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Úvod

Vážení čtenáři,

dostáváte  do  rukou  skripta,  která  jsou  určena  studentům  oboru  „Sociální

pedagogika“. Budete je moci využívat pro svou přípravu na semináře a dílčí zkoušky.

Studijní  text obsahuje jedenáct  kapitol,  které jsme považovali  za důležité ve vztahu

k oboru a práci odborníka v této oblasti. Každá z kapitol se skládá z těchto částí:

� úvodní podněty  uvádějící  do problematiky (má vést k zamyšlení nad hlavními

pojmy tématu a k ujasnění vlastních představ o nich),

� cíle kapitoly (jsou formulovány tak, aby vystihly to, co dokážete po prostudování

tématu ve skriptech a v příslušné literatuře),

� osnova kapitoly (uvádí názvy hlavních částí pojednávaného tématu),

� studijní text  (doplněný o otázky, úkoly a odkazy na literaturu),

� doporučená literatura (seznam odborné literatury, která je pro dané téma vhodná

ke studiu a též určená k přípravě na dílčí zkoušku),

� použitá  literatura  (odborná literatura,  která  byla  použita na přípravu  studijního

textu dané kapitoly, může být také použita k přípravě na dílčí zkoušku).

Během studia či po  prostudování vlastního textu se vždy pokuste odpovědět na

dílčí  otázky a vypracovat uvedené úkoly,  a to za použití  studijního textu a příslušné

doporučené literatury. Zjistíte tak, zda se Vám podařilo splnit cíle, které jsme uvedli na

začátku každé kapitoly. Doporučujeme úkoly řešit písemně do označených rámečků.

Věříme, že Vám předkládaný studijní materiál usnadní Vaše studium a stane se

pro  Vás  užitečným  pomocníkem  při  studiu  problematiky  školského  managementu.

Mnoho štěstí a inspirace při práci s ním i při Vašem dalším studiu.

Autoři
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Vysvětlivky symbolů

              Osvětli, vysvětli……

                                    
      Napiš……

                                               Seminární práce……

����  Vyhledej v literatuře……  

 Nakresli……

 ���� Vypracuj úkol……
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Předmluva
(Zdeněk Kolář)

Především studentské veřejnosti, ale i veřejnosti učitelské (konečně i jiné, která se
zajímá  o  problematiku  výchovy,  vzdělávání,  mládež,  děti  a  jejich  zdravý  rozvoj)
předkládáme  studijní  oporu,  která  by  každému  měla  pomoci  zvládnout  tak  složité
otázky, kterými se zabývá sociální pedagogika.

Označení této discipliny se zdá poněkud paradoxní. Vždyť pedagogika je výrazně
sociální  disciplina,  tedy  věda  o  společenských  podmínkách,  poměrech,  společenské
aktivitě. Ovšem relativně nová vědní disciplina „sociální pedagogika“ se prosazuje stále
výrazněji  a to především pro stále složitější  sociální  podmínky výchovy,  záměrného
formování osobnosti, pro stále náročnější požadavky na osobnost člověka, i pro stále
výraznější  působení  na rozvoj  osobnosti  tzv.  „funkcionálních  faktorů“,  tedy faktoru
nezáměrného ovlivňování rozvoje člověka. Neustále sílící intenzita vlivu konkrétního
i  obecného  prostředí,  a  to  vlivu  ne vždy  pozitivního  z  hlediska rozvoje  osobnosti,
vyvolala  potřebu  speciálního  zaměření  na analýzu  i  hledání  řešení  oněch pozitivně
fungujících  i  negativně  fungujících  faktoru  v  podstatě  v  podmínkách  mimo
institucionální sféry v oblasti výchovy a vzdělávání. V některých zemích se sociální
pedagogika orientuje především na jevy sociálně patologické,na hledání příčin jejich
vzniku a na pokusy nalézání řešení  s tím spojených problému.  Toto pojetí  sociální
pedagogiky  je  pro  nás  nepřijatelné.  I  když  jistě  při  analýze  sociálního  prostředí,
sociálních situací atd. se nemůžeme vyhnout i oněm deformacím, patologickým jevům.
Tím spíše, že bohužel k oné sociální realitě tyto jevy patří.

Není tedy sociální pedagogika zaměřena jen na patologické jevy ve společnosti, na
pokusy řešit patologie především prevencí výchovou.

Předložená  studijní  opora  pro  zvládnutí  sociální  pedagogiky,  je  pokusem  o
zpracování  všeho,  co bylo  v této oblasti  u nás publikováno. Neděláme si  nárok na
objevování  nových  cest,  ale  předkládáme především studijní  materiál  pro  zvládnutí
poznatku o sociálně pedagogických problémech, pro zvládnutí i základních metod práce
v  této  oblasti.  Předpokládáme,  že  tato  práce  bude  sloužit  především  studentům
učitelství,  vychovatelství,  i  stávajícím  učitelům,  vychovatelům.  Vycházíme  ze
skutečnosti,  že  právě  učitelé  a  vychovatelé  se  setkávají  s  „funkcionálními“ faktory
nejspíše.  A to  v  jejich pozitivním i  negativním působení.  Jde tedy o pomůcku pro
vytvoření jakési sociálně pedagogické kompetence budoucích i stávajících učitelů.
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1. Sociální pedagogika a její místo v pedagogických
disciplínách

(Zdeněk Kolář)

� Cíle:

Po prostudování této kapitoly a příslušně doporučené literatury dokážete:
� vymezení sociální pedagogiky,
� předmět sociální pedagogiky,
� úkoly sociální pedagogiky,
� problémy, které sociální pedagogika zpracovává.

Sociální pedagogika je v našich podmínkách jedna z nejnovějších pedagogických
disciplín.  I  když  B.  Kraus1 sděluje,  že  vlastně  již  G.  A.  Lindner  tuto  disciplínu
intenzivně  rozpracovával  a  i  po  něm  se  jí  věnovala  řada  dalších  autorů,  i  když
v podstatě  pod názvem „sociologie výchovy“∗.  Ale intenzivní zájem se u nás o tuto
disciplinu (už jako „sociální pedagogiku“) projevil především po roce 1990.

���� Formulujte  vlastní  názor,  proč  právě  v nejnovější  době  stoupl  zájem  o

rozpracování problematiky sociální pedagogiky. Zvažte, zda to nějak souvisí
s celospolečenskými změnami u nás.

Pro vymezení specifiky sociální  pedagogiky je třeba si  uvědomit,  že i  sociální
pedagogika se organickou součástí komplexu pedagogických disciplin a že tedy jejím
předmětem je stejný vnější  jev,  výsek  z vnější  reality,  jaký je u každé pedagogické
discipliny. Z toho lze odvodit:

���� Napište, jaký je předmět pedagogiky, jako komplexní vědy a tedy jaký je

předmět i každé její součásti, včetně sociální pedagogiky! 

Pro zopakování: předmětem zkoumání a analyzování pedagogiky jako komplexní
vědy je společensky velice náročný a složitý proces výchovy a vzdělávání. Výchova a
vzdělávání  je  tedy  předmětem  zkoumání  i  sociální  pedagogiky.  Soustava  pedago-

1 KUČEROVÁ, S Člověk, prostředí, výchova. 2001……………………..
 (např. GALLA, K. Úvod do sociologie výchovy………. 1967. BLÁHA, A. Sociologie dětství……………
1948)
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gických  vědních  disciplin  je  velice  bohatá  a  členitá.  Bohatství  vnitřního  členění
pedagogiky mimo jiné ukazuje na značnou složitost samotného předmětu: výchovy a
vzdělávání.

���� Vraťte  se  k pedagogickým  disciplinám,  které  jste  již  studovali  a
vyhledejte tam některé členění pedagogických disciplin. Využijte k tomu
práci „Úvod do pedagogiky“ Jůvy V. sen. a jun. nebo některý tzv. Úvod
do pedagogiky jiného autora. 

Členění pedagogiky na speciální discipliny (čímž se vyznačují v podstatě všechny
vědy)  svědčí  nejen  o  bohatství  a  složitosti,  mnohostrannosti  jevu,  předmětu
zkoumaného pedagogikou – tedy výchovy a vzdělávání a s nimi propojených procesů a
podmínek  –  ale  i  o  nezbytnosti  podrobnější  analýzy  tohoto  bohatství  výchovy  a
vzdělávání specializováním se každé z dílčích disciplin na některé specifické stránky a
projevy výchovy a vzdělávání.

Z toho lze vyvodit i specifiku sociální pedagogiky: Sociální pedagogika analyzuje
ty stránky výchovy a vzdělávání, které někdy přispívají (jindy i rozrušují) k záměrnému,
cílevědomému působení na člověka,k záměrnému směřování k tzv. optimalizaci člověka
z hlediska  cílových  představ  o  osobnosti,  která  by  měla  být  ideálem  pro  danou
společnost. Zaměřuje se tedy mimo jiné především na „aktivní“ podmínky výchovy a
vzdělávání.

���� V souvislosti s tímto pokusem o vymezení vycházíme z tzv. „systémového
pojetí výchovy“. S odvoláním na některé významné práce v této oblasti
(i na studijní oporu pro Obecnou pedagogiku): 

BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika (1992)

KOLÁ Ř, Z. Úvod do studia pedagogiky (1996)

KOLÁ Ř, Z., KOŤA, J. Základy obecné pedagogiky (1988)

Můžeme tak vymezit i jakési cyklické pojetí výchovy: Cíle výchovy – Podmínky
výchovy - Prostředky výchovy – Výsledky výchovy. S tím, že cyklické pojetí chápeme
jako nové formulace nových cílů po dosažení a zhodnocení výsledků výchovy. A s tím
že sociální pedagogiku zajímají především podmínky výchovy, které nejen přispívají
k dosahování  cílů  výchovy (nebo se stávají  překážkou dosahování těchto cílů  – pak
sociální  pedagogiku  zajímá proč?),  ale za určitých  podmínek se stávají  i  aktivními
momenty výchovného procesu (v rámci respektování možností přetváření „podmínky“
výchovy v „prostředek výchovy“, nebo i naopak). Z „podmínek výchovy“ pak sociální
pedagogiku zajímají především podmínky sociální povahy (a to tzv. makropodmínky i
mikropodmínky).

Sociální pedagogika se tak dostává do situace kdy nezbytně analyzuje i momenty,
které „překážejí“, nebo i „rozrušují“ dosahování cílů výchovy, případně analyzuje i tzv.
„deformované“  prvky.  Ale  i  hledá  možnosti  překonávání  těchto  momentů,  jejich
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znehodnocování, kompenzování. Některá vymezení sociální pedagogiky se tedy zužují
jen  na  „pedagogické  defekty“,  na  sociálně  patologické  jevy  a  jejich  prevenci  a
překonáván, případně na tzv. „pedagogenní jevy“. To jsou ale vymezení, která jsou pak
blíže tzv. „sociální patologii“ a s těmi nechceme souhlasit.

���� S oporou o literaturu∗∗∗∗ vypište taková jednostranná vymezení a pokuste se

formulovat své námitky, případně (ne)souhlas s takovými vymezeními! 

Ale  z pedagogické  literatury  víme,  že  i  základní  vymezení  výchovy  je  někdy
formulováno  značně  rozporuplně  Různí  autoři  se  liší  ve  vymezování  i  základních
kategorií, pojmů, a se kterými pedagogika pracuje. Budeme se proto v této studii držet
tzv. „systémového“pojetí  výchovy.  Tím nechceme vylučovat jiné koncepce, dokonce
lze vyzvat studenty,  aby si případně  nejen zopakovali jiná pojetí výchovy a uvedli  i
případné konfrontace se „systémovým pojetím výchovy“.

V rámci systémového pojetí výchovy nejprve formulujeme  cíle  výchovy, které
jsou (nejobecněji řečeno) odvozeny od analýzy stavu konkrétní společnosti a postupně
se tyto obecné cíle pokoušíme rozpracovat, konkretizovat v podobě  etapových cílů,
institucionálních cílů, obsahového rozpracování obecných cílů. Posléze zhodnotí-
me a mobilizujeme  prostředky,  které máme k dispozici, které ovládáme, a kterých
tedy můžeme použít pro dosažení cílů výchovy. Prostředky jsou významně odvozeny od
povahy a kvality cílů (všech úrovní). V procesu volby prostředků s ohledem na povahu
cíle  musíme  respektovat  podmínky výchovy  (biologické,  psychické,  sociální).
Podmínky značně limitují dosahování cílů a zároveň buď posilují nebo oslabují účinnost
používaných prostředků. A jako v každé lidské činnosti (a výchova se v tomto smyslu
od jiných lidských činností neodlišuje) i ve výchově a vzdělávání dosahujeme nějakých
výsledků.

���� Ve svém studiu se vraťte k základům obecné pedagogiky a zopakujte si
komplexně systémové pojetí  výchovy, použijte pro to buď publikaci B.
Blížkovského2, nebo Z. Koláře3.

 nejspíše KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. 1999
2 BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika.                                   1992
3 KOLÁŘ, Z. Úvod do studia pedagogiky…………………………. 1996.

10



Všechny tyto  momenty značně  komplikují  samotné pojetí  sociální  pedagogiky.
Proto zde předložíme několik vymezení našich i zahraničních autorů:

� Klíma4 „…sociální pedagogika představuje obor, který se soustřeďuje na otázky
pomoci  při  utváření  optimálního životního způsobu jednotlivců,  na  usnadňování
procesů  enkulturace a socializace a řešení, formy a zdroje konfliktních interakcí
mezi jedincem (skupinou) a společností“. A to prostřednictvím procesu výchovy,
vzdělávání, organizování prostředí, řízení různých činností.

� Bakošová5 za předmět sociální pedagogiky považuje prostředí, jeho organizování ve
smyslu  utváření  výchovně  hodnotných  podnětů  podle  individuálních  potřeb
jednotlivců  a  kompenzování  nevhodných  vlivů  v souladu  se  sociálně  integrační
pomocí. Místo sociální pedagogiky má být všude tam, kde rodina a škola ztratily
svoji funkci. Jde o pomoc osobnosti, péči o ni při různých sociálních problémech.

� V. Poláčková6 vymezuje  sociální  pedagogiku  jako multidisciplinární  obor,  který
integruje  a  rozvíjí  poznatky  věd  o  člověku  a  společnosti  do  edukačního,
preventivního a reedukačního působení. Analyzuje dynamické vztahy mezi jedin-
cem a prostředím a usiluje o jejich optimalizaci. Zkoumá propojenost bio-psycho-
sociálních  jevů  ovlivňujících  sociální  integraci  a  zvládání  životních  situací
jedincem.

� Hradečná7 o  sociální  pedagogice  říká,že  překračuje  dimenze  omezené  školou  a
projevuje se v celistvosti školní a mimoškolní problematiky, v kooperaci i rozpor-
nosti školních a širších sociálních vlivů na jedince, v pozici jedince uvnitř sociálních
skupin,  definované  nejen  postavením žáka,  ale  i  jako  člena  různých  sociálních
skupin  a  společnosti  vůbec.  Zahrnuje  společenské  předpoklady  výchovných  a
vzdělávacích  jevů  a  procesů,  požadavky na ně,  prognosy  a  perspektivy  sociální
výchovy a vztahy, v nichž se realizuje.

���� Z těchto  rozličných  vymezení  našich  autorů  postihněte,  co  je  v těchto

vymezeních společné a zřejmě podstatné!

Poměrně složitá vymezení sociální pedagogiky skutečně ztěžuje jejich srovnání a
vyvození společných znaků. Pozoruhodné je, že některá tato vymezení nerespektují, že
jde o organickou součást pedagogiky. Jde tedy spíše o zvýraznění sociálního aspektu
výchovy,  nebo  o  mobilizaci  těch  prvků  systému  výchovy,  které  jsou  v tradičních
pojetích pedagogiky poněkud mimo pozornost organizovaného výchovného procesu.

4 KLÍMA ………………………………………..1993, s. 39
5 BAKOŠOVÁ ………………………………………….1994, s. 13
6 POLÁČKOVÁ In.: SEKOT, 1997, s. 26)
7 HRADEČNÁ                                                   1998, s. 7
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Můžeme  ještě  (pro  zpestření  nabídky)  uvést  několik  stručných  přístupů
k vymezení sociální pedagogiky – např. podle slovenské kolegyně Hroncové8. 

� Sociální pedagogika jako normativní věda, která zkoumá společenské cíle výchovy,
resp. výchovné ideály ve vztahu k dané společnosti∗.

� Sociální pedagogika jako věda, která zkoumá vztah výchovy a prostředí a pedago-
gika péče.

� Sociální pedagogika jako odpověď na problémy moderní společnosti.

� Sociální pedagogika jako věda o všech sociálních aspektech výchovy.

� Sociální  pedagogika  jako  terciální  výchovná  instituce,  jejímž  jádrem je  sociální
pomoc dětem a mládeži.

� Sociální pedagogika jako věda, která se zabývá odchylkami sociálního chování∗.

� Sociální  pedagogika  jako  věda,  která  zkoumá  otázky  výchovy  člověka,  jeho
právního nároku na výchovu a vzdělání.

� Sociální pedagogika jako teorie sociální práce∗.

� Sociální pedagogika jako aplikace konkrétní sociální etiky a rozvíjení výchovy a
prosociálního chování.

Autorka  zde  uvádí  názory  jiných  autorů  (viz.  dále  seznam  literatury).  Lze
souhlasit  se  závěrem  autorky  ke  všem těmto  vymezením,  že  předmětem sociální
pedagogiky jsou  sociální aspekty výchovy a vývoje osobnosti.  Je ještě  třeba uvést
ztotožnění  se  s vymezením  našeho  předního  teoretika  v oboru  sociální  pedagogika:
B.  Kraus9 se  ztotožňuje  s pohledem  na  sociální  pedagogiku  polského  autora
O. Lipkowskiho10.  Ten říká,  že sociální pedagogika je součástí pedagogiky,  která se
zabývá  problematikou výchovy  v závislosti  na  postupujícím procesu industrializace,
technizace, rozvoje forem spolužití i změnách společensko právních norem.

Všechny tyto  spory a různé definice můžeme jakoby uzavřít  odvoláním se na
systémové pojetí výchovy, jak bylo zpracováno zejména Z. Kolářem a J. Koťou11, že
předmětem  sociální  pedagogiky  je  významný  prvek  systému  výchovy,  a  to  tzv.
podmínky výchovy.

8 HRONCOVÁ, HUDECOVÁ, ………………………………………………….2000, s. 36.
 K tomuto vymezení  naše poznámka související  s pojetím sociální pedagogiky jako součásti  souboru
pedagogických  disciplín:  vzhledem  k tomu,  že  sociální  pedagogika  pracuje  především  s kategorií
podmínek výchovy, je její normativní poloha značně zpochybněna. Spíše tedy vystupuje její analyticko
poznávací funkce. I když pedagogika jako celek si stále výrazně podržuje i normativní charakter.
 V této souvislosti opět poznámka: toto pojetí by směřovalo výrazněni k sociální patologii než k sociální
pedagogice.
 Toto vymezení by značně rozšiřovalo pole sociální pedagogiky.
9 KRAUS, B…………………………………..
10 LIPKOWSKI, O.……………………………………………1966, s. 59
11 KOLÁŘ, Z., KOŤA, J. Základy obecné pedagogiky.                    1988.
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���� S použitím této studijní opory (nebo jiných publikací:  B.  BLÍŽKOVSKÝ:

Systémová pedagogika. 1992; nebo  KOLÁŘ,  Z. Úvod do studia pedagogiky.
1996) zdůvodněte toto tvrzení:

Z hlediska sociální pedagogiky je významná např. kategorie „výsledku výcho-
vy“,  tedy reálných  dosažených  (výchovou)  kvalit  osobnosti,  skupiny,  případně  celé
generace. Tyto kvality (reálné!) jsou totiž „produkty“ působení záměrně používaných
prostředků  výchovy,  ale  i  nezáměrně  působících,  tzv.  „živelných,  funkcionálních“
faktorů.  Tyto  otázky  zde  nebudeme  dále  rozvádět.  Můžeme  tvrdit,  že  právě  v této
oblasti – zhodnocování a využívání tzv. „výsledků výchovy“ – je výrazná „živná půda“
pro sociální pedagogiku.

Pro konkretizaci vymezení samotné sociální pedagogiky se pokusíme (společně
s Vámi) formulovat úkoly,které musí sociální pedagogika řešit:

���� Na základě dosavadní diskuse o povaze sociální pedagogiky samostatně

formulujte hlavní úkoly této pedagogické discipliny!

Na základě vlastních zkušeností a na základě práce s tímto textem jste formulovali
úkoly,  které  by měla  sociální  pedagogika  plnit.  Odborná  obec  sociálních  pedagogů
formuluje tyto úkoly takto:

� Řešení celého komplexu metodologických  otázek – zejména otázek empirického
zkoumání  problematiky,  což  významně  závisí  na  co  nejpřesnějším  vymezení
předmětu  sociální pedagogiky.

� Vypracování modelu sociálního pedagoga tak aby nebyl zaměňován za sociálního
pracovníka.

� Analýza základních globálních problémů společnosti a reagování na ně mimo jiné
sociálně pedagogickými aktivitami.

13



� Prostředí a výchova , zejména pak sociální prostředí.

� Komunita a její role v procesu formování člověka.

� Překonávání, případně předcházení výchovnými prostředky sociální patologie.

� Jedinec a sociální skupina, jejich vzájemné propojování.

� Střety hodnotových orientací (zejména etnických skupin, ale i sociálně rozdílných
vrstev).

� Proces pedagogizace sociálního prostředí.

� Rodina jako výchovný faktor a jako součást sociálního prostředí.

� Životní, pedagogické, krizové situace a jejich řešení.

� Komplex otázek volného času.

� Masově komunikační prostředky a výchova.

� Sebevýchova a sebevzdělávání.

���� Shrňte, co jste se v této části pracovního materiálu dozvěděli.

���� Kterým  otázkám  sociální  pedagogiky  byste  se  rádi  zvláště  věnovali.

Zdůvodněte proč? (pro potřeby Vaší praxe, pro zajímavost tématu, pro
společensky významné téma atd. Jde o Vaši další specifickou orientaci
v této problematice.
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2. Společnost, výchova a vzdělání
(Zdeněk Kolář)

� Cíle:

Po prostudování této kapitoly a příslušně doporučené literatury dokážete:
� formulovat vzájemné závislosti společnosti a výchovy,
� vymezit podmínky, za jakých je výchova funkční pro rozvoj společnosti,
� charakterizovat odpovědnost společnosti za kvalitu výchovy.

O  vztazích  společnosti,  výchovy  a  vzdělání  je  v podstatě  každá  pedagogická
práce.  Je  to  výchozí  problém  při  řešení  všech  pedagogických  otázek.  Nebo  jakési
zázemí řešení každé konkrétnější pedagogické otázky. Výchova je výrazně společenská
(sociální) záležitost. Říkáme, že kvalita výchovy významně podmiňuje kvalitu, úroveň
společnosti  a  kvalita  společnosti  v podstatě  určuje,  determinuje  kvalitu,  účinnost
výchovy.

���� Vysvětlete svůj názor na tezi: 

„Výchova  je  odrazem  stavu  společnosti  a  zároveň  spoluurčuje  tento  stav
společnosti  (nejde  o  jakýsi  začarovaný  kruh?  Co  bylo  napřed:  vejce  nebo
slepice?“

Závislost  kvality,  intenzity,  orientace a efektivnosti  výchovy na kvalitě,  stavu,
úrovni atd. společnosti je zřejmá. Stejně tak zřejmý je přínos výchovy a vzdělání pro
kvalitu společnosti.  Přínos výchovy a vzdělání  úrovni společnosti  se děje v podstatě
prostřednictvím „vychovaných a vzdělaných“ jedinců a skupin. I to je důvod proč jsou
formulovány teze o tzv. „vzdělanostní společnosti“, „prioritách vzdělávání“ atd.
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���� Uveďte svou představu o tom, jak by bylo možné uvést skutečně do praxe

heslo „vzdělanostní společnost“

���� Téma vztahu společnosti a výchovy vyjadřuje myšlenku, že výchova se
děje vždy ve zcela konkrétních sociokulturních podmínkách. K této otázce také
byla zpracována řada prací, na které odkazujeme:

GRULICH, V. Výchova a společnost. 1966.
CIPRO, M. Společnost a výchova. 1996.
KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. Člověk, prostředí, výchova. 2001.

V každé učebnici pedagogiky je pasáž o společenské podmíněnosti výchovy a o
přínosu  výchovy  rozvoji  společnosti.  Říká  se,  že „výchova  nejen  uchovává  stav
společnosti, ale že je jeden z prostředků rozvíjení této společnosti“. 

���� Vysvětlete tuto tezi:

Jedinec  je  přirozeně  zařazen  do  určitého  společensko  kulturního  systému.  Do
tohoto systému se narodí, žije v něm, rozvíjí se v něm, přijímá hodnoty, normy, zvyky,
mravy, systémy činností, chování, komunikací tohoto systému. Prostě  adaptuje se na
tento systém. Socializuje se v rámci tohoto konkrétního společensko kulturního systé-
mu. Je (stává se) organickou součástí tohoto systému.

���� Vysvětlete pojem socializace:
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Tento  společensko  kulturní  systém,  který  je  rozhodující  faktor  pro  komplexní
rozvoj člověka, charakterizuje Z. Helus12 jako dynamickou jednotu čtyř fundamentál-
ních složek:

���� Vysvětlete prostřednictvím příkladů ze svého okolí:

1. Složky hodnotově  normativní, tvořené především sociálními hodnotami, norma-
mi, přesvědčeními a ideologiemi.

2. Složky mezilidsky vztahové, tvořené především sociálními interakcemi, komuni-
kacemi a pracovními činnostmi.

3. Složky rezultativní, tvořené materiálními, duchovními a organizačními produkty.

4. Složky osobnostní, tvořené individuálními subjekty společensko kulturního systé-
mu, které způsobem svého života tento systém aktualizují, uchovávají, rozvíjejí nebo
překonávají, realizujíce tak samy sebe.

Z. Helus v dané publikaci dále podrobně analyzuje jednotlivé složky a ukazuje jak
ovlivňují  socializaci  osobnosti.  A  protože  výchova  je  organickou  součástí  procesu
socializace, v podstatě tak ukazuje i vliv jednotlivých složek na výchovu. Jestliže k této
analýze připojíme základní funkce výchovy (jak jste je analyzovali při studiu obecné
pedagogiky).

���� Vysvětlete základní funkce výchovy:

Pak z toho můžeme vyvodit i tzv. druhou stránku vzájemné determinace výchovy
a společnosti – tedy působení výchovy (a vzdělávání) na stav, kvalitu, úroveň rozvoje
konkrétní společnosti.

12 HELUS, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha:             1973, s. 11
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Vycházíme totiž z toho, že základní smysl výchovy je kultivace jedinců, ale že
skrze kultivaci  těchto jedinců  dochází i ke kultivaci celé společnosti.  Vyplývá to ze
základního smyslu souhrnu všech funkcí výchovy.

Další text pro Vás opět představuje soubor úkolů:

���� Každou  stručně  charakterizovanou  funkci  konkretizujte  –  možné  i

příkladem  –  a  o  její  podrobnější  rozvedení  (toto  není  třeba  psát,
zaznamenávat, nanejvýše pro sebe, jde o to si jen tyto souvislosti uvědomit!)
– nebudeme tedy již tyto úkoly uvádět ke každé formulované funkci. 

1. Socializační funkce, výchova posiluje, usnadňuje i urychluje socializační proces.
2.  Kulturn ě  transformační funkce.  Výchova  přenáší  kulturu  (v  nejširším  slova
smyslu), kterou dosud lidstvo vypracovalo (poznání, normy chování, jednání, pracovní
postupy, hodnoty atd.) na další generace. Tím výchova přispívá k zajišťování kontinuity
vývoje  společnosti  a  zároveň  každé další  generaci  umožňuje  pokračovat  a ne vždy
začínat znovu.
3. Komunika čně kooperativní funkce, výchova ji plní tím, že ovlivňuje schopnosti
komunikace  a  schopnosti,  ba  potřebu  spolupráce.  Ovlivňuje  kvalitu  mezilidských
vztahů.
4.  Kultiva ční funkce,  znamená přijímání,  zpracovávání  a  přetváření  informací  pro
jejich používání v praktických operacích.
5.  Kvalifika ční funkce, prostřednictvím které výchova poskytuje člověku možnosti
ekonomického uplatnění, výkon konkrétních pracovních činností.

A protože plnění těchto funkcí je pro společnost existenčně významné organizuje
společnost  i  speciální  výchovně  vzdělávací  útvary,  instituce.  Hovoříme  pak  o  tzv.
institucionalizaci výchovy.  Pak se mimo jiné zájem společnosti  (o sebe sama a svůj
rozvoj  prostřednictvím  výchovy)  o  kvalitu  výchovy  a  vzdělávání  projevuje  péčí  o
kvalitu těchto výchovně vzdělávacích institucí. V této souvislosti pak může vzniknout
řada velice závažných otázek (a to nejen pedagogické povahy).
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�Úkol 2/1: Posuďte, jak vážně myslí péči o výchovu a vzdělávání společnost,
která  vyhlašuje  teze  o  „vzdělanostní  společnosti“,  ale  její
výchovně  vzdělávací  instituce  mají  nepřekonatelné  problémy.
(Prosím,  tento  úkol  pojměte  spíše  jako  vlastní  úvahu než  jako
konkrétní analýzu, či vyjadřování názorů.)

I když efektivnost výchovy a vzdělávání je vždy spojena (dokonce podmíněna)
stavem  celé  společnosti,  politickým  uspořádáním,  ekonomikou  dané  společnosti,  je
významně  poznamenána  i  stavem  výchovně  vzdělávacího  systému.  V  obou  těchto
souvislostech se projevuje jistá rozporuplnost norem a hodnot demokracie a norem a
hodnot, které produkuje tzv. tržní ekonomika.

���� Zvažte kvalitu těchto rozporů a možnost jejich vlivu na kvalitu a efektivitu

výchovy, ale i na komplexní proces formování osobnosti. Pokuste se vysvětlit
– ve výše uvedených souvislostech – vztah organizované (i státem) výchovy a
vzdělávání  a  konkrétního  sociálního  prostředí  ve  vlivu  na  formování
člověka.

Konkrétně:  Cíle  a  principy  výchovy  jsou  formulovány  na  základě  systému
demokracie,  ale  realitu  společnosti  ovládají  principy  trhu ,  jako  bezprostředně  se
dotýkající každého člověka (v jeho podstatě). Zde by pak bylo na místě hledat odpověď
na otázku, proč se neustále posiluje sociální pedagogika (prosím, vraťte se k vyme-
zením této pedagogické disciplíny) – někdy jde skutečně o jakýsi návrat  k utopiím, že
výchovou lze řešit vše.

Společnost by tedy měla vytvářet optimální podmínky pro výchovu a vzdělávání,
jestliže  procesy  výchovy  a  vzdělávání  jsou  tak  významným  faktorem  udržování  a
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rozvíjení společnosti. V podmínkách naší společnosti to platí tím spíše, že u nás ekono-
micko  kvalifikační  funkce  výchovy  by  měla  nahrazovat  nedostatky  ekonomických
zdrojů  materiální  povahy.  Našimi  zdroji  rozvoje  a  i  uplatňování  se  ve  světě  je
především kvalifikace člověka a kvalifikace v současnosti znamená co nejvyšší vzdělání
včetně přijatých hodnot jako je odpovědnost, poctivost, schopnost kooperace atd.

�Úkol  2/2:  Čím  může  konkrétní  společnost  přispět  ke  kvalitě  výchovně
vzdělávacího procesu? Zkuste opět nejprve formulovat své vlastní
názory  na  tuto  tezi  a  teprve  potom  tyto  názory  konfrontujte
s názory  autorů  této  publikace  tak,  jak  jsou  uvedeny  v dále
formulovaných tezích! 

Vybudování  skutečně  kvalitně  fungujícího institucionálního výchovně  vzdělávacího
systému – v podstatě jde o školskou soustavu.
� Jaké zde vidíte problémy? Co by bylo třeba udělat pro zkvalitn ění?

Podpora rodiny a jejího dobrého fungování pro plnění všech základních funkcí.
� Opět, jaká opatření by bylo třeba přijmout?

Formování,  rozvíjení  a  podpora  systému  mimoškolních výchovně  vzdělávacích
institucí a organizací a to bez současné komercionalizace těchto aktivit.
� Lze to vůbec rozvinout jako nekomerční záležitosti, tedy bez sociální

diferenciace?

Vytvoření a permanentní rozvíjení propracovaného systému celoživotního vzdělávání
a to pro všechny sociální skupiny a vrstvy obyvatelstva.
� Co je třeba podle Vašeho názoru zabezpečit aby takovýto systém byl skutečně

funkční?

Všestranné podporování hodnoty vzdělání v celé společnosti. 
� Co je třeba podle Vás pro to udělat?

Všemi prostředky zamezovat možnosti vzniku a rozšiřování sociálně  patologických
jevů  které  značně  výchovu  oslabují.  Jsme  s to  v současném  stavu  společnosti
zvládnout tuto situaci? Ale bez opatření tohoto typu je i nejlépe organizovaná výchova
planá.
� Co o tom soudíte?
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���� Co jste prostřednictvím této kapitoly zvládli?

� Použitá literatura:

1. GRUPÁCH, V. Společnost a výchova.                                     1966
2. CIPRO, M. Výchova a společnost.                                             1999
3. KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. A KOL. Člověk, prostředí, výchova.               2001 
4. VORLÍČEK, CH. Úvod do pedagogiky.                                   1973
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3. Výchova a prostředí
(Zdeněk Kolář)

� Cíle:

Po prostudování této kapitoly a příslušně doporučené literatury dokážete:
� definovat pojem prostředí a jeho základní znaky,
� klasifikovat různé typy prostředí,
� popsat intencionální a funkcionální působení na člověka,
� identifikovat  pedagogizaci  sociálního  prostředí,  prostředí  výchovně  vzdělávacích

zařízení.

Tato  část  pracovního  materiálu  představuje  kardinální  problematiku  sociální
pedagogiky.  Je to základní, výchozí  problém pro řešení řady dalších otázek sociální
pedagogiky.  Od řešení problému vztahu výchovy a prostředí se odvozuje i analýza a
řešení problémů konkrétnější povahy: problematika volného času dětí a mládeže, otázky
role  masových  komunikačních  prostředků,  významné  otázky  životních  situací,  až
krizových situací, otázky rodiny a jejího fungování jako součásti sociálního prostředí,
otázky klimatu ve společnosti, v konkrétní komunitě, i otázky sociálně patologických
jevů. V podstatě všechny závažné problémy, které sociální pedagogika řeší, se týkají tak
či onak vztahu výchovy a prostředí.

Konečně otázka vztahu prostředí a výchovy je jednou z tradičních otázek obecné
pedagogiky.  V podstatě  každá  pedagogická  koncepce  řeší  (jako  vstupní  pro  rozbor
výchovných aktivit) otázky biologické a sociální determinace rozvoje osobnosti a vlivu
výchovy a vzdělávání.

���� Různé pedagogické koncepce řeší vztah těchto tří faktorů na rozvoj osobnosti

velice různě. Vybavte si ze studia „obecné pedagogiky“ některé konkrétní
koncepce a jejich řešení vztahu těchto tří faktorů! Uveďte některé z těchto
koncepcí! Konfrontujte tyto uvedené názory s publikací B. Blížkovského13.

Současné  koncepce  rozvíjení  člověka  rozumně  věnují  pozornost  všem  třem
faktorům.  Tedy vnímají skutečnost, že člověk přichází na svět s určitým vybavením
(předpoklady, potencionální možnosti, vlohy), které získal biologickou cestou od svých
předků, zároveň je ale významně  ovlivňován konkrétním i obecnějším prostředím,do
kterého svým narozením vstoupil a stejně významně jej formuje záměrné působení na
jeho jednání, chování, normy, hodnoty, znalosti atd. z hlediska cílových představ – tedy
výchova. Můžeme tedy formulovat základní vzorec:

13 BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika.                               , 31 – 43.
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GENOTYP x PROSTŘEDÍ = FENOTYP

� Genotyp  je genově  vybavený člověk,  který si  přinesl  na svět  dědictví  po svých
předcích a prapředcích.

� Prostředí je včetně záměrného i nezáměrného působení na člověka.
� Fenotyp  je  relativně  rozvinutá  osobnost  se  souborem  různých  kvalit  a  hodnot,

rozvinutých schopností.

���� Uveďte v jakých různých souvislostech se setkáváte s pojmem prostředí:

Výše uvedené vztahy výchovy a prostředí jsou ale jen obecné konstatování, které
každá pedagogická koncepce formuluje jakoby „před závorkou“, než řeší konkrétnější
problémy záměrného rozvíjení osobnosti.

Z hlediska  systémového  pojetí  výchovy je  otázka  vztahu  výchovy  a  prostředí
významná pro sociální pedagogiku. Důkladným rozpracováním této problematiky tak
sociální pedagogika významně přispívá do komplexu řešení pedagogické problematiky.

���� Vraťte  se k obecné pedagogice.  Např.  k publikacím: B. Blížkovského14

nebo Z. Koláře a J. Koťi15, nebo Z. Koláře16 – a vyhledejte vymezení
výchovy jako systému, znovu prostudujte schéma „systému výchovy“.

Z tohoto  hlediska  sociální  pedagogika  přispívá  k obohacení  pedagogického
poznání  analyzováním  kategorie  tzv.  podmínek  výchovy  a  to  především  podmínek
sociální povahy.

Pojem  prostředí  se  používá  v nejrůznějších  smyslech  a  významech.  A  také
v nejrůznějších oborech i vědních disciplinách.

14 BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika…………………………………….
15 KOLÁŘ, Z., KOŤA, J. Základy obecné pedagogiky………………………….
16 KOLÁŘ, Z. Úvod do studia pedagogiky………………………………………..
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���� Uveďte některé významy pojmu  prostředí tak, jak jste se s tímto pojmem

setkali v jiných vědních disciplinách!

Ve vztahu k člověku jde ale vždy o soubor předmětů a jevů, které existují mimo
nás, nezávisle na nás a které nás nějakým způsobem ovlivňují. Do prostředí člověka
vstupují  základní  přírodní  faktory  (voda,  flóra,  fauna,  půda,  atmosféra…),  ale  i
podmínky  kulturní  a  společenské.  Prostředí  člověka  představují  jednak  hmotné
předměty (do kterých patří i přírodní faktory), ale i nezbytné vztahy. Podle B. Krause17

„vedle materiálního systému duchovní systém, tj. prvky jako je věda, umění, morálka,
apod.“ B. Blížkovský18 říká, že „životní prostředí je část objektivní reality, s níž jsou
lidé  v interakci,  kterou  poznávají,  hodnotí  i  přetvářejí,  na  kterou  reagují,  které  se
přizpůsobují“.

Můžeme tak přijmout jakousi definici, jak ji formuloval B. Kraus19:

„Životní prost ředí člověka lze tedy vymezit jako tu část světa (prostor, který
člověka obklopuje), s níž je člověka ve vzájemném působení, tj. na člověka působí
svými podněty, ovlivňuje jeho vývoj a on na tyto podněty reaguje, přizpůsobuje se
a také aktivně svou prací mění. Z širšího celospolečenského pohledu pak můžeme
říci, že prostředí je historicky se utvářející  systém jako produkt oboustranných
vztahů společnosti a přírody.“

Oboustrannost je vyjádřena tím, že člověk svou aktivitou mění své prostředí, a
člověkem  změněné  prostředí  pak  opět  působí  na  člověka.  Čili  prostředí  ovlivňuje
člověka, ale toto prostředí čím dále tím více vytváří člověk (i jako jednotlivec, i jako
člen větší či menší skupiny).

Konkrétněji můžeme vymezit vztah člověka a prostředí jako:
� ČLOVĚK – PŘÍRODA,
� ČLOVĚK - KULTURA (ve smyslu výsledky lidské aktivity),
� ČLOVĚK – LIDÉ.

Tzn. přírodní prostředí, kulturní prostředí a společenské prostředí.

Různé typologie prostředí:
� Makroprostředí,
� Regionální prostředí,
� Lokální prostředí,
� Mikroprostředí.
� Venkovské prostředí,
� Městské prostředí
� Velkoměstské prostředí,
� Sídlištní prostředí (asi jako specifický typ městského prostředí).

17 KRAUS, B. Člověk, prostředí, výchova……………………. 2001
18 BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika. ……………………….1992, s. 35
19 KRAUS, B. Člověk, prostředí, výchova. ……………………………2001, 99.
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Z hlediska vztahu prostředí k výchově  nás zajímá členění z pohledu  působících
podnětů.
� Co do frekvence (podnětově chudé, přesycené),
� Co do pestrosti (podnětově jednostranné, mnohostranné), 
� Co do kvality (podnětově zdravé, vadné).

���� Charakterizujte jednotlivé typy prostředí, jak byly výše formulovány a to

s vymezením jejich  možného pozitivního přínosu pro výchovu, případně
čím dané prostředí může působit  ve výchově  problémy!  Použijte  pro to
případně i studii B. Krause a V. Poláčkové20.

Z hlediska vztahu prostředí a výchovy je třeba přijmout názor B. Krause21: „Pokud
jde o význam prostředí z hlediska velikosti prostoru, pak zásadní roli v sociali-začním
procesu  hraje  nepochybně  mikroprostředí, které  působí  intenzivně,  bezprostřed-ně,
s vysokou frekvencí (a můžeme doplnit i s větším emocionálním nábojem). Čím větší
prostorové pole, tím jsou jeho vlivy zprostředkovanější. Ovšem ptáme-li se, která rovina
prostředí  je  vlastně  určující.  Pak  musíme  konstatovat,  že  makroprostředí, protože
celospolečenské  poměry  ovlivňují  po  všech  stránkách  další  prostředí,  přičemž  toto
působení  se jakoby  lomí přes roviny nižší  (tedy poměry v regionu,  lokalitě,  např.  i
v rodině).“

���� Najděte buď v uvedené literatuře nebo v pedagogickém, či sociologickém,
případně i psychologickém slovníku podrobnější charakteristiky mikro-
prostředí a makroprostředí a z hlediska těchto charakteristik se znovu
vraťte k tezi, kterou formuloval B. Kraus.

V souvislosti  s tzv. makroprostředím je třeba v současnosti uvést i tzv. globální
prostředí, tedy prostředí celosvětové.

���� Vysvětlete pojem „globální“ prostředí a jeho možný vliv na člověka skrze

prostředí  „prostorově“  „nižší“  úrovn ě.  Lze  to  provést  i  prostřednictvím
uvedení i zcela konkrétních situací, příkladů 

20  KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. Člověk, prostředí, výchova.
21 KRAUS, B. uvedená studie, s. 101
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Nás  samozřejmě  zajímá i  prostředí  se  závadovou,  deviační  skladbou  podnětů.
V této souvislosti si pak musíme položit otázku, do jaké míry právě globální prostředí
není závadové (viz. např. světová konference letos – 2002 – v Jihoafrické republice a
postoje řady velice vyspělých zemí k řešení závažných globálních problémů). Ale to už
není  otázka  pedagogická,  i  když  do  pedagogických  řešení  intenzivně  vstupuje  a
ovlivňuje je. Je to především otázka politická.

JAKÝ MÁ PROST ŘEDÍ VLIV NA JEDINCE? 

Vliv prostředí se liší  od záměrného, organizovaného (nějak) působení výchovy
a  vzdělávání  především  nezáměrností,  spontánností,  často  je  to  formulováno  jako
tzv. funkcionální působení. V tomto smyslu může prostředí působit v zásadě pozitivně
(z hlediska výchovy i rozvoje jedince), nebo negativně. V těchto procesech významně
závisí  na  tom,  do  jaké  míry  se  člověk  (jedinec,  dítě,  mladý  člověk)  na  konkrétní
prostředí adaptuje, přijímá je, ztotožňuje se s ním (přijímá jeho normy, zvyky, hodnoty,
způsoby  chování  a  jednání).  Není  to  tedy  jenom  vyrovnávání  se  s podmínkami
konkrétní povahy, ale i  úroveň  přijetí  tohoto prostředí, ztotožnění se s ním, nebo na
druhé  straně  výhrady  k němu,  uvědomění  si  rozporů  i  případné  deviace  daného
prostředí.
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�Úkol 3/1 : Napište úvahu o tom, do jaké míry intenzita působení prostředí
závisí na vlastní aktivitě daného člověka v konkrétním prostředí! 

Opět v souvislosti prostředí s výchovou lze uvést dvě funkce prostředí:
� funkci situační,
� funkci výchovnou.

První  funkce spočívá v tom, že každá výchovná operace,  výchovná aktivita  se
realizuje  ve  zcela  konkrétním  prostředí  (doma  při  sledování  televize,  ve  třídě  při
příchodu učitele,na hřišti, když se podaří vstřelit gól…). Prostředí zde vytváří  jakési
pozadí výchovného děje. Při tom jde o velice aktivní pozadí. V tomto smyslu pak může
být prostředí pro výchovnou situaci: pozitivní nebo negativní, nebo v určitém smyslu i
neutrální.

Druhou funkci  bychom asi  spíše nazvali  funkcí  formovací (formativní?) pro
nezáměrnost faktoru prostředí do procesu ovlivňování člověka. Ovšem tzv. nezáměrnost
lze  vysvětlovat  i  tak,  že  přímé  výchovné  působení,  tzv.  intencionální působení
provází  i  nepřímé působení (funkcionální  působení),  kdy vychovatel  nevstupuje do
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situace  přímo,  ale  vytváří  (ovlivňuje)  podmínky,  jimiž  působí  na  vychovávaného
prostřednictvím konkrétně zkonstruované situace. I tak je možné realizovat výchovné
aktivity.

V této souvislosti odkazujeme na práci J. Pelikána22, ve které tento autor velice
podrobně analyzuje právě situace jako výchovný faktor. S touto otázkou pak souvisí i
dnes již velmi okřídlený pojem „Pedagogizace sociálního prostředí“.

���� Vlastními slovy vysvětlete pojem „situace jako výchovný faktor“,  potom

konfrontujte své názory s dále uvedeným textem! 

Pedagogizovat  prostředí  v podstatě  znamená  využívat  tohoto  prostředí  jako
výchovného prostředku. Pak je to buď zhodnocení, nebo dokonce vytvoření určitých
situací  a nebo, s odvoláním opět  na systémové pojetí  výchovy,  se některá konkrétní
podmínka mění v prostředek. Podmínka výchovy je programově využívána v procesu
výchovy a tedy se mění v prostředek. To znamená, že konkrétní vychovatel vstupuje do
konkrétního prostředí buď  prostřednictvím „úkolu“, který svým „žákům“ zadává pro
jejich aktivitu v daném prostředí, nebo se tento vychovatel přímo stává součástí tohoto
prostředí jako jeho aktivní činitel (např. jako iniciátor některé ekologické, dobročinné
aktivity svých žáků a jeho vlastní účast v těchto aktivitách).

���� Formulujte  konkrétní  situace  odpovídající  pokusu  o  analýzu

„ pedagogizace sociálního prostředí“ 

Další konkretizace,případně analýza procesu „pedagogizace sociálního prostředí“
může  být  spojena  s pokusem  o  analýzu  tzv.  „lokálního“ prostředí.  Prostřednictvím
tohoto pojmu se dostáváme k vymezení dvou základních typů prostředí, s tím, že to u
nás stále ještě  platí  (i  přes značně  silné tendence ke sbližování především působení
těchto typů prostředí). Jde o prostředí městské a prostředí venkovské.

V tomto smyslu pak můžeme lokální prostředí charakterizovat jako skupinu lidí,
kteří žijí v určitém ohraničeném prostoru, uznávají společné tradice, hodnoty jsou velice
blízké,  přijímají  společné symboly  a  přijímají  a  respektují  i  určitý  typ  společenské
diferenciace.  Jestliže  budeme  vycházet  jako  ze  základu  z existence  venkovského  a
městského prostředí, pak musíme konstatovat, že v posledních letech se tato prostředí
značně sbližují. A to především prostřednictvím masových komunikačních prostředků i
prostřednictvím rychlých  změn v pracovních  a jiných  aktivitách lidí,  ale i  prostřed-
nictvím postupného rozrušování tzv. tradičních hodnotových struktur.

22 PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. 1995,…………………
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I přes silné sbližování těchto typů  prostředí stále ještě  existují poměrně  značné
rozdíly.  A  to  zejména  v intenzitě  tzv.  „sociální  kontroly“  chování  a  jednání  lidí,
zejména dětí a mládeže v prostředí, kde se lidé velmi dobře znají, protože v komunitě je
jich málo.

���� V některé ze studií B. Krause si prostudujte konkrétně uvedené rozdíly
mezi městským a venkovským prostředím. Na tomto základě se pokuste
si samy pro sebe formulovat charakteristiky prostředí velkoměstského a
prostředí tzv. „sídlištního“! 

Kromě lokálního prostředí, které má bezprostřední vliv na osobnost, je třeba ještě
registrovat (brát v úvahu ve vlivu na osobnost) tzv. regionální prostředí, které více méně
svou  intenzitou  (danou  především tradicí  a  stále  převažujícími  způsoby  základních
aktivit  lidí)  silně  ovlivňuje  povahu  lokálního  prostředí  a  jeho  konkrétní  vliv  na
osobnosti. Stačí asi když si uvědomíme některý tzv. „horský“ region a vedle něho např.
region „Haná“. Nebo region severozápadních Čech a např. Slovácko. Jsou zde rozdílné
nejen aktivity lidí, ale i kulturní památky a tradice, zvyky, poněkud jiný je i životní styl.
Ale jsou i  zcela prozaické problémy,  které dávají  specifický charakter  regionálnímu
prostředí: dopravní obslužnost v regionu, dostupnost služeb nejrůznějšího charakteru,
dostupnost a skladba vzdělávacích institucí, kulturních institucí, existence specifických
organizací tělovýchovné, sportovní povahy, ale i povahy zájmových organizací atd.

���� Charakterizujte co nejpodrobněji svůj region:

K tradičnímu dělení prostředí na venkovské a městské je asi v současnosti třeba
doplnit ještě prostředí tzv.  sídlištní, což je zřejmě specifické prostředí velké aglome-
race bydlících  lidí,  s tím,že z velké části  kulturní,  obchodní,  sportovní  zázemí bývá
mimo  tato  sídliště  (i  když  se  dnes  supermarkety  stěhují  na  okraje  větších  měst).
Podstatná  je  ale  značná  anonymita  každého  člověka  na  takovém  sídlišti,  poměrně
značná izolace každé rodiny a tedy téměř absolutní absence velice významného faktoru
sociální kontroly.

Kvalita  lokálního  prostředí  z hlediska  jeho  potence  ovlivňování  člověka,  je
významně  ovlivňována  úrovní  společenského  života,  kulturními  možnostmi,
nabídkou  sportovních  aktivit. Právě  v těchto  smyslech  je  tzv.  sídlištní  prostředí
většinou značně chudé.

Asi alespoň jako zmínku je třeba uvést i jevy, které nazýváme subkulturou, která
je většinou spojena se zcela konkrétním prostředím. Stejně tak je asi pro vliv prostředí
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významná  i  kategorie  komunity. Každý  člověk,  i  dítě,  je  spojen  s nějakou  zcela
konkrétní  komunitou.  Ať  je  to  spojení  se  zájmovou  činností,  s názorovou  oblastí,s
ideovou či  jinou orientací.  Takže může existovat  i  komunita spojená se společným
vysedáváním v hospodě, ale i komunita spojená s ekologickou problematikou, pomoci
starým lidem atd.

���� V této souvislosti  odkazujeme na studii J. Lorencové ve společné práci
B. Krause a V. Poláčkové23, kde je problematika komunity a jejího vlivu
kvalifikovan ě analyzovaná. 

Prostřednictvím tzv. komunit jsme se dostali k problematice sociálních skupin tato
problematika je předmětem speciální kapitoly tohoto materiálu.

Pro propojení výchovy a sociálního prostředí je asi významné pracovat i se zcela
specifickým  prostředím  –  s  prostředím  ve  výchovně  vzdělávacích  zařízeních.
Tento  typ  prostředí  můžeme  skutečně  charakterizovat  jako  organickou  součást
výchovného  procesu.  Pokud  bychom  tedy  chtěli  hovořit  o  tzv.  „pedagogizaci
sociálního  prostředí“  pak  se  to  určitě  týká  právě  prostředí  výchovně  vzdělávacích
zařízení. Na prvním místě v této souvislosti jde o prostředí školy.

���� Než budete  studovat  další  text,  charakterizujte  prostředí  (klima)  ve Vaší

škole.  Můžete  využít  i  vysvětlení  termínu „školní  klima“  z pedagogického
slovníku 

Asi  není  nutné  podrobněji  charakterizovat  školu.  To  je  věcí  Vámi  dříve
studovaných pedagogických disciplin – obecné pedagogiky, obecné didaktiky. Konečně
se můžete opřít i o vlastní bohaté zkušenosti, které se školou máte.

Prostředí  ve  škole  (i  v jiném výchovně  vzdělávacím zařízené)  je  organickou
součástí komplexu výchovného systému. Jde v podstatě o to, za jakých podmínek,
nebo jaká kvalita tohoto prostředí se stává součástí výchovného systému.

K tomu můžeme vymezit:

� prostorové uspořádání a komplexní využívání tohoto prostoru,

� vytápění, klimatizace a tomu podobné věci,

� vybavení školy materiálními prostředky – od vhodných didaktických materiálů až
po počítače ale na druhé straně i o hygienická zařízení,

23 KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. Člověk, prostředí, výchova
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� nás  ale  zajímá  především  charakter  vztahů  živých  účastníků  –  tedy  sociálně
psychické klima, čili o klima, které zajišťují lidé, kteří jsou součástí této instituce. 

Ve škole se v tomto smyslu jedná především o učitele, žáky a vedení školy.

���� Uveďte, co konkrétně ovlivňuje klima ve škole obecně, a posléze, co ovlivňuje

především klima ve Vaší škole.

Pokusíme se formulovat podmínky existence takového klimatu, které by ve škole
vyhovovalo výchovným záměrům:

1. Příznivé klima pro výchovně vzdělávací proces vytváří především kvalita  vyučo-
vacího procesu. To znamená, že rozhodující faktor je kvalifikace učitelů, zejména
jejich  pedagogicko  psychologická  kvalifikace  a  jejich  schopnost  vést  vyučování
(tedy  učební  činnosti  žáků)  jako  moderní  proces  s respektováním  a  plněním
základních funkcí školy: Předávat bohatství kultury lidstva a prostřednictvím tohoto
procesu pomáhat žákům v rozvíjení jejich osobnosti. V této souvislosti se prosím
vraťte k materiálům, které jste studovali  v souvislosti  s didaktikou a zaměřte se
zejména na problematiku koncepce (pojetí) vyučování!

2. Další významnou podmínkou je dosažení (vytvoření) stavu, kdy třídy jsou v určitém
smyslu  dobře  stmelenými  skupinami,  kolektivy,  ve  kterých  převládá  hodnota
porozumění,  spolupráce,  tolerance,  vzájemné  pomoci  a  pochopení,  ale  i  norma
dosáhnout dobré úrovně vzdělání. I to je ovšem spojeno s výše zmíněnou kvalitou
vyučování.

3. Další podmínkou je kvalitní vzdělávací program, který škola (především kvalitou
svých učitelů) může realizovat tak, aby uspokojovala žáky i jejich rodiče. A skuteč-
ně  kvalitní vzdělávací  program si škola dopracovává sama. Není to jen převzatý
rámcový obecně doporučovaný program.

4. Dobře připravený a dobře fungující systém řízení školy, její práce a to především
pedagogických aktivit  školy.  V  této  souvislosti  se  hovoří  o  kvalitě  školského
managementu a o kvalitním stylu řízení.

5. Pro  kvalitní  klima  ve  škole  je  ještě  nezbytná  realizovatelná  nabídka dalších
výchovně vzdělávacích, zájmových aktivit. V tomto smyslu by se škola měla stát
jakýmsi centrem vzdělávání, kultury nejen pro své žáky, ale i případně pro jejich
zázemí (v této souvislosti viz. např. koncepci tzv. „otevřené školy“).

6. Dobrá práce školy s komplexním zázemím svých žáků – a to nejen s rodiči žáků.

7. Existence tzv.  žákovské  samosprávy jako prostředku spolupodílení  se žáků  na
chodu, práci školy, na odpovědnosti žáků za kvalitu práce školy.

8. Lze sem zařadit i určitou symboliku školy, roční režim i s určitými „školními svátky
a slavnostmi (s odvoláním na projekt tzv. „jenského plánu“).
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To jsou jen některé momenty, zachycující charakteristiku klimatu ve škole. Touto
problematikou také uzavíráme otázky prostředí, sociálního prostředí s tím, že se k této
problematice ještě vrátíme v dalších konkrétnějších otázkách. A protože si uvědomu-
jeme i  negativní dopady sociálního prostředí na formování osobnosti, jedna z dalších
kapitol tohoto materiálu se bude věnovat i tzv.  „sociálně patologickým jevům“ , které
právě bezprostředně souvisejí s kvalitou a fungováním sociálního prostředí.

���� V souvislostech této kapitoly si uvědomte, co vše jste se právě v této kapitole

dověděli, co jste zvládli. Jde o to, že právě z této kapitoly posléze vychází řada
dalších  konkrétnějších  analýz:  sociální  skupina,  situace,  sociálně  patologické
jevy, působení masmedií atd. Čili jakási syntéza poznání z této části bude pro Vás
východiskem pro zvládání částí dalších.

� Použitá literatura:

1. BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika, 1992
2. KOLÁŘ, Z. Úvod do studia pedagogiky, 1996
3. KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. A KOL. Člověk, prostředí, výchova, 2001
4. PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém, 1995
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4. Životní situace a výchova
(Zdeněk Kolář)

Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

� Než se pustíte do studia, pokuste se charakterizovat níže uvedené pojmy, pokud
budete potřebovat pomoc, najdete ji v doporučené literatuře.

