku 7-18 let se podrobovali náročnému výcviku. Byla vyžadována extrémní kázeň,
za jejíž porušení následovaly tvrdé tresty.
Vzdělávání bylo v systému vojenské výchovy zanedbáváno „číst a psát se
mladíci učili jen to, co bylo nutno“. Mladíci se učili zpívat, hrát na flétnu a na kytaru.
Hudba a zpěv měly vážný vojenský ráz, měly podněcovat v boji a posilovat
vlastenectví.

Základem vojenského výcviku byla tělesná výchova. Každému věku příslušely
určité cviky. Tělesná cvičení byla zároveň vojenskými cviky. Fyzickou zdatnost
projevovali staří Řekové při různých slavnostech a hrách. Nejvýznamnější byly
olympijské hry. Hry byly přehlídkou fyzické síly i vojenské připravenosti. Značná
pozornost byla věnována individuálnímu výcviku jednotlivce. Vojenský výcvik se
uskutečňoval také v rámci jednotek.
Nedocházelo k harmonickému rozvoji osobnosti. Hlavní část výchovného
programu tvořila tělesná a vojenská cvičení. Rozumová a intelektuální oblast byla
rozvíjena jen v nezbytně nutné míře.
Na druhé straně je na výchovu pohlíženo jako na významnou společenskou
funkci, výchova i výcvik se organizovaly ve státních ústavech. Pozornost se
zaměřovala na pěstování řady pozitivních morálních a bojových vlastností.
Sparťanská výchova byla v podstatě vojenskou výchovou, což odpovídalo
funkcím tehdejšího otrokářského státu. Směřovala k tomu, aby pěstovala vlastnosti
bojovníka. Nedocházelo k všestrannému rozvoji osobnosti. Režim života byl velmi
tuhý.

Vojenská výchova v antickém Římě.
Vývoj antického Říma – období od 8. do 5. století před naším letopočtem.
Historický vývoj starověkého Říma představuje jednotu růstu a úpadku, rozkvětu
i rozkladu.
Také římská armáda stála na obou těchto pólech, ale v některých obdobích
představovala nejdůležitějšího činitele ve státě. Římská armáda prošla několika
vývojovými etapami spojenými s vývojem v celé společnosti. Následně uvedená
tradiční periodizace vývojové etapy římského vojska není shodná s periodizací
římského vojenství. Slouží pouze pro didaktické účely.

Vojenská výchova se v jednotlivých obdobích lišila vzhledem k působení
různých faktorů. Její cíle a pojetí byly dány nejen vnitřními rozpory v otrokářské
společnosti, ale i různou formou politického zřízení. Stát vždy určoval zaměření
výchovy a vojenské výchovy. Vyznačovala se praktickým utilitárním rázem,
vojenským duchem a přísnou kázní.
Cílem bylo vycvičit a vychovat smělého bojovníka oddaného římskému státu
a vyznačujícího se železnou vojenskou kázní. Tato výchova nedosahovala takového
stupně jednostrannosti a zaměření výlučně na fyzickou složku, jak tomu bylo
ve Spartě. Počátky vojenské výchovy začínaly v rodině – do 17 let. Vojenská
výchova má dvě složky – tělesnou a mravní. Jsou pěstovány morálně-bojové
vlastnosti – vlastenecké city, věrnost, chrabrost. Mravní výchova byla úzce zaměřena
na utváření vlastností požadovaných v boji. Objevuje se také přísaha – nejdříve jen
vojevůdci, později všichni vojáci i civilisté.

Za dominující jev římské společnosti je považována kázeň v armádě, ale i ve
škole. Je využíván důmyslný systém odměn a trestů – triumf nebo veřejné pokárání.
Za jakékoliv přestupky jsou udělovány tvrdé tresty závislé na charakteru přestupku,
dokonce i tresty smrti – např. nesplnění rozkazu (stětím, ukřižováním, shozením
ze skály nebo předhození dravé zvěři).
Za nejtěžší provinění bylo považováno – sběhnutí, usnutí na stráži, svévolné
opuštění strážního stanoviště, vzpoura, hrubá nedbalost, lživá výpověď, krádež
v táboře, vzdálení se od jednotky. Donucovacímu charakteru vojenské kázně
odpovídaly i prostředky a metody výcviku a výchovy. Tvrdý dril, tuhý vojenský režim
a tělesné tresty. Tělesná příprava byla hlavní náplní přípravy římské armády. Tělesná
zdatnost byla životní nezbytností bojovníka.
Vojenský výcvik byl povinností ale i zábavou Římanů bez rozdílu věku
a postavení. Výcvik jednotlivce vedli převážně nižší důstojníci. Vyšší důstojníci
neprocházeli speciálním školením. Potřebné schopnosti získávali při cvičeních.
Nejdříve probíhal výcvik jednotlivce – ovládnutí zbraně, nácvik pochodu, překonávání
překážek. Následoval výcvik jednotek v bojových sestavách.
Vojenské vzdělání v římské armádě mělo výlučně praktický ráz a mimo
poznatků nezbytných pro boj nebylo rozvíjeno. K vyššímu vzdělání měli přístup jen
příslušníci privilegovaných vrstev.
Vojenští teoretikové té doby:
Flavius Renatus Vegetius – kdo touží po míru, ať připravuje válku.
Gaius Julius Caesar - uvědomoval si význam psychologického činitele ve válce.
V římské společnosti byla vojenská služba (v období občanské armády)
považována nejen za povinnost, ale i čest. Při zavádění společenských a vojenských
reforem se úměrně zvyšoval důraz na vojenskou výchovu. Rozvíjely se však
především takové vlastnosti osobnosti vojáka, které nezbytně vyžadovala primitivní
bojová technika a způsoby vedení bojové činnosti – fyzická zdatnost, vytrvalost,
obětavost, statečnost, ukázněnost atd. Vojenské vzdělání bylo výsadou několika
vojevůdců z privilegovaných vrstev.

