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V prvém čísle časopisu V+V (září 1990) informovala M. Havlínová o programu nezávislé 

mezioborové skupiny pro školskou reformu (NEMES). Jednou z pěti oblastí, na kterou skupina 

orientovala svou pozornost, je i oblast "pojetí jedince, jeho potřeb a možností rozvoje". V tomto 

článku stručně připomenu hlavní inspirující podněty, které lze vyvodit z diskusí ke zmíněné oblasti 

a které si zaslouží trvalou pozornost širší veřejnosti. Vždyť stále hrozí nebezpečí, že v přístupech ke

školské reformě bude zřetel k dítěti převrstvován zřeteli jinými, za kterými budou stát zájmy 

velkých a mocných institucí, prosazujících se nejrůznějšími mechanismy a podrobujících si i 

společenské mínění v neprospěch dítěte. V prvé řadě to mohou být odcizené zájmy ekonomické 

umožňující škole jenom takové fungování, které není dítěte adekvátní a neumožňuje mu přijímat ji 

jako smysluplnou příležitost realizace jeho psychických a fyzických potencialit. Viz například 

zbídačení školy poskytováním jen těch prostředků, které na ni zbudou, takže nedostatečné vybavení

učeben, vysoké počty dětí ve třídě, nezajištěnost kvalitních kulturních kontaktů s okolním světem 

apod. způsobuje permanentní nuzování, v němž se široké spektrum školních situací stává posléze 

spíše škodlivinou, než plnohodnotnou výchovně-vzdělávací příležitostí. Nebo viz např. příliš časté, 

dětem a mladistvým nepřiměřené, extrémně zdůrazňované podřizování školy zřetelům reprodukce 

pracovní síly ve stávajících, zastaralých provozech, bez ohledu na širší a nutnou kultivaci 

vzdělanostní, dovednostní, kreativizační, morálně postojovou, napomáhající seberealizaci osobnosti

v perspektivách její otevřené životní dráhy.

Ukazuje se ale také, že i v případech, kdy jsou škole přiznávány prostředky na velkorysejší reformy,

hrozí stále ještě nebezpečí, že se bude profilovat jako totální instituce (D. W. Johnson, 1970, 1970), 

tedy jako instituce utvářející dítě ku prospěchu svého fungování, namísto  aby se profilovala jako 

systém služby dítěti, jako soustava příležitostí jeho optimálního rozvoje. Jinými slovy, ani 

vyzdvižení zabezpečenosti a autonomie školy jako společenské priority zdaleka nemusí 

automaticky znamenat, že tato škola neznásilní dítě požadavky na jeho přizpůsobení organizačně 

administrativním provozům a režimům, typicky zeškolstěnému filtrováni života, 

známkovacímu_kontrolování ne-li přímo tyranizování, subordinačním a mnohdy nedůstojně 

znesvéprávňujícím stereotypům. A to vše na úkor práva dětí a mladistvých hledat a vyjadřovat svou 

identitu bez obav, že za to budou tak či onak negativně postihováni; kultivovat sobě vlastní 

originalitu a svéráz; odlišovat se, procházet krizemi a tápat, očekávat kompetentní pomoc při řešení 

rozporů a zmatků provázejících cestu od dětství do dospělosti, ať už ve sféře poznávací nebo 

morálně postojové.
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Úspěšné projektování reformy školy se zřetelem k potřebám a právům dítěte a k možnostem rozvoje

jeho osobnosti tedy není zdaleka samozřejmostí. Spíše naopak jsme opakovaně svědky, že se na dítě

jaksi zapomíná a budováni školy sleduje v míře větší či menší jinou logikou než je logika zrodu a 

rozvoje osobnosti. V posledních letech však přece jen dochází ke změně, projevující se v zevrubné a

výzkumné dokumentované analýze prohřešků školy na dítěti, a návazně pak ve vytyčování 

programů či vůdčích zřetelů humanizace školy (K. Singer, 1981; T. F. Klassen, E. Skiera, 

B. Wächter, 1990). Významná je přitom prohlubující se psychologická reflexe dětství a mládí, jakož

i reflexe školy, adekvátní potřebám, právům a rozvojovým možnostem dětí a mládeže.