���� 
situace -

krizové situace -

Cíle:
Po prostudování této kapitoly a příslušně doporučené literatury dokážete:
� definovat pojem situace vůbec,
� popsat situaci jako výchovný faktor,
� identifikovat různé typy situací a jejich vliv na člověka,
� analyzovat průběh situací, významné i krizové situace, jejich řešení a vliv na
člověka.

Tuto problematiku se pokusíme uvést jednou ze základních myšlenek z práce J.
Pelikána24.  Tento  autor  v rámci  vymezení  tzv.  procesuálního  pojetí  výchovy,  tedy
výchovy  chápané  jako  záměrné  a  cílevědomé  vytváření  a  ovlivňování  podmínek
umožňujících optimální  rozvoj  každé osobnosti  v souladu s jejími  dispozicemi,  ale i
lidským posláním, rozpracovává jako jeden z klíčových momentů formování osobnosti
člověka životní situace, situace vůbec. 

Než budeme provádět analýzu vztahu situací a výchovy, uvedeme několik pokusů
o vymezení  samotného pojmu s využitím některých  autorů.  Před tím ale se pokuste
samostatně formulovat, co je to situace a jaký je její vztah k výchově:

� M. Nakonečný25 uvádí: „Určité uspořádání vnějších okolností může mít pro jedince
povahu  výzvy  k reagování,  je  to  tzv.  situace,  která se  vyznačuje  tím,  že  je
psychicky stimulující“.

� Hlavsa,  Langová,  Všetečka26 -  „Dynamický  systém  relativně  ohraničitelných
interakcí a transformací objektu, subjektu, jiných subjektů a podmínek, v němž je

24 PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém………………..1995, s…………………..
25 NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. ………………………, 1972, s. 51.
26 HLAVSA, LANGOVÁ, VŠETEČKA. Člověk v životních situacích. ……………….1987, s. 51. 
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určující tvořivá zasahovací činnost subjektu, zejména pomocí různorodých instru-
mentů“ 

� J. Pelikán27 - „Dovolíme si proto pod pojmem situace chápat konkrétní vymezenou
shodu  vnějších  okolností,  časově  limitovanou,  během  níž  je  jedinec  vystaven
působení  konkrétních  vlivů,  na  něž  určitým  způsobem reaguje“.  Uvádí  dále,  že
situace nejsou zcela izolované, že jsou součástí veškerého životního dění. Situace
není  jen  součástí  řetězce  situačních  útvarů,  je  současně  východiskem  k chápání
utváření osobnosti ale současně s prostředím, v němž se jako relativně konsistentní a
integrovaná projevuje. Lidské chování je společný produkt dočasných organických
podmínek, situace a osobnostního rysu, které v daném momentě operují současně.

� B.  Kraus28 -  „Můžeme  ho  vymezit  (pojem  situace)  jako  souhrn  podmínek
vztahujících se k něčemu, někomu. Je to komplex podnětů (jevů), osob, vztahů mezi
nimi vyskytujících se v určitém místě a v určitém čase.“

Pro vztah formování (případně výchovy) osobnosti a situace je podstatné, že lidé
se nechovají,  nereagují  podle  toho,  jaká situace  objektivně je,  ale  podle  toho,  jak
situaci  rozumějí, jak ji  interpretují,  vnímají  i  prožívají.  Tedy ani vliv situace na
člověka  nezáleží  jen na  objektivní  povaze dané situace.  Jde tak  o objektivně  daný
význam situace a o subjektivně  daný  smysl situace. Někdy jsou mezi objektivními
významy a subjektivními smysly situací skutečně značné rozdíly. 

B.  Kraus29 k tomu uvádí,  že  tento  smysl  odvozují  účastníci  situace  ze  znaků
konkrétní  situace,  které  jsou  dány  kulturou  v daném prostředí.  Různá  interpretace
v podstatě  neopakovatelných  situací  je  podmíněna  individuálními zvláštnostmi
člověka –  věkem – úrovní a zaměřením  vzdělání – konkrétní  profesí  a činností  –
pohlavím - životními zkušenostmi atd. Můžeme dodat, že i určitými návyky ze „své“
sociokulturní sféry.

���� Uveďte  různé  interpretace  téže  (Vámi  zkonstruované)  situace  lidmi

různého zaměření (rovněž podle Vašeho výběru).

Uvedeme některá třídění situací:

Situace:
� SOCIÁLNÍ = interpersonální - skupinové – masové,
� KULTURNÍ = ideové – materiální.

Situace lze třídit také podle časového kriteria:
� AKTUÁLNÍ,
� RETROSPEKTIVNÍ,
� PERSPEKTIVNÍ.

Jiné kriterium třídění může být vyváženost působících faktorů:

27 PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém, 1995, s. 48.
28 KRAUS, B. K sociálně pedagogickým otázkám na přelomu XX. století. 2001, s. 72
29 KRAUS, B. tamtéž, s……….
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� ROVNOVÁŽNÉ,
� PROBLÉMOVÉ (až konfliktní).

Podle stupně regulace mohou být:
� NEŘÍZENÉ,
� ŘÍZENÉ (mezi nimi má místo situace VÝCHOVNÁ).

Řezníček30 uvádí,  že  každou  situaci  je  nutné  chápat  jako  relativně  uzavřený
a  současně  otevřený  výsek  skutečnosti,  jež  je  svými  vstupy  i  výstupy  vřazen  do
kontinuity sociální skutečnosti.

Lidé jsou nepochybně  životními situacemi ovlivňováni a situace bývá chápána
jako vnější činitel, který vyvolává určité jednání. Významné však je, že lidé tuto situaci
zároveň  spoluvytvářejí. Těmito tezemi se v podstatě dostáváme ke vztahu výchovy
(formování)  a  situací.  Lze  to  formulovat  i  tak,  že  člověk  je  ovlivňován  zřejmě
především svou aktivitou v daných situacích, svým aktivním vstupováním do situace
a jejího řešení.  Tím se znovu vracíme k onomu moudrému pánovi,  který  tvrdil,  že
prostředí  jistě  ovlivňuje  člověka,  ale  ovlivňující  prostředí  je  vytvářeno  člověkem.
A tedy i situace je v této situaci, protože vždy je součástí nejrůznějšího prostředí.

Na skutečnost,  že výchovný proces se děje mimo jiné i  vytvářením situací  ve
kterých  je dítě,  mladý člověk,  žák aktivní,  upozorňuje již  v roce 1971 J.  Pelikán31.
Analyzuje regulaci výchovného procesu prostřednictvím činností vykonávaných žákem.
V této  souvislosti  pak  analyzuje  „druhy  řízení  dětských  činností“  a  v rámci  těchto
činností  pak  „činnosti  řízené  nepřímo  (volně  motivované  činnosti)“,  což  je  ve  své
podstatě vytváření situací, v rámci kterých se činnosti realizují.

���� Prostudujte v některé práci J. Pelikána (Úvod do teoretické problematiky
mravní výchovy, nebo Výchova jako teoretický problém, nebo Výchova pro
život) problematiku  situací a posléze se pokuste některý jeho názor na
situace komentovat!

Jde tedy o potvrzení  skutečnosti,  že zhodnocování  situací  ve výchově  se děje
prostřednictvím činností dětí, mladých lidí, žáků při řešení daných situací. K tomu je
třeba říci, že tato myšlenka se uplatňuje v koncepci tzv. „problémového vyučování“, při
kterém jsou žáci programově vtahováni do  problémových situací a aktivní účastí při
řešení problému se tak vyrovnávají s danou situací.V tomto smyslu je stejně vhodné i
tzv. „projektové vyučování“, s tím, že projekty jsou většinou dlouhodobější, komolilo-
vanější situace a jejich zpracování je spojeno i se společnou prací žáků, skupiny žáků
(někdy i dost rozsáhlé a heterogenní) a spoluprací těchto žáků s učiteli.

30 ŘEZNÍČEK, Řešení výchovných situací v převýchovném procesu…………………….. 1999, s.10
31 PELIKÁN, J. Úvod do teoretické problematiky mravní výchovy……………………….. s.110
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���� Vraťte  se  k didaktické  literatuře  (J.  Skalková32 nebo  R.  Šikulová,
Műllerová,  L.33),  nebo  ke  speciálním  studiím  o  problémovém  nebo
projektovém vyučování (W. Okoň34, A. Kašová35) a po prostudování se
pro  sebe  pokuste  tyto  koncepce  propojit  s tím,  co  zde  studujete  o
situacích. 

V těchto souvislostech (ale i mimo nich) se dostáváme k některým specifickým
vymezením  situací.  A  to  k vymezením,  která  jsou  z hlediska  výchovy  skutečně
významná.

Především  se  dostáváme  k problematice  tzv.  náročných  životních situací.
Takové situace asi formují člověka, ovlivňují člověka mnohem intenzivněji,  než jiné
situace (tím spíše tzv. běžné situace, situace často se opakující, nebo dokonce velice
pravidelně se opakující). Je tomu tak proto, že člověk je na své aktivitě v rámci řešení
těchto situací  velice intenzivně  zainteresován.  A to  nejen racionální  stránkou své
osobnosti, ale především stránkou emocionální (a tedy i výrazně motivační). Z řešení
takových situací si odnáší bohaté zkušenosti nejen v podobě poznání, ale i v podobě
velice  silných  prožitk ů (emocí).  V propojení  takto  získaného  poznání  a  silných
prožitků je právě silný formativní smysl takovýchto situací.

V tomto smyslu je asi třeba i výchovu organizovat jako aktivní účast žáků v řešení
životních až náročných situací, které, jak se říká,  „otužují“  člověka, vybavují jej jak
metodami řešení,  ale i  obohacují  jeho racionální,  i  emocionální,  ale i  volní  stránku
osobnosti. Člověk se výrazněji  vybavuje, čím náročnějšími životními situacemi  musí
procházet. V tomto smyslu by asi výchova měla spočívat (mimo jiné) i ve zvyšování
náročnosti situací, kterými by měl zejména dospívající člověk procházet.

���� Formulujte  výchovnou  situaci,  která  by  svou  náročností  odpovídala

možnostem Vašich studentů (žáků), a jejíž řešení by mělo umožnit jejich
další pozitivní rozvoj.  Pokuste ukázat, které kvality osobnosti  by daná
situace mohla posílit, rozvinout. 

Vedle tzv.  náročných situací hovoří  mnozí  autoři  o  tzv.  životně  významných
situacích – jako je vstup do školy, vstup do manželství, vstup do prvního zaměstnání,
úmrtí  blízkého člověka  atd.  a vedle  těchto situací,  které  jsou většinou i  objektivně
významné, existuje řada situací (kterými člověk prochází) osobně životně významných,
kdy rozhodující pro vliv takové situace na jedince má především to, jak tuto situaci
vnímá  daný  jedinec. Jde  tedy  i  o  jakési  subjektivní  očekávání  jedince  ve  vztahu
k nastávající situaci.  Vždyť  právě  podle tzv. subjektivního očekávání jedinec situace
buď přímo vyhledává, nebo se jim vyhýbá, nebo je dokonce sám vytváří, nebo alespoň
spoluvytváří.

32 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika
33 ŠIKULOVÁ, R., MŰLLEROVÁ, L. Cvičebnice z obecné didaktiky
34 OKOŇ, W.
35 KAŠOVÁ, A.
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���� Uveďte pro vyučování konkrétní situace, které by byly žáky  pozitivně

subjektivně  prožívány  a  zároveň  se  pokuste  ukázat  pravděpodobné
důsledky takových situací pro aktivitu žáků ve vyučování.

Vše výše řečené souvisí s tím, že jedinec je nejen  objektem situací, do nichž se
dostává a které prožívá, ale je i  podvědomým, nebo i zcela vědomým subjektem jejich
vyhledávání, nebo i tvorby.

Asi by bylo vhodné alespoň obecně analyzovat postup situace, zejména výchovné
situace. Lze označit asi 4 fáze, nebo základní body situace:

� krystalizace situace, vstup do dynamiky děje, nastartování děje,

� vyhranění situace  -  převažuje  realizace  záměru  (vychovatele),  nebo  začnou
převažovat vlivy nezáměrné,

� otevřený konflikt ,

� nedojde-li ke konfliktu, může situace zaniknout - přechodem do nové situace, nebo
se může rozpadnout (není dosaženo cíle), nebo se může i rozbít (po konfliktu).

Pro nás je důležité analyzovat podrobněji výchovné situace, protože jde o situace,
které v rámci  výchovného procesu učitel,  vychovatel  speciálně  organizuje,  speciálně
navozuje. Co tedy musí vychovatel brát v úvahu při realizaci výchovné situace:

� ujasní si cíl - konkrétní, tak, aby byl adekvátní možnostem žáků, aby byl z hlediska
možnosti rozvoje žáků optimální – tím spíše, koncipuje-li situaci jako náročnější,

� uvědomí  si  základní  kvality žáků,  vychovávaných  a  to  zejména  ty,  které  při
nastávající situaci mají vstupovat do hry – zváží při tom i stav skupiny, kolektivu
žáků, jejich vztahy,

� zvolí  určitý  typ  přístupu k žákům  a  to  v podstatě  na  bázi  zvážení  specifiky
předpokládané, projektované situace,

� uvědomí si uzlové body dané situace,

� ujasní si svou roli v dané situaci a promyslí i zcela konkrétní možné postupy,

� zváží i do jaké míry může počítat s aktivitou zázemí svých žáků, s jejich případný-
mi  zkušenostmi,  případně  s určitou retrospektivou (zkušenosti  žáků  z podobných
situací, znovuprožitky),

� zváží i jakým způsobem a jak bude při regulaci prosazovat určité požadavky,

� musí si promyslet i tzv. „náhradní chod situace“, jestliže se ta bude vyvíjet jiným
směrem, než původně předpokládal.
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���� Vezměte v úvahu všechny tyto etapy realizace výchovné situace a pokuste

se podle nich koncipovat zcela konkrétní pedagogickou situaci, která by
byla funkční v podmínkách Vaší práce.

Výchovné situace mohou být ještě  standardní, nestandardní, mimořádné, zcela
náhodné. Bohužel  konkrétní  vyučování  se  realizuje  většinou  typicky  standardní-mi
situacemi. Taková práce vnáší do vyučování (častým stereotypním opakováním téměř
stejných situací) až nudu. Tzv. náhodné situace souvisejí většinou s tím, nač není učitel
ve  vyučování  předem  připraven  a  ne  vždy  je  s to  na  takové  situace  adekvátním
způsobem (z hlediska principu finality, který je ve výchově všeobecně platným téměř
zákonem) reagovat (v této souvislosti viz. např. práce V. Pařízka36). Jde v podstatě o to
jakým způsobem se situace ve vyučování opakuje a jak je učitel i žáci na opakování
vybaven, jak je připraven opakování přijímat.

Dále jde i o to, zda je situaci vychovatel přítomen nebo není. S tím pak souvisí i
míra jeho informovanosti o situaci a jejím průběhu, ale i o jeho možnosti do této situace
zasahovat. Někdy je třeba se ptát, zda není lepší navozenou situaci ponechat žákům
samotným. Ale to je jen jedna z hypotéz.

���� Z hlediska  výše  formulovaného  textu  formulujte  situace  pro  běžný

výchovně vzdělávací proces ve vyučování. A to tak, aby to nebyly situace
stereotypní.

V souvislosti s analýzou situací a jejich zhodnocování ve výchově je nezbytné se
alespoň  stručně  zmínit  o  tzv.  krizových  životních  situacích.  Podrobněji  zde  nelze
analyzovat, protože to už bychom se dostali do polohy speciální pedagogiky.

Krizovou situaci  můžeme charakterizovat  podle R. Jedličky a J. Koťi37jako „v
krátkém  čase  vyostřenou  situaci,  kterou  již  není  jedinec  schopen  zvládnout  sám
překonat  a pomocí vlastní strategie zvládnout vnitřní či  vnější  zátěž.  Je to většinou
důsledek jistých sociálních i  osobnostních změn. Vnímání krizové situace je značně
subjektivní, záleží na vnitřní odolnosti jedince.“

Tito autoři také uvádějí jednotlivé fáze krizové situace (jde o fáze, které bychom
měli  jako  vychovatelé  nejen  znát,  vnímat,  ale  přímo  konkrétně  je  zaregistrovávat,
abychom byli schopni do určité krizové situace vstoupit jako prvek, který může z této
situace vyvést!):

36 PAŘÍZEK, V. Učitel v neobvyklé pedagogické situaci, 1986
37 JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Analýza prevence sociálně patologických jevů, 1998
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� alarmující ,  počáteční  –  člověk  cítí  ohrožení,  pocity  strachu,  tísně,  osobní
netečnost, jakási deprese,

� kritická , ztráta sebekontroly, vyřazena racionální složka, člověk vysílá „volání o
pomoc“ (nejrůznějšími prostředky a formami),

� integrační - volání o pomoc někdo vyslyšel, hledání řešení, mobilizace sil,

� zpracování (přeorientování), obnovení narušeného sebevědomí, orientace na nové
aktivity, nové osoby, nové hodnoty,

Tyto otázky krizových situací nechceme dále podrobněji analyzovat. Jen je třeba,
z hlediska vychovatel zdůraznit, že vychovatel je musí nejen zachycovat, registrovat,
ale  je  povinen  do  nich  aktivně  vstupovat  –  zejména  v etapě  „volání  o  pomoc“.
Psychologie (zejména psychologie tzv. „náročných situací“) má proto řadu programů.

�Úkol  4/1:Formulujte,  co  jste  v rámci  této  kapitoly  zvládli.  Uveďte  svou
vlastní  představu, jak  budete  ve své výchovně  vzdělávací  práci
využívat konkrétních konstrukcí výchovně vzdělávacích situa-
cí. Jako nepřímého působení na žáky, nebo jako aktivit, kterých
se oni sami zúčastní?

� Použitá literatura:

JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Analýza prevence sociálně patologických jevů, 1998
KRAUS, B. K sociálně pedagogickým otázkám na přelomu XX.století, 2001
LANGOVÁ, J., VŠETEČKA, J. Člověk v životních situacích, 1987
PELIKÁN J. Úvod do teoretické problematiky mravní výchovy, 1971
PELIKÁN J. Výchova jako teoretický problém, 1995
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5. Rodina jako součást sociálního prostředí a jako
výchovný činitel

(Zdeněk Kolář)

Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

V této  části  chceme  ukázat  jednotu  těchto  poloh  rodiny  –  výchovný  činitel  a
zároveň  organická  součást  sociálního prostředí.  S tím pak  souvisí  i  určité  rozpory,
problémy,které z této,jakoby „živelné jednoty“ vyplývají. K problematice rodiny u nás
existuje velmi bohatá literatura. Nejčastěji se budeme opírat o práce významného v této
oblasti autora Z. Matějíčka. I řešení řady úkolů v této části bude souviset se studiem
jeho knížek.

� Než se pustíte do studia, pokuste se charakterizovat níže uvedené pojmy, pokud
budete potřebovat pomoc, najdete ji v doporučené literatuře.

���� 
rodina -

výchovné prostředí -

funkce rodiny - 

typy rodin - 

Cíle:
Po prostudování této kapitoly a příslušně doporučené literatury dokážete:
� definovat termín masová komunikace,
� popsat druhy médií, funkce médií,
� identifikovat vliv masmédií na rozvoj osobnosti.

Co bude obsahem této kapitoly:
� charakteristika rodiny a jejích funkcí,
� vybavenost rodiny pro plnění výchovné funkce,
� různé typy rodiny a rodinné výchovy,
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� složitosti rodinné výchovy,
� rodina a škola.

______________________________________________________________________

Základní charakteristika rodiny:

Rodina je většinou chápána jako tzv.  základ  společnosti.  To ovšem platí  o
rodině, která plní všechny základní funkce, které jí příslušejí (viz. dále). Rodina bývá
charakterizována jako tzv.  prvotní  výchovné prostředí. Rodiče jsou chápáni jako
první  a nejpřirozenější  vychovatelé.  Z hlediska sociologického  je  formou začlenění
jedince  do  sociální  struktury.  Nejdůležitějším  úkolem  rodiny  po  narození  dítěte  je
vytváření pevných sociálních vazeb mezi dítětem a jeho rodiči. V dalších letech se stává
rodina  místem  pro  zkoušení  a  objevování  různých  sociálních  procesů,  dovedností,
modelů chování, ale také prostorem k seznámení s různými omezeními, či hranicemi,
limity i s tím, že jejich překračování bývá i sankcionováno.

Rodina je útvar historicky flexibilní. Můžeme např. pozorovat až radikální změny
rodiny za posledních několik desítek let. Současná rodina se sice zbavila závislosti na
okruhu (býval poměrně široký) příbuzných, členů náboženské obce, či sousedů, ale o to
více je ovlivňována, ale i kontrolována státem. Rodina má sice svůj privátní rozměr,
který se vyznačuje výrazným zaměřením na partnerské vztahy, ale zároveň je otevřena
až někdy připoutána k ekonomické spoluúčasti  státu, který podporuje její fungování.
Stát mnohdy zajišťuje i služby, dříve vyhrazené především rodině.  V důsledku toho
ubývá společných činností i společně tráveného času. Takový rozměr je zvlášť patrný u
rodin, kde se prioritně kariéře věnují oba rodiče.

Současné pojetí∗ tenduje k chápání rodiny jako sociální skupiny nebo společenství
žijícího ve vlastním prostoru – domově, uspokojujícího potřeby, poskytujícího péči  a
základní jistoty dětem.

���� Uveďte další charakteristiky rodiny a to s pomocí slovníků sociologických,

psychologických, případně s využitím jiné literatury (zejména publikací
Z. Matějčka)

Pro  základní  charakteristiku  rodiny  jako  výchovné  instituce  i  jako  součásti
sociálního  prostředí  je  významné  vymezit  základní  funkce rodiny.  Vymezení  a
rozpracování (následné) nám pomůže v další charakteristice rodiny i k pochopení všech
dalších souvislostí. Autoři tedy vymezují tyto funkce rodiny:

� biologická, biologicky reprodukční,

� ekonomická, materiální zabezpečení všech členů rodiny,

� ochranná – pocit jistoty, ochrana vůči vnějším nepříznivým vlivům,

� emocionální – pocit domova, opory, lásky, citové vazby a jistoty,

 viz. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník nebo HAVELKA, J., 1925
Slovníček pedagogický. 1925
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� výchovná,

� socializační.

���� Vysvětlete podrobněji jednotlivé funkce výchovy a význam jejich plnění

pro  zdravý  rozvoj  dítěte  v rodině.  Proč  porušení  jakékoliv  z těchto
základních funkcí se promítá především do porušení (až absence plnění)
funkce výchovné! 

Rodina  je  obecně  i  ve  smyslu  výchovného  činitele  zcela  specifický  prvek.
Především je vždy součástí širšího i užšího sociálního prostředí. Zároveň je to první a
tedy i výchozí (pro všechny další činitele) výchovné prostředí, se kterým dítě přichází
do styku, které se o ně stará. Zde už se objevuje první zvláštnost rodiny jako výchovné
instituce.  Svou  výchovnou  aktivitu  opírá  na  prvním  místě  o  péči  o  uspokojení
základních  životních  potřeb  dítěte.  To  platí  jistě  v situaci,  kdy  rodina  alespoň
v základě plní všechny ostatní funkce, a není nahrazena „tzv. náhradní péčí“.

V rodině se zakládá řada budoucích kvalit osobnosti, protože právě tyto kvality se
zakládají  v etapě  vývoje  dítěte,  kdy  je  toto  především,  nebo  dokonce  pouze,  ve
výchovné péči rodiny. Jde např. o charakter, schopnosti (různého zaměření), rozvinutí
základů inteligence. Především v rodině se rozvíjí jedna ze základních kvalit člověka:
ŘEČ a společně s řečí tedy i základy, východiska pozdějšího abstraktního myšlení.

�Úkol  5/1  :  Na  základě  tvrzení  o  propojení  řeči  s myšlením rozpracujte
názor  o  významu  jazykově  podnětného  nebo  naopak  jazykově
nepodnětného prostředí (především rodinného) pro další  rozvoj
nejen  řeči  dítěte,  ale  i  možností  rozvinutí  jeho  myšlení.  Pro
zpracování  tohoto  úkolu  použijte  knížku  K.  Čukovského:  Od
dvou do pěti, (1960 – vyšla ještě i v dalších vydáních) nebo jinou
práci o dětské řeči, vývoji dětské řeči. 

Tím, že je rodina vlastně prvotní instituce výchovy, ale stále i základní výchovná
instituce, platí to nejen ve smyslu přípravy dítěte pro další výchovnou instituci - školu,
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ale i ve smyslu  permanentního  provázení rodinnou výchovou výchovně  vzdělávací
práce  školy.  To má i  pro  školu  nesmírný význam a to jak ve  smyslu  vzájemného
pozitivního prostupování se těchto typů výchovy, ale i ve smyslu neustálého řešení i
konfliktů, rozporů, pokusů o překonávání těchto rozporů. Z toho vyplývá pro školu i
zadání  i  někdy v určitém smyslu  kompenzovat  svou prací  některé nedostatečnosti,
resty rodinné výchovy.

Řada  kvalit  osobnosti  se  skutečně  zakládá  ve  věku  dítěte,  kdy  je  toto  dítě
především  ve  výchovné  péči  rodiny  a  jiné  faktory  do  tohoto  procesu  vstupují
minimálně. Nanejvýše mateřské školy, ale to už není u nás v současnosti samozřejmé,
ani dokonce pravidelné. Ekonomické bariery jsou překážkou někdy právě pro ty rodiny,
jejichž  děti  by  přínos  mateřské  školy  zvláště  potřebovaly  (viz  např.  děti  některých
etnických skupin).

Rodinná výchova ale obsahuje jeden zásadní problém (jde o problém, který se
prosazuje  v celém  výchovném  systému,  v rodině  však  je  to  výraznější).  Kvalitní
výchova je založena na  znalosti  a  pochopení  možností dítěte (viz. faktory genové
povahy,  nadání  pro  určité  činnosti,  atd.).  V rodině  (asi  nejspíše)  nejsou  možnosti
kvalitně poznat možnosti a předpoklady dítěte. To je nesmírně náročná práce, kterou
běžní rodiče nemohou zvládnout (obtížně  ji  zvládá v konkrétnějších polohách i  celá
pedagogická  fronta).  Proto  jejich  výchovná  práce  je tzv.  „slepá“  ve  smyslu
zhodnocování  možností  dítěte.  Výchovná práce je  většinou založena na  tradici,  na
určitém, většinou předem daném modelu výchovy, do kterého je dítě v podstatě jakoby
„vt ěsnáváno“. Tím vznikají posléze v celém výchovném systému značné komplikace.

���� Vyberte  z navržených  možností  jak  a  čím  lze  překonat  takovouto

„omezenost“ rodiny: 

a) nabídkou pestrých činností pro děti v rodin ě,
b) umožněním kontaktů dětí s širším okruhem lidí,
c) bohatstvím hraček a dalších materiálů pro činnosti dětí,
d) hračkami, které rozvíjejí fantazii, schopnosti konstrukce, myšlení.

Rozveďte zvolenou odpověď, případně formulujte i jiné možnosti!

Máme možnost tyto problémy rodinné výchovy částečně kompenzovat výchovnou
prací  mateřské  školy,  o  které  můžeme  předpokládat,  že  je  založena  na  kvalitnější
znalosti možností dítěte tohoto věku. Ve vztahu např. k přípravě pro vstup do školy by
asi bylo funkční, aby alespoň poslední rok před vstupem do školy dítě navštěvovalo
mateřskou školku. Jistě ekonomické problémy nejsou pro to vždy příznivé, takže zatím
do prvních tříd přicházejí děti se značnými rozdíly ve vybavenosti.

Pokusíme se dále vymezit některé překážky v rodinné výchově a následně nalézt,
čím rodina může reálně  tyto  problémy kompenzovat  a také čím skutečně  normální
rodina tyto problémy řeší.
Problémy v těchto smyslech:
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� rodina není dostatečně připravena pro cílevědomé, organizované působení na děti,

� rodina není s to odhalit a poznat v dítěti založené (apriori, dědičností) předpoklady, a
tedy v podstatě neví, co by měla rozvíjet,

� pod vlivem roztomilosti  malého dítěte a jeho některých  „roztomilých“  projevů  se
v rodině někdy spíše upevňují některé negativní prvky,

� působení na dítě představuje spíše tradicí vypracovaný model a ne vždy i reakci na
stále nově vznikající společenské podmínky a na další determinanty rozvíjení dítěte,

� rodina je v současnosti značně narušena. Hovoří se dokonce o tzv. „krizi rodiny“.
Není  zatím vypracován  model  moderní  rodiny,  která  by byla  s to  převzít  svými
prostředky výchovnou funkci „odcházející“ rodiny tradiční.

Porušení jakékoliv funkce rodiny (ochranné, ekonomické) se promítá především
do porušení, nebo absence plnění funkce výchovné. Čili plnění výchovné funkce rodiny
je závislé na kvalitě plnění všech ostatních funkcí. Tím ovšem, že rodina je zároveň
organickou součástí komplexního sociálního prostředí, mohou se některé nedostatečně
plněné  funkce  rodiny  kompenzovat  zasazením  rodiny  do  komplexu  lokálního,
bezprostředního  prostředí (širší rodina, sousedé,sociální kontrola v nejbližším okolí
atd.).  Ale stejně  tak  právě  zcela  konkrétní  prostředí  může být  faktorem porušování
některých  funkcí  v konkrétní  rodině  a  tedy i  faktorem narušování  výchovné funkce
v rodině.

���� Formulujte model  rodinné výchovy, který by měl  vycházet z pochopení

možností dítěte a model rodinné výchovy, který je dán tradicí a tedy
vytváří rámce, do kterých je dítě „ zasazováno“!

Prostředky, které má rodina k dispozici pro plnění své výchovné funkce. Lze to
formulovat i tak, že jde v podstatě o tzv. „přirozené“ podmínky v normální rodině  a
zároveň jsou to apriorní kompenzace některých nepříznivých podmínek, o kterých jsme
psali výše.

� racionální  a  úměrné  plnění  všech  ostatních  funkcí,  na  prvním  místě  funkce
emocionální, funkce ochranné a funkce ekonomické,

� vztahy  lásky,  vzájemného  pochopení,  spolupráce,  tolerance,  spolurozhodování
rodičů,

� rozumný, demokratický výchovný styl,
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� spolupráce dospělých členů rodiny s dětmi, společné činnosti,

� vzájemná důvěra nejen mezi rodiči, ale i mezi rodiči a dětmi, prokazovaná úcta,

� úměrné používání pochval a trestů, odměn a omezení,

� otevřenost jednání všech členů rodiny,

� soulad jednání rodičů doma, v rodině i mimo domov, mimo rodinu,

� jednotné výchovné působení se zachováním specifických rolí otce a matky,

� společné řešení problémů, zejména problémů týkajících se dětí,

� zdravý životní  styl  rodiny (úměrné proporce práce,  zábavy,  kultury,  sportu a na
tomto základě aktivní vztah k životu),

� postupné zapojování dětí do nezbytných činností v rodině (úměrně možnostem dětí),

� tolerance spojená se zásadní náročností, s odpovědností i s potřebným taktem,

� pozornost rozvíjení řeči dítěte v rodině i permanentnímu obohacování řeči,

� vytváření pocitu bezpečí domova, jistoty, opory i pro složitější situace dítěte,

� režim dne, týdne, roku rodiny i dětí.

Můžeme použít i jiné schéma faktorů, kterými rodina působí. Podle Z. Koláře38:

všeobecná úroveň rodičů

R
O

D
IN

A

zájmová orientace rodiny
vzájemné vztahy rodičů politický profil rodičů
věková skladba rodiny vztah ke vzdělání v rodině
specifická kvalifikace rodičů pedagogická kvalifikace rodičů
citová atmosféra v rodině povaha společných činností rodičů a dětí

Mohlo by se zdát, že takto formulované faktory úspěšné výchovné práce v rodině
(nebo i požadavky) jsou nad síly běžných rodičů.  Ale skutečně  tomu tak není. Tyto
„požadavky“ více méně vyplývají z normálního lidského profilu dospělého člověka a
jeho  chování  a  jednání  s dětmi.  A  to  společně  alespoň  se  základním  poučením  o
možnostech rodičů v oblasti výchovy dětí. Navíc tyto hodnoty jsou většinou podloženy
láskou k dětem a určitými životními zkušenostmi.

���� Popište běžnou rodinu a jejich výchovný styl a analyzujte její „možné“

základní  prostředky,  které  při  výchově  svých  dětí  používají.
Charakterizujte  (t řeba  i  konkrétní)  rodinu,  ve  které  se  výchova  dětí
nedaří a pokuste se najít příčiny! 

V souvislosti  s  výchovným  stylem  rodiny  existuje  tedy  problém,  že  naprostá
většina rodin si vytváří více méně apriorní  model výchovy – pod vlivem tradice, vzoru
sousedů, podle stylu, jakým jsem byl já vychováván – a do tohoto modelu se snaží dítě
jakoby vtěsnat.

38 KOLÁŘ Z. Úvod do studia pedagogiky.                   1996, s. 64
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���� Promyslete, jak zabezpečit, abychom alespoň v základních rysech pochopili,

poznali možnosti dítěte!

Stejně jako každý vychovatel, i rodiče by měli znát alespoň v základních rysech
možnosti dítěte a to i v jednotlivých etapách vývoje tohoto dítěte. A měli by znát
(také alespoň v základních rysech) tzv. „zónu nejbližšího vývoje“, tj. stav, ke kterému
se jejich dítě ve svém vývoji blíží, coby mělo jejich dítě v nejbližší době zvládat, aby
tak  mohli  určit,  s čím mu právě  v dané  etapě  pomáhat.  Měli  by  také znát  alespoň
základní prostředky působení na dítě v každé etapě jeho vývoje. Konkrétně:kdy působí
především vzor  staršího,  kdy společné činnosti,  kdy racionální  promluva,kdy různé
zájmové aktivity, kdy je to potřeba kamarádů a skupiny atd. Pak by nemuselo docházet
k rozporům, které často zvyšují adrenalin, ke konfliktům, které pak někdy vedou až ke
ztrátě vzájemné důvěry a pochopení. Platí to zejména v tzv. „kritických“ etapách vývoje
dítěte (etapa prvního vzdoru, etapa prepuberty a puberty).

�Úkol  5/2  :  Zvolte  si  některou  etapu  vývoje  dítěte  a  pokuste  se  vymezit
alespoň základní charakteristiky výchovného působení na dítě
v této  etapě  vývoje.  Použijte  pro  zpracování  tohoto  úkolu
publikaci Z. Mat ějčka Co, kdy a jak ve výchově dětí (1996)!

Je pravda,  že  v situaci  skutečné  vůle  rodičů  dobře  vychovávat  své  děti  (a  to
můžeme předpokládat o naprosté většině  rodičů)  i  některé nedostatky ve speciálním
vybavení  pro  výchovu rodiče nahrazují  citem,  taktem,  určitými  životními  zkuše-
nostmi. Bohužel to neplatí vždy a v každé rodině.  Tím spíše, že vývoj  společnosti,
životního stylu se neustále zrychluje a rozdíly mezi generacemi jsou stále markantnější.
Rodiče se již zdaleka nemohou opírat jen o styl, jakým byli vychováváni oni. Rychlé
změny ve společnosti, v životním stylu se projevují především v životním stylu dětí a
mládeže. A je to dáno nejen rychlou až překotnou technizací života, kterou právě mladí
přijímají rychleji a snáze. I tím jsou silně ovlivněny změny hodnot a v důsledku toho i
často nepochopení mezi generacemi.

Rychlé změny ve společnosti znamenají ale také i zásadnější změny v samotných
rodinách. Podstatná část rodin je nějak  narušena. Rodina se podstatně mění a zatím
jsme nebyli  s to formulovat důsledky těchto změn i do změn rodinného výchovného
stylu. Tak můžeme formulovat některé typy rodin právě z hlediska jejich možnosti plnit
výchovnou funkci.
� rodina funk ční - plní rovnoměrně, bez větších výkyvů všechny základní funkce,
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� rodina afunkční - neplní základní funkce,
� rodina dysfunkční - neplní, nebo nemůže plnit některé funkce,
� nukleární  rodina - rodiče a děti, většinou je jedno dítě,
� rodina neúplná - chybí některý z rodičů,
� rodina náhradní - dítě převedeno do péče jiné rodiny.

�Úkol 5/3 : Najděte ve svém okolí rodiny těchto typů a pokuste se analyzovat
jejich výchovné aktivity a jejich možnosti, případně konkrétní
výsledky výchovy – jistě počítáme s tím, že rodina nevychovává
sama, ale typ rodiny (podle výše uvedených znaků) by se měl
(nebo mohl) na kvalitě vychovanosti dítěte projevit!

Na  závěr  této  kapitoly  uvedeme  některé  problémy  související  s rodinnou
výchovou a s rodinou jako výchovnou institucí:

� handicapované děti a vybavení rodiny pro
práci s nimi,

� zneužívané a týrané děti,

� velmi  mladí  rodiče,  nezralí  pro
rodičovskou odpovědnost,

� rozvody  a  děti,  situace  předcházející
rozvodům,

� změny  rodinného  stylu  v souvislosti  se
vstupem dítěte do školy,

� neúplné rodiny,

� nový tatínek, nová maminka,

� nechtěné děti,

� schopnost  pracovat  s dětmi  s některými
poruchami učení,

� asociální  jednání,  alkohol,  drogy,
kriminalita,

� domácí „obnažené“ chování rodičů a vnější
„přetvářka“,

� příliš autoritativní výchova (plná trestů) a
příliš liberální výchova,

� absence jednoty ve výchově,
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� způsoby řešení rodinných sporů a důsledky
v dětech,

� vstupy  prarodičů  do  výchovných  aktivit
rodiny,

� rodina směřující ke kariéře, podnikatelská
rodina,

� nahrazování  působení  rodičů  masmédii,
náhrada péče bohatými dary,

� práce rodiny s masmédii vůči dětem,

� rodina podnětná, nepodnětná, jednostranně
podnětná, mnohostranně podnětná, přesycená podněty,

� sourozenci  –  mladší  –  starší  –  počet  –
vztahy,

� podceňování  nebo  naopak  přeceňování
dítěte,

� perfekcionistická rodina,

� ………..

�Úkol 5/4 : Zvolte si některý z těchto problémů a rozpracujte ho ve smyslu
důsledků  pro dítě.  A to  i  s pokusem, jak takových situacím
předcházet,  případně  jak  působení  takto  stylizované rodiny
kompenzovat.  Využijte  pro  podrobnější  analýzu  práce
např. Z. MATĚJČKA A Z. DYTRYCHA: Děti, rodina a stres.
(1994) 

Stručné shrnutí toho, co jste v rámci této kapitoly zvládli se pokuste s využitím
řady konkrétních údajů z této publikace, případně z doporučené literatury formulovat ve
vaší  představě  ideální rodinu (současné rodiny)  z hlediska výchovy realizované
v této rodině. Takové shrnutí stačí jen v bodech, případně stručně rozvedených tezích. 

Pro výchovnou práci rodiny i pro zhodnocení výchovné práce rodiny, ale i jako
zhodnocení  rodiny  v podobě  součásti  sociálního  prostředí  existuje  velice  důležitý
faktor: spolupráce rodiny a školy. 

Lze dokonce formulovat i  tak,  že spolupráce těchto dvou významných faktorů
tvoří ve své podstatě  základ celého výchovného systému. Aby tato spolupráce byla
skutečně účinná pro kvalitní rozvoj dětí, je třeba:

� dohoda  rodičů  se  školou  o  spolupráci  (řešení  problémů,  interpretace  školního
hodnocení, vzájemné doplňování i kompenzace atd.),

� využívání vychovatelské kvalifikace učitelů pro zhodnocování výchovy i v rodině,
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� respektování  rodiči  požadavků  školy,  případná  domluva  na  úpravách  těchto
požadavků v případě určitých problémů dítěte,

� pravidelná komunikace mezi rodiči a učiteli,

� vzájemná důvěra mezi rodiči a učiteli,

� hodnota vzdělání v rodině a vedení dětí právě k takové hodnotě,

� spolupráce se školou i v širších souvislostech,

� nezdůrazňování a tím méně prosazování sociálních nerovností mezi žáky ve škole (a
to i nepřímo, nepřiměřeným vybavováním vlastních dětí atd.),

� plné respektování v rodinách, že školní docházka je pro všechny povinná a že je
povinná i ve vyšších školách, pokud tam byl žák přijat.

Podobných zásad by asi bylo možné formulovat skutečně velkou řadu. Pokuste se
(v podobě  dalšího shrnutí)  formulovat  spíše problémy,  které  se  v oblasti  spolupráce
rodiny a školy objevují a jak těmto problémům předcházet. To je tedy:

AUTOKOREKTIVNÍ ÚKOLY:

Vyjmenujte základní možnosti rodiny ve výchově dětí.

Formulujte n ěkteré problémy, které v rodinné výchově mohou nastávat.

Charakterizujte současnou rodinu a její funkce.

4. Vybavte  si  různé  typy  rodiny  a  různé  typy  rodinné  výchovy  (včetně
účinnosti).

Možnosti spolupráce rodiny a školy.

� Použitá literatura:

1. KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy……………………..1999
2. MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí…………………….1996
3. MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Děti, rodina a stres…………………1994
4. HELUS, Z. Vyznat se v dětech (1983)
5. ŠULCOVÁ,  L. Člověk  v rodině.  In.:  VÝROST,  SLAMĚNÍK.  Aplikovaná
sociální psychologie……………………..1998.
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6. Sociální skupina jako formativní až výchovný
faktor

(Zdeněk Kolář)

Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

� Než se pustíte do studia, pokuste se charakterizovat níže uvedené pojmy, pokud
budete potřebovat pomoc, najdete ji v doporučené literatuře.

���� 
média -

funkce médií -

masové komunikační prostředky - 

masová komunikace - 

informace - 

recipient - 

Cíle:
Po prostudování této kapitoly a příslušně doporučené literatury dokážete:
� definovat termín masová komunikace,
� popsat druhy médií, funkce médií,
� identifikovat vliv masmédií na rozvoj osobnosti.
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Sociální skupina je ve své podstatě organickou součástí prostředí, ve kterém se
člověk  pohybuje,  ve  kterém žije,  realizuje  se.  Dokonce to  lze formulovat  i  tak,  že
sociální  prostředí je  tvořeno  řadou  různých  a  různě  orientovaných  sociálních
skupin (větších, ale zejména tzv.  malých sociálních skupin).V určitých podmínkách
se sociální skupina stává i výchovným činitelem (v postatě přijme-li určitý cíl, který
souvisí  i  s  významným  ovlivňováním svých  členů,  nebo  realizuje  aktivity  sociálně
významné,  které  mají  formativní  hodnotu  ve  vztahu  k hodnotám,  postojům  svých
členů).  Sociální  skupina  je  v určité  podobě  a  konstelaci  i  součástí  výchovně
vzdělávacích zařízení, institucí. Sociální skupina je v určitém smyslu více nebo méně
organizovanou  součástí  jakéhokoliv  sociálního  prostředí  a  přijímá  tedy  významně
charakteristiky daného sociálního prostředí,  kulturní  hodnoty,  reagování  na základní
činnosti, určitou jednostrannost tohoto prostředí atd.

���� Vlastními  slovy charakterizujte  skupinu  a její  základní  znaky,  uveďte

konkrétní příklad skupiny, kterou dobře znáte. 

Konfrontujte posléze svá vymezení s charakteristikami některých autorů:
J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš: „Za skupinu je obvykle považován soubor 2

nebo více osob, které sdílejí  pocit  příslušnosti  ke skupině  a jsou k sobě  vázány
relativně stabilními vzorci sociální interakce. Rozlišují se skupiny podle velikosti
(malé a velké skupiny), podle typů vztahů (formální a neformální skupiny).“

Marko: „Sociální skupinu chápe jako sociální celek, systém integrujících se a
vzájemně  závislých  jednotlivců,  spojených  na  určitou  dobu  společným cílem  a
emocionální jednotou.“

M. a C. Sherifovi:  „Skupina je sociální formace, která se skládá z určitého
množství osob, které jsou vůči  sobě ve vzájemných více nebo méně  vymezených
pozicích a rolích, která má vlastní systém hodnot a norem regulujících chování
jednotlivých členů aspoň v záležitostech pro skupinu důležitých.“∗

Obsahem této kapitoly jsou:

� Typy sociálních skupin.
� Skladba sociální skupiny.
� Vlastnosti sociální skupiny.
� Možnosti jejího působení na jednotlivce.
� Školní třída jako sociální skupina.
� Možnosti poznání kvality a vnitřní stavby sociální skupiny.
� Skupina jako výchovný prostředek.

 vše uvedeno podle J. Pelikána Výchova jako teoretický problém, 1995
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Různá typologie sociálních skupin
Sociální  skupiny jsou nejrůznější  povahy.  Podle  skladby,  podle vymezení  cílů

skupiny, podle zájmové orientace, podle úrovně organizovanosti, podle intenzity vlivu
na jedince atd.

Skupiny formální a neformální:
A. Skupina formální:

� Členství je dáno vnějšími zásahy, určeno (školní třída).
� Dominují organizační vztahy.
� Příslušnost ke skupině vyplývá z formálního členství.
� Struktura a hierarchizace je stanovena.
� Cíle a normy jsou dány a nerespektují individuální zájmy.
� Systém kontroly respektuje formální sankce.
� Řízení skupiny je určeno.

���� Uveďte  příklad některé formální skupiny a vymezte dominantní   znak

skupiny:

B. Skupina neformální:
� Členství je spontánní, vedené emotivní přitažlivosti, dobrovolné.
� Dominují vztahy osobních sympatií.
� Členové mají pocit přináležitosti.
� Struktura skupiny a její hierarchizace vyrůstá zevnitř života skupiny.
� Systém hodnot a norem vychází od jednotlivých členů.
� Systém kontroly je dán dohodou.
� Řízení skupiny vychází spontánně z individualit (vůdcovské typy).

���� Uveďte  příklad  některé  neformální  skupiny  a  vymezte  jak jsou  v ní

uplatňovány některé výše uvedené principy:

Další členění: 
� Skupiny vrstevnické (neboli věkově homogenní) - příkladem vrstevnické skupiny je

školní třída nebo žákovské fotbalové družstvo.
� Skupiny věkově heterogenní – příkladem volná parta mladých lidí na sídlišti, nebo

na vesnici, zájmová skupina. Věkově heterogenní skupiny jsou většinou „živelné“ a
tedy i ve svých vztazích volnější – i když i ty mohou být pevně propojeny, záleží na
cíli  skupiny,  zájmové orientaci,  na hloubce přijetí  norem skupiny (pak někdy ve
skupině až „strohý“ systém hlídání těchto norem)
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Další členění může být na skupiny s poměrně pevnou hierarchickou strukturou
a skupiny výrazně bez takové pevné vnit řní struktury.  Většinou jen některá hodnota
stmelující skupinu – zájem o fotbal a tedy spolu chodíme fandit, nebo výrazný „šéf“
představující určitý „idol“.

Skupina  stmelená  na  základě  profesionální orientace  až  profesionální
spolupráce – parta stavebních dělníků, skupina záchranářů, pracovní kolektiv v jedné
dílně,  učitelský  sbor,ale  mohou  to  být  i  studenti  třídy  oborově  vyhraněné  střední
školy.Vedle toho pak tzv.  laická skupina, kde je každý profesionálně jinak laděn, ale
spojuje je např. zájem o určitou činnost – ekologové, rybáři, myslivci, šachisté atd.

Skupina spojená společným cílem a skupina z tohoto hlediska zcela náhodná.

Skupina propojená společným zájmem (sport, kultura, sběratelství…) a skupina
zájmově značně různorodá (právě např. školní třída)

Členská skupina je taková, jejímž je jedinec členem a v níž má bezprostřední
vztahy  s jinými  členy  skupiny  (např.  skautský  oddíl,  sportovní  družstvo),  kde  člen
respektuje její normy (někdy dokonce formulované jako jakýsi kodex chování a jednání
členů  skupiny),  zúčastňuje  se  většiny  aktivit  dané  skupiny.  Referenční,  neboli
vztažná skupina je taková, s níž se jedinec ztotožňuje, nebo by se rád ztotožnil. Přijímá
její normy chování, aspirace, postoje, ideály, ale nemusí být jejím členem. Identifikuje
se s ní  bez  ohledu zda  do  ní  patří  nebo  ne.  A  to  i  v situaci,  kdy jej  skupina  tzv.
nepřijímá .  Takže to  může být  např.  žák ve třídě,  který  by rád  do skupiny patřil,
skupina  jej  ale  „izoluje“,  takže  v tomto  smyslu  může  dojít  až  k tzv.  „sociálnímu
vykořenění“ (on ani do jiné skupiny nechce, nebo nemůže).

���� Z  uvedených charakteristik  si  některou  skupinu  zvolte  a  podrobněji  ji

charakterizujte:

Další možná charakteristika skupin různé povahy je skupina s  demokratickou
strukturou, která je typická rovnoprávností členů skupiny a jejich více méně společným
podílem na činění rozhodnutí. Jde více méně o dobrovolné přijetí norem dané skupiny
(dokonce spoluúčast  na tvorbě  těchto norem),  stejně  tak o více méně  bezkonfliktní,
dobrovolné přijetí pozice ve skupině. I konformita členů skupiny je dobrovolná i když
může být velmi silná, možná právě pro dobrovolnost a spoluúčast na tvorbě.

Vedle toho pak skupina  autokratická , která se vyznačuje přísným dodržován-
ním norem, jejichž porušování bývá i sankcionováno. Rozhodnutí provádí jedinec, nebo
úzká skupina vedoucích skupiny.V takové skupině jsou také velice silné požadavky na
konformitu členů a to až po (někdy velice tvrdé) sankce při porušení této konformity.

Liberální  skupina má většinou nepevné vedení,  někdy ani  vedení  neexistuje,
normy jsou zcela nezávazné a bývají  (pokud existují)  často překračovány.  Takováto
skupina má charakter spíše volného seskupení zájemců o určitou oblast života.
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Obecně lze říci, že právě povaha skupiny, její semknutost, nebo volnost, její cílové
orientace, její  vnitřní hierarchie a jejích vnitřní uspořádání  podmiňuje i  emocionální
vazby (většinou pak už nejde jen o ryze účelové zapojování do skupiny, i když to může
být  impulsem),  které  jsou  faktorem  intenzity  působení  skupiny  na  své  členy,  na
jedince, kteří jsou členy této skupiny.

Velice intenzivně působí zejména malá sociální skupina, protože bývá většinou
pevněji semknuta, její členové jsou v ní dobrovolně, podílejí se svými možnostmi na
jejích  aktivitách,  na  společné  tvorbě  a  respektování  norem.  A  také  jsou  zde  asi
výraznější několikrát zmiňované emocionální vazby.

���� Uveďte příklad malé sociální skupiny a charakterizujte ji:

Z.  Helus39 definuje  malou  sociální  skupinu  také  jako  relativně  uzavřený
společenský  organismus,  který  má  pro  jednotlivce  ten  význam,  že  vlivy  okolního
prostředí svým svérázným způsobem  zpracovává tak, jak to odpovídá osobnostním
vlastnostem jeho členů a zvláštnostem stylu jejich soužití.Proto můžeme tvrdit, že malé
sociální  skupiny  představují  to  nejtěsnější, primární  prostředí  socializačního
procesu, přes které jsou společnost a svět uváděny do intimního, bezprostředního vztahu
s organismem  socializující  se  společnosti.  V podstatě  jedinec,  člen  takto  semknuté
skupiny, přijímá svět skrze interpretaci skupiny, jejích norem, hodnot, ideálů.

Uvedeme si  dále  některé  další  vlastnosti  sociálních skupin,  abychom tak lépe
pochopili i jejich možnost vlivu na jedince:

� Skupina vzniká proto, že má splnit podmínky k dosažení požadavků svých členů.

� Skupina umožňuje  členům interakci  s ostatními  členy  skupiny  (často  i  speciální
symbolikou).  V průběhu interakce  rozvíjejí  členové skupinovou  ideologii, která
usměrňuje jejich postoje a činnosti a ovlivňuje tak jejich uspokojení.

� V sociální skupině vznikají skupinové normy na základě  podobnosti  hierarchie
hodnot členů skupiny. Skupinové normy jsou pak různě vyžadovány.

� V sociální skupině se vytváří relativně stálá struktura vztahů mezi členy skupiny,
v níž jednotlivci zaujímají různé pozice a přijímají role. Skladba těchto pozic a rolí
tvoří vlastně určitou hierarchii a poměrně pevnou strukturu skupiny jako celku.

� Skupiny mohou být  i  v určitém protikladu  k jiným skupinám, nebo dokonce ve
sporu  s nimi,  v  konkurenci  s nimi.  To znamená,  že velmi  často účastník  přesně
rozlišuje skupinu vlastní a skupinu cizí (někdy až nepřátelskou). Platí to i v situaci,
že  člověk  je  často  (většinou)  členem více  skupin.  Ale  jedna  z nich  je  v jeho
hodnotovém systému dominantní.

� Pro sociální skupinu je typická jakási  dynamika, která bývá často velmi složitá:
skupiny vznikají  (z nějakého praktického účelu, pro přijetí  stejných orientaci…),

39 HELUS, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. 1978, s.177.
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vyvíjejí  se  (svými  úspěchy,  dosahováním  dílčích  cílů,nezbytným  překonáváním
překážek i  rozporů)  a  také  zanikají  (po dosažení  cíle),  mění  se i  cíle  a náplň
činnosti, vztahy mezi členy skupiny a vedením i mezi jednotlivými členy, vznikají
napětí, ba i konflikty. Pak jednak závisí na povaze cíle, ke kterému skupina směřuje,
na způsobech vedení skupiny i na úrovni semknutosti skupiny. A jistě i na pozici ve
skupině např. „rebelujícího“ člena.

� Relativní časová soudržnost skupiny, která je v protikladu s náhodným seskupením
osob. Časová soudržnost dána existencí podmínek (např. ukončení školní docházky,
odstěhování se rozhodujících členů).

� Skupiny ještě můžeme vymezovat podle jejich zaměření a náplně činnosti, podle
účinnosti skupiny a podle výkonnosti (navenek, ale i uvnitř skupiny – např. vliv na
jednotlivce).

� Míra  vlivu  skupiny  na  jednotlivce  je  úměrná  míře  identifikace jedince  se
skupinou, ale i pozicí konkrétního člena ve skupině.

� Vůdcovství ve skupině nemusí bezprostředně souviset s oblibou vůdce ve skupině.
Spíše  s jeho  schopností  (ne  vždy  jen  pozitivní  povahy),  nejvýrazněji,  nejspíše
akceptovat cíl skupiny, formulovat jej a sledovat jeho dosažení.

� Skupina se upevňuje  jestliže dosahuje  svých  cílů  a  jestliže  je  schopna své  cíle
gradovat co do náročnosti. I v této poloze se může projevit vůdce: dokáže nalézt
další gradaci, vést k náročnějším cílům.

���� Na základě toho, co bylo o skupině řečeno formulovat  školní  třídu jako

skupinu s vymezením znaků, o kterých jsme psali výše!

Tím jsme ale ještě  nevyslovili  názor na společenskou (a tedy i  pedagogickou)
hodnotu působení konkrétní sociální skupiny. V tomto smyslu to mohou být  skupiny
sociálně  velice  užitečné – tedy se zaměřením na společensky a tedy i  pedagogicky
hodnotnou aktivitu a cíle, a na skupiny, které se svou aktivitou dostávají až do rozporu
se společností a s jejími normami. To ale neznamená, že by se nějak měnily vnitřní
hodnoty vztahů ve skupině. Jde jen o to, jaké hodnoty (v důsledku shody hodnotových
orientací svých členů) skupina přijme a posléze svou aktivitou i upevňuje – a to i ve
vědomí  svých  členů.  Můžeme  v tomto  smyslu  uvést  charakteristiku  skupiny
dopouštějící se i násilí (např. na fotbalových zápasech). „vlivem značné emocionálnosti
skupinového násilí  jsou vztah y  mezi  aktéry  skupinového násilí  výrazně  ovlivněny.
Vedle skupinových norem, sankcí a skupinové konformity lze ve skupině předpokládat
přenos nálad a afektů  mezi členy,  zvýšenou sugestibilitu mající za následek snížené
racionální  uvažování,  zkreslenou  percepci  situace a osob (zejména „těch ostatních“
nečlenů  vlastní skupiny),  snížený pocit  individuální odpovědnosti,  nápodobu jednání
ostatních členů skupiny“(charakteristika skupiny ze seminární práce učitele studujícího
doplňující pedagogické studium).

ŠKOLNÍ T ŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA
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Školní třída vzniká jako formální skupina a postupně se z ní s tává (nebo může
stát)  skupina  výrazně  neformální.  A  to  i  při  zachování  všech  podstatných  znaků
skupiny  formální . Někdy v jejím rámci dokonce i  více neformálních skupin (podle
různých kriterií). Bývá spojena společným cílem, který je zpočátku dán výrazně zvenčí.
Je jím úspěch ve vyučování.

Často se rozděluje na menší neformální skupiny, které jsou typické společnými
cíli,  úspěchy  či  neúspěchy  v základních  činnostech  ve  škole,  společnými  zájmy (o
některý předmět, nebo o některé mimoškolní aktivity, ale i např. ve vztahu k určitému
učiteli, někdy až po spojení prostřednictvím nelegálních cest k dosahování tzv. „školní
úspěšnosti“).  Ve  školních  třídách  bývají  poměrně  pevné  vztahy  a  poměrně  pevně
stanovené normy (z velké části dané zvenčí skupiny (školní řád) – pak kvalita skupiny
závisí na tom, jak je s to tyto zvnějšku dané normy respektovat, ztotožnit se s nimi, nebo
i nalézat cesty, jak je obcházet). Vše je dáno především formální povahou třídy jako
učící se  skupiny.  Ale i nepsanými  normami spolupráce,  vzájemné pomoci. Školní
třída jako sociální skupina má silný formativní vliv na každého svého člena. A to jak
pozitivní (ve smyslu spolupráce při zvládání požadavků školy i jednotlivých učitelů),
tak  i  negativních  (klima  zaměřené  proti  některému  učiteli,  vytvoření  norem  tzv.
„průměrnosti“,vytvoření systémů „ilegálního“ dosahování úspěchů ve vyučování).