Římské vojenství obohatilo vojensko-teoretické myšlení o cenné závěry:


Soustavnost vojenského výcviku a požadavek znalosti vojenského
umění.



Respektování psychologických činitelů ve válce.



Vojenská kázeň jako významný společenský jev a faktor vítězství v boji.



Význam pevného vojenského režimu, prvky vlastenecké výchovy, důraz
na brannou výchovu mládeže.



Systém hodnocení vojáků – odměny a tresty.

Edukace ve vojenství za feudalismu:
Od 5. století zanikají starověké otrokářské říše a jsou postupně nahrazovány
feudálními vztahy. Asi od 6. – 8. století až do 14. století – feudální vojenství. Raně
feudální státní útvary (např. francká říše) jsou hospodářsky a politicky nejednotné,
rozpadají se a vytvářejí se opět nové s centralizačními snahami ve 13. a 14. století.
Vývoj v českých zemích je v této historické době odlišný:

Charakteristická nejednotnost a roztříštěnost feudálního vojenství je do
značné míry odrazem hospodářské roztříštěnosti a politické rozdrobenosti.


Jádro ranně feudálního vojska tvořily vojenské družiny feudála a vazalů.



Rozhodujícím vojskem byla těžká rytířská jízda.



V období krize feudalismu (14. – 15. stol.) jsou s rozvojem výroby zaváděny
palné zbraně. Místo chladných zbraní nastupuje nová kvalita.



Převratné změny ve způsobech bojové činnosti.

Z hlediska edukace ve vojenství stojí za pozornost v tomto období především
rytířská výchova a vojenský odkaz husitství.
Ve výchově a vzdělávání za feudalismu hrála významnou úlohu církev. Téměř
po celou dobu se do zdělávání promítal i konflikt církevní a světské moci. Výchova
všech vrstev ve společnosti měla teologický ráz. Cíle výchovy - člověk slepě věřící
církevním dogmatům, oddaný církvi i světské moci.
Významný

jev

středověkého

vojenství

představuje

rytířství.

Vyvinulo

se v 8. století v západní Evropě jako zvláštní vojenský stav z vazalů povinných
svému pánu službou na koni. Tento stav byl privilegován u dvora i u církve.
Specifický druh vojenské výchovy za feudalismu.
Cílem rytířské výchovy bylo připravit smělého bojovníka oddaného vládci
a církvi, který se vyznačoval rytířskými cnostmi.
Obsah rytířské výchovy (sedmero rytířských cností):
1.

Jízda na koni

2.

Plavání

3.

Střelba z luku

4.

Šerm

5.

Lov

6.

Hra v šachy

7.

Veršování

Jednotlivé fáze výchovy - páže, panoš, rytíř – obřad pasování na rytíře.
Hlavní náplň rytířské výchovy:
a)

Tělesná výchova spojená s vojenským výcvikem – rozhodující složka
přípravy – turnaje a hry.

b)

Mravní výchova – založená na náboženství. Slib věrnosti církvi –
náboženské písně zpívané v boji.

V systému rytířské výchovy náleželo významné místo mravní výchově.
Vlastenectví rytířů jako morální vlastnost bylo zdrojem statečnosti a hrdinství v boji.

Výchovu k vlastenectví posilovaly i ustavičné války s cizími feudály. Pěstovalo se
hrdinství a statečnost, nedoceňována byla kázeň.
Vojenská kázeň rozdíly u raně feudálního vojska - knížecích družin
a rytířského vojska. Pravidla vojenské kázně byla zakotvená v různých řádech
a regulích. Častým přestupkem a proviněním byla dezerce, přeběhnutí a přímá
zrada. Tresty byly velmi přísné od vězení, konfiskace majetku až po zohavení,
useknutí končetin nebo poprava.
Vzdělání rytířů bylo nedostatečné. Získávali většinou znalosti nezbytné pro
válku – vědomosti o zbrani a ozbrojeném boji, obraně hradů atd. Důsledný vojenský
výcvik byl prováděn i v míru. Vojenská výchova byla jednostranná, odpovídala však
společenské funkci a úloze rytířství.
Ve výcviku převládala příprava jednotlivce především v jízdě na koni
a v ovládání zbraní. Omezeně byl prováděn i výcvik oddílů jezdců. Umožňoval pouze
zformování šiku před bojem, nikoliv jeho zachování v průběhu boje. Rytířství svým
převážně individuálním bojem nevyžadovalo systematický kolektivní výcvik jako
u starověkých římských formací. Rytířská výchova byla specifickou formou vojenské
výchovy za feudalismu. Od taktiky boje se odvíjel obsah a metody výcviku zaměřené
hlavně na výcvik jednotlivce (cviky se zraní, jízda atd.)

Husitství.
Ve 14. a 15. století zasáhla evropskou feudální společnost krize. Vzniká řada
povstání, za jejichž vyvrcholení lze považovat husitské hnutí. Husitské hnutí
představovalo nový typ protifeudálního hnutí, v němž se dočasně stala hlavní silou
městská a venkovská chudina. Husitské vojenství se lišilo od předcházejících.
Vyplývalo to ze sociálních podmínek, za jakých vznikalo a působilo husitské vojsko.
Působily nové faktory:
a)

Městská řemeslná výroba byla základem pro vznik nových – palných zbraní.

b)

Celonárodní hnutí bylo podmínkou pro vznik kvalitativně nového složení
husitských vojsk.
Tyto faktory ovlivnily vznik zcela nové formy organizace a doplňování vojska

a také způsoby bojové činnosti. Vzniká polní obec (armáda ve zbrani) a domácí obec
(strategická záloha, materiální a technická záloha). Objevují se nové formy vojenské
výchovy, které odráží vzniklé podmínky. Vychází z náboženské ideologie – čtyři
pražské artikuly (1419).

