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Úvod	
	
Cílem	 této	 publikace	 je	 podnítit	 učitele	 k	přemýšlení	 a	 k	hledání	 nových	

podob	vyučování	a	humánnější	školy	pro	děti.	Východiskem	k	úvahám	o	novém	
pojetí	 vyučování	 je	 kritická	 analýza	 současné	 transmisivní	 školy,	 jejíž	 těžiště	
spočívá	v	předávání	poznatků	a	ukázňování	žáků.	

Snahou	 je	 ukázat	 na	 pozadí	 historického	 vývoje	 naší	 školy	 a	 zahraničních	
trendů,	že	transmisivní,	tradiční,	herbartovské,	slovně	názorné	pojetí	vyučování	
je	překonáno	jak	historicky	(je	synonymem	pro	školy,	která	v	sobě	nese	principy	
školy	19.	 století),	 tak	 také	 teoreticky	–	moderním	pedagogicko-psychologickým	
poznáním.	Přesto	toto	pojetí	vyučování	ve	většině	škol	přežívá.	Snad	i	proto	celý	
text	ústí	 do	ucelené	představy	o	 tom,	 jaké	pojetí	 vyučování	potřebuje	moderní	
demokratická	společnost	na	konci	století.	

Závěrem	 je	 přiblížena	 realita	 současného	 transformačního	 procesu	 v	našich	
školách.	

	

I.	Od	kritiky	problémů	k	transformaci	
	
Chceme-li	cokoliv	měnit,	 je	nutné	zodpovědět	některé	základní	otázky:	Proč	

je	 změna	 potřebná?	 Jak	má	 vypadat	 výsledek?	Kdo	má	 změnu	 koncipovat?	 Jak	
změnu	 provést?	 Klíčovými	 kroky	 k	řešení	 každého	 problému	 je	 vedle	 jeho	
přesného	 definování	 analýza	 výchozích	 podmínek,	 určení	 požadovaného	 cíle	
a	výběr	vhodné	strategie	k	jeho	dosažení	(Nováčková,	Hudcová,	1993).	

Východiskem	k	úvahám	o	transformaci	školství	jsou	tedy	následující	otázky:	
Jaká	je	(byla)	naše	škola?	
Potřebuje	nějakou	zásadní	reformu?	
Pokud	ano,	tak	v	jakých	směrech	a	do	jaké	míry?	
Co	patří	k	pozitivním	rysům,	které	by	bylo	vhodné	zachovat?	
	
Hledání	 odpovědí	 na	 tyto	 otázky	 komplikuje	 fakt,	 že	 dodnes	 nebyla	

provedena	seriózní	analýza	současného	či	»předlistopadového«	stavu	naší	školy	
(Pelikán,	 1991;	 Kasíková,	 Valenta,	 1994).	 Systematická	 analýza	 je	 zde	
„suplována“	rámcovou	diagnózou	základních	problémů	a	nedostatků	na	základě	
informačních	 zdrojů,	 které	 jsou	 k	dispozici	 –	 rešerše	 článků	 ke	 stavu	 školství	
v	odborném	i	denním	tisku	od	roku	1990,	analýza	projektů	reforem	ministerstva	
školství,	 různých	profesních	sdružení	a	expertních	či	zájmových	skupin	a	 jejich	
pojetí	 výchozí	 situace	 ve	 školství,	 dílčí	 sondy	 mezi	 učiteli,	 řediteli,	 rodiči	
a	studenty	 pedagogických	 fakult	 (např.	 výsledky	 dílny	 NEMES	 na	 téma	 „Naše	
škola	 na	 konci	 roku	 1991/92“	 publikované	 v	časopise	 Pedagogika,	 1993,	 č.	 2,	
s.	137-148	a	mnoho	dalších).	

	

1.	Základní	problémy	současné	školy	
	
Většina	 zmíněných	 informačních	 zdrojů	 ponechává	 stranou	 ideologické	

deformace,	z	nichž	alespoň	ty	zásadní	byly	poměrně	rychle	odstraněny	po	změně	
politického	 systému.	 Je	 třeba	 brát	 v	úvahu,	 že	 jakákoliv	 generalizace	 je	 v	této	
oblasti	 velice	 obtížná.	 Následující	 výroky	 nelze	 chápat	 absolutně,	 jde	 spíše	
o	postižení	převažujících	tendencí.	
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Co	tedy	bylo	nejčastěji	předmětem	kritiky?	
- normativní	 a	 uniformní	 charakter	 školy,	 nerespektující	 individualitu	

dítěte,	jeho	potřeby,	zájmy,	rozdíly	ve	schopnostech,	stylech	učení,	tempu	
práce,	 netolerance	 k	 »nestandartním«	 žákům,	 ke	 všemu,	 co	 vybočuje	
z	normy	