Právě ve školní třídě, která si zachovává charakter formální i neformální skupiny,
se výrazně projevují, ale i prosazují  pozice každého žáka. A to někdy až po „sociální
vykořenění“. Vše pak závisí na základních přijatých normách a hodnotách („průměr-
nost“, „dosažení společného úspěchu“) a v tomto smyslu i na možnosti učitele (většinou
třídního) vstoupit do tvorby a udržování, respektování skupinových norem. Ale to by asi
byla zcela specifická kapitola a to spíše didaktické povahy.

MECHANISMY PUSOBENÍ SKUPINY NA JEDINCE

To je proces, který nás z pedagogického hlediska enormně  zajímá. Jde nejen o
„živelné“ působení skupiny, ale i o možnosti výchovného využití sociální skupiny jako
organické součásti výchovného systému. A pokud víme, že zejména v určitých etapách
vývoje  osobnosti  je  skupina  enormně  vlivná  (jde  zřejmě  především  o  období
adolescence),  nemůžeme  si  dovolit  ji  výchovně nevyužít.  Že  skupina  je  silným
faktorem  potvrzují  nejen  pedagogové,  ale  i  psychologové  (viz.  J.  Janoušek)  a
sociologové. Dokonce lze formulovat i tak, že zejména ve věku dospívání lze skupinu
(vrstevníků, zájmovou, pracovní…) formulovat jako nejsilnější formativní faktor, kdy
člověk rád přijímá i někdy až obrovské požadavky na konformitu členů. Je to v podstatě
v etapě, kdy hodnota autority dospělých se buď bortí úplně, nebo se podstatně mění a
hodnoty skupiny tuto autoritu nahrazují.

���� Formulujte principy, které vedou mladé lidi od „svých“ dospělých a od

jejich autority k autorit ě vrstevníků sloučených v jim blízké skupině!

Působení  skupiny  je  buď  programové  -  prosazováním  norem  skupiny,
působením na přímé jednání a chování členů skupiny – jako příklad znovu můžeme
uvést skautskou skupinu, oddíl.  Nebo je to – a to mnohem častěji  (právě  ve vztahu
k většině skupin jako poměrně volných) působení tzv. situační. Chováním, jednáním,
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operacemi  skupiny,  procesem  dosahování  cílů  skupiny  se  vytvářejí  situace
(skupinové situace), které velice intenzivně působí na jedince a to především tím, že
tohoto jedince vtahují  jako aktivní subjekt do řešení této situace.

Tímto  tématem se  v podstatě  dostáváme k propojení  problematiky  skupiny a
problematiky situace (o které jsme psali výše). Ale jde v podstatě i o propojení tohoto
tématu s problematikou prostředí.

Z. Helus40 za  skupinové považuje ty sociální situace, v nichž jedinci jednají a
prožívají  v určitých  schématech odpovídajících jejich pozicím, statusům a rolím. To
znamená  jejich  místu,  začlenění  a  postavení  v daném  společenství.  Vliv  těchto
situačních činitelů se lomí přes hodnotově normativní činitele skupiny a jejich působení
je  zpravidla  podřizováno  plnění  úkolu  obsaženého  v roli  (to  je  velice  složitá
problematika!).  Výchozí  individuální  vlastnosti  osobnosti  se  zpravidla  stírají,  nebo
částečně  regulují,  protože  jsou  rovněž  překlenuty  či  podmíněny  dominantními
hodnotově normativními činiteli skupinového soužití.

Aby se tato problematika dostala ještě  hlouběji,  uvádí k tomu Z. Helus41 názor
Hofstattera, který soudí, že je tendence k normování vlastního chování v závislosti na
chování partnerů  jedním z kardinálních rysů  člověka.  Tendence přisvojit  si  sdílenou
normu,  spoluvytvářet  ji  a  autoregulovat  jí  své  vlastní  chování,  má  často  charakter
neuvědomělé, automatické potřeby.

Rozvinuté  interagování  a  komunikování  vede  k vzniku dalšího  významného
skupinového znaku. Bývá označován různými terminy, např. jako  skupinový duch,
skupinové vědomí, skupinový princip, idea pospolitosti apod.

Skupinové solidární chování a prožívání, ať už vlastní, či druhých osob, může
být  pro  určitou osobu prvořadou životní  hodnotou.  Dokonce se může dostat  až  do
polohy patologické závislosti na skupině, až s tím, že např. rozpad skupiny, neúspěch
skupiny se stává osobním traumatem.

Vedle zcela obecných,  pro všechny členy skupiny stejně  platných  hodnotově
normativních činitelů, se v průběhu interakcí a komunikací formují i normy a hodnoty
podstatně  omezenějšího  rozsahu.  Tito  speciálně  hodnotově  normativní  činitelé
regulují to chování člena skupiny, které odpovídá jeho sociální roli (respektive jeho
pozici a statusu) ve skupině. Z. Helus42 uvádí např.  role podněcovatele, role hledače
informací, role dodavatele informací, role nositele nových idejí, role zpracovatele, role
zkušeného  člena,  role  hodnotitele  a  kritika.  Zdá  se,  že  tyto  tzv.  „adresné“  normy
ovlivňují nositele daných rolí  velice silně a oni si  je přenášejí  i  do situací, chování,
jednání mimo skupinu, stávají se (zejména trvá-li tato jejich role ve skupině delší dobu)
jakousi organickou součástí jejich osobnosti. Můžeme to pozorovat dobře, když např.
přicházejí do prvních ročníků středních škol noví žáci, kteří přišli z různých škol a tedy
z různých třídních skupin. Své role ze starší skupiny a skrze tyto role osvojené normy
chování, se snaží uplatňovat i v nové skupině (která se navíc teprve tvoří).

40 HELUS, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. …………………….1973, s. 78
41 tamtéž, s. 183
42 tamtéž, s. 192
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���� Popište situace, které v souvislosti s přenášením rolí a norem z minulých

skupin do nových skupin, nastávají, nebo mohou nastat!

Během  fungování  skupiny  dochází  zpravidla  k vytvoření,  respektive  posílení
citových pojítek mezi členy skupiny a naopak oslabení takovýchto vazeb s nečleny
skupiny. Vzniká jev, který bývá označován jako změny v sociální distanci.

Sociální skupina se také nikdy nenachází v naprosté sociální izolaci a nebývá také
odkázána jen na ty hodnotově normativní činitele, které si sama vyprodukuje. Lze to říci
i tak, že i jejich vnitřní normy jsou buď určitou obdobou, nebo i určitou transformací
obecněji  platných  norem  a  hodnot.Každá  skupina  je  situována  v nějakém  širším
společensko kulturním systému, nebo je i jedním z „orgánů“ nějaké „velké skupiny“.
Pak výrazně závisí i na intenzitě vědomí příslušnosti k širšímu společenství, které může
být od plného ztotožnění, až po hledání výrazných rozdílností, případně i odporu.

Stejně tak platí, že každý člen skupiny je jejím členem jen určitými stránkami své
osobnosti.  Plné  pohlcení  určitou  skupinou  je  skutečně  výjimkou  a  někdy  dokonce
příčinou či  projevem patologických poruch.Zpravidla každý člověk figuruje v mnoha
formálních i neformálních skupinách současně. Jistě pak závisí na tom, která skupina je
mu i citově nejbližší.

POZNÁNÍ SKUPINY

Z pedagogických  důvodů  nás  (zejména pro práci  ve škole)  zajímá,  jak poznat
vztahy ve skupině,  jak  poznat  charakter  skupiny,  případně  normy,  hodnoty,  vnitřní
strukturu skupiny. Poznání vztahů ve skupině, rozložení rolí ve skupině,hierarchie ve
skupině,  norem,  které  si  skupina  vytvořila  úzce  souvisí  s naší  možností  ovlivňovat
skupinu (konkrétně třídy) a zejména s možností využít skupinu jako výchovný prvek
ve škole (případně i jinde).

Základní  metodou je  (jako  i  v jiných  pedagogických  situacích)  systematické
dlouhodobé pozorování chování a jednání jednotlivců, menších skupinek, konkrétně
projevovaných vztahů. Vše spojeno s analýzou zcela konkrétních situací, projevů žáků,
jejich konkrétních činů. Jejich chování vůči ostatním, či jen k některým jednotlivcům.
Pozorování při tom v nejrůznějších situacích.

Analýza reakcí skupiny (třídy) na konkrétní projevy jednotlivých žáků, někdy i
zcela konkrétních žáků  – reakce na jeho výkon u tabule,  reakce na jeho iniciativu,
přijímání nebo nepřijímání jeho hodnotících soudů.

Asi  za  nejvýznamnější  metodu  v této  oblasti  můžeme  považovat  tzv.
„sociometrii“ . Je to metoda snadno proveditelná i ve třídě.
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���� Prostudujte  si  v práci  DITTRICH,  P.  Využití  diagnostiky  sociálních
vztahů  ve  třídě  pro  výchovně  vzdělávací  proces.  In.:  Pedagogicko
psychologická diagnostika, s. 49 – 56, 1992.

����Úkol 6/1 : Podle návodu ve výše uvedené publikaci proveďte sociometrické
měření  v některé Vaší  třídě  a uveďte  výsledky tohoto konkrétního
zkoumání.  Pro  seznámení  se  sociometrií  můžete  jistě  použít  i  jiné
autory (Chráska, Pelikán, Hrabal).

AUTOKOREKTIVNÍ ÚKOLY:
1. Vymezte základní znaky malé sociální skupiny.
2. Na čem závisí intenzita vlivu skupiny na jednotlivce.
3. Základní rozdíly mezi formální a neformální skupinou.
4. Charakteristika školní třídy jako sociální skupiny.
5. Jaké jsou mechanismy působení skupiny na jedince.
6. Jaké máme k dispozici metody poznávání skupiny, její vnitřní struktury.

�  Použitá literatura:

DITTRICH, P. Pedagogicko psychologická diagnostika………………………….1992
HELUS, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. …………………….1973
PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. …………………………1995
PELIKÁN, J. Úvod do teoretické problematiky mravní výchovy. ………….1971
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7.  Klima  a  jeho  vliv  na  formování,  chování
člověka

(Ivana Brtnová Čepičková)

Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

���� Než  se  pustíte  do  studia,  pokuste  se  na  základě  svých  předchozích

zkušeností  napsat  důvody,  které  vedly  k tomu,  že  jste  chodili  rádi,  či
neradi do školy. Uveďte důvody (pokud se liší)  u jednotlivých stupňů
škol, eventuelně dalších výchovně vzdělávacích zařízení (školní družiny,
školní kluby, kroužky, atd.).

+

-
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���� Uvažujte a napište, které faktory budou podle Vás, ovlivňovat vytváření

klimatu školy.

Cíle kapitoly:

Po prostudování této kapitoly a příslušně doporučené literatury dokážete:
� vymezit základní pojmy – klima školy, otevřené x uzavřené klima školy, klima

třídy, vstřícné x defenzivní klima a vysvětlit vztahy mezi nimi,
� zdůvodnit potřebnost zjišťování školního a třídního klimatu,
� uvést,  které  faktory  mohou  pozitivně  ovlivňovat  tvorbu  pozitivního  klimatu

školy a třídy,
� vysvětlit, jak se učitel podílí na tvorbě příznivého klimatu třídy,
� uvést postupy, kterými učitel může pozitivně ovlivnit klima třídy.

� Osnova kapitoly:

7.1 Školní klima
7.1.1 Faktory ovlivňující klima školy
7.1.2 Zjišťování klimatu školy ve školní praxi 
7.2 Klima školní třídy
7.2.1 Faktory ovlivňující klima třídy
7.2.2 Metody poznávání klimatu třídy učitelem
7.2.3 Ovlivňování klimatu třídy

7.1. Školní klima 

Podle  J.  Pelikána43 je  jednou  ze  základních  podmínek  úspěšné  práce  školy
vytvoření  atmosféry,  která v horším případě  neodrazuje učitele a žáky od aktivního
pobytu v ní a v lepším případě je prostředím, které inspiruje, podněcuje, kam se těší po

43 BACÍK, F., KALOUS, J., SVOBODA, J. a kol.  Kapitoly ze školského managementu. Praha: PF UK,
1998, s.312.
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prázdninách. Základní charakteristikou atmosféry školy je  klima  jako trvalejší jev, a
ovzduší∗, jako jev krátkodobý, situačně podmíněný, měnící se během dne.

����Klima školy – tento termín vysvětlují J. Průcha, E. Walterová a J.Mareš44 jako
„sociálně  psychologickou  proměnnou,  která  vyjadřuje  kvalitu  interpersonálních
vztahů a sociálních procesů, jež fungují v dané škole tak, jak ji vnímají, prožívají a
hodnotí učitelé, žáci, příp. zaměstnanci školy.
Součástí  klimatu  školy  je  např.  klima  učitelského  sboru,  klima  školních  tříd,
celkového prostředí školy atd.“

J. Mareš45 obsahově vymezuje termín klima zahrnuje ustálené postupy vnímání,
prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů školy, na to, co se ve škole odehrálo,
právě odehrává nebo má v budoucnu odehrát. Důraz je položen na to, jak klima vidí a
interpretují sami aktéři.

 podle  některých  autorů  (např.  ČÁP,  J.,  MAREŠ,  J. 2001)  je  pojem atmosféra  chápán  ve  stejném
významu jako zde uváděné ovzduší 
44 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995, s. 98.
45 ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, s. 583
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7.1.1 Faktory ovlivňující klima školy

����Způsob vedení školy, způsob řízení, případně organizace školy jsou dimenze,
které  pokládá  řada  teoretiků  za  klíčový  prvek  klimatu  školy. Vedení  školy,
management, svým pojetím řízení∗ napomáhá či  brzdí vytváření systému sdílených
přesvědčení  a  hodnot  všech  zúčastněných,  pocitů  sounáležitosti  se  školou  atd.
Nevhodné řízení  školy vede ke zhoršení klimatu ve škole a k situacím stresujícím
učitele, ve svém důsledku i k situacím stresujícím žáky. 

J. Mareš  46 uvádí teorii  R. Kottkampa, J. Mulherna a W. Hoye (1987), podle
které patří ke klíčovým determinantám klimatu školy pět prvků : 

� ředitelovo vstřícné chování vůči učitelům,
� ředitelovo direktivní chování vůči učitelům,
� zaujetí učitele pedagogickou prací,
� frustrovanost učitelů,
� učitelovo přátelské chování ke kolegům.

J. Mareš seskupuje složky uvedeného modelu do ukazatelů, které vypovídají o
tom, nakolik je klima školy otevřené, či uzavřené.

☺ Otevřené klima školy se vyznačuje vzájemnou důvěrou, zaujetím učitele pro
pedagogickou práci. Ředitel školy jde svým podřízeným osobním příkladem, učitelé
s vedením školy spolupracují, pomáhají si také navzájem. Pravidla chodu školy jsou
zřetelná a  stálá,  povinnosti  lidí  a  jejich  potřeby  jsou  citlivě  vyvažovány.  Chování
učitelského sboru je otevřené a nepředstírané.

 autokratické pojetí řízení neumožňuje iniciativu a samostatnost učitelů,  naopak neurčitost řízení vede
k vytváření pocitů nejistoty a nervozity. Oba styly řízení působí jako stresující faktory na učitele a vedou
ke zhoršení klimatu učitelského sboru.
46 ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, s. 586
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�Uzavřené klima školy je opakem předchozího. Je pro ně typická vzájemná
nedůvěra,  nechuť  učitelů  se  angažovat  v pedagogické  práci.  Ředitel  řídí  školu
byrokratickým způsobem, formálně, neosobně. Nejeví pochopení pro své podřízené, lpí
na nepodstatných věcech, neocení kvalitní práci. To vše vyvolává u učitelů frustraci
z pobytu ve škole, lhostejnost k pedagogickým výsledkům, někdy apatii.

���� Školní klima (určované a tvořené především reálně fungujícím pojetím vyučování)
se  odvíjí  od  základní  filosofie  konkrétní  školy,  od  toho,  jak  škola  chápe  smysl
výchovy a vzdělávání, žákovský úspěch, tedy jaké cíle si daná škola klade. 

� Cílem je dosažení individuálně rozdílného maxima dokonalosti u žáků prostřed-
nictvím  pečlivě  vybraných  úkolů  (cílem je  tedy  rozvoj  žáka,  jeho  zlepšování
v řadě oblastí, dosažení individuálně rozdílné dokonalosti realizováním potencialit
žáků).

� Cílem  je  dosažení  pouze  relativní  dokonalosti  vzhledem  ke  spolužákům
(prostředkem  je  sociální  srovnávání  schopností  žáků,  soutěžení  mezi  žáky  ve
výkonové sféře, soupeření mezi žáky o postavení ve třídě).

J. Mareš47 uvádí, že v   obou citovaných příkladech žáci odlišně  vnímají  klima
školy,  smysl  výchovy a vzdělávání,  je  jim vnucováno jiné pojetí  školní  úspěšnosti,
používají  jiné strategie učení,  jinak prožívají  své úspěchy a neúspěchy.  Ve druhém
případě  jsou  častější  pocity  nejistoty  ve  škole,  nespokojenosti  se  školou,  frustrace
z hodnocení, zpochybňování sebepojetí. Tyto ,,výstupní parametry“ zase ovlivňují práci
učitelů, jejich sebepojetí, sebehodnocení i hodnocení učitelů jejich nadřízenými.

���� Vedle faktorů,  vyplývajících z charakteru školy jako instituce,  ovlivňují  klima
školy i faktory, které můžeme zahrnout do strukturální charakteristiky školy.

Mezi tyto  charakteristiky patří:  počet žáků  školy,  počet žáků  připadajících na
jednoho učitele, počet žáků ve třídě ale i místní sociokulturní prostředí školy (např.
sídliště,  nebo  stará  zástavba,  průmyslové,  nebo  zemědělské  prostředí,
mononárodnostní, nebo naopak heteronárodnostní složení žáků apod.).

J. Pelikán48 uvádí výsledky výzkumu realizovaného v rakouských školách, který
ukázal, že mezi školami vesnickými celkem 56% škol vykazovalo velmi dobré školní
klima,  zatímco  mezi  městskými  školami  bylo  toto  procento  nižší  –  40%.  Pelikán
upozorňuje, že i když nelze plně aplikovat poznatky ze zahraničních výzkumů na naše
podmínky, je třeba brát v úvahu, že uvedené faktory mohou intervenovat i u nás.

Další charakteristikou školy je složení učitelského sboru podle pohlaví, věková
vyváženost sboru, kvalifikovanost a průměrná délka pedagogické praxe učitelů školy.
Uvedené charakteristiky se nesporně promítají do klimatu učitelského sboru a následně
do klimatu  školy.  Pelikán na základě  výsledků  vlastního výzkumu uvádí,  že nárůst
feminizace ve školství koreluje s růstem neurotičnosti žáků.

Některé z uvedených faktorů může vedení školy řešit, ale většinou musí vycházet
z reality, kterou výrazně neovlivní.

47 MAREŠ, J., ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, s. 588
48 PELIKÁN, J.                  In.:BACÍK, F., KALOUS, J., SVOBODA, J. a kol. Kapitoly ze školského
managementu. Praha: PF UK, 1998, s. 316.
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���� Další  skupinu  intervenujících  faktorů  zahrneme do  sociálně-environmentální
charakteristiky  školy.  Do této skupiny patří:  žákovské názory na vybavení  školy,
názory žáků na vstřícnost a pomoc ze strany učitelů školy, pocit bezpečí a jistoty žáků
ve škole,  názor rodičů  na klima ve škole.  Uvedené faktory nabývají  na důležitosti
vzhledem  ke  komplikujícím  se  sociálním  vztahům  ve  společnosti  a  ve  škole,  i
přibývajícím konfliktům uvnitř školy.

S rostoucí aktuálností problému šikanování a dalších sociálně patologických jevů,
které  můžeme  zachytit  ve  školním  prostředí,  se  úsilí  o  bezpečnost‚  prostředí  ve
třídě/škole dostává od původní koncepce emocionálního bezpečí nutného pro efektivní
učení žáka ještě dále do oblasti udržení bezpečnosti života v sociální skupině jako je
třída a škola.

Zajímavé výsledky přinesl rozsáhlý výzkum realizovaný M. Havlínovou a kol.49

na základních školách zařazených do programu Škola podporující zdraví. Výzkumná
studie potvrdila, že sociální klima škol podporujících zdraví vytváří takovou atmosféru
pro učitele, žáky i rodiče, ve které se před problémy nezavírají oči, o problémech se
diskutuje a nehledají se důvody, proč problémy neřešit. Školy podporující zdraví pracují
podle svého programu∗, který je programem účinné komplexní prevence, jež spočívá
v dosažení příznivějšího (bezpečnějšího) sociálního klimatu. 

����Bezpečné klima je tím potřebným základem, kterým škola předchází����
výskytu sociální patologie

Obr.  Model  klimatu  školy  podle  sociálně-environmentální  charakteristiky  školy.
Griffith, 1997, s. 177. (Čáp, J., Mareš, J., 2001, s. 590) 

49 HAVLÍNOVÁ, M., KOLÁ Ř, M. Sociální klima a prostředí základních škol ČR. Učitelské listy, 2002,
roč. 9, č. 8, s. 12 – 14.
 HAVLÍNOVÁ, M., (ed.) a kol. Program podpory zdraví ve škole. Rukověť projektu Zdravá škola. Portál:
Praha, 1998.
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���� Rozšiřující  informace  o  teoretických  přístupech  ke  školnímu  klimatu,
metodách měření a způsobech ovlivňování si  můžete vyhledat např. v
publikaci:
ČÁP,  J.,  MAREŠ,  J.  Sociální  klima školy.  In.: Psychologie pro  učitele.
Praha: Portál, 2001, s. 581 –595.
Zkušenosti s pozorováním školního klimatu naleznete v publikaci:
KUČERA,  M.  et.  al.:  Kapitoly  ze školní  etnografie∗.  Praha:  PedF UK,
1993.

7.1.2 Zjišťování klimatu školy ve školní praxi

Jednou z možností, jak se dozvědět mnoho o dění ve škole je zadávání různých
anket. Ankety lze realizovat přímo ve vyučování nebo je připravit jako anketu, kterou
budou vyplňovat společně rodiče a děti doma.

Příklad ankety50 :

 Školní  etnografie využívá tzv. zúčastněného pozorování.  Pozorovatel dlouhodobě  pobývá ve škole a
stává se tak ,,součástí školního života“, pozoruje dění ve škole ,,zevnitř“.
50 BERAN, V., HAUSENBLAS, O., KOŠŤÁLOVÁ, H. Rádce učitele. Praha: Dr. Josef Raabe, 2000, s.
16.
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 Líbí se mi, že v naší škole……….. (z odpovědí lze vyčíst současný stav)
 Nejlepší škola je pro mě škola, kde………(většina respondentů reaguje na to, co

by si přála a v současné chvíli jí ve škole chybí nebo je špatné).

���� Pokuste  se  vymyslet  další  možnost  (metodu),  jak  zjistit  školní  klima.
Navštivte  podle  svých  možností  jednu  či  dvě  třídy  základní  školy  a
připravenou  metodu  zadejte  žákům.  Zjištěné  údaje  zaznamenejte,
vyhodnoťte a interpretujte. 

���� Napište,  ve  kterých  oblastech  můžete  ovlivňovat  vytváření  pozitivního
klimatu  školy  vy  sami a  jaké  osobní  cíle  si  pro  vytváření  pozitivního
klimatu kladete.

(Co dělám nebo budu dělat pro to, aby děti chodily rády do školy? )

Můj osobní plán pro vytváření pozitivního klimatu školy.

7.2. Klima školní třídy 

Školní  třída je pro nás reprezentantem malé sociální  skupiny ve které probíhá
pedagogická interakce mezi učitelem a žákem, učitelem a žáky či  žáky mezi sebou.
Pedagogická interakce zahrnuje charakter těchto vztahů, kvalitu interakce a vzájemnou
důvěru, která vytváří zvláštní atmosféru, sociálně psychologické klima třídy.
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���� Klima t řídy- J. Průcha, E. WALTEROVÁ a J. MAREŠ51 tento termín vysvětlují
jako  sociálně  psychologickou  proměnnou,  která  představuje  dlouhodobější
emocionální naladění, zobecněné postoje a vztahy, emocionální odpovědi žáků dané
třídy na události ve třídě (včetně pedagogického působení učitelů). Rozlišuje se klima
aktuální  a  klima  preferované,  které  si  žáci  přejí.  Klima  lze  zjišťovat  pomocí
speciálních metod.

J. Mareš52 obsahově zahrnuje termín klima ustálené postupy vnímání, hodnocení a
reagování na to, co se ve třídě odehrává. Někteří autoři (např. Zahn, Kagan, Widaman,
1986)  zdůrazňují,  že  klima  je  především  souborem  zobecněných  postojů,  vnímání
procesů  odehrávajících se ve třídě  a emocionálního reagování  žáků  na ně.  Důraz je
položen na to, jak klima vidí a interpretují sami aktéři (žáci, učitelé), než na to, jaké je
klima „objektivně“. To proto, že právě subjektivní pohled ovlivňuje jejich přemýšlení,
rozhodování a jednání.

Časově termín klima J. Mareš53 označuje jevy dlouhodobé, typické pro danou
třídu a učitele po několik měsíců  či  let na rozdíl od atmosféry třídy,  která je jevem
krátkodobým,  situačně  podmíněným,  mění  se  během  vyučovacího  dne,  či  dokonce
během vyučovací hodiny.

���� Pozitivní klima třídy - Každá třída má své zvláštnosti,  které se projevují
rozdílným klimatem. V některých  třídách se můžeme setkat s pozitivním klimatem,
které žáky a učitele sbližuje a vytváří podmínky pro úspěšné plnění školních úkolů a
povinností, s klimatem spolupráce a radosti z poznání.

���� Negativní klima třídy – V některých třídách pociťujeme negativní klima,
které se projevuje povrchností a lhostejností k poznání, vzdorem vůči učiteli, tvrdou
soutěživostí či bezohledností. Negativní klima nepříznivě ovlivňuje dění ve třídě, které
může  v konečných  důsledcích  vést  až  ke  ztrátě  motivace,  ke  špatným  učebním
výsledkům.

7.2.1   Faktory ovlivňující klima třídy  

J.  Průcha54 uvádí,  že fungování  určitého  klimatu ve třídě   se zřejmě  realizuje
prostřednictvím různých mechanismů, zejména:

� komunikačními a vyučovacími postupy, kterých učitel používá,
� způsobem jakým se žáci zapojují do výuky,
� preferenčními postoji a očekáváním učitelů k žákům,
� klimatem školy, jejíž součástí je daná třída,
� kvalitou třídy, jako sociální skupiny (viz. kap. 6).

Při  interakci  ve  vyučování  uplatňují  učitelé  své  vlastní,  individuálně  odlišné
způsoby komunikace s žáky a tím vytvářejí  specifické komunikační klima . Učitelské

51 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995, s. 98.
52 MAREŠ, J. ………………………1995, s. 147.
53 MAREŠ, J. ………………………….2001, s. 566.
54 PRŮCHA, J.                                                          2002, s. 344.
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komunikační aktivity mají závažný dopad na charakter celého života ve třídě. Průcha
uvádí model J. Laška,  který rozlišuje dva základní typy komunikačního klimatu∗ ve
třídě: 

� Komunikační klima suportivní  (vstřícné, podpůrné): je to klima, v němž se jeho
účastníci  navzájem respektují,  komunikují  mezi  sebou své názory a pocity,  a to
otevřeně a jasně. 

� Komunikační klima defenzivní (obranné): v tomto klimatu vznikají situace, kdy
jeho účastnící spolu soupeří,  neposlouchají  jeden druhého, skrývají  své názory a
pocity aj. 

Jedním s nejvýraznějších projevů toho, jaký typ komunikačního klimatu funguje
v určité třídě, je struktura participa čních aktivit žáků – tedy to, kolik žáků a jak často
se začleňuje do vyučování a kteří žáci ve vyučování neparticipují atd. Míru zapojení
žáků ve výuce ovlivňuje zejména:

� počet  žáků  ve třídě -  při  vysokém počtu žáků  nemůže učitel  v průběhu výuky
komunikovat  se  všemi  žáky  stejně  intenzivně,  komunikuje  více  s těmi,  kteří
výrazněji  projeví  svůj  zájem  verbálně  i  neverbálně  –  pokyvováním  hlavou,
hlášením, emotivně podbarvenými výkřiky apod.), 

� lokalizace žáků ve třídě a akční zóna učitele – je známo, že existují tzv. „akční
zóny“, ve kterých jsou žáci postihováni učitelovými aktivitami s různou intenzitou –
lepší  žáci  sedí  zpravidla  vepředu  a  uprostřed,  horší  sedí  v zadních  lavicích,
ambivalentní žáci po stranách třídy, dokonce se prokazuje, že přesazení žáka může
změnit jeho učební výsledky, což je zřejmě dáno právě mírou žákovy participace,
která se může změnou místa ve třídě také změnit. 

J. Mareš a J. Křivohlavý55 uvádějí obrázek znázorňující akční zónu učitele v běžné
učebně - hustější tečkování označuje rozsah zóny podle Adamse a Diddle, 1970, řidší
tečkování podle Turnera, 1982. Učitel je vyznačen černě.

O.  Obst56 hovoří  o  upřednostňování  jednotlivých  žáků.  Tím,  že  učitel  při
komunikaci  někoho preferuje,  žákům poskytuje  různé možnosti  zapojení  do výuky.
Jistou souvislost bychom zde našli i s nevhodným „škatulkováním“ žáků. Učitel se pak

 Obdobně Lašek rozlišuje suportivní a defenzivní učitele, na základě toho, jaký typ komunikačního
klimatu ve třídách navozují.
55 MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J………………………………………………..1995, s.50
56 OBST, Z.                                                                                                                  2002, s. 398
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obrací  více  na  žáky,  o  kterých  předpokládá,  že  na  jeho  dotazy  budou  reagovat  a
utvrzovat  jej  tak,  že jeho  výklad  je srozumitelný.  Tato  závislost  je  ještě  umocněna
systémem hodnocení,  kdy osud žáka je mnohdy plně  v rukou vyučujícího,  který jej
hodnotí a klasifikuje. Některé výzkumy ukazují, jak se v klasifikaci promítá subjektivní
preference  žáků  učiteli.  Část  žáků  je  tak  ve  škole  nadhodnocována  a  část
podhodnocována. Učitel se k oběma skupinách zpravidla chová odlišně. Vnímání těchto
subjektivních  přístupů  ovlivňuje  psychiku  žáků,  jejich  pocit  bezmocnosti,  a  tedy  i
výkon.

Z rozsáhlého  výzkumu  Z.  Heluse  a  J. Pelikána57 věnovaného  preferenčním
postojům učitelů  k žákům a jejich vlivu na účinnost výchovně  vzdělávacího procesu
vyplývá, že mírnější klasifikace učitelů souvisí s  tendencí učitele nadhodnocovat žáky.
Žáci,  které  učitelé nadhodnocují,  jsou významně  častěni  klasifikováni  lépe,  zatímco
podhodnocení  žáci  bývají  významně  častěji  hodnoceni  v klasifikaci  hůře.  Výzkum
rovněž ukázal, že tradiční formy klasifikace a hodnocení žáků (známkami, prospěchem)
poměrně  snadno  podléhají  ovlivnění  učitelovými  preferenčními  postoji.  Preferenční
postoje učitelů k žákům výrazně ovlivňují celý pedagogický proces, zejména pak jeho
výsledky a účinnost.

7.2.2   Metody poznávání klimatu třídy  

Klimatem ve třídě  je ovlivněna také psychická situace učitelů,  jejich  pracovní
spokojenost a motivace. Proto je důležité, aby poznávání klimatu bylo trvalou součástí
práce učitele,  aby se učitelé s klimatem třídy seznamovali  (nejen  ho prožívali)  -  to
znamená,  aby  ho  uměli  diagnostikovat,  analyzovat  a  odhalovat  jeho  příčiny  -  a
v případě potřeby ho promyšleně ovlivňovali. 

DIAGNOSTIKA KLIMATU T ŘÍDY 

Podle  P.  Dittricha58 diagnostika  třídy  jako  malé  sociální  skupiny  je  většinou
složitější a diagnóza vzniká jako komplexní činnost učitele sběrem informací o: 

� jednotlivých  žácích  (pedagogická  dokumentace  o  žácích  slouží  jako
základní podklad, je-li ve škole vedena),
� podmínkách, na nichž závisí pedagogická a jiná diference mezi třídami
(cíle, obsah, formy výchovy, práce školy, působení učitelů),
� složení a struktuře třídy jako sociální skupiny,
� vnějších  činitelích  působících  na  třídu  nepřímo  (rodiny  jednotlivých
žáků, kulturní život města apod.).

Pro běžnou učitelovu orientaci ve struktuře třídy slouží především sociometrické
techniky.  Sociometrie je chápána jako základní technika (diagnostický postup), která
slouží  k zjišťování,  popisu  a  analýze  směru  a  intenzity  preference  v mezilidských
vztazích v malých sociálních skupinách. 

Sociometrickým testem zjišťujeme pozitivní, ale i negativní volby, tj. sympatie a
antipatie v mezilidských vztazích. Děje se tak na základě jedné či  více otázek, které
skupině klademe.

57 HELUS, Z., PELIKÁN, J…………………..In.: PRŮCHA, J. 1984, s…….. 
58 DITTRICH, P.                                                           1992, s. 49
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Pravidla při konstrukci sociometrického testu:
� Přesné vymezení  hranic sociální skupiny, v níž se mají volby odehrávat.
� Stanovit počet možných výběrů (většinou bývá stanoven na l – 3 výběry osob). 
� Určení jednoznačného kritéria výběru. 
� Prověření  toho,  zda  všichni  členové  skupiny  rozumějí  otázkám  tak,  jak  autor

zamýšlel. 
� Zajistit utajení výběru jednotlivých osob – volba je subjektivní záležitostí. 

Příklad sociometrického testu:
Instrukce:  ,,Vyber  tři  ze  svých  spolužáků,  kteří  podle  tvého  názoru  nejlépe

vyhovují následujícím otázkám. (Podle číselného pořadí napiš, koho bys vybral(-a) na
prvém, na druhém a koho na třetím místě.) 
A. Napiš, s kým ze třídy si nejraději hraješ?
      1.  …………………       2.  ……………………   3. ………………………
B. S kým ze třídy se rád bavíš o přestávkách?
      1.  …………………       2.  ……………………   3. ………………………
C. S kým ze třídy bys rád pracoval na nějakém úkolu?
      1.  …………………       2.  ……………………   3. ………………………

Doporučuje se,  aby dotazník obsahoval  i  otázky negativní:  S kým ze třídy bys
nerad seděl? S kým ze třídy bys nejel na výlet?

Zpracování dotazníku se provádí formou matice (tj. číselně), formou sociogramu
(tj. graficky) a nebo výpočtem kvantitativních údajů (tj. vytvořením pořadí). 

Sestavení sociometrické matice:

Volené osoby odevzdané volby
Volící 
osoby

Z matice  odečteme všechny  potřebné  údaje  o  volbách  ve  skupině  a  také  pro
vytvoření sociogramu, kde se lépe zobrazí (při menším počtu účastníků) struktura vzta-
hů. Zároveň jsou v něm zobrazeny vzájemné volby dle daných symbolů.  

Příklad zpracování sociogramu:

A                                        B                             kladná volba  

oboustranná  volba

          záporná volba

72

- A B C D + - suma
A X + - + 2 1 3
B + X 1 0 1
C - + X + 2 1 3
D - + X 1 1 2
+ 1 2 1 2 6
- 1 1 1 0 3

suma 2 3 2 2 9



C D

���� Pozorováním se pokuste vystihnout vztahy ve vámi vybrané skupině žáků.
Vztahy vyjádřete formou sociogramu. Sestavte jednoduchý sociometrický
test a zadejte ho pozorované skupině žáků. Vztahy opět vyjádřete formou
sociogramu. Porovnejte získané údaje. Shodují se výsledky u obou metod?

V posledních letech se vedle klasické sociometrické techniky objevují i nové, pro
učitele a pedagogické účely využitelné techniky. Mezi ně patří sociometricko-ratingový
dotazník SO-RA-D. 

Podle  P.  Dittricha59 je SO-RA-D velmi  jednoduchý  a  pro  učitele  běžně
dosažitelný. Získáme jím údaje o interindividuálních vztazích mezi žáky ve třídě (nebo
výchovné skupině) a zároveň, což je velmi důležité pro učitele, i vzájemné osobnostní
charakteristiky,  které s interindividuálními vztahy úzce souvisejí.  Výsledky je možné
analyzovat z hlediska pozice a role žáka ve třídě i z hlediska celé třídy, její struktury.
Informace,  které  učitel  získá,  mohou  pomoci  při  hledání  cest  nápravy  sociability
(pozice,  role),  k výchovnému  působení  a  k lepšímu  řízení  výchovně-vzdělávacího
procesu. 

���� Podrobný návod pro práci s dotazníkem je možno nalézt v publikaci:
HRABAL, V., st., HRABAL, V., ml. Sociometricko-ratingový dotazník. In.:
Diagnostika.  Pedagogickopsychologická  diagnostika  žáka  s úvodem  do
diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum, 2002, s. 118-123. 
Podrobnější  informace  o  sociometrické  metodě  naleznete  ve  skriptech:
TRPIŠOVSKÁ,  D.  A KOL.  Psychologická diagnostika pro učitele.  Ústí
nad Labem, 1997, s. 75-86.

Existuje  řada  dalších  metod  (především  australské  a  americké  provenience),
kterými se dá klima školní třídy sledovat. Některé jsou k dispozici v českém překladu. 

Jsou to např.:

� My Class Inventory – MCI, kterou představují naší pedagogické veřejnosti J.
Mareš a J. Lašek60.  Dotazník se v české verzi nazývá  Naše třída.  Metoda je určena
především  pro  první  stupeň  základní  školy.  Sleduje  kvality:  soudržnost,  třenice,
spokojenost, obtížnost úkolů a soutěživost.

59 DITTRICH, P.                                                             1992, s. 55-56
60 MAREŠ, J., LAŠEK, J……………………………. In.: ČÁP, J., MAREŠ, J…………….1991, s……….
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� Classroom Environment Sedle – CES, kterou u nás zveřejňují již výše uvedění
autoři J. Mareš a J. Lašek61. Metoda je určena pro druhý stupeň základní školy a školu
střední.  Zaměřuje  se  na  zahrnování,  afiliaci,  učitelovu  podporu,  úkolové  zaměření,
soutěživost, pořádek a organizovanost, jasnost pravidel, učitelovu kontrolu a řízení.

���� Dotazník Naše třída včetně způsobu jeho zadávání a zpracování naleznete
v publikaci: 
DITTRICH,  P.  Diagnostika  sociálního  klimatu  třídy. In.:  Pedagogicko-
psychologická diagnostika. Jinočany: H & H, 1992, s. 56 - 58.
DITTRICH,  P.  Příloha  č.  8  -  dotazník  Naše  třída. In.:  Pedagogicko-
psychologická diagnostika. Jinočany: H & H, 1992, s. 101 – 102.

Dotazníky  My Class Inventory a  Classroom Environment  Sedle včetně
způsobu  zadávání,  vyhodnocování  a  interpretace  výsledků  jsou  uvedeny
v publikaci:
KALHOUS,  Z.,  OBST,  O.  a  kol.  Evaluace  klimatu  třídy.  In.:  Školní
didaktika. Praha: Portál, 2002, s. 236 – 242.

Tyto metody jsou určeny pro učitelskou a ředitelskou diagnostiku. Většinou jsou
koncipované rovněž ve zkrácené verzi tak, že je mohou učitelé a ředitelé sami zadávat,
vyhodnocovat a interpretovat.

Interpretace výsledků podle P. Dittricha62 vede pedagoga k:
� prostému popisu reálného stavu ve třídě,
� porovnání názorů učitelů a žáků ve třídě, 
� porovnání aktuálního a preferovaného klimatu třídy, 
� měření účinnosti promyšleného pedagogického zásahu do výuky, 
� porovnání klimatu, který je spoluvytvářen vynikajícími a průměrnými učiteli. 

H. Grecmanová63 uvádí, že smyslem výzkumných šetření klimatu třídy však není
jen jeho pouhá deskripce a vzájemné srovnávání, ale zdůvodnění zjištěných skutečností
a vyvození bezprostředních pedagogických opatření. Kdo chce vytvořit optimální třídní
klima, ten musí zvážit dvě hlediska: Jakým způsobem upravit prostředí, aby se v něm
člověk cítil  „lidsky“ a žil radostně? Co udělat s prostředím, aby se osobnost dítěte a
mladého člověka mohla vyvíjet žádoucím hodnotným způsobem? Existence pozitivního
klimatu ve třídě není nic nemožného, nemáme však přesný recept na to, jak ho v každé
třídě vytvořit, protože situace každé třídy je specifická.

7.2.3   Ovlivňování klimatu třídy  

Klima třídy je  možné promyšleně  měnit  pomocí intervenčních  zásahů.  Změna
klimatu se však nedá realizovat stejnou měrou ve všech složkách, nikoli rychle a nikoli
bez spolupráce všech jeho aktérů – učitelů a žáků.

Postup vedoucí ke změně se podle J. Mareše64 skládá z řady etap: 

61 MAREŠ, J., LAŠEK, J……………………………. In.: ČÁP, J., MAREŠ, J…………….1991, s……….
62 DITTRICH, P.                                              1992, s. 57
63 GRECMANOVÁ, H.                                        In.: KALHOUS, OBST 2002, s. 242
64 MAREŠ, J. …………………………………………..2001, s. 578
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� V první fázi je třeba zjistit  přání žáků  týkající  se sociálního klimatu,  dále zjistit
aktuální  stav klimatu.  Následně  určit,  ve  kterých  proměnných  se  představa  a
aktuální stav nejvíce liší.

� Rozhodnout se, které oblasti je třeba zlepšit a které alespoň udržet.
� Promyslet  pedagogické  postupy,  které  by  dovolily  zlepšit  klima  výuky.  Každá

proměnná vyžaduje odlišný přístup.
� Provádět  cílené  zásahy  do  klimatu  třídy.  Intervence  musí  být  adresné,  citlivé,

systematické a dlouhodobé.
� Vyhodnotit  účinnost zásahů  a současně  podporovat  snahu udržet charakter změn

k lepšímu.

Pedagogické postupy, které zlepšují klima třídy:

� vztahy mezi žáky ve třídě: snažit se, aby soudržnost třídy vzrůstala a
převažovala pozitivní orientace třídy,  zařazovat do výuky situace, kdy žáci musí
spíše spolupracovat než soutěžit, využívat učení ve dvojicích a skupinách, vést žáky,
aby  uměli  řešit  konfliktní  situace,  cíleně  eliminovat  projevy  agrese,  šikanování
apod.
� zájem  o  průběh  výuky:  učinit  vyučování  pro  žáky  zajímavější,
zařazovat úlohy ukazující praktickou užitečnost učiva a jeho smysluplnost, zadávat
témata  překračující  rámec  školského  kontextu  a  vedoucí  k navazování  kontaktů
s dalšími lidmi (odborníky v oboru, rodiči,…), saturovat u žáků potřeby kompetence
a potřebu autodeterminace – sebeurčení, sebeuplatnění.
� klid  a  pořádek  ve  třídě:  udržovat  klid  na  práci,  odstraňovat  rušení
výuky.

���� Uveďte  další  příklady  pedagogických  postupů,  které  podle  vás  mohou
zlepšit klima třídy. Ke zpracování úkolu prostudujte některou z publi-
kací uvedených v rámečku pod úkolem.

���� Rozšiřující informace o teoretických přístupech ke klimatu třídy v metodách
měření a způsobech ovlivňování si můžete vyhledat např. v publikacích:
HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Zdravé u čení. In.: Program podpory zdraví ve
škole. Praha: Portál, 1998, s. 155–172.
HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Otev řené partnerství. In.:  Program podpory
zdraví ve škole. Praha: Portál, 1998, s. 173-195.
ČÁP, J., MAREŠ, J. Klima školní třídy. In.: Psychologie pro učitele.
Praha: Portál, 2001, s. 565–579.
KALHOUS,  Z.,  OBST,  O.  a  kol.  Klima  t řídy.  In.:  Školní  didaktika.
Praha: Portál, 2002, s. 397.
KALHOUS,  Z.,  OBST,  O.  a  kol.  Evaluace  klimatu  třídy.  In.:  Školní
didaktika. Praha: Portál, 2002, s. 233-242.

� Doporučená literatura

1. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-
7178-463-X 
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2. DITTRICH, P. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Jinočany: H & H,
1992. ISBN 80-85467-69-0
3. HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Program podpory zdraví ve škole. Rukověť projektu
Zdravá škola. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-263-7
4. HRABAL, V., st., HRABAL, V., ml. Diagnostika. Pedagogicko psychologická
diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum,
2002. ISBN 80-246-0319-5
5. KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál,  2002. ISBN
80-7178-253-X

� Použitá literatura

1. BACÍK,  F.,  KALOUS,  J.,  SVOBODA,  J.  a  kol.  Kapitoly  ze  školského
managementu. Praha: PF UK, 1998. ISBN 
2. BERAN, V., HAUSENBLAS, O., KOŠŤÁLOVÁ, H. Rádce učitele. Praha: Dr.
Josef Raabe, 2000. ISBN 80-86307-06-9
3. ČÁP, J., MAREŠ, J.  Psychologie pro učitele.  Praha: Portál,  2001. ISBN 80-
7178-463-X 
4. DITTRICH,  P.  Pedagogicko-psychologická diagnostika.  Jinočany:  H  &  H,
1992. ISBN 80-85467-69-0
5. HAVLÍNOVÁ, M. a kol.  Program podpory zdraví ve škole.  Rukověť projektu
Zdravá škola. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-263-7
6. HAVLÍNOVÁ, M., KOLÁ Ř, M. Sociální klima a prostředí základních škol ČR.
In.: Učitelské listy, 2002, roč. 9, č. 8, s. 12 – 14. ISSN
7. HRABAL, V., st., HRABAL, V., ml. Diagnostika. Pedagogicko psychologická
diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum,
2002. ISBN 80-246-0319-5
8. KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-
7178-253-X
9. MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.  Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.ISBN
80-210-1070-3
10. PRŮCHA,  J.,  WALTEROVÁ,  E.,  MAREŠ,  J.  Pedagogický  slovník.  Praha:
Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4
11. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4 
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8. Sociálně patologické jevy
(Zdeněk Svoboda)

Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

� Než se pustíte do studia, pokuste se charakterizovat níže uvedené pojmy, pokud
budete potřebovat pomoc, najdete ji v  doporučené literatuře, která je uvedena na
konci kapitoly.

���� 
sociální patologie –

deviace – 

norma – 

sankce – 

Cíle:

Po prostudování této kapitoly a příslušné doporučené literatury dokážete:
� vysvětlit  základní pojmy vztahující  se k problematice sociálně  patologických
jevů,
� charakterizovat  vybrané  sociálně  pedagogické  jevy  a  popsat  jejich  možné
negativní následky,
� charakterizovat  ohrožené  skupiny  obyvatelstva  v souvislosti  s jednotlivými

sociálně patologickými jevy,
� rozpoznat signály svědčící  o ohrožení jedince či  skupiny příslušným sociálně

patologickým jevem,
� stanovit  možnosti  preventivního  působení  ve  vztahu  k vybraným  sociálně

patologickým jevům.
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� Osnova:

8.1 Sociální deviace
8.2 Závislostní a návykové chování
8.2.1 Závislost na návykových látkách
8.2.2 Patologické hráčství (gamblerství)
8.2.3 Mentální anorexie a mentální bulimie
8.2.4 Návykové chování ve vztahu k počítačům
8.3 Agresivita a šikana ve školním prostředí
8.3.1  Základní charakteristika šikany a jejího vývoje
8.3.2  Aktéři šikany
8.3.3  Odhalení šikany
8.3.4  Postup vyšetřování
8.3.5  Možnosti prevence
8.4 Týrané, zneužívané a zanedbávané děti
8.4.1 Formy a projevy syndromu CAN
8.4.2 Varovné signály (Jak rozpoznat nebezpečí)
8.4.3 Prevence syndromu CAN
8.5 Sebevraždy
8.5.1 Suicidální jednání
8.5.2 Sebevražedné jednání dětí a dospívajících a jeho příčiny
8.5.3 Varovné signály (Jak rozpoznat nebezpečí)
8.5.4 Reakce na suicidální jednání a možnosti prevence

8.1 Sociální deviace

Keller uvádí65, že prostředí vytváří základní podmínky pro existenci člověka, jeho
vývoj. Člověk do něj zasahuje a přetváří je tak, aby tyto své životní podmínky vylepšil.
Chrání některé druhy rostlin a živočichů před vyhynutím, zavlažuje, odvodňuje půdu,
staví přehrady, obohacuje přírodní prostředí architekturou. Na druhé straně jsou často
tyto zásahy necitlivé (úbytek lesních ploch, zásahy do vodního režimu, znečišťování
vod, ovzduší, narušování atmosféry, hluk apod.). Prostředí pak oplácí člověku tím, že
tyto zásahy mají negativní důsledky na lidský organismus.

Současné prostředí, podle Krause66, které je vlastně výsledkem činnosti člověka za
celou  dobu  jeho  vývoje,  jej  začíná  s neúprosnou  logikou  zasahovat,  a  to  v onom
negativním  smyslu.  Vtiskuje  mu  jiný  způsob  života  a  někdy  jeho  život  přímo
deformuje. Tou měrou, jak se lidská společnost rozvíjí, její bezprostřední závislost na
přírodě  klesá,  ale  zprostředkovaná  se  zvětšuje.  Člověk  se  postupně  vymanil
z bezprostřední závislosti na přírodních živlech, na přirozeném prostředí za cenu, že je
zasahován  produkty  vlastní  činnosti,  prostředím  umělým,  které  sám  budoval.  Do
nového tisíciletí  tedy lidstvo vstupuje paradoxně  s tím, že je  prostředím, a to nejen
přírodním, či kulturním (nejrůznějšími výtvory), ale i společenskými poměry ve svém

65 KELLER, ……………………………….1992, s. 22
66 KRAUS, ……………………………………..2001, s. 110
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životě ohrožováno. Nejcitlivější je tato otázka v případech, kdy je ohrožován zdravý
rozvoj osobnosti u populace dětí a mládeže.

Jedním z mnoha faktorů, které se výraznou měrou podílejí na ohrožení zdravého
rozvoje dětí a mládeže jsou  sociálně patologické jevy. Míra výskytu těchto výrazně
negativně působících jevů v naší společnosti se již několik let neustále zvyšuje. Je třeba
podotknout, že toto zvýšení je mnohdy dáno kvalitnější diagnostikou, která zazname-
nala výrazný kvalitativní vzestup v souvislosti s vnitropolitickými změnami v naší zemi
a s nimi spojeným nárůstem zájmu o uvedenou problematiku. Problematika sociálně
patologických  jevů  byla  v předlistopadovém  období  částečně  tabuizována  a  rovněž
výzkumná práce na tomto poli zdaleka neodpovídala potřebám společnosti. Odborníci
se shodují v názoru, že každá společnost v přechodu se zpravidla potýká z výrazným
nárůstem sociální deviace a tento trend se nevyhýbá ani České republice. 

Na stoupající výskyt sociálně patologických jevů upozorňuje i Kraus67 a dodává:
„Zvlášť znepokojující je, že se v čím dál větší míře týkají právě populace dětí

a  mládeže.  Ohrožení  je  v  tomto  případě  vlastně  dvojího  druhu.  Jednak v tom
smyslu, že se mládež a děti stávají objektem trestné činnosti, násilí, šikany, týrání,
pohlavního  zneužívání,  vydírání,  ale  také  např.  působení  sekt.  Současně  však
ohrožení spočívá v tom, že sami příslušníci  těchto kategorií  se stávají  deviantně
jednajícími (dopouštějí se trestné činnosti, stávají se závislými, sami šikanují).“

Podle Orta68 pojem „sociální patologie“ se používá již od konce 19. století pro
sociálně  nezdravé,  nenormální  či  obecně  nežádoucí  společenské  jevy,  včetně
společensky  nebezpečného  deviantního  chování,  které  bývá  regulováno  a
kontrolováno především represivními opatřeními a sankcemi. Tento pojem poprvé
systematicky uvedl do odborné literatury anglický sociolog H. Spencer (1820 – 1903),
který hledal  paralelu mezi patologií  sociální a patologií  biologickou – myšleno jako
choroba. Používal tento shrnující výraz pro nenormální, závadné a obecně  nežádoucí
chování  jednotlivců  a  skupin  a  pro  nebezpečné  společenské  jevy,  které  mohou
podstatným způsobem ohrozit stabilitu a chod společenského systému.

V současnosti  je pojem „sociální patologie“  stále častěji  nahrazován termínem
„sociální deviace“.

Deviace je nejčastěji definována jako nepřizpůsobení se určité normě nebo sadě
norem,  které  jsou  významným  množstvím lidí  akceptovány  v určité  komunitě  nebo
společnosti. Abychom zdůraznili, že každý odklon od normy je deviací, rozlišujeme dva
typy deviací – pozitivní deviaci a negativní deviaci.

Sociální deviací potom rozumíme každé sociální chování, které porušuje nějakou
sociální normu a je proto určitou částí společnosti odmítáno.

Rozeznáváme tři základní teorie vzniku deviace:
a) Biologické teorie – nacházejí  příčinu deviace v genetických,  anatomických a
fyziologických faktorech.
b) Psychologické teorie –  kladou důraz  na osobnost  člověka,  motivaci,  agresi,
frustraci či sílu ega.
c) Sociologické teorie – zdůrazňující rozhodující vliv prostředí a sociokulturních
či skupinových faktorů.

Podle  Műhlpachra69 pro  pochopení  sociální  deviace  je  podstatná  znalost
samotných norem. Studiu sociální deviace musí nutně předcházet studium normativního
řádu na různých strukturních úrovních společnosti. Každá sociální norma je vybavena
sankcí,  tzn.  že  sama  předpokládá  možnost  svého  porušení.  Kde  není  norma,  není

67 Kraus …………………………2001, s.111-112
68 Ort, …………………………………1998, s. 51
69 Műhlpachr, ………………………………..2001, s. 14
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deviace, ale i naopak – každá norma deviaci předpokládá. Sociální deviace vzniká také
v důsledku zastaralosti normativního systému. Studiem sociální deviace se zabývá řada
vědních oborů, vždy ze svého specifického hlediska, např. právo, etika, estetika, ale i
etnografie,  kulturní  a  sociální  antropologie  aj.  V rámci  sociologie  se  ustavila  a
institucionalizovala samostatná disciplína, sociologie deviantního chování.

Ve společnosti lze nalézt značné množství projevů sociální deviace. Naším cílem
je přiblížit Vám vybrané sociálně patologické jevy, které dle našeho názoru představují
vážnou  hrozbu pro  žáky  našich  škol.  Z množství  sociálně  patologických  jevů  tedy
vybíráme – problematiku závislostního chování, problematiku agresivity a šikany ve
školním  prostředí,  syndrom  týraného,  zneužívaného  a  zanedbávaného dítěte  a
problematiku  sebevražd.  Těmto  vybraným  jevům  se  budeme  podrobněji  věnovat
v následujících podkapitolách.

   8.2 Závislostní a návykové chování  

Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

� Závislostní  a  návykové  chování  je  v současnosti  považováno  za  jeden
z nejzávažnějších  sociálně  patologických  jevů  a tomu též odpovídá množství
publikací,  které  se  této  problematice  věnují.  Jistě  pro  Vás  proto  nebude
problémem  charakterizovat  níže  uvedené  pojmy,  pokud budete  potřebovat
pomoc, najdete ji v  doporučené literatuře.

���� 
drogy –

abúzus – 

craving – 

tolerance na drogu – 

závislost – 

intoxikace –

abstinenční příznaky - 
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� Osnova:

8.2.1 Závislost na návykových látkách
8.2.2 Patologické hráčství (gamblerství)
8.2.3 Mentální anorexie a mentální bulimie
8.2.4 Návykové chování ve vztahu k počítačům

8.2.1 Závislost na návykových látkách

Závislostní chování bylo po dlouhou dobu spojováno téměř výhradně s užíváním
drog a alkoholu, případně tabáku. V současné době se kromě závislosti na těchto látkách
objevuje závislostní chování v mnoha dalších oblastech. Po roce 1989 se začíná objevo-
vat a posléze dramaticky narůstat závislost na výherních automatech (gamblerství) a
další  formy návykového chování,  které má se závislostí  mnoho společných  rysů  se
projevují  např.  v oblasti  pracovních  činností  (workaholismus),  užívání  Internetu  a
počítačů  vůbec,  příjmu  potravy  či  naopak  hubnutí,  v sexuálním  chování,  sledování
televize, v závislosti na sektách a kultech atd.

Závislost  v pravém  slova  smyslu  je  definována  dle  10.  revize  Mezinárodní
klasifikace nemocí, přičemž syndrom závislosti může být přítomen pro určitou látku,
třídu látek nebo širší řadu různých látek. MKN tak rozlišuje:

F10.2 Závislost na alkoholu
F11.2 Závislost na opioidech
F12.2 Závislost na kanabinoidech
F13.2 Závislost na sedativech nebo hypnotikách (tlumivých lécích)
F14.2 Závislost na kokainu
F15.2 Závislost na jiných stimulanciích, včetně kofeinu a pervitinu
F16.2 Závislost na halucinogenech
F17.2 Závislost na tabáku
F18.2 Závislost na organických rozpouštědlech
F19.2 Závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách

Diagnóza syndromu závislosti se obvykle definitivně stanovuje, jestliže se během
jednoho roku u jedince projeví tři nebo více z následujících jevů:

a) silná touha nebo pocit puzení užívat látku,
b) potíže v sebeovládání při  užívání látky,  a to pokud jde o začátek a ukončení
nebo množství látky,
c) tělesný odvykací stav (Látka je užívána s úmyslem zmenšit příznaky vyvolané
předchozím užíváním této látky,  případně  dochází  k odvykacímu stavu,  který  je
typický pro tu kterou látku.),
d) průkaz tolerance k účinku látky jako vyžadování vyšších dávek látek,  aby se
dosáhlo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami,
e) postupné  zanedbávání  jiných  potěšení  nebo  zájmů  ve  prospěch  užívané
psychoaktivní  látky a zvýšené množství  času k získání  nebo užívání  látky,  nebo
zotavení se z jejího účinku,
f) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.

