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Editorial
Vážení čtenáři, milí kolegové, přátelé celoživotního vzdělávání,
poprvé v roce 2012 Vám předkládáme další nové číslo našeho časopisu.
I letos se budeme snažit Vám nabízet zajímavé odborné stati, recenze
i odborná sdělení zaměřená na oblast celoživotního učení a vzdělávání.
Rádi Vám zprostředkujeme myšlenky odborníků, kteří se rozhodli podělit se
s Vámi nejen o výsledky svých výzkumných šetření, vědeckých pojednání, ale
i o postoje a pocity, které v nich jejich odborná vědecká aktivita vzbuzuje.
V novém čísle najdete čtyři odborné studie, tři recenze a pět odborných
sdělení. Autory odborných sdělení jsou v tomto případě akademičtí pracovníci z českých a slovenských univerzit. Recenze na tři odborné pedagogické
publikace vytvořili akademičtí pracovníci vysokoškolského ústavu Institutu
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Odbornými sděleními doplnili obsah Vám předkládaného čísla zejména pracovníci brněnských univerzit, ale i Národního ústavu pro vzdělávání, školská poradenská
zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha.
J. Kohnová se zabývá ve svém příspěvku některými odbornými pojmy,
jako jsou kvalita vzdělávání, zjišťování kvality práce učitele či srovnávání
výsledků vzdělávání. Zdůrazňuje význam standardů a současně poukazuje na
problematičnost jejich uplatňování. Obdobným způsobem se věnuje pojmu
kompetence, jeho propojení na rámcové vzdělávací programy a na další vzdělávání učitelů. Autorka také věnuje pozornost některým méně diskutovaným
trendům ve vzdělávání. Pokládá za ně nestabilitu – neustálou změnu, redukci
vzdělávání, důraz na aktuálnost a na praktickou využitelnost, nedocenění
systému atd. V závěru autorka prezentuje návrh kariérního systému učitelů
z pera pracovníků MŠMT ČR.
Evropské téma řeší ve svém příspěvku autorka Z. Baďuríková. Čtenářům
předkládá pojednání o změnách ve vzdělávání pedagogických pracovníků
mateřských škol, přičemž klade důraz na porovnání tohoto typu vzdělávání
na Slovensku a ve vybraných evropských státech.
Kyberšikana je v dnešní době aktuálním předmětem mnoha nejen odborných diskusí. Proto není divu, že tomuto nosnému atributu současnosti
se z mnoha úhlů pohledu věnuje též P. Tománek. Zmiňuje nejen novodobé
způsoby šikanování, ale poukazuje také na vlivy informačních technologií
na děti a mládež. Příspěvek řeší rovněž preventivní aktivity, které je možné
aplikovat v rodinném i školním prostředí.
Poslední odborná studie V. Jankových je zaměřena na oblast vnímání
některých etnických skupin budoucími učiteli středních škol. Autor se opírá

EDITORIAL

o výsledky svého výzkumu, který byl realizován mezi studenty bakalářského
studijního programu Specializace v pedagogice na Mendelově univerzitě
v Brně a byl zaměřen na problematiku sociálního vyloučení příslušníků
romské menšiny ze strany majoritní většiny české populace.
Recenzenti představují našim čtenářům některé zajímavé odborné publikace. Jedná se o knihy autorů M. Skutila a kol. (2011), která řeší základy
vědecké práce a pedagogického výzkumu pro studenty učitelství, V. Horské
(2009), jež se věnuje problematice koučování ve školní praxi a P. Novotného
(2009), v níž autor reﬂektuje změny v uvažování o profesním vzdělávání
dospělých.
V závěrečné části tohoto čísla jsou uvedeny zajímavé informace jak o vzdělávání seniorů v oblasti práce s výpočetní technikou v rámci Univerzity
třetího věku na Masarykově univerzitě v Brně, tak i již o 4. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního učení ICOLLE 2012, mezinárodním
vědeckém sympóziu, které se bude věnovat evropským standardům vzdělávání v systému manažerství kvality vysokých škol a institucí celoživotního
vzdělávání, o řešení projektu OP VK Rozvoj kariérového poradenství na
středních školách Jihomoravského kraje či o koncepci monitoringu dalšího
vzdělávání v České republice.
Doufám, že i tentokrát strávíte při čtení našeho časopisu příjemné a podnětné chvíle.
Dana Linhartová
předsedkyně redakční rady
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ZMĚNA POŽADAVKŮ NA UČITELSKOU PROFESI
A NEJASNOST NOVÝCH POJMŮ¹
Jana Kohnová
Abstrakt: Příspěvek pojednává o pojmech jako je kvalita vzdělávání, zjišťování kvality
práce učitele a srovnávání výsledků vzdělávání. Ukazuje na význam standardů i na
problematičnost jejich uplatňování. Podobně je uveden i pojem kompetence, její
vazba na rámcové vzdělávací programy a na další vzdělávání učitelů. V příspěvku se
uvádějí některé méně diskutované trendy ve vzdělávání: nestabilita – neustálá změna,
redukce vzdělávání, důraz na aktuálnost a na praktickou využitelnost, nedocenění
systému atd. Závěrečná část prezentuje aktuální záměr MŠMT, a to návrh kariérního
systému.
Klíčová slova: vzdělávání, další vzdělávání učitelů, kurikulární reforma, kvalita
vzdělávání, standardy, kompetence, kariérní systém

CHANGE TO THE DEMANDS MADE OF THE
TEACHING PROFESSION AND THE AMBIGUITY
OF NEW CONCEPTS
Abstract: This paper is concerned with concepts such as quality of education,
evaluation of the standard of the work of the teacher and comparison of educational
results. It points to the importance of standards and the diﬃculties involved in
their implementation. It also discusses the concept of competence and its relevance
to framework educational programmes and the further education of teachers. The
paper also focuses on a number of trends in education that are less widely discussed:
instability—permanent change, reduction of education, emphasis on topicality and
practical applicability, underestimation of the system, etc. The ﬁnal part of the paper
presents a current project from the Ministry of Education, Youth and Sport of the
Czech Republic—a proposal for career progression.
Key words: education, further education of teachers, curricular reform, quality of
education, standards, competences, career system

¹Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru MSM 0021620862 – Učitelská profese
v měnících se požadavcích na vzdělávání.
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Nesamozřejmost samozřejmého aneb proč klást otázky
Současná vzdělávací politika, výzkum i vědy o vzdělávání, stejně jako pedagogická praxe jsou výrazně zaměřeny na probíhající změny ve vzdělávání. Tyto
změny jsou v mnoha ohledech, dá se říci, zásadní, hovoří se o změně paradigmatu vzdělávání. Přičemž pojmy související s těmito změnami, resp. jejich
užívání je nejednoznačné, někdy jde u těchto pojmů o posun významu.
Objasnění těchto pojmů a objasnění kontextu jejich užívání považujeme za
významné pro celou diskusi o proměně požadavků na vzdělávání. V této souvislosti uvedeme některé aspekty kurikulární reformy, jejichž dlouhodobý
dopad není zcela zřejmý a není přitom dostatečně zkoumán. Toto vše se
projevuje i v požadavcích na další vzdělávání učitelů, v proměně požadavků
na toto vzdělávání i v nejnovějších koncepcích dalšího vzdělávání učitelů.

Zvyšování kvality pedagogické práce učitele – cíl dalšího
vzdělávání
Měření kvality vzdělávání
Základní otázkou pro ty, kdož koncipují další vzdělávání učitelů (DVU) na
úrovni vzdělávací politiky či na úrovni konkrétních projektů, by mělo být:
„Jaké jsou cíle dalšího vzdělávání učitelů, jsou vůbec formulovány a čím by měly
být vymezeny?“ Existuje shoda, že další vzdělávání učitelů by mělo vycházet
z potřeb a požadavků školního vzdělávání. Jako základní cíl bývá uváděno
zvyšování kvality pedagogické práce učitele. Což zní samozřejmě, ale při pokusu o přesnější vymezení zjistíme, že kromě souhlasu s tímto požadavkem
není jednotný názor, o co vlastně jde, co rozumíme pod „kvalitou vzdělávání“.
Jednota není ani v tom, jak lze tohoto „zlepšení kvality“ dosáhnout, a také ne,
jak kvalitu pedagogické práce měřit.
V zásadě jsou dvě oblasti, kde můžeme „zlepšení kvality“ sledovat. Jednak
můžeme měřit úroveň vzdělání a schopností učitele, tedy zjišťovat učitelovy pedagogické kompetence. Což je téma jak přípravného studia, ale také
dalšího postgraduálního vzdělávání. Vztaženo na oblast dalšího vzdělávání
učitelů můžeme např. zjišťovat na konkrétních programech DVU, zda dochází ke zvýšení kvality v určité sledované oblasti, a to porovnáním úrovně
„kompetencí“ vstupních a výstupních.
Druhá oblast je zaměřena na učitelovu pedagogickou činnost, na vliv jeho
pedagogické práce na rozvoj žáků jak v oblasti znalostí a dovedností, tak
i jejich osobnostního rozvoje (zjišťování úrovně kompetencí žáků). Pokud má
být takto „měřena“ kvalita výuky, měly by být hodnoceny komplexní výstupy.
Jednak základní úkol školy, tedy získané vědomosti a úroveň rozvoje myšlení.

STUDIE

Změna požadavků na učitelskou profesi a nejasnost nových pojmů

Ne nevýznamnou součástí vymezující kvalitu vzdělávání je celý soubor získaných (či nezískaných) a interiorizovaných (či ne) postojů, morálních zásad,
názorů atd. Výsledky školního vzdělávání jsou ovšem podstatně ovlivněny
a spoluvytvářeny v pozitivním i negativním významu rozsáhlým rodinným
i celospolečenským kontextem. Jedním z nejpodstatnějších problémů je, že
výsledky vzdělávání nelze zcela spolehlivě hodnotit bez ohledu na dlouhodobou perspektivu, na očekávání, která neznáme. Měřit můžeme aktuální
stav a „kvalitu“ podle aktuálně ovlivněných měřítek. Další skutečností je, že
výsledky vzdělávání a výchovy se projevují s odstupem patnácti až třiceti
let. Měli bychom si uvědomit, že pokud hodnotíme aktuální systém, formy
a výsledky vzdělávání v různých zemích, nelze toto hodnocení automaticky
spojovat s aktuálním stavem úrovně rozvoje hospodářství i společnosti těchto
zemí, což se často děje a ovlivňuje koncepce našich reforem.
Zjišťování kvality vzdělávání, kvality pedagogické činnosti, kvality v širším
či užším kontextu je sledováno ve výzkumech a projektech renomovaných
institucí celosvětově. Uveďme jen příklady z okolních zemí², např. Německou
společností pro výzkum byl v roce 2006 vyhlášen program Kompetenční modely k zjišťování individuálních výsledků učení a k hodnocení vzdělávacích procesů. Výstupem je více než 200stránková studie předních odborníků (Prenzel,
Gogolin, Krüger, 2007). Četnost dalších odborných publikací dokládá rozsah
řešení těchto otázek. Můžeme také odkázat na Institut pro rozvoj kvality
vzdělávání v Rakousku. Rovněž pro vzdělávací politiku Evropské unie je
kvalita vzdělávání dlouhodobým tématem. Evropská unie toto téma také
spojuje s kvalitou vzdělávání učitelů. V srpnu 2007 uveřejnila Evropská
komise Sdělení Evropské komise o zlepšování kvality vzdělávání učitelů,
na kterou navázaly Závěry Rady k otázce zlepšení kvality vzdělávání
učitelů (2007).
Standardy
Pro zjišťování kvality vzdělávání jsou tvořeny „standardy,“ které by měly
vymezit základní rámce požadovaných znalostí, dovedností apod. Standardy se připravují nejen pro zjišťování výsledků školního vzdělávání, ale
také pro požadovanou úroveň výstupů přípravného studia učitelů³. Jsou
tvořeny také standardy dalšího vzdělávání učitelů (srov. Standardy, 2010).
K tématu standardů jsou opět rozsáhlé studie a výzkumné práce, které pro²V tomto příspěvku záměrně orientujeme odkazy zvl. na literaturu okolních zemí, mj. z důvodu obdobného dlouhodobého vývoje školství a vzdělávání ve středoevropském kontextu (šířeji
pojatém).
³V České republice je tvorba učitelských standardů zatím otevřenou záležitostí. Na stránkách
MŠMT jsou dostupné i zahraniční modely a diskuse v ČR (srov. Standard, 2009).
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blém analyzují a poukazují na nebezpečí jednoduchého přejímání. Uveďme
např. třísetstránkovou publikaci Standardards und Standardisierung in der
Erziehungswissenschaft⁴ (Gogolin et al., 2005). Dále je možné zmínit studii
Jürgena Baumerta a Mareike Kunter Profesní kompetence učitelů. V kapitole
4 s názvem Standardy učitelského vzdělávání a kompetence je představen
např. pedagogicko-psychologický model kompetencí, ale zároveň autoři poukazují na problematičnost tohoto konceptu kompetenčních proﬁlů propojených se skupinami standardů a odkazují na kontroverzní diskusi ohledně
možnosti zajištění kvality vzdělávání prostřednictvím standardů (Baumert,
Kunter, 2006).
Na způsoby zjišťování výsledků vzdělávání, zaměření tohoto zjišťování i na
posuzování kvality vzdělávání působí silné vlivy, zvl. ekonomické a aktuálně
účelové zájmy. Neměl by být opomíjen tento tlak a tíhnutí k jednoduchému,
jednodimenzionálnímu posuzování výsledků vzdělávání. Toto zdůrazňují
i výše uvedené práce a celá řada dalších, a to nikoli proklamativně, ale na
základě fundovaných zkoumání.
Kompetence
Pokud se zaměříme na požadavky spojené s kurikulární reformou, východiskem pro koncipování speciﬁkovanějších požadavků na další vzdělávání
učitelů mohou být rámcové vzdělávací programy (RVP) a školní vzdělávací
programy (ŠVP). Měly by se na ně vázat nejen standardy učitelského vzdělání,
ale také požadované „kompetence učitele“. Každý odkaz na RVP či ŠVP a jeho
zohlednění v DVU by zasloužil vlastní pojednání. Pojem kompetence je
tematikou mnoha odborných studií a analýz. Avšak samozřejmost, s níž je
užíván, je také zpochybňována. Uveďme např. citát z odborné monograﬁe
Kompetenzdiagnostik (Prenzel, Gogolin, Krüger, 2007) věnované tomuto
pojmu: „Pojem kompetence sám o sobě představuje problém, je nespeciﬁcký,
všeobjímající a tím vlastně bezobsažný“ (Klieme, Hartig, 2007, s. 14). Autoři
však zdůrazňují, že se jedná o pojem, jehož se už nelze zbavit, je součástí
pedagogického myšlení, pedagogického diskursu. Při jeho užití je třeba dbát
o respektování jeho kontextuálních významů. Uveďme z jejich publikace
jednu z výstižných deﬁnic kompetencí, resp. kompetentního jednání: „Kdo
jedná kompetentně, disponuje nejen věděním, nýbrž je prokazatelně schopen
zvládat náročné reálné situace. A to nejen jednorázově, nahodile, ale opakovaně na úrovni, která přiměřeně garantuje, že kompetentní jednání i v nové
situaci adekvátně zvládne“ (Klieme, Hartig, 2007, s. 14).

⁴Standardy a standardizace ve vědách o vzdělávání.
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Kvalita a další vzdělávání učitelů
Záměr zvýšit kvalitu školy a kvalitu pedagogické činnosti učitele jen „dalším
vzděláváním“ by bylo mylným záměrem. Další vzdělávání učitelů je podpůrným nástrojem profesního rozvoje učitele. Pro profesní rozvoj učitele jsou
významné rovněž poznatky získané z vlastní učitelské praxe (podrobněji viz
Kohnová, 2004, s. 20–22). Učitelská profese má mnoho společného s profesí
lékaře. V obou profesích je nezbytné rozsáhlé a náročné přípravné studium
(v učitelské profesi značně nedoceňované) a praxe, v níž musí denně řešit
mnohé speciﬁcké a neodkladné situace. Nelze podcenit význam systematicky
zpracované koncepce dalšího institucionálního vzdělávání učitelů zaměřeného nejen na „požadavky“ učitelů či ředitelů, ale zaměřeného především
na „potřeby“ učitelů a školy, které jsou mnohdy jimi samotnými nereﬂektované, někdy se o některých potřebách ani neví. Ovšem výrazně deﬁcitní
je v našem systému DVU systematická podpora rozvoje učitelů s využitím
jejich reﬂektované praxe. Existuje sice poradenská síť, rozšiřují se vzájemné
konzultace a stabilně jsou za důležité považovány konzultace s kolegy, ale
systém podpory seberozvoje učitele chybí.

Některé méně diskutované aspekty změn ve vzdělávání
Proč se domníváme, že by se měla věnovat pozornost níže uvedeným trendům? Dá se říci, že u změny probíhající ve školním vzdělávání a u trendů
v současném vzdělávání nejsou vnímány jejich některé zdánlivě nepodstatné
aspekty. Jedná se o otázky, které souvisejí s kvalitou vzdělávání. Měli bychom
se tázat, zda jsou tyto změny v souladu s rozvojem vzdělávání, nakolik
jsou požadavky změn ve vzdělávání spojeny s nezbytnou reakcí na proměny
společnosti, tedy na změny hospodářské a sociální, zda jsou podloženy
novými vědeckými poznatky či adekvátně analyzovanými zkušenostmi z pedagogické praxe. Nebo naopak, nakolik se jedná o změny, které jsou školství
vnucovány krátkodobými a účelovými záměry, které nerespektují speciﬁka
a nutnou mnohorozměrnost vzdělávání a jeho komplexitu při rozvíjení
vzdělávaných.
Závažným problémem současné proměny školního vzdělávání je nedostatečná kritičnost při zavádění změn, nedostatečné rozlišování, zda jejich
dopad je z dlouhodobé perspektivy žádoucí. Jen jako podněty k zamyšlení
a k možné následné diskusi uveďme několik základních trendů ve vzdělávání,
které nutně ovlivňují i zaměření dalšího vzdělávání.
Je to např. požadavek a úsilí o „trvalé změny“, kdy samotná změna se pro
hodnocení stává kvalitou. Význam stability pro rozvoj dítěte není zvažován.
V tomto směru lze považovat za podnětný např. název konference Škola –
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statický element v sociálnej dynamike⁵. Školní vzdělávání je vystaveno řadě
nových nároků a požadavků a to v době, kdy není tak docela jasné, co má
být zachováno jako fundamentální a zásadní pro vzdělávání a výchovu, co
z nových názorů je přínosem či dokonce je nezbytné. Ovšem i z hlediska ověřených konceptů dalšího vzdělávání učitelů je třeba vnímat význam stability
a vnímání stávajících kvalit školního vzdělávání. Další vzdělávání samotné
má jednak funkci inovační, rozvojovou, ale také funkci „standardizační“ ve
smyslu udržování současné úrovně vzdělávání (Kohnová, 2000, s. 140).
Prováděné a preferované změny nejsou dostatečně podloženy dlouhodobým výzkumem. Dochází k redukci vzdělávání. Je deklarována snaha
omezit vzdělávání jen na ty vědomosti a dovednosti, které jsou „nezbytné“,
odstranit ze školního vzdělávání všechno, co není k „praktickému životu“
nutné, co „nebudu potřebovat“. Trend redukce je zřejmý i ve zjišťování
výsledků vzdělání, které je stále systematičtěji omezováno převážně na testování. Kromě všech běžně uváděných argumentů vůči testování, např. že
vzdělávání se přizpůsobuje nárokům, zaměření a obsahu testů, nekomplexnost testového zjišťování, omezená výpovědní hodnota, ale i kontextuální
znevýhodnění a možnost arbitrárního výběru (Klieme, Maag-Merki, Hartig,
2010, s. 108; Klieme, Hartig, 2007, s. 22), se jedná mj. o nedocenění významu
schopnosti formulovat myšlenky v průběhu komunikace a oslabení rozvoje
této schopnosti. Redukce vzdělávacích obsahů vede k dalším omezením vlivu
vzdělávání na osobnost dítěte.
Při realizovaných či proklamovaných změnách by mělo být také zkoumáno, nakolik dochází k omezení výchovné funkce vzdělávání. V souvislosti s naší kurikulární reformou je málo sledováno, zda redukce obsahu a eliminace některých forem vzdělávání nebude mít opačné důsledky,
než jaké reforma předpokládá. Není zjišťován vliv některých „inovací“ na
rozvoj sebekázně, vytrvalosti, na schopnost zvládat obtížné a z hlediska
aktuálního využití málo perspektivní úkoly atd. Nevíme, zda důsledkem
některých redukcí nebude omezení rozvoje některých schopností – jedná
se např. o rozvoj paměti (potlačování paměťového učení), rozvoj jemné
motoriky (jako vedlejší funkce „krasopisu“) atd. Za nedostatek kurikulární
reformy a pedagogického výzkumu u nás lze označit malou spolupráci
s oblastí medicíny. Poukážeme opět na Zeitschrift für Erziehungswissenschat,
na speciální číslo z roku 2006 Biowissenschaft und Erziehungswissenschaft,
kde jsou studie jako např. Rozvoj mozku a vzdělávání (Singer, 2006) nebo Co
ví výzkum mozku o učení? (Markowitsch, Brand, 2006).
⁵Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Trnavské univerzity a Centrum pedagogického
výskumu Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej AV. Konference se konala v Jasné
10.–12. 10. 2011.
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Jak již bylo uvedeno výše, problematickou může být aktuálnost školního
vzdělávání – zaměření na vzdělávání, jehož výsledky mají okamžitou praktickou využitelnost, tedy zavedení tržního systému do koncipování obsahu
vzdělávání⁶. Toto vede ve svých důsledcích k nedocenění systému jednotlivých oborů, k podcenění významu systému a logických souvislostí nejen
u oborových znalostí, je podceněn význam systému pro rozvoj myšlení. Toto
se začíná projevovat i ve výuce mateřského jazyka. Význam systematického
studia konkrétních předmětů zdůraznil např. již Benjamin Franklin, který
pokládal důkladné a hluboké studium oborů (zvl. matematiky a historie) za
důležité pro dosažení „ukázněného a dobře vyzbrojeného myšlení“ (cit. dle
Bruner, 1965, s. 23).
Podceňování významu oborových (předmětových) vědomostí se projevuje ve snižování důrazu na vzdělání učitelů v oboru, na nějž je vázán
vyučovaný předmět, resp. tato vazba je nedoceňována. Toto je širší trend,
projevuje se i v platné školské legislativě, kde důraz na oborové znalosti chybí,
např. pojem aprobace tam není, je na něj odkázáno jen nepřímo obratem
„obor příbuzný vyučovanému předmětu“ (Zákon, 2004, § 8–9).
V dalším vzdělávání učitelů je výrazné zaměření na některé požadavky pedagogické práce, které dříve nebyly zdůrazňovány, resp. nebyly sledovány – je
to větší zaměření na žáka, individuální přístup, klima třídy a školy, speciﬁcké
poruchy chování a učení, šikana atd., to je samozřejmě vítaný posun. Je řada
programů zaměřených na rozvoj komunikačních schopností, řešení konﬂiktů
a programů „manažerského“ typu. Programy pro činnost učitele jsou to jistě
významné, ale společně s trendy redukce vzdělávání vedou k výraznému poklesu vzdělávání předmětového, resp. vzdělávání zaměřenému na obor
i na oborové didaktiky. Právě eliminace obsahu ve školním vzdělávání je
trend, který souvisí se snižováním významu odborných vědomostí z oblasti
vědního oboru, který je základem předmětu a oborové didaktiky. Mnohdy je
tomu tak i u systémových znalostí z oblasti pedagogiky a psychologie. Toto
zaměření vzdělávání je z DVU vytlačováno a nahrazováno nácvikem často
i bezkontextuálních a velmi obecných dovedností.
Pojetí vzdělávání může být pod vlivem těchto současných trendů redukováno na praktické „učení“, dokonce na „výcvik“. Takto redukovaná forma
vzdělávání by nebyla problematická, kdyby se týkala jen „specializace“, odborného zaškolení, které by navazovalo na neredukované všeobecné vzdělání.
Poukazování na výše uvedené aspekty je v posledních letech důraznější.
Lze odkázat na odborníky, kteří sledují výše uvedené trendy v širokém
⁶Toto téma se stává součástí širší diskuse i v souvislosti s připravovanou reformou vysokých
škol.
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kontextu, podrobněji a do hloubky toto téma zpracovávají z hlediska celospolečenského i pedagogického – S. Štech, B. Pupala, O. Kaščák a další.