Polní obec – venkovská a městská chudina (základ feudálního vojska byla
šlechtická jízda). Základ dělostřelectva, jezdectva a velitelského sboru - zemanské
a městské živly. Bojovníci si byli rovni a měli právo účastnit se rozhodování.
Kvalitativně odlišné složení husitských vojsk – určovalo vojenskou strukturu. Zdroj
určité demokratičnosti, dobrovolné ukázněnosti, jednoty velitelů a bojovníků.
Mravní

výchova

a

prameny

bojové

morálky:

vnitřní

přesvědčení

o spravedlivosti vedené války, nadšení prostých lidí – vytvoření zvláštní pospolitosti,
národní cítění – proti cizákům. Významným nástrojem mravní výchovy byli kazatelé.

Denně motivovali vojáky svým kázáním, objasňovali cíle hnutí a ovlivňovali mravní
hodnoty bojovníků (Jan Želivský, Prokop Holý).
Uvědomělá kázeň - všichni bez ohledu na společenské postavení podléhali
jednotné kázeňské pravomoci. Za přestupky a zločiny byly ukládány rovněž tvrdé
tresty. Za zběhnutí, zradu atd. stejně kruté tresty jako v předcházejících armádách.
Zároveň se při uplatňování kázeňské praxe projevovaly určité demokratické prvky.

Podobně jako v jiném vojsku, byly vymezeny a přísně trestány kázeňské
přestupky a zločiny.

Vzdělávání:
Poprvé se objevuje snaha o určité všeobecné vzdělávání na nejnižší úrovni
v podobě lidové školy - táborské komuny, kde se vyučovalo čtení a psaní aby všichni
rozuměli Písmu. Vzdělání bylo poskytováno v mateřském jazyce. V bojových
podmínkách byly slouženy mše česky. Místo latinských zpěvů byly zpívány písně
české.
Vojenské vzdělávání se omezovalo pouze na poznatky a zkušenosti nutné pro
boj. Neexistoval žádný systém vojenského vzdělávání. Neustálé boje, přesuny i další
faktory to fakticky neumožňovaly. Výroba palných zbraní, jejich obsluha a vznik
nového druhu vojska si vynucovaly získání určité odbornosti. Dochází k diferenciaci
a zároveň rozšíření obsahu vojenského vzdělávání. Praktický ráz mělo také
vzdělávání. Zdrojem vojenských zkušeností husitských hejtmanů byla účast
v domácích i cizích službách. Příkladem je i významný vojevůdce Jan Žižka – osobní
zkušenosti.
Vojenský výcvik se zbraní byl povinný a všeobecný – dokonce i pro ženy. Byla
využívána nová taktika. Použití vozové hradby v kombinaci s palnými zbraněmi.
Husitství obohatilo středověké vojenství objevem samostatného taktického celku,
u něhož existoval kromě individuálního výcviku i výcvik kolektivní – výcvik jednotek.
Byl zaměřen na vedení útočného i obranného boje. Předpokládal nácvik palby a boje
zblízka z vozů a palby děl umístěných mezi články vozové hradby, dále nácvik
manévru uvnitř i mimo vozovou hradbu atd.
Husitské vojenství a výsledky husitských vojsk v bitvách prokázaly také
význam morálního faktoru v boji. Pověstným se stal například zpěv husitského
chorálu. B. Engels, který patřil k významným vojenským teoretikům, označil husitské
vojenství za první revoluci ve vojenství.

Edukace ve vojenství v 17. a 18. století.
Období od anglické revoluce 1640 do francouzské buržoazní revoluce 1789.
Všeobecná krize feudalismu. Z hlediska edukace – význam osvícenství. Kritika
náboženské výchovy, důraz na vzdělání a osvětu, reforma školství a vzdělání.
Změny společensko-ekonomických podmínek se projevují i ve vojenství.
Přechod od řemeslné výroby k manufaktuře. Došlo ke zkvalitnění, typizaci a rozšíření
palných zbraní. Tyto zbraně spolu s použitím bodáku (1640 Francie) a použitím
jednoduššího křesadlového zámku (zvýšil rychlost střelby) významně ovlivnily
bojovou činnost a také vojenský výcvik.

Průvodním zjevem centralizačního procesu absolutistických států se stal vznik
pravidelných armád, které se doplňovaly povinným odvodem. Zčásti byl využit
i žoldnéřský systém. V ruském vojenství se systém žoldnéřského vojska nevytvořil.
Osobnosti, s nimiž jsou spojeny změny v edukaci ve vojenství a jejím vývoji.
Petr I., Bedřich II., A. V. Suvorov, F. J. Kinský.
V tomto období vznikají také první vojenské školy.
Petr I. Veliký (1672-1725) V roce 1725 založil akademii věd.
Provedl radikální vojenské reformy. Místo šlechtického feudálního vojska
zavedl pravidelnou armádu. Zavedl vojenskou povinnost i pro nevolníky a jednotný
systém vojenské výchovy a výcviku. Cílem bylo – vychovat z vojáka obránce státních
zájmů a vlasti.