81



Právě  zjevně  škodlivé následky užívání  drogy jsou jedním ze stěžejních argu-
mentů  odpůrců  psychoaktivních  látek.  Mezi  nejčastěji  uváděné  negativní  následky
užívání drog na osobnost jedince a jeho organismus (mnohdy patologická poškození
organismu) patří:
� vznik závislosti,
� nebezpečí otrav,
� nebezpečnost sobě i okolí (úrazy, pády, dopravní nehody – jako pachatel i oběť),
� agresivní  chování,  násilná  i  jiná  trestná činnost  (pod vlivem drogy  či  ve  snaze

opatřit si prostředky na ni,
� poškození tělesného i duševního zdraví (viz. dále),
� riziko poškození plodu,
� větší riziko přechodu k jiným návykovým látkám,
� po dlouhodobém užívání drogy nepříznivé změny v osobnosti,
� menší zájem nebo úplná ztráta zájmu o vzdělávání a pracovní uplatnění,
� zhoršení rodinných a jiných mezilidských vztahů,
� kázeňské problémy ve škole,
� při  injekční aplikaci drogy dochází lokálnímu poškození, které může být  vstupní

branou pro mnohé další infekce,
� plicní komplikace (při kouření drog), ale též při eventuálním vdechnutí žaludečního

obsahu,
� vznik plicních gangrén a pneumonie, edémy plic apod.,
� kardiovaskulární komplikace (hypertenze, vysoká tepová frekvence),
� jaterní komplikace, nejčastěji hepatitidy typů B, C, delta aj.,
� poškození až totální selhání ledvin,
� oční  komplikace  -  přecitlivělost  na  světlo,  slzení,  poruchy  rozlišování  barev,

poruchy  akomodace  a  periferního  vidění,  vizuální  halucinace,  poruch  vizuální
percepce,  záchvaty  nekoordinovaného  mrkání  a  další  poruchy  vidění  způsobené
plísněmi,

� cerebrální  komplikace  (nejprve  degenerativní  změny  neuronů  v povrchových
vrstvách mozkové kůry, později úbytek mozkové kůry, poškození mozkových cévek
s krvácením do mozkových tkání, může dojít k metastatickému zavlečení infekcí),

� a mnohé další.

Již  několikrát  jsme  v textu  použili  termín  droga  i  jiné  související  termíny,
pokusme  se  je  nyní  v krátkosti  charakterizovat.  Jako  droga (původně  z arabského
„durana“ =lék) se obecně označuje jakákoliv látka, která může vyvolávat psychotropní
účinky,  tedy může ovlivňovat prožívání člověka, působit na jeho psychiku a vyvolat
závislost.

Za  návykové  látky  považujeme  alkohol,  omamné  látky, psychotropní  látky  a
ostatní látky, které mohou nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka, jeho ovládací nebo
rozpoznávací schopnosti a jeho ovládání.

Vykopalová70 uvádí, že omamné a psychotropní látky jsou definovány v nařízení
vlády o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých, ve znění pozdějších předpisů. Jedná
se o látky, jejichž požitím vzniká nebezpečí psychických změn u jedince, které mohou
být  nebezpečné  pro  společnost  nebo  pro  toho,  kdo  je  opakovaně,  bez  odborného
dohledu užívá, a tyto látky jsou uvedeny v seznamu těchto látek.

V odborné literatuře nalezneme mnoho různých přehledů dělení drog lišících se
dle použitých kritérií. Jedno z nejčastějších (a dodojme, že poněkud zjednodušujících)
je dělení drog podle míry rizika vzniku závislosti, tedy na měkké a tvrdé. Dle toho, zda

70 Vykopalová,                                                                                         2001, s. 64
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jsou drogy legalizovány je možné je dělit na legální a nelegální. Za jedno z optimálních
považujeme dělení podle účinků.  I  ze je však nutné poznamenat, že účinky drog se
mohou u  různých  jedinců  mírně  odlišovat,  mohou být  ovlivněny mícháním s jinou
drogou apod.

Dělení drog podle účinků∗:
1. Drogy  s převážně  sedativními  účinky  (způsobují  uklidnění,  uvolnění,
mírnou  euforii,  potlačení  strachu  a  napětí,  ale  jsou  též  příčinou  méně
kontrolovatelného společenského chování, menší schopnosti koncentrace apod.)

� alkohol,
� barbituráty,
� hypnotika,
� trankvilizéry,
� inhalační prostředky.

2. Drogy s převážně povzbuzujícími účinky (stimulancia)
� kokain, krak,
� amfetaminy

3. Halucinogeny
� marihuana (cannabis sativa),
� hašiš,
� LSD a syntetické drogy,
� MDMA, extáze,
� ololiqui, teonanacatl a peyotl (meskalin),
� psylocibin.

4. Narkotické látky
� heroin, 
� morfin, 
� opium,
� kodein,
� syntetické opiáty, metadon.

5. Steroidy

Drogy se mohou do organismu dostávat:
1. ústy (perorálně),
2. injekčně (parenterálně),
3. kouřením nebo čicháním (inhalačně)
4. pokožkou či sliznicemi.

Již jsme zmínili některé možné negativní následky zneužívání (abúzu) omamných
a  psychotropních  látek  na  organismus.  Je  zřejmé,  že  nebezpečnost  těchto  látek
dramaticky stoupá pokud se jedná o organismus dětský. I samotné působení návyko-
vých látek má u dětí a dospívajících svá specifika.

 (Ondrejkovič, 2000, též Vykopalová, 2001)
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Specifika působení návykových látek u dětí a dospívajících uvádí Nešpor71:
� Závislost na návykových látkách se vytváří podstatně rychleji (to, k čemu potřebuje

dospělý často roky nebo desítky let, stihne dospívající i řádově během měsíců).
� Existuje  zde  vyšší  riziko  těžkých  otrav  s ohledem  na  nižší  toleranci,  menší

zkušenost a sklon k riskování, který je v dospívání častý.
� Z podobných  důvodů  je  zde  i  vyšší  riziko  nebezpečného  jednání  pod  vlivem

návykové látky.
� U dětí a dospívajících závislých na návykových látkách nebo je masivně zneužívají-

cích bývá patrné zřetelné zaostávání v psychosociálním vývoji (oblast vzdělávání,
citového vyzrávání, sebekontroly, sociálních dovedností atd.).

� I „pouhé“ experimentování s návykovými látkami je u dětí a dospívajících spojeno
s většími problémy v různých oblastech života (rodina, škola, trestná činnost atd.).

� Je zde také častější tendence zneužívat širší spektrum návykových látek a přecházet
od jedné ke druhé nebo více látek současně. To opět zvyšuje riziko otrav a dalších
komplikací.

� Recidivy závislosti  jsou u dětí  a dospívajících časté,  dlouhodobá prognóza však
může  být  podstatně  příznivější,  než  jak  by  naznačoval  často  bouřlivý  průběh.
Důvodem je přirozený proces zrání, který je tichým spojencem léčebných snah.

Z pohledu pedagogů i rodičů je proto velmi důležitá schopnost včas rozpoznat, že
dítě  začíná  s drogami  experimentovat  a  je  tedy  třeba  ho  považovat  za  ohrožené.
Z tohoto důvodu předkládáme výčet příznaků svědčících o pravděpodobném ohrožení
dítěte drogou. Dle odborníků nelze v tomto smyslu podceňovat ani alkohol či  tabák,
které jsou spolu s marihuanou považovány za tzv.  průchozí drogy (gateway drugs),
tedy látky, které mohou tvořit předstupeň k užívání jiných, ještě nebezpečnějších látek.

Nešpor72 uvádí příznaky nejvyšší závažnosti 
� dítě přizná užívání drog,
� příznaky závislosti.

Pro diagnostikování závislosti by měly být přítomny alespoň tři  z následujících
šesti znaků:

1. Silná touha nebo nutkání užívat návykovou látku (tzv. craving, bažení).
2. Zhoršení sebeovládání ve vztahu k návykové látce.
3. Tělesné odvykací potíže po vysazení návykové látky nebo snížení dávky.
4. Zvyšování dávek
5. Zanedbávání  jiných  zájmů  kvůli  návykové  látce.  Návykové  chování  zabírá
mnohem více času než dříve.
6. Pokračování  v užívání  návykové  látky  navzdory  škodlivým  následkům,  o
kterých člověk ví.

� Droga nebo její metabolity se prokážou laboratorně
� O užívání drogy u dítěte vám řeknou spolužáci, učitelé, sousedé nebo jiné osoby

z okolí
� U dítěte se najdou drogy nebo pomůcky k jejich zneužívání. Nemusí to být pouze

injekční  jehly  a  stříkačky,  ale  i  malé  dýmky,  papírky k ručnímu balení  cigaret,
krabičky od léků,  „psaníčka“  (malé čtvercové obálky,  o málo větší  než obal  na
žiletku, s drogou nebo i prázdné), lžičky apod.

� Jizvy po vpichu v průběhu povrchových žil, např. v loketní jamce.
(je  třeba  poznamenat,  že  téměř  všechny  rozšířené  drogy  lze  užívat  i  jinak  než
injekčně)

71 Nešpor, ………………………………2000, s. 54)
72 (Nešpor, …………………………………2001, s. 80 – 86)
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Známky ovlivnění návykovou látkou:
� Dítě má přátele a známé, kteří berou drogy nebo nadměrně pijí alkohol (závažný

příznak)
� Oblečení, plakáty, přívěsky apod., které propagují drogy.
� Krádeže ve třídě nebo v domácnosti.
� Třes.
� Pocity pronásledování (paranoidita).
� Útěky z domova.

Příznaky relativně menší závažnosti:
� Ztrácí dobré přátele a kamarády mezi vrstevníky, uzavírá se nebo se stýká spíše se

staršími.
� Vypadá nezdravě a neduživě.
� Narůstající potřeba peněz.
� Zanedbává péči o zevnějšek.
� Náhle se zhoršil prospěch ve škole.
� Neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy.
� Dítě začíná být nespolehlivé a nedodržuje sliby.
� Častější úrazy a nemoci u dříve zdravého dítěte.
� Náladovost a podrážděnost.
� Úzkosti a deprese.
� Nadměrná aktivita a hovornost nebo apatie anebo střídání těchto stavů.
� Nespavost nebo nadměrná spavost. Viditelná únava a spavost během dne.
� Tajnůstkářství.
� Náhlé zhoršení chování, konfliktnost, podrážděnost, nervozita a agresivita.
� Ztráta kvalitních zájmů a zálib.
� Horší soustředění paměť.
� Nezájem a apatie.
� Náhlá  změna  jídelních  návyků  (ztráta  chuti  k jídlu  či  naopak  přejídání,  jinak

nevysvětlitelný váhový úbytek apod.).
� Nevolnost, zvracení.
� Oční příznaky (zarudlé spojivky, rozšířené zornice či naopak zúžené zornice nere-

agující na světlo, nepřítomný pohled, dále je možná přítomnost z vnějšku nepozoro-
vatelných příznaků jako zúžení zorného pole, poruchy barevného vidění, nezřetelné
vidění apod.).

Mnohé  z  těchto  znaků  se  mohou  projevovat  jak  doma,  tak  ve  škole,  jiných
školských zařízeních či  na akcích pořádaných školou. Otázkou však zůstává, jak na
zjištění  výskytu  těchto  varovných  signálů  reagovat.  Naše  publikace  je  určena
pedagogům a studentům, jež se na práci s dětmi či mladistvými připravují. Pokusíme se
proto nastínit možný postup školy v případě  objevení některých varovných příznaků.
Možný  postup  časné  intervence  pro  pedagogy  představujeme  volně  podle  návrhu
Nešpora, Csémyho a Pernicové73:
� Prvním krokem časné intervence by měl být rozhovor se žákem, u něhož se uvedené

signály  objevily.  Rozhovor  může  provést  třídní  učitel,  učitel  k němuž  má  žák
důvěru, výchovný poradce či školní psycholog.

� Informujte  rodiče  žáka  a  spolupracujte  s nimi.  Jako  vážná  chyba  by  se  mohlo
projevit uzavření jakéhosi tajného spojenectví s žákem proti rodičům a zakrývání
vážného problému před nimi.

73 NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H. Jak zůstat fit a předejít závislostem. Praha: Portál, 1999.

85



� Pokud existuje oprávněný předpoklad, že rodina společně se školou nejsou schopny
problém vyřešit, nebo jestliže jejich pokusy selhaly, hledejte další pomoc (např. u
dětského  nebo  dorostového  lékaře  či  psychiatra,  na  lince  důvěry,  v K-centrech,
v ordinacích  AT,  pedagogicko-psychologické  poradně,  středisku  výchovné  péče,
poradně pro rodinu, v zařízeních k ústavní léčbě, případně na policii.

� Další  postup  závisí  na  tom,  zda  žák  a  jeho  rodiče  přijmou  doporučení  školy,
léčebného  zařízení,  případně  jiných  odborníků.  Taková  doporučení  mohou
zahrnovat např. změnu přátel a způsobu trávení volného času, přijetí nějaké formy
léčby, zvýšený dohled ze strany rodičů apod. V případě dobré spolupráce může být
škola velkorysejší např. při posuzování předchozích kázeňských přestupků či stano-
vování  výchovných  opatření,  než  je  tomu u žáka nebo studenta,  který  nespolu-
pracuje. Škola by měla problémovému žáku nebo studentovi pomáhat, ale zároveň
je třeba vytvářet tlak k pozitivní změně a chránit spolužáky problémového žáka.

� Samozřejmým  krokem  ze  strany  školy  by  mělo  být  zveřejnění  jasného  zákazu
kouření,  přinášení  a konzumace alkoholu či  drog do školy či  na akce pořádané
školou, a to jak směrem k žákům, tak i  k jejich rodičům. Tento zákaz musí být
soustavně prosazován. Postihy za jeho porušení musí být předem dané, citelné, ale
nikoliv  nepřiměřené.  Škola  by  rovněž  měla  vytvořit  a  provádět  systematický
preventivní  program  za  aktivní  účasti  vrstevníků  (peer  program)  a  vhodně
informovat žáky i rodiče o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc.

� Všichni pedagogičtí pracovníci školy by měli být alespoň rámcově informováni o
krátké intervenci a preventivních aktivitách, které na školách probíhají. Měli by také
znát pravidla týkající se návykových látek ve školním prostředí a to, jak postupovat
v případě jejich porušení. Považujeme za vhodné alespoň elementárním způsobem
informovat i nepedagogické pracovníky.

Závěr  většiny podkapitol  patří  formulaci  možností  prevence daného sociálně  -
patologického jevu. Komplexnější pojednání o prevenci zneužívání návykových látek
by ovšem bylo  prostorově  velmi  náročné a zároveň  je  tato  problematika  v odborné
literatuře již  poměrně  kvalitně  zmapována.  Čtenáře proto odkazujeme na příslušnou
odbornou literaturu:

Informace  týkající  se  prevence  abúzu  návykových  látek  mohou  zájemci  nalézt
v následujících publikacích:
NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H.  Jak zůstat fit a předejít závislostem.
Praha: Portál, 1999. 
NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H. Zásady efektivní primární prevence.
Praha: Sportpropag pro MŠMT, 1999.
NEŠPOR, K. Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál, 2001.  ISBN 80-7178-515-6

Pro základní orientaci  uvádíme ve stručnosti  typy prevence abúzu návykových
látek:
� Primární prevence si klade za cíl předcházet problémům s návykovými látkami, u

těch, kdo je ještě nezačali užívat.
� Sekundární  prevence (někdy též časná intervence)  je zaměřena na intervenci  u

jedinců, kteří s návykovými látkami experimentují či je začali zneužívat. Cílem je
zneužívání těchto látek a s ním spojené problémy zastavit či alespoň minimalizovat.

� Terciální prevence je v podstatě léčba závislosti na návykových látkách.

���� Úkol 8/1  :  Informujte se o tom, jaká opatření jsou činěna na vaší škole
v oblasti prevence zneužívání návykových látek a zapište je. Jsou
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tato opatření dle Vašeho názoru dostatečná? Pokud se domníváte,
že ne, pokuste se navrhnout zlepšení a zapsat je.

8.2.2 Patologické hráčství (gamblerství)

Patologické hráčství (gamblerství) patří mezi návykové a impulzivní poruchy,
tedy nikoliv mezi závislosti, kam bývá někdy mylně zařazováno. Pokud zaměříme svou
pozornost na děti mladistvé, jedná se v podstatě výlučně o patologickou (hazardní) hru
na  hracích  automatech.  Rozeznáváme  dvě  skupiny  hracích  automatů  –  zábavní a
výherní. Zábavní hrací automaty jsou zaměřeny na počítačové hry či videohry (v tomto
případě se nejedná o hazardní hru). Výherní automaty pak nabízejí možnost výhry.

Světová zdravotnická organizace definuje patologické hráčství následovně:
Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství,  které převládají  na

úkor sociálních,  materiálních,  rodinných a pracovních hodnot a závazků.  Lidé trpící
touto poruchou mohou riskovat ztrátu svého zaměstnání, to, že se velmi zadluží, budou
lhát  nebo porušovat  zákon,  aby získali  peníze nebo unikli  placení  dluhů.  Postižení
popisují  intenzivní  puzení  ke  hře,  které  lze  těžko  ovládnout,  spolu  se  zaujetím
myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí. Toto zaujetí
a puzení se často zvyšuje v období, kdy je život stresující. K diagnostickým vodítkům
patří trvale se opakující hráčství, které pokračuje a často i vzrůstá navzdory nepřízni-
vým  sociálním  důsledkům,  jako  je  zchudnutí,  narušené  rodinné  vztahy  a  rozkol
osobního života.

Podrobná kritéria pro diagnostikování patologického hazardního hráčství, z nichž
také jasně vyplývají možné negativní důsledky patologického hráčství pro jedince i jeho
okolí nabízí též Americká psychiatrická asociace (DSM-IV):

A. Trvající  a opakující  se nepřizpůsobivé chování ve vztahu
k hazardní hře, jak ukazuje pět (nebo více) z následujících znaků:

1. Zaměstnává  se  hazardní  hrou  (např.  znovu  prožívá  minulé  zážitky  související
s hazardní hrou, plánuje další hru, uvažuje o tom, jak si opatřovat prostředky k další
hře.

2. Aby docílil žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství peněz vkládaných do hry.
3. Opakovaně  a  neúspěšně  se  pokoušel  hazardní  hru  ovládat,  redukovat  nebo  s ní

přestat.
4. Když se pokouší omezit hazardní hru nebo s ní přestává, cítí neklid a podrážděnost.
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5. Používá  hazardní  hru  jako  prostředek,  jak  uniknout  problémům  nebo  mírnit
dysforickou náladu (např. pocity bezmocnosti, viny, úzkosti, deprese).

6. Po ztrátě peněz při hazardní hře se k ní následujícího dne vrací, aby je vyhrál nazpět.
7. Lže, aby tak zakryl rozsah svého zaujetí hazardní hrou.
8. Dopustil se ilegálních činů jako padělání, podvodů, krádeží nebo zpronevěry kvůli

hazardní hře.
9. Ohrozil nebo ztratil  kvůli  hazardní hře signifikantní vztahy, zaměstnání, vzdělání

nebo kariéru.
10. Spoléhá na  druhé,  aby mu poskytovali  finanční  prostředky,  čímž by  se  mírnila

zoufalá finanční situace, do které se dostal kvůli hazardní hře.

B. Hazardní hraní nelze lépe vysvětlit manickou epizodou.

Léčba patologického hráčství  se  zpravidla  zahajuje až  ve chvíli,  kdy gambler
projeví ochotu a zájem léčbu podstoupit a jejím cílem je úplná abstinence. Doba ústavní
léčby se pohybuje od tří týdnů  do tří měsíců v závislosti na zařízení v němž probíhá
(zpravidla psychiatrické zařízení)  a s přihlédnutím k případným dalším psychickým i
fyzickým poškozením doprovázejícím patologické hazardní hráčství.

V průběhu  hospitalizace  se  gambler  postupně  seznamuje  se  svou  chorobou,
uvědomuje si a přijímá problémy, které mu způsobila hra. S pomocí terapeuta se učí
uspořádat své finanční záležitosti, učí se poznávat sám sebe a učí se novým technikám,
jak  se  vyhnout  pokušení  znovu  hrát.  Doba  hospitalizace  je  vyplněna  takovými
technikami  a  sociálním  výcvikem,  jako  je  např.  psychodrama,  arteterapie,  nácvik
sociálních dovedností, změna životního stylu, jóga, komunikační dovednosti, postupy
při  hledání  zaměstnání  aj.,  které  jsou  nezbytnou  nutností  pro  další život  gamblera.
Nezbytná je však i podpora rodiny a okolí. Současně s hráčstvím je však třeba léčit další
doprovodné znaky, které hráčství vyvolalo, jako např. deprese, mánie, úzkosti, sexuální
dysfunkce aj. (Kam s tím? Vykopalová, 2001, s. 92)

8.2.3 Mentální anorexie a mentální bulimie

Mentální anorexii a mentální bulimii řadíme mezi patologické poruchy příjmu
potravy.  Obě  uvedené  poruchy  mají  somatické,  psychologické  a  sociální  aspekty  a
postihují daného jedince i jeho rodinu. V případě patologických poruch příjmu potravy
za  rizikovou  skupinu  považujeme  především  dívky  v prepubertálním  a  pubertálním
období. Výskyt  obou poruch je spojen s poruchou postoje k vlastnímu tělu,  který je
ovlivněn moderním stylem života a široce medializovanou představou o ideálu fyzické
krásy, která u postižených jedinců nekoresponduje s percepcí vlastního těla. Odborná
literatura zpravidla uvádí, že jednou z uvedených poruch trpí až 4 % mladých dívek a
žen, u mužů je míra výskytu asi desetkrát nižší.

Mezinárodní  klasifikace  nemocí  definuje  mentální  anorexii jako  úmyslně
vyvolané ubývání a udržování na váze pacientem, jehož příčinou je ovládavá myšlenka
a obavy z tloušťky, které jsou naprosto neopodstatněné. Sami pacienti usilují o snížení
váhy,  následkem  čehož  je  vznik  podvýživy  a  další  související  poruchy v oblasti
endokrinní a metabolické, včetně narušení všech dalších funkcí organismu. Nejčastěji se
vyskytuje u mladých žen a dívek, ale vyskytuje se i u starších žen. K úplné ztrátě příjmu
potravy, vycházející z názvu anorexie, však dochází až v pozdním stádiu onemocnění.

MKN uvádí též diagnostické projevy mentální anorexie:
� úbytek váhy vzhledem k věku a výšce činí asi 15 %,
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� vyhýbání se jídlům vedoucím k přírůstku váhy,
� patologická percepce vlastní osoby jako obézní,
� rozsáhlá endokrinní porucha,
� doprovodné  projevy,  které  však  nejsou  nezbytností,  jsou:  zvracení,  nadměrné

cvičení, nadměrné užívání anorektik nebo diuretik.

Rozlišujeme dva typy mentální anorexie:
a) restriktivní  typ  –  nevyskytují  se  záchvaty  přejídání  a  vyprovokovaného
zvracení nebo zneužívání laxativ či diuretik,
b) záchvatovité přejídání – vypuzování.

Mentální bulimie  je podle kritérií MKN charakterizována následujícími rysy:
� opakovanými epizodami přejídání nejméně dvakrát týdně po dobu 3 měsíců, kdy je

konzumováno velké množství jídla,
� neustálými myšlenkami na jídlo, záchvatovitým nutkáním a puzením k jídlu, ztrátou

kontroly nad jídlem během jídelní epizody,
� obranou proti potravinové žádostivosti, která má podobu:

a) vyprovokovaného zvracení,
b) vyprovokovaného průjmu,
c) střídavého období hladovění,
d) užívání léků typu anorektik, syntetických hormonů štítné žlázy
nebo diuretik, u diabetes je vynechávána léčba inzulínem,

� silným vnímáním vlastní tloušťky a nevývratnou představou o dalším tloustnutí,
� snížením sebehodnocení podpořeným sociokulturními vzory spotřební společnosti

štíhlých úspěšných lidí, mladistvým vzhledem spojeným s privilegii vyšší sociální
třídy.

Taktéž u mentální bulimie rozlišujeme dva typy:
a) vypuzující  typ  –  dochází  k pravidelnému  zvracení  či  užívání  laxativ  nebo
diuretik,
b) nevypuzující  typ  –  osoba  užívá  v průběhu  jídelní  epizody  jiné  nevhodné
kompenzační  chování  (nadměrné  cvičení,  diety,  ale  není  vyvoláváno  zvracení  a
nejsou užívány jiné látky k vypuzování potravy.

Podle  Vykopalové74 léčba  mentální  anorexie  může  být  ambulantní  nebo  při
závažném  průběhu  se  řeší  hospitalizací.  Prvním  krokem  je  narušení  patologické
představy o vlastní osobě a zvýšení hmotnosti při správné skladbě potravy. Součástí je
intenzivní  psychoterapie  zaměřená  na  změnu  postojů  k jídlu  a  návyků  spojených
s jídlem a na změnu vnímání  vlastní  postavy… Léčba je záležitostí  dlouhodobou a
vyžaduje  týmovou  spolupráci  psychiatra,  psychologa, internisty,  gynekologa,
endokrinologa  a  dalších… Léčba  mentální  bulimie  je  opětovně  záležitostí  poměrně
dlouhodobou a náročnou. Existuje řada metod, které jsou založeny na efektu pozitivního
hodnocení režimů dne, ke snižování napětí nebo depresivních stavů před záchvatem aj.,
které  musí  působit  komplexně,  stejně  tak  jako  působení  celého  týmu  specialistů:
psychiatrů,  psychologů,  endokrinologů,  internistů,  za  užití  i  medikamentózní  léčby
v podobě antidepresiv, sedativ aj.

Zájemcům o tuto problematiku doporučujeme následující publikace:
KOCOURKOVÁ,  J.  A  KOL.  Mentální  anorexie  a  mentální  bulimie  v dětství  a
dospívání. Praha: Galén, 1999.

74 Vykopalová, …………………………….2001
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KRCH, D. A KOL. Poruchy příjmu potravy. Praha: Grada, 1999.

8.2.4 Návykové chování ve vztahu k počítačům

V současné době stále častěji  zaznívají z úst pedagogů  varování poukazující na
stále se zvyšující počet hodin, které žáci tráví ve společnosti počítače. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli jako jednu ze součástí této podkapitoly zařadit stručnou informaci o
problematice návykového chování ve vztahu k počítačům. Jako dvě základní lákadla,
kvůli nimž jsou děti, ale i mnozí dospělí ochotni trávit dlouhé hodiny před monitorem
můžeme označit počítačové hry a Internet .

Možné  ohrožení  dětí  jsou  zřejmá,  jedná  se  o:  zanedbávání  školy,  zaostávání
v sociálních dovednostech, rizika pro zdravý vývoj pohybového systému (objevují se
zejména v souvislosti s dlouhodobým sezením), rizika poškození zraku, prvek násilí a
riskování  v mnoha  počítačových  hrách,  virtuální  nevolnost  (poruchy  rovnováhy),
snadný přístup k pornografickému materiálu na Internetu, zanedbávání reálných vztahů
pro povrchní kontakty na Internetu apod.
Užitečné tipy pro prevenci vzniku návykového chování ve vztahu k počítačům přináší
Nešpor75:
� Rozpoznávat včas varovné známky, jako jsou náhlé zhoršení prospěchu a chování,

únavnost, ztráta zájmů a ubývání kvalitních přátel.
� Vyplatí se dobře spolupracovat s ostatními členy rodiny, zejména s těmi, kteří jsou

ve společné domácnosti.
� I zde je důležitá „tvrdá láska“, tedy dávat najevo zájem a vřelost, ale také projevit

obavy, upozornit na problémy a trvat na změně.
� Stanovit přiměřená pravidla týkající se práce s počítačem i dalších stránek života

dítěte a trvat na jejich prosazování.
� Umístit  počítač  na místo,  kde na něj  bude rodič  vidět.  Sníží  se tím riziko jeho

nevhodného používání (pornografie, násilné hry) a dospělí budou mít lepší přehled o
množství času, který dítě takto tráví.

� Rozvíjet jiné zájmy dítěte, uvažovat o dalších způsobech trávení volného času.
� Vyhledat včasnou psychologickou nebo další odbornou pomoc pro případné duševní

nebo jiné problémy dítěte.

� Doporučená literatura:

1. KOCOURKOVÁ, J. a kol.  Mentální anorexie a mentální  bulimie v dětství  a
dospívání. Praha: Galén, 1999.
2. KRCH, D. a kol. Poruchy příjmu potravy. Praha: Grada, 1999.
3. NEŠPOR, K.  Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy
léčby. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X
4. NEŠPOR, K.  Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-
515-6
5. NEŠPOR,  K.,  CSÉMY,  L.,  PERNICOVÁ,  H.  Jak  zůstat  fit  a  předejít
závislostem. Praha: Portál, 1999. 

75 Nešpor ………………………………….2000, s. 36.
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6. NEŠPOR,  K.,  CSÉMY,  L.,  PERNICOVÁ,  H.  Zásady  efektivní  primární
prevence. Praha: Sportpropag pro MŠMT, 1999.

 8.3 Agresivita a šikana ve školním prostředí

Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

� Ač je problematika agresivity a šikany v současné době široce diskutovaným a
aktuálním tématem, mohou být některé zásadní pojmy nezasvěcenému čtenáři
neznámé. Pokuste se je proto v úvodu této podkapitoly stručně charakterizovat.

���� 
agresivita –

šikana - 

mobbing -  

bossing –

agresor – 

ostrakismus - 

� Osnova:
8.3.1 Základní charakteristika šikany a jejího vývoje
8.3.2 Aktéři šikany
8.3.3 Odhalení šikany
8.3.4 Postup vyšetřování
8.3.5 Možnosti prevence
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8.3.1 Základní charakteristika šikany a jejího vývoje

Dnešní  svět  se  stále  častěji  potýká  s  problémem dětské  agresivity.  Agresivní
chování dětí a mládeže má téměř ve všech zemích, kde je tato problematika sledována
vzestupný charakter. Mnoho výzkumů (ale i běžně uváděných statistických přehledů)
potvrzuje několik nanejvýš závažných trendů v této oblasti:
� stoupá počet projevů agresivního chování mezi dětmi a mládeží,
� zvyšuje se brutalita agresorů,
� snižuje se věk agresorů (dokonce směrem k mladšímu školnímu věku).

Není  proto  divu,  že  problematika  prevence  a  řešení  nežádoucích  projevů
agresivity u dětí a mládeže je v centru zájmu mnoha výzkumných týmů psychologů a
speciálních pedagogů.

Jednou z nejrozšířenějších a zároveň nejzávažnějších forem dětské agresivity je
šikana. Již dávno neplatí mýtus, že šikana je doménou armády, nápravně – výchovných
zařízení  pro  výkon  trestu  odnětí  svobody či  výchovných  ústavů.  S chováním,  které
označujeme jako šikanování se můžeme setkat ve školských zařízeních (šikana v tomto
prostředí se též někdy označuje anglickým ekvivalentem  bullying ), stále častěji  jsou
odhalovány  případy  šikany,  jejímiž  pachateli  jsou  spolupracovníci  v zaměstnání
(mobbing)  a  především pak nadřízení  (bossing).  S projevy šikany se však můžeme
setkat  též v domácnostech (domestic  violence),  v zájmových skupinách,  sportovních
oddílech, ústavech sociální péče, zařízeních pro seniory, psychiatrických léčebnách, ve
vztazích mezi majiteli domů a nájemníky i mezi sousedy apod.

Pokusme se nyní definovat pojem šikana. V odborné literatuře je možné se setkat
s mnoha definicemi. Pro srovnání uvedeme víceméně  obecné i ty,  jež se již vztahují
přímo ke školnímu prostředí.

Podle Říčana76 slovo šikana pochází z francouzského slova chicane, což znamená
zlomyslné  obtěžování,  týrání,  sužování,  pronásledování,  byrokratické  lpění  na liteře
předpisů, například vůči podřízeným nebo vůči občanům, od nichž šikanující úředníci
zbytečně vyžadují nová a nová potvrzení a razítka, nechávají je pro nic za nic čekat atd.

Műhlpachr77 definuje  šikanu  jako  systematickou  agresi,  která  je  zpravidla
opakovaná a dopouští se jí jednotlivec či skupina vůči jinému jednotlivci či skupině.
Podstatné přitom je, že se nejedná o střetnutí rovnocenných partnerů v konfliktu, ale že
oběť šikanování je vůči  útočníkovi prakticky bezbranná. Může se jednat jak o násilí
fyzické, tak i psychické či verbální.

Kolář78 popisuje šikanu ve školním prostředí jako chování, kdy jeden nebo více
žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá
k tomu agresi a manipulaci.

Poměrně  rozsáhlou  definici  šikany  uvádí  též  Metodický  pokyn  MŠMT∗:
„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo
zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované
užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či  skupině žáků, kteří se neumí
nebo  z  nejrůznějších  důvodů  nemohou  bránit.  Zahrnuje  jak  fyzické  útoky
v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní
v podobě  nadávek,  pomluv,  vyhrožování  či  ponižování.  Může  mít  i  formu

76 ŘÍČAN, P.                                                1995
77 MŰHLPACHR, P.                                         2001
78 KOLÁŘ, M.                                                 2001
 Jedná se o Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování
mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 28 275/2000-22, dále jen Metodický pokyn MŠMT.
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sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako
nápadné  přehlížení  a  ignorování  žáka  či  žáků  třídní  nebo  jinou  skupinou
spolužáků.“

Definice  uvedená  v tomto  Metodickém  pokynu  již  blíže  naznačuje  konkrétní
projevy chování, které označujeme jako šikanování. Aby si čtenář mohl vytvořit ještě
jasnější obraz, doplňujeme předložené definice výčtem několika konkrétních projevů
šikanování.  Uvedený přehled je výběrem z velmi podrobného zpracování  uváděného
M.Kolářem79.

Přehled konkrétních typů a forem agresí a manipulací:

Fyzická agrese a používání zbraní
� Oběť je agresory věšena na lustr, na skobu, a to až do ztráty vědomí a vyznačení

strangulační rýhy na krku.
� Agresoři oběti svážou ruce, na hlavu jí navléknou igelitový pytlík a pozorují, jak se

zmítá.
� Agresoři se zcela vážně pokoušejí oběť vyhodit z okna, shodit z mostu apod.
� Oběť  mučí  a  „vynervují“  ji  až  k jejímu sebezničujícímu úniku  (např.  ke  skoku

z okna v prvním poschodí. Následkem je zlomená noha a potlučení.
� Oběť  bodnou nožem do hýždě,  říznou  nožem do  nohy,  naříznou jí  ušní  boltec

žiletkou.
� Oběť je mlácena kabelem, speciálním obuškem, tyčí, páskem apod. přes záda, paty

nebo jiné části těla.
� Oběť je vystavena hromadnému kopání.
� Oběť  je  vystavena  ranám  pěstí  do  obličeje  a  do  břicha,  úderům  pěstí  do

„trojúhelníku“.
� Je svazována provazem, policejními pouty, řetízky, případně „znehybněna“ (silným

obejmutím kolem rukou a těla) agresory, kteří se posmívají její bezmocnosti.
� Agresor  nalepí  oběti  bonbon  nebo  žvýkačku  do  vlasů,  vylije  limonádu  za  krk,

vysype brambůrky za košili…

Slovní agrese a zastrašování zbraněmi
� Oběti je vyhrožováno zabitím (zastřelením, oběšením, umlácením, přehozením přes

zábradlí, hozením do výtahové šachty…).
� Oběti je vyhrožováno mučením.
� Oběť je zastrašována zbraněmi.
� Agresoři urážejí oběť či její rodiče.
� Vysmívají se slabostem a handicapům oběti.
� Vysmívají se neúspěchu, chybám a trápení oběti.
� Vtipkují na úkor oběti, mají ironické poznámky, zesměšňují ji a posmívají se jí.

Krádeže, ničení a manipulace s věcmi
� Agresoři berou oběti peníze, zabavují jí kapesné.
� Trhají a ničí oblečení oběti.
� Agresoři oběti plivají do bot, nalijí do bot vodu.
� Ukradnou,  případně  schovají  oběti  legitimace  (MHD,  na  vlak),  lístky  na  oběd,

peněženku s penězi, boty, aktovku…

Násilné a manipulativní příkazy
� Oběť je donucována pít moč, limonádu, do které bylo napliváno, jíst jídlo z podlahy.

79 KOLÁŘ, M.                          2001, s. 28-30.
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� Je donucována klečet před agresory a prosit je o milost.
� Je donucována platit a odevzdávat agresorům svačiny,  dávat cigarety a fotografie

zpěváků.
� Je  donucována  platit  agresorům  „výkupné“  a  „půjčovat“  peníze,  a  to  i  značné
částky.

� Je donucována pracovat v dílně a na pracovišti za agresora…

Zraňování izolací, oklikou a „uměleckými výtvory
� Spolužáci oběť ignorují, neodpovídají na její pozdrav, na prosbu nereagují, dělají, že

neslyší.
� Oběť je pomlouvána, zlomyslně osočována, jsou na ní sváděna provinění, kterých se

nedopustila.
� Agresoři  zaplavují  oběť  přílivem  „motáků“  s nadávkami,  „básněmi“,  kresbami,

příběhy, pohádkami apod. Tzv. „pohádky“ bývají někdy rafinované a velmi kruté,
není neobvyklé, že nařizují oběti spáchání sebevraždy, aby všichni měli od ní pokoj.

���� Zamyslete se nad dalšími možnými konkrétními projevy chování, které

lze označit za šikanu a vypište je.

Za  šikanu  obvykle  považujeme  opakované trýznění  oběti,  která  je  mnohdy
nucena snášet ubližování ze strany agresorů několik týdnů i měsíců. V případě zvlášť
brutálních napadení oběti však můžeme za šikanu označit i jednotlivé události. Dalšími
typickými  znaky šikany jsou  záměrnost a  výrazná asymetričnost  agrese.  Agresor
bývá zpravidla podstatně silnější, přičemž se nemusí vždy nutně jednat o síly fyzické,
ale spíše o schopnost dovedně překonávat či skrývat vlastní strach a schopnost jít do
konfliktu. Oběť  naopak její strach zcela ochromuje a z mnoha důvodu není schopna
vlastní  obrany.  Agrese  ze  strany  pachatelů  šikany  je  také  v drtivé  většině  případů
samoúčelná.

Již  z předchozího  přehledu  je  patrné,  že repertoár  možných  projevů  šikany je
velmi pestrý. Od posměšků a špatných „legrácek“ až po přímé ohrožení života oběti.
Pro snadnější  orientaci  v množství  mnoha různých  vnějších projevů  šikanování  dělí
Kolář80 tyto projevy na:
� přímé a nepřímé
� fyzické a verbální
� aktivní a pasivní

80 KOLÁŘ, J. 
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Vzájemnou  kombinací  těchto  tří  dimenzí  lze  postihnout  celkem  osm  druhů
šikanování.
Klasifikace typů šikany81:

Osm druhů šikanování Příklady projevů
Fyzické aktivní přímé Útočníci pověsí obět do smyčky, škrtí, kopou, fackují. 

Fyzické aktivní nepřímé
Kápo pošle nohsledy, aby oběť zbili. 
Oběti jsou ničeny věci.

Fyzické pasivní přímé
Agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice (fyzické
bránění oběti v dosahování jejích cílů).

Fyzické pasivní nepřímé
Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy na
záchod (odmítnutí splnění požadavků). 

Verbální aktivní přímé Nadávání, urážení, zesměšňování.
Verbální aktivní
nepřímé

Rozšiřování pomluv. Patří sem, ale i tzv. symbolická agrese,
která může být vyjádřena v kresbách, básních apod.

Verbální pasivní přímé Neodpovídání na pozdrav, otázky apod.
Verbální pasivní
nepřímé

Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna
z něčeho, co udělali její trýznitelé.

Pokud přesto pedagogové budou mít pochybnosti, zda označit konkrétní chování
jako šikanu,  mohou se řídit  jednoduchým kritériem,  kterým jsou  pocity  oběti.  Je-li
jednání agresora oběti  nepříjemné, přináší jí ponížení či  utrpení, ať  již fyzické nebo
psychické a oběť není schopna se vlastními silami bránit, jedná se o šikanu.

Šikana je často přirovnávána k sociálnímu onemocnění skupiny, v níž se vyskytla.
Jako každé onemocnění, i šikana se vyvíjí, pokud učitelé či vychovatelé nedokáží najít
účinný „lék“.

M. Kolář82 rozeznává pět stádií vývoje šikanování:
1. Zrod ostrakismu
Toto  stádium  lze  označit  za  zárodečnou  podobu  šikanování.  Oběť  je  přehlížena,
pomlouvána, vysmívána, na její účet jsou dělány legrácky. Dochází převážně k verbální,
psychické agresi.
2. Fyzická agrese a přitvrzování manipulace
Objevují  se  první  projevy  fyzické  agrese.  K přechodu  do  druhého  stádia  zpravidla
dochází v době, kdy je skupina pod tlakem a ostrakizovaný žák slouží jako ventil či
v případě, že je mezi členy skupiny více agresivních jedinců, pro něž je násilí jednou z
„běžných“ forem prosazování svých cílů.
3. Vytvoření jádra
Skupina  se již  jasně  vyprofiluje.  Vytvoří  se  stálá  podskupina  agresorů  a  šikana  je
postupně  stále  více  přitvrzována  a  systematizována.  Pokud  se  v rámci  kolektivu
nevyskytne  dostatečně  silná  pozitivní  podskupina,  schopná  ve  vlivu  a  popularitě
konkurovat agresorům, případně je zastavit či alespoň určit „mantinely“ jejich působení,
přerůstá zpravidla šikana do pokročilého stádia (stupně 4 a 5).

81 KOLÁŘ, M.                                            2001, s. 32.
82 KOLÁŘ, M.                                              1997, 2001
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4. Většina přejímá normy agresorů
Skupina již téměř zcela přijme normy agresorů a šikany se účastní v podstatě všichni
členové kolektivu, včetně původně mírných a ukázněných žáků.
5. Totalita neboli dokonalá šikana
Rozdělení skupiny na otrokáře a otroky. Oběti se dostávají do pozice otroků a je na nich
využíváno vše, co je využitelné.  Za dokonalou šikanu označujeme stav,  kdy šikana
prorůstá do oficiálních struktur příslušné instituce a lidé, kteří jsou odpovědni za její
potírání nejsou schopni šikaně  čelit, přehlížejí ji  či  jsou dokonce na straně  agresorů.
Oběť tak v mnoha případech prakticky ztrácí šanci na dovolání se spravedlnosti.

8.3.2 Aktéři šikany

Jak jsme již ve shodě s M. Kolářem naznačili, šikanu lze považovat za sociální
onemocnění celého kolektivu a potažmo i celé instituce, v rámci jejíhož působení se
šikana objeví. Zastavme se však u dvou hlavních protagonistů této hry se strachem – u
agresorů a obětí.

Věnujme se nejprve  agresorům -  vzhledem k tomu,  že šikana je specifickým
druhem  agrese,  rekrutují  se  pachatelé  šikany  především  z řad  jedinců  fyzicky
nadprůměrně  zdatných, silných a obratných, což ovšem nemusí být  pravidlem. Mezi
šikanujícími  jedinci  najdeme  též  osoby  fyzicky  podprůměrně  vybavené.  Ty  však
většinou dokáží fyzický handicap kompenzovat např. inteligencí.  Inteligence spojená
s bezohledností a krutostí může vyvážit nedostatek tělesné síly. Agresor může pro
svůj záměr získat skupinu, proti jejíž převaze je oběť bezmocná. Může dokonce
šikanu vymyslet a zorganizovat, aniž by se sám oběti dotkl.

Říčan83 (1995) se odvolává na výsledky výzkumů mnoha badatelů a uvádí některé
aspekty, které mohou v konečném součtu vyústit v to, že se jedinec stane agresorem.
Jsou to především:

• temperamentové dispozice (vznětlivost, impulzivita, menší citlivost k možným
následkům jednání)
• způsob výchovy (nedostatek  vřelého zájmu o  dítě,  citový chlad,  ponižování,
lhostejnost až nepřátelství, prudké výbuchy negativních citů až nenávisti, fyzické i
psychické násilí: bití, kruté tělesné tresty, nadávky)
• tolerance k násilí, jehož se dítě dopouští vůči vrstevníkům (mnohdy dokonce
přímá  podpora  a  pochvala  za  násilné  jednání,  které  je chápáno  jako  legitimní
prostředek k dosahování cílů)

Doplňme, že i  „pouhá“  absence duchovních a etických  hodnot  ve výchově  či
jejich nedostatečné prosazování může přispět  ke vzniku a šíření šikany.  Pokud naše
žáky  v průběhu  výchovy  nenaučíme,  že  slabší  či  jakkoli  handicapovaní  jedinci  by
neměli  být  terčem  posměchu  a  předmětem  pohrdání,  ale  spíše  objektem  hodným
ochrany, pomoci a vstřícnosti, můžeme jen těžko očekávat, že jakékoli agresivní výpady
vůči těmto jedincům budou tabu či že se těchto jedinců v případě nutnosti zastanou.

83 ŘÍČAN 1995
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Zajímavé je též zamyšlení nad motivy agresorů. M. Kolář84 uvádí šest možných
motivů:
� Motiv  upoutání  pozornosti. Agresor  touží  být  středem  zájmu  publika  a
šikanuje, aby získal obdiv a přízeň spolužáků
� Motiv zabíjení nudy.
� Motiv „Mengeleho“.  Agresor zkoumá, kam až je možné zajít,  co oběť  ještě
vydrží.  Co  bude  ochotna  ve  svém  strachu  pro  agresora  vykonat.  Uplatňuje  se
přirozená zvědavost a šikana se stává krutým experimentem.
� Motiv žárlivosti.  Žáci závidí dobrému žáku přízeň učitelů a tak se mu mstí.
� Motiv „prevence“.  Bývalá  oběť  chce předejít  svému týrání  a začne tak pro
jistotu sama šikanovat, případně se rychle k nějakému agresorovi připojí.
� Motiv  vykonat  něco velkého. Celkově  neúspěšní  násilníci,  často  sami sobě
dokazují, že jsou schopni výkonu a oni jsou těmi, kdo určují běh věcí.

Dalším  nezřídka  se  vyskytujícím  motivem  je  nápodoba.  Je  zdokumentováno
mnoho případů,  kdy se agresoři  nechali  inspirovat  oblíbeným akčním hrdinou či  se
zhlédli v agresivních vzorech (jednotky SS, Ku-klux-klan apod.). Je dokonce uváděn
případ,  kdy  byla  pachatelem šikany  skupina  dívek,  která  si  vzala  za  vzor  Xenu  –
princeznu bojovnici.

Ať již jsou pohnutky pachatelů šikany jakékoli, shodují se odborníci v názoru, že
minimálně  dva motivy jsou téměř  všem agresorům společné –  krutost a touha po
moci.

���� Zamyslete se nad vlivem masmédií na agresivitu dětí. Svá tvrzení se pokuste

dokumentovat konkrétními příklady. 

Naopak oběti šikany zpravidla bývají žáci fyzicky slabší (což však nemusí platit
bezpodmínečně). Jejich největším handicapem oproti agresorům je bojácnost, psychická
zranitelnost a neschopnost skrývat a ovládnout svůj strach, jít do konfliktu a bránit se.
Právě  panický strach,  který oběti  často pociťují  jim (i  přes nesporný fyzický fond)
sebeobranu neumožňuje. Obětí šikany se též mnohdy bývají žáci jakkoli odlišní. Jejich
odlišnost může spočívat v nápadnosti ve zjevu, povahových rysech, rasové, etnické či
náboženské  příslušnosti,  sociálním  postavení,  snížených  rozumových  schopnostech
nebo naopak v nesporném nadání a osobnostní vyspělosti, obezitě, tělesné neobratnosti
a v mnoha jiných aspektech. Zpravidla téměř v každém kolektivu se vyskytují jedinci,
jež se nacházejí na jeho chvostu coby outsideři, tedy jedinci náchylní k tomu, stát se
předmětem opovrhování ze strany kolektivu a předmětem izolace, od čehož je již jen
krůček k tomu, stát se obětí šikany.

84 KOLÁŘ, M.                                            2001, s.85-86.
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Vykopalová85 uvádí,  že  zvláštní  skupinu  tvoří  oběti,  které  jsou  současně  také
agresory.  Tito jedinci se zpravidla zúčastňují  šikanování spíše jako členové skupiny.
Jedná  se  většinou  o  jedince  neúspěšné,  neoblíbené,  kteří  si  tímto  jednáním  snaží
kompenzovat své vlastní nedostatky.

8.3.3 Odhalení šikany

K odhalení  šikany  ve  školním  prostředí  může  dojít  několika  způsoby.  Patrně
nejčastějším bývá odhalení prostřednictvím informátora (zpravidla jím jsou rodiče či
spolužáci oběti). Dobrý pedagog, jenž se těší důvěře svých žáků má naději, že se oběť
sama svěří  se  svým trápením a požádá o pomoc.  Můžeme se rovněž stát  přímými
svědky šikany, ve chvíli, kdy např. neočekávaně vstoupíme do třídy či během dozoru
zkontrolujeme místo, které zpravidla bývá mimo pozornost pedagogů.  Snadno se též
může přihodit, že agresoři své „legrácky“ přeženou, oběť zraní a nestihnou či nemohou
vše  do  příchodu  učitele  do  třídy  „zamaskovat“.  Pedagog  se  tak  stává  nepřímým
svědkem šikany.

Je  však  povinností  a  věcí  profesionální  cti  každého  pedagoga  znát  co
nejpodrobněji své žáky a všímat si i drobných varovných signálů a možných příznaků
šikanování. Považujeme za nutné uvést jejich základní přehled.

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování  ∗∗∗∗  

Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.

� Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
� Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.
� přestávkách vyhledává blízkost učitelů.
� Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.
� Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.
� Stává se uzavřeným.
� Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.
� Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.
� Zašpiněný nebo poškozený oděv.
� Stále postrádá nějaké své věci.
� Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.
� Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.
� Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.
� Odřeniny,  modřiny,  škrábance  nebo  řezné  rány,  které  nedovede  uspokojivě

vysvětlit. (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do
třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!)

Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto
možných příznaků šikanování: 

� Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
� Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
� Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.

85 VYKOPALOVÁ,                                                           2001
 (Metodický pokyn MŠMT, též Říčan, 1995)
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� Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá
odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat
strach. Ztráta chuti k jídlu.

� Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí
o dovoz či odvoz autem.

� Dítě  chodí  domů  ze školy  hladové (agresoři  mu berou  svačinu  nebo peníze na
svačinu).

� Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“
� Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
� Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné

sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
� Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká,

že je ztratilo), případně doma krade peníze.
� Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
� Dítě je neobvykle,  nečekaně  agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná

projevuje i zlobu vůči rodičům.
� Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se

zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace
s teploměrem apod.).

� Dítě se vyhýbá docházce do školy.
� Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

� Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky,  ponižování,
hrubé žerty na jeho účet.  Rozhodujícím kritériem je,  do jaké míry  je  daný žák
konkrétní přezdívkou nebo „legrací“ zranitelný.

� Kritika  žáka,  výtky  na  jeho  adresu,  zejména  pronášené  nepřátelským  až  nená-
vistným, nebo pohrdavým tónem.

� Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.
� Příkazy,  které žák dostává od jiných spolužáků,  zejména pronášené panovačným

tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje.
� Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.
� Honění,  strkání,  šťouchání,  rány,  kopání,  které  třeba  nejsou zvlášť  silné,  ale  je

nápadné, že je oběť neoplácí.
� Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.
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���� Úkol 8/2: Proveďte na Vašem pracovišti pozorování zaměřené na případný
výskyt  přímých  či  nepřímých  znakům šikanování,  případně  si
pokuste vzpomenout na případný výskyt těchto znaků. Zamyslete
se též nad tím, jaká by byla Vaše reakce na uvedené signály.

8.3.4 Postup vyšetřování

Hned v úvodu považujeme za nutné uvést, že pokud pedagogický pracovník získá
informace  o  výskytu  šikany  v rámci  pedagogického  zařízení  či  jsou  mu  známy
skutečnosti,  jež  mohou o  výskytu  šikany svědčit,  je  povinen v tomto smyslu  učinit
opatření.  Při  podezření,  že  šikanování  naplnilo  skutkovou  podstatu  přestupku  nebo
trestného činu, je navíc ředitel školy či jiného školského zařízení povinen oznámit tuto
skutečnost Policii ČR. Stejně tak jsou školy a školská zařízení povinny bez zbytečného
odkladu  oznámit  orgánu  sociálně  právní  ochrany  skutečnosti,  které  ohrožují  žáka
(svěřence),  nebo  že  žák  (svěřenec)  spáchal  trestný  čin,  popř.  opakovaně  páchá
přestupky. Článek 1, odstavec 4 Metodického pokynu MŠMT výslovně uvádí: „U čitel
nebo  vychovatel,  kterému  bude  znám  případ  šikanování  a  nepřijme  v  tomto
ohledu  žádné  opatření,  se  vystavuje  riziku  trestního  postihu  pro  neoznámení,
případně nepřekažení trestného činu. V úvahu přicházejí i další trestné činy jako
např. nadržování či schvalování trestného činu, v krajním p řípadě i podněcování.
Skutkovou  podstatu  účastenství  na  trestném činu  podle  §  10  trestního  zákona
může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků
věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného
samotného mezi šikanujícími žáky apod.“

Učitel (potažmo vychovatel) může na výskyt šikany reagovat v podstatě dvěma
způsoby. Buď sám, popřípadě ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy či
dalšími pedagogickými pracovníky zahájí vyšetřování nebo využije možnosti obrátit se
na odborníka, jež se na výzvu vyšetřování ujme.

Pro vyšetřování šikany doporučuje Metodický pokyn MŠMT strategii prováděnou
v následujících pěti krocích, které doplňujeme krátkým komentářem: 

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětmi.
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Důležité je všechny získané informace pečlivě zaznamenat, i zdánlivě bezvýznamné
maličkosti mohou hrát roli při usvědčování pachatele. Je rovněž možné, že se škola
či rodiče mohou v průběhu vyšetřování obrátit na policii či ČŠI a získané informace
bude nutné předat. I z tohoto důvodu je jejich podrobný a kvalitní záznam důležitý.
2. Nalezení vhodných svědků. 
Nejlépe ve spolupráci s obětí. Právě oběť sama dokáže nejlépe označit jedince, kteří
se na šikaně nepodíleli či se jí pokusili zastat apod.
3. Individuální,  případně  konfrontační  rozhovory  se  svědky (nikoli  však
konfrontace obětí a agresorů). Konfrontaci svědků zařazujeme v případě, že se jejich
výpovědi rozcházejí.
4. Zajištění ochrany obětem.
Ochranu oběti  je v méně  závažných případech možné zajistit zvýšeným dozorem
spojeným  se  zajištěním  bezpečného  příchodu  a  odchodu  ze  školy  (doprovod),
v závažnějších případech je účelné  po dohodě s rodiči přeřadit žáka dočasně (do
uzavření vyšetřování) do jiné třídy,  na jinou školu či  případně  ponechat doma a
vypracovat jakýsi krátkodobý individuální výukový plán.
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
Rozhovor  s agresory  je  vždy  posledním  bodem  vyšetřování  a  předpokládá
nashromáždění dostatečného množství důkazů.  Slouží  k tomu, abychom agresory
okamžitě zastavili. 

Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti, tzv. „školního lynčování“ je
opět Metodickým pokynem MŠMT∗ doporučován následující postup:

1. Překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti. 
2. Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování. 
3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 
4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 
5. Nahlášení policii. 
6. Vlastní vyšetřování. 

Ve  chvíli,  kdy  je  vyšetřování  ukončeno  je  třeba  přijmout  výchovná  opatření
k potrestání agresorů. Mezi běžně používaná výchovná opatření patří:
� Napomenutí  a  důtka  třídního  učitele,  důtka  ředitele,  podmíněné vyloučení  a
vyloučení ze studia na střední škole.
� Snížení známky z chování.
� Převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny.
� Doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska
výchovné  péče  pro  děti  a  mládež  (dále  SVP)  nebo  v  nestátních  organizacích
majících obdobnou náplň činnosti jako SVP.

Ve zvláště závažných případech šikan lze dle Metodického pokynu MŠMT užít i
dalších mimořádných opatření: 
� Doporučení  rodičům na  dobrovolné  umístění  dítěte  do  pobytového  oddělení
SVP, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně
příslušném diagnostickém ústavu. 
� Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení
předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém
ústavu. 
� Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování. 

 (též In.: KOLÁŘ, M………………………………………………….2001)
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Velmi specifikou součástí postupu v případu šikany na školách a ve školských
zařízeních je  náprava. Nápravná opatření  musí být samozřejmě  zaměřena nejen na
oběť a agresora, ale zpravidla též na nápravu vztahů v celé skupině či instituci, která
byla šikanou zasažena. V závažnějších případech je mnohdy třeba poskytnout obětem
psychoterapeutickou péči. Vzhledem k tomu, že náprava je vždy do značné míry vázána
na  konkrétní  případ  a  její  širší  rozbor  by  byl  prostorově  náročný,  doporučujeme
případným  zájemcům  o  tuto  problematiku  podrobný  přehled  možných  nápravných
opatření, včetně nástinu Základního intervenčního programu (ZIP) In:

���� KOLÁ Ř,  M. Bolest  šikanování.  Cesta k zastavení epidemie šikanování ve

školách. Praha: Portál, 2001. s.120 – 130, s.171 – 196, s.235 – 246.