Nejnovější materiály týkající se systému dalšího
vzdělávání učitelů
Jako nejnovější materiál, pokud pomineme připravovanou novelu zákona
o pedagogických pracovnících, můžeme uvést projektový záměr, který vychází z usnesení vlády ze dne 6. 4. 2011, týkající se mj. Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy.
Tímto projektem je „Kariérní systém“ (Výstup z odborné. . ., 2011). Hlavním
cílem projektu je „vypracovat kariérní systém učitelů umožňující celoživotní
zvyšování kvality jejich práce, propojený s atestacemi a navázaný na motivující
systém odměňování na základě transparentních pravidel.“ Projekt má být
vyřešen v rámci ESF do konce roku 2013, rozpočet 30 mil. Kč.
Tomuto materiálu předcházel projektový záměr „Vize systému dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků do r. 2015“, který byl v březnu roku 2009
schválen gremiální poradou MŠMT. Uvedený materiál měl za úkol zmapovat
současný stav v oblasti DVPP, měl být východiskem pro „národní projekt
podporující pedagogy v jejich profesním rozvoji“. „Vize“ počítala s kariérním
systémem, se standardy profese pedagoga, s atestacemi, speciﬁkován byl
profesní rozvoj pedagoga.
Nový projekt nebude asi pokračováním „Vize“⁷, spíše je to nové zpracování
a přeformulování pojednávaných témat a je rozšířen o zpracování kariérního
systému, což v projektu Vize nebylo zadáním. Jsou navrženy celkem 4
kariérní stupně, kde je rozlišena jednak pozice podle úrovně pedagogických
činností a pak funkční pozice⁸, kterou může učitel podle dosaženého stupně
zastávat. Je stanoven také časový limit nezbytné pedagogické praxe pro
možnost získání vyššího kariérního stupně (Výstup z odborné. . ., 2011).
Kariérní stupně v předloženém projektu jsou následující:

⁷V novém týmu také nepokračoval asi nikdo z těch, kdo pracovali na předchozím materiálu.
Jako experti jsou zde uváděni Glynn Kirkham a Stanislav Karabec, podle všeho se na projektu
podílely také odbornice na DVU H. Plitzová (NIDV) a J. Miklová (MŠMT). V autorském týmu
„Vize“ byli K. Tomek (VÚP), J. Beran (MU Brno), Z. Brož (ZŠ Chrudim), K. Bundilová (NIDV),
J. Cais (KCV Plzeň), D. Forýtková, J. Kohnová (PedF UK), J. Záhoříková (NIDV).
⁸Návrh kategorizací funkcí učitele byl zpracován již v r. 2001 Pedagogickou fakultou UK
v rámci rezortního výzkumu MŠMT ČR č. LS 20007 „Podpora práce učitelů“.
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1. stupeň – „začínající učitel“
Adaptační období „začínajícího“ učitele se předpokládá na dobu 1 nebo 2
let, jedná se o jistou řízenou pedagogickou praxi, začínající učitel nemůže
vykonávat žádnou z funkčních pozic.
2. stupeň – „učitel“
Tento stupeň může učitel získat po 1–2 letech pedagogické praxe, „učitel“ již
může vykonávat standardní pedagogickou činnost, očekává se u něj „výkon
standardních učitelských kompetencí“:
a) může vykonávat specializovanou činnost (s výjimkou nově navrhovaných
činností uvádějícího učitele a fakultního učitele);
b) může vykonávat funkci zástupce ředitele.
3. stupeň – „učitel s 1. atestací“
Tuto pozici může získat po 6–9 letech pedagogické praxe, „učitel s 1. atestací“
je expertem v pedagogické teorii a praxi:
a) může vykonávat všechny druhy specializovaných činností;
b) může vykonávat funkci ředitele.
4. stupeň – „učitel s 2. atestací“
Tuto pozici může získat po 10–15 letech pedagogické praxe, je to učitel – expert
v andragogice a v pedagogické teorii a praxi:
a) může vykonávat všechny druhy specializovaných činností;
b) může vykonávat funkci ředitele.
Pro začínajícího učitele bude postup z kariérního stupně 1 do stupně 2
(učitel) povinný. Podmínkou postupu bude úspěšné absolvování adaptačního programu (max. 2 roky). Další kariérní postup od kariérního stupně 2
nebude povinný.
Úvahy o zavedení kariérního systému jsou aktuální již řadu let, v platném
zákoně o pedagogických pracovnících je kariérní systém uveden, aniž by existoval. Nakolik bude jeho zavedení funkční, je mj. bezprostředně vázáno na
novelu tohoto zákona. Pokud bude oslaben požadavek náročnosti na získání
učitelské kvaliﬁkace, bude jakýkoli kariérní systém pouze administrativní.
Některé záměry v návrhu toto naznačují tento administrativní směr i bez
vazby na legislativní změny.
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V Polsku je kariérní systém již delší dobu zaveden. Také zde jsou čtyři
stupně:
1. učitel stážista (začínající učitel);
2. učitel smluvní (po absolvování „stáže“ s metodickým vedením – max. 2
roky);
3. učitel jmenovaný (má trvalý pracovní poměr);
4. učitel diplomovaný (má nejvyšší odbornost v učitelské profesi).
U jednotlivých stupňů je výrazné platové rozlišení, ale už nyní tento
systém přestává být motivační, neboť většina učitelů již dosáhla potřebného
kariérního stupně. Současně se ukázalo, že při nekoncepčně nastavených
kritériích pro kariérní postup není přímá vazba mezi kariérním systémem
a profesním rozvojem. Kariérní postup je v Polsku vázán na kurzy dalšího
vzdělávání učitelů (DVU), na počet osvědčení o jejich absolvování, jedná se
o administrativní dokumentaci, nikoli o posuzování jejich pedagogického
rozvoje a o hodnocení míry zkvalitnění jejich pedagogické práce. Dokonce
se neustálá honba za kurzy DVU projevuje v tom, že se nevěnují dostatečně
svým žákům a přípravě na výuku (Gajdzica, 2008). V právě předloženém
návrhu projektu Kariérní systém se objevuje ještě větší zjednodušení než
v systému polském. Základem pro hodnocení učitele má systém kariérního
vzdělávání a systém tvorby profesních portfolií.
Návrhy na zavedení atestací byly diskutovány a publikovány u nás již dříve,
zvláště pak od roku 1990 (Bečvář) a zpracovány v několika projektech pro
MŠMT na Pedagogické fakultě UK (Kalous, 1993), ale i na dalších pracovištích. Návrhy na hodnocení atestací byly v těchto výzkumech zvažovány
s ohledem na provázanost učitelovy přípravy na atestaci a jeho vlastní
pedagogické činnosti. Důraz v hodnocení učitele byl kladen na hospitace, na
opakovaný stabilně kvalitní výkon učitelovy profesní činnosti (Kohnová et
al., 1993). Zde odkazujeme na výše uvedené deﬁnování kompetence, resp. na
nejvhodnější formu zjišťování kompetencí (srov. Klieme, Hartig, 2007, s. 14).
Domníváme se, že jedině přístup, který neodvádí učitele od jeho pedagogické
činnosti, může být perspektivním jak v rozvoji učitele, tak i v rozvoji školního
vzdělávání.

Závěr
Výše uvedené skutečnosti poukazují na několik témat týkajících se kvality
vzdělávání při probíhající proměně požadavků na pedagogickou činnost učitele. Změna nároků na školní vzdělávání je aktuálním tématem dotýkajícím
se profese učitele a profesního rozvoje učitelů.
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Kvalita práce učitelů a možnosti jejího hodnocení jsou sledovány nejen
u nás, je to téma celosvětové. Dlouhodobě je věnována pozornost zkvalitnění
školního vzdělávání i vzdělávání učitelů jak přípravného, tak i dalšího profesního. K zajištění kvality a pro měření výsledků vzdělávání jsou zpracovávány
standardy, deﬁnovány kompetence a rozvíjeny systémy dalšího vzdělávání
učitelů. Za deﬁcit však můžeme považovat nekritickou samozřejmost užívání
pojmů (ve funkci hesel), podcenění jejich různých výkladů a nedostatečnou
kritičnost při zavádění změn, nedostatek pozornosti vůči mnohdy skrytým
aspektům či nejasným důsledkům.
Celkově proměna vzdělávání není, alespoň v České republice, přes výše
naznačený velký rozsah zpracovaných projektů dostatečně podložena komplexním mezioborovým výzkumem, využívání zahraničních zkušeností je
selektivní. Nelze však nezmínit jeden z významných důsledků (či obratů)
probíhající reformy – je to aktivizace větší části učitelů a také nárůst nejen
počtu odborných prací, ale i rozsáhlých výzkumů zaměřených na profesi
učitele.
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VZDELÁVANIE UČITELIEK MATERSKÝCH ŠKÔL
V SR V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE¹
Zita Baďuríková
Abstrakt: Prípravné vzdelávanie učiteľov/liek materských škôl v európskych štátoch
prešlo v posledných desaťročiach významnými zmenami súvisiacimi s prechodom
na vysokoškolskú úroveň. Príspevok porovnáva vzdelávanie učiteľov/liek materských
škôl v Slovenskej republike s vybranými európskymi štátmi.
Kľúčové slová: učiteľ/učiteľka materskej školy, vzdelávanie učiteľov materských škôl,
systém a obsah prípravného vzdelávania

KINDERGARTEN TEACHER TRAINING IN
SLOVAKIA IN THE INTERNATIONAL CONTEXT
Abstract: Preparatory kindergarten teacher training in European states has undergone signiﬁcant changes in recent decades associated with a transition to higher
education. This paper compares preparatory kindergarten teacher training in the
Slovak Republic with selected European states.
Key words: kindergarten teacher, kindergarten teacher training, the system and
content of preparatory training

Postavenie a ponímanie učiteľa ako profesie prešlo v historickom vývoji
značnými zmenami. Vzdelávanie špeciﬁckej kategórie učiteľov (vychovávateľov, pestúnky, opatrovateľov . . .) po zriaďovaní inštitúcií špecializovaných
na výchovu detí predškolského veku do značnej miery ovplyvnil F. Fröbel
vypracovaním návrhu obsahu vzdelávania opatrovateliek pre jeho detské
záhradky a praktickou realizáciou tejto koncepcie v ústave pre vzdelávanie
pracovníčok pre verejné predškolské inštitúcie – Kindergärten, ktorý založil v roku 1848 v mestečku Marienthal. Už vtedy kládol dôraz na určitú
proporcionalitu teoretickej a praktickej prípravy, na štúdium psychických
osobitostí detstva a dieťaťa, venoval pozornosť potrebe uspokojovať fyzické
i psychické potreby dieťaťa. Súčasťou prípravy opatrovateliek boli nielen
¹Štúdia je čiastkovým výstupom riešenia GÚ VEGA 1/0205/10 Inštitucionálna výchovná
starostlivosť o deti od narodenia do troch rokov v EÚ.
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praktické cvičenia v práci s deťmi, metodika hrovej činnosti ako základu
osobnostného rozvoja detí predškolského veku, ale účastníčky týchto kurzov
sa učili aj ako viesť deti k poznávaniu prírody, ručným prácam, spevu, rozvíjať
ich matematické schopnosti a pod. F. Fröbel bol presvedčený, že ženy sú
najlepšími učiteľkami detí predškolského veku a pre dievčatá a mladé ženy aj
organizoval vzdelávacie kurzy, ktorými sa pripravovali na prácu v detských
záhradkách.
V prvých materských školách (detských opatrovniach) na území dnešného
Slovenska (ale aj Česka) pracovali však aj muži (Štefan Rokos, Jan Vlastimil Svoboda, či Anton Rehlingen). Nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť
teoretickú aj praktickú činnosť Samuela Ormisa, ktorý v druhej polovici
19. storočia pre potreby učiteľského semeniska v Revúcej napísal a vydal spis
Výchovoveda pre seminaristov a rodičov, v ktorom sa okrem iného zamýšľal
aj nad osobnosťou učiteľa a jeho spôsobilosťami. V kapitole s názvom „Či
môže i žena úrad učiteľský verejný zastávať“ sa kriticky vyjadril k názorom,
že žena môže byť len pestúnkou, opatrovateľkou, nanajvýš učiteľkou dievčat.
Domnieval sa, že vo výchove a vzdelávaní je potrebné pôsobenia aj mužov aj
žien, pričom by deti do 6 rokov mali byť vyučované prevažne ženami, od 6 do
12 rokov rovnomerne ženami aj mužmi a od 12 do 18 rokov prevažne mužmi
(Ormis, 1874, s. 105). A ďalej uvádza, že ženy by mali byť nielen učiteľkami
ručných prác, ale aj ostatných predmetov (náuk a vied).
Už v druhej polovici 19. storočia v dvojročnom kurze pre učiteľky vtedajších materských škôl v Prešove sa účastníčky oboznamovali s rozmanitými prístupmi k predškolskej edukácii, spoznávali názory J. A. Komenského,
M. T. Brunswickovej, ale aj A. Diesterwega, či J. H. Pestalozziho (Mikleš,
1970).
Významnými premenami neprešlo vzdelávanie učiteliek materských škôl
ani po vzniku Česko-Slovenskej republiky, napriek tomu, že učiteľstvo
ako celok „prijalo vznik samostatného štátu s nádejami, že boli vytvorené
podmienky na slobodný rozvoj učiteľského stavu a očakávalo samozrejmé
splnenie predprevratových požiadaviek najmä v oblasti vzdelania, školskej
reformy, právneho postavenia i hmotného zabezpečenia“ (Váňová, 2010,
s. 21). K dôležitým zmenám vo vzdelávaní učiteliek materských škôl došlo
predovšetkým v polovici 20. storočia a na začiatku tohto storočia. Zmeny
vyplývali predovšetkým z potreby zabezpečiť kvaliﬁkovaných učiteľov pre
rozširujúcu sa sieť materských škôl tak, aby boli pripravení na realizáciu
výchovných programov. Bolo na škodu veci, že trend nastolený dekrétmi prezidenta republiky po skončení druhej svetovej vojny – poskytovanie vysokoškolského vzdelania pre učiteľov všetkých stupňov škôl (vrátane materských)
– sa nerealizoval od konca 40. rokov 20. storočia až do súčasnosti; prevažná
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väčšina učiteliek materských škôl sa v SR vzdeláva v stredných školách, a to
napriek tomu, že pracovná skupina pre rozpracovanie zámerov programu
„Milénium“ navrhovala, aby sa od roku 2015 prešlo postupne na povinné
vysokoškolské vzdelávanie aj tejto skupiny učiteľov.
Táto myšlienka nebola nová. Je nám známe, že vysokoškolské vzdelávanie
pre učiteľky materských škôl poskytovali od polovice 70. rokov 20. storočia
vo vtedajšej ČSSR viaceré fakulty, spočiatku v rámci štúdia popri zamestnaní
pre vedúce pedagogické pracovníčky, postupne aj pre ostatné záujemkyne
v externom aj dennom štúdiu. V ČSR mali záujemkyne o získanie vysokoškolskej kvaliﬁkácie na prácu v materských školách možnosť študovať na
Univerzite Karlovej v Prahe a na Univerzite Palackého v Olomouci, v SR
mohli študovať pedagogiku so špecializáciou „predškolská pedagogika“ na
Filozoﬁckej fakulte UK v Bratislave a na UPJŠ v Prešove. Absolventky tohto
štúdia sa veľmi dobre uplatnili tak v oblasti teoretickej, ako aj praktickej
práce a v SR tvorili základ ľudského potenciálu a personálneho zabezpečenia
výučby pri zavádzaní nových študijných programov orientovaných na predškolskú pedagogiku po roku 1990.
Je určitým paradoxom, že aj po dlhoročných dobrých domácich skúsenostiach s vysokoškolským vzdelávaním učiteľov/liek materských škôl,
a v rozpore s trendmi vzdelávania učiteľov/liek materských škôl v zahraničí,
posledné legislatívne normy smerujú k akejsi konzervácii súčasného stavu,
keď sa na ich základe v SR uznáva ako kvaliﬁkácia pre prácu učiteľa materskej
školy aj stredoškolské vzdelanie v študijnom programe učiteľstvo pre materské školy – vychovávateľstvo, aj absolvovanie bakalárskeho stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku, ale aj magisterského
stupňa študijného programu špecializovaného na predškolskú pedagogiku
(Zákon č. 314/2009 Z. z.).
Posledné zisťovanie stupňa vzdelania učiteľov/učiteliek materských škôl
v roku 2009 ukázalo, že v SR k 30. 11. 2009 spomedzi 13799 učiteľov/liek
materských škôl malo 11347 (t. j. 82,2 %) stredoškolské vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo bakalársky stupeň vzdelania malo 943 učiteľov/liek
(t. j. 6,8 %) a vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 1509 učiteľov/liek (10,9 %).
Môžeme však povedať, že dosiahnutie zvýšenia stupňa vzdelania je viac
dôsledkom iniciatívy vysokých škôl, profesných združení a zanietených jednotlivcov – absolventov pedagogiky (špecializácie predškolská pedagogika)
a samotných učiteliek, ako výsledok systematickej vzdelávacej politiky štátu
vo vzťahu ku vzdelávaniu tejto skupiny pedagogických pracovníkov.
Na základe poznania situácie v SR sme si dali za cieľ porovnať systém,
požadovaný stupeň a obsah tzv. prípravného vzdelávania učiteľov/liek ma-
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terských škôl v širšom európskom kontexte. Chceme poukázať predovšetkým
na základné tendencie, ktorými sa táto problematika v zahraničí rieši.

Požadovaný stupeň vzdelania pre učiteľov/ky materských
škôl
Úplné stredoškolské odborné vzdelanie ako postačujúce na výkon povolania
učiteľa/ky materskej školy sa akceptuje a považuje za dostatočnú kvaliﬁkáciu
len v niekoľkých európskych štátoch (napr. v Rakúsku, v ČR, v SR, čiastočne
v Nemecku, na Malte), v absolútnej väčšine ostatných štátov sa vyžaduje
absolvovanie spravidla bakalárskeho stupňa vzdelania v príslušnom vzdelávacom programe. Vo väčšine z nich došlo k zmene požiadaviek zo stredoškolského vzdelania (alebo zo stavu, keď neboli stanovené požiadavky na vzdelanie pre pracovníkov predškolských zariadení – ako napríklad v Británii) na
vyšší stupeň vzdelania pre učiteľov/ky materských škôl v období posledných
20–25 rokov, ako výsledok uvedomenia si významu výchovy a vzdelávania
detí predškolského veku pre ich ďalší osobnostný rozvoj a školskú úspešnosť,
ale aj v dôsledku systematického výskumu detského vývinu a možností
jeho podporovania. Pod tlakom odborníkov prijali politici zodpovední za
štátne vzdelávacie politiky rozhodnutia svedčiace o tom, aký význam je
pripisovaný systematickej a vysoko kvaliﬁkovanej pedagogickej práci s deťmi
od predškolského veku.
Prechod na vysokoškolské vzdelanie učiteľov/liek nielenže zvýšil kvalitu
práce v materských školách, ale podporil aj rast profesného sebavedomia tejto
skupiny učiteľov a učiteliek, ich postupné zrovnoprávňovanie s ostatnými
skupinami pedagogických pracovníkov, čo sa týka pregraduálnej prípravy
aj oceňovania ich práce. V niektorých štátoch, ako sú napríklad Bulharsko,
Francúzsko, Británia poskytujú vysoké školy rovnaké vzdelanie pre učiteľov
materských škôl a elementárnych škôl, pričom následne sú za svoju prácu aj
rovnako odmeňovaní, bez ohľadu na vekovú skupinu detí, s ktorou pracujú.
Ak by sme chceli zovšeobecniť doteraz povedané, tak na základe porovnania prístupov k systémom vzdelávania učiteľov/liek materských škôl
v zahraničí možno konštatovať, že existujú (fungujú) tri skupiny vzdelávacích
ciest k profesii učiteľ/ka materskej školy:
1. špecializovaná príprava učiteľov/liek materských škôl;
2. spojená príprava učiteľov/liek pre materské školy a prvý stupeň základných škôl;
3. príprava sociálnych pedagógov na prácu v materských školách.
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Špecializovaná príprava pre prácu v materských školách sa realizuje buď
na úrovni strednej školy (napr. ČR, Rakúsko, SR) alebo na úrovni vysokoškolského vzdelávania (napr. Maďarsko, Fínsko, Island prechádza od roku
2011 z bakalárskeho na magisterský stupeň vzdelania) a poskytuje potrebné
kompetencie na výchovu a vzdelávanie detí spravidla od 3 rokov do ich
nástupu do školy.
V niektorých štátoch EÚ absolvovanie príslušného stupňa vzdelania poskytuje kvaliﬁkáciu na pedagogickú prácu s deťmi od narodenia do 6 rokov
veku (napr. Dánsko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Fínsko, Švédsko,
Island, Nórsko, Estónsko), pričom súčasťou vzdelania musí byť teoretická
a praktická pedagogická príprava (Vzdělávání, 2010).
Spojená príprava učiteľov pre materské a primárne školy (prvý stupeň ZŠ)
sa realizuje napríklad vo Francúzsku, Holandsku, Írsku, pričom absolventi
štúdia sú kvaliﬁkovaní pre prácu tak v materských, ako aj v primárnych
školách, s väčším dôrazom na vzdelávanie detí na prvom stupni základnej
školy.
Sociálno-pedagogická tradícia je badateľná napríklad v Nemecku, Dánsku,
pričom sociálny pedagóg je pripravovaný nielen na výchovu a vzdelávanie
detí predškolského veku, ale aj na pochopenie širšieho sociálneho kontextu
činnosti materských škôl (podrobnejšie pozri Starting, 2006, s. 161–163).
V SR pedagogické fakulty na bakalárskom stupni tiež poskytujú spoločný
študijný program predškolská a elementárna pedagogika, čo je postačujúca
kvaliﬁkácia pre učiteľov/ky materských škôl. Pedagogické fakulty postupne
získavajú akreditáciu aj v magisterskom stupni a vytvárajú tak podmienky
na získanie vysokoškolského vzdelania 2. stupňa aj v študijnom programe
predškolská pedagogika (Prešov, Banská Bystrica), resp. v doktorandskom
stupni štúdia. Vidíme však, že kým od učiteľov/liek základných a stredných
škôl sa ako kvaliﬁkácia striktne vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
pre prácu v materskej škole postačuje aj nižšie vzdelanie.
Už sme spomínali, že v zmysle súčasnej legislatívy v SR je dostatočnou
kvaliﬁkáciou učiteľov/liek materských škôl aj stredoškolské vzdelanie na
príslušnej strednej odbornej škole. Aj v týchto školách (v súčasnosti nesú
rozmanité označenia: pedagogická a sociálna akadémia, stredná pedagogická
škola, sociálna a kultúrna akadémia) však po roku 1989 došlo k veľmi dôležitej zmene – ku zjednoteniu študijného odboru učiteľstvo pre materské školy
so študijným odborom vychovávateľstvo, čo trvá až do súčasnosti. O vplyve
toho kroku na kvalitu absolventov takto koncipovaného štúdia z hľadiska
profesijných kompetencií potrebných na výkon povolania učiteľky materskej
školy by sa asi najpovolanejšie vyjadrili riaditeľky materských škôl. Príčinou
tejto zmeny totiž bola predovšetkým snaha umožniť absolventkám zamest-
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nať sa aj na iných pracovných pozíciách v školstve, nie snaha zvýšiť kvalitu
pedagogickej práce s deťmi predškolského veku tak, aby lepšie zodpovedala
potrebám detí. (Okrem toho sa domnievam, že je takmer nemožné počas 4ročného štúdia na strednej škole – teda žiakov vo veku 15–19 rokov – kvalitne
pripraviť na prácu s deťmi/žiakmi vekového rozpätia od 3 – resp. 2 – do 19
rokov). Zmena sa však ani v súčasnosti nepripravuje a nerealizoval sa ani
žiadny výskum, ktorého cieľom by bolo vyhodnotiť dôsledky tejto zmeny
a dopad na kvalitu teoretickej a praktickej prípravy učiteliek materských škôl.
Požadovaný stupeň dosiahnutého vzdelania pre učiteľov/ky materských
škôl je len jednou stránkou procesu skvalitňovania práce materských škôl.
Rovnako dôležitá je aj obsahová stránka prípravného vzdelávania týchto
pracovníkov.