Oceňoval úlohu morálního činitele v boji, zdůrazňoval myšlenku vojenské cti,
odvahy, statečnosti. Vyžadoval, ukázněnost vojáků, náročnost velitelů, ale i péči
o podřízené. Voják měl právo ztěžovat si na nespravedlnost nebo výši trestu.
Na druhé straně byly používány i tělesné tresty.
Odměny – řády, medaile ale i peněžité odměny, vyznamenání celých jednotek.
Realizoval výcvik branců ve zvláštních stanicích – 500-1000 rekrutů.
Počáteční fáze výcviku probíhala pod vedením nejnižších velitelů s válečnými
zkušenostmi. Při výcviku byly uplatňovány pozoruhodné zásady: názornost,
postupnost a soustavnost, přiměřenost, aktivita a uvědomělost.
Výcvik zahrnoval dvě období:
1. Příprava jednotlivce (pořadové cviky, nácvik ovládání zbraní – mířená
střelba, výcvik granátníků atd.).
2. Kolektivní příprava (výcvik v jednotkách, společná cvičení pěchoty,
jezdectva a dělostřelectva. Vyvrcholení výcviku – dvoustranné manévry.
Petr I. Vybudoval první ruské vojenské školy. Požadavky na profil velitele –
odborné znalosti i morálně volní vlastnosti, prosazoval a vyžadoval tvůrčí přístup při
plnění rozkazů – „důstojník se nesmí držet řádů jako slepý stěny“.

Bedřich II. Veliký (1712-1786)
Pruský král – patřil ke vzdělaným vojevůdcům. Zabýval se i poezií, hudbou
a pod vlivem francouzského osvícenství i filozofií. Jako představitel pruského
osvícenského absolutismu vytvořil státní aparát téměř policejního typu. Na základě
branné povinnosti vytvořil největší pravidelnou armádu v Evropě. Hospodářskou
politiku státu plně podřídil vojenským zájmům. Pruský výchovný a výcvikový systém
zužoval vojenskou výchovu na pouhý proces vyrovnávání se jedince s požadavky
velitele.
Cíl – vychovat vojáka plnit bezmyšlenkovitě ale přesně vojenské povinnosti,
dosahujícího ve výcviku strojové dokonalosti. Pruský vojenský systém pohlížel na
vojáka jako na pasivní subjekt. Nepřipouštěl jeho vlastní iniciativu. Pruský výcvikový
systém se stal vzorem pro většinu evropských armád.
Základní metodou výchovy a výcviku byl dril. Vojenská výchova a výcvik byly
prodchnuty duchem militarismu, jenž byl záměrně pěstován šlechtickými důstojníky –
junkery. Povolání důstojníka bylo monopolem šlechty. Pruský důstojník měl
výjimečné postavení vůči vojákům, mohl s nimi zacházet jako s nevolníky. Byl
symbolem tvrdého a náročného velitele. Jeho profesionální hodnota byla vysoká.
Kázeň měla donucovací charakter, byly používány tvrdé tělesné tresty.
Tzv. „ulička“. Odměny byly používány jen velmi zřídka. U důstojníků zvýšením platu
nebo zvýšením přídělu potravin. Za vynikající činy byly udělovány řády a medaile.
Obsah výcviku – hlavně pořadová, střelecká a taktická příprava. V míru
probíhal výcvik ve výcvikových táborech. Symbolem pruské armády se stal dril
a slepá poslušnost. Dril byl nejvíce uplatňován v pořadové a střelecké přípravě
(slavnostní pochody s bubny, střílení salv, bezduché osvojení cviků se zbraněmi,
výcvik stereotypně sevřených řad atd.).
Velká pozornost byla věnována přípravě šlechtické mládeže pro vojenskou
a státní službu v tak zvaných rytířských akademiích. Vznikaly Prusku v 17. století
(Ritter-Akademie v Kolbergu – 1653). Pro vzdělávání důstojníků založil Bedřich II.
v roce 1765 vojenskou akademii.

Alexandr Vasiljevič Suvorov (1730-1800)
Suvorov byl odpůrce výchovného systém v armádě, který v té době kopíroval
z větší části systém pruský. V armádě prošel od vojína až po generála. Vytvořil
specifický národní systém výchovy a vzdělávání v ruské armádě, který byl v rozporu
i s tehdejším samoděržavím v Rusku. Pruský systém výchovy a výcviku považoval za
nepřiměřený ruským podmínkám a za nepřijatelný pro pasivní úlohu vojáka, dril,
stereotypnost výcviku a okázalost. Patřil ke vzdělaným vojevůdcům, vedle vojenství
se zabýval studiem jazyků (naučil se jich celkem 8), zajímal se také o filozofii,
matematiku, literaturu atd. Vytvořil národní vojensko-pedagogický systém, jenž byl
v rozporu s feudálně nevolnickým ruským zřízením. Také proto nebyl vládnoucími
oficiálními kruhy uznáván.
Za důležitý pokládal morální prvek bojové přípravy. Vojenskou výchovu založil
na pozorném a lidském vztahu k vojákovi, jehož považoval za rozhodující sílu
armády a od něhož bylo možno žádat nejvyšší vypětí i vítězství, jestliže se mu věnuje
péče a získá-li se jeho důvěra. „Voják je dražší než postavení – toho lze v určité době
pozbýt a znovu dobýt.“ Ústřední místo ve vojenské výchově zaujímal voják – člověk,
který nebyl pouze pasivním výchovným objektem. Podporoval rozvoj rozumné
iniciativy a aktivity v boji, důvtipu a pohotovosti.
Snaha pěstovat sebedůvěru, vzájemnou pomoc a vlastenectví, národní čest
a národní hrdost. Mezi vojáky rozvíjel pocit družnosti a vzájemné pomoci podle
zásady – sám třeba zahyň, ale druha zachraň. Tuto myšlenku uplatňoval
i v požadavku těsné součinnosti jednotek a útvarů v boji.
Významnou náplň mravní výchovy tvořila vlastenecká výchova. Národní
hrdost, lásku k vlasti a touhu bojovat za její slávu považoval Suvorov za nejsilnější
pohnutky bojové činnosti. Vojákům často připomínal jejich národní čest, kterou měli
projevit nikoliv planým vlastenčením, ale v boji.
Napsal dílo Umění vítězit, psanou formou pořekadel, rčení a poučení, které
sestavil v přibližně takové posloupnosti, s níž je vojáci získávali při výchově
a výcviku. Obsahuje povinnosti vůči nadřízeným, vůči sobě a bojové vlastnosti, které
podmiňují vítězství. Uvědomoval si nutnost spojení vlastností důstojníků a vojáků se