- direktivní	 a	 centralistické	 řízení	 celého	 školského	 systému	 (na	 úrovni	
makro	i	mikro)	

- detailně	 a	 normativně	 vymezený	 obsah	 vzdělání,	 předimenzovanost	
obsahu,	dítě	je	zahlceno	informacemi,	často	nepodstatnými	a	izolovanými,	
mnohdy	 navíc	 příliš	 abstraktními	 a	 nepropojenými	 s	konkrétními	
představami,	»neprožitými	a	nezvnitřněnými«	

- encyklopedický	 charakter	 vzdělání,	 atomizace	 vědění,	 dítě	 nechápe	
souvislosti,	 celek,	 vědomosti	 neumí	 funkčně	 používat,	 dochází	 často	 ke	
ztrátě	smyslu	učení,	vzdělání	a	školy	vůbec	

- deformovaná	 komunikace	 mezi	 učitelem	 a	 žákem,	 autoritativní	
a	manipulativní	přístup	k	dítěti,	 založený	na	donucování	a	drilu	s	malým	
porozuměním	pro	svět	dítěte	

- důraz	na	vnější	disciplínu	(poslušnost,	podřízení	se,	přizpůsobení	se)	na	
úkor	vnitřní	kázně,	autoregulace,	konformismus	

- jednostranné	 zdůrazňování	 intelektuálního	 rozvoje	 na	 úkor	 rozvoje	
sociálního,	 emocionálního,	morálního,	 volního,	 z	cílových	kategorií	 školy	
vymizely	 takové	 hodnoty,	 jako	 je	 svědomí,	 zodpovědnost,	 tolerance,	
soucítění,	tvořivost,	fantazie,	kritické	a	samostatné	myšlení	apod.	

- škola	pasivní,	verbální,	v	níž	je	málo	vlastní	činnosti,	zkušenosti,	prožitků	
dítěte,	 v	níž	 chybí	 proces	 objevování	 a	 vlastního	 konstruování	 poznatků	
(sdělováním	 poznatků	 v	hotové	 podobě	 dochází	 k	permanentnímu	
zkracování	 poznávacího	 procesu	 žáků),	 chybí	 hravé	 činnosti,	 skupinová	
práce,	řešení	problémových	úkolů	apod.	

- jednostranní	 orientace	 na	 výkon	 dítěte	 (zejména	 ve	 zkouškových	
situacích),	 přeceňování	 klasifikace	 vede	 k	posunům	 v	motivaci	 žákova	
učení	–	od	vnitřní	motivace	(radost	z	poznávání	nového,	chuť	dělat	něco	
pro	 věc	 samu,	 ze	 zájmu)	 k	vnější	 motivaci	 (učení	 se	 pro	 známku,	 ze	
strachu	ze	špatné	známky	a	následných	sankcí	ze	strany	rodičů	apod.)	

- zkoušení	 a	 klasifikace	 zaměřená	 převážně	 na	 zjišťování	 znalostí	
(hodnocení	 jako	 měřená,	 o	 kolik	 se	 žák	 jako	 prázdná	 nádoba	 naplnil	
poznatky,	 a	 to	 zejména	 ve	 vztahu	 k	ostatním	 žákům)	 a	 neznalostí,	 chyb	
(pojetí	chyby	jako	neznalosti,	důkazu	žákova	nevědění	–	špatná	známka	je	
trest	za	chyby)	

- deformovaný	 přístup	 k	chybě	 žáka,	 která	 je	 pozitivním	 elementem	
v	procesu	 učení	 (výzkumy	 potvrzují,	 že	 příliš	 časté	 opravování	 chyb	
a	trestání	 za	 ně	 vede	 k	blokování	 rozvoje	 kreativity	 žáka	 a	 k	neúměrné	
úzkosti	–	některé	údaje	uvádějí,	že	až	50%	žáků	prožívá	v	průběhu	školní	
docházky	 úzkostné	 stavy	 takové	 intenzity,	 že	 dochází	 k	dlouhodobým	
důsledkům	pro	vývoj	žákovy	osoby	–	Havlínová,	1994)	

- škola	 izolovaná	 vůči	 okolí,	 uzavřená	 sama	 do	 sebe	 (vlivy	 zvenčí	 jsou	
pokládány	spíše	za	 rušivé,	protože	přinášejí	 různorodost	a	 s	ní	narušení	
jistoty	věcí,	 jejímž	garantem	je	učitel	a	učebnice),	přístup	k	rodičům	jako	
laikům,	 jimž	 nepřísluší	 zasahovat	 do	 pedagogických,	 tedy	 odborných	
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záležitostí	 školy	 (komunikace	 rodiny	 a	 školy	 byla	 často	 redukována	 na	
informování	o	prospěchu	a	chování	žáka)	