Obsah prípravného vzdelávania učiteľov/liek materských
škôl
Obsah tzv. učiteľského vzdelávania ako celku je častým predmetom diskusií
odborníkov z viacerých oblastí. Tým viac, že v súčasnej spoločnosti, ktorá
sa chce vydávať za spoločnosť založenú na poznatkoch, sa od učiteľov všeobecne očakáva, že budú plniť viaceré funkcie. Na jednej strane sa o učiteľskej
profesii síce hovorí ako o životne dôležitej profesii pre poznatkovú spoločnosť
a ekonomiku, ale zároveň túto profesiu mnohé skupiny podceňujú a znevažujú. Zároveň je profesiou, ktorú nielen u nás chce čoraz viac ľudí opustiť,
čoraz menej mladých ľudí ju chce vykonávať a len niektorí majú ambície
na vedúce pozície v nej. Príčiny tohto stavu vidí Hargreaves (2003) okrem
iného aj v zložitosti situácie učiteľov, ktorí sa ocitajú pod tlakom záujmov
a požiadaviek, aby vo svojej pozícii boli:
• katalyzátormi spoločnosti poznania a príležitostí a prosperity, ktorú
spoločnosť poznania sľubuje;
• protiváhou spoločnosti poznania a jej hrozieb pre inkluzívnosť, bezpečnosť a verejný život;
• obeťami spoločnosti poznania vo svete, kde rastúce očakávania a požiadavky na výsledky výchovy a vzdelávania narážajú na štandardné
rozhodnutia vyžadujúce čo najmenšie výdavky na školstvo.
Ako katalyzátory poznatkovej spoločnosti by mali byť učitelia schopní
pretvárať profesionalizmus učiteľa tak, že jeho základnými súčasťami sú:
• podporovanie kognitívneho učenia sa;
• naučiť sa vyučovať takými spôsobmi, ktorými ich nevyučovali;
• zaviazať sa k ustavičnému profesionálnemu učeniu sa;
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Tabuľka 1
Prehľad požadovaného vzdelania pre učiteľov materských škôl

Štát

Stupeň vzdelania

Získaná kvaliﬁkácia

Belgicko
Bulharsko
Cyprus
ČR
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Taliansko
Veľká Británia

Bc.
Bc.
Bc.
Maturita/VOŠ/Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
VŠ – roky
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Mgr.
Maturita
Bc.
Maturita/Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
VŠ – roky
Bc.

Materská škola
Materská škola + I. st. ZŠ
Materská škola
Materská škola/prípravný ročník
Materská škola/detské jasle
Materská škola/detské jasle
Materská škola/detské jasle
Materská škola + I. st. ZŠ
Materská škola/detské jasle
Materská škola + I. st. ZŠ
Materská škola + I. st. ZŠ
Materská škola/detské jasle
Materská škola/detské jasle
Materská škola
Materská škola/detské jasle
Materská škola
Materská škola/detské jasle
Materská škola/detské jasle
Materská škola + I. st. ZŠ
Materská škola
Materská škola/detské jasle
Materská škola/detské jasle
Materská škola /detské jasle, príp. + I. st. ZŠ
Materská škola
Materská škola/detské jasle/I. st. ZŠ

Zdroj: Oberhuemer, Schreyer, Neuman (

) a Starting (

)

• pracovať a učiť sa v tímoch;
• k rodičom pristupovať ako k partnerom v procese učenia;
• rozvinúť a využívať kolektívnu inteligenciu;
• rozvíjať schopnosť meniť a riskovať;
• podporovať dôveru.
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V praxi to znamená rozvíjať u detí vyššie myšlienkové operácie, metakogníciu, uplatňovať konštruktivistické prístupy k učeniu sa a porozumeniu, ale
aj systematicky sa vzdelávať a reﬂektovať vlastnú pedagogickú prácu. Tak
ako ostatní profesionáli, ani učitelia v súčasnej spoločnosti nemôžu úspešne
pracovať izolovane, potrebujú partnerov pri riešení čoraz náročnejších problémov, pri hľadaní efektívnejších spôsobov práce, analýze a posudzovaní
aj vlastnej činnosti. V tímoch môžu učitelia vytvárať kvalitné vzdelávacie
programy, efektívne reagovať na vonkajšie požiadavky reformy školy, spolupracovať na akčnom výskume a analyzovať dosahované výsledky.
Od učiteľov ako od protiváhy spoločnosti poznania sa očakáva, že dokážu
podporovať a rozvíjať hodnoty cenné a potrebné pre rozvoj komunity, demokraciu, humanizmus, ale aj kozmopolitickú identitu, v čom Hargreaves
vidí cestu k zabezpečeniu istoty pre všetkých obyvateľov Zeme. Medzi úlohy
učiteľov z tohto hľadiska podľa neho patrí:
• podporovať sociálne a emočné učenie sa, angažovanosť a charakter;
• naučiť sa rozdielne pristupovať k iným ľuďom, interakciu nahradiť trvalými putami a vzťahmi;
• utvárať kozmopolitickú identitu;
• zaviazať sa sústavne sa profesionálne aj osobnostne rozvíjať;
• pracovať a učiť sa v spolupracujúcich skupinách;
• utvárať a rozvíjať (upevňovať) vzťahy s rodičmi a komunitami;
• vytvárať emocionálne porozumenie;
• ochraňovať kontinuitu a istotu;
• nastoliť medzi ľuďmi základnú dôveru.
Vzhľadom na špeciﬁká práce s deťmi predškolského veku, vyplývajúce
z vývinových osobitostí a potrieb detí, je úloha učiteľa/ky kľúčová, keďže
v pedagogickom procese je v úlohe poradcu, facilitátora, učiteľa, kamaráta,
iniciátora aktivít, ale aj v postavení človeka, ktorý prejavuje nadšenie a radosť
z každého detského učenia sa. Z povedaného je jasné, že v samotnom obsahu
vzdelávania budúcich učiteľov/liek materských škôl dochádza k integrácii
teoretickej a praktickej prípravy a rozvíjaniu takých spôsobilostí, ako sú
podporovať detské učenie sa, pozorovať a posudzovať vývin detí, ich učenie sa
i správanie, pozorne počúvať, spolupracovať s deťmi (aj ich rodičmi), vytvárať
primerané učebné prostredie pre deti a v neposlednom rade podieľať sa na
tvorbe školského vzdelávacieho programu a jeho realizácii. Práca učiteľa/ky
materskej školy je komplexná a vyžaduje si aj komplexnú prípravu aktérov.
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Obsah stredoškolskej prípravy učiteľov/liek materských škôl má v podstate klasickú štruktúru – pozostáva zo všeobecnovzdelávacích a odborných
predmetov. Napríklad v Rakúsku je to nemecký jazyk, cudzí jazyk, dejepis,
zemepis, matematika, fyzika, chémia, biológia, telesná a hudobná výchova,
náboženstvo, plus odborné predmety (pedagogika, didaktika, metodiky)
a prax. Všeobecnovzdelávacie predmety tvoria približne 40 %. Pedagogická
a praktická príprava asi 33 % a približne 27 % času je venovaných príprave budúcich učiteľov/liek na umeleckovýchovné a „remeselné“ aktivity (Ober huemer, 2010). Okrem toho je možné absolvovať aj dvojročnú post-sekundárnu
prípravu (na úrovni ISCED 4A) špecializovanú na prácu v detských jasliach
(resp. s deťmi od narodenia do troch rokov), čomu sa v podmienkach SR
nevenuje absolútne žiadna pozornosť.
Podobné proporcie všeobecného a odborného vzdelania sú aj v učebných
plánoch stredných pedagogických škôl v ČR a v SR, kde všeobecnovzdelávacím predmetom prislúcha približne polovica vyučovacích hodín. V ČR
zo 128 hodín prislúcha 51 hodín pedagogicko-psychologickým predmetom
a didaktikám (Rámcový, 2009). V SR Rámcový učebný plán stanovuje 60
hodín všeobecnovzdelávacích predmetov, 38 hodín odborných predmetov
a z 34 disponibilných hodín má byť 30 venovaných odbornému vzdelávaniu
(Štátny, 2009). Napríklad na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci je
to v prvom ročníku 22 hodín všeobecnovzdelávacích predmetov a 11 hodín
odborných, v druhom ročníku je pomer 16: 17, v treťom ročníku 14: 19 a vo
štvrtom ročníku je pomer všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov 12:
21 (bez praxí) (dostupné na http//www.pasalc.sk/skolsky-vzdelava-program).
Obdobné je to aj v iných stredných odborných školách, poskytujúcich tento
vzdelávací program.
V porovnaní so strednými školami majú vysokoškolské študijné programy
výhody v tom, že nemusia poskytovať aj určité penzum všeobecnovzdelávacích predmetov. Obsah vzdelávania je už orientovaný dominantne na
odbornú teoretickú a praktickú prípravu, ktorej základnými súčasťami sú
poznatky pedagogické, psychologické, metodické a sociálnovedné. Pedagogické poznatky obsahujú predovšetkým predškolskú pedagogiku, manažment školy, plánovanie, základy špeciálnej pedagogiky. Psychologické poznatky sú predovšetkým zamerané na vývinovú psychológiu, osobnostný
vývin a sociálnu psychológiu, metodiky sa orientujú najmä na metodiku
literárnej a jazykovej výchovy, telesnej, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Napríklad v Slovinsku sú súčasťou študijného programu predškolská pedagogika sú teórie výchovy, metodika vyučovania detí predškolského veku,
vývinová a pedagogická psychológia, sociológia, špeciálna pedagogika, zdravotná výchova, ale aj matematika, prírodné vedy, sociálne prostredie, telesná
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výchova, hudba, tanec, výtvarný prejav a praktické cvičenia v materských
školách. Dôraz sa kladie aj na pripravenosť učiteľov/liek materských škôl
na budúci profesijný rozvoj a schopnosti sebareﬂexie (Vonta, 2009). Nórski
študenti predškolskej pedagogiky absolvujú teóriu a prax výchovy, estetické
predmety, sociálne vedy a nórsky jazyk.
Islandská univerzita zaradila do študijného programu učiteľstva pre materské školy sociálne vedy, islandský jazyk, ekológiu a starostlivosť o zdravie,
výtvarné umenie, hudbu, literatúru, psychológiu, pedagogiku, dejiny školstva a pedagogiky, rodinné právo, behaviorálne štúdiá, dramatickú výchovu,
bábkarstvo, prvú pomoc, fonetiku, prax, pričom sa zdôrazňuje dôležitosť
spájať teoretické poznatky s metodickou prípravou priamo v predškolských
zariadeniach.
Ako ďalší príklad uvedieme Dánsko, kde sa pracovníci pre materské školy
pripravujú v študijnom programe sociálna pedagogika, so špecializáciou.
Obsahuje základné súčasti, ako je výchovná teória a prax, dánčina, kultúra
a komunikácia, jednotlivec, inštitúcia a spoločnosť, výberové kurzy podľa
voľby študenta (zdravie, telocvik, ľudské telo, ľudský prejav, dramatická a hudobná výchova, výtvarné umenie, remeslá a technológia, praktické cvičenia)
a špecializácia (deti a mládež, ľudia so zníženými schopnosťami, ľudia so
sociálnymi problémami) (Oberhuemer, Schreyer, Neuman, 2010).
Z hľadiska porovnania obsahu prípravného vzdelávania učiteľov/liek na
vysokých školách v zahraničí sú študijné programy predškolskej a elementárnej pedagogiky v SR porovnateľné v oblasti teoretického vzdelávania,
menej pozornosti je venované v našich podmienkach praktickej príprave.
Osobitne oceňujem pozornosť, ktorá je venovaná problematike detskej hry
ako základného prostriedku učenia sa dieťaťa predškolského veku. O to viac
by bolo žiaduce, aby sa aj v SR urobilo čo najskôr politické rozhodnutie
o všeobecnom zvýšení stupňa vzdelávania učiteľov/liek materských škôl tak,
ako to vyplýva z európskych trendov posledných desaťročí.

Záver
Porovnanie vzdelávania učiteľov/liek materských škôl v širšom európskom
kontexte ukazuje, že prax prípravného vzdelávania tejto skupiny pedagogických pracovníkov v SR zaostáva za vývinom v absolútnej väčšine európskych
štátov. Vzdelávanie učiteľov na úrovni strednej školy a legislatívou akceptované ako dostatočné pre kvaliﬁkovanú prácu v materskej škole je javom
ojedinelým. Súčasným trendom zodpovedá len vysokoškolské vzdelávanie
aspoň na úrovni bakalárskeho stupňa štúdia, ktoré je na slovenských vysokých školách porovnateľné so zahraničím.
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KYBERŠIKANA AKO AKTUÁLNY PROBLÉM
V SÚČASNEJ RODINNEJ VÝCHOVE
Pavol Tománek
Abstrakt: Štúdia ponúka najčastejšie zdroje, resp. výskyty kyberšikany a poukazuje
na novodobé spôsoby šikanovania. Zaoberá sa útokmi moderných informačných
technológií medzi deťmi, mládežou, či súrodencami v rodinách, školách. Štúdia
reﬂektuje aj metódy kybernetických útokov. V závere ponúka návrhy opatrení pred
kyberšikanou v rodinnom i školskom prostredí, ako aj návrhy technickej prevencie
a prevencie za pomoci vonkajších orgánov pred kyberšikanou.
Kľúčové slová: kyberšikana, šikana, rodina, komunikácia, médiá, výchova, agresia

CYBER BULLYING AS A CURRENT PROBLEM IN
CONTEMPORARY FAMILY EDUCATION
Abstract: This study presents the commonest sources and occurrences of cyber
bullying and points to modern methods of bullying. It deals with attacks featuring
modern information technology among children, young people and siblings in
families and schools. The study also reﬂects methods of cyber attacks. In conclusion,
it suggests measures that may be taken against cyber bullying in the family and school
environment, as well as technical proposals for the prevention of cyber bullying with
the help of outside bodies.
Key words: cyber bullying, bullying, family, communication, media, education,
aggression

Človek, ktorý virtuálne komunikuje, postupne ochudobňuje svoje vzťahy.
Na druhej strane, človek, ktorý vôbec nekomunikuje, postupne prestáva
vôbec vzťahy vytvárať. Základom komunikácie je slovo, resp. reč. V komunikácii môžeme druhého obohatiť, povzbudiť, no často aj zraniť a zosmiešniť.
Komunikácia je silný nástroj tak k budovaniu vzťahov ako aj často k ich
likvidácii. Nachádzame sa v dobe, ktorá je veľmi poznačená orientáciou
na výkon. Ľudia zdolávajú nové výzvy, skladajú nové rekordy. Kto zlyhá
alebo nevládze, je nahradený často výkonnejším subjektom. Akceleráciu je
cítiť aj vo vzťahoch, komunikácii. Ľudia nie že by nekomunikovali, práve
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Kyberšikana ako aktuálny problém v súčasnej rodinnej výchove

naopak, komunikujú, ale vo svojich výpovediach zostávajú často len na
povrchu. A to aj v tých prípadoch, kedy do komunikácie vstupujú sebe
známe osobnosti. Pre dnešnú generáciu (Koldeová, 2011, s. 280), nazývanú
aj počítačová generácia, predstavujú nové média a internet bežnú súčasť ich
všedného života. Pohľadnice vystriedali SMSky, MMSky, emaily, z našich
domácností sa vytratilo čaro posielania listov. Keď príde k osobnej, verbálnej
komunikácii, často badať zajakávanie sa, obmedzenú slovnú zásobu, či klasické otázky a prehovory o počasí a neutralite polarít jednotlivých osobností.
Komunikácia virtuálneho sveta – a s ňou často spojená aj otázka kyberšikany
– zostáva dilemou v školskom, rodinnom alebo aj v súkromnom či pracovnom
prostredí. Ľudia dnešnej doby žijú vo virtuálnom svete a v podstate si nevedia
predstaviť deň bez moderných technológií. Deň bez prihlásenia sa na svoj
email, ibanking či sociálnu sieť tak môže viesť až k tragédii. Nevynímajúc
fakt, že mnohí ľudia, chorobne závislí na moderných technológiách, spáchali
samovraždu, lebo nedokázali uniesť skutočnosti, ktoré boli o nich zverejnené
na internetových stránkach a mali hanlivý a ponižujúci charakter, nanajvýš,
ak sa tieto skutočnosti dozvedalo úzke prostredie zainteresovaných ľudí.

Kyberšikana – fenomén súčasnej doby
Kyberšikana, angl. cyberbullying je najčastejšie deﬁnovaná ako trýznenie, ponižovanie, hrozba alebo rôzne útoky prostredníctvom internetu, digitálnych
a interaktívnych technológií. V poslednej dobe k nim priraďujeme aj útoky
cez mobilné telefóny (Dehue, Bolman a Völlink, 2008, s. 217–223). P. Aftab
naviac rozlišuje medzi kyberšikanou detí a mládeže a medzi kyberšikanou
dospelých, ktorú označuje termínmi kyberprenasledovanie, angl. cyberstalking alebo kyberobťažovanie, angl. cyberharassment (Stop Cyberbullying,
2012).
Šikana je úmyselné, chcené ubližovanie, týranie fyzického alebo psychického pôvodu, ktoré je spojené so svojím výskytom, frekvenciou a často aj
gestami. Kyberšikana spĺňa klasické prvky šikany. Medzi spoločné charakteristiky kyberšikanovania a šikanovania patria:
• frekvencia výskytu;
• fyzické alebo psychické násilie;
• týranie;
• vyhýbanie sa verbálnej komunikácii;
• averzia voči spoločnosti;
• uzavretosť voči okoliu alebo naopak – bezprostredné a suverénne vystupovanie na verejnosti.
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Šikana má často svoje počiatky práve v komunikácii. Konštruovanie a štylizácia slov v komunikácii, ktorá môže byť spojená aj s gestami, môže predstavovať prvé náznaky šikanovania v školskom, rodinnom či pracovnom prostredí. Ak sa tieto negatívne faktory neodstránia v začiatkoch pripojovania
sa na internet, môžu stupňovať svoje aktivity cez virtuálny systém (email,
sociálne siete a pod.).
F. Dehue a kol. (Dehue, Bolman, Völlink, 2008, s. 217–223) označuje kyberšikanu za pomerne anonymnú a individualistickú aktivitu, ktorá sa najčastejšie odohráva v rodinnom prostredí, resp. v domácnosti. Kyberšikana je
veľmi špeciﬁckým druhom šikany. Pri šikane dochádza často aj k fyzickým
útokom. V prípade kyberšikany nehrá fyzická sila významnú úlohu. S. Brourcet a I. Gravillonová (2006, s. 13) zdôrazňujú, že ak je v komunikácii niekto
napadnutý kvôli svojmu výzoru, náboženstvu (resp. viere), situácii v rodine
a pod., a dokonca je to zosilnené skutočnosťou, že k zosmiešneniu prišlo na
verejnosti, má tento skutok podstatu agresie, i keď nebolo použité zo strany
agresora fyzické násilie. Takto potupený človek pociťuje dehonestáciu svojej
osobnosti a nadobúda pocit nepotrebnosti a odsudzenosti v spoločnosti,
v ktorej ako – tak fungoval. Šikana sa prejavuje v každom prostredí, kde
vstupuje človek. P. Říčan (1995) hovorí, že najčastejším prostredím je práve
škola, v menšom pomere aj rodina, či pracovné prostredie. P. Říčan (1995)
ďalej konštatuje, že deti by neboli ani deťmi, ak by si v detstve silnejší
nedokazovali silu na slabších. Krutosť a zlo sú často vyhľadávanými artiklami
silnejších, vyrovnanejších jedincov. Stotožňovanie sa s krutosťou, zlom a násilím s odstupom času vyproﬁluje osobnosť bez etických pravidiel s cieľom
„rásť na tých, ktorých som ušliapal.“

Kyberšikana – jej útočníci, obete a metódy
Medzi najčastejšie metódy kyberšikany podľa P. Aftab (Stop Cyberbullying,
2012) patria:
• Priame útoky, najčastejšie ide o:
– posielanie textových a multimediálnych správ (SMS, MMS),
– obťažovanie prostredníctvom sociálnych sietí: napr. Facebook, ICQ,
Skype, Twiter, Yahoo Messenger, MSN, Youtube a iné,
– krádež prístupových hesiel: tzv. hackeri,
– vlastné webové stránky a blogy,
– internetové ankety,
– internetové hry,
– posielanie nevyžiadanej pošty (SPAM).
• Nepriame útoky, najčastejšie ide o:
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– kyberšikanu pomocou prostredníka: osoby, ktorá je niekým iným
nastrčená, aby rozposielala maily bez toho, aby v podstate tušila, že
robí niečo zlé.
F. Dehue, C. Bolman a C. Völlink (2008, s. 217–233) hovoria, že najčastejšou
metódou kyberšikany v súčasnosti sú práve sociálne siete. A. Lenhart (2007)
dodáva, že v rámci sociálnych sietí je najčastejším prejavom kyberšikany
zverejňovanie osobnej komunikácie z emailov a pod.
Q. Li (2007, s. 435–454) konštatuje, že z výskumu 133 obetí šikany bola 1/5
obetí šikanovaná len cez mail, 1/3 obetí cez sociálne siete (resp. cez chat) a iba
13 % obetí prostredníctvom mobilného telefónu a posledná 1/3 obetí bola
šikanovaná inými technológiami a priamymi metódami kyberšikany. F. Dehue a kol. (2008, s. 217–223) v závere svojho výskumu dopĺňa, že u väčšiny
prípadov kyberšikany bol za agresora označený spolužiak.
Agresormi kyberšikany podľa nemeckého výskumu s názvom „Kyberšikana u mládeže vo Flámsku“ (Kyberšikana, 2012b), ktorý bol realizovaný
v rokoch 2005–2006, sú:
• jedinci, ktorí trávia veľa času na internete;
• títo agresori sú zväčša anonymní;
• agresormi kyberšikany sú najčastejšie chlapci;
• agresori kyberšikany sú viac na základných ako na stredných školách.
M. Kolář (2001) deﬁnuje 3 typy agresorov kyberšikany:
• 1. typ: prejavuje sa hrubosťou, primitívnosťou, energetickým tlakom, má
výchovné problémy, je zapojený do rôznych gangov a pod.;
• 2. typ: prejavuje sa slušnosťou, je narcistický, úzkostlivý, niekedy sadistický;
• 3. typ: prejavuje sa optimizmom, je seba dôverný. Väčšinou si robí vtipy
na adresu iných.
Obeťami kyberšikany sú zväčša deti a mládež. Ide o typy ľudí, ktorí sú
často outsideri. Chlapci sú oveľa častejšie obeťami kyberšikany ako dievčatá
v pomere: chlapci 7/10 a dievčatá 3/10.