znalostí vojenské profese. Za jednu z nejvyšších povinností vyšších velitelů
považoval jejich péči o sebevzdělávání.
Zajímavé byly jeho názory na vojenskou kázeň a udělování odměn a trestů.
Odsuzoval krutost trestů. Vyjádřil názor, že: „Přiměřený vojenský trest, spojený
s jasným a krátkým vysvětlením přestupku, se více dotkne čestného vojáka než
tvrdost, která přivádí vojáka až k zoufalství.“
Za hlavní nástroj vojenské výchovy považoval velitele. Za hlavní povinnosti
velitele považoval: znalost vlastností podřízených, uspokojování potřeb vojáků,
vytvoření srdečných vztahů, naučit vojáky tomu co vyžaduje služební zařazení atd.
Ze všeho nejvíce si cenil osobního příkladu důstojníka. Výchovnou roli osobního
příkladu demonstroval na sobě a na příkladech z minulosti.
Při přípravě vojáků a jednotek prosazoval jednotu výcviku a výchovy. Správně
organizovaný a zajímavý výcvik považoval za důležitý prostředek výchovy morálně
bojových hodnot vojáků. Během výcviku byly pořádány různé soutěže. Snažil se
dosáhnout toho, aby se podmínky při výcviku co nejvíce podobaly bojovým
podmínkám tak, aby „cvičení byla bitva bez krveprolití.“ Prosazoval zvýšení
náročnosti výcviku, který musel probíhat při plném vypětí fyzických i duševních sil.
Značnou pozornost věnoval Suvorov metodice vojenského výcviku, kde
respektoval následující:
 názornost výcviku
 postupnost výcviku ve všech druzích výcviku – od jednoduššího ke
složitějšímu, od lehčího k těžšímu
 aktivitu a uvědomělost výcviku – každý důstojník i voják měl pochopit smysl
své činnosti
 trvalost výcviku – každý nový poznatek musel být upevněn procvičením
Základní rysy výchovně vzdělávací soustavy prosazované Suvorovem tvořily:
národní charakter vojenské výchovy, nový přístup k osobnosti vojáka, morální duch
armády, bojové vlastnosti vojáků a všestrannost výcviku v bojových podmínkách.

František Josef Kinský (1739-1805)
Patřil k prvním českým vojenským pedagogům. Studoval v rytířské akademii
ve Vídni a na Karlově univerzitě v Praze (práva, přírodní vědy a matematiku).
Vstoupil dobrovolně do armády, v níž dosáhl nejvyšších hodností a funkcí. Jako
ředitel vojenské akademie ve Vídeňském novém městě reorganizoval rakouské
vojenské školství. Patřil také mezi české národní buditele. Buditelskou činnost
spojoval s výchovně vzdělávací prací.
Kinský představoval největšího teoretika i praktika vojenské pedagogiky
v oboru vojenského školství a výchovy šlechtické mládeže v 18. století. Své
zkušenosti a názory na výchovu shrnul v několika pracích:
1.

Připomenutí jednoho Čecha k důležitému předmětu - 1773

2.

O hofmistrech – 1776

3.

Něco pro světové brance – 1786

4.

Obecné zásady veřejné a zvláště vojenské výchovy 1787 atd.
Kinský pojímal výchovu jako plánovité vedení žáků k rozvoji duševních

i tělesných schopností směřujících zvláště k mravnímu zdokonalení. Za hlavní úkol
výchovy považoval utváření mravní stránky osobnosti. Výchovný cíl odvozoval
z potřeb doby i země a zaměřoval jej k tomu, co je užitečné pro život. Cílem bylo
vychovat člověka, který přináší užitek vlasti, sobě i jiným.
Na základě respektování jednoty fyzické i psychické stránky osobnosti dělí
výchovné působení na dvě části:
a) na tělesnou výchovu – ve vojenské akademii rozvíjel různé formy –
vojenské cviky, šerm, plavání, jízdu na koni, tanec a hry. Důraz na tělesnou
výchovu nebyl samozřejmostí. Tehdejší nové školní řády například
zakazovaly hry, koupání, bruslení atd.
b) na mravní výchovu – v širším slova smyslu do ní zahrnuje vše mimo
tělesné výchovy. V užším slova smyslu chápe mravní výchovu jako
formování mravního charakteru na náboženském základě.

Kinského výchovný systém byl prostoupen národním duchem. K jeho
vytváření volil v období silných germanizačních tendencí jako nejúčinnější prostředek
mateřský jazyk a národní historii.
V předvojenské a vojenské výchově šlechtické mládeže rozlišoval dvě formy:
a) soukromou – výchova v rodinném prostředí – podle Kinského měla být
ukončena v 18 letech, dále měla následovat rok předvojenská výchova „v
otcově domě“ a potom nástup na vojenskou službu.
b) speciální vojenskou (ve vojenském internátě) Budoucí důstojníci –
šlechtici byli vychováváni od 8 nebo 9 let ve vojenské akademii. Kinský
rozděloval své žáky do jednotlivých tříd nikoliv podle věku, ale podle
individuálních schopností.
Kinský přináší a praktikuje nové metody a prostředky výchovy. Značnou
pozornost věnoval také kázeňské praxi. U každého přestupku vyžadoval zkoumání
všech okolností jeho spáchání a vyloučení bolestivých a ponižujících trestů. Odmítal
kolektivní tresty. Pokud to bylo možné, požadoval místo trestu dát možnost k nápravě
přestupku.
Svérázné je také Kinského pojetí odměn – různé prémie, poskytování výhod,
slovní pochvaly, povýšení, udělení součásti vojenské výstroje, učebních pomůcek,
uměleckých předmětů atd. Dodržoval zásadu – odměny jsou určeny pouze těm, kdo
udělají více než je jejich povinností. Názor: „dobrá paměť a nadání nemají být
předmětem chvály, protože nejsou žákovou zásluhou“.
Za významný výchovný prostředek považoval režim. Ve výchově uplatňoval
také sociálně pedagogické hledisko – vliv sociálního prostředí, rozvoj sociálního
cítění, poznání potřeb vzájemné závislosti lidí atd.
Stejně jako většina ostatních předchůdců uplatňoval ve výchově utilitaristické
hledisko. Žák má v souladu s cílem výchovy zvládnout vědomosti a dovednosti
v takovém rozsahu, který by mohl uplatnit v životě.