- pojetí	 učitele	 jako	 úředníka	 a	 vykonavatele	 předpisů	 s	minimálními	
kompetencemi,	 kontrolovaného	 na	 základě	 pochybných	 kritérií	
(z	pedagogického	 hlediska	 bylo	 požadováno,	 aby	 se	 učitelé	 co	 nejméně	
odchylovali	od	normy	v	podobě	přesně	vymezeného	a	závazného	obsahu	
a	dané	organizace	vyučování);	pod	tímto	silným	a	dlouhotrvajícím	tlakem	
mnoho	učitelů	ztrácelo	profesní	 identitu,	sebevědomí,	vyhasínala	vnitřní	
motivace	 k	 učitelství,	 radost	 z	 práce	 s	 dětmi,	 objevování	 nového,	
tvořivost.	

- kvalita	učitelské	přípravy,	její	uniformní	ráz	(typizovaní,	standardizovaní	
absolventi,	 chybí	 systém	studijních	variant,	 alternativ,	 specializací,	 které	
podporují	 »růst	 osobností«),	 preferování	 vědomostí	 (»co«	 učit)	 namísto	
didaktických	 dovedností,	 činností	 (»jak«	 učit)	 a	 postojů,	 hodnot,	 zcela	
nedoceněn	 je	 osobnostní	 rozvoj	 (rozvoj	 komunikativních	 dovedností,	
tvořivosti,	samostatnosti,	odpovědnosti.)	a	obecná	vzdělanost.	

	
Na	 pozadí	 oficiálních	 názorů	 odborníků,	 politiků,	 reprezentantů	

rodičovské	 veřejnosti	 lze	 prezentovat	 také	 výsledky	 sebereflexe	 učitelů	
(analyzovány	byly	názory	reformní	části	učitelstva	sdružené	v	nejrůznějších	
profesních	 organizacích	 -	 Havlínová,	 1993),	 kteří	 v	 kritice	 současné	 školy	
akcentují:	
- málo	prostoru	pro	učitele,	jeho	nápady,	vlastní	cesty	
- nedostatečný	respekt	k	individualitě	žáka	
- direktivní,	neosobní	vztahy	žáci	–	učitel	–	rodiče	
- přecenění	vědomostí	(přemíra	informací,	zahlcenost	fakty)	na	úkor	jiných	

důležitých	 stránek,	 např.	 učení	 sociálním	 dovednostem,	 spolupráci,	
morálce	

- jednotvárnost	metod	–	stereotypní	činnosti	
- učení	bez	pochopení	
- ztráta	smyslu	učení	u	některých	žáků	
- ztráta	 pochopení	 smyslu	 vzdělávání	 a	 školy	 u	 některých	 učitelů	 (»Vědí	

učitelé,	co	je	to	vzdělání«)	
- absolutizace	známek	
- strach	ze	školy,	strach	ve	škole	
- 	neosobní	architektura,	»studené	prostory,	šedivá,	bezbarvá	výzdoba	
- feminizace	-	nedostatek	nadhledu,	humoru,	tolerance.	

	
Za	 základní	 pozitiva	 dosavadního	 vývoje	 našeho	 školství	 jsou	 nejčastěji	

označovány:	
- celková	 úroveň	 vzdělanosti	 národa	 (absence	 větších	 problémů	

s	negramotností)	
- absence	 vážných	 výchovných	 a	 sociálních	 problémů	 (drogy,	 agrese	

a	kriminalita	ve	škole)	
- vysoká	úroveň	faktografických	znalostí	
- vysoká	 úroveň	 výchovy	 a	 vzdělávání	 v	 některých	 oblastech	 (předškolní	

výchova	v	mateřských	školách,	kvalita	elementaristů,	speciálního	školství	
–	 zejména	 u	 smyslově	 postižených,	 základního	 uměleckého	 školství	
a	některých	institucí	pro	volný	čas	dětí	apod.)	
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Některé	 názory	 jsou	 diskutabilní.	 Například	 v	 případě	 vzdělanosti	 národa	

záleží	 na	 úhlu	 pohledu	 –	 zda	 posuzujeme	 její	 úroveň	 z	 hlediska	 problémů	
s	negramotností	 či	 z	hlediska	poměru	vysokoškolský	vzdělaných	pracovních	 sil	
u	nás	 a	 v	 západoevropských	 zemích	 (u	 nás	 8-10%,	 na	 Západě	 15-20%).	 Další	
skutečností,	kterou	lze	posuzovat	jak	pozitivně,	tak	negativně,	je	např.	množství	
faktografických	znalostí	žáků.	