Kyberšikana a rodinná výchova
Šikana, resp. šikanovanie najčastejšie začína v školskom prostredí. K náprave
a prevencii však dochádza skôr v rodine, rodinnom prostredí než v školskom
epicentre šikany. Naopak, ku kyberšikane oveľa častejšie prichádza v priestoroch detských izieb, kde sú deti a mládež prihlásení na internete. Hektická
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doba orientovaná na výkon, nedáva rodičom často na výber, keďže ich časová vyťaženosť končí vo večerných hodinách príchodom domov. Prichádza
k slabej alebo žiadnej kontrole detí a mládeže až do takej miery, že rodičia
sú často konfrontovaní s následkami ako prevenciou.
Rodina je prvým prostredím, v ktorom sa uskutočňuje primárna socializácia. Hoci vzťahy v rodine nie sú vždy ideálne, atmosféra rodinného prostredia
musí byť soﬁstikovane premyslená. V rodinnej výchove nejde len o vzájomné
vzťahy detí a rodičov, ale kreujú sa aj základy ostatných budúcich vzťahov,
pretože dieťa si práve podľa rodinných vzťahov vyhľadáva a formuje vzťahy
nielen v rodinnom prostredí, v ktorom vyrastá. Podľa L. Stašovej (2001,
s. 78–85) charakterizujeme rodinu ako inštitucionalizovaný sociálny útvar
najmenej troch osôb, medzi ktorými existujú rodičovské, príbuzenské alebo
manželské väzby. Je postavená na trvalom partnerstve a rodičovstve dvoch
osôb opačného pohlavia. Rodina je prvým prostredím, do ktorého dieťa vstupuje, a preto je primárnym edukačným a výchovným prostredím. A. Mátel
(2010, s. 312) zdôrazňuje, že v rodine sa zdieľajú a odovzdávajú základné
hodnoty, kultúrne návyky a je priestorom pre zážitok viery či náboženskej
formácie. Rodina, i keď je v dnešnej dobe vystavená postmodernému liberalizmu, atomizácii, ktorá často súvisí aj s kyberšikanou, nástrahami sociálnych
sietí, si na Slovensku udržuje stále svoj kredit, hodnotu a opodstatnenie. Rodina sa charakterizuje ako základná bunka spoločnosti. Najčastejšie vzniká
manželstvom. Manželstvo je v slovenskom právnom systéme (postup pred
uzavretím manželstva upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. NR SR o matrikách,
jeho druhá časť, §§ 27–30) deﬁnované ako vzťah muža a ženy, ktorí sú
otvorení pre možnosť prijatia dieťaťa.
Ťažiskom socializačného pôsobenia v rodine je výchova a cieľom v nej je
všestranný rozvoj osobnosti. Rozvoj osobnosti sa začína v rodine, resp. rodinnou výchovou. Súčasný rozvoj osobností detí a mládeže v rodinách je
poznačený atomizáciou rodín. Výchova alebo edukácia pochádza z latinského „educare“ = vychovávam, pestujem a „educere“ = vyvádzam niekoho
z niečoho, vezmem so sebou, sprevádzam (Zelina, 2004, s. 27). Pod pojmom
výchova sa obyčajne rozumejú zámerné i nezámerné pôsobenia na osobnosť
človeka, pričom výsledkom je kvalitatívna zmena. Podľa M. Zelinu (2004,
s. 28) je výchova „profesionálne, odborné a cieľavedomé udržiavanie, zdokonaľovanie a rozvíjanie pozitívnych a funkčných možností človeka, psychických funkcií, procesov a vlastností osobnosti.“ Múdrosť starých rodičov
hovorí, že výchova je uväzovanie palice k stromčeku, aby dobre rástol a aby
sa v mladosti nezlomil a v zrelosti prinášal veľa ovocia. Výchovu, za ktorú
zodpovedajú predovšetkým rodičia, často preberajú médiá. Deti a mládež sa
stotožňujú s hrdinami na obrazovkách do takej miery, že sa im stráca rea-
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lita všedných dní. Rodinná výchova vychádza z pedagogickej subdisciplíny
pedagogiky rodiny. Pedagogika rodiny je v podstate teóriou a metodológiou
rodiny. Rodinná výchova je praxou pedagogiky rodiny. Rodinná výchova
vo všeobecnosti odráža všetko, čo sa v rodine deje – rodinné vzťahy, ktoré
sa vytvárajú na základe osobnostných a hodnotových kvalít rodičov a ich
vzájomnej komunikácie, ako aj sociálnoekonomickej situácie a spoločenského vývoja. Podľa J. Prevendárovej a G. Kubíčkovej (1996, s. 12) „rodinnú
výchovu môžeme chápať ako proces odovzdávania spoločensko-historických
skúseností s cieľom pripraviť mladú generáciu na usporiadaný rodinný život
a na prácu v nových spoločenských podmienkach“. Súčasná rodinná výchova
sa na jednej strane charakterizuje ako láskyplná inštitúcia, no na strane
druhej prestáva vymedzovať výchovné ciele, nanajvýš, je často zarážajúce,
ak tieto výchovné ciele stanovujú deti svojim rodičom trucovaním, odhováraním a pod. Výchova v rodine prechádza spoločenskými turbulenciami.
Tieto turbulencie spočívajú vo výchove, resp. vo výchove detí a mládeže.
Spoločnosť dovolila deťom a mládeži zdôrazňovať ich práva na úkor ich
povinností. Deti a mládež dnešnej doby nemajú alebo strácajú mantinely
slušného správania, nevedia alebo nechcú vedieť, čo je správne a čo je krajne
nevyhovujúce. Sú vychovávané ulicou, internetom, médiami, nie rodičmi. Ak
sa ich virtuálny svet, do ktorého sú často ponorení, nezrealizuje v skutočnom
svete, prichádza k sklamaniu, otupeniu citových väzieb a k strate komunikačných schopností. N. Willard (2004) upozorňuje, že nedostatok komunikácie
u detí a mládeže zo strany rodičov v spojení s modernými komunikačnými
multimédiami (sociálne siete a iné), často vedie k začiatkom kyberšikany.
N. Willard (2004) dodáva, že medzi najčastejšie dôvody, prečo sa deti a mládež uchyľujú k takýmto formám komunikácie a následne k prvým prejavom
kyberšikany, patria tieto faktory:
• moderné počítačové technológie zvyšujú ilúziu, že sme neviditeľní a anonymní;
• komunikačné technológie redukujú osobnú a spoločenskú komunikáciu
na tovar;
• rôzne očakávania rôznych on-line prostredí;
• možnosť vyskúšať si a predstierať vo virtuálnom svete viac identít osobností.
N. Willard (2004) ďalej uvádza, že ľudia, ktorí používajú internet, mávajú
často tendenciu napísať a povedať cez sociálne siete to, za čo by sa v reálnom
svete hanbili. Virtuálny svet im dáva odvahu v tom, čo sa obávajú uskutočniť
v reálnom svete. Bohužiaľ, následky virtuálneho sveta, sú katastrofálne.
Ľudia strácajú vo virtuálnom svete zábrany. Paradoxom súčasnej doby je
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fakt, že aj rodičia, ktorí by mali svoje deti od týchto vecí odhovárať, sami
sa s nimi stotožňujú a v nich sa aj angažujú. S. Herring (2001) dodáva, že
rodičia sa uchyľujú k týmto praktikám preto, lebo anonymita elektronickej
komunikácie rozvíja ich tvorivosť a často aj hravosť, strácajú tak zábrany
a znižujú si sociálnu zodpovednosť, ktorá je v reálnom svete od nich požadovaná. Výchova v rodine sa tak posúva do úzadia a rodičia sú potom
často posúvaní do pozície len živiteľov, strážcov, no nie vychovávateľov.
G. Barberis (1897, s. 3–8) píše: „Dnešná doba je pre výchovu ťažká; otrasené
sú všetky základy akéhokoľvek dobrého spolunažívania; podkopáva sa každá
autorita. Predsa však nesmieme nad ňou zúfať, aj keď sa zdá byť zlá a búrlivá.
(. . .) Spôsob záchrany ešte existuje; a ňou je práve výchova detí a mládeže.“
No nie školou, lebo tá má len participovať na výchove, nie médiami, lebo tie
majú pomáhať, nie zotročovať, ale práve rodičmi, teda v rodinnom prostredí,
pretože o internete platí rovnaké pravidlo ako o ohni, a to, že je dobrý
pomocník, ale zlý pán.

Aktuálny stav v rodinách
O šikane, šikanovaní sa začalo po prvý raz hovoriť koncom 60. rokov 20. storočia a bolo to práve v USA. Na Slovensku sa o šikanovaní a šikane začalo
hovoriť až v 90. rokoch 20. storočia. Neznamenalo to však fakt, že by šikana
na slovenských školách v totalitnom režime nebola, len nie v takom počte
a nie v takom výskyte, ako sa o nej hovorí v súčasnosti. Nanajvýš, súčasnosť už
pozná aj termín kyberšikany, ktorý sa v našich podmienkach (predovšetkým
v základných a stredných školách) udomácnil v prvých rokoch 21. storočia.
V prvej polovici 90. rokoch 20. storočia bolo k internetu pripojených necelých
30 % domácností. V druhej polovici 90. rokov 20. storočia to už bolo 57 % domácností a v súčasnosti je takmer 82 % domácností pripojených k internetu.
Lacné ponuky spoločností, ktoré ponúkajú internetové dáta, čoraz viac lákajú
ľudí, rodičov, školy k zakúpeniu a inštalovaniu internetu v domácnostiach, či
na školách. Málokedy si však rodičia a deti plnia za počítačom svoje školské či
pracovné povinnosti. Z výskumu, ktorí sme realizovali v roku 2010 na vzorke
400 respondentov (232 detí a mládeže vo veku 14–18 rokov), sme zistili, že až
89 % detí a mládeže si doma za počítačom najčastejšie hrávajú rôzne hry a až
71 % rodičov (168 rodičov) je pripojených za počítačom na sociálnych sieťach,
akonáhle prídu domov zo zamestnania (tab. 1 a 2).
Podobný výskum (2011) okrem otázok zameraných na prvky a prejavy
šikanovania (vrátane kyberšikany) obsahoval aj otázky dopytujúce sa na
trávenie voľného času (výskumnú vzorku opäť tvorilo 400 respondentov).
Výsledky ukázali, že deti a mládež už svoj voľný čas netrávia hraním hier
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Tabuľka 1
Deti a mládež za počítačom po príchode zo školy

Popis

%

Najčastejšie hrávame hry
Pozeráme ﬁlmy
Sťahujem si materiál na rôzne predmety
Som na sociálnych sieťach
Iné
Tabuľka 2
Rodičia za počítačom po príchode zo zamestnania

Popis

%

Najčastejšie hrávame hry
Pozeráme ﬁlmy
Sťahujem si materiál do zamestnania
Som na sociálnych sieťach
Iné

na počítačoch v takom percentuálnom zastúpení, ako keď mnohé z nich boli
na sociálnych sieťach.
Treba však poznamenať, že respondenti mali na výber 5 možností (podľa
tabuľky) a v škále mali zakrúžkovať najčastejšie trávenie voľného času
v týždni. Keďže až 86 % respondentov uviedlo, že svoj voľný čas po príchode
zo školy trávi práve na sociálnych sieťach, zisťovali sme, ktoré sociálne siete
sú najnavštevovanejšie (tab. 3, 4).
Tabuľka 3
Trávenie voľného času detí a mládeže za počítačom po príchode zo školy

Popis
Počítačové hry
Filmy
Získavanie údajov potrebných k štúdiu
Sociálne siete
Iné

%

Pavol Tománek

STUDIE

Tabuľka 4
Najnavštevovanejšie sociálne siete deťmi a mládežou (trávenie voľného času po príchode zo školy)

Popis

%

Facebook
Twiter
ICQ
Skype
Iné

V doplňujúcich otázkach sa deti a mládež vyjadrovali, že: „Kto nie je na
Facebooku, nefrčí na Twitteri, Skype alebo iných sieťach, v podstate akoby
neexistoval!“ Z touto výpoveďou sa stotožňovalo až 92 % respondentov.
Za posledných 5 rokov však mnohí psychológovia upozorňujú na zvyšujúci
sa fakt kyberšikany práve cez sociálne siete (Dehue, Bolman, Völlink, 2008,
s. 217–223). Najčastejším miestom (Dehue, Bolman, Völlink, 2008, s. 217–223)
kyberšikany sa stáva práve nie škola, ale vlastná domácnosť (2007, s. 65–68),
vlastná izba, kde dieťa, či dospievajúci je pripojený na niektoru sociálnu
sieť. J. Chibbaro (2007, s. 65–68) ďalej dodáva, že akonáhle dieťa v rodine
prestane komunikovať, nemusí to byť len skutočnosťou vstúpenia do obdobia
puberty a istej rebélie voči svetu, ako to možno badať v tomto období, ale
často môže ísť aj o prvé náznaky výsmechu a potupy na sociálnych sieťach,
ktoré sú začiatkom kyberšikany. Tým, že rodičia často nemajú čas na výchovu
svojich detí, výchovu preberajú multimédia, ktoré dieťa vedú síce k virtuálnej
obľúbenosti, no zároveň aj k spoločenskej izolácii a degradácii medziľudských vzťahov. Tieto skutočnosti sa najčastejšie dejú preto, lebo mladí ľudia
tvoria na sociálnych sieťach virtuálne vzťahy, v komunikácii často zostávajú
na povrchu celej veci, vymieňajú si množstvo informácií, no ak sa stretnú
v priamej osobnej komunikácii, vtedy možno badať ochudobnenú slovnú
zásobu. F. Dehue (Dehue, Bolman, Völlink, 2008, s. 217–223) zdôrazňuje, aby
sa na kyberšikanovanie začalo pozerať ako na závažný zdravotný problém.
Upozorňuje, že celý problém kyberšikanovania (v posledných rokoch najmä
cez sociálne siete) môže nakoniec vyústiť do fyzických, sociálnych, ako aj
psychologických problémov (stres a depresia, nevynímajúc samovraždy).
Kyberšikana má rovnako nežiaduce účinky ako šikana. Kyberšikana môže
viesť v ojedinelých prípadoch k trestnému činu, najmä zo strany agresora než
obete. Kyberšikana nie je (zatiaľ) trestným činom na Slovensku. Obeť kyberšikany prežíva pocit hanby, trápnosti, zlosti, depresie a istej vzťahovačnosti,
čo môže viesť aj k sebedeštrukcii (suicídium). Berúc do úvahy skutočnosti
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Tabuľka 5
Najčastejšie typy kyberšikany cez sociálne siete, s ktorými sa stretli respondenti

Typ

Popis

obťažovanie – angl.
harassment
on-line súboje – angl.
ﬂaming
prenasledovanie – angl.
cyberstalking

posielanie urážlivých a hanlivých správ,
mailov, textov
posielanie vulgárnych správ, mailov

odhalenie – angl. outing

zosobnenie – angl.
impersonation
pretvárka – angl.
masquerade
očierňovanie – angl.
denigration

Výskyt
(v %)

posielanie zastrašovacích správ (dieťa sa
bojí o vlastnú bezpečnosť, nevychádza
von)
posielanie alebo preposielanie
súkromných mailov, správ, prípadne aj
zdravotných správ a intímnych
skutočností
posielanie najčastejšie príloh v mailoch,
ktoré majú obeť poškodiť a zničiť jej
reputáciu alebo spoločenský status
vydávanie sa za niekoho iného (najčastejší
problém pri telefonovaní u starších
občanov)
posielanie nepravdivých informácií inej
osobe obeti (najčastejšie: riaditeľ, triedny
učiteľ, vedúci a pod.), ktorý môže zničiť
dobré vzťahy, reputáciu či spoločenský
status; takisto sem patrí aj ohováranie,
osočovanie

rodinného prostredia, kde sú rodičia zavalení prácou, nemajú čas na deti, sa
vykresľuje tento fakt ako alarmujúca skutočnosť.
Najčastejšími typmi kyberšikany na sociálnych sieťach (podľa výskumu,
ktorý sme realizovali v roku 2011) boli obťažovanie, odhalenie, on-line súboje,
zosobnenie, prenasledovanie, pretvárka a očierňovanie (tab. 5).

Návrhy opatrení pred kyberšikanou
V poslednej dobe začína byť kyberšikana veľkým spoločenským problémom.
Niektoré krajiny prijímajú rôzne opatrenia, zákony. V Poľsku je obmedzený
prístup na internet, vrátane pripojovania na sociálne siete. V Južnej Kórei je
dokonca špeciálny vyšetrovací tím, ktorý je určený pre boj s kyberšikanou.
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V USA je kyberšikana od roku 2006 federálnym zločinom (Kyberšikana,
2012a).
M. A. Campbell (2005, s. 68–76) navrhuje 4 oblasti prevencie pred kyberšikanou:
• 1. typ: zvyšovanie gramotnosti o probléme kyberšikany: niektoré školy si
nechcú pripustiť šikanu na školách. Mnohí rodičia zasa neradi rozprávajú
o tom, že ich dieťa sa stalo obeťou kyberšikany z dôvodu, že samotná
situácia bude spoločnosti hovoriť, že oni – rodičia niečo vo výchove
zanedbali.
• 2. typ: celoškolský postoj: v školských poriadkoch musí byť zakotvené
a presne zadeﬁnované, čo je to kyberšikana a musia byť jasné pravidlá
a sankcie za porušenie.
• 3. typ: kontrola a supervízia: najmä počas prestávok v školách alebo
počas trávenia voľného času v domácnostiach.
• 4. typ: sociálne a študijné programy: hlavne v oblasti humanitných vied.
Študenti sa musia oboznámiť s nástrahami kyberšikany.
Návrhy technickej prevencie pred kyberšikanou:
• Byť opatrný na to, s kým komunikujeme, čo a komu sa posiela.
• Dávať pozor na podozrivú komunikáciu. V prípade podozrenia, ukončiť!
• Zablokovať nežiaduce správy.
• Informovať webového správcu o nevhodných informáciách, prípadne
nevhodnom správaní sa niektorých užívateľov.
• Filtrovať prichádzajúcu poštu.
• Nastaviť automatické zmazanie nevyžiadanej pošty.
• Byť opatrný pri zadávaní svojich hesiel a nikomu ich neposkytovať!
Prevencia za pomoci vonkajších orgánov
Na celom svete existuje niekoľko inštitúcií, ktoré napomáhajú riešeniam
krízových situácií a taktiež i sociálno – patologickým, ku ktorým patrí aj
šikana, kyberšikana:
• Mimovládne alebo neziskové organizácie (často aj občianske združenia): patria sem inštitúcie a nadácie, ktoré ponúkajú školám osvetovú
činnosť pre učiteľov, žiakov. Tieto aktivity sú zväčša situované pre žiakov
základných a stredných škôl, je možné ich využívať aj v rámci ústavnej
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výchovy. Medzi najznámejšie patria: Linka dôvery, K- centrá, Biely kruh
bezpečia.
• Inštitúcie pomáhajúce zo zákona (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, § 120): tieto inštitúcie sú povinné sa podieľať na prevencii sociálno-patologických javov a poskytovať
metodickú, odbornú pomoc zariadeniam, ktoré sa podieľajú na výchove
a vzdelávaní. Sú to:
– Centrá pedagogicko-psychologických poradní a prevencií: (Zákon č. 245/2008 Z. z., § 132), napr. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši, Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rimavskej
Sobote, Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi. Patria sem zariadenia, ktoré sú zriaďované Ministerstvom školstva mládeže a telovýchovy SR, ktoré spolupracujú so školskými zariadeniami. Veľkou mierou sa podieľajú na
riešení problémov šikanovania, záškoláctva, vandalizmu, agresivity
a pod.
– Diagnostické centrá (Zákon č. 245/2008 Z. z., § 121): napr. Diagnostické centrum v Ružomberku, Diagnostické centrum v Lietavskej
Lúčke, Diagnostické centrum pre mládež v Bratislave.
– Reedukačné centrá (Zákon č. 245/2008 Z. z., § 122).
– Liečebno-výchovné sanatóriá: (Zákon č. 245/2008 Z. z., § 123).
– Detské krízové centrum: napr. Detské krízové centrum NÁRUČ
v Žiline. Komunitné centrum MLYN, v Nálepkove, Krízové stredisko
centrum SLNIEČKO v Nitre. Ich úloha spočíva v odhalení vinníka
agresie alebo samotnej obete.
– Polícia SR: pôsobí ako represívna zložka až v štádiách po odhalení
šikanovania. Je však známe, že aj polícia pôsobí preventívne a to
formou rôznych seminárov a prednášok pre žiakov základných škôl.
– Psychiatrická liečebňa: napr. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma
v Plešiveci, Detská psychiatrická liečebňa v Hráni, Psychiatrická
liečebňa v Čajakove. Deti sa najčastejšie ocitajú na psychiatrických
oddeleniach kvôli výchovným problémom, poruchám v správaní –
agresivite, násilníckym sklonom (šikana) či napr. záškoláctvo. Klientmi psychiatrickej liečebne sú často obete šikanovania.

Záver
Rodina sa v dnešnej dobe nezaobíde bez masovokomunikačných prostriedkov. Informovanosť sa dostáva do popredných priečok aj rodinného života.
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Mladý človek však prestáva badať hranice, za ktoré si médiá nepustiť. Časté
trávenie na internete zbavuje človeka sociálnej zodpovednosti. Každý deň sa
nám dostávajú informácie o rozpade etických noriem spoločnosti, šikane,
o rozpade manželstiev, rodín, brutalite, násilí,. . . Postupne strácame kontrolu nad svojimi citmi, upadáme do osamelosti a akejsi citovej otupenosti
a bezohľadnosti v našich rodinných, pracovných vzťahoch. Rodina sa stáva
prioritným záujmom trhu, je vystavená virtuálnemu svetu, ktorého predstaviteľom je virtuálny hrdina, nebojácny, „agresívny, ale aj nevyrovnaný
a citovo labilný“ (Gálik, 2003, s. 16). Internet nemá navádzať k agresivite.
Mladému človeku, ktorý túži po vzrušeniu, asi márne predložíme správnu
ideovú líniu, no i napriek tomu, môžeme urobiť dôraznú selekciu toho, čo
pozerá, čomu sa venuje, čo robí a s kým komunikuje. Rodičia majú základné
právo korigovať výchovu. Nemajú sa len prizerať a schvaľovať možné výkyvy
svojich detí, majú byť regulátormi. Šikane sa začala venovať pozornosť až
vtedy, keď prišiel nezvratný osud úmrtí niektorých obetí. Kyberšikana sa
stáva novodobou epidémiou, ktorá si hľadá svoje miesto v spoločnosti. Treba
ju však účelovo vykoreniť, pretože ľudská zaslepenosť a ľahostajnosť sa môže
stať vhodnou pôdou kyberšikany.
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VLIV ETNIZACE PROBLÉMŮ SPOJENÝCH
S ROMSKÝMI KOMUNITAMI NA VNÍMÁNÍ
ROMŮ BUDOUCÍMI STŘEDOŠKOLSKÝMI
PEDAGOGY
Vladislav Jankových
Abstrakt: Článek se zabývá etnizací problémů týkajících se těch sociálně nepřizpůsobivých komunit, ve kterých jsou výrazněji zastoupeni příslušníci romské menšiny.
Tato etnizace je dána do kontextu s aktuálním lidovým diskurzem týkajícím se
Romů a úzce spojeným se symbolickou formou sociálního vyloučení Romů ze strany
majoritní většiny české populace. Část tohoto diskurzu je zde zachycena ve spojitosti
s výzkumem postojů k Romům ze strany vysokoškolských studentů, budoucích
pedagogů na středních školách. Výsledky výzkumu jsou zde porovnávány s některými
dosavadními podobnými výzkumy v této oblasti.
Klíčová slova: diskurz, etnizace, Romové, sociální vyloučení, symbolické vyloučení

HOW ETHNICISATION ISSUES RELATED TO
ROMA COMMUNITIES EFFECT THE
PERCEPTION OF ROMA PEOPLE BY FUTURE
SECONDARY SCHOOL TEACHERS
Abstract: This article is concerned with the ethnicisation of issues relating to the
socially maladjusted communities made up largely by members of the Roma minority.
This ethnicisation is put into context with the current discourse about the Roma
people and closely related to the symbolic form of the social exclusion of the Roma
people by the majority Czech population. Part of this discourse is recorded here
in connection with research into the attitudes toward the Roma people held by
university students—future secondary school teachers. The research results are
compared with a number of similar pieces of research in this area conducted in the
past.
Key words: discourse, ethnicisation, the Roma people, social exclusion, symbolic
exclusion
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Prezentovaný výzkum zachycuje vnímání Romů ze strany budoucích středoškolských pedagogů, tedy aktuálních studentů bakalářského studijního
programu Specializace v pedagogice, konkrétně denního i kombinovaného
studia oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. V příspěvku je nahlíženo na sociální aspekty
etnizace soudobé problematiky týkající se širších společenských problémů
spojených se sociálně nepřizpůsobivými komunitami, které mají mezi svými
členy výrazné zastoupení romských jedinců, bez ohledu na míru sociálního
vyloučení dané komunity.