I. K analýze prohřešků tradiční školy na dítěti (žákovi)

V širokém proudu kritiky školy, s níž se setkáváme v odborné i populární publicistice, zaujímá 

specifické místo analýza nedostatků v pojetí a postavení dítěte (žáka, studenta). Lze ji shrnout do 

následujících osmi bodů:

1. Nedoceňování určitých kvalit žákova prožívání a jeho důsledky. Již dříve např. prokázal 

K. Walsberger (1976), že v normálních podmínkách vyučování ov1ivňuje faktor žákova 

prožívání školy a jeho postavení v ní cca 45 % variance učebních výsledků, zatímco IQ 

pouze 12 %. I když 'není korektní tento nález zevšeobecňovat, nelze jej ani podceňovat. 

Jeho pádnost potvrzují zejména výzkumy, zabývající se tématem školí úzkosti a jejího 

dopadu na vývoj, výkon a zdraví dítěte. Je uváděno, že přes 50 % žáků prochází během 

školní dráhy obdobími tak výrazné úzkostnosti, že je na místě uvažovat o dlouhodobých 

důsledcích na osobnosti (např. G. Streicher, 1975.) Úzkostné stavy se za nepříznivých, ale 

zdaleka ne výjimečných okolností asociují s širokým spektrem faktorů a situací - např. již 

s pouhým navozením úkolové situace a následně pak i stykem s předměty, tvořícími její 

součást (učebnice, sešity). Úzkost se promítá do vztahů k rodičům, učiteli, do vztahů ke 

vzdělání vůbec. Alarmující jsou její fyziologické koreláty, znamenající závažné zásahy do 

psychosomatické kondice jedince. Je také podrobně popisováno, jak např. úzkostná 

orientace na chybu mění postoj žáka k učební činnosti, charakteristiky jejího průběhu, její 

výkonové ukazatele, apod. Závažným projevem úzkosti středoškoláků je pocit předčasné 

ztráty životní  perspektivy v důsledku hrozících školních neúspěchů - tzv. fenomen 

přibouchnutých dveří. 

2. Navozování komplexnějších, postojově emocionálních syndromů výrazně blokujících 

využívání žákových rozvojových a výkonových potencionalit, a to v důsledku 

protahovaných neúspěchů (absolutních nebo i jen relativních, ale dotýkajících se výrazných 

životních hodnot individua). Viz např. syndromy naučené bezmocnosti neúspěšné osobnosti 
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stigmatizace, devalvovaného  sebepojetí rezignace apod.

3. Vyhrocování situací, kdy na jedné straně sílí vnější nátlak školy na dítě, aby se 

podrobovalo vzdělávacím požadavkům výuky, na druhé straně ale zaostává 

uvědomování si smyslu těchto požadavků a hodnoty vzdělání i školy jako takové 

dítětem samotným. Tento rozpor demoralizuje dítě v jeho žákovské roli, zejména od 

určitého věku. S tím souvisí např. tzv. fenomén  motivačního vakua nebo fenomén nízké 

instrumentality školy pro dosahování životních cílů, příp. fenomén dominance hodnoty 

školní známky nad  hodnotou vzdělání.

4. Redukce některých závažných hodnot mezilidského soužití v podmínkách běžné školní 

výuky. Viz zejména blokování potřeb dětí a mladistvých vzájemně si pomáhat, kooperovat, 

neponechat jeden druhého v nouzi, realizovat dialogické formy soužití. Škola např. přísně 

trestá napovídání a "dávání opisovat" jako svého druhu "kriminální delikty", ale vesměs 

nenabízí plnohodnotné a široce akceptované situace vzájemné solidarity.

5. Ve škole zpravidla platí nevyváženost v interakcích mezi  učiteli a žáky, v tom smyslu, 

že tato interakce je neúměrně (dysfunkčně) jednosměrná, neumožňující žákovi rozvinout 

jeho vlastní, v žádoucí míře partnerské komunikační aktivity. vůči učiteli. např.. aktivity 

dotazování, polemizování, elaborování tématu, vyžádání pomoci, prokázání kompetence aj. 

Jednosměrné orientování interakce učitel - žák vede často k tomu, že žák se nemůže vymanit

z učitelových tendencí zařadit si jej pod. určité (a mnohdy pro něj nevýhodné) typové  

záhlaví - jako např. neschopný, nespolehlivý, ukvapený, drzý, apod. Jedná se o závažnou 

problematiku tzv. haló efektu učitele nebo o problematiku tzv. schematického typizování 

žáků učitelem (M. Hofer, 1906), apod.