V této  publikaci  naleznou  čtenáři  též  podrobné  informace  týkající  se
vyšetřování  šikany  ve  školním  prostředí,  včetně  metodických  doporučení
k uvedeným postupům.

8.3.5 Možnosti prevence

Jedním  ze  základních  předpokladů  pro  úspěšnou  práci  dětí  ve  škole  a  též
nezbytnou podmínkou existence příznivého sociálního klimatu třídy, výchovné skupiny
či školy jako celku je  pocit bezpečí každého jedince. Jednou z prvořadých povinností
školy  je  tak  bezesporu  předcházet  všem projevům agresivity  a šikany mezi  žáky a
v žádném případě nepodceňovat ani první příznaky šikanování. K tomu je samozřejmě
nezbytné, aby o fenoménu šikanování, jeho podstatě, projevech, formách i důsledcích
byli co nejpodrobněji informováni všichni žáci, učitelé, vychovatelé, výchovní poradci,
ředitelé školských zařízení i školní inspektoři. Každý žák by měl vědět co je a co není
šikanování,  znát  možnosti,  jak  se  zachovat  ve  chvíli,  kdy je  ohrožován agresory  a
především vědět,  kam  se může  obrátit  o  pomoc  s vědomím,  že  mu skutečně  bude
pomoženo!,  což  samozřejmě  předpokládá,  že  pedagogičtí  pracovníci  k tomu budou
způsobilí. Právě  nedostatek  informací  u osob zainteresovaných v případu šikanování
je nesmírnou výhodou pro potenciální i stávající agresory a obrovským nebezpečím pro
oběti. 

Metodický  pokyn  MŠMT v článku  3,  odstavcích  2,  3  a  4  poměrně  podrobně
vymezuje úkoly jednotlivých pracovníků  ve školách a školských zařízeních v oblasti
prevence šikanování.

Všem pedagogickým pracovníkům na všech úrovních a typech škol ve výchovně
vzdělávacím procesu ukládá vést důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování
norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících
identitu a individualitu žáka a rozvíjet zejména: 
� pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka, 
� respekt k individualit ě každého jedince, 
� etické jednání (humanita, tolerance), 
� jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost

jedince. 

Všichni pedagogičtí pracovníci by měli využívat možností osobní, společenské a
morální výchovy v prevenci šikanování a prohlubovat si své znalosti a dovednosti v
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tomto  oboru.  Důležité  aktivity  školy  nelze  spojovat  jen  s  určitým  vyučovacím
předmětem nebo skupinou předmětů. To se týká zejména situací, kdy se žák učí přijímat
všeobecné  hodnoty  společnosti,  identifikovat  se  s  nimi  a  jednat  v  jejich  duchu  v
každodenním životě. 

Pedagogickým  centrům a  dalším  subjektům  poskytujícím  další  vzdělávání
pedagogickým pracovníkům ukládá zajistit v tomto oboru podle úrovní a typu škol a
podle  akreditovaných  programů  toto  vzdělávání  výchovných  poradců,  školních
metodiků prevence i dalších učitelů. 

Největší díl zodpovědnosti za realizaci preventivních opatření však samozřejmě
leží  na  bedrech  ředitelů  škol  a  školských  zařízení,  kteří  dle  příslušného  pokynu
odpovídají  za  systémové  aktivity  školy  v  oblasti  prevence  šikanování  a  agresivity.
Vychází  se  přitom  z  komplexního  pojetí  preventivní  strategie,  která  je  ve  smyslu
metodického  pokynu  ministra  k  prevenci  sociálně  patologických  jevů  součástí
minimálního preventivního programu školy. V rámci účinné prevence šikanování je při
přípravě a realizaci celoškolské (celoústavní) strategie důležité zejména:
� Zajistit  účast  školního  metodika  prevence  a  případně  i  dalších  učitelů  v

akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Školní metodik prevence bude
zodpovídat  za  informovanost  všech  pedagogických  pracovníků  školy  nebo
školského zařízení o dané problematice. Bude se aktivně podílet na řešení případů
šikanování a napomáhat svým kolegům zvládnout základní postup a strategii  při
řešení konkrétních situací. Doporučuje se seznámit pedagogické pracovníky mimo
jiné též s informací MŠMT ČR č.j. 14 144/98-22 „Spolupráce škol a předškolních
zařízení s Policií ČR při  prevenci a při  vyšetřování kriminality dětí a mládeže a
kriminality na dětech a mládeži páchané“. 

� Navodit úzkou spolupráci mezi žáky (svěřenci), rodiči a pedagogy a jasně vymezit
možnosti  oznamovat  i  zárodky šikanování  (při  zachování  důvěrnosti  takovýchto
sdělení).

� Ve školním (ústavním) řádu jasně stanovit pravidla chování včetně sankcí za jejich
porušení.

� Zajistit  v  souladu  s  pracovním  řádem  zvýšený  a  kvalitní  dohled  pedagogů  o
přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna, a
to hlavně  v  prostorách,  kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo
docházet.
� Seznámit  pedagogy  se  systémem  školy  pro  oznamování  a  vyšetřování
šikanování, vést pečlivou evidenci všech případů agresivního chování a šikanování
mezi spolužáky (školní metodik prevence, výchovný poradce).
� Aktivně zapojit do prevence šikanování i nepedagogické pracovníky.
� Zvyšovat informovanost pedagogů v této oblasti, doplňovat školní knihovnu o
literaturu  z  oblasti  problematiky  agresivního  chování  a  šikanování,  organizovat
semináře  s  odborníky  zabývajícími  se  danou  problematikou,  začleňovat  témata
šikany do dalšího vzdělávání učitelů apod.
� Informovat pedagogy, žáky (svěřence) i rodiče o tom, co dělat v případě, když
se dozvědí o šikanování (např. umístit na přístupné místo kontakty a telefonní čísla
na instituce, které se problematikou šikanování zabývají, viz příloha č. 2 a 3).
� Spolupracovat  s odbornými  službami resortu  školství (PPP, SVP a s dalšími
odbornými pracovišti poradenských a preventivních služeb v regionu, poskytujícími
odbornou konzultaci a psychoterapeutickou péči, s metodiky preventivních aktivit a
s dalšími odborníky v regionu). 
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Kolář86 předkládá sedmivrstevný model ucelené prevence školních šikan, jehož
jednotlivými vrstvami jsou:

1. Pedagogická komunita,  která  posiluje imunitu  školních skupin a celých  škol
proti onemocnění šikanováním.
2. Specifický program proti šikanování jako dílčí součást školní komunity, který
dokáže případné onemocnění brzy detekovat a účinně léčit.
3. Odborné  služby  resortu  školství,  tvořené  pedagogicko-psychologickými
poradnami,  středisky  výchovné  péče,  speciálně  pedagogickými  centry,
diagnostickými ústavy apod., jejichž úkolem je umět řešit pokročilé šikany a vůbec
poskytnout servis v oblasti prevence šikanování.
4. Spolupráce  škol  s odborníky  z jiných  resortů  a  nestátními  organizacemi
zabývají-cími se prevencí šikanování. Patří sem například spolupráce s kriminalisty
pro  mládež,  sociálními  kurátory,  dětskými  psychiatry  (zejména  při  brutálních  a
kriminálních šikanách).
5. Pomoc a podpora ministerstva a krajských úřadů školám při vytváření prevence
šikanování.
6. Kontrola  ze  strany  České  školní  inspekce,  ministerstva  školství  a  krajských
úřadů, jak jsou připraveny ochránit žáky před šikanováním.
7. Monitorování  situace  a  zabezpečování  ochrany  práv  dětí  nevládními
organizacemi,  jako je například Amnesty International  v ČR, Občanské sdružení
proti šikanování apod.

I Pőthe87 uvádí sedm pravidel prevence, pomocí nichž lze šikaně předcházet:
1. Vytvořením atmosféry otevřenosti a vzájemné solidarity.
2. Definováním vlastních postojů k podstatě a existenci šikany.
3. Stanovením jasných pravidel chování v kolektivu.
4. Vedením pravidelných diskusí na téma tělesné, etnické či kulturní odlišnosti
5. Vzděláváním v oblasti lidských práv a duchovních tradic.
6. Výchovnými metodami založenými na chvále a ocenění místo trestů a sankcí.
7. Stanovením  dohledu  nad  chováním  dětí  a  cíleným  sledováním  přímých  a

nepřímých známek šikany.

V rámci  preventivních  opatření  je  bezpochyby  možné  využít  sociometrii  pro
detekci vztahů uvnitř třídy či výchovné skupiny, obvykle je doporučován sociometricko
– ratingový test  vztahů  ve třídě  (SO-RA-D) či  dotazník specifických  sociálních rolí
(DSSR)3).  Velmi  dobré  zkušenosti  prezentují  pedagogové  s aplikací  tzv.  skrytého
vrstevnického programu4). Nejen k prevenci šikanování jako takového lze též využít
některé z interakčních her pro zvládání zlosti a agresivity mezi žáky5). Samozřejmostí
by na školách a ve školských zařízeních mělo být vyvěšení letáků pro děti či mládež a
rodiče (Kolář, 2001, s.227-231). Při podezření na výskyt šikanování lze kromě běžných
metod, jakými jsou pozorování, rozhovor, vhodně zvolený námět kresby či slohového
cvičení,  aplikovat  též specializovaný depistážní  dotazník pro zachycení  alarmujících
signálů svědčících o přítomnosti šikany ve skupině (Kolář, 2001, s.221) či depistážní
dotazník šikanování (Kolář, 2001, s.223-225).

Jedním ze stěžejních předpokladů úspěšnosti prevence šikany je též kvalitní práce
pedagoga, ve smyslu schopnosti ovlivňovat vztahy uvnitř třídy a naučit žáky kooperaci. 

Ochrana zdraví  a života našich žáků  či  svěřenců  patří  mezi  nejdůležitější  úkoly
každého  pedagogického  pracovníka  a  jednou  z  našich  prvořadých  povinností  je
spolupodílet se na tom, aby se naše škola stala pro děti skutečně bezpečným místem

86 KOLÁŘ, M.                                               2001, s.198.
87 PŐTHE                                                   1996, s.100
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v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Pokud se nám podaří naše žáky naučit, že svět
není džunglí,  kde vítězí  ten silnější  a že společnost  má účinné mechanismy pomocí
nichž  dokáže ochránit ty slabší, naše vynaložené úsilí se nám mnohonásobně vrátí.  

����Úkol 8/3:  Připravte vlastní  program prevence šikanování na Vaší škole.
Zamyslete se nad možnostmi jeho realizace a prezentace kolegům,
žákům i rodičům.

      

_______________________________________________________________________________________________________
3) Více In: KOLÁŘ,  M.  Bolest šikanování. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha:
Portál, 2001. s. 174-177.
4)  MARTINCOVÁ,  N.  Použití  skrytého  vrstevnického  programu  v prostředí  třídy,  kde  dochází
k negativním sociálním jevům. 
In: KOL. AUT. Prevence šikanování ve školách. Sborník příspěvků. Praha: IPPP ČR, 1998.
5)  Téměř  150 těchto  her  nalezne  případný zájemce v publikaci  PORTMANNOVÁ,  R.  Jak zacházet
s agresivitou. 150 her pro zvládnutí zlosti a agresivity. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-094-4

� Doporučená literatura:

1. GOLDMANOVÁ, J. Jak si nenechat ublížit. Praha: Portál, 1995.
2. KOL. AUT. Prevence šikanování ve školách. Sborník příspěvků. Praha: IPPP
ČR, 1998.
3. KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve
školách. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X
4. KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997, 2000.
5. PARRY,J., CARRINGTON, G. Čelíme šikanování. Metodický materiál. Praha:
IPPP ČR, 1995 (překlad z angličtiny)
6. PORTMANNOVÁ, R. Jak zacházet s agresivitou. 150 her pro zvládnutí zlosti a
agresivity. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-094-4

7. ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995.
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8.4 Týrané, zneužívané a zanedbávané děti 

Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

� Než  se  pustíte  do  studia  této  podkapitoly,  pokuste  se  charakterizovat  níže
uvedené  pojmy,  pokud  budete  potřebovat   pomoc,  najdete  ji  v  doporučené
literatuře.

���� 
CAN –

týrání dětí– 

sexuální zneužívání – 

zanedbávání dětí -

deprivace – 

 

� Osnova:

8.4.1 Formy a projevy syndromu CAN
8.4.2 Varovné signály (Jak rozpoznat nebezpečí)
8.4.3 Prevence syndromu CAN

Syndrom  týraného,  zneužívaného  a  zanedbávaného  dítěte je  v anglosaské
literatuře označován jako  syndrom CAN (Child Abuse and Neglect)  a v posledních
letech se toto označení již vžilo i v naší odborné terminologii. Vývoj tohoto pojmu je
možné sledovat již od konce padesátých let minulého století. V současnosti je syndrom
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CAN je nejčastěji  definován jako soubor nepříznivých příznaků  v nejrůznějších
oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, především v rodině.
Tyto příznaky jsou výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti, způsobeného
nebo  působeného  nejčastěji  jeho  nejbližšími  (primárními)  vychovateli,  hlavně
rodiči.  Jejich  extrémní  podobou je  úplné zahubení  dítěte. Dunovský,  Dytrych  a
Matějček88 poznamenávají,  že: „pro samotnou identifikaci CAN musí být splněna
jedna ze základních podmínek. Tou je příčinná souvislost mezi aktivitou pachatele
vůči dítěti  a přímými i nepřímými následky této aktivity pro stav a vývoj dítěte
nebo  jednotlivé  oblasti  jeho  života.  Zjistit  tento  vztah  znamená  potvrzení  i
příslušné dignózy CAN. Značný rozsah syndromu CAN, jeho forem a projevů (viz
dále)  je  též  spojen  s obtížemi  kvantifikovat  tento  jev“.  Dále  předkládají  vlastní
pracovní  definici  týrání,  zneužívání  a  zanedbávání89:  „Za  týrání,  zneužívání  a
zanedbávání  dítěte  považujeme  jakékoliv  nenáhodné,  preventabilní  (lze  mu
předcházet), vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele anebo jiné
osoby  vůči  dítěti,  jež  je  v dané  společnosti  nepřijatelné  nebo  odmítané  a  jež
poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje
jeho smrt.“

8.4.1 Formy a projevy syndromu CAN

Nahlédněme nyní podrobněji na jednotlivé formy a projevy syndromu CAN, tedy
týrání, zneužívání a zanedbávání dětí a uveďme též jejich možné následky.

TÝRÁNÍ 

Týrání  dětí  můžeme rozdělit  na týrání  fyzické a  psychické,  přičemž obě  tyto
formy se mohou projevovat v aktivní nebo pasivní podobě.

1. Tělesné týrání
Tělesné týrání  je Zdravotní  komisí Rady Evropy z roku 1992 definováno jako

fyzické ublížení na dítěti nebo nezabránění ublížení či utrpení dítěte, včetně úmyslného
otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost či důvodné podezření, že
zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno.

Podle některých zahraničních statistik je jedna třetina urgentních úrazových stavů
u dětí, především u dětí do tří let, způsobena násilím páchaným na dítěti.∗ 

1.1 Tělesné týrání aktivní
Tato forma tělesného týrání  zahrnuje veškeré akty násilí  na dítěti.  Dunovský90

považuje  ve  shodě  s mnoha  výzkumy  za  jedno  z hlavních  východisek  násilného
zacházení s dětmi jejich tělesné trestání. To velmi snadno přechází do týrání, přičemž
hranice  mezi  trestem  a  týráním  je  téměř  nezjistitelná,  zvláště  v transkulturálním
pohledu. 

Dle výzkumu Vaníčkové a kol.91 (1994) nebylo z 886 dotazovaných dětí jen 9,2 %
nikdy bito, naopak každé páté dítě  bylo  tělesně  trestáno relativně  často (maximálně

88 DUNOVSKÝ, DYTRYCH A MATĚJČEK                                             1995, s. 21
89 tamtéž, s. 24
 (LANGMEIER, 1989, též MŰHLPACHR, 2001, s. 80) 
90 DUNOVSKÝ                                1991
91 VANÍČKOVÁ A KOL.                              1994
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jednou týdně  a minimálně  jednou za měsíc) a tresty zahrnovaly výprask,  fackování,
kopance a silné rány. Autorka rovněž zjistila, že až 45 % pedagogů dosud užívá tělesný
trest jako jeden z výchovných prostředků.

Dle názoru odborníků je těžiště tělesného týrání a zneužívání dětí nutné hledat
především v nezvládnuté a nadměrné agresi rodičů  a dalších osob podílejících se na
výchově.

Následkem  tělesného  týrání  zpravidla  bývá  poranění  v důsledku  bití,  kopání,
popálení, opaření atd., ale i následky selhání ochrany dítěte před násilím.  

Mezi  následnými  poraněními  způsobenými  aktivním  fyzickým  týráním
rozeznáváme poranění zavřená, otevřená a mnohočetná.

a) Zavřená  poranění –  otřesy  (mozku  a  míchy),  pohmožděniny,
kousnutí,  vytrhání  vlasů,  poranění  svalů,  šlach,  nervů,  cév  a  kloubů  či  kostí,
poranění hlavy, poranění vzniklá následkem třesení (tzv. Shaken Infant Syndrom),
subdurální hematom, pohmoždění či stlačení mozku, poranění nitrobřišních orgánů
atd.

b) Otevřená poranění – oděrky, sečné, řezné, bodné, tržné či střelné
rány, rány kousnutím, popáleniny, nitrooční krvácení atd.

c) Mnohočetná poranění – zpravidla množství oděrek, pohmožděnin
či  ran  ve  spojení  s frakturami  či  vnitřním  krvácením,  jakožto  následky
dlouhodobého a opakovaného týrání.

1.2 Tělesné týrání pasivní
Nedostatečné  uspokojení  základních  tělesných  potřeb  dětí  z důvodu  nedosta-

tečného  výkonu  rodičovské  či  vychovatelské  role,  nejčastěji  z důvodu  nezralosti,
snížených  rozumových  schopností,  morální  a  citové  otupělosti  či  hledání  jiných
životních hodnot, než těch spojených s výchovou dětí. Následkem je neprospívání dítěte
jeho zanedbanost a nedostatečný rozvoj ve všech oblastech života, v nejzávažnějších
případech pak zpustnutí dítěte či jeho smrt.. 

Pasivní  tělesné  týrání  se  nejčastěji  projevuje  podvýživou  (následkem  bývá
zřetelná  podváha,  nižší  vzrůst,  hypovitaminóza,  deformace  kostí),  nedostatkem
zdravotní a stomatologické péče, nedostatečnou hygienou, zcela nevhodnými životními
podmínkami dítěte, nedostatkem ošacení, nedostatky ve vzdělání a výchově atd.

2. Psychické týrání
V odborné literatuře často můžeme narazit na termíny psychické a emoční týrání.

Obecně  lze  ale  říci,  že  psychické  týrání  v sobě  zpravidla  jako  jednu  z komponent
zahrnuje i emoční týrání  a má výrazný negativní vliv na psychický a emoční vývoj
dítěte. Je též nasnadě, že fyzické týrání či pohlavní zneužívání si lze jen těžko představit
bez týrání psychického. Specifikem psychického týrání je na rozdíl od týrání tělesného
jeho  velmi  komplikovaná  prokazatelnost.  Prokazatelné  jsou  však  akutní  změny
v psychice dítěte, depresivní a úzkostné reakce či dlouhodobější psychické poruchy.

2.1 Psychické týrání aktivní
Zahrnuje  aktivní  činnost,  která  je dítěti  nepříjemná a negativně  postihuje jeho

psychický a emoční vývoj. Za aktivní psychické týrání považuje nadávky, ponižování,
zesměšňování,  opovrhování,  hostilita,  nedůvěra  v dítě,  neustálé  požadování  výkonů
vysoko nad možnostmi dětí, neustálé srovnávání se sourozenci, spolužáky, vrstevníky,
které vyznívá pro dítě jednoznačně negativně atd.

2.2 Psychické týrání pasivní
Pasivní psychické týrání  se nejčastěji  projevuje jako nevšímavost a nezájem o

dítě, naprostá absence kladných citových projevů k dítěti apod.
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Následky psychického týrání se zpravidla projevují ve dvou opačných rovinách.
Mohou vést ke ztrátě sebedůvěry dítěte, k jeho nízkému sebehodnocení, ustrašenosti,
zvýšené  úzkostnosti,  ztrátě  motivace či  neschopnosti  vyjádřit  svá přání,  požadavky,
názory  apod.  U  jiných  dětí  se  naopak  projeví  poruchami  chování  -  zvýšenou
agresivitou, lhaním, záškoláctvím, útěky. V obou případech se často objevují neurózy,
psychosomatické obtíže či chronický stres.

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ

Definice Rady Evropy z roku 1992 označuje sexuální zneužívání jako nepatřičné
vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoliv sexuální
dotýkání,  styk  či  vykořisťování  kýmkoliv,  komu  bylo  dítě  svěřeno  do  péče  nebo
kýmkoliv,  kdo  dítě  zneužívá.  Takovou  osobou  může  být  rodič,  přítel,  odborný  či
dobrovolný pracovník či cizí osoba.

V současnosti u nás stoupá počet hlášených případů sexuálního zneužívání, což
lze v určitém smyslu považovat za pozitivní jev. Tento fakt totiž může svědčit o větším
počtu odhalených případů,  ale je zřejmé, že drtivá většina jich stále zůstává skryta.
K tomu poznamenává Vaníčková 92:  „Pohlavní týrání je ve skutečnosti častější, než
se  všeobecně  předpokládá,  protože  je  obvykle  skrýváno  všemi  členy  rodiny.
Rodina i dítě se za své chování stydí. Světová zdravotnická organizace udává, že 10
– 40  % žen  a  5  –  20  % mužů  bylo  v dětství  nebo v době  dospívání  zneužito.
Většinou jde o jednorázové ohrožení. Počet dětí vystavených opakovanému nebo
dlouhodobému pohlavnímu zneužívání je odhadován na 1 % dětské populace.“

Sexuální zneužívání se z medicínského hlediska dělí na bezdotykové a dotykové
(kontaktní).

Bezdotykové formy sexuálního zneužívání:
� Exhibicionismus,
� vystavení dítěte pornografickým videozáznamům, fotografiím, tiskovinám,
� obscénní telefonické hovory.

Dotykové formy sexuálního zneužívání:
� sexuální útok,
� znásilnění,
� incest,
� pedofilní obtěžování,
� sexuální turistika, skupinové zneužívání (zneužívání k prostituci),
� sexuální útok s následkem smrti.

Následkem sexuálního zneužívání může být  fyzické poškození dítěte, ale vždy
dochází k poškození v psychice, ve smyslu zdravého vývoje osobnosti. To se nejčastěji
projevuje v závažných  problémech zneužitých  dětí  při  vytváření  partnerských  vazeb
v dospělosti či v pozdějším sexuálním soužití s partnerem. Závažné psychické problémy
se však samozřejmě mohou projevit již ve věku dětském, v bezprostřední návaznosti na
sexuální zneužití či v souvislosti s probíhajícím dlouhodobým zneužíváním.

92 VANÍČKOVÁ                                            1993
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ZANEDBÁVÁNÍ

V odborné  literatuře∗ najdeme  snahu  rozlišit  zanedbanost dítěte  od  psychické
deprivace,  přičemž  deprivace je  zde definována jako  výsledek  životní  situace,  kdy
dítěti nejsou uspokojovány jeho základní psychické potřeby v náležité míře a po určitou,
dosti  dlouhou  dobu.  Uvést  dítě  do  takovéto  situace  a  udržovat  je  v ní  znamená
samozřejmě  ohrožení  jeho  duševního  zdraví  a  celého  dalšího  duševního  vývoje.
Zanedbaností se na rozdíl od deprivace míní následky nedostatku výchovy v prostředí
nízké  socioekonomické  úrovně.  Zanedbané  dítě  obvykle  vyrůstá  v jednoduchém,
primitivním  prostředí,  s nedostatečnou  hygienou,  bez  vhodných  vzorů  vyspělého
chování. Nechodí řádně do školy a nemá ve svém prostředí příležitost rozvinout svůj
psychický potenciál. Autoři rovněž dodávají, že v jakémkoliv posuzování a hodnocení
těchto jevů nutně musíme brát v úvahu současný stav dané společnosti a její kulturní
úroveň, tradici, zvyky, převládající systém hodnot atd.

V klasickém  pojetí  byla  tedy  psychická  deprivace  chápána  jako  následek
dlouhodobého zanedbávání dítěte. V rámci pojmu CAN se zanedbávaným dítětem míní
dítě,  jež  se  ocitá  v situaci,  kdy  je  akutně  a  vážně  ohroženo nedostatkem podnětů
důležitých k svému zdravému fyzickému i psychickému rozvoji, přičemž je zde bráno
v úvahu široké rozpětí nebezpečnosti takových situací, od těch nejtěžších, které samy o
sobě ohrožují život dítěte, až po ty, které jsou relativně lehké a neblahý společenský
výsledek se projeví až ve spojení s jinými činiteli.

Následkem zanedbávání dítěte tedy je ohrožení zdravého psychického i fyzického
vývoje dítěte, v krajních případech jeho smrt.

Zmiňme se ještě v krátkosti o některých specifických formách syndromu CAN.
Mezi ně patří Műnchhausenův syndrom v zastoupení, systémové týrání a zneužívání,
organizované týrání a zneužívání a rituální týrání a zneužívání.

Műnchhausenův syndrom v zastoupení (by proxy) 
Projevuje tím, že si rodiče úmyslně vymýšlejí u dětí různá onemocnění a jejich

příznaky, aby pro ně dítě muselo být vyšetřováno a případně léčeno (často se poškozují
vzorky krve a moči  tak,  aby vyzněly  patologicky).  Tento syndrom vede k vážnému
poškození dětí a dle Resenbergerové93 až v jedné pětině končí smrtí.

Systémové týrání a zneužívání
Dle  materiálu  Zdravotní  komise  Rady  Evropy  (1992)  je  tato  forma  týrání

paradoxně způsobena systémem, který byl založen pro pomoc a ochranu dětí a jejich
rodin. Často se také označuje jako druhotné ubližování (sekundární viktimizace), které
je  způsobeno  nevhodně  koordinovanou  činností  zmiňovaného  systému,  kdy  není
respektován interdisciplinární  přístup sledující  především zájmy dítěte  a poraněné a
traumatizované  děti  jsou  vystaveny  celé  řadě  zbytečných,  opakovaných,  necitlivě
prováděných a často jejich osobnost poškozujících vyšetření, případně výslechů.

Organizované týrání a zneužívání
Zahrnuje  organizovanou  dětskou  prostituci  či  zneužívání  dětí  k výrobě

pornomateriálů, dále též obchod s dětmi, nejenom k sexuálním účelům, ale i za účelem
ilegálního mezinárodního osvojení či dětské práce až otroctví a v neposlední řadě též
organizované vraždy dětí za účelem prodeje jejich orgánů.

Rituální týrání a zneužívání
 (především LANGMEIER, MATĚJČEK, 1963, 1968, 1974)
93 RESENBERGEROVÁ                              1987
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Mc Fadyen94 definuje rituální zneužívání jako fyzické, psychické nebo sexuální
ubližování  dítěti  spojené  s opakovanými  aktivitami  („rituálem“),  jejichž  účelem  či
smyslem  je  spojit  toto  zneužívání  s náboženským,  magickým  nebo  nadpřirozeným
kontextem. 

Dovolujeme si však vyjádřit nesouhlas s tvrzením, že se musí jednat o opakované
aktivity. Za rituální zneužívání lze jistě považovat např. ženskou obřízku v některých
afrických  zemích,  která  je  prováděna  v rámci  jednoho  rituálu.  Dalšími  příklady
rituálního týrání mohou být satanistické rituály, při nichž dochází k týrání či usmrcení
dětí, zásahy exorcistů, kdy je pomocí fyzického ubližování vyháněn ďábel z těla, ale též
odmítání  lékařské  péče  či  transfuze  při  přímém  ohrožení  života  dítěte  u  Svědků
Jehovových či  sexuální  zneužívání  dětí  v rámci  náboženské organizace Rodina (viz.
podkapitola o sektách) atd.

Nejčastější formy a projevy syndromu CAN95 jsou shrnuty v následující tabulce:

Týrání  x ZANEDBÁVÁNÍ

8.4.2 Varovné signály (Jak rozpoznat nebezpečí)

U syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte platí dvojnásob, že
včasné  rozpoznání  problému  může  výrazným  způsobem  ovlivnit  míru  škod,  které
takové jednání dospělých vůči  dětem způsobí. Pokusme se tedy nyní  popsat některé
signály,  jež  mohou pedagogům, ale  i  jiným osobám napovědět,  že je  jedinec obětí
některé z forem syndromu CAN. Ještě než k uvedenému popisu přistoupíme, pokuste se
sami dle předchozí charakteristiky jednotlivých forem některé možné signály určit  a
zapsat:

94 MC FADYEN                        1993
95 DUNOVSKÝ, DYTRYCH, MATĚJČEK,                                                           1995, s. 19
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AKTIVNÍ PASIVNÍ

Tělesné týrání,
zneužívání a
zanedbávání

tržné, zhmožděné rány a
poranění, bití, zlomeniny,

krvácení, dušení, otrávení, smrt

NEPROSPÍVÁNÍ,
VYHLADOV ĚNÍ,

NEDOSTATKY V BYDLENÍ,
OŠACENÍ, VE ZDRAVOTNÍ A

VÝCHOVNÉ PÉČI
Duševní a citové
týrání, zneužívání

a zanedbávání

nadávky, ponižování, strašení,
stres, šikana, agrese

NEDOSTATEK PODNĚTŮ,
ZANEDBANOST DUŠEVNÍ I

CITOVÁ

Sexuální
zneužívání

sexuální hry, pohlavní zneužití,
ohmatávání, manipulace v oblasti

erotogenních zón, znásilnění,
incest

exhibice, video, foto,
audiopornografie, zahrnutí dětí do

sexuálních aktivit dospělých

Zvláštní formy: Műnchhausenův syndrom v zastoupení systémové týrání a zneužívání
organizované týrání a zneužívání rituální týrání a zneužívání



���� Úkol 8/4: Pokuste se sami charakterizovat některé možné signály toho, že
je dítě vystaveno týrání, sexuálnímu zneužívání či zanedbávání a
zapište je.

týrání -

sexuální zneužívání –

zanedbávání –

Je třeba poznamenat, že sama přítomnost některých následujících znaků nemusí
nutně znamenat, že k týrání či zneužívání skutečně došlo. Pravděpodobnost skutečného
týrání či  zneužívání však významně  zvyšuje,  pokud se několik uvedených signálů  či
specifických projevů v chování dítěte objevuje současně nebo v krátkém časovém sledu.

Přehled  možných  varovných  signálů  či  příznaků  týrání,  zneužívání  či
zanedbávání dětí:

Známky týrání dětí:
� bolestný dětský pláč ve spojení s nadávkami a zlostnými výkřiky dospělých,
� časté oděrky, modřiny či odřeniny na těle dítěte (zvláště na netypických místech),
� stopy po popáleninách či opaření, popáleniny,
� stopy po svazování,
� vytrhané vlasy,
� zhmožděniny po kousnutí,
� otisky předmětů na těle (žehlička, přezka opasku, žebra topení),
� otisky dlaně či prstů ruky na těle dítěte,
� různé druhy ran či množství jizev po ranách,
� natrhnutí ucha,
� oteklé rty.

Možné změny a zvláštnosti v chování týraného dítěte:
� celková apatie ve smyslu naprostého nezájmu o dění v jeho okolí,
� výrazná úzkost v přítomnosti rodičů či určitých jiných dospělých osob,
� vyhýbání se školním i mimoškolním aktivitám,
� vyhýbání se vrstevníkům,
� snaha vyhnout se situacím zahrnujícím svlékání (tělesná výchova, plavání, dítě
je v horku „přeoblečené“),
� nepravděpodobná vysvětlení vzniku některých zranění na těle dítěte či neochota
vůbec o nich mluvit,
� nápadné projevy úleku či úzkosti při náhlých hlasitých projevech,
� úzkostné „ucuknutí“ při snaze o tělesný kontakt,
� potíže se soustředěním,
� zvýšená úzkostnost,
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� nápadně lhostejné postoje,
� útěky z domova,
� psychosomatické obtíže,
� zvýšená dráždivost a projevy vzteku i na sebemenší podněty,
� agresivita vůči vrstevníkům,
� sebepoškozování či pokus o sebevraždu.

Za tělesné příznaky sexuálního zneužívání dětí se všeobecně považují:
� těhotenství před 15. rokem věku dítěte (pokud je pachatelem osoba starší 15 let),
� výtok, pohlavně přenosné choroby,
� poranění nebo podráždění v genitální nebo anální oblasti,
� bolestivost při močení či defekaci,
� patrné obtíže při chůzi nebo sezení z důvodu bolesti v genitální či anální oblasti,
� krvácení u dívek (mohlo by být mylně považováno za předčasnou menstruaci),
� u chlapců poranění předkožky, bolestivost či zarudnutí,
� anální inkontinence, enkompréza (ztráta kontroly stolice),
� psychosomatické obtíže.

Možné změny a zvláštnosti v chování sexuálně zneužívaného dítěte:
� napodobování sexuálních aktivit u malých dětí,
� nápadná masturbační aktivita,
� sexuální kresby,
� hry se sexuální tématikou,
� sexuální napadání okolí,
� nutkavé mytí,
� sebepoškozování na prsou či pohlavních orgánech,
� celková apatie ve smyslu naprostého nezájmu o dění v jeho okolí,
� vyhýbání se školním i mimoškolním aktivitám,
� potíže se soustředěním,
� útěky z domova,
� psychosomatické obtíže,
� zvýšená dráždivost a projevy vzteku i na sebemenší podněty,
� agresivita vůči vrstevníkům, delikvence,
� pokus o sebevraždu.

Varovné signály svědčící o zanedbávání dítěte:
� dítě je izolováno od společnosti,
� nápadná podvýživa,
� nedostatečná lékařská a stomatologická péče,
� nedostatečná hygiena,
� nedostatek ošacení,
� dítě je často samo,
� dítě zůstává venku i v pozdních večerních hodinách,
� vývoj dítěte zaostává (v důsledku nedostatku podnětů pro zdravý vývoj),
� dítě velmi často nemá pomůcky, neplní domácí úkoly,
� dítě nemá svačiny,
� rodiče nejeví žádný zájem o školní prospěch dítěte atd.

I zde je třeba poznamenat, že každý člověk, který pojme oprávněné podezření o
možném týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte je dle zákona v tomto smyslu povinen
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učinit  oznámení.∗ Týrání,  zneužívání  či  zanedbávání  dítěte  může naplnit  skutkovou
podstatu mnoha trestných činů.∗  Z tohoto důvodu může být dle § 167 tr. zák. (trestný čin
nepřekažení trestného činu) či § 168 tr. zák. (trestný čin neoznámení trestného činu)
stíhána osoba, které jsou známy hodnověrné informace např. o páchání trestného činu
týrání  svěřené  osoby  a  spáchání  nebo  dokončení  takového  činu  nepřekazí  či  jej
neoznámí.

Zcela samozřejmě tak přichází v úvahu trestní stíhání za tyto trestné činy u všech
pracovníků ve školství, zdravotnictví či oblasti sociální péče, kteří získají hodnověrné
informace  o  tom,  že  dochází  či  došlo  k psychickému nebo  fyzickému týrání  dítěte
svěřeného jejich péči anebo jimi vyšetřovaného.

8.4.3 Prevence syndromu CAN

Jak jsme již uvedli, jedno ze specifik syndromu CAN je skutečnost, že většina
případů tohoto krutého zacházení s dětmi zůstává neodhalena. Děti  vystavené týrání,
zneužívání  či  zanedbávání  si  navíc  do  života  odnášejí  často  nevratná  poškození  a
především mnohdy trvalou psychickou újmu.  I  z těchto důvodů  vyvstává o to větší
potřeba  kvalitních  preventivních  opatření.  Zjišťování  příčin  týrání,  zneužívání  či
zanedbávání dítěte je velmi složitým procesem a proto je nutně velmi složité i vytváření
uceleného modelu prevence.  Přesto právě  kvalitní  analýza faktorů,  jež se na vzniku
syndromu CAN podílejí představuje jeden ze základních pilířů účinné prevence.

Prevence  syndromu  CAN  zahrnuje  zabraňování  ubližování  včetně  zamezení
probíhajícího ubližování a též předcházení vzniku dlouhodobých následků na fyzickém
i duševním zdraví dítěte. Většina odborníků se shoduje v názoru, že právě  v případě
syndromu  týraného,  zneužívaného  a  zanedbávaného  dítěte  není  možné  oddělovat
prevenci  primární,  sekundární  a  terciální,  neboť  tyto  jednotlivé  složky  mnoha
existujících preventivních programů se musí nutně překrývat, kombinovat a doplňovat.
Dělení prevence na jednotlivé složky tak bude spíše orientační.

Dunovský, Dytrych a Matějček96 v oblasti primární prevence rozlišují tři vrstvy:
1. Zaměřené působení na širokou veřejnost

Její snahou je vytvářet citlivější společnost, vnímavější vůči zájmům a potřebám
dítěte,  kde dítě  bude jednou z nejvyšších hodnot a každý akt  násilí vůči  dítěti  bude
nepřehlédnutelný.  Prostředkem těchto snah je především široce založená osvěta, jejímiž
činiteli  jsou  všechny  instituce  se  širokou  společenskou  působností  dotýkající  se
nějakým způsobem života dětí. Jsou to především: orgány státní legislativy vytvářející
zákony, vyhlášky,  směrnice či  pokyny mající spojitost s dítětem a rodinou, politické
strany,  všechny  školské,  zdravotnické  a  kulturní  instituce,  sdělovací  prostředky,
nevládní organizace, církve a mnohé další.

2. Zaměřené působení na rodiče a vychovatele, jakož i na ty,
kdo se na rodičovství nebo vychovatelství připravují
Cílem  je  vybudovat  v systému  hodnot,  postojů,  ale  i  názorů  a  vědomostí

uvedených osob podmínky pro vnitřní, tj. psychické, přijetí dítěte. A to přijetí pokud
možno bezvýhradné,  tedy přijetí  dítěte  takovým,  jakým  je.  Úloha se zde projevuje

 Dle trestního zákona se za dítě považuje osoba mladší než 18 let, pokud nedosáhla zletilosti již dříve.
∗ Jsou to např. trestný čin týrání svěřené osoby - § 215 tr. zák., trestný čin pohlavního zneužívání - § 242
tr. zák., trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže - § 217 tr. zák., trestný čin opuštění dítěte - §
212 tr. zák., trestný čin zanedbání povinné výživy - § 213 tr. zák. a mnohé další.
96 DUNOVSKÝ, DYTRYCH A MATĚJČEK                                                     1995, s. 104 – 107
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především v souvislosti s programem sexuální výchovy a výchovy dětí k rodičovství.
Roli  zde hraje též propagace antikoncepce a plánovaného rodičovství a též snaha o
celkové povznesení otcovské role v rodině.

3. Zaměřené působení na odborné pracovníky a tzv. veřejné
činitele – hlavně lékaře, psychology, sociální pracovníky, právníky, soudce,
politiky apod.
Zde se jedná především o zprostředkování poznatků z výzkumů, odborných studií

a průzkumů obyvatelstva zaměřených na problematiku CAN.

Sekundární  prevence  je  především zaměřena  na  vytipování  rizikových  skupin
obyvatelstva a rizikových životních situací, které mohou sehrát významnou úlohu při
vzniku CAN a samozřejmě též na působení na tyto skupiny obyvatel,  jež by snížilo
jejich rizikovost na minimum. Toto působení je rozděleno do tří fází. První fáze spočívá
v tom, aby si  rizikové osoby prostřednictvím pozitivně  (poradenství,  vzdělávání)  či
negativně (upozorněním na možné trestní postihy, nátlakem ze strany zainteresovaných
orgánů)  zaměřeného  působení  uvědomily  svou  rizikovost.  Druhá  a  třetí  fáze  se
vzájemně prolínají a spočívají převedení onoho uvědomění si rizikovosti ve snahu tento
problém odstranit a v nezbytné pomoci společnosti těmto jedincům.

Poměrně  podrobný  přehled  rizikových  osob  ve  vztahu  k jednotlivým  formám
CAN uvádějí Dunovský, Dytrych a Matějček97. My jej uvádíme ve zkrácené podobě.

Fyzické týrání dítěte

Rizikoví dospělí (zpravidla primární vychovatelé dítěte):
� lidé s abnormálním vývojem osobnosti  (psychopatie), zvláště  ti  s agresivními
povahovými rysy,
� někteří  lidé  psychicky  nemocní  (psychotici),  někteří  lidé  s neurotickými
obtížemi (chronická frustrace se mění v agresi),
� alkoholici, toxikomani,
� mladiství rodiče, povahově nezralí, nevyspělí,
� lidé se zvláštním životním stylem, příslušníci některých společenských skupin
s agresivním programem, stoupenci agresivních rituálů apod.,
� lidé dlouhodobě ve stresové situaci.

Rizikové děti  (zpravidla děti „náročné“ na výchovné působení, vyčerpávající a
„otravující“ své vychovatele):
� děti  s LMD,  děti  neklidné,  nesoustředěné,  impulzivní,  s nápadnými  výkyvy
nálad apod.,
� děti  z jiných  důvodů  dráždivé  a  neklidné,  zlostné,  avšak  také  děti  úzkostné,
provokující svou „neodůvodněnou“ ustrašeností,
� děti mentálně retardované,
� děti s lehce sníženými intelektovými schopnostmi, ve škole neprospívající, děti
tělesně neobratné, nešikovné, které toho mnoho rozbijí, pokazí, zničí, děti sociálně
neobratné, svým chováním urážející, provokující, děti chovající se „nechutně“.

Rizikové situace:
� milenecké a manželské konflikty v akutní fázi, rozvodové situace a spory o děti,
� jakékoliv stresové situace,
� alkoholová, drogová, event. jiná intoxikace,
� hmotná bída, pokud je pro postižené stresovou situací,

97 tamtéž(1995, s. 108 – 111
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� stresové  situace  při  somatickém  onemocnění,  při  fyzické  nebo  psychické
vyčerpanosti.

Pohlavní zneužívání dítěte

Rizikoví dospělí (v drtivé většině případů se jedná o muže):
� muži trpící sexuálními úchylkami (sexuální devianti),
� muži staršího věku s nižší kontrolou pudového jednání,
� muži sexuálně hyperaktivní,
� alkoholici, toxikomani aj.

Rizikové děti  (u nejmenších dětí pohlaví prakticky nerozhoduje, od předškolního
věku výš přicházejí v úvahu takřka výlučně děvčátka):
� holčičky výrazně ženských tvarů,
� holčičky koketní, mazlivé, se „svádivě“ ženským chováním.

Rizikové situace:
� stísněný životní prostor rodiny,
� „příležitosti“ – o dítě v nemoci pečuje otec či jiný muž v rodině  a ošetřování
vyžaduje tělesný kontakt,
� „cizí“  muži  žijící  v rodině,  návštěvníci,  přátelé  apod.,  u  nichž  se  nemohlo
vytvořit sexuální tabu,
� alkoholová, drogová intoxikace,
� celkově „uvolněná“ sexualita v rodině.

Zanedbávání

Rizikoví dospělí:
� mentálně retardovaní, kteří na péči o dítě „nestačí“,
� somaticky  nemocní,  smyslově  či  pohybově  postižení,  invalidní,  psychicky
nemocní,
� osaměle žijící osoby,
� alkoholici a toxikomani,
� mladí, nezralí, nevyspělí rodiče, se zájmy dosud dětskými nebo mladistvými,
� lidé  s životní  historií  deprivační  nebo  subdeprivační,  kteří  svým  dětem opět
vytvářejí deprivační životní prostředí,
� lidé v hmotné bídě, kteří jsou sotva schopni uhájit svou existenci,
� lidé  příliš  zaujatí  jinými  zájmy,  zálibami  či  povinnostmi,  pracovně  přetížení
(workaholismus).

Rizikové děti:
� děti  neaktivní,  pomalé,  „málo  živé“,  které  samy  zájem okolí  neprovokují  a
nepřitahují,
� děti mentálně retardované, se smyslovými vadami, pohybovým omezením,
� děti somaticky nemocné, vyčerpané, apatické,
� děti podvyživené aj.

Rizikové  situace: nepřicházejí  dobře  v úvahu,  neboť  zanedbávání  je  děj
dlouhodobý.  Je však nutné počítat  s kombinací  mnoha různých  vnějších  i  vnitřních
činitelů, tedy v lidech i v prostředí.
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Terciální  prevence  je  zaměřena  na  řešení  syndromu  CAN  a  jeho  léčbu,
psychoterapeutickou intervenci a následnou péči o dítě postižené syndromem CAN∗.

�  Doporučená literatura:

1. DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. a kol. Týrané, zneužívané a
zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-192-5

2. ELLIOTOVÁ, M. Jak ochránit své dítě. Praha: Portál, 1995.
3. MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, J. Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994.
4. PŐTHE, P. Dítě v ohrožení. Praha: G plus G, 1996. ISBN 80-901896
5. VANÍČKOVÁ, E. a kol. Násilí v rodině – syndrom CAN. 

Praha: Univerzita Karlova, 1994.

8.5 Sebevraždy

Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

V problematice  sebevražedného  (suicidálního)  jednání lze  v  odborné  literatuře
narazit  na  terminologické  neshody,  pokuste  se  tedy  opět  nejprve  charakterizovat
základní pojmy vztahující se k tématu.

���� 
suicidium -

suicidální jednání – 

tentamen – 

sebevražednost – 

autoagrese – 
 

 podrobně In.: DUNOVSKÝ, DYTRYCH, MATĚJČEK, 1995, s. 211 – 235)
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� Osnova:

8.5.1 Suicidální jednání
8.5.2 Sebevražedné jednání dětí a dospívajících a jeho příčiny
8.5.3 Varovné signály (Jak rozpoznat nebezpečí)
8.5.4 Reakce na suicidální jednání dětí a mladistvých a možnosti prevence

8.5.1 Suicidální jednání

Sebevražda (suicidium) je nejčastěji definována jako úmyslné ukončení vlastního
života,  obvykle  v reakci  na  tíživou  životní  situaci,  kterou  jedinec  vnímá  jako
neřešitelnou a v důsledku toho ztrácí smysl života. Sebevraždu též řadíme mezi poruchy
pudu sebezáchovy.

P. Műhlpachr98 dodává: „V podstatě jde o poruchu pudu sebezáchovy, popsanou i
u  některých  druhů  zvířat,  velmi  vzácnou  též  u  dětí.∗ Objevuje  se  až  v pubescenci,
vzestupnou tendenci má ve stáří. Častější je u mužů než u žen, u nichž se ale vyskytuje
více  pokusů  a  tzv.  nedokonaných  sebevražd,  často  demonstrativního  nátlakového  a
účelového charakteru,  vystupujících na pozadí hysterické osobnosti… Psychologicky
jsou sebevraždy vnímány jako autoagresivní akty (agrese zaměřená na sebe sama), resp.
jejich extrémní formy. Sebevraždy mohou být doprovodným jevem některých dušev-
ních  nemocí,  zejména  schizofrenie  a  depresivních  stavů,  jakož  i  některých  forem
psychopatie. V pokusu o sebevraždu se může vedle objektivních selhání uplatnit i více
či méně vědomá či nevědomá tendence volání o pomoc osoby nacházející se v nějaké
obtížné životní situaci. Pokusy o sebevraždu mohou recidivovat, až vyústí v dokonanou
sebevraždu.“∗ 

Z pohledu toho, zda dojde či  nedojde k úmrtí jedince, jež se dopouští sebevra-
žedného jednání dělíme sebevraždy na  dokonané a  nedokonané. V souvislosti s tím
tedy  rozeznáváme  dvě  základní  kategorie  sebevražedného  (suicidálního)  jednání  –
pokus o sebevraždu (tentamen) a dokonanou sebevraždu.

Za sebevražedný pokus označujeme pokus o sebevraždu,  který se z rozličných
příčin  nezdařil.  Jako  možné příčiny  Műhlpachr99 uvádí:  „neznalost,  nezkušenost  a
nešikovnost kandidáta sebevraždy v sebevražedném chování, volba nespolehlivého
způsobu sebevražedného chování, zásah okolí do sebevražedného chování či změna
rozhodnutí subjektu v průběhu sebevražedného chování.“  Byl  zde však přítomen
úmysl zemřít, na rozdíl od tzv. demonstrativního sebevražedného pokusu, při němž
suicidant  sice podstupuje určité  riziko úmrtí,  nicméně  smyslem takového pokusu je
zpravidla  ovlivnění  okolí,  vzbuzení  soucitu,  snaha  o  upoutání  pozornosti  či  snaha
vyhnout se potrestání apod.

98 MŰHLPACHR                                       2001, s. 56.
 O sebevraždě jako takové hovoříme až u jedinců nad osm let, neboť teprve v tomto období se u dětí
vytváří pojetí smrti, jakožto čehosi nevratného. Fleischmann (2002, s. 13) doplňuje: „Pokud dojde k úmrtí
dítěte mladšího, jedná se zpravidla o důsledek nevhodné hry či nešťastnou náhodu.“
∗ Jeden z rozšířených mýtů o sebevraždě spočíval v domnění, že pokud někdo přežije pokus o sebevraždu,
tak už se o ni obvykle znovu nepokusí. Tento omyl byl však vyvrácen mnoha případy, kdy se jedinci
pokoušeli o sebevraždu opakovaně, dokud jejich pokus nebyl úspěšný.
99 MŰHLPACHR                                       2001, s. 56.
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Mečíř100 rozeznává několik typů sebevražd:
a) Sebevražda v pravém slova smyslu

� jde o chování, které ve svém důsledku může zapříčinit smrt, je zde úmysl zemřít,
� jde o chování zkratkovité a je zpravidla důsledkem existenciální  frustrace (např.

ztráta blízké osoby, vidina permanentního neúspěchu, odmítání apod.).
b) Sebevražda demonstrativní

� jde o chování, které ve svém důsledku může zapříčinit smrt, není zde úmysl zemřít,
� cíle jsou obdobné jako u automutilace, navíc je demonstrativní sebevraždy užíváno

jako prostředku psychického vydírání okolí,
� jedinec záměrně volí postup, který nevede k úmrtí, avšak prezentuje touhu zemřít,
� jedinec volí postup, který může způsobit smrt, ale předem naplánuje způsob i čas

„záchrany“.
c) Bilanční sebevražda

� u nezletilých netypická,
� jde o sebevraždu po určitém bilancování a dlouhé úvaze, kdy perspektivy jedince

jsou velmi negativní (například u nevyléčitelně nemocných lidí).
d) Sebeobětování - jedinec obětuje svůj život, aby:

� zachránil životy jiné,
� upozornil na určitý problém, vyburcoval veřejnost.

Sebevražedností rozumíme počet úmrtí sebevraždou na 100 000 obyvatel za rok.
Potěšujícím faktem je, že míra sebevražednosti má již od sedmdesátých let 20. století
stabilně klesající charakter a tento trend byl patrný až do poloviny devadesátých let, kdy
se míra sebevražednosti ustálila. Ve druhé polovině devadesátých let se celkový roční
počet úmrtí sebevraždou v České republice pohybuje kolem hodnoty 1600. Pokusíme se
nyní  shrnout nejaktuálnější  dostupné údaje týkající  se let 1996 – 2000.  Za uvedené
pětiletí spáchalo sebevraždu celkem 8074 osob, z toho 6348 mužů a 1726 žen. Zajímavé
je rozdělení počtu spáchaných sebevražd podle věku (viz. tabulka).

Sebevraždy podle věkových skupin v letech 
1996-2000∗∗∗∗

Rok
Celkem

0 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 2930 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54
1996 9 68 90 80 103 124 150 166 157
1997 7 66 91 100 97 120 187 211 166
1998 8 52 105 106 93 126 178 179 181
1999 3 58 110 95 110 103 140 195 178
2000 12 42 122 100 100 127 176 203 160

Celkem 39 286 518 481 503 600 831 954 842
55 - 5960 - 64 65 - 69 70 - 7475 - 79 80 - 84 85+Celkem

1996 78 92 106 100 71 85 56 1535
1997 111 100 122 106 82 50 51 1667
1998 110 82 90 111 88 55 49 1613
1999 112 90 85 109 98 61 63 1610
2000 117 83 96 111 100 42 58 1649

Celkem 528 447 499 537 439 293 277 8074

100 MEČÍŘ                                             1985
 Sebevraždy  1996-2000.  Webové  stránky  Českého  statistického  úřadu.  Dostupné  z
http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/publ/
B1E0EAB222167DF8C1256C670037F973/$File/401201ve.xls
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Sebevražednost má odlišnou úroveň i z územního pohledu. V roce 2000 došlo ke
změně uspořádání ČR, jejíž území bylo rozděleno na 14 krajů, což je podrobnější dělení
oproti původním 8 krajům. Pro srovnání jsou použity přepočty na současnou územní
strukturu.

V  Čechách  je  sebevražednost  větší  než  na  Moravě,  přičemž  rozdíl  sebevra-
žednosti v Čechách a na Moravě se v období 1996 - 2000 razantně zmenšil. Zatímco v
období 1989 - 1995 činí rozdíl v průměru za rok 2,7 sebevraždy na 100 tis. obyvatel, v
období  1996  -  2000  je  to  pouze  0,2.  Na  tomto  jevu  se  podílí  výrazné  snížení
sebevražednosti v Čechách. 

Ve srovnání s obdobím 1989 - 1995 se v letech 1996 - 2000 sebevražednost ve
všech krajích, s výjimkou Prahy, snížila. Tento pokles souvisí s celkovým snížením
sebevražednosti  v  tomto  období.  Markantní  snížení  je  zřetelné  především  v Karlo-
varském, Ústeckém, Královehradeckém, Libereckém a Plzeňském kraji (průměrně za
rok o 10,4 � 4,9 %). Nejvyšší sebevražednost ve zkoumaném období je zaznamenána
v  Praze,  Moravskoslezském,  Libereckém,  Olomouckém,  Zlínském  a  Karlovarském
kraji (17,4 - 16,5), nejmenší na Vysočině a v Jihomoravském kraji (12,2 - 13,2).

Největší počty sebevražd na 100 tisíc obyvatel v období 1996 - 2000 jsou v okrese
Rakovník,  Jičín,  Most,  Semily,  Vyškov,  Cheb,  Klatovy a Uherské Hradiště  (24,1 -
19,0).  U  mužské  části  populace  je  sebevražednost  nejvyšší  v  okresech Semily,
Rakovník, Tachov, Uherské Hradiště, Cheb a Jičín (34,7 - 31,1) a u ženské v okresech
Rakovník, Jičín, Most, Liberec a Benešov (14,6 - 10,2). 

Nejmenší  sebevražednost  je  v  tomto  období  charakteristická  pro  okresy
Pelhřimov, Jihlava, Kutná Hora, Rokycany, Brno-venkov a Třebíč (10,2 - 11,6). Pro
muže nejméně sebevražd na 100 tis. obyvatel v okresech Pelhřimov, Jihlava, Rokycany,
Brno-východ,  Kolín,  Jablonec nad Nisou a Kutná Hora (12,1 -  17,9)  a pro ženy v
okresech Jeseník, Znojmo, Tachov, Opava, Mělník a České Budějovice (2,8 - 4,6). 

Ve  srovnaní  s  předchozím  obdobím  je  vývoj  sebevražednosti  vzhledem  k
územnímu  uspořádání  odlišný.  Vytvořením  průměrů  hodnot  těchto  dvou  období
zjistíme, že k největší sebevražednosti došlo v okresech Most, Semily, Tachov, Jičín,
Rakovník,  Sokolov,  Teplice  a  Cheb (24,1  -  21,1)  a  k nejnižší  v  okresech  Jihlava,
Třebíč, Opava, Žďár nad Sázavou, Blansko, Pelhřimov a Kutná Hora (12,1 - 13,8).∗

����  Zamyslete se nad problematikou euthanasie, jakožto velmi specifické formy

sebevraždy.  Za  jakých  podmínek  by  dle  vašeho  názoru mohla  být
euthanasie  akceptovatelná? Jaká možná  nebezpečí  skrývá  její  případné
povolení? Vyhledejte, jaké opatření v našem právním řádu (trestním řádu)
brání provedení euthanasie.

 Sebevraždy  1996-2000.  Webové  stránky  Českého  statistického  úřadu.  Dostupné  z:
http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/o/4012-01-1996_2000-sebevrazdy_podle_uzemniho_usporadani
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8.5.2 Sebevražedné jednání dětí a dospívajících a jeho příčiny

Sebevraždy  patří  společně  s úrazy  k nejčastějším  příčinám  úmrtí  dětí  a
dospívajících. Za nejčastější motivy sebevražedného jednání jsou zpravidla považovány
ztráta  smyslu  života,  zdánlivá  bezvýchodnost  a  neřešitelnost  osobních  problémů
jedince,  nevyléčitelná  choroba,  ztráta  životního partnera  a další  významné stresující
události, jež mohou jedince dovést až k extrémní reakci, tedy k sebevražednému činu.
Roli motivu rovněž mohou sehrát důvody politické, ekonomické, náboženské a rodinné.