	
Pokusme	 se	 nyní	 stručně	 shrnout	 psychodidaktické	 principy,	 na	 nichž	

dosavadní	 škola	 fungovala	 a	 funguje,	 abychom	 v	 závěru	 mohli	 v	konfrontaci	
s	nimi	 formulovat	 základní	 principy	 nového	 pojetí	 vyučování.	 Soustřeďme	 se	
především	na	charakter	poznávacího	procesu	žáků	při	vyučování.	

Základním	 mechanismem	 poznávání	 je	 transmise	 –	 sdělování	 a	 předávání	
poznatků	od	toho,	kdo	ví	a	umí	(učitel),	tomu,	kdo	neví	a	neumí	(dítě	jako	tabula	
rasa).	 Tento	 základní	 mechanismus	 poznávacího	 procesu	 žáků,	 založený	 na	
představě,	že	vzdělanost	vzniká	kladením	poznatků	na	sebe,	je	v	didaktice	známý	
více	než	 jedno	století	pod	názvem	tradiční,	slovně	názorné,	herbartovské	pojetí	
vyučování.	Jeho	psychologickým	základem	je	elementová,	asociační	psychologie,	
podle	níž	lze	veškerou	psychiku,	duševní	dění,	vědomí	převést	na	elementy,	části	
(paměť,	 vůle,	myšlení,	 vnímání,	 city,	 pozornost...).	 Základním	 prvkem	psychiky	
jsou	 představy,	 které	 jsou	 základem	 všech	 psychických	 funkcí.	 Podstata	
vyučování	spočívá	v	procesu	apercepce	–	osvojování	nových	představ	na	základě	
představ	 dříve	 získaných,	 začleňování	 nových	 představ	 a	 vjemů	 do	 okruhu	
příbuzných	představ	(sdružování	představ).	

Prostřednictvím	 apercepce	 se	 člověk	 učí,	 poznává.	 Je	 třeba	 dodržovat	
asociační	 zákony	 (zákon	 podobnosti	 -	 podobné	 představy	 se	 sdružují,	 zákon	
protikladnosti	 –	 protikladné	 představy	 se	 sdružují,	 zákon	 časového	 dotyku	 –
představy	 dotýkající	 se	 v	 prostoru	 se	 sdružují).	 Představy	 se	 navzájem	 tísní	 –	
dojde-li	 k	 zatlačení	 představ	 do	 podvědomí,	 mluvíme	 o	 zapomínání,	 dojde-li	
k	opačnému	pohybu,	jde	o	vzpomínání.	Ve	vědomí	zůstávají	jen	silné	představy,	
a	proto	je	třeba	při	vyučování	klást	důraz	na	vytváření	silných	představ	(význam	
opakování).	

Asocianistická	 teorie	 učení	 přináší	 do	 vyučování	 uniformně-univerzální	
model	 metodiky	 (žáci	 se	 liší	 pouze	 v	 kvantitě	 absorbovaných	 vědomostí,	
v	rychlosti	 této	 absorpce,	 v	 trvalosti	 vštípených,	 osvojených	 vědomostí).	 Je	
stereotypně	 využíváno	 určité	 schéma	 vyučovacího	 procesu,	 téměř	 neměnná	
struktura	 vyučovací	 hodiny	 (motivace,	 výklad	 nového	 učiva,	 procvičování,	
opakování,	 prověřování	 a	 hodnocení	 kvantity	 a	 kvality	 osvojeného	 učiva)	 bez	
ohledu	na	dynamiku	konkrétního	vyučovacího	procesu	(charakter	učební	 látky,	
specifika	 žáků	 apod.)	 Učitel	 má	 dominantní	 postavení	 ve	 vyučování,	 prakticky	
ovládá	 komunikační	 prostor	 (hodně	 mluví,	 vykládá,	 vysvětluje,	 popisuje,	
analyzuje,	zobecňuje,	formuluje	pravidla,	kontroluje.),	žák	je	zatlačen	do	pasivity	
–	jeho	činnost	spočívá	v	tom,	že	pozorně	naslouchá,	pozoruje,	plní	zadané	úkoly,	
odpovídá	na	otázky,	vštěpuje	si	do	paměti,	reprodukuje.	