6. Spoutávání tvořivé invence žáků tím, že je v nich navozován pocit nezbytnosti reagovat

vždy jenom tak, jak to učitel předpokládá, či chce, jak je to "jedině správné" poněvadž 

se to tak vyučuje, apod. V extrémních případech dochází takto ke strachu dítěte z vlastní 

iniciativy, myšlenkové originality samostatnosti. Postiženi bývají v tomto případ žáci 

tvořiví, nadprůměrné nadaní, jedinci pohotově odhalující širší souvislosti učiva a neobvyklé 

varianty jeho chápání, apod.

7. Netolerance vůči odchylkám a individuálním zvláštnostem, a to v širokém spektru 

jejich projevu. Může jít např. o odchylky a zvláštnosti v poznávacím a učebním stylu dětí, 

v nadání, v dominanci pravé či levé mozkové hemisféry, interakčních zvyklostech, 

v preferování toho či onoho učiva, v senzitivitě na různé aspekty situací, apod. Tato 

netolerance, projevující se v různých formách tendencí žáky "glajchšaltovat", zprůměrovat, 

stereotypizovat, schematizovat, apod., zvyšuje selektivní charakter školy, v jehož důsledku 
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jedinci určitého typu jsou z ní vylučováni, anebo se v ní nemohou dobře cítit, jsou v ní 

znevýhodňováni, diskriminováni a stigmatizováni, což má pochopitelně důsledky pro jejich 

psychickou rovnováhu, rozvoj a .výkon.

8. Přecenění vnější disciplíny a regulace na úkor utváření a kultivace vnitřní 

autoregulace. Žákům_ nejsou zpravidla  poskytovány příležitosti osvojit si dovednost učit 

se, vyvíjet sebehodnotící a metakognitivní strategie, zvládnout technologie postupů, apod. 

Někdy jsou dokonce tyto procesy přímo deformovány například indukováním 

sebedevastujících sebehodnocení.

Bilancování prohřešků tradiční školy na dítěti je téma, s nímž se setkáváme v zahraniční literatuře 

poměrně často, čeští a slovenští autoři však přispěli závažnými výzkumy, které si rozhodně 

zaslouží v souvislosti s přípravou naší školské reformy zvýšenou pozornost. Jen víceméně 

namátkou zde uvedu několik autorů, které by bylo jistě možné doplnit dalšími, stejně se 

zaslouživšími. Je to nesporně na prvém místě Zd. Matějček. A dále např. M. Havlínová (a spol.) 

poukazující ve studiích školního vývoje mj. na dlouhodobou diskriminaci určitých typů žáků 

určitými typy zátěží, výskytem sice běžných, ale svou povahou nepřijatelných; J. Nováčková, 

zaměřující se na rozbor některých determinant školní úspěšnosti resp. školního selhávání, vesměs v 

souvislosti se školní zralostí dětí; E. Šulcová, zkoumající problémy spojené s přechodem dětí 

z mateřské školy na školu základní; I. Pavelková poukazující na blokování vývoje perspektivní 

orientace, jakožto významného kognitivně motivačního regulativu osobnosti; J. Šturm, pronikavě 

nastolující téma tolerance, resp. intolerance školy vůči odchylkám; V. Mertin, nastolující témata 

čelní ohroženosti dětí strategicky koncipovanými poradenskými službami, aj.

II. Náměty pro humanizující změny v pojímání školy a postavení žáka

Předvedené defilé prohřešků školy na dítěti (žákovi) může ve čtenáři vyvolat dojem, že škola 

nekoná nic jiného, než že ohrožuje dítě svými stereotypizovanými mechanismy. tak tomu 

pochopitelně není. Na druhé straně je ale pravda, že nemalé části dospívající populace způsobuje-

strádání (ne-li přímo narušení) a neblaze ovlivňuje i start určitých skupin mladých lidí do dalšího 

života, po ukončení školní docházky. A bohužel nejen to: Zmíněné prohřešky se ve své vzájemné 

propojenosti stávají navíc i faktorem celkového klimatu školy a skrze ně se dotýkají daleko větších 

počtů dětí a mládeže, než by se mohlo na prvý pohled zdát. V určitém smyslu se dokonce mohou 

stávat charakteristickým rysem školy vůbec. Proto jim také nelze úspěšně čelit drobným 

vylepšováním toho či onoho nedostatku, ale spíše je třeba koncipovat šíře založenou strategii 

humanizačních změn. Předkládám v této souvislosti následující náměty.
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V prvé řadě jde o náměty vycházející z nezbytnosti překonat převládající model školy, který lze

v pojmové zkratce charakterizovat jako model učebně disciplinární, nebo silově nátlakový, či 

direktivně manipulující, či administrativně regulativní, apod. Ať použijeme jakýkoliv z těchto 