Důvody vedoucí k předčasnému ukončení života souvisí s věkem osob uvažujících
o  sebevraždě.  U  mladších  generací  jsou  častou  příčinou  problémy  v  mezilidských
vztazích a zklamání, která nutně provází příliš velká očekávání, ať už v sebe samého, či
ve své okolí.  Příčinou mnoha případů  sebevražd u lidí starší generace je především
ztráta síly v boji s těžkou nemocí nebo nevyrovnání se se ztrátou životního partnera.∗

Na rozdíly v sebevražedném jednání mezi dětmi (či mládeží) a dospělými osobami
upozorňuje  též  Vykopalová101,  když  poukazuje na daleko  větší  pestrost  ve formách
suicidního jednání u dětí. Mezi zmiňovanými formami uvádí:
1) suicidní myšlenky,
2) suicidní výhrůžky, které jsou většinou účelovým jednáním,
3) suicidium demonstrativní, tzv. pseudosuicidium, které je často hodnoceno jako

sebepoškozování,
4) suicidium jako pomsta nebo trest okolí pro dosažení svých požadavků,
5) suicidium jako sebepotrestání, často ovlivněno emocionálním rozpoložením,
6) suicidium jako zkratková reakce, často v afektu,
7) suicidium jako napodobení,
8) suicidální pokus jako podmínka vstupu do party,
9) suicidium jako následek nutkavých myšlenek,
10) suicidium jako následek subdepresivních a depresivních stavů.

Jako  jedna  z nejčastějších  příčin  sebevražedného  jednání  u  dospívajících  je
uváděno přetížení stresem. Stres může u jedince vyvolat  v podstatě  jakákoli událost,
která  jej  donutí  k vyrovnávání  s novou  situací.  Pro mnohé  čtenáře  může  být
překvapením,  že  stresovými  událostmi  mohou  být  kromě  jednoznačně  negativních
situací i situace radostné. Stres může u dospívajících vyvolat i dlouhodobý pocit, že se
v jejich životě  neděje  nic zajímavého. Frankel  a Kranzová102 citují  seznam možných
stresujících  událostí  v životě  dospívajících,  vypracovaný  T.  H.  Holmesem  a  R.  H.
Rahem103:

Stresující události (výběr):
� smrt rodiče nebo blízkého příbuzného,
� rozchod s přítelem nebo přítelkyní,
� uvěznění,
� zranění nebo nemoc,
� začátek nového vztahu,
� potíže ve škol,
� zamilování,

 Sebevraždy  1996-2000.  Webové  stránky  Českého  statistického  úřadu,  dostupné  z:
http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/o/4012-01-1996_2000-uvod
101 Vykopalová (2001, s. 138)
102 Frankel a Kranzová (1998, s.47–49)
103 T.H. Holmesem a R.H.Rahem (1967)
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� ztráta zaměstnání,
� přechod na jinou školu,
� otěhotnění,
� problémy se sexem nebo se vztahem,
� změna finanční situace,
� smrt nebo ztráta blízkého přítele,
� někdo opouští  domov (kvůli  rozvodu, odchodu na studia nebo žít  jinde z jiných

důvodů),
� změna podmínek bydlení,
� porušení zákona.

Samozřejmě bychom našly mnoho dalších stresujících událostí jako např. zahájení
trestního stíhání vůči mladistvému (ještě v živé paměti zůstává případ z počátku roku
2003, kdy se upálil osmnáctiletý mladík z Humpolce, a právě zahájení trestního stíhání
vůči jeho osobě bylo údajně jedním z motivů jeho činu) či sebevraždy mající vazbu na
závislostní chování atd.

Poměrně  rozsáhlý přehled rizikových činitelů pro sebevražedné jednání uvádějí
Nešpor,  Csémy  a  Pernicová104,  přičemž  rozeznávají  pět  základních  okruhů  těchto
činitelů  a  upozorňují  též  na  fakt,  že  zvláště  nebezpečné  je  nahromadění  několika
rizikových faktorů: 

Rizikové činitele pro sebevražedné jednání       

Činitele týkající se návykových rizik:
� intoxikace (nejčastěji alkohol, pervitin, halucinogeny),
� rozlady po odeznění účinku návykové látky („kocovina“, „dojezd“),
� velká prohra v hazardní hře (u dítěte nebo dospívajícího to může být relativně malá
částka),

� odvykací stavy (např. po heroinu),
� toxické psychózy (pervitin, alkohol, halucinogeny atd.),
� patologické hazardní hráčství,
� závislost na návykové látce nebo závislost na více návykových látkách.

Činitele týkající se duševního a tělesného zdraví:
� deprese,
� poruchy osobnosti a chování, impulsívnost,
� nízké sebevědomí,
� citová deprivace v dětství,
� sebevražedný pokus v minulosti,
� hovoří o sebevraždě,
� časté sebevražedné myšlenky nebo úvahy konkrétního obsahu,
� nezvyklý klid následující rozhodnutí ukončit život,
� beznaděj a bezmoc,
� těžké tělesné onemocnění, zvláště je-li provázeno bolestmi nebo má-li nepříznivou

prognózu,
� nakažení virem HIV,
� závažné duševní onemocnění typu schizofrenie.

104 NEŠPOR, CSÉMY A PERNICOVÁ                                          1998, s. 41
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Rizikové faktory související se zátěžovými životními událostmi a nepříznivou
životní situací:
� nahromadění zátěžových životních událostí,
� velmi silná zátěžová životní událost,
� sexuální zneužití,
� fyzické tresty a týrání,
� šikanování,
� trestní stíhání a podobné právní problémy,
� ztráta domova a útěky z domova,
� sebevražedné jednání vrstevníka v blízkém okolí,
� příliš náročný nebo chaotický životní styl,
� selhávání v práci nebo ve škole.

Rizikové faktory týkající se rodiny a mezilidských vztahů:
� dysfunkční rodina,
� chudá síť mezilidských vztahů, samota,
� deprivace v dětství,
� závislosti na alkoholu nebo na jiné návykové látce u někoho z rodičů,
� sebevražda nebo sebevražedný pokus v rodině.

Rizikové faktory týkající se profesionální pomoci:
� neznalost možností profesionální pomoci,
� neochota využívat profesionální pomoc,
� kvalitní profesionální pomoc je nedostupná.

Též  Műhlpachr105 upozorňuje  značnou  rozmanitost  příčin  suicidálního  jednání
v dětském a adolescentním věku a uvádí: „Mohou být vázány na různé psychiatrické
syndromy, zejména na psychotické nebo afektivní poruchy. Často se uvádí souvislosti
se  specifickými  poruchami  osobnosti,  jako  je  hraniční  osobnost  nebo  osobnost
s disociálními  rysy.  U  dospívajících  se  nejčastěji  zdůrazňuje  korelace  s poruchami
nálady,  poruchami  chování  a  hraniční  osobnostní  strukturou.  Riziko  suicidálního
chování výrazně zvyšuje zneužívání drog…“ Nesmíme zapomínat na rizikové faktory
prostředí, které zahrnují vlivy primární rodiny, interpersonální vztahy, sexuální vztahy,
pracovní a ekonomické problémy. Suicidální řešení problémů dospívajících je častější
tam, kde je po ruce určitý vzor (v rodině, mezi vrstevníky,  v médiích) a identifikace
s tímto způsobem řešení.

Lze  tedy  shrnout,  že  suicidální  chování  je  výsledkem  vzájemného  působení
vnitřních  psychických  procesů  a  vnějších  okolností,  jež  v  dětech  a  dospívajících
zpravidla vyvolávají pocity zoufalství, bezmoci, viny či vzteku. Většina odborníků se
však shoduje v názoru, sebevražedné chování v dětství a v období dospívání je mnohdy
spíše výrazem volání o pomoc než skutečného přání zemřít. 

105 MŰHLPACHR                                                            2001, s. 62

123



����  Zamyslete se nad tím,  které  z výše uvedených rizikových faktorů  může

pedagog ve školním prostředí ovlivnit. Navrhněte možný postup.

8.5.3 Varovné signály (Jak rozpoznat nebezpečí)

Mnoho  odborníků  (např.  Colt,  1991)  upozorňuje  na  úzkou  spojitost  mezi
sebevraždou a depresí. S depresivními stavy souvisí 70% všech sebevražd. Ve své knize
Záhada sebevraždy cituje Colt  i  jinou statistiku,  dle níž jeden z tisíce dospívajících
trpících depresí  spáchá sebevraždu.  Ve spojitosti  s tvrzením odborníků,  že přibližně
v 80% případů dávají jedinci najevo varovné signály, pomocí nichž se snaží dát najevo,
co plánují, lze říci, že právě  příznaky deprese spolu s obecnými varovnými signály,
které mohou svědčit  o přípravách k sebevražednému aktu, mohou být jedním z klíčů
k odhalení  toho,  že  se  jedinec  nachází  v obtížné  životní  situaci  a  existuje  jisté
nebezpečí, že sáhne ke krajnímu řešení. I zde je třeba doplnit, že zvláště přítomnost
několika signálů  najednou by měla být  pro okolí varováním a impulsem k citlivému
zásahu. 

Signály svědčící o depresivních stavech (Frankel, Kranzová106):
� menší zájem nebo ztráta zájmu o věci, které měl člověk dříve v oblibě, například

kino, přátele, sport,
� prudká změna váhy (přibrání nebo zhubnutí),
� zvýšená nebo snížená chuť k jídlu,
� úbytek nebo prodloužení spánku, potíže s usínáním nebo probouzením,
� dlouhodobý úbytek energie nebo pocit vyčerpání,
� pocit bezcennosti 
� ztráta zájmu o fyzický kontakt nebo náhlý zájem pouze o fyzickou stránku vztahu,
� častý pláč nebo snadné dojetí až k slzám,
� bolesti hlavy,
� ztráta zájmu o vnější vzhled,
� pocit,  že  nepříjemné  emoce  jsou  trvale  přítomné  nebo  že  nikdy  nezmizí,

neschopnost se z tohoto stavu vymanit.

106 Frankel, Kranzová, 1998, s.55 – 56
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Vyšší  nebezpečí  připravenosti  jedince  k sebevražednému  jednání  dle  našeho
názoru  signalizuje  spojení  indicií  svědčících  o  depresivních  stavech  s následujícími
varovnými signály: 

� rozdávání majetku,
� negativní poznámky o budoucnosti či poznámky o budoucnosti beze mne,
� přehnaně riskantní chování jedince,
� proklamovaná nenávist k vlastní osobě,
� zvýšený zájem o smrt, umírání, případně posmrtný život,
� proklamované myšlenky na sebevraždu.

Pokud se u jedince některé z varovných signálů skutečně objeví, je třeba jednat.
Velkou chybou by mohlo být případné podceňování nebezpečí. První zásadou je pokusit
se komunikovat. Pro drtivou většinu osob plánujících sebevraždu je zpravidla úlevou,
pokud mají možnost si o svých problémech pohovořit. Odborníci se shodují v názoru,
že pokud budeme s takovým jedince o sebevraždě mluvit, nemůžeme situaci zhoršit .

Frankel a Kranzová107 k tomu poznamenávají: 
„Lidem se často nechce o sebevraždě začínat, protože se obávají, že se dotyčný

člověk urazí nebo rozzlobí. To se opravdu může stát, ale není lepší to zkusit, než později
zjistit, že dotyčný skutečně sebevraždu plánoval? Můžete říct něco jako: „Mám o tebe
strach, když tě slyším takhle mluvit. Zní to, jako kdyby sis chtěl ublížit nebo se zabít. Je
to tak?“ A co uděláte, bude-li odpověď ano. Odborníci říkají, že nejlepší je začít slovy:
„Prosím tě, nedělej to.“ Někdy to úplně stačí. 

Také může být dobré se dané osoby zeptat, jestli už má konkrétní plán. Je důležité
brát vážně  každého, kdo o sebevraždě  mluví. Ale člověk, který už má jasný plán, je
v daleko větším nebezpečí. Čím je plán podrobnější, tím je větší riziko, že to skutečně
udělá. V takovém případě byste mohli říci: Pojď se někam o tom poradit.“ Jestliže to
vypadá, že je člověk připraven svůj plán uskutečnit, zůstaňte s ním a neodejděte, dokud
nezařídíte  pomoc  někoho,  komu  můžete  věřit.  Pokud  vás  nikdo  nenapadá,  zkuste
některou linku důvěry a požádejte o pomoc.“

Určitým vodítkem pro ty, jež se setkají s jedince plánujícím sebevraždu mohou
být  některá pravidla pro tzv.  aktivní  naslouchání,  jimiž jsou instruováni  pracovníci
linek důvěry:
� Vše berte vážně
Někteří jedinci se sebevražednými úmysly mají tendenci své problémy bagatelizovat,
žertovat o nich a předstírat, že je vše v pořádku. Smích a žertování jsou však často jen
obranou mající odvést vaši pozornost. 
� Nehádejte se a neodporujte
Dovolte člověku, aby vyjádřil své pocity, ať jsou jakékoliv.
� Neprojevujte překvapení nebo nesouhlas
� Povzbuzujte jedince, aby vyjádřil všechny své pocity
Dejte mu dostatek prostoru, aby mohl vyjádřit pokud možno všechny své pocity.
� Vyjádřete vaše pocity
Dejte jedinci najevo, že vás jeho problémy skutečně zajímají. Můžete vyjádřit lítost nad
tím, když slyšíte, že se potýká s tak závažnými problémy.
� Nabídněte pomoc

107 Frankel a Kranzová (1998, s. 118 – 119)
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8.5.4 Reakce na suicidální jednání a možnosti prevence

Jelikož  je  suicidální  pokus  zřetelným  signálem  svědčícím  o  závažných
problémech v psychice dítěte či dospívajícího, je zcela samozřejmé, že by jedinci, jenž
takový  pokus  uskutečnil,  měla  být  v co  nejkratší  době  poskytnuta  odborná  pomoc,
prováděná  na  podkladě  komplexního  psychologického  a  psychiatrického  vyšetření.
Podobu  následného  vyšetření  upřesňuje  Műhlpachr108:  „Diagnosticko-terapeutický
proces musí být zaměřen jak na zvládnutí akutní suicidální krize, tak na oslabení tzv.
suicidálního rizika. Kvalitní diagnostické posouzení vyžaduje (kromě znalosti psycho-
patologie)  schopnost  citlivě  explorovat  suicidální  motivaci,  kterou  dítě  ze  strachu
z rodičů nebo hospitalizace může popírat. Někdy psycholog či psychiatr váhá, zda se
má  dítěte  otevřeně  ptát  na  pohnutky,  přání  či  fantazie  vztahující  se  k suicidiu.
Schůdnější cestou jsou projektivní metody, volná kresba či hra dítěte. Rozhovor s rodiči
nepřináší  jen  diagnosticky  cenné  informace,  jeho  cílem  je  i  psychoterapeutické
působení na rodiče, kteří mohou ve vztahu k dítěti prožívat vztek, pocity viny, nejistotu.
Proto  může  být  výhodná  krátká  hospitalizace  dítěte,  po  níž  by  měla  následovat
psychoterapie a rodinná terapie. V některých případech je indikována farmakoterapie.“

Z výše  uvedeného  jasně  vyplývá,  že suicidální  pokus či  dokonaná  sebevražda
samozřejmě nesmírně citlivě zasahuje i okolí suicidanta. To mnohdy zažívá silné pocity
viny z toho, že mu v jeho činu nedokázalo zabránit či hanby, že nedokázalo pomoci.
Časté  jsou  též  pocity  vzteku,  strachu,  bezmoci,  ale  i  znechucení,  nepochopení  či
odmítnutí. Všechny tyto reakce lze označit za víceméně přirozené a většina lidí v reakci
na suicidium blízké osoby některé z nich prožívá.  I  těmto lidem samozřejmě  náleží
odborná pomoc.

Děti či dospívající jsou zpravidla členy třídního kolektivu a z tohoto důvodu je též
značně  důležitá  reakce  pedagogů  na  sebevražedný  pokus  či  dokonanou  sebevraždu
některého z jejich žáků. Nešpor, Csémy a Pernicová109 radí vyhnout se jakékoliv glori-
fikaci  zemřelého  v případě  dokonané  sebevraždy  a  dodávají:  „Hromadná  návštěva
pohřbu nebo jiné formy rituálního rozloučení se zemřelým se vysloveně nedoporučují.
Mnohem vhodnější je o věci diskutovat individuálně nebo v menší skupině. Pedagog by
měl pomoci žákům nebo studentům pochopit následující: Smrt je cosi neodvolatelného a
nelze  očekávat,  že  by  zemřelý  měl  z toho,  co  se  po  ni  odehraje  uspokojení.  Smrt
vzhledem ke své neodvolatelnosti se nehodí jako řešení dočasných problémů. Zemřelý
spolužák by měl být vnímán jako někdo, kdo měl vážné problémy a kdo je nedokázal
dobře vyřešit. Žáci nebo studenti by se neměli se zemřelým identifikovat.“

I  přes popsané působení ze strany pedagogů  však k částečné identifikaci  může
dojít a je třeba, aby členové pedagogického sboru věděli, které žáky je nutné v tomto
směru považovat za rizikové a dokázali ve spolupráci s rodiči  zorganizovat diskrétní
odbornou pomoc. Je rovněž účelné, aby všichni pedagogové, žáci i jejich rodiče byli
obeznámeni s tím, kde v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc. Samozřejmostí by
mělo být  telefonní číslo linky důvěry na viditelných a všem přístupných místech ve
škole.

V případě suicidálního pokusu žáka je odborníky doporučováno věnovat takové-
mu jedinci  zvýšenou pozornost  a vyjádřit  mu naši  podporu,  ale zároveň  jeho čin  a
okolnosti, které k němu vedli nepřipomínat. Ani přehnaný soucit není namístě. Žáka je
třeba brát jako rovnocenného člena kolektivu a nijak ho nevylučovat. Nedílnou součástí
vyrovnání se se sebevražedným pokusem či dokonanou sebevraždou žáka by mělo být

108 Műhlpachr (2001, s. 62)
109 Nešpor, Csémy a Pernicová (1998, s. 43)
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objektivní  zhodnocení  všech okolností,  které  mohly  ze strany učitelů  či  školy  jako
takové vést k jeho sebevražednému jednání a provedení případných změn v této oblasti.

V případě  suicidálního  jednání  není  snadné  formulovat  jednoznačné  zásady
prevence, neboť  krizové životní situace mohou s větší či  menší intenzitou zasáhnout
každého jedince. Preventivní opatření tedy navrhujeme spíše v obecné rovině:
� naučit děti a dospívající o svých případných problémech komunikovat,
� motivovat je k překonání ostychu požádat o pomoc ve chvíli, kdy se ocitnou
v tíživé životní situaci,
� naslouchat a dávat najevo porozumění jejich problémům,
� projevovat zájem o pocity a názory žáků,
� naučit je vhodným způsobem ventilovat negativní emoce,
� naučit  je  vhodným  sociálním  dovednostem  (osobnostní  výcvik  směřující
k adekvát-nímu sebepojetí a sebeprosazení),
� pomoc při adaptaci na nové životní situace, které mohou vyvolávat stres,
� přimět děti a dospívající k přiměřené tělesné aktivitě, která prokazatelně snižuje
depresi,
� motivovat  žáky k aktivnímu odpočinku (případně  nacvičit  základní  relaxační
techni-ky),
� při podezření na nebezpečí  suicidálního jednání diskrétním způsobem navázat
kontakt s odborníky a okolím dítěte či dospívajícího,
� vybavit žáky kontakty na linky důvěry či krizová centra, kam je možné se obrátit
o pomoc či radu v tíživé situaci.

���� Úkol  1:  Pokuste  se  vypracovat  informační  leták,  týkající  se
sebevražedného jednání použitelný pro umístění ve škole či jiném
školském  zařízení.  Zjistěte,  kam  je  možné  se  v místě  vašeho
bydliště či zaměstnání obrátit o pomoc v krizové situaci. Získaná
telefonní  čísla,  adresy  či  jiné  kontakty  použijte  při  přípravě
zmiňovaného materiálu.
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9. Multikulturní výchova

5. Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

� Než se pustíte do studia této kapitoly, pokuste se charakterizovat níže uvedené
pojmy, pokud budete potřebovat pomoc, najdete ji v  doporučené literatuře.

���� 
multikulturní výchova –

kultura – 

předsudek -

diskriminace – 

xenofobie – 

rasismus - 

minorita –

6. Cíle:

Po prostudování této kapitoly a příslušné doporučené literatury dokážete:
� definovat termín multikulturní/interkulturní výchova,
� vysvětlit základní pojmy související s problematikou multikulturní výchovy, 
� znát cíle multikulturní výchovy,
� znát základní metody využívané v multikulturní výchově.

� Osnova:
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9.1 Uvedení do problematiky multikulturní výchovy
9.2. Kultura a subkultury
9.3.  Stereotypy, předsudky, xenofobie a diskriminace
9.4.  Rasa, rasismus
9.5.  Cíle multikulturní výchovy
9.6.  Metody multikulturní výchovy
9.7. Nabídka konkrétních postupů v oblasti multikulturní výchovy

9.1 Uvedení do problematiky multikulturní výchovy

Již  v předchozích  částech  této  publikace  je  zdůrazňován  determinující  vliv
prostředí na výchovu a je neoddiskutovatelným faktem, že prostředí do značné míry
spoluutváří též naše způsoby chování, hodnoty a sdílené normy. Určuje, které znalosti a
dovednosti budeme považovat za důležité, ovlivní strukturu našeho jazyka a způsoby
jeho užívání a mnoho jiných aspektů, jež dohromady tvoří to, čemu říkáme  kultura .
Dle našich měřítek a v intencích naší kultury určujeme co je dobré a co špatné, co je
v normě a co se již normě vymyká, co můžeme považovat za moudré a co za primitivní.
V prostředí, jenž nás obklopuje se většinou dokážeme dobře orientovat a při troše snahy
naše chování dle aktuálních potřeb či požadavků vhodně modifikovat.

Zkusme si ovšem představit situaci, kdy jste nuceni své důvěrně známé prostředí
opustit  či  situaci,  kdy  se  hodnoty,  zvyky  a  normy  vašeho  etnika,  náboženské  či
sociokulturní skupiny nepřekrývají se zvyky, hodnotami a normami reprezentovanými
majoritou nebo jim dokonce odporují. Pokud většinová  populace bude ctít demokra-
tické  principy,  respektovat  a  garantovat  práva  minorit,  kulturní  rozmanitost  dokáže
vnímat jako pozitivum a vy budete schopni dostát nárokům, jenž jsou na vás společností
kladeny, narodili jste se pod šťastnou hvězdou. Může ovšem nastat i situace, kdy budete
majoritou  vnímán  jako  vetřelec,  pří  vší  snaze  nebudete  schopen  vyhovět  jejím
požadavkům a vaše jinakost nejen, že nebude přijímána jako možnost ke vzájemnému
obohacení, ale bude pro mnoho příslušníků majority dostatečným důvodem k posmě-
chu, diskriminaci či segregaci nebo dokonce dobrým důvodem pro to vás napadnout,
mučit či zabít.

„Byly jsme nejblíž domku, kterému strážní říkali Bílý dům nebo Titograd. Ve dne
i v noci jsme odtamtud slyšely děsivě šílené hlasy, skřeky a pláč mučených. V noci to
bylo nejhorší. Bylo to nesnesitelné a dodnes to vidím. Denně tam zabili nebo umučili
mnoho lidí.  Ráno naházeli  mrtvé i  polomrtvé na pole,  a nikdo jim nesměl  pomoci.
Někteří umírali několik dní. Byla jsem tam 47 dní a za tu dobu mě zbili asi třicetkrát.…
Jednou mě mučili sedm dní bez přestávky. Když tábor rozpouštěli, z jedenácti tisíc nás
prý přežilo dva tisíce čtyři sta osmdesát.

Mé čtyři známé profesory (uvedena jména) mučili celou noc a potom je pohodili
na tom poli. Nikdo jim nesměl pomoci. Strážní tancovali a házeli do těch ležících nože.
Soutěžili, kdo se lépe trefí do ještě živého člověka.

V cele se mnou byla pětapadesátiletá paní (uvedeno jméno a bydliště). Často ji
mučili a znásilňovali. Naposledy se vrátila s popáleninami od cigaret po celém těle.
Ruku měla rozříznutou nožem. Měla vysokou horečku a za pár dní zemřela. Viděla
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ještě,  jak umíral její manžel  (uvedeno jméno). Před hlavní budovou mu ráno jeden
z vojáků, menší, středního věku v maskovací uniformě, nožem pomalu, plátek po plátku,
uřezal ruku. Kolem něj stáli ostatní vojáci a dívali se (uvedeno jméno jednoho z nich).
Občas se smáli. Vidělo to hodně lidí. Potom ho hodili na pole. Umíral sedm dní.“
                                                                                                    (Urban, 1996, s. 17 - 18)

Výše  uvedená  citace  bohužel  není  úryvkem  z románu  popisujícího  temný
středověk.  Jedná se o autentické,  úředně  podchycené a z několika zdrojů  potvrzené
svědectví, vypovídající o událostech, jež se staly v letech 1992 – 1994 na území Bosny
a Hercegoviny. Sotva osm hodin jízdy autem od českých hranic.

Potřeba multikulturního vzdělávání a výchovy však nevyvstává jen v souvislosti
s tragickými etnickými konflikty. V dnešním globálním světě stále častěji dochází ke
střetávání  a  propojování  kultur.  Zvláště  donedávna  značně  národnostně  homogenní
společnosti, mezi než řadíme též společnost českou, se musejí vyrovnávat se změnou
multikulturní reality,  k níž v naší zemi došlo v souvislosti  s politickými změnami po
roce 1989 a  následným otevřením hranic.  To  bylo  samozřejmě  spjato  se  značným
přílivem cizinců.  Zatímco  na počátku  devadesátých  let  byla  Česká  republika  spíše
tranzitní  zemí,  v posledních letech se stále častěji  stává zemí cílovou a je nanejvýš
pravděpodobné,  že  se  vstupem  ČR  do  Evropské  unie  se  bude  počet  imigrantů
přicházejících do naší země neustále zvyšovat. V této souvislosti považujeme za nutné
připomenout, že již v současné době tvoří celou jednu třetinu evropské populace mladší
pětatřiceti let imigranti nebo lidé, kteří mají obecně menšinový původ.

���� Úkol 1: Najděte v literatuře či na internetu aktuální údaje (z roku 2001) o
národnostním složení obyvatelstva České republiky.

Je  smutnou  skutečností,  že  evropské  vzdělávací  systémy  se  na  tuto  značnou
rozmanitost  nedokázaly  včas  adekvátně  připravit.  Český  vzdělávací  systém  není
v tomto ohledu výjimkou a rozsah a způsob výuky problematiky multikulturní výchovy
tak neodpovídá současným a tím spíše budoucím potřebám. I z těchto důvodů Evropská
unie a Rada Evropy v posledních letech zahájily četné aktivity zaměřené na přípravu
obyvatel  kandidátských  zemí  na  změny,  které  nastanou  ve  společnosti,  aktivity
zaměřené na multikulturní výchovu a především na vzájemnou spolupráci a informo-
vání  občanů  jedněch  zemí  o  zemích  jiných,  jejich  specificích,  kulturách,  jež
spoluutvářejí celkový obraz společnosti dané země apod. Na poli pedagogiky se potom
tyto  aktivity  projevují  jako  postupné  prosazování  tzv.  evropské  dimenze  ve
vzdělávání.
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���� Pokuste se vyjádřit Vaše pojetí „evropské dimenze ve vzdělávání“. Jaká

témata  by  měla  být  dle  Vašeho  názoru  zařazena  do  vzdělávacích
programů v souvislosti s integrací ČR do Evropy?

Mnoho z výše  uvedených   skutečností  bylo  impulsem k tomu,  že se ve světě
objevil  a  intenzivně  rozvíjí  fenomén  „multikulturní  výchova “.  Avšak  v českém
prostředí má tento jev, resp. příslušný termín, velmi omezené pojetí. Většinou se chápe
tak, že je to záležitost pedagogická: Žáci a studenti ve školách, ale i dospělí v různých
formách mimoškolního vzdělávání, mají získávat poznatky, dovednosti a postoje, které
je připravují pro chápání a tolerování příslušníků jiných kultur. K tomu mají být (zčásti
již jsou) konstruovány příslušné složky ve vzdělávacích programech, v učebnicích aj.
To  je  ovšem  značně  zúžené  pojetí,  které  ztotožňuje  multikulturní  výchovu  pouze
s praktickou  edukační  činností.  Toto  pojetí  zdaleka  nevystihuje  obsah  a  strukturu
daného jevu. Především opomíjí,  že multikulturní  výchova  se dnes v mezinárodním
prostředí rozvíjí jako oblast vědecké teorie a výzkumu, bez nichž je praktická činnost
v dané oblasti nemyslitelná. (Průcha, 2001, s. 13)

Pokusme se tedy na problematiku multikulturní výchovy nahlédnout komplexně.
Dle J. Průchy110 má multikulturní výchova čtyři základní složky tvořící její podstatu:

� Je to oblast vědecké teorie, která se utváří napříč několika vědami – tedy jde
transdisciplinární teorii.
� Je  to  oblast  výzkumu,  který  zásobuje  jak  teorii,  tak  praxi  poznatky  o
multikulturní realitě, v níž se rozvíjí současná civilizace.
� Je to oblast infrastruktury, jež vytváří organizační a informační základnu pro
teorii, výzkum a realizaci multikulturní výchovy. 
� Je to oblast  praxe, edukační a osvětové činnosti,  realizované ve školách a
v institucích celoživotního vzdělávání  za účelem sbližování a spolupráce mezi
etniky, národy, kulturami, rasami aj.

Dle našeho názoru je ovšem rozhodující složkou multikulturní výchovy právě ona
praktická činnost, jíž slouží poznatky výzkumu a publikované vědecké teorie,  a pro
jejichž úspěšnou aplikaci v praxi je upravována infrastruktura.

Pro srovnání ještě uvádíme dvě nejčastěji publikované definice multikulturní výchovy.
110 Průchy(2001, s. 15)
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         Multikulturní výchova je v zahraniční pedagogice často uplatňovaný termín
(angl. multicultural, intercultural, multiethnic education aj.). Je to jednak interdiscipli-
nární oblast teorie a výzkumu, jednak soubor praktických aktivit. Usiluje o to vytvářet
prostřednictvím vzdělávacích programů  způsobilost lidí chápat  a respektovat  i  jiné
kultury než svou vlastní, eliminovat nebo oslabovat etnické či rasové předsudky. Má
značný praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči  imigrantům, příslušní-
kům jiných národů, kultur, ras apod.
                                                       Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s.129)

         Multikulturní výchova  je příprava na sociální, politické a ekonomické reality,
které žáci prožívají v kulturně odlišných stycích.
                                                                                        (Encyclopedia of Educational Research, s. 1267)

Pro úplnost ještě  považujeme za nutné uvést, že  multikulturní výchova je  jen
organickou součástí rozsáhlého systému sociálních operací, směřujících k vyrovnávání
se  různých  etnických  skupin  ve  společnosti.  Nezanedbatelnou  složkou  je  tvorba
příslušné  legislativy,  státem  garantovaná  podpora  národnostních  menšin,  pozitivní
prezentace příslušníků odlišných sociokulturních skupin v médiích apod.

V odborné literatuře se též můžeme často setkat s některým z ekvivalentů termínu
multikulturní  výchova.  Asi  nejrozšířenějším  je  pojem  interkulturní  výchova
(vzdělávání),  přičemž v chápání těchto dvou pojmů panuje v odborné literatuře značná
terminologická  nejednotnost.  V americké  i  evropské  literatuře  jsou  tyto  dva  pojmy
užívány  pouze  jako  dvě  terminologické  varianty  označující  shodnou  problematiku
(dalšími variantami jsou intercultural,  interethnic či  multiethnic education,  v češtině
interkulturální, interetnická, multietnická či mezikulturní výchova). U některých autorů
je naopak patrná snaha oba termíny oddělovat, přičemž pojem multikulturní je chápán
poměrně  úzce  a  označuje  pouze  existenci  několika  kultur  vedle  sebe,  neimplikuje
vzájemné pozitivní kontakty, kulturní výměny, kooperaci či dialog. Je též uváděno, že
za multikulturní  může být  považována každá společnost  v níž vedle sebe koexistují
alespoň dvě různé etnické, sociokulturní či náboženské skupiny, ale zároveň v ní může
docházet k diskriminaci, segregaci či rasistickým projevům (což je, dle našeho názoru,
příliš omezené chápání a zároveň určité zkreslení tohoto pojmu). Oproti tomu, pojem
interkulturní  je  chápán  šířeji  a  zahrnuje  právě  onu  vzájemnost,  kulturní  výměnu  a
dialog  různých  sociokulturních  skupin.  Za  interkulturní  je  potom  označována
společnost,  v níž  skutečně  dochází  k dialogu  mezi  kulturami,  ke  spolupráci  a
vzájemnému obohacování jedněch druhými a tato spolupráce je v rámci interkulturní
společnosti jednoznačně podporována.  V podstatě však lze říci, že záleží pouze na tom,
v jaké šíři bude pojem multikulturní výchova chápán. V této souvislosti považujeme za
vhodné  zmínit  Průchovu111 poznámku,  v níž  uvádí:  „Pokud  se  užívá  termín
multikulturní/interkulturní  výchova,  je  nutno  chápat  výraz  výchova ve  smyslu
vzdělávání a výchova. Přesnější by tedy bylo používat termín multikulturní edukace ,
kde výraz  edukace  pokrývá obě činnosti a také koresponduje a anglickým termínem
education.  Avšak  český  výraz  multikulturní  výchova  se  již  zavedl  a  v odborné
terminologii  není  žádoucí  stabilizované  termíny  rozkolísávat.  Jen  musíme  mít  na
paměti, že při multikulturní výchově jde nejen o výchovu (např. k osvojování určitých
postojů),  ale současně  (nebo především) o vzdělávání – tedy o vytváření poznatkové
báze pro realizaci výchovy“.

111 (Průcha, 2001, s. 41 – 42).
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���� Pokuste  se  nalézt  v současných  vzdělávacích  programech  prvky

multikulturní  výchovy.  Ve  kterých  ro čnících  a  předmětech  jsou
zařazeny?
Navrhněte možná doplnění o další prvky.

9.2 Kultura a subkultury

Pokud chceme hovořit o multikulturní výchově, nelze se nezastavit u samotného
pojmu kultura.  Definování  tohoto  pojmu není  vůbec  jednoduché ač  definic  kultury
můžeme  v odborné  (filozofické,  antropologické,  kulturně  antropologické,  kulturolo-
gické,  historické  aj.)  literatuře  najít  jistě  desítky.  Pokud  se  budeme  pohybovat
v intencích sociální pedagogiky, jeví se jako nejvhodnější poměrně široké a komplexní
pojetí  sociologické.  V tomto pojetí  je kultura definována jako  souhrn prostředků  a
mechanismů  specificky lidské adaptace k vnějšímu prostředí.  Představuje program
činnosti jednotlivců a skupin, který je fixovaný sociokulturními stereotypy a předá-
vaný  prostřednictvím  kulturního  dědictví.  Kultura  vystupuje  v podobě  (a)  výtvorů
lidské práce, (b) sociokulturních regulativů (norem, hodnot, kulturních vzorců), (c)
idejí (kognitivních systémů), (d) institucí organizujících lidské chování.

(Velký sociologický slovník, sv.1, 1996, s. 548-549, též  Průcha, 2001, s. 31).

Jednou ze základních tezí multikulturní výchovy je předpoklad, že neexistuje lepší
či  horší kultura.  Všechny kultury jsou naprosto rovnocenné.  Rovnocennost  kultur
však  nelze  měřit  jejich  technickou  či  ekonomickou  vyspělostí.  Máme  na  mysli
především axiologickou dimenzi rozmanitosti kultur. Tudíž i tzv. primitivní kultury je
třeba brát  v úvahu a  vážit  si  jich,  i  ony jsou  součástí  kultury  lidstva jako celku  a
přispívají k její rozmanitosti.

Jak vyplývá z definice,  lidská kultura je obrovským souborem, který z pohledu
jednotlivce  nelze  postihnout  v jeho  úplnosti.  Každý člověk  na  základě  ovlivnění
prostředím i  na  základě  své  osobnostní  výbavy  přejímá fragmenty  tohoto  souboru,
z nichž  jsou  poté  skládány  konkrétnější  kulturní  vzorce,  charakteristické  pro  danou
společnost či sociokulturní skupinu. Je nasnadě, že v rámci tohoto obrovského souboru
existují  určité  podskupiny,  které  označujeme jako  subkultury .  Pedagogický slovník
(Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 236) definuje subkulturu jako  kulturu odlišnou
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(upřednostňovanými hodnotami a způsoby chování)  od dominantní  kultury,  jež je
přesto její součástí.

Pojem subkultura bývá  někdy pojímán jako synonymum k pojmu  alternativní
kultura . Mezi nejznámější alternativní kultury patří např. hnutí hippies, rock, punk atd.,
které jsou často spojovány s hudebními styly či například i hnutí gayů a lesbiček.

���� Pokuste  se na  základě  výše  uvedené  definice  nalézt  další  podskupiny,

které lze označit jako subkultury. Vyberte jednu z nich a pokuste se ji
detailněji  charakterizovat.  Čím  se  liší  od  dominantní  kultury  a  co  ji
naopak s dominantní kulturou spojuje?

���� Detailnější informace o nejrozšířenějších alternativních kulturách nalezne
čtenář např. v publikaci MISTRÍK, E. a kol. Kultúra a multikultúrna výchova
– Culture and Multicultural Education. Bratislava: IRIS, 1999. ISBN 80-
88778-81-6.
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9.3 Stereotypy, předsudky, xenofobie a diskriminace

Boj  za  vytvoření  skutečně  multikulturní  (chcete-li  interkulturní)  společnosti  je
mimo jiné bojem proti  stereotypním pohledům, předsudkům a xenofobním postojům,
které tvoří jakýsi předstupeň projevům diskriminace. Než se začneme zabývat příčinami
vzniku těchto negativních jevů, je třeba ujasnit si terminologii.

Je smutnou skutečností, že ve světě, kde se vzájemně setkávají odlišné kultury hrají
značnou roli předsudky a stereotypy. V obou případech se jedná o představy, názory a
postoje,  které  příslušníci  určité  sociokulturní  skupiny  chovají  k příslušníkům  jiných
sociokulturních  skupin,  případně  k sobě  samým  (v takovém  případě  hovoříme  o
autostereotypech).

Předsudky potom můžeme definovat  jako komplexy v podstatě  nezdůvodňova-
ných postojů a stanovisek, které nejsou založeny na přímé zkušenosti jedince, ale utvářejí
se pod vlivem prostředí, jsou přebírány od autorit či se udržují tradicí. Můžeme též říci,
že  jak  předsudky,  tak  stereotypy jsou  produktem  přílišné  generalizace  informací  o
příslušnících odlišných sociokulturních skupin, aniž by byly posuzováni jednotlivci na
základě reálných charakteristik.

Zatímco někteří autoři nečiní rozdíl mezi předsudky a stereotypy, jinými jsou oba
pojmy rozlišovány, přičemž předsudky bývají definovány jako názory a postoje, které
již a priori  obsahují  negativní  hodnocení,  na druhé straně  stereotypy mohou mít  též
neutrální  či  dokonce  pozitivní  nádech.  Často  tak  označujeme  Němce  za  pracovité,
Japonce za velmi slušné, Rusy za pohostinné apod., ač to jistě neplatí bezezbytku pro
všechny příslušníky těchto národů. 

Jak jsme již uvedli, přítomnost předsudků či stereotypů v našem pohledu na osoby
z odlišných ras, etnik a podobně či náš strach z cizího (potažmo z cizinců), označovaný
jako xenofobie (z řeckého xénos – příchozí a fóbos – strach, úzkost)∗ může být základem
pro jednání, které označujeme jako diskriminaci. 

Pojmem  rasová diskriminace označujeme  jakékoli  rozlišování,  vylučování,
omezování nebo znevýhodňování, založené na rase, barvě pleti nebo na národnostním či
etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání a
užívání lidských práv a svobod na základě rovnosti. (Šišková, 1998, s. 199)

I v užívání pojmů předsudek a diskriminace bývá v tisku nezřídka chybováno a
oba termíny bývají  směšovány.  K tomu J. Průcha112 poznamenává:  „Chová-li  někdo
předsudky vůči příslušníkům jiného etnika či rasy, nedopouští se tím ještě diskriminace
– ta se projevuje až faktickým jednáním.“

 Obecně lze říci, že míra xenofobie stoupá s kulturní distancí určitého etnika či např. náboženské skupiny
a také se může měnit v závislosti na konkrétní situaci ve společnosti či ve světě. Z  tohoto důvodu se např.
v   současné době  po 11. září  objevuje citelná vlna tzv.  islamofobie,  tedy strachu z vyznavačů  islámu
(muslimů), zvláště z radikálních islámských skupin.
112 J. Průcha (2001, s. 37)
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9.4 Rasa a rasismus

Zastavme se ještě na chvíli u pojmů rasa a rasismus.  Rasa  je naprosto neutrální
biologický nebo chceme-li antropologický termín, označující skupinu lidí s podobnými
tělesnými  znaky  na  genetické  bázi,  vytvořené  vlivem přírodního  prostředí,  původně
v určitých geografických teritoriích. Lidé se dělí do tří ras – nejpočetnější, mongoloidní
rasu,  původně  obývající  především  Asii,  rasu  europoidní (kavkazoidní),  původně
obývající  Evropu  a  Blízký  východ  a  nejméně  početnou  rasu  negroidní,  původem
z Afriky.

Na  rasismus je  možné  nahlížet  buď  jako  na  ideologii  nebo jako  na  konkrétní
jednání.  Prvnímu  pojetí  odpovídá  následující  definice:  Rasismus je  ideologie,  která
představuje  soubor  koncepcí,  vycházejících z xenofobie a tvořících jeho ideologickou
nadstavbu.  Předpokládá  fyzickou  a  duševní  nerovnost  lidských  plemen  (ras)  a
rozhodující vliv rasových odlišností na historii a kulturu lidstva. Pracuje s představou, že
lidstvo je rozděleno na vyšší a nižší, méněcenné rasy.  (Šišková, 1998, s. 199). Druhé
pojetí prezentuje např. Průcha (2001, s. 29). Rasismus je souhrnné označení pro takové
jednání,  které  překračuje  vnímání  rasových  odlišností  a  přetváří  se  na  nepřátelské
aktivity vůči příslušníkům jiné rasy, jež se projevují v diskriminaci, v agresivním chování
(verbálním nebo fyzickém).

���� Pokuste se několika adjektivy charakterizovat Němce, Romy, Vietnamce,

Ukrajince či Ameri čany. Zamyslete se nad tím, jak podobným způsobem
nahlížejí naši sousedé (Němci, Rakušané či Slováci) na Čechy.

Problematikou rasismu se zabývá např. internetový server www.rasismus.cz, kde
může případný zájemce nalézt mnoho užitečných informací.
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9.5 Cíle multikulturní výchovy

Jak  bylo  uvedeno,  proces  multikulturní  výchovy  je  v podstatě  přípravou  na
sociální,  politickou  a  ekonomickou  realitu,  již  budou  naši  žáci  prožívat  v kulturně
odlišných stycích.  Na základě  předcházející  definice se můžeme pokusit  formulovat
obecný cíl multikulturní výchovy:

          Obecným cílem multikulturní  výchovy je vypěstovat  v žácích  takové
znalosti,  dovednosti,  schopnosti  a  postoje,  jež  jim umožní  dobrou  orientaci
v sociální, politické a ekonomické realitě dané multikulturní společnosti a vytvoří
předpo-klady  pro  navazování  a  upevňování  pozitivních  styků  s příslušníky
odlišných  ras,  národů,  etnik,  kultur  či  náboženství  a  jejich  využívání
k vzájemnému obohacení. 

Je nutné podotknout, že tento obecný cíl je platný jak pro příslušníky majority, tak
pro příslušníky minorit.

Ke  splnění  tohoto  cíle  je  nezbytné  vybavit  žáky  potřebnými  kompetencemi.
Členové expertního týmu projektu Varianty stanovili tyto následující kompetence:

1. znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské
společnosti
2. dovednosti orientovat se v kulturně pluralitním světě  a využívat interkulturní
kontakty a dialog k obohacení sebe i druhých
3. postoje  tolerance,  respektu  a  otevřenosti  k odlišným  skupinám  a  životním
formám,
včetně vědomí potřebnosti osobní angažovanosti

                                                                             (Interkulturní vzdělávání, 2002, s.14)

Vzhledem  k tomu,  že  jedním  z předpokladů  fungující  občanské  společnosti  je
aktivní přístup občanů k řešení problémů, jež se ve společnosti vyskytují, považujeme za
vhodné doplnit ještě následující kompetenci:

4. schopnost  aktivně  vystupovat  proti  stereotypům,  předsudkům,  projevům
xenofobie, intolerance, diskriminace, rasismu, antisemitismu apod.

Velmi obecnou kompetencí, která však v oblasti styků s osobami z odlišných etnik,
kultur či  náboženství hraje často determinující roli, je  schopnost objektivního hodno-
cení. To však samozřejmě může být učiněno jen na základě nezbytných znalostí, dobré
orientace  v prostředí  a  silné  schopnosti  empatie,  což  nám umožní  projevy  odlišného
chování analyzovat a na základě kvalitní analýzy potom provést objektivní hodnocení.

Je přirozené, že přes veškerou snahu většiny příslušníků majority i minorit může
docházet ke konfliktům, jež budou mít původ právě v odlišnosti kulturních vzorců (např.
prosté podání ruky, které chápeme jako přátelské gesto, znamená v určitých kulturách
výzvu k boji) a které je třeba kooperativně řešit. Autoři publikace Interkulturní vzdělá-
vání proto mezi dílčími cíli v rovině dovedností a schopností a též v rovině postojů (z
didaktického hlediska bychom je mohli označit za afektivní cíle) mimo jiné uvádějí:
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Studenti
� dokážou  přispívat  k nekonfliktnímu  soužití  různých  sociokulturních  skupin
v prostředí občanské společnosti,
� respektují různé aspekty a projevy odlišných sociokulturních vzorců,
� považují  za  samozřejmé  podílet  se  na  přiměřeném  a  spravedlivém  řešení
konfliktů vzniklých na základě sociokulturní odlišnosti.

                                                (Interkulturní vzdělávání, 2002, s.15, podrobněji též s. 27)

���� Úkol 2: Na základě vypracovaného úkolu 1 připravte dle vlastního výběru
jednu vyučovací jednotku zaměřenou na multikulturní výchovu a zde se
pokuste formulovat konkrétní cíle z oblasti multikulturní výchovy pro tuto
vyučovací jednotku.

���� Jako inspirace pro řešení úkolu 2 Vám mohou posloužit zpracované koncepty
vyučovacích   jednotek  zaměřených  na  problematiku  multikulturní  výchovy,
které  naleznete  např.v publikaci  KOL.  AUT.  Interkulturní  vzdělávání.
Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002. ISBN 80-7106-614-1.
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9.6 Metody multikulturní výchovy

� Dříve  než  se  seznámíte  s obsahem  této  podkapitoly,  pokuste  se  opět
charakterizovat níže uvedené pojmy.

����
brainstorming –

skupinové vyučování – 

projektové vyučování -

situační metoda – 

kritické myšlení –

Úkolem  a  smyslem  multikulturní  výchovy  není  jen  předávání  určitého  penza
informací, ale především vyvolání  změny v postojích a názorech jedince. Již z tohoto
faktu  jasně  vyplývá,  že  při  výuce  problematiky  multikulturní  výchovy  s pouhým
výkladem  či  dokonce  autoritativním přístupem nevystačíme.  Výuka  musí  být  proto
postavena na interakci mezi učitelem a žáky a stěžejní roli bude v tomto případě hrát též
osobní příklad pedagoga.

Otevřenou  otázkou  rovněž  zůstává,  kdy  s výukou  problematiky  multikulturní
výchovy  začít.  Dle  názoru  zahraničních  odborníků  si  rasovou  diferenci  začínají
uvědomovat již děti ve věku tří let, přibližně o dva roky později se již objevují první
rasové předsudky a ve spojení s často negativně zabarvenými informacemi získávanými
z rodinného prostředí naši žáci v tomto směru rozhodně  nepřicházejí jako tabula rasa.
Během prvních pěti let školní docházky se dále postupně objevují, diferencují a fixují
postoje  k příslušníkům  odlišných  sociokulturních  skupin.  Z tohoto  důvodu  je  nutné
vybavit pedagogy efektivními nástroji na detekci případných předsudků či stereotypů a
vybavit je též dovednostmi, které jim umožní navodit u jejich žáků kognitivní konflikt
mezi  jejich  dosavadním  chápáním  osob  z odlišných  prostředí  a  novým  pojetím,
předkládaným ve škole.  Zárověň  je nutné poznamenat,  že nová koncepce poznatků  a
postojů z oblasti multikulturní výchovy musí být žákům předkládána v dostatečně věro-
hodné, přitažlivé a její důležitost zdůrazňující formě, která jim změnu jejich dosavadní
koncepce  umožní.V praxi  na  základních  školách,  kde  je  problematika  multikulturní
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výchovy mnohdy dětem prezentována v ryze teoretické a formální podobě, často dochází
k jevu, jenž velmi trefně popsali Larochelle a Desautels:  Pokud žáci nevidí rozdíl mezi
svým  dosavadním  pojetím  a  novým  pojetím  předkládaným  učitelem,  či  vidí-li  jej  a
nepovažují  ho  za  důležitý,  lze  u  nich  pozorovat  tendenci  k tomu,  že  nechávají  obě
koncepce koexistovat. Jedna (ta jejich) je užitečná pro každodenní život a ta druhá pro
školní zkoušení. (Bertrand, 1998)

Právě  tato  dvojakost  často  spojená s  rozporem mezi  slovy  a  skutky  je  právě

v oblasti  přístupu k osobám z odlišných prostředí  velmi nebezpečná a může postoje
žáků ovlivnit na dlouhou dobu. Naučí se totiž navenek prezentovat to, co je společností
pokládáno za žádoucí, ale k vnitřním změnám v podstatě nedochází.

Jaké metody tedy můžeme v oblasti multikulturní výchovy považovat za nejlepší?
Autoři publikace Interkulturní vzdělávání (2002, s. 18 – 20) uvádějí mezi nejpoužíva-
nějšími  diskusi,  brainstorming,  skupinové  vyučování,  dramatizaci a  projektové
vyučování s poznámkou o důležitosti rozvoje kritického myšlení, coby ideální kompe-
tence,  kterou  je  třeba  u  žáků  rozvíjet.  K některým  z uvedených  metod  přidáváme
několik důležitých poznámek.

Diskuse – Diskusní metody jsou vhodné k vyjasňování vlastních postojů,  formulaci
názorů, rozvíjení dovednosti racionální argumentace a schopnosti naslouchat. Diskuse
prostupuje  všemi  formami  interkulturního  vzdělávání,  zde  také  často  slouží  jako
prostředek reflexe předešlých aktivit,  je prostorem pro vyjádření studentů  a zároveň
způsobem, jak shrnout či zhodnotit vše, co bylo řečeno během předchozích částí výuky.
Téma  diskuse  musí  být  zajímavé,  vhodně  formulované,  adekvátní  znalostem  a
schopnostem studentů. (Interkulturní vzdělávání, 2002, s. 18).

Brainstorming  –  (v  překladu  mozková  bouře)  je  volnou  produkcí  myšlenek  bez
hodnocení. Tato metoda je velmi vhodná k detekci názorů, postojů a stanovisek, ve  fázi
zjišťování  úrovně  informovanosti  žáků,  při  podávání  návrhů  na  možná  řešení
modelových situací apod.. Pokud budeme tuto metodu využívat např. při hledání řešení
případných konfliktních situací, je nutné držet se několika základních pravidel.

Pravidla brainstormingu (Lokša, Lokšová, 1999, s. 146):
1. Zákaz  kritiky  v jakékoli  podobě  (úšklebek,  mávnutí  rukou apod.),  i  za  cenu
vyloučení kritického člena ze skupiny.
2. Uvolnění fantazie nebo svobodná hra myšlenek – řídí se zásadou, že i zdánlivě
nejabsurdnější návrhy mohou být ty nejlepší, nebo mohou vést k řešení.
3. Produkování  co  největšího  množství  nápadů  –  čím  více  nápadů,  tím  větší
pravděpodobnost, že se objeví hodnotný nápad.
4. Pravidlo vzájemné inspirace – pro úspěšný průběh brainstormingu je důležitá
kombinace a vzájemné spojování, zdokonalování nápadů, rozvíjení myšlenek.
5. Pravidlo  úplné  rovnosti  účastníků  –  při  brainstormingu  neplatí  vztahy
nadřízenosti
a podřízenosti.

Inscenační  metoda  (dramatizace) -  spočívá  v  tom,  že  se  žáci  snaží  sehrát
(zinscenovat) konkrétní situace, které mohou nastat např. při kontaktech s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin.  Žáci  si  během dramatizace mohou do určité míry
„natrénovat“ chování v reálných situacích. Výhodou této metody je její dynamičnost a
rovněž vysoké citové zaangažování žáků.
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Za  velmi  vhodnou  metodu  lze  rovněž  označit  besedu na  téma,  které  se
problematiky multikulturní výchovy dotýká či tzv.  situační metodu., kdy žáci obdrží
popis konkrétní situace spolu s úkoly, které se mohou týkat nalezení východiska z dané
situace, jejího hodnocení, rozhodnutí v uzlových bodech situace apod. Situační metodu
můžeme trochu zjednodušeně označit za statickou variantu metody inscenační.

V praxi  se  však  jen  velmi  zřídka  používá  jedné  metody  odděleně  a  většinou
dochází k jejich kombinování. Typickým příkladem a zároveň dokladem tohoto tvrzení
může  být  např.  projekt  tzv.  multikulturních  dílen tak,  jak  je  prezentován
Multikulturním centrem v Praze. Kombinování metod v rámci multikulturní výchovy se
pokusíme ilustrovat na příkladu multikulturní dílny zaměřené na poznání Číny a čínské
kultury.  V časovém  rámci  přibližně  dvou  vyučovacích  hodin  žáci  obdrží  základní
informace  o  Číně,  prostudují  mapu,  shlédnou  diapozitivy,  poslechnou si  několik
krátkých ukázek čínské hudby, sami formou brainstormingu prezentují své dosavadní
vědomosti o této zemi či  krátce pohovoří o případném setkání s Číňany.  Pokouší se
definovat co má naše země s Čínou společného, co nás naopak odlišuje a zamýšlí se nad
příčinami těchto odlišností. Ve skupinkách se pokouší kreslit kaligrafické znaky, jíst
dřevěnými hůlkami či  uvařit  čínský čaj, který následně  ochutnají během zjednoduše-
ného čajového obřadu. Vše probíhá v příjemné atmosféře a především v interakci mezi
žáky,  dvěma lektory a případně  učitelem či  učiteli  (ti  zde, pokud se účastní, ovšem
nevystupují jako autorita, ale stávají se po dobu dílny součástí kolektivu). Celá dílna je
zakončena  společným  ústním  hodnocením  a  žáci  i  přítomní  učitelé  jsou  zároveň
požádáni o krátké písemné hodnocení. Je rovněž doporučeno, aby se učitelé s dětmi
k tématu po určité době  vrátili  a některé informace si  připomenuli,  aby mohlo dojít
k jejich upevnění.

Rádi  bychom  ještě  zdůraznili  obrovský  význam  průběžného  i  závěrečného
hodnocení. To bylo mělo být přirozeným zakončením každé aktivity prováděné v rámci
multikulturní výchovy. Jak průběžné, tak závěrečné hodnocení by nemělo shrnovat jen
pozitivní aspekty předchozích aktivit. Pokud má být hodnocení objektivní a věrohodné,
nesmí se vyhýbat ani případným konfliktním situacím, které se mohou v průběhu aktivit
vyskytnout.  Rovněž  případné  projevy  averze  vůči  některé  sociokulturní  skupině,
projevy stereotypního či xenofobního myšlení nebo dokonce rasistické poznámky nesmí
zůstat bez povšimnutí a je třeba s nimi pracovat.

� Úkol 3: Pokuste se na základě  informací uvedených v této části  kapitoly
připravit  scénář  multikulturní  dílny  zam ěřené  na  prezentaci
Vámi vybrané země, etnika či náboženské skupiny. Zamyslete se
nad možnými aktivita-mi v rámci Vaší dílny a vyberte pro tyto
aktivity vhodné metody práce.
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9.7  Nabídka  konkrétních  postupů  v     oblasti  multikulturní  
výchovy

� Cílem  této  podkapitoly  je  pokusit  se  poskytnout  čtenářům  několik  rad
vycházejících ze zkušeností s výukou dětí žadatelů o azyl a též romských žáků,
které shrnujeme v nabídce konkrétních postupů v oblasti multikulturní výchovy.

���� Úkol 4: Pokuste se zapsat, zda se ve Vaší třídě,  výchovné skupině či  ve
školském  zařízení,  v  němž  pracujete  nebo  vykonáváte  praxi
vyskytují  žáci  pocházející  z odlišného etnického,  národnostního,
náboženského  či  kulturního  prost ředí.  Jaké  konkrétní  kroky
k vytváření příznivého multikulturního klimatu činíte Vy či Vaši
kolegové?

Jsme si  samozřejmě  vědomi  faktu,  že tvorba skutečně  multikulturní  občanské
společnosti  je  dlouhodobým  procesem,  který  může  probíhat  v časovém  horizontu
několika generací.  Je nasnadě,  že jedním z  klíčových úloh v tomto procesu sehrává
vzdělávání  a  výchova.  Vzdělávání,  zejména  ve  smyslu  poskytování  maximálního
množství informací o jakýchkoli odlišných národnostních, etnických, náboženských či
kulturních skupinách. Cílem této publikace však není přinášet informace tohoto druhu.
Její rozsah by tak neúměrně narostl. Případným zájemcům proto nabízíme odkazy na
dostupnou odbornou literaturu.

����  Podrobnější informace k uvedené problematice nalezne čtenář v např.
v publikacích: 

ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-
7178-285-8
ŠIŠKOVÁ, T.  Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001.
GABAL, I.  Etnické menšiny ve střední Evropě. Praha: G plus G, 1999. ISBN 80-86-
103-23-4
 KOL. AUT.  Interkulturní vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.,
2002. ISBN 80-7106-614-1.
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ŠATAVA, L.  Národnostní menšiny v Evropě:  Encyklopedická příručka.  Praha: Ivo
Železný, 1994.
VOJTÍŠEK, Z.  Netradiční náboženství u nás. Praha: Dingir, 1998.
VOLF, J.  Abeceda národů: Výkladový slovník kmenů, národností a národů.  Praha:
Horizont, 1984.
Nová náboženství a sekty: Informativní materiál pro učitele. Praha: MŠMT ČR, 1999.