Cíl příspěvku
Příspěvek se snaží poukázat na eticky sporné dopady etnizace společenských
problémů spojených s životním stylem neasimilovaných členů romských
komunit, zejména z hlediska podílu této etnizace na symbolickém vylučování
Romů, dále z hlediska zavádějících interpretací postojů majoritní populace
vůči Romům a z hlediska (ne)systémové preference integrace Romů na úkor
asimilace Romů do většinové společnosti.

Metodologie výzkumného šetření
Výzkumným vzorkem bylo 153 vysokoškolských studentů prvního a třetího
ročníku bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, kteří
se připravují na povolání středoškolského učitele. Jednalo se o 40 mužů a 113
žen, z nichž 34 respondentů bylo ve věku do 22 let, 35 ve věku 23–24 let, 21 ve
věku 25–26 let a 63 ve věku nad 26 let. Mezi respondenty nebyl žádný Rom.
Jako výzkumná metoda byly použity dva po sobě předložené dotazníky,
přičemž každý z nich, kromě otázek na věk a pohlaví, obsahoval dvě výzkumné otázky.
První dotazník obsahoval modiﬁkovanou otázku ze Škály sociální distance
Emory Bogarduse „I would willingly admit members of each race to my
street as neighbours“ (Kleg, Yamamoto, 1998, s. 188), kterou jsme upravili
do podoby odpovídající našim potřebám tak, aby byla zároveň srovnatelná
s jinými zjištěními v této oblasti, tedy „Vadilo by Vám mít za sousedy Romy?“
s možnostmi: určitě ano, spíše ano, spíše ne, ne. Současně s touto otázkou
byl respondentům položen dotaz, nakolik souhlasí s tím, že výrok „Romové
často kradou“ odpovídá realitě.
V druhém dotazníku byla stejným respondentům položena otázka, zda by
jim vadilo mít za souseda slušného Roma, který chodí do práce, nežije ze
sociálních dávek, nemá žádné potíže se zákonem a slušně vychovává své děti,
které chodí do školy. Dále byl položen dotaz, zda by jako souseda zvolili raději
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Tabulka 1
Četnost odpovědí na otázku: Vadilo by Vám mít za sousedy Romy?

Odpověď
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne

ni

pi (%)

+ (%) / − (%)

,
,
,
,

,
,

tohoto Roma, nebo raději sociálně nepřizpůsobivého bílého občana českého
původu a české národnosti, pokud by si mohli vybrat.

Výsledky a diskuze
Dotazníkové šetření přineslo zjištění, která jsou částečně porovnatelná s dřívějšími výzkumy jiných autorů. Rabušic (2000) uvádí výsledky výzkumu, ve
kterém byla respondentům (reprezentativní výběrový soubor české populace
starší 18 let) položena otázka „V tomto seznamu jsou různé skupiny lidí.
Můžete prosím vybrat všechny ty, koho byste nechtěl(a) mít za sousedy?“, přičemž v roce 1991 (n = 2110) označilo Romy přibližně 75 % procent dotázaných,
zatímco v roce 1999 (n = 1908) označilo Romy 40 % dotázaných. V roce 2000
agentuře IVVM v odpovědi na tutéž otázku označilo Romy 80 % dotázaných
respondentů vybraných kvótním výběrem (Ryšavý, 2003). V našem výzkumu
by respondentům určitě či spíše vadilo mít za souseda Roma v téměř 86 %
(viz tabulka 1).
Byť se na první pohled může zdát, že mezi našimi respondenty je o něco
vyšší procento těch, kterým by vadilo mít za sousedy Romy, než v rámci běžné
populace, nelze takto usuzovat zejména z důvodu jinak nastaveného dotazníku. Ve srovnávaných výzkumech Rabušice (2000) a Ryšavého (2003) byl
respondentům předložen seznam, který obsahoval následující položky: alkoholiky, narkomany, Romy, kriminálníky, homosexuály, lidi s HIV, levicové
extremisty, pravicové extremisty, citově nestabilní, jinou rasu, imigranty,
muslimy, početnou rodinu, Židy. Uvedené výzkumy tedy alespoň částečně
odlišovaly např. mezi skupinou Romů a skupinou kriminálníků, zatímco náš
dotazník u respondentů v první otázce předpokládá výskyt asociací mezi
příslušností k romské komunitě a kriminálním chováním. Existenci této
asociace přikládáme vlivu lidového diskurzu o Romech spojeného s generalizací a etnizací mediálně prezentovaných problémů souvisejících se soužitím
s těmi Romy, kteří vykazují nižší míru sociálního přizpůsobení s ohledem
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Tabulka 2
Četnost odpovědí na otázku: Výrok „Romové často kradou“ je podle Vás:

Odpověď
Zcela odpovídající realitě
Převážně odpovídající realitě
Spíše neodpovídající realitě
Zcela neodpovídající realitě

ni

pi (%)

+ (%) / − (%)

,
,
,
,

,
,

na hodnoty majoritní populace (Jankových, 2011). Existence této asociace je
následně potvrzena výsledky odpovědí respondentů na druhou otázku.
Vzhledem k tomu, že nás zajímá souvislost mezi četnostmi výše uvedených
odpovědí na otázku „Vadilo by Vám mít za sousedy Romy?“ a mezi současným lidovým diskurzem týkajícím se Romů, položili jsme respondentům
i druhou otázku, která reﬂektuje část lidového diskurzu o Romech, zachytitelného například v lidové anekdotě: Potkají se dva Romové a jeden se ptá
druhého: „Kam jdeš?“ „Do Tesca, koupit si svetr.“ „Tak jestli tě nechytí, kup
mi taky jeden.“ (zdroj: http://www.superanekdoty.cz/cikani-romove/stranka8/). Z námi získaných odpovědí vyplývá, že výrok „Romové často kradou“
zcela či z větší části odpovídá realitě podle téměř 94 % respondentů v našem
výzkumu (viz tabulka 2).
Lidový diskurz úzce souvisí se symbolickým sociálním vylučováním Romů.
V pilotáži, která předcházela tomuto výzkumu, se nám ukázala souvislost
mezi symbolickým sociálním vylučováním Romů a mezi některými charakteristikami Romů zachytitelnými v lidovém diskurzu, přičemž jednou
z těchto charakteristik bylo právě pojetí Romů jakožto jedinců, kteří se často
dopouštějí krádeží.
Je však potřeba brát v úvahu, že uvedené dvě otázky našeho dotazníku se
nezabývají skutečným vztahem majoritní populace a Romů, ale vztahem majoritní populace k simulakru Roma, které je součástí symbolického sociálního
vylučování pomocí vytyčování hranic mezi „my“ a „oni“ (Radostný, 2005).
V tabulce 3 je zřejmá korelace mezi mírou přesvědčení, že „Romové
kradou“ a mírou odmítání Romů za sousedy. Dalo by se usuzovat, že čím
silnější je u respondentů asociace mezi příslušností k romské komunitě
a kriminálním chováním (zde reprezentovaným sklonem ke krádežím), tím
je u nich silnější odmítání Romů za sousedy. Tento úsudek však z provedeného dotazování přímo nevyplývá. Zároveň v našem dotazování nebyla
nijak zohledněna existence případných generalizovaných osobních zkušeností respondentů s Romy nebo se soužitím s Romy, vycházíme tedy pouze
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Tabulka 3
Korelační koeﬁcienty odpovědí na otázku č. 1 a otázku č. 2 z prvního dotazníku

Otázka č. : Výrok
„Romové často kradou“
je podle Vás:

Otázka : Vadilo by Vám mít za sousedy Romy?
Určitě ano Spíše ano Spíše ne
Určitě ne
Zcela odpovídající
realitě
Převážně odpovídající
realitě
Spíš neodpovídající
realitě
Zcela neodpovídající
realitě

,

− ,

− ,

,

− ,

,

− ,

− ,

− ,

− ,

,

,

− ,

− ,

,

,

Korelační koeﬁcienty, za použití pozorování –
,
pro n =

;

% kritická hodnota (oboustranná) =

Tabulka 4
Četnost odpovědí na otázku: Vadilo by Vám mít za souseda slušného Roma, který 1. chodí do
práce, 2. slušně vychovává své děti, které chodí do školy, 3. nežije ze sociálních dávek a 4. nemá
žádné potíže se zákonem?

Odpověď
Určitě by mi vadil
Spíše by mi vadil
Spíše by mi nevadil
Určitě by mi nevadil

ni

pi (%)

+ (%) / − (%)

,
,
,
,

,
,

z předpokladu existence zprostředkovaných zkušeností se simulakrem Roma
předávaných pomocí lidového diskurzu.
Abychom v této souvislosti mohli odlišit obecný vztah majoritní populace
k Romům, aniž by byl zatížen zevšeobecňujícími charakteristikami vyplývajícími z etnizace problematických případů spojených s Romy, představili
jsme v následující otázce Roma, který postrádá charakteristiky, které jsou
součástí symbolického vyloučení. Odpovědí na otázku uvedenou v tabulce
4 dostáváme téměř inverzní odpovědi v porovnání s odpověďmi v otázce
uvedené v tabulce 1.
Aby bylo možno následně posoudit vliv negativních charakteristik, které
společnost na základě symbolického sociálního vyloučení přisuzuje Romům
jako celku, přiřadili jsme tyto charakteristiky osobě označené jako „bílý
spoluobčan českého původu a české národnosti“, přičemž jsme ponechali
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Tabulka 5
Četnost odpovědí na otázku: Kdybyste si mohli vybrat jako souseda slušného Roma, nebo
sociálně nepřizpůsobivého bílého spoluobčana českého původu a české národnosti, který nechodí
do práce, posílá děti krást místo školy, žije ze sociálních dávek, které pravidelně utrácí za alkohol
a gambling, a má často problém se zákonem nejen kvůli své agresivitě . . . koho byste zvolil(a)?

Odpověď
Určitě slušného Roma
Spíše slušného Roma
Spíše sociálně nepřizpůsobivého bílého
Čecha
Určitě sociálně nepřizpůsobivého bílého
Čecha

ni

pi (%)

+ (%) / − (%)

,
,
,

,
,

,

na výběr mezi ním a Romem, který tyto charakteristiky postrádá. Výsledky
dotazování ukazuje tabulka 5.

Závěr
Odpověď na otázku „Vadilo by Vám mít za sousedy Romy“ je spojena zejména
s mírou symbolického sociálního vyloučení Romů. Romem respondenti
v odpovědi na uvedenou otázku vnímají především simulakrum Roma, které
je tvořeno především mentálním obrazem Roma, který je vyjádřen právě
pomocí symbolického sociálního vyloučení v lidovém diskurzu o Romech.
Z tohoto hlediska nelze odpověď na tuto výzkumnou otázku interpretovat
z hlediska míry rasismu (anticiganismu) nebo sociální intolerance společnosti.
Na základě našeho výzkumu se nám spíše potvrzují informace získané
pilotáží provedenou před výzkumem na základě nestandardizovaných rozhovorů. Tedy, že prostřednictvím simulakra Roma jsou na úrovni symbolického sociálního vyloučení Romové vnímáni především jako Romové, kteří
často kradou (podílejí se na drobných krádežích) nebo se podílejí na jiné
kriminalitě, včetně násilné, dále jsou vnímáni jako Romové, kteří nechodí
do práce nebo pracují nelegálně a současně zneužívají dávky státní sociální
podpory, které utrácí jinak než způsobem, ke kterému jsou určeny, a dále
jsou vnímáni jako Romové, kteří se nepodílejí na budoucí změně aktuálního
stavu prostřednictvím řádné výchovy svých potomků a jejich podpory ve
vzdělávání potřebném pro začlenění do společnosti z hlediska majoritní
společnosti obvyklým způsobem.
Je velmi pravděpodobné, že na utváření takovéhoto obrazu Romů se podílí
mediální a následně lidová etnizace problémů spojených s těmi sociálně
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vyloučenými komunitami, jež jsou většinově obývány Romy, kteří byli integrováni do společnosti způsobem, který příliš nebrání tradičnímu způsobu
života Romů před zákazem kočování v roce 1958 (Hajská, 2011), které jim
poskytovaly jen minimum prostředků k jejich existenci, a proto byly doplňovány a nahrazovány nelegálními způsoby obživy, například krádežemi
(Nečas, 2002).
Je zřejmé, že mediální obraz a z něj vycházející lidový diskurz založený
na základě zobecnění sociálně nepřizpůsobivého chování určité části Romů,
vede k etnizaci problematiky soužití majority se sociálně nepřizpůsobivými
občany, což poškozuje zájmy té části romské populace, která se dokázala
asimilovat do české společnosti a přijmout její hodnoty, způsob života a péče
o potomky. Tyto zájmy pak mohou být poškozovány i na různých stupních
vzdělávání, je-li romský žák či student učitelem a majoritními spolužáky
vnímán prostřednictvím jejich představy o simulakru Roma.
Problematická je rovněž politizace veškeré problematiky spojené se soužitím majority a romské menšiny. I v našem výzkumu volíme označení Romů
jakožto „Romů“ zejména s ohledem na kult politické korektnosti. Nejsme
si však jisti, zda celkový výsledek trvání na politicky korektním vyjadřování
o Romech nevede spíše k frustraci určité části populace, která se ve výsledku
může obracet spíše proti Romům.
Vymáhání politicky korektního vyjadřování vede spíše k protireakcím,
které spočívají v obhajobě odmítání politicky korektní mluvy, kterou lze
zachytit například v pojednání J. Štěpána (2007) o Základních problémech
argumentace: „Na výtku, že používám tzv. politicky nekorektní slovo ,cikán‘,
namítám: V cikánštině znamená Rom totéž co v češtině člověk, ale člověk jsem
já také, i když cikán nejsem. Obdobně je v eskymáčtině Inuit totéž co člověk
v češtině; člověk jsem, Eskymák nejsem. Tedy tak jako nemáme důvod začít
říkat Eskymákům Inuité (a nikoho to nepohoršuje), není ani důvod přestat
užívat slovo cikáni (byť se někteří pohoršují).“
Stejně tak jako se stále častěji mluví o selhání konceptu multikulturalismu v Evropě, tak lze mluvit i o selhávání procesu integrace Romů do
české společnosti, který Romům na jedné straně říká „nemůžete žít svým
původním způsobem života“ a na druhé straně jim říká „začleňte se mezi
majoritu bez ztráty vlastní kultury a identity“. Vláda ČR (Romská, 2006)
uvádí, že v roce 2001 na území ČR žilo dle kvaliﬁkovaných odhadů 150000
až 300000 příslušníků romské komunity, přičemž při sčítání lidu 2001 se
k romské národnostní menšině přihlásilo celkem 11746 osob. V roce 1991 se
při Sčítání lidí, domů a bytů hlásilo k romské národnosti 32903 osob, v roce
2011 to bylo 5199 osob (Předběžné, 2011). O tom, že by proces integrace Romů
vedl k zachování identity, tedy nemůže být řeč. Zdá se pravděpodobnější, že
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asimilovaný Rom, který přijme hodnoty a životní styl majoritní společnosti,
bude touto společností oceňován dostatečně na to, aby v rámci sebepojetí
dokázal své etnické kořeny nepopírat.
Jak dokládá předložený výzkum, při možnosti volby by před sociálně
nepřizpůsobivým bílým etnickým Čechem dalo 96 % respondentů přednost
sousedství s asimilovanými Romy.

Literatura
H

, M. Romové v českém vzdělávacím systému [online]. c2012, poslední revize 2. 1. 2006
[cit. 2011-02-13]. WWW: http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_ _ .pdf.

J

, V. 2011. Psychologický kontext symbolického vyloučení romských žáků. In Žiak
v kontexte psychológie a pedagogiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, s. 390–399. ISBN 978-80-557-0239-1.

K

, M., Y
, K. 1998. As the World Turns: Ethno-racial Distances after 70 Years.
Social Science Journal, vol. 35, no. 2, pp. 183–190.

N

, C. 2002. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci. 129 s. ISBN 80-244-0497-4.

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Česká republika: obyvatelstvo podle
národnosti podle velikostních skupin obcí [online]. c2011, poslední revize 13. 12. 2011
[cit. 2011-02-13]. WWW:
http://www.czso.cz/csu/

edicniplan.nsf/t/

D

/$File/pvcr

.pdf.

R

, L. 2000. Koho Češi nechtějí? O symbolické sociální exkluzi v české společnosti.
Sociální studia, roč. 5, č. 1, s. 63–81. ISSN 1212-36.

R

, L. 2005. Faktory sociálního vyloučení. In S
, L., T
, J. Prevence
prostorové segregace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj,
s. 71–80.

Romská národnostní menšina [online]. c2006, poslední revize 6. 4. 2006 [cit. 2011-10-07].
WWW: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/
romska-narodnostni-mensina-

.

R

, D. 2003. Sociální distance vůči Romům: případ vysokoškolských studentů. Sociologický
časopis, roč 39, č. 1, s. 55–77.

Š

, J. 2007. Základní problémy argumentace. In H
, B., K
, J. Cesty k vědě: Jak
správně myslet a psát. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s. 170. ISBN 978-80-7182-223-3.

Autor
Mgr. Vladislav Jankových, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova
univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno, e-mail:
vladislav.jankovych@mendelu.cz