Tradiční,	 slovně	 názorné,	 transmisivní	 pojetí	 vyučování	 přeceňuje	 verbální	
stránku,	lpí	na	metodě	výkladu	jako	primárním	prostředku	přenášení	vědomostí.	
Chybí	 proces	 vlastního	 hledání,	 objevování	 a	 zmocňování	 se	 poznatků,	 je	
nedoceněna	 žákova	 samostatná	myšlenková	 i	 praktická	 činnost.	 Žáci	 si	 potom	
osvojují	 poznatky	 jako	 hotové	 produkty	 (aniž	 prošli	 skutečným	 poznávacím	
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procesem),	 jako	 slova,	 věty,	 teorie,	 za	 nimiž	 nemají	 často	 žádné	 konkrétní	
představy.	 Umí	 s	 pojmy	 verbálně	 operovat	 (vědí,	 znají),	 ale	 už	méně	 skutečně	
chápou	podstatu,	vidí	vztahy	a	souvislosti,	umí	používat.	

Předávání	hotových	produktů	–	poznatků	jako	pravd	k	věření	na	autoritářské	
a	 dogmatické	 bázi	 vede	 k	 nekritickému	 přijímání	 a	 reproduktivnímu	 myšlení,	
k	absenci	 vlastních	 názorů,	 úsudků	 a	 přístupů.	 Přináší	 nebezpečí	 snadné	
ovlivnitelnosti	 a	 manipulovatelnosti	 autoritami	 různého	 druhu.	 Pro	 rozvoj	
demokratické	 společnosti	 je	 důležité,	 aby	 právě	 škola	 respektovala	
a	podporovala	 pluralitu	 poznání	 a	 vědění	 s	 vědomím,	 že	 mnoho	 pravd	
(donedávna	 považovaných	 za	 zcela	 nezpochybnitelné)	 je	 relativních	 vzhledem	
k	různosti	kontextů,	že	každá	vědecká	teorie	je	jen	jedním	z	hledisek,	které	musí	
znovu	vstupovat	do	dialogu.	

Také	 při	 rozvíjení	 mimointelektových	 složek	 osobnosti	 (postoje,	 hodnoty,	
kompetence	 v	 oblasti	 sociální,	 emocionální	 apod.)	 dochází	 v	transmisivním	
vyučování	 k	předávání	 verbalizovaných	hodnot	 a	 zásad	 chování	 a	předpokládá	
se,	 že	 »žádoucí	 představy«	 ve	 vědomí	 žáka	 automaticky	 povedou	 ke	
»správnému«	chování.	

	

2.	Vnitřní	a	vnější	reforma	
	
Aniž	by	problémy	a	nedostatky	byly	zveličovány	a	vše	minulé	bylo	paušálně	

kritizováno	 jako	 špatné	 a	 zavrženíhodné,	 existuje	 základní	 shoda	 v	 nutnosti	
zásadní	 transformace	 vzdělávacího	 systému	 jako	 celku.	 Na	 potřebě	 globálního	
záběru	školské	reformy	se	shodují	všechny	reformní	návrhy	 i	významné	studie	
k	této	otázce	z	posledních	 let	 (Kalous	a	kol.,	1994;	OECD	Review	of	Education	in	
the	Czech	Republic,	1995,	1996).	

Šíře	 i	 hloubka	 projektovaných	 změn	 je	 mimořádná,	 měla	 by	 obsáhnout	
v	podstatě	 všechny	 prvky	 vzdělávacího	 systému,	 jeho	 strukturu,	 řízení	
a	hodnocení,	 financování,	 změny	 legislativy,	 cílů,	 obsahu,	 metod	 výuky	
i	celkového	vzdělávacího	klimatu,	přípravného	i	dalšího	vzdělávání	učitelů	apod.	
To	znamená	řešit	současně	otázky	vnější	a	vnitřní	reformy.	

Vnější	 reforma	 se	 týká	 strukturálních	 změn	 školského	 systému	 (délka	
povinné	 školní	 docházky,	 členění	 a	 délka	 vzdělávacích	 cyklů,	 návaznost	
a	prostupnost	 uvnitř	 školského	 systému),	 otázek	 řízení	 školství,	 financování	
apod.	 Jádrem	 vnější	 reformy	 je	 legislativní	 zakotvení	 jednotlivých	 složek	
vzdělávací	soustavy	v	právních	normách.	

Vnitřní	reforma	se	týká	ostatních	prvků	vzdělávacího	systému,	které	jsou	za	
jeho	 legislativním	rámcem.	 jde	o	změny	v	pojetí	vzdělání	a	školy,	 jejich	smyslu,	
cílů	 a	 funkcí,	 změny	 v	 obsahu	 učiva,	 a	 zejména	 o	 změny	 v	 pojetí	 vyučovacího	
procesu	(pojetí	žáka	a	přístup	k	němu,	kvalita	komunikace	mezi	učitelem	a	žáky,	
učitelem	a	rodiči,	učiteli	navzájem,	mezi	učiteli	a	vedením	školy,	vztah	k	širšímu	
sociálnímu	prostředí,	metody	a	formy	práce	apod.)	