Podrobně rozpracoval výběr, úpravu a přehled učebních předmětů.

Úkoly vyučování podle Kinského:


vštípit vědomosti a dovednosti nezbytné pro život



vytvořit správné pojmy a nesprávné odstranit



vést žáky k samostatnosti

Učitelský sbor ve vojenské akademii vedl k tomu, aby důsledně uplatňoval
zásady:
a) názornosti ve všech vyučovaných předmětech (portréty, rytiny, mapy,
modely, aktivní názornost spojená s praxí – fyzikální přístroje, práce
v dílnách, na poli atd.)
b) samostatnosti – tato zásada se měla uplatňovat nejen při práci, ale
především v intelektuální oblasti – ukládání úkolů, poskytování podnětů
a příležitostí k samostatné myšlenkové činnosti

c) přiměřenosti a individuálního přístupu – vyučovací metody, počet hodin
a ostatní požadavky na žáky měly být přizpůsobeny individuálním rozdílům
a věku žáků. Žáky nerozděloval do tříd podle věku, ale podle individuálních
schopností, slabším přiděloval pomocníky – monitory.

Vysoké požadavky kladl Kinský na osobnost učitele a vychovatele. Za velmi
důležité považoval odborně pedagogické a všeobecné vzdělání. Mimo životních
zkušeností a praxe zdůrazňoval znalost pedagogiky, psychologie, etiky, logiky,
ovládání cizích jazyků. Pedagogické způsobilosti a taktu vychovatele si cenil více než
jeho vědomostí.
F. J. Kinský byl ve své době největším teoretikem i praktikem vojenské
pedagogiky v oblasti vojenského školství.

Počátky edukace ve vojenství v kapitalistické společnosti
Období sociálních krizí druhé poloviny 18. století bylo vystřídáno epochou
světových dějin, kterou zahájila Velká francouzská buržoazní revoluce (1798-1794).
Její ideje a zásady vyjádřené heslem „Liberté, egalité, fraternité“ (volnost, rovnost,
bratrství) ovlivnily rozvoj revolučního hnutí v mnoha zemích.
Po manufakturním období vstupuje kapitalismus do nové fáze – průmyslové
revoluce, která se projevuje velkým růstem objemu výroby, změnami v sociální
struktuře ale i převratnými změnami ve vojenství. Rychlý rozvoj kapitalistického
způsobu výroby se odrazil v kvalitě bojové techniky, ve způsobech a formách bojové
činnosti a ve změnách technické základny a podmínek vedení boje a války. Vývoj
vojenství ovlivnily technické vynálezy jako nové výbušniny, parní lokomotiva – 1814,
telegrafu – 1807, budování železniční sítě ve 40. letech 19. století atd.
Rozvoj vojenství v té době lze charakterizovat následujícími rysy:
1. vznikem masových armád, které se vytvořily na základě politických
a ekonomických podmínek probíhajících buržoazních revolucí, zavedením
všeobecné branné povinnosti atd.

2. mohutným rozvojem palných zbraní – palné zbraně s hladkou hlavní
ve 14. století – do poloviny 19. století, s rýhovanou hlavní v polovině
19. století (pušky v krymské válce 1853-1856, děla s rýhovanou hlavní
prusko-rakouská válka 1866, těžké kulomety – búrská válka 1899-1902,
lehké kulomety v rusko-japonské válce 1904-1905.
Nová ekonomická a politická situace po Velké francouzské buržoazní revoluci
si vyžádala změnu názorů na novou organizaci výchovy a vzdělávání. Mění se cíle,
pojetí a obsah výchovy a vzdělávání, objevují se návrhy na úpravu školství, vznikají
nové typy škol. To vše značně ovlivnilo i vojenskou výchovu tehdejších armád. Odraz
společenských

změn

lze

sledovat

i

ve

vojenské

výchově.

K významným

představitelům tehdejší doby, kteří ovlivnili teorii i praxi vojenské výchovy patří
Napoleon Bonaparte, T. Kosciuszko, C. Clausewitz a M. I. Kutuzov.
Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Napoleon Bonaparte byl významným francouzským vojevůdcem a státníkem.
Zúčastnil se nejprve bojů v revoluční armádě (1793), potlačil monarchistické povstání
(1795) a později jako velitel francouzské armády provedl státní převrat (1799).
Za jeho vlády se z armády stala dobyvačná armáda. V rozvoji vojenského umění té
doby zaujal Napoleon jedno z nejvýznamnějších míst. Ve svém bohatém díle projevil
také řadu názorů, které lze zahrnout do oblasti pedagogicko-psychologické.
Napoleon si uvědomoval rovnováhu dvou důležitých vlastností vojevůdce –
vynikajícího rozumu a silné vůle. Rovněž si uvědomoval jednotu a protiklad dvou
vlastností – smělosti (odvahy) a opatrnosti (obezřetnosti). Zdůrazňoval schopnost
velitelů okamžitě se rozhodovat a rychle jednat. Sám o sobě prohlásil: „Moje
přednost v bitvách spočívá v tom, že přemýšlím rychleji než druzí.“ Zároveň
přeceňoval osobnost vojevůdce.
Napoleon uznával význam morálního faktoru v boji, nekladl jej však na místo
mezi první činitele rozhodující o vítězství. Nejvýše hodnotil a usiloval o rozvoj
bojových vlastností jako – chrabrost, smělost, odvaha, čest, oddanost vlasti,
ukázněnost, sebedůvěra atd. Za hlavní motivaci k dosažení vítězství považoval
slávu, vyznamenání a odměny. Významnou roli při udržení morálky hrála i zástava.
Její ztráta měla za následek společenské odsouzení jednotky.