Zaměřme  se  však  spíše  na  druhou  složku  procesu  přípravy  žáků  na  život
v multikulturní společnosti – tedy na výchovu. Výchovu, ve smyslu utváření postojů,
názorů a stanovisek ve vztahu k lidem jakkoli odlišným. Jak již bylo řečeno, jedná se o
proces  dlouhodobý.  Za  jeho  počátek  a  výchozí  bod je  možno  považovat  budování
příznivého multikulturního klimatu třídy a školy,  jež společně  navštěvují  děti  patřící
k odlišným sociokulturním skupinám.

Všechny děti, bez ohledu na příslušnost k etnické, náboženské, sociální nebo jiné
skupině,  mají  získat  zkušenost  soužití,  jež  se  vyznačuje  spravedlností,  rovností,
spoluprací a vzájemnou vstřícností. Menšinové děti se mají cítit ve společnosti vskutku
doma a škola k tomu má přispět v co největší míře. Zkušenost multikulturní vzájemnosti
je  ovšem  stejně  důležitá  i  pro  většinové  děti,  mají  –  li  dospět  ke  zodpovědnému
demokratickému občanství a skrze to i ke skutečné humanitě. (Říčan, 2000, s.122)

Nabízíme zde jakési základní desatero, několik konkrétních postupů multikulturní
výchovy, které čtenářům mohou být pomocí v cestě za tímto sice dílčím, ale nikoliv
zanedbatelným nebo jednoduchým cílem. Velkou inspirací nám byly postupy navrhova-
né v knize P. Říčana113, kterou lze označit za jednu z nejfundovanějších publikací v této
oblasti, a též Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově
proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (dále jen Metodický pokyn MŠMT),
který  v přetisku,  bez  poznámek,  uvádíme  dále.  Říčanovy  postupy,  formulované
speciálně pro romské žáky a některé postupy uváděné v Metodickém pokynu MŠMT na
několika místech upravujeme (na základě autorových několikaletých zkušeností s výu-
kou dětí  žadatelů  o  azyl  i  dětí  romských)  tak,  aby byly  univerzálně  použitelné pro
aplikaci  v jakékoli  třídě  či  skupině,  jejíž  součástí  bude žák (žáci)  náležící  k odlišné
sociokulturní skupině. Některé postupy doplňujeme komentářem či přidáváme vlastní.
Je však samozřejmé, že uvedený přehled není uzavřeným výčtem a kreativního čtenáře
jistě napadne mnoho dalších možností, jak dětem, které se jakkoli odlišují, prostředí
školy zpříjemnit a zkvalitnit tak i její celkové multikulturní klima.

1) Pokusme  se  využít  maximum  příležitostí,  abychom  vytvářeli  etnicky
(národnostně,  rasově  apod.)  heterogenní  dvojice  či  skupiny.  Musíme  však
respektovat  základní  podmínku,  že společná činnost  by měla děti  těšit.  Alespoň
zpočátku  je  proto  vhodné  vytvářet  dvojice  či  skupiny  ke  společným  hrám,
neformálně  laděným  činnostem,  soutěžím  apod.  tak,  aby  děti  měly  příležitost
navázat  vzájemné pozitivní  vztahy.  Těch je  následně  možné využít  ke společné
školní práci i mimo školu. K detekci neformálních vztahů v rámci třídy je možné
využít test sociometrické volby.

2) K tomu, aby děti pocházející z odlišného prostředí mohly získat pocit, že jsou
v kolektivu akceptovány a jsou jeho součástí je možné přispět prezentací některých
prvků odlišných kultur ve třídě. Mohou to být obrázky či fotografie ze zemí, z nichž
pocházejí  naši  žáci,  symboly  odlišných  kultur,  zemí či  náboženství,  fotografie
významných příslušníků různých etnických popř. kulturních skupin. Zvláště důležitá

113 P. Říčan S Romy žít budeme, jde o to jak (2000, s. 122 -125)
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je tato pozitivní prezentace u příslušníků etnik či národností, jejichž mediální obraz
není příznivý (Romové, Ukrajinci, Vietnamci apod.), neboť tento handicap může do
určité míry ve třídě kompenzovat. I zde však platí zásada, že bychom neměli  na
nástěnkách, výstavkách a tabulích umisťovat nic, co je možné ve třídě považovat za
nepřirozené  nebo  rušivé.  Jako  velmi  vhodné  se  proto  jeví  např.  fotografie  ze
školních výletů, multikulturních dnů, žákovských akademií či jiných akcí, kde jsou
děti  zachyceny  při  společných  činnostech,  hrách,  soutěžích  apod.  Je  zde  totiž
naprosto přirozenou a nenásilnou formou ukázáno, že je možné si společně  hrát,
soutěžit, bavit se a smát se.

3) V rámci výuky i společných činností dětí je třeba respektovat kulturní odlišnosti.
Požádat např. ve školní jídelně o náhradní jídlo pro děti muslimů, pokud je k obědu
vepřové  maso.  V rámci  možností  a  s ohledem  na  bezpečnost  žáků  respektovat
odlišný  oděv  dívek  z arabských  oblastí  či  Indie  při  tělesné  výchově,  nenutit  je
zúčastňovat se plaveckého výcviku. Mít na paměti, že fyzické potrestání chlapce ze
silně  patriarchální  kultury (např.  muslimové, částečně  i  Romové) paní učitelkou,
může vést  k vážným  konfliktům s rodinou.  Nenutit  též  např.  děti,  jež  pocházejí
z rodin Svědků Jehovových vyrábět při výtvarné výchově či pracovních činnostech
vánoční přání, pokud si to nepřejí apod. Jinými slovy, postupovat velmi ohleduplně
a  maximálně  využívat  jednu  ze  stěžejních  kompetencí,  jež  by  měla  být
samozřejmostí  u  učitele  či  vychovatele,  který  chce  vychovávat  děti  v duchu
multikulturní výchovy – pedagogický takt.

4) Pokusme se vytvářet dětem z odlišného prostředí podmínky k tomu, aby mohly
vyniknout  v soutěži  s majoritními  dětmi.  V žádném  případě  však  nelze  spíše
pomyslné  „soutěžení“  o  místo  v kolektivu  prezentovat  jako  soutěž  mezi  dětmi
příslušníků  majority  a  minorit  o  ceny.  Spíše  je  třeba  na  každém žákovi  hledat
aspekt, jímž je v rámci třídy v pozitivním slova smyslu výjimečný. Na základě této
výjimečnosti  je   možné  stavět  a  zvýšit  přitažlivost  žáka  pro  kolektiv.  Romský
chlapec v mé třídě sice nevyniká v učebních činnostech, ale umí opravit automobil a
hraje výborně na varhany, romské dívky většinou kompletně obstarají domácnost,
chlapec  z Konga  výborně  tančí  a  hraje  fotbal  atd.  Základním  požadavkem  na
třídního učitele v takovém případě je mít o děti živý zájem a znát je.

5) U žáků  některých národností (např.  Vietnamců)  bychom měli  být  maximálně
citliví na případné vytýkání chyb či jejich kárání před ostatními dětmi. U Asiatů je
veřejné vytknutí chyb velkým ponížením. Osoba, která křičí a nezvládá své emoce
naopak ztrácí tvář a mnoho ze své cti a autority. Měli bychom si též uvědomit, že
dítě, které je jakkoli odlišné, je zvláště citlivé na ponížení před ostatními. Případná
nutná  výtka  by  pak  měla  přijít  ruku  v ruce  s následným  povzbuzením.  Je  též
všeobecně  známo,  že  vytýkané  špatné  chování  je  třeba  důsledně  oddělovat  od
osobnosti žáka.

6) Podporujeme  příležitostné  vzájemné  návštěvy  mezi  dětmi  pocházejícími
z odlišných  prostředí.  Následně  si  můžeme  o  návštěvách  s žáky  neformálně
pohovořit. Otázat se jak strávili volný čas, co zajímavého dělali nebo viděli, s kým
se  setkali  apod.  Problém může  nastat  u  dětí  žijících  v azylových  zařízeních  či
v bytech pro sociálně velmi slabé a případná prezentace podmínek, v nichž tito žáci
žijí  by mohla,  s ohledem na snahu o zvýšení jejich prestiže v kolektivu,  působit
kontraproduktivně. V takovém případě je možné připravit pro děti společné zábavné
volnočasové aktivity, s jejichž přípravou mohou pomoci rodiče, na neutrální půdě
(parky, hřiště, les apod.).
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7) Je  nezbytné,  aby  učitelé  a  vychovatelé  důsledně  odsoudili  jakýkoli  projev
xenofobie, předsudků, averze, intolerance či dokonce rasistickou poznámku. Pouhé
odsouzení  však  často  nemá  výchovný  efekt.  O  problémech  je  nutné  s dětmi
diskutovat,  znát  a  umět  vysvětlit  původ  problémů,  třecích  ploch  či  pouhých
odlišností, kriticky hodnotit. Učitelé by měli mít na paměti, že žáci se často doma,
ve  svém  okolí  i  z médií  setkávají  s negativně  zabarvenými  informacemi  o
příslušnících  různých  etnických,  národnostních  či  náboženských  skupin  (slyšeli
například o nezaměstnanosti Romů a jejich exodu, zneužívání sociálních dávek, o
kriminalitě  Ukrajinců,  možná  viděli  Palestince  slavící  oběti  útoků  na  Světové
obchodní centrum). Je tedy nasnadě, že by pedagogové měli být připraveni se třídou
otevřeně diskutovat, vysvětlovat či kooperativně řešit případné konflikty mezi žáky.
Učitel  by rovněž měl  být  schopen žákům dostatečně  jasně  a přiměřenou formou
referovat  o  právech  a  povinnostech  každého občana  a  nalézt  vhodné  příklady
z konkrétních situací každodenního života.

8) Výuku  můžeme  obohatit  mnoha  informacemi  o  různých  minoritách,  hledat
zajímavé informace, události či osobnosti, které děti zaujmou. Minimálně alespoň o
těch  minoritách,  jejichž  příslušníci  jsou našimi  žáky,  obyvateli  našeho města  či
regionu. Ovšem i ve třídách (či dokonce školách), které je možné označit za etnicky
a  národnostně  téměř  homogenní,  je  třeba  informace  tohoto  druhu  prezentovat.
Zkusme se například vžít do pocitu romských žáků na školách, kde se nevyskytují
žádné  děti  cizinců.  Romští  žáci  zde mohou získat  pocit,  že jsou těmi jedinými
odlišnými  a i  v takovém případě  (a  možná zejména v takovém případě)  je nutné
pracovat na vyvracení tohoto pocitu a prezentovat žákům svět a lidskou společnost
ve své rozmanitosti.

9) Jedním  z důležitých  předpokladů  toho,  aby  se  žáci  pocházející  z odlišného
prostředí i jejich rodiny mohli cítit akceptováni, je vytváření pozitivního  vztahu
mezi školou a rodiči. I pro pedagoga je možnost citlivě se otázat na odlišné rodinné
zvyky,  kulturní rozdíly, možnost koordinace společné práce s rodiči,   přístupu ke
škole vůbec či  dokonce možnost  spolupodílet se s rodiči  na přípravě  či  realizaci
výuky nesmírně  cennou pomocí∗2).  Rodiče cizinců  je možné pozvat na besedu o
zemi původu, romský tatínek – hudebník může děti v rámci hudební výchovy naučit
romskou  písničku.  Je  možné  uspořádat  tématicky  zaměřené  dny  či  odpoledne
s účastí rodičů (takto na škole, na níž vyučuji proběhlo již několik multikulturních
odpolední  a  žákovských  akademií,  kde  společně  vystupovali  žáci  různých
národností  a  dokonce  i  jejich  rodiče).  Je  nutné  též  zmínit,  že  bychom  žáky
pocházející  z  odlišných  etnických,  národnostních,  náboženských  či  kulturních
skupin  měli  podporovat  v užívání  svého  jazyka  a  prvků  své  kultury  a  pomáhat
v nich pěstovat zdravou hrdost na svůj původ.

10) Snažme se maximálně využít nabídek různých státních i nestátních organizací,
nadací  či  občanských  neziskových  sdružení,  jejichž  aktivity  směřují  k podpoře
vytváření multikulturní společnosti. Ať už se jedná o Český helsinský výbor, České
centrum pro  prevenci  a  řešení  konfliktů,  Středisko  výchovy  k  lidským  právům,
Multikulturní  centrum  v Praze,  Nadace  Open  Society  Fund,  Nadace  Tolerance,
Nadace Nová škola,  Nadace Mosty,  Step by Step aj.,  Muzeum romské kultury,
Vzdělávací  a kulturní  středisko Židovského muzea,  Letní  škola tolerance,  Hnutí

 Ve Velké Británii, USA či Kanadě je běžné, že se rodiče patřící k minoritním skupinám v určité míře
podílejí na tvorbě kurikula školy a velmi pečlivě  sledují, zda se prvky jejich kultury objevují v tomto
dokumentu i ve výuce.
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občanské solidarity a tolerance, Projekty „Otevřená škola“, „Škola pro všechny“,
„Krok za krokem“ a mnohé jiné.

Je  naprosto  jasné,  že  sama  škola  nemůže  být  jedinou  institucí,  která  vyřeší
všechny  problémy  související  s vytvářením  multikulturní  společnosti.  Může  však
významným  způsobem přispět  k tomu,  aby  naši  žáci  odcházeli  do  života  vybaveni
takovými  znalostmi,  dovednostmi,  schopnostmi  a  postoji,  které  jim  umožní  být
platnými spolutvůrci a členy takové společnosti.

���� Zamyslete  se  nad  dalšími  možnými  konkrétními  postupy,  kterých  lze

využít při vytváření či zlepšování multikulturního klimatu Vaší školy.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 23. března 1999
Č.j.: 14 423/99-22

Metodický pokyn∗∗∗∗ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

K VÝCHOVĚ PROTI PROJEVŮM RASISMU, XENOFOBIE A INTOLERANCE

Rasismus, xenofobie a intolerance jsou jedním ze současných problémů naší společnosti. Úkoly
zabezpečovat  prevenci  proti  projevům  rasismu,  xenofobie  a  intolerance  vyplývají  z Ústavy  České
republiky, z Listiny základních práv a svobod, z Úmluvy o právech dítěte a z ostatních mezinárodních
paktů  a úmluv, které ústavní orgány ČR ratifikovaly.  Konkretizaci  vyplývajících úkolů  pro jednotlivé
resorty stanoví vláda svými usneseními.

Klíčové místo při vedení dětí a mládeže k toleranci, k posilování pozitivního postoje k minoritám a
k lidem různých národností, náboženství a kultur zaujímají školy a školská zařízení. Využívají celkového
výchovného  působení,  v jehož  průběhu  jsou žáci  přiměřeně  svému  věku  a  na  základě  svých  širších
sociálních zkušeností podněcováni k diskusi.

K účinnější  prevenci projevů  rasismu,  xenofobie a intolerance Ministerstvo školství,  mládeže a
tělovýchovy ukládá:
I. ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům základních škol, středních škol, vyšších odborných
škol, speciálních škol a školských zařízení zabezpečit, aby:

a) věnovali zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu školy i jednotlivých tříd, podporující
vzájemný  respekt  a  partnerské  vztahy  mezi  učitelem a žákem,  týmovou  spolupráci,  sebeúctu,
komunikační dovednosti, ale také pocit bezpečí a spoluprožívání,

b) rozvíjeli  žádoucí  postoje  k lidem  jiné  národnosti,  etnické  nebo  náboženské  příslušnosti
každodenním osobním příkladem,

c) komunikovali s dětmi a mladými lidmi na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného
jednání,

d) vhodně  využívali  věcného  obsahu  každého  vyučovaného  předmětu  a  pracovali  s doporučenou
literaturou uvedenou v příloze,

e) seznamovali žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, s jejich kulturou, dějinami a
rozvíjeli u nich vědomí sounáležitosti,

f) učili žáky chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka, každé minority,
každé kultury,

g) nenechali bez povšimnutí žádný projev ani náznak intolerance, xenofobie nebo rasismu a okamžitě
přijímali vhodná konkrétní pedagogická opatření,

h) při prevenci intolerance, rasismu a xenofobie intenzivněji spolupracovali s rodinami žáků,
i) podle možnosti i  pro volnočasové aktivity nabízeli programy rozvíjející toleranci a podporující

všestranný rozvoj osobnosti žáka,
j) se žáky otevřeně  diskutovali  o uskutečněných besedách,  přednáškách,  návštěvách filmových a

divadelních  představení,  televizních  a  rozhlasových  pořadech,  které  obsahově  souvisejí
s intolerancí, xenofobií a rasismem,

k) využívali programů  a nabízené spolupráce v oblasti vzdělávání s nestátními subjekty, které mají
v programu multikulturní výchovu, vzdělávání Romů, uprchlíků a různých národností a etnik.

II. České školní inspekci, aby v rámci běžné inspekční činnosti sledovala, zda a jak ředitelé a pracovníci
škol a školských zařízení pokyn realizují.

Zároveň se zrušuje pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro
základní a střední školství k působení škol a školských zařízení proti projevům rasismu, netolerance a
xenofobie č.j. 20 734/95-21 ze dne 19. srpna 1995, publikovaný ve Věstníku MŠMT, sešit 10/1995.

Mgr. Eduard Zeman
ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 Součástí  Metodického  pokynu MŠMT je příloha obsahující  seznam 50 publikací  doporučených  pro
školní  knihovny,  21  publikací  další  doporučené  literatury  a  12  doporučených  periodik.  Kompletní
Metodický  pokyn  včetně  poznámek  a zmiňovaného  seznamu  doporučené literatury  je publikován ve
Věstníku MŠMT, sešit 5/1999.
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10. Volný čas

7. Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

K danému tématu o volném čase je důležité se orientovat v těchto pojmech (odpověď
najdete postupně v textu).

volný čas – 

životní styl (sloh) –

povinnosti – 

životní způsob –

systém hodnot (hodnotová orientace) –

výchova k volnému času – 

výchova ve volném čase –

pedagogika volného času –

8. Cíle kapitoly:

Po prostudování této kapitoly a příslušně doporučené literatury dokážete:
� definovat termín volný čas 
� vysvětlit základní pojmy, které úzce s problematikou volného času souvisejí
� určit činitele, které ovlivňují volný čas
� poznat některé důvody, které vedou k pedagogickému ovlivňování volného času
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� Osnova kapitoly:
1. Definice volného času
2. Způsob využívání volného času
3. Využívání volného času a životní styl
4. Hodnotová orientace a volný čas
5. Pedagogické ovlivňování volného času dětí a mládeže

10.1. Definice volného času

���� Úkol k zamyšlení: Co si představíte pod pojmem volný čas?

a) Napište  několik  činností,  které  zařadíte  do  činností  ve  volném čase,  které
děláte nebo byste chtěli dělat.

b) Proč se těmto činnostem nevěnujete?

Definice  volného času: Volný  čas  je doba,  kdy  si  své činnosti  můžeme svobodně
vybírat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění.
Volný čas je hodnotou jen tehdy, když je využívání individuálně k zvýšení osobních
kvalit  člověka.  Potencionální  lidská svoboda je určena výběrem činností,  které jsou
opakem od povinností.

10.2. Způsob využívání volného času

Způsob  využívání  volného  času  u  dětí  a  mládeže  je  ovlivněn  sociálním
prostředím. Činnosti  ve  volném čase  pomáhají  při  utváření  mezilidských  vztahů  a
kultivaci těchto vztahů. Úvahy o vytváření osobnosti ve volnočasových aktivitách jsou
již  řešeny,  vzhledem  k socializaci  jedince,  v pedagogice,  psychologii,  sociologii,
filozofii, ale i v oblasti kriminality,  např.  při  řešení činností dětí a mládeže, kdy byl
překročen zákon aj. Tyto otázky spadají i do kompetencí sociální péče, která řeší otázky
vlivu problémových rodin na výchovu dětí a mládeže, zejména ve využívání volného
času mimo vyučování. Pokud se nepodaří tyto otázky vyřešit se všemi zúčastněnými

152



stranami, je zde zvýšené nebezpečí, že se dítě dostane do vlivu nežádoucí vrstevnické
skupiny a je ohrožen citový a morální vývoj dítěte. Mezi sociální negativní jevy patří:
� agresivita,
� brutalita,
� vandalismus,
� nežádoucí sexualita,
� alkohol,
� nikotin,
� drogy aj.

Uvedená skutečnost je varovná a to zejména proto, že pro dospívající mládež je
nedostatek  nabízených  zařízení  pro  volný  čas,  i  pro  mládež  z méně  podnětného  či
sociálně  slabšího  prostředí,  pro  jedince  průměrných  či  dokonce  podprůměrných
schopností, pro postižené děti a mládež či jinak znevýhodněné děti a mladé lidi.

Absence  pozitivních  sociálních  vazeb  a  nedostatek  citu  vytváří  u  dětí  pocity:
„nikdo se o mě nezajímá“, „nikdo o mě nestojí“, „nikdo mě nemá rád“ apod. Přidružují
se opakované neúspěchy ve škole, dlouhotrvající pocit  nudy tj. základní vlivy,  které
formují jedince, se kterými lze manipulovat a kteří často hledají a nalézají možnosti
seberealizace v sociálně závadném prostředí.

���� Úkol  k zamyšlení: Silně  působící  sociální  vlivy  vytvářejí  sdělovací

prostředky:
a) v mnoha směrech pozitivní

b) nevhodné pořady a z nich plynoucí nebezpečí.

U dětí a mládeže s poruchami chování se jako příčiny uvádějí:
� špatná úroveň rodinné výchovy,
� chudé využívání volného času,
� nevhodné formování zájmů dětí a mládeže.

Mezi vlivy,  které se podílejí na formování zájmů  dětí a mládeže mají vliv (v tomto
pořadí):

1. vrstevníci, kamarádi,
2. rodiče, sourozenci,
3. zřídka mají vliv učitelé,
4. téměř vůbec nemají vliv vychovatelé.

Mezi  jednotlivými  hledisky,  které  se  vztahují  na  oblast  volného  času  dětí  a
mládeže  jsou  obecné  zákonitosti,  kterými  společnost  zabezpečí  kvalitní  rozvoj
obecných  i  specifických  schopností  mladé  generace  a potlačí  rozvoj  negativních
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sociálních jevů. V oblasti volného času se rozhoduje o rozvoji talentu mladého jedince a
naplnění  jeho  potřeb  a  zájmů  a  na  druhé  straně  se  tlumí  tendence  k negativnímu
sociálnímu zrání.  Fungující  oblast  volného času může do  určité  míry  kompenzovat
nedostatky  rodinné výchovy  a  školského systému.  Investice  společnosti  do  zařízení
„center volného času“ má preventivní význam.

���� Úkol k zamyšlení: 

Zájmová  činnost  dětí  a  mládeže  obsahuje  celá  odvětví,  kde  komerce  a  výdělek
převažují nad pozitivním ovlivňováním volného času.

a) zábavní průmysl (herní automaty …)

b) sportovní organizace (tenis, hokej …)

c) cestovní kanceláře (nabídky jazykových pobytů …).

10.3. Využívání volného času a životní styl

Využívání volného času je součástí a jedním z důležitých ukazatelů životního
stylu. Terminologie v této oblasti  není jednotná. Životní způsob postihuje především
makro-strukturální  stránku  sociálních  vlivů  (ekonomické,  ekologické,  technické,
kulturní,  celospolečenské  a  skupinové  procesy)  a  většinou  se  vztahuje  k větším
sociálním celkům. Životní sloh nebo životní styl  jsou chápány někdy jako optimální
uspořádání forem života v jediný harmonický celek.

Životní styl  jednotlivců: soubor názorů, postojů, temperamentových vlastností a
návyků, které mají trvalý ráz a jsou pro každého individuálně specifické (MOHAPL,
1992,  s.  71).  Každý  jedinec  má  specifický  způsob  života,  ale  obecně  souvisí
s potřebami, zájmy, postoji, hodnotovou orientací, které se vytvářejí v průběhu života,
jak z vrozených dispozic, tak vlivem vnějších činitelů.

Definice  životního  stylu (podle  Bakaláře):  je  souhrn  životních  forem,  které
jedinec aktivně prosazuje.
Patří sem:

� hodnotová orientace člověka,
� chování a způsob využívání materiálních i sociálních životních podmínek i
� z hlediska volného času a hospodaření s ním.

Systém hodnot je pro každého člověka individuální a vytváří se vlivem životních
podmínek a aktivitou jedince (Pávková a kol., 1999).
Z hlediska volného času je možno dělit  lidi podle toho jakou hodnotu volnému času
přisuzují.

Příklady: 
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1. Pro někoho je největší hodnotou práce, volný čas je něco nesprávného. Plnění
povinností je jediné životní poslání, sami se přetěžují a nedokáží odpočívat. Jejich
pracovní přetíženost může vést až ke zdravotním problémům.
2. Pro jiného jsou životní náplní činnosti ve volném čase: zábava, koníčky, sport aj.
Pracovní povinnosti chápou jako nutné zlo, kterého je potřeba se rychle zbavit a
konečně se věnovat svým zájmům. Vyhraněné zájmové činnosti se mohou stát jejich
povoláním.

Uvedené dva příklady jsou příkladem podceňování a přeceňování volného času.
Optimální  by bylo  vyvážit  pracovní  i  jiné  povinnosti  a  svůj  volný  čas.  Pracovní  i
volnočasové aktivity mají stejný význam v životě člověka. Někteří filozofové považují
volný čas za největší bohatství člověka.

10.4. Hodnotová orientace a výchova k     volnému času  

Lidské hodnoty nejsou jen užitnou hodnotou, jakou je sklenice vody pro člověka,
který má potřebu se napít. Současně má hodnotu směnnou, která je vyjádřena v ceně,
kterou za sklenici vody zaplatíme. Cena sklenice vody na trhu kolísá podle poptávky a
nabídky, jinak je tomu na rušné ulici ve městě a úplně jinak na poušti.

Jsou ovšem hodnoty,  které  se  neprodávají  a  nekupují a  jsou  součástí  našeho
života: příroda, vzduch, východ slunce, déšť. Hodnotami je naplněn i  společenský a
osobní život: vlast, domov, rodina aj. Někdo dává přednost svědomí, poctivosti před
kariérou a získáním moci.

Při povodních (2002) si mnozí uvědomili nejvyšší hodnotu, která se dá vyjádřit
známým protikladem zda „mít či být“. Jsou hodnoty, které se bolestně dají nahradit, ale
jiné  jsou  nenahraditelné,  protože  mají  hodnotu,  která  se  vztahuje  k intenzivnímu
prožitku bez ohledu na finanční náročnost. Pro někoho malicherné, lehce nahraditelné
věci, ale nám byly drahé, milé a našemu srdci blízké. (Zjednodušenou paralelu najdeme
i v Komenského Labyrintu světa a ráji srdce).

Využití volného času a jeho hodnota se mění, a tak někdo studuje jazyky nebo
pěstuje  kaktusy,  ale  jinému  využívání  volného  času  zvyšuje  osobní  prestiž  nebo
společenské  postavení.  Novodobé  vytváření  společenských  vrstev  a  měnící  se
ekonomická situace se odlišuje i specifickými aktivitami ve volném čase.

Obecně jednání ve volném čase vyjadřuje i životní styl jedince a posuzuje se:
� podle míry aktivity:  kolik úsilí  je člověk schopen a ochoten vynaložit  na plnění

svých  plánů  a  zájmů  (šachista,  televizní  „sportovci“,  cestovatel,  který  podnikne
cestu kolem světa …),

� podle  sociální  interakce: s kým  prožíváme  volný  čas  a  jaké  jsou  vztahy  mezi
jednotlivci i sociálními skupinami, zda se jedná o činnost, kterou vykonáváme sami
nebo v malých či  velkých skupinách (malá skupina horolezců,  osamocený cesto-
vatel, skupina účastníků dálkového pochodu …). 

Ve formování člověka ve volném čase hraje prvotní roli rodina. Rodiče jsou vzory
a děti přebírají životní styl a tím i vztah k volnému času. Záleží na:

1. typu rodiny (malá, velká, uzavřená, otevřená, věk rodičů, počet dětí, styl rodinné
výchovy …),
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2. zájmech rodičů (tolerance a respektování individuálních i společenských zájmů,
dostatek finančních prostředků na zájmy a koníčky …),
3. životním stylu a způsobu využívání volného času rodiny (návyky a postoje si
přinášíme ze své původní rodiny, při výběru životního partnera posuzujeme i jeho
vztah k volnému času, k zájmům …).

Volný čas a zájmy hrají významnou úlohu v životních situacích (př. odchod do
důchodu,  ztráta  zaměstnání,  úmrtí  partnera  aj.)  a  mohou  tuto  situaci  kompenzovat
činností, realizují svoje osobní zájmy, koníčky a jsou více motivováni k řešení životní
situace.  V náročných  situacích  a  životních  neštěstích  dokáží  osobní  zájmy a  záliby
člověka pomoci a někdy i zachránit.

Podle  Pávkové114 výchova  ke  zdravému  životnímu  stylu  úzce  souvisí
s ovlivňováním volného času. „Vychovat člověka, který  dokáže se svým volným
časem  rozumně  hospodařit,  uvědomuje  si  jeho  životní  hodnotu,  má  pestré  a
mnohostranné zájmy a také jeden svůj hluboký, celoživotní zájem. Měl by to být
jedinec aktivní,  nejen přijímající  podněty,  ale schopný vyvíjet  úsilí,  věnovat  se
činnostem, které přinášejí uspokojení a poskytují příležitost k navazování nových
kvalitních vztahů mezi lidmi.“  

���� Úkol k zamyšlení: 

a) Mohli byste si vybavit, připomenout, nebo jen si uvědomit činnosti, které vaši
prarodiče a rodiče nejčastěji dělali ve volném čase v době vašeho dětství.

b) Jaké byly vaše zájmy v dětství a v kterém z nich pokračujete i nyní?
c) Máte  celoživotní  zájem,  kterému  se  věnujete  dlouhodobě,  systematicky  a

pravidelně.

10.5. Pedagogické ovlivňování volného času dětí a mládeže

Pedagogické ovlivňování volného času respektuje věková a individuální specifika
dětí, mládeže. Současně je nutné zvážit do jaké míry přispívají k uspokojování biolo-
gických, fyzických, psychických i sociálních potřeb.

Vhodné pedagogické ovlivňování volného času by mělo rozvíjet u dětí a mládeže:
� aktivitu dětí a mládeže,
� uspokojování potřeby nových zážitků a dojmů,
� seberealizaci,
� sociální kontakty a vztahy,
� kladné citové odezvy (i pocit bezpečí a jistoty),

114 (PÁVKOVÁ a kol., 1999, s. 30, 31)
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� rozvíjení  osobnosti  dětí,  mládeže (citový,  kognitivní,  morální,  tělesný
vývoj i sociální zrání).

Volný čas dětí a mládeže z pedagogického hlediska, tedy výchovného, lze rozdělit
na:

1. výchovu ve volném čase,
2. výchovu k volnému času.

Definice  výchovy ve volném čase je naplňování  volného času dětí  a  mládeže
vhodnými  činnostmi.  Definice  výchovy  k volnému  času  je  seznámení  s množstvím
zájmových  aktivit,  poskytnout  základní  orientaci  a  na  základě  vlastních  zkušeností
v různých  oborech,  činnostech  pomůže  najít  oblast  zájmové  činnosti,  která  dětem,
mládeži poskytne možnost uspokojení a seberealizace.

90-tá  léta  20.  století  jsou  charakterizována  nadbytkem  volného  času  dětí  a
mládeže. Společensko-technický vývoj umožnit kvantitativní nárůst, ale chybí kvalita.
Nezbytnost  pedagogického  ovlivňování  volného  času  potvrdily  rodinné  problémy a
školská  praxe,  která  řeší  stále  u  nižších  věkových  skupin  výchovné  problémy
z nevhodně  využívaného  volného  času  (př.  nedozírné  následky  mají  drogy,  hrací
automaty, krádeže aj.). 

Státní zainteresovanost o volný čas dětí a mládeže spočívá:
• v zakládání zařízení, která ovlivňují volný čas dětí a mládeže,
• v pomoci organizacím, sdružením pracujícím s dětmi a mládeží,
• ve vytváření  podmínek  pro  uspokojování  spontánních  aktivit  dětí  a  mládeže
mimo organizovanou činnost,
• ve vytváření kladných postojů dospělých k dětským aktivitám ve volném čase,
• v konstituování pedagogiky volného času a přípravy profesionálních pedagogů
pro tuto činnost.

Činitelé  pedagogicky  ovlivňující  volný  čas  dětí  a  mládeže  mají  vymezený
výchovný  cíl,  jsou  plánovité  a  dlouhodobě  splňují  výchovné  působení  v určeném
programovém směru. (Učitelé a vychovatelé mají tuto náplň zakotvenou ve své profesi.)
„Od určitého věku dětí nemůže rodina zabezpečit komplexní a multikulturní rozvoj
dítěte  svými  silami.  Je  v tomto  směru  odkázána  na  spolupráci  s jinými
specializovanými institucemi.“ (STŘELEC, S., 1998, s. 158)

Podle PÁVKOVÉ a kol.,  2002 se na výchově,  která ovlivňuje děti  ve volném čase
podílejí:

� rodina
� škola
� organizace a instituce
� vrstevnické skupiny
� hromadné sdělovací prostředky a informační technologie
� lokální a regionální faktory společenského prostředí.
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Shrnutí

Kvalita  prožívání  volného  času  se  dostává  do  popředí  zájmu  a  zákonitě
narůstá  význam  mezilidských  vztahů  v mimopracovním  (mimoškolním)  čase.
Volný čas nepředstavuje jen prostor pro relaxaci a oddych. Naplňování volného
času  je  vázáno na  hodnotový  systém a  životní  styl  jedince.  V sociálně  pedago-
gickém  kontextu  lze  považovat  za  významné  vytváření  podmínek  k určitým
vhodným aktivitám ve volném čase a směřovat lidi  k t ěmto aktivitám (výchova
k volnému času a ve volném čase. Utlumování nevhodných aktivit může snižovat
pravděpodobnost deviantního chování, jako je konzumace drog a kriminalita, a to
zejména u dětí  a  mládeže.  Jedná se především o  rozvoj  tvůrčích  kulturních a
sportovních aktivit přinášejících pozitivní prožitky. 

� Doporučená a použitá literatura

1. KRAUS,  B.,  POLÁČKOVÁ,  V.  aj.  Člověk–prostředí–výchova.  K otázkám
sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2.
2. PÁVKOVÁ, J. aj.  Pedagogika volného času. Praha:  Portál,  2002.  ISBN 80-
7178-711-6.
3. PŘADKA,  M. Kapitoly  z dějin  pedagogiky  volného  času. Brno:  MU,  1999.
ISBN 80-210-2033-4.
4. SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.
5. SPOUSTA, V. aj. Kapitoly z pedagogiky. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1274-
9.
6. SPOUSTA, V. Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno: MU, 1998. ISBN
80-210-1275-7.
7. STŘELEC, S. aj.  Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno:  Paido, 1998.
ISBN 80-85931-61-3.
8. VÁŽANSKÝ, M. Základy pedagogiky volného času. Brno: Print – Typia, 2001.
ISBN 80-86384-00-4.
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11. Masové komunikační prostředky a výchova

9. Úvodní podněty uvádějící do problematiky:

� Než se pustíte do studia, pokuste se charakterizovat níže uvedené pojmy, pokud
budete potřebovat pomoc, najdete ji v doporučené literatuře.

���� 
média -

funkce médií -

masové komunikační prostředky - 

masová komunikace - 

informace - 

recipient - 

10. Cíle:
Po prostudování této kapitoly a příslušně doporučené literatury dokážete:
� definovat termín masová komunikace,
� popsat druhy médií, funkce médií,
� identifikovat vliv masmédií na rozvoj osobnosti.
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� Osnova:

1. Současná společnost a masová komunikace.
2. Základní druhy masmédií a jejich funkce.
3. Masmédia v současnosti jako prostředek manipulace.
4. Výchova a vliv masmédií na rozvoj osobnosti.
5. Média ve volném čase mládeže.
6. Úloha učitele.

11.1. Současná společnost a masová komunikace

Podle S. Klapilové115 úloha masové komunikace* je v současnosti tak významná,
že přímo podmiňuje fungování moderní společnosti, pro kterou se v její nejvyspělejší
části  používá název informační  společnost.  V této společnosti  je informace chápána
jako zboží a je prostředkem v podnikání velké části obyvatelstva. Vlastní vývoj masové
komunikace nastal po rozšíření knihtisku a později periodického tisku.

            J. Janoušek116 definuje masovou komunikaci jako pohyb informací mezi
sociálními strukturami, v němž původce sdělení zastává trvale roli mluvčího ve
vztahu k množině  příjemců,  kteří jsou časově  a prostorově  vzdáleni. Charakte-
ristickým  rysem  masové  komunikace  je  redukce  zpětné  vazby  na  minimum,
nejčastěji  však  vůbec  neexistuje.  Sdělení  je  zpravidla  neosobní,  protože  je
výsledkem skupinové činnosti, nikoliv zájmem a cílem jednotlivce.

V.  Spousta117 vysvětluje  pojem vyjádřený  souslovím  „masové  komunikační
prostředky“ jako  totožný∗  svým  obsahem  se  souslovím  „hromadné  sdělovací
prostředky“.∗ 

            T. Casimir118 vymezil termín „média“ úžeji. Podle něj jsou to sdělovací
(především  znakové)  systémy,  akty  a  prostředky,  pomocí  nichž  jsou  zprávy
zakódované v těchto systémech předávány konzumentům - velkému, anonymnímu
a heterogennímu souboru adresátů.
       

115 KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: PedF UP, 1996, s. 56.
* Při zkoumání masové komunikace je důležité posouzení a zjištění účinků masové komunikace, neboli
komunikačního efektu. Pod pojmem efekt se v masové komunikaci rozumí všechny reakce a změny v
chování příjemce, které nastanou v důsledku přijetí sdělení. Sledováním komunikačních efektů masové
komunikace se zabývá teorie propagandy a teorie veřejného mínění.
116 JANOUŠEK, J. Sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1968.
117 SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In.: KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et. al.
Člověk – prostředí – výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 61.
∗ z hlediska sémantického
∗∗ tentýž význam má však i zkratkové slovo masmédia
118 CASIMIR,  T.  Musikkommunikation  und  ihre  Wirkungen.  Eine  systematische  Kritik.  1.  vyd.
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 1991, s. 92.
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Vnímání obsahů masové komunikace je výběrové. Jedinec přijímá z informací,
které přicházejí z informačního zdroje pouze ty,  které ho zajímají a odpovídají jeho
potřebám a očekáváním. Člověk věnuje pozornost především užitečným informacím, za
které jsou pokládány praktické rady a návody, jakým způsobem dosáhnout určitých cílů.

Způsoby předávání sdělení, mohou mít nejrozmanitější podobu: 

� mluvená řeč, hudba - rozhlas i televize, 
� písemný záznam mluveného projevu - tisk, 
� grafická sdělení (obraz, fotografie) - tisk a televize, 
� Internet (z lat. internus = vnitřní). Internet však umožňuje nejen informace přijímat a

vzdělávat se (viz. webové stránky, elektronické korespondenční vzdělávání, on-line
vzdělávání*), ale poskytuje také prostor pro aktivní komunikaci, vzájemnou výměnu
informací a prezentaci vlastních dat.

Podle B. Blažka119 problémem mas není jejich hromadnost ani jejich sociální
limitovanost, ale lidé, kteří přijímají lidské výtvory,  aniž s nimi vstupují do dialogu.
Jsou ochotni zůstat naprostými konzumenty. Pokud tím, co dostávají, nejsou explicitní
sdělení (mluvená nebo psaná), ale věci manifestující nějaký primární užitek, chápou je
výhradně jen jako věci. Stejně do sebe uzavřeni jsou ovšem i producenti. Unikají před
skutečností,  že  jejich  věcné  výtvory  jsou  zároveň  komunikáty.  A  pokud  jsou  to
explicitní sdělení - tedy když zrovna na konzumentovu hlavu dopadá řeč nebo obrazy -
pak je obě strany zase vnímají pouze z hlediska jejich sémantiky a nechtějí vidět celek
komunikační situace. 

Schématicky bychom mohli tuto situaci vyjádřit takto:

MASOVÉ MÉDIUM monolog MASY

Zpětnovazební monolog mas směrem k médiím je vyjádřen přerušovanou čarou,
aby se tak naznačilo, že je jak co do sociálního statutu, tak co do objemu neskonale
slabší než monolog směrem od médií.

Narůstající množství nových jevů v médiích i v činnostech „věcné“ povahy však
svědčí o tom, že se postupně vytváří dialogický modus:

LIDSKÉ AKTIVITY
JAKOŽTO SDĚLENÍ

dialog PARTICIPANTI

Uvádíme několik fenoménů, jimiž se dialogická zpětná vazba projevuje:
� přímé přenosy otevřených diskusí,
� telefonické vstupy posluchačů a diváků (u nás jsou častější v rozhlase),
� divácké akce nesoutěživého typu (rozsáhlé happeningy jako v hnutí New Games, kdy

třeba tisíc lidí na louce vytvoří řetězec tak, že si navzájem sedí na klíně v mírném
podřepu),

� elektronické  hlasování  diváků  během  pořadu  (předpokládá  to  mít  u  televizoru
doplňující technické zařízení),

� bulletiny malých skupin typu „self-help“ (organizují lidi trpící stejným problémem),

* on-line learning,  on-line education,  umožňuje komunikaci  nezávisle  na místě  a času,  a to  ve stylu
charakterizovaném interakcí „každý s každým“.
119 BLAŽEK, B. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, s. 69 - 71.
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� autorská účast obyvatel na regionálním vysílání (rozhlasovém i televizním),
� širší možnost volby stanic (kanálů),
�možnost aktivně zasahovat do programu jako v „multimédiích“ (kdy si např. stiskem

určitých  míst  na  obrazovce  divák  volí,  kterým  směrem  má  větvený  program
pokračovat dál - zatím se používá hlavně ve veřejných informačních systémech),

� vytváření  společenství  typu  „mail-box“  (počítače  jsou  propojeny  do  sítě,  jejíž
účastníci mohou nejenom přímo komunikovat, ale například také zanechávat vzkazy
určitému okruhu zájemců),

� účast konzumentů na individuálním doladění výrobku (tak např. u automobilu si volíte
z tolika různých parametrů, že vaše kombinace může být jedinečná svého druhu),

� hnutí konzumerismu (tedy na ochranu konzumentů, usilující o rozvoj jejich sociální
subjektivity).

Otevření  dialogu  však  ještě  nemusí  být  zárukou  toho,  že  se jím bude  tříbit
pravda. Dialog je však zárukou toho, že lež může být usvědčena, a že pravda může být
vůbec  společně  hledána.  Média,  která  jsou  dialogická,  zapojují  do hledání  pravdy
velkou část  společnosti.  Adresáti  masmédií  dostávají  návody,  jak  se  chovat  a  jaká
pravidla  jednání  by  měli  respektovat,  jsou  zahlcováni  informacemi,  ale  povrchnost
informací v sobě nese i povrchnost účinku.

S. Klapilová120 upozorňuje, že jedinec je však také členem skupiny. V procesu
působení masové komunikace může skupina výrazně ovlivnit vytváření, zachování nebo
změnu postojů  a mínění jednotlivce.  Jedna ze základních tezí  sociální  komunikace∗,
která plně  vystihuje tyto  její  charakteristické vlastnosti  zní:  „Není možno nekomu-
nikovat,  nepředávat  si  informace a  nějak  se  nechovat“.  Stejně  výstižné jsou však
i přívlastky virtuální (resp. kybernetická), protože základ současné společnosti předsta-
vuje výpočetní technika∗  v univerzálním smyslu slova, tj. její polyfunkční vybavení     a
uplatnění na všech úrovních lidské existence a interakce. Proces sociální komunikace je
odstartován každým setkáním člověka s člověkem. Komunikace se ovšem neomezuje
jen na verbální a mimoslovní sdělování (na to, co a za jakých okolností říkáme), ale
současně je také výpovědí o tom, čím se zabýváme, jak se spolu snášíme, a jak žijeme.
Způsob komunikace vždy odráží i hodnotové a hodnotící postoje komunikujících.∗ 

Podle  V.  Spousty121 je  sociální  komunikace  předpokladem  vytváření  spole-
čenských skupin a existence mezilidských (osobních) vztahů, ale i spolupráce, soupeře-

120 KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: PedF UP, 1996, s. 56.
 Podobně jako byly předcházející etapy vývoje industriální společnosti nazývány dobou parního stroje,
elektřiny  či  automobilu,  můžeme  současnou  společnost,  která  je  doslova  zahlcena  informacemi,
charakterizovat atributem informační (informatická) nebo komunikační (komunikující).
∗ V souvislosti  s  novými  telekomunikačními  technologiemi  se vynořil  termín  „cyberaktivita“  (z řec.
kybernetikos  = kormidelnický  + lat.  activus  = činný).  Označuje se jím aktivita  směřující  k  vyvíjení
společenského tlaku prostřednictvím informačně  komunikačních technologií.  Cílem je dosáhnout např.
změny vládní politiky či názorů  nebo chování jedince. V zahraniční literatuře (např.  D. McQuail),  se
setkáváme s novým termínem  „cyborg“  (vyslov sajbóg - anglická složenina dvou slov:  cybernetic +
organism).  Označuje kybernetický organismus, který jako prostředek nového vztahu mezi člověkem a
aparaturou  má  dynamicky  zajistit  vzájemné  intimní  propojení.  Týká  se  problematiky  informačních
prostředků,  především Internetu, jimiž může být člověk propojen s kýmkoli,  kdo disponuje podobným
technickým za řízením (počítačem) a je na Internet též napojen. Pojem vyjádřený souslovím  „telema-
tická média“ - komplexní elektronická média. Vyznačují se kombinací několika médií řízených počíta-
čem, kombinací obrazu a zvuku, interaktivitou a vysokou kapacitou.
∗∗ Porovnej s článkem HOSPODÁŘOVÁ, I. Jak naši komunikaci ovlivňují média? Personál, 2002, č. 12,
s. 10 – 12.
121 SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In.: KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et. al.
Člověk – prostředí – výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 62 – 63.
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ní  a  konkurence.  Výchova  je  bez  ní  nemyslitelná,  pro  komunikaci  v  podmínkách
výchovy se vžil termín  „pedagogická komunikace“. Je to specifický případ sociální
komunikace. Probíhá nejen ve škole a ostatních výchovných zařízeních, ale i v rodině,
v zájmových sdruženích, v pracovním prostředí aj. V těchto institucích je uplatňována
na základě dohodnutých komunikačních pravidel, má obvykle vymezeny sociální role
účastníků, obsah i cílové kategorie.

����  Jak lze využít masovou komunikaci ve vzdělávacím procesu? Jaká je role

učitele, který sdělení masové komunikace usměrňuje?

11.2. Základní druhy masmédií a jejich funkce

V. Spousta122 uvádí, že v průběhu dlouhého vývoje masmediální komunikace se
vyčlenily dva druhy médií: 
� masmédia tištěná   (noviny, časopisy, knihy apod.),
� elektronická   (rozhlas, televize, Internet, počítač, video aj.)∗.

Přenos informací umožňují dva druhy prostředků:  prostředky verbální (tj.  mlu-
vená nebo psaná řeč) a nonverbální (mimořečové), tzn. mimika (výraz tváře, posunky),
gesta (pohyby rukou) či póza (postoj). V procesu přenosu informací můžeme postihnout
určitou  strukturu:  odesílatel  (původce,  iniciátor,  autor  informace:  mluvčí,  pisatel)  -
záměr  sdělení  -  formulace sdělení -  realizace sdělení -  adresát  (příjemce informace:
posluchač,  čtenář,  divák)  -  interpretace  obsahu  sdělení  +  záměru  autora  -  reakce
příjemce.

Verbální  i  nonverbální  komunikace je vždy určitým poselstvím: o sobě  jako
odesílateli  nebo  adresátovi,  o  partneru  (partnerech)  v  komunikaci  i  o  sdělení  jako
objektu společného zájmu, který představuje ohnisko komunikace. Iniciátor komunika-
ce obvykle očekává, že dosáhne určité odezvy (reakce) adresáta.

V životě člověka a společnosti plní masmédia celou řadu rozmanitých funkcí.
Pochopitelně  tak činí s rozdílnou intenzitou a účinkem, ale i s rozdílnými důsledky.
Funkce  masmédií  se  projevují  jako  úkon,  činnost  určitého  zaměření  a  významu.
V rozličných pojednáních o hromadných sdělovacích prostředcích se můžeme setkat
s různým počtem funkcí, s rozdílným zdůrazněním některých z nich i s tendencemi dále
je různě rozvrstvit.

122 SPOUSTA, V., tamtéž, s. 63 – 64.
 Statistické údaje o celosvětovém počtu např. vycházejících deníků se pohybují v rozmezí 290 - 310 tisíc.
Ve srovnání s těmito čísly bývá uváděno, že na světě vysílá desetkrát méně rozhlasových stanic (asi 30
tisíc) a přibližně 3 tisíce stanic televizních.
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M.  McLuhan123 v  intencích  současné  odborné  literatury  zabývající  se
masmediální  problematikou vyčleňujeme 4 základní funkce masmédií.  Při  „hrubém“
členění je možno rozpoznat dvě skupiny:
� 1. skupina   -  „funkce informativní a komunikativní“ - ve vztahu k ostatním mají

charakter centrálních funkcí (je dán rozsahem jejich působení a jejich významem). 
� 2. skupina   - „funkce přesvědčovací (formativní) a funkce rekreativní“. 

Budeme-li je chtít dále (jemněji)  diferencovat,  můžeme tak učinit  na základě
určitého  společného  znaku,  např.  podle  jejich  převažující  orientace  a  dominantního
účinku. 

Globální  představu  o  celém  systému  získáte  nahlédnutím  do  následného
přehledu*:

123 McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Extenze člověka. 1. vyd. Praha: Odeon, 1991.
* Přehled vypracován a upraven podle V. Spousty (SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací  prostředky a
výchova. In.:  KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V.  et. al.  Člověk – prostředí – výchova K otázkám sociální
pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 63 - 70.)
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FUNKCE MASMÉDIÍ

DRUH FUNKCE DOMINANTNÍ FUNKCE

A) Informativní
poskytování informací, dat a zpráv adresátům

(prostřednictvím obsahů uložených v různé formální podobě - odborná, vědecká
literatura, umění,  elektronické nosiče - prezentují /propagují/ určitá konkrétní
data, sdělení, zprávy, události, historický obraz),

1. Hodnotová reprezentace duchovních hodnot,

2. Hodnotící
hodnocení  formou  a  způsobem prezentace (způsobem  zpracování,  formální
podobou  a  prezentací  sdělovaného  obsahu  -  uměleckého  díla,  televizního
pořadu - „podávají zprávu“ i o svém hodnotícím postoji) 

3. Kognitivní zprostředkovávání  poznání,  informací  (m.∗ jsou schopna postihnout  realitu v
jejích nejsložitějších vztazích),

4. Vzdělávací

rozšiřování obzoru a kultivace osobnosti (nutí člověka k zamyšlení a fiktivní
spoluúčasti na řešení prezentovaných sociálních a etických problémů, ale také
tím, že mu objevují a otevírají nové dimenze vnímání okolního světa. Jsou s to
ozřejmit  např.  sociální,  morální  a  názorové  konflikty  člověka  určité  doby -
konflikty člověka jako individua i jako příslušníka sociální skupiny,  vyjádřit
vztahy  různých  společenských,  etnických,  náboženských,  politických  aj.
seskupení i dobové životní pocity lidí),

5. Petrifikační uchovávání  obrazu  světa  a  doby (přispívají  k  utváření  vnějšího  světa,
vypovídají  o  myšlenkovém  ovzduší  a  názorových  střetech  doby,  o  které
informují.  Jsou  zhmotněným,  ale  současně  živým  dokladem dialogu  autora
(původce) sdělení se společností),

B) Komunikativní

spojení a přenos sdělení, dorozumívání
(schopnost  uskutečňovat  spojení  mezi  určitou  skutečností,  událostí,  stavem
nebo situací, či zprávou o ní, na straně jedné, a recipientem (příjemcem) sdělení
na straně  druhé. V době názorových, politických a sociálních kon-frontací se
tato funkce masmédií stává nepostradatelnou.),

6. Socializační zprostředkovávání zkušeností,  názorů a pocitů (society či určité generace, m.
povrchnost  ve  styku  nahradí  intimitou  s  několika  vybranými  jedinci  -  např.
v televizní hře, rozhlasové besedě nebo v divadelním představení. V rodinném
prostředí má i  specifickou roli  integrační,  která se uplatňuje prostřednictvím
společných  zážitků  členů  rodiny při  sledování  např.  televizního  pořadu,  kdy
dochází k upevnění vědomí jejich duchovní a sociální sounáležitosti.  M. tak
pomáhají stabilizovat vyšší estetické záliby, normy a ideály.),

7. Stimulační

podněcování  senzibility,  fantazie  a  imaginace  (tuto  funkci  vyjevují  zvláště
výrazně v období duchovní pasivity jedince či národa, v dobách politického a
sociálního  útlaku,  tím že  pobízejí,  podněcují  a  vzpružují,  udržují  při  životě
naději a víru v návrat lepších dnů a svobody),

8. Kulturní

poznávání  a přejímání  hodnot  a ideálů  (m.  učí  adresáta /recipienta/  přejímat
způsoby chování a jednání, které jsou pro určité sociální nebo etnické skupiny
charakteristické,  učí  ho sdílet  a ctít  jejich hodnoty,  tradice,  rituály a normy.
Ukazují mu nové možnosti  v nazírání na život a svět,  a stávají se tak nejen
součástí kultury samotné, ale i významným kulturotvorným činitelem.),

9. Kompenzační

uspokojování  potřeb  osobnostního  vyrovnání  (aktivita  opozitního  charakteru
nebo touha po globálním osobnostním vyrovnání  a  vyvážení.  Např.  poslech
rozhlasového  hudebního  pořadu  nebo  sledování  televizní  hry  reprezentují
typické  příklady  kompenzace  a  saturace  fyzického  či  psychického  vypětí,
námahy a únavy.),

 média
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FUNKCE MASMÉDIÍ

DRUH FUNKCE DOMINANTNÍ FUNKCE

C) Formativní

utváření názorů a postojů adresátů
(na základě určitého modelu člověka a světa, který se vytvořil  v představách
svých adresátů, dosáhnou toho, že se příjemce do modelu vžije a vcítí tak, že
konfrontuje prožitky jiných s prožitky svými, modelovou situaci se situací svou
a otevírá se jejich vlivu),

10. Humanizační

zlidšťování  a  upevňování  altruismu  (m.  na  jedné straně  svými  nekvalitními
pořady mnohdy provokují agresivní chování adresáta, ale na straně  druhé též
zjemňují jeho vnímavost, činí ho tolerantnějším a citlivějším k útrapám druhých
a zbavují ho agresivity),

11. Výchovná

utváření,  kultivace,  vedení  a  výchova  jedince  (ovlivňování  i  emocionálního
postoje  adresáta  k  otázkám  sociálním,  především  ve  smyslu  individuální  a
společenské aktivity  jako základní podmínky autentického rozvoje osobnosti.
Mimořádně působivá v tomto smyslu jsou syntetická umění (dramatické, operní
či  filmové  umění),  protože  dávají  tvůrcům  pořadů  možnost  postihnout
zobrazovaný jev z mnoha aspektů a v příčinné, časové i prostorové souvislosti. 

12. Akulturační

usnadnění  adaptace  imigrantů  (specifická  funkce  je  vyvolána  potřebami
současné globální situace, kdy imigranti přicházející do ekonomicky vyspělých
zemí  z  odlišného etnického  prostředí  a  jsou nuceni  adaptovat  se na kulturu
hostitelské  země  -  poznávání,  chápání,  osvojování  a respektování  kulturních
rysů  a  národních  zvyklostí,  ovlivnění  i  postoje  majoritní  společnosti  vůči
příslušníkům jiných národů a ras a vyznavačům jiných náboženství a posílení
snahy o internacionalizaci výchovy a vzdělávání),

13. Estetická
kultivace  vnímání  krásy  a  vztahu  ke  kráse  (m.  ztvárňují  specifické  vidění
skutečnosti,  předkládají  je  konzumentům,  stávají  se  masovým směrodatným
nástrojem estetizace kulturního, uměleckého a společenského života),

14. Magická
překračování do transcendentna (jako výrazových prostředků využívají názna-
ky, symboly a jinotaje),

15. Defrustrační
odstraňování deprese a pocitů bezvýchodnosti (především prostředky využíva-
jící  umění  mohou  zbavit  člověka  špatné  nálady  a  deprese  jako  důsledku
neúspěchu či zklamání a zklidnit ho)

16. Manipulativní

propagandistické a reklamní ovlivňování (individuálně /ale i společensky/ mu
lze jen obtížně čelit. Její negativní působení spatřujeme především v systema-
tickém heteronomním ovlivňování adresátů,  kterým je sledován určitý propa-
gandistický (politický) nebo reklamní cíl.),

D) Rekreativní
prostředek regenerace, odpočinku a zábavy

(snaží se navodit podmínky pro odpočinek, zotavení a celkovou regeneraci sil,
styk s masmédii vytrhuje člověka ze shonu všedního dne),

17. Relaxační
navozování  duševní  rovnováhy  (nástroj  rehabilitace  a  relaxace,  kdy  zbavují
adresáta psychického napětí  a umožňují  mu,  aby se uvolnil  a získal duševní
rovnováhu),

18. Solitární

vyvolání pocitu sociálního osvobození a samoty (touha po samotě,  sociálního
osvobození, nezávislosti a nerušenosti - nutí však prožívat i tyto chvíle intimity
a samoty masově, tzn. stejně jako milióny jiných diváků, posluchačů a čtená-
řů),

19. Desolitární

zprostředkování kontaktu se světem (schopnosti usnadnit kontakt se světem, se
společenským děním.  Ve velkých  městských aglomeracích paradoxně  ubývá
smysluplných a funkčních společenských styků, navázané kontakty jsou mělké
a povrchní, lidé ztrácejí pocit sounáležitosti a pospolitosti.),

20. Hedonistická
provokace  a  prezentace  požitků  a  rozkoše  (schopnosti  provokovat  estetický
požitek a rozkoš.  Tyto  kvality  pak mohou -  zvláště  v  případě  primitivního,
nekultivovaného recipienta - přerůst až v extázi.),

21. Zábavná

zprostředkovávání  odpočinku  a zábavy (uspokojení  potřeby prožít  radost  ze
hry,  bavit  se  a  přijímat  estetické  podněty.  Pro  udržení  duševní  rovnováhy
člověka jsou důležité,  stávají  se určujícími  složkami každé estetické kultury,
tzn. i estetické kultury masové společnosti.)
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11.3. Masmédia v současnosti jako prostředek manipulace

Podle Z. Brzezinského124 pomocí masově produkovaných auditivních, vizuálních
a audiovizuálních nosičů (gramofonová deska, magnetofonová kazeta, film, videokaze-
ta, CD-ROM, DVD-ROM, počítačové programy,  fax, Internet  aj.) se masová komu-
nikace stále více socializuje a dnes již má celosvětový charakter. Média spoluutvářejí
duchovní svět a hodnotovou strukturu každého z nás. Děti a mládež přesvědčují o své
nepostradatelnosti  a  jedinečnosti  a  ve  svých  důsledcích  tak  posilují  jejich  identitu.
Jestliže  se  masmédia  (především počítače  a  Internet)  stávají  náhražkou  skutečného
života, pak v případě virtuální reality, která prodlužuje lidská čidla, nahrazují skutečnost
v jejím původním smyslu. 