Vnější	 a	 vnitřní	 reforma	 tvoří	 jeden	 funkční	 celek.	 Proto	 je	 kladen	 značný	
důraz	na	citlivé	koncipování	transformace	s	ohledem	na	tuto	dvojjedinost	jejího	
mechanismu	 (Havlínová,	 1991).	 To	 znamená	 především	 hledání	 vhodné	
proporce	 mezi	 vnější	 a	 vnitřní	 reformou	 a	 vyřešení	 časového	 horizontu	
jednotlivých	 kroků,	 v	 nichž	 by	 se	 měly	 obě	 dimenze	 reformy	 realizovat.	 Je	
považováno	 za	 důležité,	 aby	 vnější	 reforma	 vytvářela	 podmínky	 a	 otevírala	
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prostor	pro	vnitřní	reformu.	V	této	optice	je	vývoj	našeho	školství	v	posledních	
40	 letech	 s	 rychlým	 sledem	 vnějších	 celoplošných	 reforem,	 které	 prostor	 pro	
vnitřní	reformu	spíše	omezovaly,	velmi	problematický.	

	
Všechny	dosavadní	polistopadové	 reformní	návrhy	a	projekty	 změn	se	přes	

rozdílná	 řešení	 v	 otázce	 východisek	 vzdělávací	 politiky	 (liberální	 versus	
etatistické	přístupy),	pojetí	školy	a	výchovy,	v	otázce	obsahu	vzdělávání	a	dalších	
konkrétních	bodech	shodují	v	jedné	zásadní	věci.	Transformace	českého	školství	
jako	zásadní	systémová	změna	představuje	proměnu	postupnou,	dlouhodobou	–
uvažuje	se	o	časovém	horizontu	1-2	generací.	Vzhledem	k	naší	specifické	situaci	
v	oblasti	vzdělávacích	reforem	posledních	let	(školám	a	učitelům	shora	vnucené	
direktivní,	 jednorázové	 reformy)	 se	 klade	 velký	 důraz	 na	 moment	 vnitřního	
přijetí	 změn	 učiteli	 a	 ostatními	 aktéry	 vzdělávacího	 procesu,	 tedy	 na	 vnitřní	
reformu	školy.	

Klíčovými	 principy,	 na	 nichž	má	být	 budováno	 české	 školství,	 jsou	principy	
humanizace,	 demokratizace	 a	 určitá	 míra	 liberalizace.	 Zdůrazňována	 je	
především	 potřeba	 celkové	 humanizace	 školy	 v	 termínech	 »humanizační	
program	 školské	 reformy«,	 »nutnost	 humanizujících	 změn«,	 idea	 humanizace	
»jako	 krystalizační	 osa	 transformačních	 přeměn«	 apod.	 (Helus,	 1991,	Skalková,	
1993).	 Odpověď	 na	 otázku,	 co	 všechno	 znamená	 apel	 na	 humanizaci	 školy,	 by	
mohla	 být	 tématem	 samostatného	 pojednání	 (Harbo,	 1990,	 Kaufmann,	 1976,	
Brown,	1977,	Enden,	1970,	Walterová,	1991,	Skalková	1993,	Gavora,	1991).	

Východiskem	 k	 pochopení	 humanismu	 a	 humanizace	 v	pedagogických	
souvislostech	 by	 bylo	 vysvětlení	 těchto	 obecných	 pojmů	 a	 jejich	 významů	
v	různých	 oborech	 lidské	 činnosti,	 naznačení	 historické	 podmíněnosti	 obsahu	
těchto	kategorií	–	od	 interpretace	v	duchu	osvícensko-renesanční	 tradice	až	po	
postmoderní	pojetí,	které	tradiční	interpretaci	humanismu	s	jeho	vírou	v	lidský	
rozum	 a	 optimistickým	 přístupem	 k	 životu	 zpochybňuje.	 Museli	 bychom	
analyzovat	 změněné	 společenské	 podmínky	 -	 civilizační	 změny	 přinášející	
mnoho	 nových	 problémů	 pro	 člověka,	 jiný	 styl	 života,	 změněné	 pojetí	 dětství	
a	celkový	kontext	životních	okolností,	které	dítě	obklopují	a	utvářejí	 (změny	ve	
struktuře	rodiny,	působení	médií,	nedostatek	primárních	zkušeností	a	vlastních	
činností	 apod.)	 Dalším	 krokem	 by	 byla	 analýza	 humanistické	 psychologie	
a	různých	 variant	 humanistické	 pedagogiky	 s	 cílem	 hledat	 společné	
charakteristiky	(Skalková,	1993,).	