Kázeň se snažil zakládat hlavně na cti a citech. Odmítal tělesné tresty
a nesouhlasil s názory švédského vojevůdce Gustava Adolfa a pruského Bedřicha II.
na kázeňskou praxi.
K podnícení a ohodnocení vynikajících činů ve válce a při výcviku využíval
všech společenských i psychologických stimulů. Vojáci byli odměňováni čestnými
zbraněmi, granáty, šavlemi, řádem Čestné legie atd. Generálové a důstojníci –
peněžní odměny, tituly princů, vévodů, hrabat atd. Nejlepší starší vojáky – veterányzařazoval do císařské gardy. Z 10 kandidátů každého útvaru byl vždy vybrán
jen jeden.
Velký důraz byl kladen na vojenský výcvik ve stálých výcvikových táborech.
Výcvik byl zaměřen na činnost ve velkých masových tvarech, na rychlost pohybu
a rozhodné útoky.
Napoleon vytvořil diferencovaný systém přípravy vojenských kádrů ve
specializovaných školách (dělostřelecká, ženijní, jezdecká lékařská atd.). Pro
výchovu budoucích důstojníků založil v roce 1802 nejznámější francouzskou
vojenskou školu Ľ Ecole speciále militaire. Byla založena ve Fontainebleau a v roce
1808 přemístěna do Saint – Cyr. Kromě profesionálních vojenských škol a kurzů
zřizoval také vojenské přípravky, vojenské střední školy i vojenské oddělení
polytechnické školy.

T. Kosciuszko (1746-1817), (1776-1784 působení v USA)
V posledních desetiletích 18. století došlo k zániku samostatného Polského
státu a k jeho dělení mezi Rusko, Prusko a Rakousko (1772, 1792 a 1795).
Na obranu Polska vystoupily v roce 1794vlastenecké síly, z nichž se vytvořila lidová
armáda. Své vzory spatřovala v revolučních armádách ve Spojených státech
a ve Francii. Vůdcem polského povstání a tvůrcem armády se stal vojenský inženýr
Tadeusz Kosciuszko. Usiloval o všelidové povstání, aby se do něj zapojily všechny
vrstvy národa – „Nebudu se bít jen za šlechtu, chci svobodu celého národa a jen pro
ni položím svůj život.“
Zabýval se problémy vojenské výchovy, především úlohou morálního faktoru
ve válce a prostředky k utváření morálky vojsk. Bojovou morálku spojoval se
spravedlivým charakterem války – ve spravedlivém a osvobozeneckém boji polského
národa spatřoval nejvýznamnějšího morálního činitele.
Za nejvýznamnější prostředky utváření morálního ducha vojsk považoval:
a) vlasteneckou a občanskou výchovu
b) humánní vztah k vojákovi a péči o něj (materiální, zdravotní atd.), vojáka
považoval za občana - obránce
Názory na vojenskou kázeň – povstalecká armáda se skládala z osob
pocházejících

z různých

společenských

vrstev

nenavyklých

životu

v tvrdých

vojenských podmínkách. Udržení kázně bylo složitou záležitostí. Integrující úlohu
sehrálo revoluční nadšení. Na druhé straně byla kázeň udržována přísnými tresty za
jakýkoliv přestupek. Kosciuszko zavedl nové vojenské řády a projevil snahu založit
uvědomělou vojenskou kázeň na vztahu vojáka ke spravedlivému osvobozeneckému
boji a nikoliv pouze na obavě z trestu.
Příprava vojáků byla organizována formou krátkodobého výcviku v táborech,
v nichž

probíhaly

i

manévry

zaměření

na

získání

nejnutnějších

poznatků

a dovedností pro boj. Pro brannou přípravu mládeže byly určeny „kurzy vojenských
znalostí.
Na sklonku roku 1794 bylo povstání potlačeno.

Carl von Clausewitz (1780-1831)
Patří k nejvýznamnějším představitelům vojensko-teoretického myšlení. Byl
německým vlastencem a patřil ke skupině pruských vojenských reformátorů. Objasnil
podstatu války, dokázal, že válka je nástrojem politiky, že s politikou úzce souvisí
a pramení z ní. Jeho konstatování - válka je pokračování politiky jinými prostředky.
Vojenské jevy chápal ve vzájemných souvislostech a vývoji.
Jeho hlavní dílo – O válce patří k základním dílům zabývajícím se vojenskou
teorií. Ve svých dílech řešil i řadu vojensko-pedagogických a psychologických
problémů.
1. poukázal na vztah fyzických a morálních činitelů ve válce
2. pochopil hodnotu a význam mravních činitelů ve válce a v systému
vojenské výchovy