RECENZE

ZÁKLADY PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO
VÝZKUMU PRO STUDENTY UČITELSTVÍ
Petr Hlaďo
RECENZE KNIHY
S
, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro
studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7367-778-7.
V pedagogice, stejně jako v jiných přírodních a sociálních vědách, by mělo být
pravidlem, že nové poznatky budou opřeny o vědecký výzkum. Na základě
zkušeností ze zahraničí lze předpokládat, že se stále více pedagogických
pracovníků z praxe bude zapojovat do aktivit výzkumné povahy. Elementární postupy vědecké práce by proto měly být známy nejenom vědeckým
pracovníkům, ale i učitelům pracujícím na různých stupních a typech škol.
Se základy vědecké práce a pedagogického výzkumu se studenti učitelství
obvykle seznamují v rámci pregraduálního vzdělávání. Cílem tohoto prvního
setkání s metodologií vědy je, aby byli schopni samostatně projektovat a realizovat kvantitativní, kvalitativní či smíšený výzkum, dobře se orientovali
ve výzkumných metodách a technikách a ve způsobech analýzy a interpretace kvantitativních i kvalitativních dat. Jinými slovy, smyslem této vědecké
propedeutiky je rozvoj jejich samostatného metodologického uvažování.
V českých podmínkách byla vydána řada odborných publikací zaměřených
na pedagogický výzkum. Mezi metodologickou literaturu určenou pro studenty učitelství, ale i zkušené pedagogy, patří práce:
• J. Pelikána – Základy empirického výzkumu pedagogických jevů (1998,
2011);
• P. Gavory – Úvod do pedagogického výzkumu (2000, 2010);
• R. Švaříčka, K. Šeďové a kol. – Kvalitativní výzkum v pedagogických
vědách (2007);
• J. Hendla – Kvalitativní výzkum (2005, 2007);
• M. Chrásky – Metody pedagogického výzkumu (2007);
• J. Maňáka, Š. Švece a V. Švece (ed.) – Slovník pedagogické metodologie
(2005) aj.
V loňském roce se na knižním trhu objevila odborná publikace Martina
Skutila a kol. s názvem Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro
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studenty učitelství, vydaná renomovaným nakladatelstvím Portál, zaměřená
na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi.
Obsah publikace připravil kolektiv dvanácti autorů, akademických pracovníků pracujících převážně na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové
a na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž všichni
členové jsou zkušenými vědci, což dosvědčuje fakt, že jsou řešiteli či spoluřešiteli grantových projektů a výsledky svých výzkumů publikují v českých
i zahraničních časopisech.
Záměrem autorů je budoucím i stávajícím učitelům srozumitelně ukázat
a zpřístupnit možnosti a limity kvantitativního a kvalitativního výzkumu
v takové podobě, aby byli schopni rozumět publikovaným výzkumům a využít jejich výsledky, případně realizovat svá vlastní výzkumná šetření (s. 11).
Vzhledem k nepřetržitě se rozvíjejícímu procesu lidského poznávání, jehož
postupy jsou stále soﬁstikovanější, lze konstatovat, že jde o cenný edukační
záměr.
Obsah publikace je rozdělen do desíti kapitol, v nichž jsou čtenáři seznámeni se základními informacemi a terminologií používanou ve vědě
a výzkumu (kap. 1), s etickými principy, které je nezbytné v pedagogickém výzkumu dodržovat (kap. 2), dále s přípravou a plánováním výzkumu (kap. 3)
a základními přístupy ke zkoumání, tj. kvantitativním, kvalitativním a smíšeným výzkumem (kap. 4). Základní informace rozšiřuje kapitola zaměřená
na charakteristiku vybraných metod a designů sběru dat (kap. 5) a kapitola
orientovaná na učitelskou praxi s názvem Testy v pedagogickém výzkumu
(kap. 6). Další dvě kapitoly se podrobně věnují kvantitativní analýze dat
(kap. 7) a zpracování dat v programu MS Excel 2007 (kap. 8). Následuje
kapitola seznamující s kvalitativní analýzou a zpracováním dat (kap. 9).
Poslední kapitola se věnuje psaní závěrečné výzkumné zprávy (kap. 10).
Porovnáme-li obsah knihy s obsahem obdobných publikací, naskýtají se
otázky, v čem jsou Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství inovativní, zdali se čtenář dozví nové informace či se seznámí
s progresivními výzkumnými metodami a analytickými postupy popsanými
dosud jen v zahraniční odborné literatuře. Odpověď na tyto otázky dávají
tušit autoři již v předmluvě, kde píší, že si nekladou za cíl konkurovat zavedeným monograﬁím specializovaným na kvantitativní či kvalitativní výzkum,
ale chtějí spíše doplnit mezeru v odborné literatuře pro studenty Učitelství
pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy. Abychom mohli
posoudit, zdali publikace daného cíle skutečně dosáhla, musíme se zaměřit
na obsah jednotlivých kapitol.
První kapitola je teoretickým úvodem do empirického zkoumání a odborné
terminologie. V této části práce je čtenář seznámen s pojmy věda, vědecké
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poznání, vědecký jazyk, vědecká teorie, metodologie, vědecký výzkum, pedagogický výzkum aj. Autorka M. Faberová se při vysvětlování pojmů opírá
především o poznatky z dostupné odborné literatury. Výkladový text však
postrádá ilustrativní příklady, které by umožnily hlubší pochopení této poměrně složité problematiky.
Druhá kapitola se věnuje etickým principům v pedagogickém výzkumu,
přičemž hledá odpovědi na otázky: „Co musí splňovat pedagogický výzkum,
aby byl nejen objektivní a přesný, ale také morální? A co znamená dodržování
etických zásad ve výzkumu? Kterých konkrétních záležitostí se etika výzkumu týká?“ (s. 23). Zařazení etiky vědecké práce a výzkumu do studijního
textu určeného především studentům je pochopitelné, neboť etické otázky
jsou v současné době živě diskutovány i mezi českými vědci. Vysoká odborná
úroveň kapitoly je zaručena uznávaným odborníkem v oblasti pedagogických
věd J. Průchou, který byl iniciátorem odborné diskuze o etice vědecké práce
v pedagogickém výzkumu a zasadil se o přijetí etického kodexu českého
pedagogického výzkumu ČAPV. Samotný studijní text se zabývá etickými
principy při přípravě výzkumu, realizaci výzkumu, ve fázi publikování výzkumu a při citování a parafrázování. Text je doplněn řadou ilustrativních
příkladů vycházejících z dlouholetých zkušeností autora.
Třetí kapitola M. Skutila se věnuje jedné z nejdůležitějších etap výzkumu,
a to přípravě a plánování výzkumu. Před zahájením každého výzkumu musí
výzkumník svůj výzkum pečlivě naplánovat a promyslet jeho organizaci.
Důvodem je, aby v každé etapě výzkumu věděl, jak má postupovat. Přestože
kapitola přináší všechny nezbytné informace pro začínající výzkumníky,
absentuje v ní návodný přístup, který vhodně využívá např. R. Švaříček
a K. Šeďová v knize Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.
Ve čtvrté kapitole M. Žumárová rozebírá základní přístupy ke zkoumání.
Charakterizuje zde kvantitativní výzkum, jeho chronologii, zabývá se hypotézami, jejich správnou formulací, validitou, reliabilitou a výběrem výzkumného vzorku. Dále popisuje kvalitativní výzkum, jeho projektování a speciﬁka
výběru výzkumného vzorku u tohoto typu výzkumu. Dříve byly kvantitativní
a kvalitativní výzkum považovány za protikladné, soupeřící a neslučitelné
přístupy zkoumání pedagogických jevů. Dnes jsou kvantitativní a kvalitativní
výzkum chápány jako komplementární součásti empirického poznávání. Vedle tradičních přístupů se začínají stále častěji objevovat smíšené výzkumy,
které v různých fázových modelech kombinují kvantitativní a kvalitativní
metody s cílem eliminovat slabé a využívat silné stránky obou výzkumných
strategií, což autorka reﬂektuje ve svém textu zařazením subkapitoly se
smíšeným výzkumem.
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Pátá kapitola I. Bartošové, M. Skutila, B. Křováčkové a J. M. Havigerové je
věnována vybraným metodám a designům sběru dat a lze ji považovat za obligatorní součást všech publikací koncipovaných jako úvod do pedagogického
výzkumu. Autoři svoji pozornost zaměřili na dotazník, interview/rozhovor,
obsahovou analýzu/analýzu dokumentů, pozorování, projektivní metody,
případovou studii, kazuistiku a experiment.
V koncepci kapitoly se projevují důsledky terminologické nejednotnosti
v metodologické literatuře a snaha o pedagogicko-psychologický pohled.
Je cílem autorů seznámit s výzkumnými metodami, výzkumnými technikami, výzkumnými nástroji, metodami či designy sběru dat nebo metodami
užívanými v psychologické diagnostice? Pro začínajícího vědce či studenta
učitelství, který si bude osvojovat znalosti z různých literárních pramenů,
bude jistě obtížné se s terminologickými odlišnostmi a různými klasiﬁkacemi
u jednotlivých autorů vyrovnat.
Vezmeme-li v úvahu, že je text zaměřen na studenty učitelství, ve výčtu
metod sběru dat chybí ohnisková skupina (focus groups), která staví na
skupinové dynamice a interakcích. S využitím ohniskové skupiny si výzkumník může poměrně snadno a rychle udělat představu o rozsahu sdílených
pohledů na dané téma, stejně jako je rychle vyhodnotitelná rozmanitost
jednotlivých názorů či postojů.
Podnětem k odborné diskuzi je otázka, zdali jsou projektivní metody
metodami výzkumnými, nebo jsou užívány spíše k jiným (např. diagnostickým) účelům? Autoři byli pravděpodobně ovlivněni prací psychologa
M. Miovského (2006), který ve svém výčtu metod získávání kvalitativních
dat projektivní metody rovněž zmiňuje. Poněvadž je recenzovaná publikace
zaměřena primárně na studenty učitelství, a projektivní metody jsou využívány zpravidla v klinicky orientovaných studiích, je výklad zaměřený na tuto
problematiku zbytečně rozsáhlý. Vzniklý prostor by tak bylo možno věnovat
pro začátečníky důležitějším tématům. Pokud by byli autoři precizní, pak by
navíc v deváté kapitole vysvětlili, jak data získaná projektivními metodami
analyzovat a interpretovat.
Jako problematické lze vnímat i zařazení případové studie do kapitoly
s metodami sběru dat, neboť podle M. Sedláčka (2007) je případová studie
zařazována k základním výzkumným designům. M. Miovský (2006) případovou studii považuje za základní typ výzkumu v kvalitativním přístupu
a J. Hendl (2005) ji řadí mezi základní přístupy kvalitativního výzkumu. Tuto
skutečnost si jistě uvědomovali i sami autoři, když zvolili poměrně široký
a neobvyklý název kapitoly Vybrané metody a designy sběru dat.
V šesté kapitole se M. Chráska věnuje testům v pedagogickém výzkumu.
Svým tematickým zaměřením je kapitola cílena na učitele, neboť se po-
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drobně věnuje didaktickým testům a jeho druhům, konstrukci didaktického
testu, testovým úlohám, vlastnostem didaktického testu a jeho standardizaci.
Kapitola je psána fundovaně a poznatky z ní jsou využitelné v kažodenní
pedagogické praxi. Učený čtenář však při detailnějším prozkoumání zjistí, že
jde o upravenou kapitolu, kterou autor publikoval ve své monograﬁi s názvem
Metody pedagogického výzkumu.
Sedmá kapitola M. Havingera přináší vhled do kvantitativní analýzy dat.
Volně navazuje na čtvrtou kapitolu se základními informacemi o kvantitativním typu výzkumu. Rozebrána je typologie proměnných včetně jejich
ukázek, autor podává přehled jak deskriptivních statistik pro jednotlivé proměnné, tak používaných testů pro statistické testování hypotéz (např. chí-kvadrát, t-test, analýza rozptylu ANOVA, korelační koeﬁcient). Čtenáři se
dále naučí, jak převádět výchozí proměnné na jiné typy.
Praktickým pomocníkem i pro zkušenější badatele je osmá kapitola M. Maněnové, která seznamuje se zpracováním dat v programu MS Excel 2007.
Kapitola je postavena na řešení konkrétních úloh, na nichž je krok po
kroku ukázáno využití pokročilých funkcí tohoto tabulkového procesoru.
Studenti využijí zejména tvorbu četnostních tabulek, graﬁcké znázorňování
dat a výpočet základních veličin deskriptivní statistiky. Užitečné by bylo
kapitolu rozšířit o nástin postupů při vytváření kontingenčních tabulek, což
je další z užitečných funkcí tohoto tabulkového procesoru, kterou by mohli
studenti učitelství využít.
Kvalitativní analýza a zpracování dat je obsahem deváté kapitoly, v níž
K. Juklová popisuje požadavky na transkripci a segmentaci, vysvětluje princip kódování, poznámkování a postihování vztahů mezi kategoriemi, dále
ukazuje možnosti graﬁckého a tabelárního zobrazování, vytváření struktury
příběhů a interpretace zkoumaných dat. Problematika analýzy a interpretace
kvalitativních dat je zpracována na dvaceti stranách a z analytických postupů
je objasněno pouze otevřené kódování. Z toho je zřejmé, že se jedná o stručný
exkurz do analýzy kvalitativních dat, který si vyžádá studium další – speciﬁčtěji zaměřené – odborné literatury, ale především osvojení dovedností
kvalitativní analýzy na reálných výzkumných datech.
Poslední desátá kapitola, kterou zpracoval P. Zikl, seznamuje s psaním
výzkumné zprávy, její strukturou, formálními požadavky a postupem práce.
Kapitola je završena možnými způsoby prezentování výzkumné zprávy. Rovněž tato kapitola má především výkladový charakter.
Publikace Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty
učitelství je logicky uspořádaná, psaná srozumitelným, odborným jazykem
a syntetizuje nejdůležitější informace o předmětné problematice, které by si
měli osvojit jak budoucí, tak současní učitelé a další pedagogičtí pracovníci.
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Tím se řadí mezi zdařilé vysokoškolské učební texty a jistě si na knižním trhu
nalezne své místo.
Konstruktivní kritiku si však zaslouží úvodní slova autorů, podle nichž je
kniha „svou povahou didaktická“ (s. 11). Aby mohla sloužit například jako
distanční studijní text, musí být napsána nejenom logicky a srozumitelně,
ale musí čtenáře zároveň motivovat a především aktivizovat a poskytovat
zpětnou vazbu. Aby Základy pedagogicko-pychologického výzkumu pro
studenty učitelství v maximální míře usnadnily studium, bylo by vhodné
text ve druhém přepracováném vydání doplnit o cíle studia jednotlivých
kapitol, praktické příklady ilustrující kvalitně zpracované teoretické základy
a aktivity, které studentům zajistí zpětnou vazbu (např. ve formě otázek
a úkolů ke studiu, cvičení či testových otázek včetně odpovědí a řešení k nim).
Jak upozorňují sami autoři, ojedinělost monograﬁe, oproti zavedeným metodologickým publikacím, tkví v tom, že podává souhrnný pohled na kvantitativní i kvalitativní výzkum. Přestože Základy pedagogicko-psychologického
výzkumu pro studenty učitelství ve své podstatě nepřináší nové informace
(publikované například jen v zahraniční odborné literatuře a časopisech)
či inovativní pohled na pedagogický výzkum, díky obdobným publikacím
vzrůstá obeznámenost učitelů s metodologickými přístupy a speciﬁckými
metodami pedagogického výzkumu. Výsledkem je, že učitelé získávají hlubší
vhled do výzkumných procedur, což jim umožňuje lépe rozumět empirickým
poznatkům a následně je využívat ve své každodenní pedagogické praxi. A to
je pádný důvod, proč práci M. Skutila a kolektivu – přes dílčí nedostatky –
doporučit.
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KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI
Petra Kadlecová
RECENZE KNIHY
H

, V. Koučování ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009.
176 s. ISBN 978-80-247-2450-8.

Publikace Violy Horské Koučování ve školní praxi vyšla v roce 2009 v nakladatelství Grada Publishing v edici Pedagogika. Cílem knihy je, slovy
autorky v Předmluvě, seznámení čtenářů s možnostmi uplatnění koučinku
jako jednoho z nástrojů řízení změny ve škole (s. 7). V této části knihy je
také explicitně vyjádřeno, kdo tvoří předpokládanou čtenářskou skupinu, pro
kterou je téma zpracováno – ředitelé základních a středních škol, koordinátoři tvorby školních vzdělávacích programů, školní psychologové a výchovní
poradci škol. Autorka na několika místech knihy uvádí svůj záměr představit
koučování jako efektivní metodu řízení a rozvoje jednotlivců i sociálních
skupin či pracovních týmů, jehož lze ve školním prostředí využít.
Kniha je přehledně členěna do šesti kapitol, které na sebe logicky navazují a naplňují v Předmluvě vyjádřený cíl. Kapitola Úvod velmi stručně
seznamuje čtenáře se stěžejními dokumenty reformy českého vzdělávacího
systému. Je připomenuto, že tento proces probíhá souběžně s přibližováním
se evropským standardům a v kontextu celoevropských snah o zvyšování
kvality a efektivity vzdělávání. Zdůrazněna je zejména přeměna vzdělávacího
kurikula směrem ke školním vzdělávacím programům (dále jen ŠVP), kde
jedním z nástrojů akcelerace této změny může být vedení celého procesu
tvorby ŠVP pomocí koučinku.
Následuje kapitola představující koučování jako nedirektivní styl vedení
a rozvoje lidí. V jejím počátku autorka nejprve deﬁnuje koučování jako
jedno ze čtyř stadií vedení lidí ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele
(vedle mentoringu, delegování a participace). Následuje vysvětlení odlišnosti koučování od jiných forem práce s klienty (poradenství, trénování,
mentorování a terapie). Ještě dříve než jsou představeny podstata a význam
koučování, jeho principy a možná úskalí, je vysvětlen vztah leadershipu
a koučinku na pozadí McGregorovy teorie X-Y řízení lidských zdrojů. Na
okraj této kapitoly lze konstatovat jistou rozpolcenost textu, zatímco v jejím
úvodu je zdůrazněno využití koučinku při vedení skupin osob a realizování
procesu změny v organizaci, při bližším popisu samotné metody je pozornost
věnována individuálnímu koučinku, tedy práci s jedním klientem. Tento
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trend se uplatňuje též v následujících částech knihy, zejména v navazující
kapitole, která popisuje koučovací proces v praxi.
Ve třetí kapitole zjišťuje čtenář, jaké jsou nástroje kouče pro práci s klienty,
včetně jejich graﬁckých a názorných podob a příkladů. Velmi podrobně je
představen model GROW, který je univerzálním nástrojem koučování, popisující proces změny ve sledování kroků cíl (G), současný stav (R), možnosti
řešení (O), akční plán (W). Nechybí uvedení a popis základních nástrojů
pro vedení rozhovoru, a to nejen dobrého kouče (zde se jedná o aktivní
naslouchání a poskytování zpětné vazby za používání otevřených otázek).
Čtvrtá kapitola knihy je soustředěna na v Úvodu deﬁnovaný cíl knihy
– koučování v procesu řízení změny. Vstup do tohoto tématu je koncipován poměrně široce. Setkáváme se s vymezením termínu změna za využití
poněkud obecných obratů „každý den se mění prostředí kolem nás“ (s. 97),
poté následuje lehce násilný přechod k účinnosti koučování při řízení změn
v organizaci a až v závěru k řízení změn v procesech školy. Tato kapitola je
naplněna termíny jako „strategie plánování“, „akční plánování“, „strategická
analýza“, jejichž deﬁnování zůstává v poměrně obecné rovině, a aplikace na
školní prostředí je v podstatě pouze naznačena, přestože se nabízí mnoho
příkladů z různých stupňů školství.
Rozpačitý dojem však docela vyvažuje poslední kapitola nazvaná „Uplatnění koučování v každodenní praxi školy“ (s. 123–163). Autorka v ní představuje konkrétní příležitosti ke koučování ve škole, ať už při práci učitele se
žáky, využití koučinku při výchově k volbě povolání či při evaluaci vzdělávacího procesu. Pro praxi je využitelné zejména uvedení možných otázek či
technik koučinku na úkolech při řízení školy.
Při celkovém hodnocení knihy se nabízí několik směrů pohledu. Kritické
připomínky vzbuzuje zejména zacházení s informačními zdroji. Přestože si
kniha neklade za cíl být odbornou publikací, představuje myšlenky, teorie či
přístupy jiných autorů (Maslow, s. 43; McGregor, s. 25 aj.), což by mělo být
ošetřeno standardním způsobem. V knize je poměrně zdůrazněna situace
tvorby ŠVP jako příklad procesu změny, při kterém lze aplikovat koučovací
přístup. V tomto kontextu není příliš šťastné načasování vydání publikace.
V roce 2009 měly již základní školy a nižší ročníky gymnázií ŠVP vytvořeny
a uvedeny v činnost, střední školy byly buď ve fázi před zahájením vyučování
dle ŠVP nebo jeho tvorby. Jiné uplatnění tohoto nedirektivního rozvoje lidí ve
školním prostředí je uveden pouze v závěru, přitom lze jeho principy zavádět
v běžných hodinách při projektovém vyučování, v každodenní práci třídních
učitelů, výchovných resp. kariérových poradců ve škole, při organizaci žákovské školní samosprávy, vedení porad učitelských i neučitelských pracovníků
školy a mnohých dalších situacích.
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Důvodů, proč si recenzovaná kniha zaslouží pozornost, je ovšem také
několik. Předně uvádí čtenáře srozumitelným stylem do tajů procesu koučování, činí jej přístupnější i mimo svět ﬁrem zaměřených na produkci a zisk.
Vedle koučování také představuje další pojmy z oblasti řízení lidských zdrojů,
které pracovníkům ve školství nemusí být vždy známy v celé své hloubce
a rozsahu. A v neposlední řadě připomíná pedagogickým pracovníkům, že
mohou nebo dokonce i mají být manažery znalostního a osobnostního
kapitálu budoucích generací.
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UČENÍ PRO PRACOVIŠTĚ: PROSTOR PRO UPLATNĚNÍ
KONCEPTU WORKPLACE LEARNING V ČESKÉM
PROSTŘEDÍ
Jitka Vidláková
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N
, P. Učení pro pracoviště: prostor pro uplatnění konceptu workplace
learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 153 s.
ISBN 978-80-210-5116-4.
Autorem publikace je doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., který působí na Ústavu
pedagogických věd Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity, kde se věnuje
především výuce andragogických předmětů a výzkumu v oblasti celoživotního učení a workplace learning. Kniha, která se nám dostává do rukou, je
výsledkem jeho přibližně pětileté vědeckovýzkumné práce na poli profesního
vzdělávání dospělých.
Hned na úvod je nutné poznamenat, že se nejedná se o prakticky orientovanou příručku učení pro pracoviště, ale o teoreticko-empirickou studii,
která v širším socioekonomickém kontextu reﬂektuje změny v uvažování
o profesním vzdělávání dospělých, které je zasazeno do rámce celoživotního
učení. Klíčovou myšlenkou prezentovanou v publikaci (Petr Novotný hovoří
dokonce o možné změně paradigmatu), je změna v uvažování o profesním
vzdělávání dospělých a s ní související vznik konceptu workplace learning.
Jak ale Petr Novotný píše „. . .koncept workplace learning (zpravidla) nemá
ambici jiné přístupy nahrazovat ani překonávat, jako je spíše doplnit v rovině
výzkumu, analýzy a také v rámci hledání efektivních přístupů k rozvoji
jedince“ (s. 6). Odmítnutí nebo překonání stávajících konceptů není tedy
cílem knihy, ale záměrem je především představení nového konceptu vedle
těch stávajících. Důvodem k tomu je mimo jiné i fakt, že koncept workplace
learning pracuje na bázi již existujících teorií, jako jsou organizační učení,
reﬂexivní praxe aj.
Kromě představení nového konceptu je dalším významným cílem knihy
identiﬁkování možnosti uplatnění konceptu učení pro pracoviště v českém
prostředí. Hlavní výzkumnou otázkou pro Petra Novotného bylo: Jaké jsou
hlavní bariéry a hlavní hybatelé učení pro pracoviště v českém prostředí?
V první kapitole Petr Novotný objasňuje Okolnosti vzniku konceptu učení
pro pracoviště. Výklad omezuje na popis čtyř klíčových oblastí majících vliv
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na vznik konceptu učení pro pracoviště. Jsou jimi: 1) měnící se charakter ekonomiky a společnosti; 2) změny ve struktuře společnosti a s nimi související
přesuny pracovníků mezi sektory; 3) vývoj uvažování o organizacích a lidech
v nich; 4) reﬂexe učení se dospělých. Posledně jmenované téma vyúsťuje
v diskuzi o obecnějším konceptu celoživotního učení, z něhož prozatím není
vydělován koncept učení pro pracoviště. Petr Novotný zde uvádí logické
důvody pro prosazení konceptu celoživotního učení v současné společnosti
a konstatuje jejich vzájemnou protichůdnost, kterou rozpracovává ve druhé
kapitole.
Druhá kapitola Pluralita zájmů o profesní vzdělávání (a učení se) dospělých
uvádí čtenáře do širší problematiky učení se a vzdělávání dospělých vázaných na práci, profesi a pracoviště. Text přináší přehled hlavních očekávání
vztažených ke vzdělávání dospělých, která jsou dnes deﬁnována v četných
dokumentech sociální i ekonomické politiky. Petr Novotný zde rozkrývá pluralitu zájmů na této oblasti v rozmanitých oborech a u různých aktérů života
společnosti a fungování ekonomiky. Činí tak na základě studia současných
politických dokumentů a existujících teorií vztahujících se k profesnímu
vzdělávání dospělých.
V úvodních pasážích kapitoly je uveden přehled v současnosti existujících pojmů, které jsou používány v souvislosti se vzděláváním dospělých,
vázaném na pracovní kontext. Petr Novotný se přiklání k pojmu profesní
vzdělávání dospělých, který považuje vůči ostatním současně se objevujícím
pojmům za pragmatický (ač ne zcela ideální). Oblast zájmu profesního
vzdělávání následně vymezuje jako „učení se a vzdělávání dospělých spojené
s pracovištěm, náplní práce, povoláním či profesí vykonávanou aktuálně,
v budoucnu a dokonce i v minulosti“ (s. 31). Touto deﬁnicí je už částečně
vymezeno, čím se text bude nadále speciﬁcky zabývat.
Shodně s první kapitolou i druhá kapitola vyúsťuje v diskusi o širším
konceptu celoživotního učení, které je zde chápáno jako zastřešující koncept,
v jehož rámci se prolínají společné zájmy oborů vzdělávání dospělých, rozvoje lidských zdrojů a ekonomiky vzdělávání. Jak Petr Novotný konstatuje,
„celoživotní učení ve své složce věnované dospělým tedy v jistém smyslu
přemosťuje obory a teorie andragogiky, rozvoje lidských zdrojů a ekonomiky
vzdělávání. (. . .) Učení pro pracoviště je složkou celoživotního učení a svým
charakterem je mu velmi blízké“ (s. 42).
Po širším teoretickém vstupu se ve třetí kapitole Petr Novotný dostává
k jednomu z významných cílů své publikace, jímž je Hledání teorie učení pro
pracoviště. Hned v úvodu kapitoly je konstatováno, že ve středoevropském
prostoru se s explicitními odkazy na učení pro pracoviště příliš nesetkáváme. Pokud už se s nimi setkáváme, ukazují se v nich značné rozdíly
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v míře i způsobu prosazení tohoto konceptu podle národních, kulturních
a ekonomických kontextů. Hledání pedagogických či andragogických teorií
učení pro pracoviště je dále komplikováno tím, že spíše než prohlubování
teorie jsou požadovány návody k praxi učení pro pracoviště. Petr Novotný
společně s jinými autory konstatuje, že „učení pro pracoviště je koncept
výrazně spojený se současným vývojem ekonomiky a společnosti. . .Určité
znalosti, případně i dovednosti se tedy nelze učit pouze pobýváním na
pracovišti, a pak je třeba, aby učení bylo pedagogicky zprostředkováno, aby
proces učení byl facilitován a znalosti byly zpřístupněny všem pracovníkům“
(s. 45). Při uvažování o učení pro pracoviště je třeba dále zohlednit různé
roviny (a také se s nimi teoreticky vyrovnat), v nichž se odehrává učení na
pracovišti: individuální, skupinovou a organizační. Z možných teoretických
východisek k vystavění konceptu učení pro pracoviště Petr Novotný v textu
uvádí následující tři: konstruktivismus, skupinová dynamika a organizační
učení.
Vlastnímu deﬁnování učení pro pracoviště předchází poukaz na rozmanitost v uvažování o celém konceptu, který může být nahlížen z různých
perspektiv (pedagogické, manažerské a kritické) a rozvíjen v rovině akademické či praktické, jejichž vztah je komplikovaný. Při deﬁnování učení pro
pracoviště se Petr Novotný přiklání k širší deﬁnici, kdy učení pro pracoviště
vymezuje jako „celek skládající se z učení na pracovišti, pro pracoviště
a prostřednictvím pracoviště“ (s. 49). V této deﬁnici je dobře vystižen účel
celé diskuse o učení pro pracoviště: pozornost je nově obracena na interakci
jedinec – pracoviště, a to vedle obvyklých ohnisek zájmu andragogiky
(interakce jedinec – obsah učení) nebo managementu (jedinec – výkon). Uvedená deﬁnice také odmítá speciﬁcké vymezení učení pro pracoviště místem
či časem učení a zdůrazňuje proto prvek učení PRO pracoviště. Souhrnně
můžeme říci, že koncept učení pro pracoviště Petr Novotný popisuje jako
koncept vyhrazený dospělým, kteří jsou svázáni s určitým pracovištěm.
Součástí konceptu přitom není příprava pro profesi vázaná především na formální vzdělávání, ale naopak rozhodující role je připisována neformálnímu
vzdělávání a informálnímu učení. Kromě vlastní deﬁnice učení pro pracoviště
je prostor věnován ještě vymezení pojmu pracoviště.
Vedle řady argumentů ve prospěch konceptu učení pro pracoviště, které
jsou představeny v rovině individuálního učení, skupinového a organizačního učení, zmiňuje Petr Novotný rovněž některé negativní aspekty celého
konceptu, které mohou vést až dysfunkčnímu učebnímu cyklu. Tímto Petr
Novotný zjevně neopomíjí představení komplexnějšího pohledu na popisovaný koncept.
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Čtvrtá kapitola Učení pro pracoviště jako praxe se nejprve krátce věnuje
rekapitulaci zisků, které z uplatnění učení pro pracoviště mohou plynout
a kvůli kterým má smysl koncept implementovat. Další pasáž je věnována
řízení procesu učení pro pracoviště, zejména metodám typicky spojeným
s učením pro pracoviště. Kapitolu uzavírají klíčové momenty uplatnění učení
pro pracoviště.
Pátá kapitola Kontext profesního učení a vzdělávání v ČR po roce 1989 má
za cíl sumarizovat hlavní změny, které se udály v České republice po roce
1989 v oblasti trhu práce a ve vzdělávání dospělých s důrazem na profesní
vzdělávání. Konkrétně je přiblížena změna profesní struktury, koncepční
a programové dokumenty vztahující se ke vzdělávání dospělých a vývoj české
legislativy v této oblasti. V poslední subkapitole je diskutována role školy
ve vzdělávání dospělých, která je v současnosti nedořešena: „Otázkou je, do
jaké míry je možné očekávat, že systém školství postavený na principech
pedagogických a systém vzdělávání dospělých budou bez problémů schopny
vzájemného doplňování“ (s. 96). Závěrem jsou obecně konstatovány nedořešené problémy týkající se legislativy i zabezpečení fungujícího systému
profesního vzdělávání dospělých.
Kapitola Profesní vzdělávání dospělých na konci první dekády 21. století
předkládá především empirická data vztahující se k profesnímu vzdělávání
dospělých v České republice. Výsledky jsou čerpány převážně z reprezentativního kvantitativního šetření, které realizoval tým Rabušicové v rámci
projektu „Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority,
příležitosti a možnosti rozvoje“, na němž se Petr Novotný také výzkumně
podílel. Jsou zde uvedeny zajímavé výsledky, z nichž mnohé ukazují na
to „. . . že dospělí v ČR se příliš vzdělávat nechtějí . . .“ (s. 108). Současně
s tím je uvedeno: „Proč dospělí tak málo participují na dalším vzdělávání,
zůstává stále nezodpovězenou otázkou“ (s. 106). Tato konstatování mohla být
v textu více diskutována v kontextu socioekonomických změn popsaných
v předchozích kapitolách, kde Petr Novotný mimo jiné apeluje na nutnost
komplexního náhledu na data vztahující se ke vzdělávání dospělých. V porovnání s teoretickou částí publikace, kde Petr Novotný čerpá primárně ze
zahraničních zdrojů je škoda, že české výsledky nejsou doplněny také o informace o zahraničních výzkumech v oblasti profesního vzdělávání dospělých.
Závěrečná kapitola Učení pro pracoviště v kontextu dvou transformací
profesního vzdělávání dospělých se navrací ke změnám a vývoji v oblasti
vzdělávání dospělých po roce 1989, které jsou zde označeny jako transformace
ekonomická a transformace andragogická. V jejich rámci se Petr Novotný
zamýšlí nad možnostmi uplatnění konceptu učení pro pracoviště v českém
kontextu. Jsou identiﬁkovány hybatelé i bariéry pro uplatnění učení pro
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pracoviště. Závěrem je čtenáři nabídnut scénář budoucího vývoje v oblasti
vzdělávání dospělých, který vychází z vybraných zahraničních textů.
Při celkovém hodnocení publikace můžeme konstatovat, že je čtenáři
předložen hutný, informačně bohatý a čtivý text, doplněný četnými graﬁckými vyobrazeními (schémata, přehledové a srovnávací tabulky). Jedná se
o publikaci, která rozšiřuje spektrum existující literatury zabývající se konceptem workplace learning. Ocenit je třeba úsilí Petra Novotného o podání
komplexního pohledu na profesní vzdělávání dospělých, při němž vychází
z četných mezinárodních publikací a zkušeností i z lokálních informačních
zdrojů. Empirická část už není tak komplexně zpracována, pokud jde o informační zdroje a interpretaci výsledků, nicméně nepostrádá plastičnost. Text je
současně protkán mnohými otázkami, které jsou diskutovány a zodpovídány,
ale i těmi, které na své zodpovězení teprve čekají.
Co můžeme především považovat za přínosné na této knize, je záměr Petra
Novotného pokusit se zanést do českého pedagogického a andragogického
diskurzu víceméně nový pojem „učení pro pracoviště“ (workplace learning).
Každý autor, který se o zavedení nového konceptu do stávající teorie pokouší,
vždy svým způsobem riskuje. Závěrem je proto nutné ocenit odvahu Petra
Novotného, jenž se nedal odradit obtížností tohoto úkolu. To, že si byl vědom
naznačeného úskalí, se projevuje už v předmluvě a v úvodu textu opatrnými
a pečlivě volenými formulacemi, jimiž argumentuje ve prospěch potřebnosti
nového konstruktu a jeho přínosu. Jimi jsou především: 1) obrácení pozornosti k interakci jedinec–pracoviště; 2) odkrytí jevů perspektivě jiných konceptů skrytých; 3) hlubší porozumění negativním stránkám procesu učení
(s. 5).
Publikaci lze doporučit především odborníkům zabývajícím se z různých
pozic profesním vzděláváním dospělých a dalším zájemcům o tuto oblast
vzdělávání dospělých.
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VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V OBLASTI PRÁCE S VÝPOČETNÍ
TECHNIKOU V RÁMCI UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Martin Dosedla
Abstrakt: Předložený článek se zabývá problematikou vzdělávání seniorů v oblasti
práce s výpočetní technikou. Ve spolupráci s Univerzitou třetího věku Masarykovy
univerzity jsou již několik let realizovány specializované krátkodobé počítačové kurzy
pro seniory. Článek shrnuje realizované kurzy, podává přehled o možnostech i didaktických speciﬁkách zjištěných v praxi při práci s posluchači U3V a předkládá čtenáři
shrnutí výzkumu realizovaného v minulých letech.
Klíčová slova: Univerzita třetího věku, U3V, vzdělávání dospělých, výuka PC, počítačové kurzy, výpočetní technika, digitální fotograﬁe