termínů, v zásadě jde o to, že východiskem je nedůvěra k dítěti (zejména potencialitám jeho zájmů, 

potřeb, tvořivosti, iniciativnosti, originality, kooperativnosti) a přesvědčení že základem přístupů 

k němu musí být tlak, pohotovost ke kárným zásahům, silná vnější kontrola, strategie direktivních 

opatření, apod. I když je tento model uplatňován tím nejlepším možným způsobem, je nicméně 

zodpovědný za valnou část výše zmíněných prohřešků školy na dítěti. Odpovídá autoritářskému 

přístupu k člověku a jeho možnostem. Zejména jedince slabší, nevyzrálejší, ale mnohdy také 

autonomnější a nadprůměrné, odchylující se od předpokládaného "zdravého průměru", "obvyklé 

většiny v podstatě persekuuje a frustruje, zavléká do komunikací, v nichž se postupně zhoršuje 

jejich možnost persekuční a frustrační působení překonat. Humanizační program školské reformy 

musí oproti tomu hledat rozvíjení a prosazování osobnostně rozvíjejícího modelu školy, resp. 

modelu demokratizačně participujícího, komunikativního, apod. Základem je důvěra 

k potencionalitám rozvoje osobnosti dítěte (žáka, studenta) a vytváření vzájemného kooperativního 

vztahu mezi učiteli a žáky založeného na společné zodpovědnosti za tyto potenciality a jejich 

aktualizaci. Důležitým cílem zde je, posilovat namísto řízení z vnějšku přechod k sebeřízení dítěte 

(dospívajícího), jinými slovy k jeho autoregulaci.  Mezi základní obsahové komponenty 

autoregulace patří aktivity sebevýchovy, sebevzdělávání, sebezdokonalování, zodpovědného 

projektování smysluplné životní cesty v solidárním partnerství, vytváření bohatých zájmů, 

navozování způsobilosti samostatně se učit, poznávat a získávat i předávat informace, orientovat se 

v prostoru možnosti a rozhodnout se pro hodnotné cíle.

Se zdůrazňováním osobnostně rozvíjejícího modelu školy souvisí úzce např. 

a) nezbytnost řešit deformace v oblasti chápání a praktikování výuky i jejích jednotlivých

komponent a fází. Konkrétně je třeba využívat široké spektrum metod vyučování, tak, aby 

byli osloveni všichni žáci,  vyznačující se odlišnými charakteristikami schopnostními, 

stylově poznávacími, temperamentovými, postojovými apod. Velmi důležité je, eliminovat 

dosud obvyklé a hojně praktikované zátěžové hodnocení a. klasifikování žáků. Jinými slovy,

od hodnocení převážně kárného, perzekučního, tzv. ohrožujícího navozování strachu a 

nejistoty je třeba důsledně přecházet k hodnocení orientujícímu dítě, aktivizujícímu, 

upevňujícímu jeho sebepojetí a sebevědomí, diagnostickému Zvláště pak je potřebné vést 

žáky skrze hodnocení k sebehodnocení, jakožto důležitému aspektu jeho autoregulace.
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b) nezbytnost překonat vžité autoritářsky dirigující pojetí učitele pojetím. podtrhujícím 

jeho specifické komunikativní partnerství a rozvinutí celé řady jeho nezbytných 

kompetencí v oblasti poznávání žáka, strategií poskytování žádoucí pomoci, partnerského 

interagování, stimulování zdravého sebevědomí, apod.

c) nezbytnost překonat uniformní pojetí jednotné školy rozvinutím principu 

alternativnosti, umožnujícího praktikovat široké spektrum diferencovaných přístupů a 

zřetelů, respektujících individuální a skupinový svéráz. Zvláštní důraz je třeba klást na 

kultivaci tolerance k nejrůznějším odchylkám a hledání odpovídajícího zařazení odlišujících 

se jedinců do integrovaného (a současně diferencovaného) systému, v němž každý nachází 

své místo, specifické sobě vlastní sebeprosazení, úspěch, prestiž, aj.

Druhou skupinu tvoří náměty, týkající se zavádění zvýrazňování  některých potlačovaných a 

netradičních či zcela nových forem pedagogického působení, v nichž se žák může rozvíjet a 

kultivovat jako osobnost učit se být osobností. Viz např. zavádění komunikačně dramatických 

situací do práce školy, s cíli zprostředkovat vzájemně poznání a pochopení, kultivovat mezilidské 

vztahy a prohlubovat poznání sebe sama; s cíli řešit konflikty či předcházet jim, apod. Nebo viz 

programy práce s talenty či naopak zaostávajícími dětmi, kondičně pohybové programy, apod. 