Za hlavní mravní síly považoval:
a) vlohy vojevůdce
b) válečnickou cnost armády
c) vlastenecký duch

a) vlohy vojevůdce
 harmonické spojení sil – odvaha, rozum, nejvíce si cenil rozumové složky.
 schopnost správného úsudku i za nejobtížnějších bojových podmínek
(nebezpečí, nejistota, nahodilost)
 ostražitost a kritičnost myšlení
 smělost
(většinou ukazoval na příkladech historie, převážně z působení Napoleona)
Značný význam přikládal vzdělání vojevůdců. Vojevůdce má být vzděláván
kromě jiného především myšlenkovými směry. Zdůrazňoval nutnost psychologického
přístupu k podřízeným. V této souvislosti provedl pozoruhodnou analýzu rozdílů
národní povahy Němců a Francouzů, popsal jednotlivé temperamenty a charakterové
vlastnosti vojáků, úlohu rozumu, citů a vůle ve válce.

b) válečnická cnost armády
válečnickou cnost považuje za nejvýznamnější mravní sílu ve válce, k níž
počítá – statečnost, smělost, udatnost, obratnost, otužilost, úctu a důvěru
k velitelům, stavovské uvědomění vojáka, pocit příslušnosti ke zbrani atd.
Zdroj těchto cností spatřuje v ustavičné bojové činnosti vystupňované až
k nejvyššímu úsilí čehož se může dosáhnout jen ve válce pod vedením
velkých vojevůdců, mohou se udržet (nikoliv získat) i v míru
c) vlastenecký duch
vycházel z předpokladů, že bojující strany mohou používat stejných nebo
podobných prostředků v bojové činnosti, potom připadá vlasteneckému duch
velká úloha – nadšení, zanícení, horlivosti, víře
Clausewitz jako jeden z prvních autorů zdůraznil morální hodnoty a psychické
vlastnosti, jejichž nositelem je vojevůdce, vojsko a národ. Žádnému z těchto
fenoménů nepřikládal rozhodující význam a zdůrazňoval jejich stejnou důležitost.
Měl zkušenosti i z pedagogické činnosti. V letech 1818-1830 působil na
vojenské akademii v Berlíně a po určitý čas i jako její ředitel.

K historii vzniku vojenských škol

Přehled francouzských vojenských škol založených koncem 18. a v 19. století

Přehled významnějších vojenských škol existujících v 19. století

Učební plán vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě na počátku 60. let
19. století

Přehled vyučovaných předmětů na československé akademii ve školním roce
1938-1939 a počet hodin týdně podle jednotlivých specializací

1) Uvedené údaje ukazují přibližný týdenní průměr, v průběhu roku se počet
vyučovacích hodin některých předmětů měnil.
2) Do vojenského výcviku patřily předměty: pořadový výcvik, bojový a polní výcvik,
nauka o střelbě, výcvik ve střelbě, vojenské zpravodajství a další.

Výukový scénář a metodické pokyny ke studiu předmětu
Výukový scénář
Předmět je rozdělen do dvou bloků:
1. přednáška Historie edukace ve vojenství do konce 19. století - (90 min)
2. přednáška Edukace ve vojenství v období předmnichovské republiky a po
roce 1945 - (90 min)
Přednáška T 1
V první přednášce jsou studenti na úvod seznámeni s významem poznávání
minulosti v oblasti edukace ve vojenství.
Struktura úvodní přednášky:
Úvodní slovo k tématu – objasnit význam edukace ve vojenství – teoretický,
praktický, výchovný (5 min)
Počátky vojenské edukace v prvobytně pospolné společnosti (15 min)
Vojenská výchova v antickém Římě (15 min)
Edukace ve vojenství za feudalismu (15 min)
Edukace v době husitské (15 min)
Edukace ve vojenství v 17. až 19. století (15 min)
Závěr – shrnutí (10 minut)
V rámci přednášky budou studenti seznámeni se základními poznatky vývoje
edukace ve vojenství v jednotlivých historických etapách. Na konkrétních případech
bude ilustrována úzká spojitost vojenské (odborné) přípravy a výchovné stránky
edukačního procesu.
Hlavní důraz je položen na edukaci v době husitské a na objasnění úlohy českého
vojenského pedagoga Františka Josefa Kinského a jeho přínosu pro edukaci ve
vojenství.
Přednáška T 2
Ve druhé přednášce budou studenti seznámeni s vývojem edukace ve vojenství po
vzniku Československé republiky do roku 1989
Struktura druhé přednášky:
Úvodní slovo k tématu (5 min)

Edukace ve vojenství v období předmnichovské republiky (30 min)
Faktory ovlivňující edukaci ve vojenství po roce 1945

(10 min)

Charakteristické rysy vývoje edukace ve vojenství v době studené války (25 min)
Politizace edukace ve vojenství po roce 1968 (10 min)
Závěr – shrnutí - využitelnost poznatků z historie edukace ve vojenství v přípravě
vojenských profesionálů v současnosti. (10 min)
V průběhu přednášky budou studenti seznámeni se základními východisky
a charakteristickými rysy edukace ve vojenství v Československu od vzniku republiky
do roku 1989. Hlavní pozornost bude zaměřena na podstatu a charakter edukace
v armádě demokratického státu v období předmnichovské republiky a rozdíly oproti
edukaci ve vojenství po únoru 1948.
V závěru bude na praktických příkladech ukázána využitelnost poznatků z historie
edukace ve vojenství v současných podmínkách přípravy vojenských profesionálů
AČR.
Výstupy z učení budou prověřeny písemným testem v programu Moodle.
Úkoly pro samostatnou práci:
Prostudovat publikaci Kapitoly z dějin vojenské pedagogiky týkající se jednotlivých
etap edukace ve vojenství od prvobytně pospolné společnosti do konce 19. století.
Prostudovat problematiku edukace ve vojenství v předmnichovské ČSR a v období
let 1948-1989.
Připravit se na absolvování testu k celé problematice v programu Moodle
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