	

3.	Školu	je	potřeba	humanizovat	
	
Jak	 je	 idea	 humanizace	 chápána	 v	 situaci	 současné	 transformace	 našeho	

školství?	 V	 obecné	 poloze	 je	 nejčastěji	 interpretována	 s	 důrazem	 na	 renesanci	
kultivační	 funkce	 školy	v	pojetí	Komenského	školy	 jako	»dílny	 lidskosti«,	 která	
v	duchu	 humanistických	 idejí	 usiluje	 především	 o	 tělesný,	 duševní	 a	 mravní	
vývoj	 dítěte	 s	 důrazem	 na	 sebeutváření,	 sebezdokonalování.	 Tendence	
k	humanizaci	školy	bývá	dále	konkretizována	jako	úsilí	o	pojetí	školy	jako	služby	
dítěti,	 pomoci	 v	 jeho	 vývoji,	 jako	 místa,	 které	 vytváří	 situace	 k	celistvé	
a	všestranné	 kultivaci	 dětské	 osobnosti	 a	 příležitosti	 k	 co	 nejširšímu	 otevření	
a	rozvíjení	potencí,	které	v	každém	dítěti	jsou.	
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Rozvíjení	dětské	osobnosti	ve	škole	je	založeno	na	jeho	vzdělávání	v	nejširším	
významu	 tohoto	 slova	 je	 chápáno	 jako	 uvádění	 do	 poznání,	 zprostředkovávání	
společenských	 hodnot,	 o	 kultivaci	 sociálních	 vztahů,	 emocionálních,	 mravních,	
estetických	i	 tělesných	kvalit	dítěte	apod.	Humanistická	orientace	znamená	jiné	
dominanty	 v	 hierarchii	 cílů	 vzdělávání	 –	 důraz	 je	 kladen	 na	 postoje,	 hodnoty,	
dovednosti,	osobnostní	vlastnosti.	Vědomosti	jsou	chápány	jako	důležitý	nástroj	
k	orientaci	v	různých	situacích,	k	řešení	problémů	a	dalšímu	poznávání.	

Těžištěm	 humanizačního	 programu	 školské	 reformy	 je	 výrazné	 zesílení	
antropologické	 orientace,	 zvýšený	 zřetel	 k	 dítěti,	 k	 jeho	 potřebám,	 zájmům	
a	možnostem	 rozvoje.	 Důraz	 je	 kladen	 na	 úctu	 k	 dítěti,	 respekt	 a	 důvěru,	
orientaci	 na	 jeho	 vnitřní	 aktivitu,	 tvořivé	 síly	 a	 vlastní	 prožitky	 a	 zkušenosti.	
Humanistická	 orientace	 svou	 vírou	 ve	 schopnosti	 dítěte	 a	 možnosti	 jeho	
zdokonalování	 a	 sebezdokonalování	 představuje	 optimistickou	 výchovnou	
pozici.	Namísto	školy	direktivní,	manipulativní	a	autoritativní,	založené	na	drilu,	
vnější	 kontrole	 a	 donucování	 prosazuje	 model	 školy	 osobnostně	 rozvíjející,	
založené	na	komunikativním	přístupu,	partnerství	a	spolupráci.	

Respektovat	dítě	neznamená	se	mu	podřizovat	a	přizpůsobovat,	ale	poznávat	
ho,	 vstupovat	 s	 ním	 do	 dialogu,	 stavět	 mosty	 k	 propojování	 světa	 dětí	
a	dospělých,	 ovlivňovat.	 Dítě	 dostává	 prostor	 k	 přirozenému,	 autentickému	
projevu,	možnost	svobodně	prožívat,	pociťovat,	odlišovat	se,	samostatně	hledat,	
zkoušet,	chybovat,	samozřejmě	v	určitých	mezích.	

Otevření	 prostoru	 pro	 přirozený	 a	 svobodný	 projev	 žáka	 neznamená	
rezignaci	 na	 cílevědomé	 působení,	 na	 vytyčování	 cílů,	 k	 nimž	 se	 chci	 se	 žáky	
přibližovat	 a	 na	 kladení	 nároků,	 které	 je	 třeba	 splnit.	 jde	 spíše	 o	 posun	
v	akcentech	–	od	vnějšího	řízení	k	autoregulaci,	od	odpovědnosti	učitele	za	žáka	
k	přebírání	odpovědnosti	žáka	za	vlastní	rozvoj	apod.	