SENIOR EDUCATION IN THE FIELD OF COMPUTER
TECHNOLOGY AT THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Abstract: This paper is concerned with the issue of education for seniors in the ﬁeld
of computer technology. Short specialised computer courses for seniors have been
held for a number of years now in co-operation with the University of the Third Age
at Masaryk University. This article summarises the courses held, presents an overview
of the possibilities and didactic speciﬁcs discovered during work with U3A students,
and presents the reader with a summary of the research conducted in recent years.
Key words: University of the Third Age, U3A, adult education, PC training, computer
courses, computer technology, digital photography

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity realizuje již několik let
nad rámec základního programu přednášek krátkodobé tematicky zaměřené specializované kurzy. Ve spolupráci s Katedrou technické a informační
výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity jsou realizovány kurzy
pokrývající oblast výpočetní techniky a práce s ní.
Informační a komunikační technologie prožívají obrovský rozvoj nejvíce
v posledních letech. Pro současnou mladou generaci je práce s nimi přirozená
od dětského věku. Starší generace posluchačů Univerzity třetího věku však
neměla tolik možností a příležitostí se s výpočetní technikou seznámit
a práce s PC je pro ně často naprosto novou a dříve nepoznanou zkušeností.
Přesto, anebo právě proto, je jejich ochota se vzdělávat v této oblasti a jejich
zájem až udivující a hlavně obdivuhodný.
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Jako lektor se již několik let zabývám vedením PC kurzů různých úrovní
znalostí i zaměření. Cílem tohoto článku je shrnout poznatky z praxe, co se
týče způsobů, možností a zájmu posluchačů o toto téma. Předložit čtenářům
zkušenosti s výukou počítačových kurzů pro seniory a přednést některé
výsledky kvantitativního dotazníkového šetření realizovaného s posluchači
počítačových kurzů s cílem zjistit stanoviska posluchačů k výpočetní technice po absolvování kurzů.

Speciﬁka vzdělávání seniorů
Vzdělávání je chápáno jako celoživotní proces, který každého člověka provází
od narození až prakticky do stáří. Jedná se o záměrné osvojování vědomostí,
dovedností a návyků (Šimoník, 2005). Cílem společnosti a Univerzity třetího
věku je vytvořit takové podmínky a vzdělávací příležitosti, aby lidé cítili potřebu vzdělávat se a zdokonalovat a také mohli a chtěli tuto potřebu uspokojit
i v seniorském věku (Mazel, 2007). Tvůrčí schopnosti jsou zachovány i do
vysokého věku i přes fakt, že kulminují zpravidla do 45 let věku.
Psychologická teorie aktivního stárnutí předpokládá, že ve stáří jsou v podstatě zachovány potřeby středního dospělého věku, především potřeba být
nadále aktivní a mít pocit užitečnosti (Mazel, 2007). Výzkumy potvrzují, že
vzdělávací aktivity v postproduktivním věku přispívají k pocitu začlenění
do společnosti. Vzdělávání ve starším věku se tak stává nutnou podmínkou
k pochopení života ve stále měnícím se světě (Mühlpachr, 2004).
Bezesporu můžeme při výuce seniorů pozorovat speciﬁka a rozdíly oproti
mladším generacím. Práce vyžaduje především odbornou připravenost, trpělivost a tedy i úpravu procesu výuky. Vzhledem k nezvratnému biologickému
procesu stárnutí jsou ovlivňovány schopnosti smyslového vnímání, motoriky,
reakcí, koncentrace i kapacity paměti. Stimulace v podobě učení se novým
věcem působí pozitivně na tento proces a zpomaluje jej. Jaké klíčové rozdíly
tedy pozorujeme?
• Motivace a zájem se učit novému – pozitivně vyšší, dobrovolnost návštěv
kurzů a zájem posluchačů o problematiku a o praktické činnosti s PC.
• Smyslové vnímání a koordinace – zhoršování zraku negativně ovlivňuje
jak samotnou práci s PC při sledování monitoru, tak i proces výuky
při sledování projekčního plátna. Jediným řešením je nižší tempo výuky
a individuální přizpůsobení uživatelského rozhraní na PC (rozlišení,
využití nástroje lupa na projektoru apod.).
• Témata výuky – čistě praktické zaměření s minimem teorie činnosti PC.
Postupné osvojování si klíčových pojmů z oblasti výpočetní techniky.
Respektování individuálních zájmů posluchačů.
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• Metody výuky – frontální výuku a demonstraci činností je nutné doplnit
individuální prací s každým posluchačem. Pedagog tedy musí obcházet
jednotlivé posluchače a radit jim přímo u jejich PC. V této souvislosti se
v praxi osvědčují menší skupiny posluchačů a zapojení dalšího asistenta
do výuky. Také se zde opět projevuje potřeba volnějšího tempa, které dá
prostor postupu – sleduj, vykonej, zapiš. Musíme tedy dát možnost, aby
si posluchači zapisovali poznámky tak, jak jim vyhovují.

Náplň realizovaných kurzů výpočetní techniky
V průběhu spolupráce s U3V bylo realizováno mnoho běhů několika základních typů kurzů. Většina posluchačů se zájmem o práci s PC jsou začátečníci
nebo mají naprosto minimální zkušenosti. Je ovšem fakt, že jako lektor
pozoruji v průběhu let zlepšující se vstupní znalosti posluchačů a klesající
počty „naprostých začátečníků“. Mnoho absolventů kurzu pro začátečníky
však má dále zájem o rozvíjení svých znalostí a dovedností, a tak pokračují
ve vzdělávání v následujících kurzech. Znalosti mnoha začátečníků jsou
vskutku nulové. Mnozí nemají alespoň zkušenosti z psaní na psacím stroji
a postrádají jakoukoli výhodu orientace na klávesnici. Způsob práce s myší je
pak pro ně něčím zcela novým. Již po prvním bloku výuky se však v základech
začínají orientovat a jejich znalosti rychle přibývají. Výuku je však třeba vzít
zcela od začátku. Je nutné vysvětlit, k čemu je která klávesa, jak správně držet
myš a pohybovat s ní, či vysvětlit co je to „kliknutí“.
Největší překážkou je v tomto ohledu jejich strach. Sami posluchači často
charakterizují svůj vztah k počítači: „Já se bojím, abych tomu něco neudělala“.
Je to přirozená reakce na něco nového, co neví, jak přesně funguje. Avšak jak
se tohoto „strachu“ začnou postupně zbavovat a nebojí se sami experimentovat, jejich vědomosti a zkušenosti rostou o to rychleji.
Jedním z největších kladů posluchačů je jejich vnitřní motivace. Chtějí se
naučit něco nového, přiblížit se činnosti svých dětí či vnuků a ukázat, že se
mohou naučit pracovat s počítačem.
A jaké kurzy byly ve spolupráci s Univerzitou třetího věku pro posluchače
realizovány? Během posledních 5 let se názvy kurzů mění, doplňují se kurzy,
o které je zájem největší, a aktualizuje se i jejich náplň. Historicky se jedná
o kurzy:
• Základy práce s počítačem.
• Práce s počítačem pro mírně pokročilé.
• Práce s počítačem pro pokročilé.
• Digitální fotograﬁe.
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• Internet a elektronická pošta prakticky.
V posledních dvou letech se zvyšují vstupní znalosti posluchačů a tím se
také zvyšují nároky na kurzy a látku v nich. V současnosti probíhají 3 základní
typy kurzů, jejichž náplň níže blíže představím.
Základní kurz práce s počítačem:
Hlavním cílem tohoto kurzu je motivovat účastníky k praktickému využití PC
a vybavit je pro tento účel základními teoretickými znalostmi a praktickými
dovednostmi, a to včetně schopnosti tyto dále aktivně samostatně rozvíjet.
Kurz je zaměřen na základy uživatelské práce na PC v operačním systému
MS Windows a nejpoužívanějších programech pro psaní textů a práci s internetem. Je vhodný pro posluchače s nulovými znalostmi, ale hlásí se do něj
i posluchači mající již úplné základy zvládnuté. Náplň je s každým kurzem
aktualizována i s ohledem na přání a zájmy aktuální skupiny posluchačů.
Základem je práce v operačním systému Windows, v programech balíku
Microsoft Oﬃce (Word, Excel, PowerPoint), práce s elektronickou poštou
a internetem.
Práce s počítačem pro pokročilé (Aplikovaná informatika):
Praktická cvičení tohoto kurzu jsou zaměřena na rozšiřování a prohlubování
znalostí pro práci s PC. Náplň jednotlivých cvičení je co nejvíce přizpůsobena
požadavkům účastníků.
Základní témata a oblasti jsou:
• pokročilé vyhledávání a komunikace na internetu (ICQ, Skype, e-mail);
• kancelářské programy – procvičení sady MS Oﬃce;
• práce se soubory – archivace, komprimace;
• zpracování obrázků;
• vypalování, tisk a skenování.
Posluchači se naučí a prakticky zvládnou široké spektrum činností u počítače.
Digitální fotograﬁe (Základy tvůrčí a digitální fotograﬁe a její zpracování na
PC):
Posluchači kurzu získají znalosti a dovednosti z oblasti vytváření a zpracování digitální fotograﬁe na osobním počítači. Dozví se o principu a funkcích
digitálního fotoaparátu a způsobech správného pořizování fotograﬁí. Naučí
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se přenést fotograﬁi do PC pomocí scanneru. V počítači si osvojí zpracování
fotograﬁe v graﬁckých editorech (Zoner PhotoStudio, Google Picasa, Adobe
Photoshop) a naučí se ji dále upravovat, opravovat chyby, dělat fotomontáže
apod. Zvládnou ukládání snímků na přenosná média, vkládání do dokumentů, archivování, posílání elektronickou poštou, tisk a zveřejňování na
internetu.
Tyto výše uvedené kurzy bývají realizovány každý semestr. V posledních
letech je velký zájem právě o posledně zmiňovaný kurz zpracování digitální
fotograﬁe. V roce 2011 byla aktualizována počítačová učebna novým vybavením. Pořízeny byly nové PC včetně 22”širokoúhlých monitorů, kamery či digitálního fotoaparátu. Toto vybavení rozšířilo možnosti kurzů a zatraktivnilo
je pro nové posluchače.

Speciﬁka průběhu kurzů, zájmy posluchačů a problémy
při výuce
Skutečné náplně jednotlivých kurzů kopírovaly výše uvedené obsahy. Ovšem
získáváním praxe s prací se seniory ubývalo probírání teorie a přibývalo
probírání látky na přání posluchačů. Jednotlivé činnosti s PC je přitom nutné
stále opakovat, aby si je posluchači zautomatizovali. Pokud nejsou zaběhnuté
základní principy, jejich osvojení je poměrně náročné. Naopak v pokročilejších kurzech, kdy už jsou základní techniky zvládnuté, je postup učení nové
aplikace rychlejší a jednodušší a posluchači mohou i sami objevovat nástroje
a možnosti práce.
Podívejme se nyní na nejčastější a nejproblematičtější činnosti a dovednosti při práci s PC (hlavně u začátečníků a mírně pokročilých):
• kurzor myši;
• správné držení myši;
• sledování kurzoru na obrazovce a ne samotné periferie;
• rozdíl mezi kurzorem myši a blikajícím kurzorem klávesnice;
• klik a dvojklik;
• kombinace kláves;
• sledování aktivního okna na obrazovce.
Myš a její úskalí jsou asi hlavním problémem práce s PC u začátečníků.
Sami senioři si jsou toho, co jim činí problémy, vědomi a upozorňují při
neformálních rozhovorech na tuto skutečnost a potřebu trpělivosti.
Další hlavní problémy posluchačů:
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Obrázek 1. Kurz digitální fotograﬁe

• Sledování činnosti a její provádění. Jedna část posluchačů sleduje výklad
a okamžitě se dílčí kroky snaží provádět. Druhá část sleduje celý postup
a pak se jej snaží zopakovat. Druhá varianta je jistě lepší. Posluchači
neztrácí pozornost a uvědomí si celý proces i s cílem. V takovém případě
je nutné provádět úkony po menších celcích, aby byly zapamatovatelné.
• Ukládání souborů, organizace souborů v PC a práce s nimi. Díky kombinaci mnoha úkonů je zvládnutí všech činností velmi náročné. U začátečníků se tedy omezujeme jen na uložení souboru na základní místa
(plocha, dokumenty) a jejich zkopírování na přenosné disky.
Z „teoretických“ znalostí posluchače nejvíce zajímají informace o pořízení
PC, připojení k internetu a další. Tedy jaký produkt je pro ně dobrý a vhodný.
Nejvíce času je ale věnováno praktickým dovednostem a jejich trénování.
I když zájmy posluchačů se různí, nejčastěji se setkáváme se zájmem o následující činnosti:
• E-mail – prakticky všichni posluchači mají zájem pracovat s elektronickou poštou a komunikovat pomocí ní se svými přáteli. Pokud již mají
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Obrázek 2. Kurz PC

nějakou zkušenost s PC, je také e-mail tím, co již někdy použili. Problémy
činí dodržení bezchybného napsání adresy a v druhé fázi hlavně práce
s přílohami. Také všichni pokročilejší mají již před kurzem zřízenou
elektronickou schránku a využívají ji.
• Práce s informacemi – druhé téma nejčastěji žádané pokrývá širší spektrum činností. V první řadě je to vyhledávání na internetu a dále práce
v textovém editoru, kde můžeme informace zpracovávat a upravovat. Do
této kategorie také řadíme možnosti přenesení dat na CD/DVD či ﬂash
disky.
Dále se zájmy různí, v každé skupině se najde několik jednotlivců, kteří se
zajímají o práci s MS Excel, zpracování digitálních fotograﬁí či umísťování dat
na internet. Pro samotnou výuku jsou vhodnější menší skupiny posluchačů,
kdy je možné se nejvíce věnovat každému individuálně a přitom nejsou
ostatní omezováni. Zájem posluchačů o informace je opravdu veliký a se
zaujetím poslouchají i téma, o kterém si mysleli, že je pro ně ze začátku
nevyužitelné. Často je zaujme, až když prakticky vidí možnosti a výhody
probírané látky.
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Metodologie výzkumného šetření a výsledky šetření
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjištění charakteristik posluchačů
kurzů výpočetní techniky. Motivací pro výzkum bylo zlepšení kurzů přizpůsobením jejich náplně charakteristikám posluchačů na základě získaných
výsledků šetření.
Výzkum probíhal u posluchačů výše představených kurzů. Vzhledem k vymezenému cíli výzkumu jsme stanovili následující výzkumné otázky:
• Jaké je zastoupení pohlaví?
• V jaké věkové kategorii navštěvují posluchači kurzy?
• Na jaké úrovni počítačové gramotnosti vstupují senioři do kurzů?
• Měli posluchači z kurzů strach?
• Co je motivovalo k návštěvě kurzů?
• Jaké mají pocity u PC po kurzech?
• Jak využijí získané znalosti a dovednosti?
• Pracují s PC mimo kurzy?
• Budou dále pokračovat ve vzdělávání se s PC?
• Jak je věkem ovlivněna ochota učit se nové věci?
Metodologicky bylo využito strukturovaného dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval převážně otevřené otázky pro získání detailnějších odpovědí, ale také otázky uzavřené. Níže předkládáme vyhodnocení uzavřených
otázek dotazníku pomocí počítačového zpracování. Dotazník byl realizován
nejprve klasickou formou a později formou elektronickou, kdy v kurzu vyplňovali dotazník posluchači přímo na PC. U uzavřených otázek byla povolena
vždy jen jedna odpověď, nejvíce vystihující mínění respondentů.
Výzkumným vzorkem jsou tedy senioři – posluchači kurzů realizovaných
v uplynulých letech. Celkem bylo rozdáno v kurzech 116 dotazníků, návratnost byla 100 %. Z tohoto důvodu považujeme vzorek za dostatečně
reprezentativní pro charakteristiku výzkumného cíle. Je však nutno dodat,
že i u seniorů se jejich vstupní vědomosti zlepšují, jak se do kurzů hlásí
s postupem času mladší ročníky.
Poměr zastoupení žen a mužů v kurzech je výrazně ve prospěch žen (více
než 80 %). Také dle Haškovcové (2006) se vysokého věku dožívají více ženy
než muži. Ve věkovém rozložení převládá věk 61–70 let (70 %) následován
71–80 let (20 %). Věk prakticky neovlivňuje zájem posluchačů o novinky,
ovšem je fakt, že schopnosti a rychlost vstřebávání informací mluví ve prospěch mladších posluchačů. Zajímavé výsledky (graf 1) byly získány v dotazu
na vstupní znalosti. Převládání „mírně pokročilých“ vysvětlujeme tím, že
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Úplný začátečník (začátečnice)
Mírně pokročilý (pokročilá)
Pokročilý (pokročilá)
Velmi pokročilý (pokročilá)

Obrázek 3. Graf 1 – úroveň znalostí
14%

6%
54%

26%

Ano, hrozný
Strach vyloženě ne, jen jistý respekt
Ne, už strach nemám, dřívě jsem měl/a
Ne, strach nemám, ani jsem neměl/a

Obrázek 4. Graf 2 – strach z VT

hranice není jasně stanovena a mnoho posluchačů již do styku s PC přišlo.
Druhou zajímavou otázkou (graf 2) je, zda mají posluchači z počítačů strach.
Jednoznačně převládá minimálně respekt. Tento výsledek jsme očekávali
již z počínání seniorů, kteří často váhají potvrdit nějaký dialog na PC, aby
se „něco nestalo“. Skupina těch, kteří strach nemají, je také velmi početná.
Zbavení se obav je nezbytné k dalšímu rozšiřování zkušeností a dovedností.
Pro srovnání výsledků je zajímavé vyhodnocení odpovědí na podobně
koncipovanou otázku po několika kurzech (graf 3). Z výsledků je zřejmé, že
absolvováním výuky dochází k pozitivní změně při vnímání PC a internetu
a senioři sami mají lepší pocit z práce s ním.
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14 %

16 %

16 %

14 %

40 %

Pořád mám strach
K počítači stále usedám s jistým respektem
Strach jsem měl/a, ale kurzy mi ho pomohly překonat
Zjistil/a jsem, že počítač může být dobrý pomocník
Počítač a internet beru jako samozřejmost

Obrázek 5. Graf 3 – pocity posluchačů
0%
16 %

84 %

Obrázek 6. Graf 4 – zájem do budoucna

Rozhodně ano, baví mě to
Uvidím třeba podle nabídky dalších kurzů
Rozhodně ne, počítač nesplnil mé očekávání

Aby si postupy senioři zažili co nejvíce, je nutné cvičit a opakovat. K tomuto
jim je umožněno navštěvovat pod odborným dohledem učebnu a zkoušet si
probírané. V otázce, zda pracují s PC posluchači i mimo kurzy, odpovědělo
50 % „ano na vlastním PC“ a dalších 25 % „příležitostně na rodinném PC“. Při
diskuzi s návštěvníky kurzů bylo znát, že rychlejší pokroky dělají ti, co práci
s PC zkouší i samostatně.
Na závěr uvedeme ještě jeden výsledek výzkumné otázky (graf 4). A to „zda
budou senioři na PC nadále po skončení kurzu pracovat“. Celých 84 % uvedlo,
že rozhodně ano a zbylých 16 % uvedlo, že se ještě rozhodne. I z tohoto
výsledku je vidět nadšení seniorů z poznávání počítačů a ze snahy s nimi
pracovat a využívat je.
U posluchačů, jejichž obavy a respekt jsou na začátku poznávání něčeho
nového zcela na místě, je důležitá motivace. V kurzech se proto snažíme
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ukázat jim možnosti a oni sami často přicházejí s nápady, co by chtěli na
PC dělat a stávají se horlivými zájemci o počítače samotné. Bližší detaily
výzkumu jsou uvedeny v diplomové práci Vývoj vztahu seniorů k počítačům
a internetu (viz literatura).
Výsledky výzkumného šetření jsou v současné době využívány pro inovace
nabídek kurzů pro posluchače U3V. Snahou je náplně kurzů blíže přizpůsobit
charakteristikám respondentů.