Současná psychologie disponuje i zajímavou nabídkou tzv. intervenčních programů zacílených na 

odstraňování nežádoucích symptomů blokujících aktivitu, vývoj i výkon žáků - konkrétně na 

odstraňování úzkosti či sklonů k rezignaci v situacích zvýšených nároků, nebo na přetváření 

neefektivních učebních stylů ve styly efektivnější. I u nás (viz např. J. Hlavsa, 1986) byly 

rozpracovány četné tzv. kreativizační tréningy (tréningy rozvoje tvořivosti). Alespoň základní 

orientace učitelů v těchto možnostech a postupné integrování uvedených metod a strategií do 

komplexněji pojaté práce školy zapojením školních psychologů je perspektivou, jejíž nosnost byla 

již prověřena v některých zahraničních školských systémech.

Třetí skupinu představují náměty na rozšiřování obsahů výuky resp.. na vytváření integrovaných 

vyučovacích předmětů, umožňujících žákům hlouběji pronikat do vazeb a souvislostí nad rámec 

obvyklých schémat. Zajímavé impulsy představuje např. také zavádění tématiky aktivního zdraví, 

eticky fundovaného a zodpovědného občanství, nebo z - jiného úhlu - tématiky "učit se učit" (neboli

tématiky zvládání tzv. metakognitivních strategií, cíleného vytváření efektivního poznávacího 

aparátu osobnosti, apod.).

Čtvrtou skupinu námětů představují poznatky a zkušenosti; týkající se včleňování do 
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vzdělávacího systému školy  tzv. subsystému "pomoci žákům" (a příp. i jejich učitelům, 

rodičům) v co nejširším spektru jejich problémů, krizí, bezradnosti. Jde o problematiku spojenou s 

dalším rozvíjením poradenských služeb, se zaváděním profese  tzv. školních psychologů, 

s vytvářením spektra iniciativních odborných servisů s náležitou odbornou kompetencí 

(psychologickou, pedagogickou, sociologickou, lékařskou, právní aj.).

Za páté se jedná o náměty, týkající se nezbytnosti vytvářet spolehlivá kritéria hodnocení 

úrovně (efektivnosti) fungování školy, výuky, práce učitele, jednotlivých žáků, třídy,apod. To je

nezbytné z mnoha důvodů. Např, i z toho, že alternativně fungující školský systém musí disponovat

možnostmi zajistit (a garantovat), že různé školy neuzavírají žákům možnosti přechodu, že je 

neodsuzují k „zabřednutí“ do méně kvalitní dráhy i ale naopak, že jsou součástí otevřeného pole 

variant, vybízejících k vytváření a realizaci strategie vzestupné životní dráhy ve vzdělání. Jedná se 

např, i o vytváření metodadaptivního .testování, diagnostického vyučování apod., kdy poznatky o 

průběhu a výsledcích vyučování a učení se stávají východiskem jeho průběžné regulace 

(autoregulace) k vyšší efektivitě.

Konečně za šesté zde stojí za připomenutí náměty, týkající se místa a postavení školy v regionu, 

místa školního vzdělávání v systému celistvé kultury národa apod, S tím souvisí problém, jak čelit 

neúměrnému "zeškolštění" dítěte (a s ním spojeným pedagogenním poruchám vývoje). Viz v této 

souvislosti i starší ideje o škole jako kulturním centru regionu, které rozvíjel již ve třicátých letech 

V. Příhoda.

K reformě školy lze přistupovat z různých legitimních hledisek. I když nelze jednotlivá z nich 

vytrhávat z celistvosti souvislostí, přesto má každé z nich svou specifickou váhu a jeho uplatňování 

naráží na specifické problémy. Hledisko beroucí v úvahu dítě a perspektivy jeho rozvoje, je 

zpravidla považováno za banální. Přesto se ale prosazuje těžce a musí opakovaně čelit až 

zarážejícím ignoracím a arogancím, tvářícím se jako jedině možná samozřejmost provozování 

školy, stvrzená celými jejími dějinami. Omyly a mýty, které za tím stojí, je třeba analyzovat, 

Především je ale třeba aktivovat v pedagogické veřejnosti hlubokou a fundovanou reflexi nad 

dítětem a perspektivami jeho osobnosti v humanizované škole a vytvářet široké kulturní zázemí pro 

tolik potřebnou reformu naší české školy.
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