Na problém náhražkovitosti v této souvislosti upozorňuje i V. Spousta125. Para-
digmata  komunikačního  chování  recipientů  se  zužují  a  zjednodušují.  Dostávají
charakter  standardů,  pod  jejichž  vlivem  dochází  zvláště  u  mladých,  nedospělých
recipientů  ke  stereotypizaci  myšlení,  jednání  a  chování.  Odtud  pak  je  již  velmi
nebezpečně blízko k manipulaci s příjemcem, s jeho vědomím, s jeho názory a postoji.

V.  Spousta126 dále  uvádí:  „Masová  média  (především  televize  a  rozhlas)  a
nezodpovědnost  některých  tvůrců  jejich  programů  ohrožují  postoje  a  chování
nejmladší  generace  (ale  nejen  jí)“.  Všichni  si  uvědomujeme,  že  v  současné  době
dochází k masivní devalvaci hodnot a ke ztrátě mravní zodpovědnosti. Avšak méně si
už  uvědomujeme,  že jsme též svědky otupování  a deformování  estetického cítění  a
vkusu. Tomu ale nevěnujeme takovou pozornost, protože absence vkusu nepostihuje
společnost  materiálně  a  ekonomicky  (tedy  viditelně  a  citelně)  tak,  jako  absence
morálních zábran. Nemravné jednání pobuřuje většinu z nás vždy více než počínání
nevkusné.  Z  hlediska  axiologického∗ je  však  ztráta  etického  cítění  a  vědomí  (tedy
svědomí) pro společenský vývoj stejně zhoubná jako ztráta cítění a vědomí estetického -
tedy  vkusu.  Ztráta  svědomí,  otupený  vkus,  neprofesionalita  a  nekompetentnost
představují podhoubí, na kterém pak vyrůstá arogance a agresivita. 

B.  Blažek127 cituje  H.  Theunertovou∗ ,  která  upozorňuje  na  jevy  v  německé
televizi:
� dramatizace reality (zpravodajství se podává jako show),
� voyeurství v přístupu k lidskému životu,
� idealizace násilí.

124 BRZEZINSKI, Z.  Bez kontroly. Chaos v předvečer 21. století.  1. vyd. Praha: Victoria Publishing,
1993, s. 57.
125 SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In.: KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et. al.
Člověk – prostředí – výchova K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 73 – 74.
126 SPOUSTA, V. tamtéž, 2001, s. 70 – 71.
 axiologie - učení o povaze hodnot, o jejich vzájemných vztazích i poměru ke společenským a kulturním
faktorům, teorie hodnot (viz. Akademický slovník cizích slov, s. 86).
127 BLAŽEK, B. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, s. 156 – 157.
∗ Podle této odbornice by odpovědnost za stav médií měly nést tři složky: zákon, média sama a  veřej-
nost. Na straně médií jde samozřejmě v první řadě o instituce dobrovolné sebekontroly, jenž je však třeba
doplnit účastí zástupců veřejnosti a finančními sankcemi. Na straně veřejnosti se doporučuje zřídit dvě na
sobě nezávislé instituce: Radu pro média, Nadaci pro média (sledování a hodnocení médií).
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Masmédia se podle V. Spousty128 podílejí na utváření esteticky stylizovaného
obrazu světa ve stále větší  míře. Při  koncipování zvláště  zábavných programů  vždy
(a záměrně)  usilují  o intenzifikaci  estetických  podnětů  a zážitků.  A protože se stala
nejmasovějším  nástrojem  prezentace  uměleckých  děl  všech  druhů  znamená  to,  že
u naprosté většiny konzumentů silně ovlivňují i způsoby recepce umění a jeho hodnot.
Jestliže se divák (posluchač)  na obrazovce  může setkat  např.  s  uměleckým  experi-
mentem (ten bezpochyby může být z hlediska vývoje daného druhu či žánru i cenný),
který  jeho  autor  prezentuje  jako  hotové umělecké  dílo,  pak  jsme vědomě  klamáni.
A v případě  esteticky nekultivovaného a nezkušeného recipienta,  jakým dítě  bezpo-
chyby je, se tito „umělci“ dopouštějí pedagogického zločinu, protože u něho vytvářejí
klamnou představu o tom, jakou podobu a jaké signifikace má pravé, hodnotné umění.

Ani sebeotevřenější společnost nemá takovou moc, aby mohla regulovat obsah
masové kultury a formy jejího působení  politickým rozhodnutím,  zákony či  jinými
administrativními  zákazy  a  nařízeními.  Pouhé  zdůrazňování  etiky  médií,  morální
apelování, nemůže situaci podstatně změnit. Ukazuje se, že regulátorem, který bude mít
(snad)  šanci  ovlivňovat  výběr  masmédiálních  produktů,  může být  nakonec jen sám
adresát. Komunikační média nejsou sama o sobě antikulturní, za jejich dysfunkčnost
nese  vinu  především  masová  konzumní  společnost.  Jestliže  ještě  asi  před  25  lety
sloužila mediální komunikace především k interpersonálnímu styku, v současné době
jsme svědky toho, že se stává jeho náhražkou. Dnes televize spíše ustupuje z pozice
rodinného média, běží non-stop, vyplňuje mezery a je sledována stále více individuálně.
Se stoupající nabídkou, co do počtu programů, se televize stává médiem pro „cílové
skupiny“  a ztrácí  svou integrační  funkci.  Zvláště  v  méně  vzdělaných  vrstvách se z
prostředku informačního mění na zábavný.

Umění reprezentované vrcholnými díly tvůrců minulých generací se tak ztrácí
pod nánosem masové mediální produkce, která ve své (rádoby)  estetizované podobě
kultivovaného diváka doslova šokuje svými pseudouměleckými - nebo (v tom lepším
případě)  umělecky  velmi  diskutabilními  -  televizními  seriály  a  videoklipy*.  Zvláště
v zábavných programech převažuje balast, kulturní odpad v tom nejvlastnějším smyslu
slova. Právem jsou pak média obviňována, že přispívají k vzestupu zločinnosti, násilí,
korupce,  morálního rozkladu a povrchnosti,  že potlačují  tvořivost  a bezohledně,  ale
systematicky tak devastují estetické cítění, vkus a kulturní povědomí svých diváků, děti
nevyjímaje.

Televizní (rozhlasové) seriály i postmoderní virtuální realita jsou založeny na
využívání  stereotypů∗ .  Jsou reprezentanty životnosti  i  atraktivnosti  stereotypů.  Divák
(posluchač) vstupuje do jejich umělých světů a vytváří si tak prostor pro vlastní

128 SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In.: KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et. al.
Člověk – prostředí – výchova K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 71.
* Masmédia  vznikají  a  působí  ve  společnosti  regulované  tržními  zákonitostmi,  snaží  se  -  ke  škodě
společnosti  a  její  kultuře  -  prosadit  se  především  ekonomicky  a  méně  již  kvalitou  své  programové
nabídky.  Program je diktován požadavky trhu,  masovým (ne)vkusem,  podle toho, jaké přináší  zisky.
Programy vysoké úrovně se proto objevují na obrazovce jen sporadicky a spíše výjimečně nebo v divácky
neatraktivním čase.
∗ láska, krása, sex, násilí a krev se mohou opakovat nesčetněkrát.
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„identickou“ (příp. odlišnou) roli. Stále více se stáváme objektem manipulace maso-
vých  komunikačních  médií∗.  Stále  s  větším  znechucením  vnímáme  rafinovanost
„všemocné“ reklamy∗ ,  která se nám snaží  vsugerovat,  že potřebujeme něco vlastnit.
Tedy ne být, ale něco mít!

Bezbřehost stereotypní nabídky, její mnohdy pokleslá úroveň, kdy prezentovaná
rádoby umělecká díla přehlušují svoji naivitu a primitivismus akční agresivitou, bezo-
hledností  a  neurvalostí,  umožňují  pod rouškou  „tolerance“  všem∗,  svobodu  výběru.
Prakticky neomezená nabídka, kdy se kdokoli může stát  mediálním příjemcem,
odkrývá  společensky  nejzranitelnější  a  pedagogicky  nejproblematičtější  místo
masových médií.

V. Spousta129 upozorňuje na moc, kterou média disponují a mohou tak doslova
podle  svých  představ  a  svého  záměru  vytvářet  mediální  obraz  společnosti.  Vztah
politiky a politiků k masmédiím jsou toho jen důsledkem. Ta jimi mohou být (a jsou)
využívána - a bohužel i zneužívána - k dosažení úzce partikulárních a ne vždy čistých
stranických zájmů∗ . Obě strany s tím počítají a hojně toho - bohužel většinou jen         ke
svému prospěchu - využívají.

Každý, komu není lhostejné, jak a čím je ovlivňován psychický vývoj mladé
generace,  si  bude klást  otázku,  zda a jak může společnost  této  hrubé a rafinované
masové manipulaci s vědomím, myšlením a cítěním dětí a mládeže zabránit. Je zřejmé,
že sám manipulativní charakter komunikačních médií, který je důsledkem dysfunkce
komunikace, média a kultury, přímo ovlivnit nelze. Především proto, že vinu za tuto
dysfunkčnost a za zmasovění médií nese masová konzumní společnost. Vždyť všichni
její členové jsou permanentně vystaveni jejich působení a média jsou jejím produktem.
Diskusí o těchto problémech je stále otevřena otázka, zda společnost má vůbec právo
ovlivňovat svá vlastní média. Ve shodě s V. Spoustou130 jsme přesvědčeni, že by měla
především sama média usilovat o nápravu a hledat cestu ze začarovaného kruhu.

 Televize nabízí posluchači zvukový záznam koncertu a jeho zážitek umocňuje (?) vizuálními podněty
a nutí  ho tak k „přijímání  podobojí“,  tj.  primárního auditivního a sekundárního vizuálního záznamu.
Ponecháváme  v  této  fázi  mimo  rozvahu,  zda  vizualizací  hudební  produkce  vlastní  hudební  zážitek
recipienta skutečně posilujeme a umocňujeme, nebo zda naopak nedochází k jeho „zploštění“ a ve svých
důsledcích  k  povrchnímu  vnímání  a  ochuzení  posluchače.  Nepochybně  však  dochází  ke  globální
estetizaci kulturního klimatu.
∗ Manipulativní charakter masmédií se vyjevuje v plné společenské nebezpečnosti v reklamních šotech. V
intencích postmoderního myšlení si masmédia již nekladou za cíl vytvářet pouze sny a probouzet touhy,
ale plodí novou realitu formovanou logem nebo sloganem společnosti, která je „nezištně“ sponzo-ruje.
Její  dosah  je  však  obrovský  a  nedohlédnutelný,  zvláště  díky  účinnosti  reklamních  šotů,  které
jednoduchostí  a stereotypností,  ale také emocionalitou a atraktivností  podání, jsou schopny zasáhnout
obec konzumentů v masovém měřítku a každodenním opakováním tak usilovat (např.) o zvýšení odbytu
zboží lobující skupiny, společnosti. Reklama se tak stává nástrojem masové manipulace.
∗∗ tedy i dětem!!
129 SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In.: KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et. al.
Člověk – prostředí – výchova K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 72.
∗∗∗ Televize přestává informovat  a místo toho „poskytuje dojmovou informaci a informativní dojmy“.
Ztrácí tak na věrohodnosti a na schopnosti zprostředkovat politická témata v jejich komplexitě. Politici
sice usilují o prezenci v médiích, ale přitom kladou těžiště na stylizaci své vlastní osoby. Výsledkem je
narůstající „mediokracie“ (vláda médií).
130 SPOUSTA, V. tamtéž, s. 73.
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11.4. Výchova a vliv masmédií na rozvoj osobnosti

Uvažujeme-li o komunikačních médiích a jejich funkcích při utváření osobnosti
nedospělého jedince, činíme tak podle V. Spousty131 s vědomím, že masmédia ovlivňují
osobnost  člověka  komplexně  a  ve  všech  jeho  společenských  rolích.  Míra  tohoto
ovlivňování je velmi individuální. Masmédiím snadno a nejvíce podléhají  ti  jedinci,
kteří  jsou  na hranici  (či  za  hranicí)  sociální  patologie,  protože se  častěji  nacházejí
v pásmu snížené intelektové kompetence a jsou i na nižší morální a estetické úrovni.

B. Blažek132 upozorňuje, že záleží na tom, z jaké subkultury pochází uživatel
médií.  Teorém informační propasti poukazuje na hrozivý paradox, že čím je kdo vůči
televizi z rodiny a ze školy méně kriticky vybaven, tím více se z médií omezuje jen na
ni, a tím více hodin u ní tráví, takže platí: čím hůř, tím hůř. A naproti tomu, čím má kdo
víc sociální a kulturní imunity v podobě rodinného a přátelského zázemí, tím má větší
šanci, že si ho televize neosedlá, a1e že jí bude spolu s celou paletou jiných zdrojů
poznání a zábavy užívat ke svému duchovnímu vzestupu a kultivaci: tedy čím lépe, tím
lépe. Tato tzv. „pozitivní zpětná vazba“ má tendenci se sama od sebe zesilovat. 

Další důležitou proměnnou, podle Blažka133, je věk uživatele médií. Schopnost
soudného diváctví,  které  rozvíjí  individualitu,  vzniká postupně  -  podle  psycholožky
P. Greenfieldové je to rozvoj „divácké gramotnosti“ (viewing literacy). 

Předkládáme stručný přehled vývoje této  schopnosti  u dítěte  podle J.-U.
Roggeho134:

� 3 – 5 leté děti mají vnímání zaměřeno na jednotlivosti. Přitom mohou věrně repro-
dukovat detaily,  často se jim ale do vyprávění mísí vlastní zkušenosti.  Nejvíc je
zajímají jednotlivé scény,  které však nedokáží propojit do souvislého celku, a to
hlavně ty, do kterých si mohou promítat svou osobní zkušenost. S věkem stoupá
schopnost participace na ději, která se projevuje poznámkami, výkřiky,  mimikou,
gesty a fyziologickými projevy. Pozornost ale dětem vydrží jen krátkodobě a střídají
se v ní intenzivnější fáze s fázemi odklonů a úniků do vedlejších činností. Těch zase
s věkem ubývá. 

� u dětí 6 – 8 letých se ve vyprávění objevují pokusy o chronologické řazení. Děti už
se nedají  strhujícím dějem „převálcovat“,  ale  pokud mají  ve  svém okolí  citové
zázemí,  nasadí  obranné  mechanismy  a  zároveň  vcítění  a  soucítění.  Tento  druh
prožitku se označuje jako „flow“ proud. Dítě nereaguje na oslovení, zapomíná na
své okolí a na čas, ustupuje rozptýlenost a mizí chvíle nudy. 

� až  od  9  -  10  let  se  rozvíjí  schopnost  komplexnějšího  porozumění  filmu.  Ve
vyprávění  se rozlišuje hlavní dějová linie od vedlejších,  nadále jsou ale důležité
detaily.  Scény  pořád zůstávají  od  sebe  odděleny.  Průvodní  zvukové  a  mimické
projevy setrvávají. V tomto věku chlapci začínají skrývat své citové zážitky, zvláště
když jsou v místnosti  přítomny dívky.  Dívky se nestydí  dávat  najevo své dojetí

131 SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In.: KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et. al.
Člověk – prostředí – výchova K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 73.
132 BLAŽEK, B. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, s. 160.
133 BLAŽEK, B. tamtéž, s. 170 – 171.
134 ROGGE, J.-U. Kinder können fernsehen. Vom sinvollen Umgang mit dem Medium. Rowohlt, Reinbek
bei Hamburg, 1994, s. 60 – 74.
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a také víc  vyhledávají  útočiště  u  dospělých.  Rychleji  dokážou zapnout  obranné
mechanismy.

� teprve od 11 let se vyprávění zbavuje detailů a je schopno postihnout hlavní děj
příběhu.  Zároveň  vzrůstá  schopnost  distancovat  se  od  děje  filmu.  V  této  době
vyprávění filmů - zejména těch, které mají ostatní děti zakázané - pomáhá vytvořit
si pozici v sociální skupině. Děti baví, když mohou dospělé svými řečmi o filmech
šokovat, a někdy zejména učitele záměrně provokují tím, že v jejich blízkosti hlasitě
vyprávějí drsné scény ze zakázaných filmů.

���� Proveďte  analýzu  pořadů  a  typů  postav,  které  děti  nejčastěji  kreslily

(viz. předchozí úloha). 

Rozsáhlé výzkumy a poradenská praxe J.-U. Roggemu135 umožnily zrekon-
struovat skutečné dramaturgické požadavky dětí na televizní programy. Shrnul je
do těchto bodů:
� jasná, přehledná výstavba (předehra - hlavní děj - dohra, která umožňuje uvolně-

ní po přestálém napětí),
� dobrý konec (špatný nebo otevřený konec děti dlouho nezvládaly),
� přehledný počet postav a jejich členění (snově všemocný hlavní hrdina na jehož

slabinách děti uplatňují svou znalost reality),
� měkce zaoblený styl kresby (hranatost je vyhrazena záporným postavám),
� čím víc smyslů je zasaženo, „tím lépe“.

Pedagogika na existenci masmédií a jejich působení bezpochyby reagovat musí.
Její  úsilí  by mělo  být  zacíleno  na výchovu  příjemce  mediálních  produktů  tak,  aby
důkladně poznal jeho specifické vlastnosti, možnosti a různou kvalitativní úroveň. A to
nejen  těch,  které  jsou  pedagogicky  akceptovatelné  a  společensky  přínosné,  ale
především těch,  které  mohou dětského čtenáře,  diváka či  posluchače ovlivnit  nežá-
doucím způsobem.

Jako důležité  se jeví  hledání odpovědí na otázky,  které se objevují  v každo-
denním styku s masmédii:
� Jak se orientovat v nezměrné záplavě informací? 
� Co a jak si z ní vybrat?
� Jak s vybranými informacemi nakládat? 

Konečné rozhodnutí o tom, které informace využijeme při své práci,  nebo se
kterými přáteli, s nimiž jsme navázali kontakt dnes často prostřednictvím počítače, se

135 ROGGE, J.–U. Kinder können fernsehen. Vom sinvollen Umgang mit dem Medium. Rowohlt, Reinbek
bei Hamburg, 1994, s. 24 –28.
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setkáme v reálu (in persona), zůstává však v našich rukou a je vždy a za všech okolností
jen věcí našeho svobodného rozhodnutí.

Kultura  už  přestala  být  výsledkem svébytnosti  jedince.  Je  neosobní  a  zcela
(až  na  vzácné  výjimky)  podléhá  trhu.  Skutečná  osobní  svoboda  se  v  podmínkách
mediální kultury ztrácí, mění se v pseudosvobodu, a ve svých důsledcích až v totální
nesvobodu. 

11.5. Média ve volném čase mládeže

Způsob trávení volného času mládeže je stále více spojován s médii. Přirozené
prostředí je vytěsňováno prostředím mediálním a v dalším vývoji i virtuální realitou.
Podle P. Saka136 tyto  dramatické změny v životním poli  člověka patří  k nejvýznam-
nějším  ve  vývoji  lidského  rodu.  Tak  jako  většina  inovací  i  mediální  chování  se
ve společnosti prosazuje nejdříve především u mládeže. 

Mládež jako radikálně inovující společenský subjekt indikovala již v osmdesá-
tých  letech  značnou  saturaci  společnosti  audiovizuální  technikou  a  její  začlenění
do  každodenních  konzumních  struktur  chování.  Tomuto schématu  se  vymykají
modernější technické prostředky video a osobní počítač. V polovině osmdesátých let
měla tato technika spíše luxusní a avantgardní charakter, takže se nemohla masověji
objevit v činnostech. Její rozšíření a osvojení bylo programem devadesátých let.

Rozšíření  technických  prostředků  umožňuje již  v osmdesátých letech hovořit
o  značném  rozšíření  masové  kultury.  Nicméně  teprve  zavedení  tržní  ekonomiky
a komercionalizace kultury vytvořily podmínky pro další rozmach masové kultury.

P. Sak137 dále uvádí, že vývoj mediálních aktivit mládeže ve věku 15 - 18 let
není jednoznačný. Na  prvních  dvou  místech  ze  všech  volnočasových  aktivit  je
sledování televize a poslech hudby na elektronických nosičích. Obě tyto aktivity mají
mnoho  společného,  především  možnost  jejich  využívání  bez  společnosti  druhého
člověka            a pasivní charakter. Zvláště sledování televize se stává dominantní
socializační  institucí.  Při  analýze  a  charakteristice  současné  mládeže  nelze  proto
opominout místo televize        v životě mládeže a při její socializaci.

Můžeme říci nejen, že na prvním místě je sledování televize (v průměru lidé
ve věku 15 - 30 let se dívají 16,4 hod. týdně)138. S výraznějšími časovými objemy je
na  prvních  třech  místech  sledování  televize,  poslech  rozhlasu  a  činnosti  spojené
s osobním počítačem. Dále jsou aktivity spojené s četbou: denní tisk, časopisy, odborné
časopisy, beletrie, odborná literatura. Pokud sečteme všechny objemy četby, dojdeme
k množství srovnatelnému s časem věnovanému televizi. Docházíme tím k pozitivnímu

136 SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000, s. 165.
137 SAK, P. tamtéž, 165.
138 Srovnej s výzkumem J. Groebela a W. Klingera, kteří  na popud mediální komise televizních stanic
ARD a ZDF provedli v r. 1994 šetření, které zahrnulo 3600 dětí a zčásti i jejich rodiče. Dítě ve Spolkové
republice se v průměru dívá denně 102 minuty na televizi, dále 6 minut na video, 23 minut poslouchá
rozhlas a konečně desky a kazety si pouští dalších 19 minut. 
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zjištění,  že česká mládež stále ještě  čte,  využívá všech druhů  tiskovin, od novin po
odbornou literaturu. Na posledním místě je využívání Internetu∗.  

P.  Sak139 v r.  1997 provedl  analýzu  vztahu mediálních aktivit  a  vzdělanostní
úrovně. Pro jednotlivé vzdělanostní skupiny a mediální aktivity byly spočítány průměry.

Tab. č. 1: Objem času věnovaný aktivitám ve vzdělanostních skupinách (hodiny) 
Základní
vzdělání

Bez
maturity

Středoškolské
vzdělání

Vysokoškolské
vzdělání

Poslech rozhlasu 13,03 16,85 17,30 11,40
Sledování televize 18,51 18,93 14,95 12,90
Četba deníků 2,66 3,61 4,08 4,39
Četba časopisů 3,33 4,10 4,05 2,49
Četba odborných časopisů 1,11 1,59 2,31 2,81
Četba beletrie 3,70 2,36 5,60 4,91
Četba odborné literatury 2,48 1,21 4,05 4,73
Internet 0,60 0,20 1,63 1,79
Činnosti s počítačem 5,15 4,86 12,71 15,94

Objem času∗  stráveného u televize  klesá s  růstem vzdělanostní  úrovně  dosti
podstatně. Mládež se základním vzděláním je o třetinu času před obrazovkou déle než
mladí lidé s vysokoškolským vzděláním. Další aktivity respektive objem času, který je
jim věnován mají jiný průběh závislosti na vzdělání. Od základního k vysokoškolskému
vzdělání roste čas věnovaný četbě novin a odborných časopisů.

Podle skupiny s nejvyšší četností můžeme hovořit o aktivitě určité vzdělanostní
skupiny.  Například  poslech  rozhlasu  a  četba  beletrie  -  to  jsou  především  aktivity
mládeže se středoškolským vzděláním. Četba odborné literatury a odborných časopisů a
aktivity  s  osobním počítačem jsou  spojené  především s  mládeží  s  vysokoškolským
vzděláním. U mládeže se základním vzděláním a vyučených dominuje pouze sledování
televize.

����Úkol 1.: Zpracujte  dotazník  zjišťující  aktivity  ve  volném  čase  Vámi
vybrané věkové skupiny.

 Všimněme si,  jak je čas věnovaný mediálním aktivitám distribuován ve věkových skupinách! Mezi
mládeží nejvíce sleduje televizi  mládež ve věku 15 - 18 let a nejméně  věková skupina 19 - 23, tedy
skupina obsahující také vysokoškolské studenty. Poslech rozhlasu v souboru mládeže v závislosti na věku
stoupá, stejně  jako počítačové aktivity.  Poslech rozhlasu a počítačových aktivit  kulminuje ve věkové
skupině 24 - 30 let. Veškerá četba s věkem stoupá, nejvýrazněji u novin. Pouze četbě odborné literatury je
nejvíce času - zhruba tři  a půl  hodiny  týdně,  věnováno mládeži  ve věku 19 -  23 let,  tedy skupinou
obsahující vysokoškolské studenty. Práce s Internetem vrcholí také ve stejné skupině. To je vedle znalostí
a dovedností dáno možností přístupu na Internet na vysokých školách. Ostatní mládež masově takovou
možnost  nemá.  Vysokoškolští  studenti  mají  možnost  mít  vlastní  e-mailovou  adresu  a  začleňují  tak
počítačovou komunikaci do svého stylu života. 
139 SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000, s. 171 - 172.
∗ Existují diference v objemech času věnovaných mediálním aktivitám i ve skupinách podle pohlaví, tzn.
mezi muži a ženami.  Největší  diference jsou v aktivitách s osobním počítačem. Muži věnují  počítači
téměř dvakrát více času než ženy a Internetu čtyřikrát více. Také noviny a odbornou literaturu a odborné
časopisy čtou muži výrazně více než ženy. Naopak ženy výrazně více čtou beletrii. V ostatních aktivitách
jsou rozdíly malé.
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����Úkol 2.: Vypracovaný dotazník rozdejte respondentům a zjištěné výsledky
interpretujte.

11.6. Úloha učitele

Konkurenceschopnost  masmédií  je nesouměřitelná s  možnostmi intencionální
výchovy realizované školou a jinými výchovnými institucemi. Masová média budou
působit hlavně v procesu funkcionální výchovy, kde je jedinec ovlivňován prostředím,
na jehož podmínky se adaptuje.  Nezbývá nám proto nic jiného než konstatovat,  že
možnosti  účinné intervence pedagogiky do vztahu média -  nedospělý  recipient  jsou
velmi problematické, značně omezené a většinou nepříliš účinné.

���� Kanadský  teoretik  masových  médií  M.  McLuhan  přišel  před  lety

s myšlenkou, že hlavní  působení médií  nespočívá v tom, co sdělují,  ale
v příznačném způsobu komunikace, který přinášejí. Jenom okolo televi-
zoru (tedy nikoli okolo knihy, filmového nebo divadelního představení,
obrazu) se sejde večer co večer rodina zastoupená všemi generacemi a
bezprostředně komentuje co vidí a slyší. Co si o tomto tvrzení myslíte?
Co z toho vyplývá pro rodiče, co pro učitele?

Upraveno podle B. Blažka140 

140 BLAŽEK, B. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, s. 44.
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Pedagogika by měla hledat nástroje, kterými by bylo možno kontraproduktivní
působení těchto prostředků komunikace držet pod kontrolou. V. Spousta141 se domnívá,
že ovlivnit jejich působení může jen nepřímo a sporadicky, a to z důvodu:
� technické  dokonalosti  většiny  hromadných  sdělovacích  médií,  která  jsou  s  to

skutečnost simulovat velmi věrohodně (viz virtuální realita),
� masovému rozšíření médií a jejich „všudypřítomnosti“ (v prostoru i času), 
� vnější atraktivnosti, estetické přitažlivosti a formální neobvyklosti prezentovaných

produktů, jejich schopnosti apelovat na nejužívanější smyslové receptory.

V těchto  souvislostech V.  Spousta142 uvádí,  že masmédia  se jeví  jako velmi
významný  a  dnes  již  nepostradatelný  prostředek  vzdělávání  a  výchovy,  akulturace,
multikulturní (multikulturální) výchovy a socializace jedince. Socializační proces má
charakter procesu celoživotního, v jehož průběhu si jedinec osvojuje nejen specificky
lidské  formy  chování,  jednání,  postojů  a  rozhodovacích  strategií,  ale  i  poznatky,
hodnoty  a  kulturu  společnosti,  v  níž  žije.  Uskutečňuje  se  sociální  komunikací,  ale
převážně a především tzv. sociálním učením, tzn. v sociálních podmínkách (situacích)
a v  interakci  s jinými  jedinci.  Vyspělá  technika se stala součástí  našeho sociálního
prostředí. Rozhlasové a televizní společnosti realizují vše, co je technicky proveditelné,
přičemž  si  (bohužel)  nekladou  otázku,  zda  je  takový  jejich  počin  v  souladu  se
společenskou  poptávkou  a  neohrozí-li  svými  důsledky  kulturní  vývoj  společnosti,
historií prověřená paradigmata výchovy, či  etické a estetické cítění a vědomí konzu-
mentů svých produktů.

Nikdo však  nezbaví  učitele,  vychovatele  odpovědnosti  za to,  čemu dovoluje
vstupovat do obrazotvornosti a do mysli dítěte. Pedagogové všech oborů mají povinnost
působení  těchto  prostředků  nejen  sledovat  a  mapovat,  ale  musí  se  také  snažit  je
ovlivňovat, i když tak mohou činit jen nepřímo. Nemohou-li výrazně  změnit skladbu
programové nabídky, kterou masmédia dětem předkládají, musí hledat nový algoritmus
pedagogických strategií a snažit se ovlivnit alespoň výběr toho, co budou děti přijímat.

Jaké jsou možnosti učitele: 
� měl  by se snažit  oslabit  negativní  působení  masmédií  tím,  že podrobí  důkladné

obsahové,  formální  a estetické analýze konkrétní  výtisk  dětského časopisu nebo
určitý  pořad,  který  děti  sledují,  a  demonstruje  na  konkrétních  situacích  jeho
nedostatky. To ovšem předpokládá, že bude sledovat např. časopiseckou produkci
dosažitelnou  v  okruhu  své  školy,  vysílací  čas  vytypovaných  pořadů  televizních
stanic atd.,

� měl by se pokusit vzbudit i v kulturně a esteticky jinak formovaném jedinci touhu
po elementárních, přirozených estetických aktivitách a stimulovat jeho potřebu je
poznat, procítit a intenzivně prožít. 

P. Říčan a D. Pithartová143 uvádějí,  že časté a dlouhodobé sledování televize
nebo videa,  případně  nevhodných pořadů,  může být  jednou z příčin  nedostatečného
nebo zhoršeného prospěchu, nekázně a jiných poruch chování. 

Rodičům často chybějí informace o tom, co jejich děti ohrožuje, tak o tom, jak si
počínat. Neuvědomují si, jak média ovlivňují jejich vlastní rodinný i osobní život, jak
oslabují jejich vzájemné vztahy.

141 SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In.: KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et. al.
Člověk – prostředí – výchova K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001, s. 75 - 76.
142 SPOUSTA, V. tamtéž, s. 75.
143 ŘÍČAN, P., PITHARTOVÁ, D. Krotíme obrazovku. Jak vést děti k rozumnému užívání médií. Praha:
Portál, 1995, s. 58 – 60.
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Můžeme si klást otázku: Co je horší - odkládat děti k médiím, tak jak tečou
ze  svých  kanálů,  nebo  je  odřezávat  od  reality  vnucováním  emocionálně
přeslazené,  patentované  „dětské“  duševní  výživy?  Obáváme  se,  že  to  vyjde
nastejno:  v  obou  případech  tím  rodiče  nebo  vychovatelé  unikají  otevřenému
rozhovoru s dětmi o odvrácené tváři reality a v obou případech tak místo řešení
podstatného problému, čím se spolu s dětmi zabývat, se jich prostě zbavují.

Je  třeba  hovořit  s dětmi  o  tom,  co  viděly.  Dochází  tak  k rozvoji  jejich
jazykových schopností a podporuje kritičnost.  Snažit  se odhalit  lež v kýči,  ukazovat
rozdíly mezi kýčem a uměním. Pro učitele to však znamená, že je zapotřebí, aby on sám
sledoval alespoň některý z pořadů, které sleduje většina jeho žáků. Učitel by měl jasně
vyjadřovat své postoje, především vůči  extrémní brutalitě a pornografii. Kázání nebo
poučování jistě není na místě a není účelné. Dětem je však třeba odhalit jak výhodný
obchod představuje mediální násilí. Dětský divák může snadno ztrácet měřítko, podce-
nit závažnost násilí, utrpení oběti. Předváděné scény bývají krvavé, kruté, drastické až
sadistické. Nespravedlivé, zločinné násilí ve filmech, ale i zpravodajství vítězí a bývá
líčeno se sympatií. Násilí, byť i „měkčí“, se dostává i do dětských pořadů. Při hraní
počítačových her se často samo dítě může dostávat i do role agresora.

Je to se vzestupem násilí mezi dětmi opravdu tak zlé? Není to jen optický klam
daný tím,  že  se častěji  a  hlavně  drastičtěji  předvádí  v  televizi?  B.  Blažek144 uvádí
výzkum  H.-D. Schwinda z univerzity v Ruhru. Ten na základě šetření v německých
školách zjistil, že se oproti počátku 90. let zvýšil  vandalismus a slovní agrese žáků.
Největším problémem je „tvrdé jádro“, asi 5 % žáků, kteří svým jednáním kolem sebe
šíří strach. V atmosféře obrovského tlaku na školní výsledky si někteří chtějí vydobýt
uznání jinak - cestou násilí.

Více do podrobností jde výzkum na 430 školách, který proběhl na jaře 1994
a o němž podávají zprávu U. Meier a K.-J. Tillman145 z univerzity v Bielefeldu. Obě
šetření se shodují v tom, že přibylo vandalismu (příležitostně, příp. často se vyskytuje
ve 40  % škol),  autoři  přidávají  ještě  vzájemná tělesná zranění.  Nejhorší  situace  je
v pomocných školách, nejlepší na gymnáziích. Ve školách se však neprokázala obvyklá
představa,  že  násilí  přibývá  ve  velkoměstech.  Podle  odhadu  ředitelů  škol  projevů
nátlaku a krádeží nepřibylo, sexuálních deliktů ubylo. Nelze tedy ani potvrdit obecné
tvrzení,  že se v  této oblasti  problémy vyhrocují.  Tento dojem ředitelé  připisují  šíři
a způsobu, jakým o násilných činech dětí a mládeže informují média.

B. Blažek146 se domnívá, že nejvýznamnější podíl viny na násilí mladistvých má
obrovský  tlak  na  školní  výkon.  K tomu  se  připojuje  nutnost  přizpůsobit  se.
Mladiství, kteří tyto požadavky nedokáží splnit a navíc trpce snášejí rozpor mezi státem
proklamovanou  „participací“  obyvatel  a  svým  vlastním  životem,  se  díky  svému
nízkému vzdělání spokojí s nejjednoduššími vysvětlovacími schématy, jaká jim nabízejí
extrémisté (např. vyhnat cizince). Média tomu napomáhají tím, jak předvádějí násilné
činy jako podívanou, aniž informují o jejich příčinách a následcích. 

144 BLAŽEK, B. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, s. 151.
145 MEIER, U., TILLMAN, K.-J. Gewalt in der Schule – ein Medienproblem? Zwischen dem öffentlichen
Bild und der Einschätzung von Schulleitern besteht eine große Diskrepanz. Frankfurter Rundschau, 1994.
146 BLAŽEK, B. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, s. 152 – 153.
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 ����  Rozšiřující  informace  si  můžete  vyhledat  např.  ve  článku PRŮCHA,  J.
Multikulturní výchova a vzdělávání. Pedagogika, 1991, roč. 41, č. 3, s. 269-
276.

L. Műllerová147 uvádí výsledky výzkumu z Velké Británie, který byl nedávno
prováděn 2 500 členy National Union of Teachers. Případy odmítání práce, odmlouvání,
vyrušování a studentských násilností byly zaznamenány v 78%. Důvody vyloučení žáků
z pravidelné školní docházky - extrémně  agresivní  chování - škrcení druhých, velmi
agresivní zastrašování. Skutečným zdrojem znepokojení je fyzické nebezpečí, narušo-
vání vzdělání ostatních žáků. 

G. Norbisrathová148 cituje psychiatra Ch. Eggerse z universitní kliniky v Essenu.
Ke škále  příčin,  které  dohánějí  mladistvé  k  násilí,  doplňuje  neakceptování  a  přímo
odmítání ze strany rodičů (ti ho ostatně zažili zase od svých rodičů a jen ho přenášejí
na další generaci). Děti na to reagují nenávistí k sobě samým, která se mnohdy obrátí
navenek. Protože to do jisté míry platí na všechny, média nám nabízejí zdánlivé řešení:
„V nás  všech  vězí  nenávist  k  jiným i  k sobě,  a  když  se díváme na to,  jak  ji  jiní
zástupně  za  nás  demonstrují,  už  se  pak  nemusíme  vyrovnávat  se  svou  vlastní
destruktivitou.“

B. Blažek149 uvádí další možné příčiny násilí mladistvých: rozchody a rozvody
rodičů, dopad hospodářské krize na rodinu, zneurčitění pohlavních rolí, mohou to být
i duševní poruchy, ale také rodiče vyhrožující dětem tresty anebo vyzývající děti, aby se
násilí bránily. Násilí v rodině se předává další generaci. 

Tlak na vysoký výkon už ve škole se projevuje v tom, že velká většina rodičů
základní školní docházku pojímá jako „výcvikový tábor“ pro závod o dobré závěrečné
vysvědčení. Nedobré působení televize se zvětšuje s tím, jak klesá vliv rodičů. Zvláště
špatné je to tam, kde se surovostem v televizi nečelí ze strany ani rodiny, ani sousedů
ani  kamarádů,  a  kde  k  výchovnému  repertoáru  postupů  na  řešení  problémů  patří
agresivní metody. Naopak bychom měli chválit televizi, když ukazuje fair play v řešení
konfliktů. Frustrace neúspěšných dětí se obrací navenek hlavně u chlapců. V rodinách
vyvolává dětskou agresi  nejenom autoritářský výchovný styl,  ale právě  tak to, když
rodiče ve snaze vyhnout se jakémukoliv konfliktu jdou dětem zbaběle z cesty - pak se
z dětí stávají nesociální, kontaktu neschopné osoby. Žádoucí je sebevědomě demokra-
tický výchovný styl.

Návyk na extrémní podněty může vést k úzkosti, odtud ke zkreslenému obrazu
světa  a  posléze až  k  agresi.  Návyk  na  násilí  může vést  k  tomu,  že  je  děti  budou
považovat za normální a neškodné (podle jedné studie se v německé televizi předvádí
91 vražd denně, tedy 5 za vysílací hodinu). Připomíná „pondělní syndrom“, kdy děti
v mateřských školách ze sebe vybíjejí to, co do sebe za víkend z televize nasály.  

147 MŰLLEROVÁ, L. Také ve Velké Británii  mají  problémy s agresivitou dětí  a mladistvých.  Praha:
Učitelské listy, 2002, roč. 9, č. 9, s. 11. 
148 NORBISRATHOVÁ, G.  Auch  wer  haßt,  braucht  das  Mitleid.  Provozierende Thesen  zur  Jugend
Gewalt. Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 1994.
149 BLAŽEK, B. tamtéž, s. 153.
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           Je důležité vědět, co děti z médií nejvíc zajímá, a než to odsoudíme nebo
zakážeme, pokusme se nejdřív zjistit, co to pro ně a jejich vrstevníky znamená.
Při  hledání odpovědí na tuto otázku zásadně  odmítejme pouze vlastní  úvahu,
začněme dlouhodobým pozorováním a rozhovory s vrstevníky dětí.

Dětem předškolního věku a mladšího školního věku by měli rodiče cílevědomě
vybírat vhodné pořady, děti staršího školního věku je třeba vést k tomu, aby si uměly
vybírat, volit televizní pořady, filmová představení, videokazety, počítačové hry.

Nadměrné množství času, které tráví děti i dospělí audiovizuální mediální zába-
vou,  vytlačuje  ze  života  aktivní  způsoby  trávení  volného  času.  P.  Říčan  a  D.
Pithartová150 považují za psychohygienický limit 15 hod. za týden u dospělého člověka
a 5 hod. týdně za optimum, pro děti platí limity podstatně nižší. 

Formulovali několik hlavních pravidel platných pro výchovu dětí:

1. Naučit děti vybírat si.
2. Naučit děti vypínat televizi.
3. Pečlivě vybírat a dávat pozor na počítačové hry.
4. Vysvětlovat.
5. Vyjadřovat své názory na média i mimo rodinu.
6. Koupit a používat video.
7. Koupit a používat videokameru.
8. Neodkládat děti k televizoru.

Na  základě  výzkumů  J.  Skalková151 ukazuje,  že  nelze  uvažovat  izolovaně
o účinnosti jednotlivých médií. Nutno sledovat působení systému médií v souvislosti
s obsahem vzdělávání, učebními úlohami, charakteristikami žáků, tady se začleněním
do konkrétního  procesu  vyučování.  Při  tom se  prověřilo,  že  např.  účinné působení
počítačů ve vyučování  na kognitivní procesy žáků nemůžeme očekávat od náhodného,
občasného  jejich  zařazování.  Tyto  aktivity  musí  být  trvalé,  důsledné,  aby  měly
pozorovatelné  výsledky.  Nepochybuje  se  o  tom,  že  média  budou  ovlivňovat  celý
vzdělávací systém. Hovoří se o vzdělávání a vyučování podporovaných médii. Jak bylo
zdůrazněno, má-li být využívání médií smysluplné, a z hlediska vzdělávacího skutečně
účinné, je nutno rozvíjet jejich začleňování do vyučování jako pedagogický problém. 

����  Co znamená tvrzení, že role učitele v procesu vyučování, které sleduje

ideje humanizace vzdělávání a výchovy, se nezmenšuje, ale mění, v čem
bude spočívat další vzdělávání učitelů v tomto směru?

150 ŘÍČAN, P., PITHARTOVÁ, D. Krotíme obrazovku. Jak vést děti k rozumnému užívání médií. Praha:
Portál, 1995, s. 61 – 62.
151 SKALKOVÁ, J. Využívání médií jako didaktického prostředku v procesu školního vyučování.
Pedagogika, 2002, č. 4, s. 460 – 461.
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Rozšiřující  informace  si  můžete  vyhledat  např.  ve  článku  SKALKOVÁ,  J.
Využívání  médií  jako  didaktického  prostředku  v procesu  školního
vyučování. Pedagogika, 2002, č.4 , s. 455 – 462. 
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12. Sebevýchova a sebevzdělávání

Sebevýchova a sebevzdělávání  je ve své podstatě  jeden ze základních procesů
výchovy a vzdělávání a zároveň i jeden ze základních výsledků výchovy a vzdělávání.
Lze  to  formulovat  i  tak,  že  dobrý  vychovatel  je  ten,  kterého  v určité  etapě  jeho
vychovávaný přestává potřebovat a dobrý učitel je ten, kterého také jeho žáci v určité
etapě svého vývoje již nepotřebují. Vychovatel svého vychovávaného naučil složitému
procesu sebevýchovy a učitel naučil svého žáka velice obtížným a náročným procesům
sebevzdělávání. 

Přesně to vyjadřuje B. Blížkovským152 uvedená orientální moudrost:  „Chceš-li
člověka nasytit na jeden den, dej mu rybu, chceš-li ho ale zajistit na celý život,
nauč ho chytat ryby.“

Tuto tezi lze také chápat jako základní moto celé této části studijního materiálu.
Co vše se v této kapitole dozvíme?

� Sebevýchova  a  sebevzdělávání  jako  organická  součást  sociální  reality  a  života
člověka.

� Sebevýchova a sebevzdělávání jako organická součást občanského života.

� Sebevýchova a sebevzdělávání jako jedna z cílových hodnot školské soustavy.

� Sebevýchova a sebevzdělávání jako permanentní adaptace na stále nové podmínky a
jako aktivní anticipace těchto nových podmínek.

� Analýza procesu sebevýchovy a sebevzdělávání.

� Sebevýchova a sebevzdělávání jako stále zesilující moment výchovy a vzdělávání.

� Analýza vztahu vnějších a vnitřních faktorů rozvoje jako základ sebevýchovných
procesů.

152 
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�Úkol  1.:  Pokuste  se  formulovat  dva  základní  pojmy  „sebevýchova“  a
„sebevzdělávání“ na základě vlastních zkušeností a představ!

�Úkol  2.:  Konfrontujte  své  zformulované  představy  s vymezeními,  které
nabízí pedagogická literatura! J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš
„Pedagogický  slovník“:  Sebevzdělávání  –  vzdělávání  v němž  si
jedinec  převážně  sám  stanovuje  cíl,  vybírá  učivo,  volí  metody,
motivuje sám sebe, řídí a kontroluje své učení, hodnotí kvalitu svého
učení a přijímá další rozhodnutí.∗ Pojem „sebevýchova“ tento slovník
vůbec neuvádí.

J. Pelikán153 uvádí pojem „sebevýchova“ do pedagogické problematiky v sou-
vislosti s tzv.“výchovou vztahu k sobě“ vedle výchovy vztahu ke společnosti a výchovy
vztahu k práci jako základní lidské činnosti.

 toto slovníkové vymezení je až příliš limitováno školskými podmínkami
153 Pelikán, J. Úvod do teoretické problematiky mravní výchovy, Praha, 1971
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�Úkol  3.:  Pokuste  se  formulovat  podle  vlastního  názoru  sebevýchovu  a
sebevzdělávání jako organickou součást sociální reality a posléze
konfrontujte s textem, který následně nabízíme. Pokuste se z této
konfrontace vyvodit některé důsledky pro sebe a pro své případné
žáky! 

A. Sebevzdělávání a sebevýchova jsou svou podstatou organické součásti aktuální
a tím spíše perspektivní  sociální  reality.  A to zejména z hlediska perspektivy této
společ-nosti. Jde o to, že ve společnosti se budou neustále měnit podmínky. Některé
pomaleji, některé radikálněji.  A to v nejrůznějších souvislostech – pracovní operace,
používání  techniky,  nabídky  konzumu,  servisní  služby,  vztahy  lidí,  politické  a
ekonomické poměry,  způsob života,  kulturní  profil  společnosti,  nabídky a možnosti
tělesných aktivit, stupňování intelektuálních aktivit v nejrůznějších lidských činnostech.
Prostě změny ve všech oblastech života. A člověk se bude muset stále přizpůsobovat
těmto stále novým a stále se znovu měnícím podmínkám. To znamená neustále  se
znovu učit rozumět novým podmínkám, znovu vytvářet jiné reakce. To je v podstatě
proces  permanentní  sebevýchovy,  permanentního  sebevzdělávání.  Bez
realizace těchto procesů  se bude člověk stále výrazněji  dostávat do situace člověka,
který  nerozumí a který bude stále více  mimo proud dalšího pohybu a tím spíše i
sociálně vyřazován a čím dále tím více závislý na těch, kteří porozuměli.

Dokud navštěvuje školu, škola mu v podstatě zprostředkovává novější v poznání i
v operacích. Po opuštění speciálních výchovně vzdělávacích zařízení je vše v podstatě
na člověku samotném. Tím spíše při  fungování zákonitostí  „tržní ekonomiky“,  které
nejsou vždy účinně „změkčovány“ principy demokracie.

Další  poloha nutnosti  sebevzdělávání  a  sebevýchovy  je ve  stále naléhavějších
změnách základních činností lidí: v pracovních činnostech, v občanských aktivitách, v
mezilidských  vztazích.  Permanentní  změny  zejména  v pracovních  operacích  (na
nejrůznějších úrovních) si přímo tvrdou rukou trhu vynucují schopnost člověka nejen
sebevzdělávání  –  jako rekvalifikaci,  rozšiřování kvalifikace,  zvládnutí  i  teoretických
východisek  zásadních  změn  ve  způsobech  práce  –  ale  s tím  i  zákonitě  spojenou
sebevýchovu. Nové operace vyžadují i nové postoje, nové vztahy, nové přístupy  a
názory.

Jde ale i o to,aby tyto změny své osobnosti se člověk nepokoušel realizovat až pod
bezprostředním tlakem ekonomické reality, ale aby byl s to je  předjímat,  anticipo-
vat.

184



�Úkol  4.:  Pokuste  se  formulovat  změny  ve  Vašem oboru  (v  oblasti  Vaší
činnosti), které nastaly za posledních 10 let, na které jste se musel
znovu připravovat. A zároveň  se pokuste odhadnout očekávané
změny  ve  vašem  oboru,  které  budou  pro  Vás  znamenat  opět
prohloubení, rozšíření kvalifikace, případně i změny v základních
postojích.

B. Vše výše napsané platí nejen ve vztahu člověka k tržnímu systému, ale možná
ještě  více  ve  vztahu  k tzv.  „občanské  společnosti“.  Jde  tedy  o  sebevýchovu  a
sebevzdělá-vání jako o součásti občanského života člověka.

�Úkol 5.: Pokuste se najít argumenty, které zdůvodní nezbytnost sebevýcho-
vy a sebevzdělávání pro život v demokratické společnosti!

Člověk by se měl ve své společnosti dobře orientovat. A to nejen na základě toho,
co mu přináší osobní prospěch, ale i toho, co je prospěšné pro všechny. Sám by se měl
stylizovat jako člen demokratické společnosti. Tím spíše, že rozpory principů demokra-
cie a principů  tržní  ekonomiky jsou známy a víme,  že skutečně  tyto  rozpory nelze
překonávat jenom výchovou a sebevýchovou.

C. V souvislosti  s výše řečeným je třeba formulovat „schopnost sebevýchovy a
sebevzdělávání“  jako  jednu  z cílových hodnot  školní  výchovně  vzdělávací  práce.
Význam tohoto cíle práce školy stoupá nejen proto, že člověk bude muset stále častěji
reagovat  sebevýchovou  a  sebevzděláváním na  měnící  se  podmínky,  ale  i  proto,  že
v podstatě  neexistuje  jiná  instituce,  organizace,  která  by  mohla  tyto  schopnosti
rozvinout v takové podobě, v jaké je bude celý život potřebovat. Především žádná jiná
instituce to nemůže dělat systematicky a programově.
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�Úkol 6.: Prostudujte si v „Obecné didaktice“ (Skalková J., 1999) otázku o
cílech vzdělávání a cílech vyučování a pokuste se formulovat tyto
cíle ve vztahu k sebevzdělávání a sebevýchově.

Porovnejte pak názory J. Skalkové s dalším textem v tomto pracovním materiálu!
V práci školy nejde jen o motivaci k sebevzdělávání a k sebevýchově (tato motivace je
ve  škole  důsledkem  v podstatě  pojetí  vyučování,  realizovaného  pojetí  vyučování).
Ve  škole  jde  především  o  vytvoření,  osvojení  si  žáky  metod,  dovedností
sebevzdělávat  se,  případně  měnit,  zkvalitňovat  i  názory,  postoje.  To  je  jeden  ze
základních úkolů  současné školy.  I  tyto  kvality absolventů  by měly  být  důsledkem
realizovaného pojetí vyučování. Dokonce bychom mohli říci, že především právě tyto
kvality.  Bohužel škola stále pracuje spíše jako systém předávání informací, než jako
proces  zpracovávání  informací,  jejich  vyhledávání,jejich  interpretace,  hledání
souvislostí atd.

�Úkol 7.:  Na základě  návratů  k didaktické literatu ře (Skalková, Spilková,
Kolář, Pařízek a další) se pokuste formulovat, co by se ve škole
mělo změnit, aby byla s to dobře připravovat pro sebevýchovu a
sebevzdělávání!

D.  Sebevzdělávání  a sebevýchova představují  proces  stále  nové  adaptace na
stále nově vznikající podmínky. Člověk ovšem – jak říkal jeden moudrý pán – není jen
podmínka-mi determinován, ale v podstatě  sám tyto podmínky (tedy i nové) vytváří.
Aby mohl nové podmínky vytvářet, vyvíjet, překonávat staré nevhodné, potřebuje se
vzdělávat,  měnit  své  postoje,  i  hodnoty,  aktivity.  Aby  mohl  měnit,  musí  pochopit
podstatu,  aby mohl pochopit,  musí se vzdělávat.  Pak pochopí i  nezbytnost  změny a
nalezne i prostředky, jak se ke změně dopracovat. Tedy sebevýchova a sebevzdělávání
nejen pro nezbytnou adaptaci, ale i pro skutečné  předjímání nových podmínek, pro
skutečnou spoluúčast na měnění podmínek.
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�Úkol 8.:  Na základě znalostí o podstatě  výchovy a vzdělávání pokuste se
formulovat ur čité etapy sebevzdělávání a sebevýchovy. Konfron-
tujte posléze s následujícím textem tohoto materiálu!

E. Pokusíme se vysvětlit proces sebevýchovy a sebevzdělávání s tím, že oba tyto
procesy jsou ve své konkrétnosti vždy propojeny.
1. etapa - objevuje se problém, nebo celý shluk problémů, který nejsme s to dosavad-
ním vybavením řešit. Problémy mohou přerůst v konflikt, v napětí, v určitou nedůvěru
ve vlastní síly.
2. etapa - racionální analýza vzniklé situace. Analýza objektivních faktorů, ale i vlastní
vybavenosti, možnosti zvládnout problémy.
3. etapa - orientace analýzy na sebe sama, nastupuje proces sebepoznání. Poznání,
pochopení  toho,  co  umím,  co  znám,  čemu rozumím a  co  neznám,  neumím,  čemu
nerozumím – ve vztahu k novým situacím, ke vzniklým problémům.
4.  etapa (propojená  s etapou  třetí)  -  sebehodnocení (analýza  vlastních  možností,
vybavení,  schopností).  V podstatě  jedna z funkcí  školy by měla být:  prostřednictvím
účasti žáků v procesech školního hodnocení naučit tyto žáky kvalitnímu sebehodnocení.
5. etapa - z kvalitně provedeného sebehodnocení by měly vyplynout formulace zcela
konkrétních vlastních  cílů – co musím zvládnout, abych byl  na potřebné úrovni. Ve
spojení s formulací cílů  i  hledání a nalézání  prostředků, jejichž prostřednictvím se
k cíli dostanu. Jde o prostředky  odpovídající povaze cíle, ale i možnostem člověka.
V těchto souvislostech je asi potřebná i pomoc zvenčí.
6.  etapa -  (nejpodstatnější  etapa)  realizace procesu  sebezdokonalování,  se  všemi
zvraty, návraty, úspěchy i neúspěchy (dílčími), s momenty depresí i znovunalezeného
entuziasmu. Etapa někdy značně dlouhá, jindy jen velice krátká. Nejdůležitější v této
etapě jsou tzv. volní vlastnosti člověka.
7. etapa -  relativní  dokončení  cyklu  sebevzdělání  a  sebevýchovy. V podstatě
návrat ke kdysi neřešenému (neřešeným) problému. A protože v průběhu celého tohoto
složitého  procesu  se  znovu  mohly  změnit  podmínky,  je  relativní  ukončení  cyklu
zároveň začátek cyklu nového, dalšího sebezdokonalování.

Jestliže  ovšem  budeme  takto  formulovat  proces  sebevýchovy,  pak  musíme
přistoupit na pozici (kterou formuluje J. Pelikán154), že sebevýchova je ve své podstatě
vždy určitou organickou součástí každé výchovy.

Uzavřít  tuto  část  pracovního  materiálu  můžeme  citací  z práce  J.  Pelikána155:
„Chápeme sebevýchovu jako cílevědomé úsilí  daného jedince o zdokonalení  vlastní
osobnosti  v nejširším  slova  smyslu“.  „My  považujeme sebevýchovu  za  integrální
součást výchovy, dokonce jako základní předpoklad její účinnosti“.

154 PELIKÁN J. Výchova jako teoretický problém, 1995 
155 PELIKÁN J. Výchova jako teoretický problém, 1995, s. 194
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Pokuste se si uvědomit všechny složité souvislosti spojené se sebevýchovou a
sebevzděláváním a zkuste si vytvořit  vlastní program sebevzdělávání, který by
souvisel s Vašimi aspiracemi na Vašem pracovišti, případně i v jiných oblastech
Vašich aktivit. Není třeba tento Váš program zveřejňovat, pokuste si jej vypraco-
vat, formulovat sám (a) pro sebe.
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