Závěr
Práce se seniory při výuce výpočetní techniky má mnohá výše uvedená speciﬁka a charakteristiky. Posluchači si jistě zaslouží obdiv za poctivý přístup
a zájem ve vyšším věku o nelehkou práci s PC. Naprostá většina návštěvníků
kurzů objektivně zlepšuje své dovednosti, začíná využívat e-mail, získávat
informace na internetu, používat ﬂash disky, digitální fotoaparáty a další
zařízení a má radost z každého dílčího úspěchu. Výhodou práce se seniory
v kurzech U3V je hlavně jejich zájem o věc. Je vidět, že se chtějí naučit nové
věci a získat nové dovednosti.

Literatura
B

, M. 1999. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum. 129 s. ISBN 80-7184-381-4.

H

, H. 2006. Manuálek sociální gerontologie. Národní centrum ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 72 s. ISBN 80-7013-363-5.

M

, D. 2007. Vývoj vztahu seniorů k počítačům a internetu: diplomová práce. Brno:
Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra technické a informační výchovy.
Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Dosedla.

M

, P. 2004. Gerontopedagogika. Brno: Masarykova univerzita v Brně. ISBN:
8021033452

Š

, O. 2005. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD. 140 s. ISBN: 80-86633-33-0

Autor
Ing. Martin Dosedla, Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická
fakulta MU Brno, Poříčí 31, 603 00 Brno, e-mail: dosedla@ped.muni.cz

ZPRÁVY

ICOLLE 2012
Lenka Danielová
Institut celoživotního vzdělávání pořádá již 4. ročník mezinárodní vědecké
konference celoživotního učení ICOLLE 2012. Konference se uskuteční ve
dnech 18. 9.–19. 9. 2012 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity na zámečku ve Křtinách.
Cílem 4. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012 je zhodnocení aktuálních trendů v oblasti neformálního vzdělávání v České republice
a dalších státech EU. Na konferenci budou diskutována zejména témata
z oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů. Konference je určena vysokoškolským pedagogům,
vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší
odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou.

Neformální vzdělávání jako významná součást
celoživotního učení
Palán a Langer (2008) deﬁnují celoživotní učení jako zásadní koncepční
změnu pojetí vzdělávání, kdy všechny možnosti učení, vzdělávání v rámci
vzdělávacího systému, ale i mimo něj, jsou chápány jako celistvý propojený
celek, který umožňuje četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním,
a který dovoluje získávat stejné kvaliﬁkace a kompetence různými cestami
a kdykoliv během života.
Systém celoživotního učení zahrnuje formální vzdělávání, neformální
vzdělávání a informální učení. Neformální vzdělávání je tedy nedílnou součástí celoživotního učení. Je to organizované vzdělávání, které je realizováno
mimo vzdělávací systém. Poskytuje vzdělávání pro dospělé i mládež s různým obsahovým zaměřením a s různými nároky na učení vzdělávajících se
subjektů. Neformální vzdělávání je realizováno např. podniky, různými vzdělávacími agenturami, kluby i školami. K neformálnímu vzdělávání bychom
mohli zařadit např. profesní vzdělávání v podnicích či kurzy cizích jazyků
i rekvaliﬁkační výcvik (Průcha, Walterová, Mareš, 2009). Nutnou podmínkou
pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného lektora, učitele či
proškoleného vedoucího. Nevede k získání stupně vzdělání.
Ročně se účastní nějaké formy vzdělávání pouze 29 % obyvatel České
republiky ve věku 25–64 let, zatímco v ostatních zemích Evropské unie je to
průměrně až 42 %. Největší podíl připadá na informální vzdělávání (21,4 %)
a neformální vzdělávání (12,9 %) (Vyhnánková, 2007).
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Neformální vzdělávání jako významná součást celoživotního učení je také
ústředním tématem konference ICOLLE 2012. Očekáváme, že pozvaní významní odborníci a přihlášení účastníci z řad odborné veřejnosti budou
v rámci jednání ve třech odborných sekcích:
• Sekce 1: Vzdělávání pedagogických pracovníků;
• Sekce 2: Další odborné vzdělávání;
• Sekce 3: Vzdělávání seniorů;
diskutovat např. nad tématy uznávání výsledků neformálního vzdělávání
a jeho prostupností, rovným přístupem ke vzdělávacím příležitostem v průběhu celého životního cyklu, kvalitou nabídky vzdělávacích příležitostí i obsahových konceptů jednotlivých vzdělávacích aktivit u všech skupin populace atd.
Svým tématem konference navazuje na předchozí úspěšné ročníky konference. V roce 2011 bylo na konferenci přihlášeno celkem 111 domácích i zahraničních účastníků, v odborných sekcích referovalo celkem 38 odborníků.
Jejich vystoupení byla orientována do oblastí rozvoje profesních kompetencí
učitelů středních škol, koncepce přípravy budoucích učitelů v členských
státech Evropské unie, dalšího odborného vzdělávání pracovníků v prostředí
vysokých škol, pedagogického vzdělávání akademických pracovníků. Velká
pozornost byla věnována otázce profesního vzdělávání pracovníků technických oborů, úředníků veřejné správy i pracovníků pomáhajících profesí.
Předmětem jednání byla také speciﬁcká oblast celoživotního učení určená
seniorské části populace.
V roce 2010 přijalo pozvání na konferenci celkem 93 účastníků, přítomno
vlastnímu jednání jich bylo 85. (V roce 2009 bylo na konferenci přihlášeno
celkem 76 účastníků nejen z České republiky, ale také z ostatních států
Evropské unie.) Referující se zejména věnovali problematice pedagogické
přípravy učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a odborného výcviku, otázce postavení institutů celoživotního vzdělávání a pedagogických fakult v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, významu
pedagogické přípravy akademických pracovníků všech typů vysokých škol,
významu spolupráce vysokých škol s pedagogickou praxí.
4. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012 je dílčí součástí
řešení 2. interního vědeckovýzkumného projektu, zahájeného vysokoškolským ústavem v roce 2011. Zmiňovaný projekt aktuálně reaguje na vznik
center celoživotního učení (CŽU) v některých středních odborných školách
ČR. Projekt se zaměřuje jak na učitele a jejich potřeby v rámci dalšího
vzdělávání, tak na SOŠ samotné. Stěžejní výzkumná šetření jsou realizována
na univerzitních cvičných školách Mendelovy univerzity v Brně.
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Závěr
Podrobnější informace o konferenci i závaznou přihlášku lze najít na stránkách konference www.icolle.cz. Výstupem konference bude recenzovaný
sborník příspěvků. Z vybraných příspěvků bude vydána monograﬁe.
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XI. MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ SYMPÓZIUM NA
SLOVENSKU: EURÓPSKE ŠTANDARDY VZDELÁVANIA
V SYSTÉME MANAŽÉRSTVA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL
A INŠTITÚCIÍ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
Miriama Vojteková, Viola Tamášová
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom bude v dňoch 6.
až 8. septembra 2012 organizovať v Trenčianskych Tepliciach XI. medzinárodné vedecké sympózium Európske štandardy vzdelávania v systéme manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania. Podujatie sa koná ako pokračovanie projektu a úspešných vedeckých sympózií
na tému – história vzdelávania dospelých v strednej Európe („Geschichte der
Erwachsenenbildung in Zentraleuropa“), ktoré sa začali realizovať na podnet
prof. Jurija Juga z Mariborskej univerzity. Prvý ročník bol zorganizovaný
v roku 1995 v slovinskom Brde.
Chronológia medzinárodných vedeckých sympózií „Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa“:
• 1995 – Brdo, Slovinsko,
• 1996 – Strobl, Rakúsko,
• 1997 – Rogaska Slatina, Slovinsko,
• 1998 – Debrecín, Maďarsko,
• 1999 – Zreče, Slovinsko,
• 2000 – Pécs, Maďarsko,
• 2001 – Graz, Rakúsko,
• 2002 – Opole / Radom, Poľsko,
• 2006 – Klagenfurt, Rakúsko,
• 2008 – Pécs, Maďarsko,
• 2012 – Trenčianske Teplice, Slovensko.
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, vysoká škola
poskytujúca vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch v rámci
študijného odboru č. 1.1.2. Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej
prípravy, tak v tomto roku nadviaže na dlhú tradíciu organizovania podujatí
s cieľom výmeny poznatkov a názorov o otázkach kvality vysokých škôl
a celoživotného vzdelávania.
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Hlavným cieľom XI. ročníka podujatia je vytvoriť priestor na diskusiu
a výmenu skúseností v oblasti systému manažérstva kvality na vysokých
školách a v inštitúciách celoživotného vzdelávania, ako aj v oblasti manažovania kvality výučby. Sympózium bude zároveň slúžiť na prezentáciu
výsledkov výskumu a teoretických poznatkov, a, v neposlednom rade, na
nadviazanie a prehĺbenie vzťahov s domácimi i zahraničnými univerzitami,
vedecko-výskumnými pracoviskami a odbornou praxou.
XI. ročník medzinárodného vedeckého sympózia sa zameria hlavne na
riešenie týchto tematických zameraní:
1. manažérstvo kvality vysokých škôl;
2. manažérstvo kvality inštitúcií celoživotného vzdelávania;
3. manažovanie kvality výučby na VŠ.
Podobne ako v minulých rokoch, aj v tomto roku sa očakáva účasť významných predstaviteľov vysokých škôl, univerzít a inštitúcií celoživotného
vzdelávania zo Slovenska a zahraničia, napríklad z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Litvy a iných európskych
i mimoeurópskych krajín.
Cieľové skupiny:
• domáci a zahraniční vedeckí, pedagogickí alebo výskumní pracovníci
z vysokých škôl;
• domáci a zahraniční odborníci z inštitúcií celoživotného vzdelávania;
• domáci a zahraniční vedecko-výskumní pracovníci v oblasti vzdelávania
dospelých;
• domáci a zahraniční odborníci z praxe;
• vysokoškolskí študenti domácich a zahraničných vysokých škôl;
• doktorandi domácich a zahraničných vysokých škôl.
Výstupom sympózia bude recenzovaná vedecká monograﬁa príspevkov
v anglickom alebo nemeckom jazyku a zborník abstraktov s ISBN.
V rámci programu medzinárodného vedeckého podujatia sa účastníci
môžu tešiť aj na sprievodné spoločenské a poznávacie aktivity, ktoré ponúknu priestor pre neformálnejšie rozhovory, tok informácií a networking.
V prípade záujmu o účasť alebo uverejnenie príspevku vo vedeckej monograﬁi je potrebné zaslať prihlášku a abstrakt príspevku v angličtine alebo
nemčine do konca apríla 2012 a spracované príspevky v angličtine alebo
v nemčine spolu s power-pointovou prezentáciou do 15. júna 2012 na e-mailovú adresu XI. medzinárodného vedeckého sympózia sympozium
@
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dti.sk. Detailné informácie s kontaktmi, ako aj formulár návratky a šablónu
na spracovanie príspevku nájdete na webovej stránke sympózia www.dti.sk/
sympozium
.

Organizátori konferencie ďakujú za spoluprácu mediálnym a mediálno-odborným partnerom sympózia – education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz,
eFocus – časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách, Portál vysokých škôl, Televízia Trenčín, Televízia Považie, Televízia Trenčianske
Teplice.
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ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ NA STŘEDNÍCH
ŠKOLÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Veronika Mikulenková
Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se jako
hlavní řešitel podílí na řešení projektu Rozvoj kariérového poradenství
na středních školách Jihomoravského kraje (reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.02/
03.0015) zaměřeného na rozvoj kariérového poradenství na středních školách
Jihomoravského kraje. Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně z oblasti podpory 1.1. Řídícím orgánem projektu je Jihomoravský kraj. Doba konání projektu byla
vytyčena od 1. ledna 2011 do 30. června 2012 (celkem tedy 18 měsíců).
Hlavním cílem projektu je rozvoj kariérního poradenství na středních
školách. Tohoto cíle bude dosaženo jednak vytvořením akreditovaného cyklu
vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro pracovníky středních škol
a jednak přímou prací s žáky středních škol zaměřenou na eliminaci předčasného odchodu ze vzdělávacího systému, na správnou volbu budoucí profese
či dalšího studia a pomoc při vyhledávání budoucího pracovního uplatnění
prostřednictvím rozvoje kompetencí pro trh práce.
Náplní projektu je:
• realizace vzdělávacích akcí určených cílové skupině pracovníků středních
škol;
• zakoupení, proškolení v užívání nových diagnostických nástrojů pro
kariérové poradenství;
• zajištění testování žáků;
• realizace vzdělávacích workshopů pro cílovou skupinu žáků středních
škol se zaměřením na rozvoj jejich kompetencí;
• vytvoření studijních materiálů, příručky kariérního poradenství a informačních letáků o možnostech vysokoškolského studia v Brně.
Projekt je určen pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků
a žáků středních škol Jihomoravského kraje a veškeré aktivity jsou
zdarma!
Aktivity, do kterých se můžete zapojit:
Kurz Kariérní poradenství na středních školách – kurz akreditovaný
MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem
kurzu je poskytnutí relevantních informací učitelům středních škol z oblasti
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kariérního poradenství. Účastníci kurzu získají užitečné znalosti, dovednosti
a konkrétní praktické nástroje využitelné v praxi pedagoga střední školy.
Účastníkům budou představeny nové trendy v oblasti práce se skupinami
žáků se speciﬁckými vzdělávacími potřebami, využití standardizovaných
diagnostických nástrojů, využití koučování jako metody k rozvoji osobního
potenciálu žáků středních škol. Celková dotace kurzu je 61 hodin (z toho 56
hodin přímé výuky a 5 hodin konzultací).
Prezentace vysokoškolských poradenských center na středních školách – vysokoškolská poradenská centra přijedou na vaši střední školu prezentovat nabídku svých služeb určenou studentům středních škol (např. charakteristika vysokoškolského studia, poradenské služby, možnosti podpory
při studiích – granty, stipendia apod.). Aktivita má zamezit předčasnému
odchodu žáků ze vzdělávání.
Zajištění testování žáků středních škol – v rámci této aktivity bude
zajišťováno testování (psychologická diagnostika) žáků středních škol při
vyhledávání budoucího pracovního uplatnění a eliminaci nesprávné volby
povolání či dalšího studia. Tato aktivita bude přednostně nabízena středním
školám, které nezaměstnávají školního psychologa a jejichž žáci tak mají,
v rámci svého rozhodování, omezený přístup k využití psychodiagnostických
metod.
Workshopy pro rozvoj kompetencí žáků pro trh práce – můžeme
na vaší škole realizovat wokrshopy, jejichž obsahová náplň je ve shodě
s tématy RVP Člověk a svět práce, Osobnostní a sociální výchova či Občan
v demokratické společnosti.
Plánovaná témata workshopů jsou:
• Metody hledání zaměstnání;
• Jak napsat životopis a motivační dopis;
• Sebeprezentace a příprava na přijímací pohovor;
• Sebepoznání a SWOT analýza.
V rámci projektu bude také vytvořena příručka kariérního poradenství
na středních školách, která bude distribuována na všechny střední školy
Jihomoravského kraje.
Všechny výše zmíněné aktivity jsou zdarma. Můžete se na ně přihlásit na
czv@mendelu.cz. Více informací naleznete na www.icv.mendelu.cz.
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Kontakt
Ing. Veronika Mikulenková, Mendelova univerzita v Brně, Institut
celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 613 00 Brno, e-mail:
veronika.mikulenkova@mendelu.cz
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MONITORING DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ
REPUBLICE
V rámci národního projektu Koncept připravuje Národní vzdělávací fond
koncepci Monitoringu dalšího vzdělávání. Jedná se o první pravidelné a ucelené sledování informací z oblasti dalšího vzdělávání v České republice.
Systematické monitorování pomůže vzdělávacím institucím, veřejné správě,
zaměstnavatelům i veřejnosti porovnávat vývoj vzdělávání jak celorepublikově, tak v rámci regionů.
„Je až s podivem, že tu doposud neexistoval žádný systematický monitoring
dat v oblasti vzdělávání, ale jen nahodilé sledování některých statistik. V rámci
koncepčního zpracování systematického návrhu monitoringu dalšího vzdělávání jsme se spolu s dodavatelem, Národním vzdělávacím fondem, rozhodli
vytvořit nový portál ,DV Monitor‘, který umožní efektivní a ﬂexibilní sdílení
relevantních informací mezi zaměstnavateli, orgány veřejné správy a vzdělávacími institucemi,“ říká Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory
ČR a hlavní manažer projektu Koncept. Autoři portálu v úvodu shromáždili
všechna dostupná statistická data a zpracovali je do souboru indikátorů. Tyto
indikátory budou poskytovat přehled o situaci v oblasti dalšího vzdělávání na
národní a regionální úrovni, vybrané indikátory také umožní srovnání České
republiky se zeměmi Evropské unie (EU-27, EU-15).
Zároveň s analýzou současných informačních zdrojů probíhal průzkum
mezi autoritami i institucemi, které vzdělávání poskytují. „Zeptali jsme se
jich, jak jsou pro ně v současné době dostupné aktuální informace o dalším
vzdělávání. Výsledky průzkumu byly pro nás překvapivé. Více než polovina
(52 %) soukromých vzdělavatelů nemá přehled o nabídce dalšího vzdělávání
a až 47 % z nich netuší, jak jsou zaměřeny rekvaliﬁkace. Většina škol – 84 %
postrádá informace o právní úpravě dalšího vzdělávání a 70 % z nich by
také uvítalo informace o zaměření rekvaliﬁkací. To nás jen utvrdilo v potřebě
vytvoření takového nástroje,“ říká Ing. Věra Czesaná, CSc., z Národního vzdělávacího fondu.
Dalším krokem bylo získání a zhodnocení zkušeností z jiných zemí. Velkým vzorem se pro řešitele stal koncept CIPOO, používaný ve Švýcarsku
a Německu, který uživatelům předává komplexní informace o kontextech,
vstupech, procesech, výstupech a výsledcích dalšího vzdělávání. Celý systém
monitoringu tak autoři postavili na čtyřech pilířích, které sledují cyklus
dalšího vzdělávání. Prvním pilířem je kontext – tedy v jakém prostředí je
u nás vzdělávání realizováno. Druhým jsou vstupy – jaké ﬁnanční, personální
a institucionální zdroje jsou do dalšího vzdělávání vkládány. Třetím pilířem
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je způsob, jakým je vzdělávání realizováno a posledním pilířem jsou výstupy,
tj. účast na různých formách dalšího vzdělávání.
Spuštění webových stránek DV Monitor je plánováno na konec března, kdy
jej autoři předají do správy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.
„Pro získání relevantního porovnání je nezbytné, aby bylo fungování monitoringu dlouhodobě zabezpečeno a aby s ním byly cílové skupiny dostatečně obeznámeny, proto jsme se dohodli s MŠMT, že bude nadále zajišťovat funkčnost
portálu,“ říká Zdeněk Somr.

Další informace o projektu Koncept
Koncept je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je spoluﬁnancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt
Koncept je prvním projektem po roce 1990, který řeší problematiku dalšího
vzdělávání komplexně, jeho cílem je navrhnout systémové prostředí pro
oblast dalšího vzdělávání, a to v následujících oblastech:
• uznávání výsledků dalšího vzdělávání;
• stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců i podniků;
• sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce;
• podpora nabídky dalšího vzdělávání;
• kvalita dalšího vzdělávání;
• podpora vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků;
• monitoring dalšího vzdělávání;
• informační a poradenská podpora dalšího vzdělávání.
Projekt Koncept připravuje takovou koncepci dalšího vzdělávání, která
nastaví parametry prostředí dalšího vzdělávání, jež umožní účastníkům dalšího vzdělávání pohybovat se v prostředí kvalitních vzdělávacích kurzů se
systémem ratingu kvality a se zaměřením podle potřeb trhu práce. Koncept je
tedy určen především pro všechny potenciální účastníky dalšího vzdělávání,
vzdělávací instituce a zaměstnavatele, kteří chtějí podporovat vzdělávání
svých zaměstnanců.
Více informací o projektu na internetových stránkách www.nuov.cz/
koncept.
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Kontakt
Petr Šlapák, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6,
102 00 Praha, e-mail: petr.slapak@nuv.cz
Gabriela Semová, Ogilvy Public Relations, s. r. o., Přívozní 1064/2a, 170 00
Praha, e-mail: gabriela.semova@ogilvy.cz
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29 / 05 / 2012 / PRAHA
Zahájení Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA
v Senátu Parlamentu ČR
Setkání pozvaných odborníků a příznivců vzdělávání
dospělých

Poplatek 2350,- /včetně DPH/ zahrnuje:
– vstup pro jednu osobu na všechny akce konané
v rámci festivalu v Olomouci včetně doprovodného
programu
– umístění posteru na panel, event. vlastní banner
– sborník příspěvků
– propagaci v katalogu a na webových stránkách
– oběd a občerstvení

20 / 06 / 2012 / BRUSEL
Prezentace Univerzity Palackého v Olomouci
a Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA
v Evropském parlamentu

ko n t akt y

odb or n á č ás t - k onF er en ce

Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci
tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc / www.icv.upol.cz

10 / 09 / 2012 / OLOMOUC
Legitimizace andragogiky
Role vzdělávání v rámci aktivního stárnutí

PhDr. Petra Vávrová, výkonná ředitelka AEDUCA
+420 585 633 652 / petra.vavrova@upol.cz

11 / 09 / 2012 / OLOMOUC
/Ne/rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých
Ženy manažerky, podnikatelky — riziko nebo výzva?
Trendy ve vzdělávání dospělých

m ís t o ko n ání

Umělecké centrum UP /Konvikt/,
Univerzitní 3, Olomouc
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12 / 09 / 2012 / OLOMOUC
Otazníky ve vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství
Kvalita dalšího vzdělávání očima zaměstnavatelů

z áš tit u p ř evz al i
PaedDr. Alena Gajdůšková
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
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prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor UP v Olomouci
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.,
prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
MUDr. Olga Sehnalová, MBA
poslankyně Evropského parlamentu
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
prezident Asociace univerzit třetího věku ČR
Ing. Olga Girstlová
prezidentka Moravské asociace podnikatelek a manažerek
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