Přestože	 základem	 humanizačních	 snah	 je	 změna	 v	 přístupu	 k	 dítěti,	
zkvalitnění	komunikace	mezi	všemi	partnery	vzdělávacího	procesu	 i	 celkového	
klimatu	ve	 škole	a	 třídě,	bylo	by	velkým	zjednodušením	redukovat	humanizaci	
školy	 pouze	 na	 otázku	 přístupu	 k	 dítěti	 (laskavého,	 ohleduplného,	 chápajícího,	
pozitivního	apod.)	a	na	záležitosti	interpersonálních	vztahů	a	komunikace	(Štech,	
1995;	 Skalková,	 1995).	 Za	 neméně	 důležité	 jsou	 považovány	 také	 proměny	
obsahu	 vzdělávání	 a	 humanizace	 vyučovacího	 procesu	 –	 metody	
zprostředkovávání	 poznání	 a	 uvádění	 do	 kulturních	 tradic	 a	 společenských	
hodnot,	organizační	formy	založené	na	individualizaci	i	kooperativních	formách	
práce,	způsoby	motivování	a	hodnocení	žákovy	činnosti	apod.	(Spilková,	1994).	

Z	 hlediska	 způsobu	 zprostředkovávání	 vzdělávacích	 obsahů	 je	 namísto	
sdělování	poznatků	v	hotové	podobě	zdůrazňován	význam	společného	hledání,	
experimentování,	objevování	a	konstruování	poznání	na	základě	vlastní	činnosti,	
zkušenosti,	prožitku	(Štech,	1992;	Kasíková,	1994;	Kantorková,	1994).	Vzdělávací	
proces	 je	 v	 tomto	 pojetí	 koncipován	 jako	 řada	 situací,	 v	nichž	 dítě	 vynakládá	
vlastní	 úsilí	 při	 zvládání	 problémů	 a	 poznávání	 nového	 a	 současně	 jsou	
vytvářeny	 podmínky	 (odstupňovaná	 pomoc	 apod.)	 pro	 dosažení	 úspěchu	
a	prožití	 radosti	 z	 něj.	 Pocit	 uspokojení	 z	 toho,	 že	 umím,	 dokážu,	 zvládám,	
většinou	 posiluje	 žákův	 zájem	 o	 další	 vzdělávací	 aktivity	 a	 přispívá	 ke	 snaze	
vyznat	se	ve	věcech,	pochopit	smysl	a	souvislosti,	porozumět.	

Respekt	 k	 individualitě	 dětské	 osobnosti	 znamená	 odlišnosti	 a	 různost	
neignorovat,	 ale	 také	 je	 nezveličovat.	 Vede	 ke	 snaze	 (na	 základě	 důkladného	
poznání)	o	dosažení	maxima	v	rozvoji	každého	žáka,	o	»dotažení«	ke	stropu	jeho	
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individuálních	možností.	 Tomu	 odpovídá	 také	 způsob	 hodnocení	 žáků	 –	 ne	 na	
základě	 (nebo	 jen	 na	 základě)	 sociální	 vztahové	 normy	 ve	 vztahu	 k	 výkonům	
ostatních	 žáků,	 ale	 na	 pozadí	 individuální	 vztahové	 normy	 s	 přihlédnutím	
k	předpokladům	 a	 možnostem	 žáka.	 Aktuální	 výkon	 konkrétního	 žáka	 je	
vztahován	a	srovnáván	s	 jeho	výkony	předchozími.	Tato	hodnotící	strategie	má	
značný	 význam	 zejména	 u	 slabých	 žáků,	 protože	 umožňuje	 pozitivně	 ocenit	
každé	dílčí	zlepšení	i	malý	pokrok	žáků,	kteří	by	jinak	při	neustálém	srovnávání	
s	nejlepšími	 prakticky	 neměli	 žádnou	 naději	 na	 úspěch.	 Nabízí	 jim	 tak	
perspektivu	úspěchu	a	motivaci	ke	zlepšení.	

	
Humanizace	 školy	 ve	 výše	 uvedeném	 pojetí	 neznamená	 návrat	 k	 některým	

překonaným	názorům	a	teoriím	(např.	raný	a	v	některých	projevech	až	extrémní	
pedocentrismus,	 některé	 vyhraněné	 pedagogické	 směry-	 např.	 antipedagogika,	
antiautoritativní	 výchova,	 volná	 škola	 apod.),	 jak	 se	 někteří	 obávají.	 Příčinou	
deformací	 a	 nepochopení	 humanizačních	 tendencí	 v	 současném	 úsilí	
o	transformaci	 české	 školy	 bývá	 často	 absolutizování	 a	 jednostranné	
interpretování	některých	prvků	a	přístupů	–	např.	idealizace	dítěte,	přeceňování	
jeho	 svobody,	 spontaneity,	 tvořivosti	 apod.	 V	 naší	 situaci	 jde	 spíše	 o	 nalezení	
rovnováhy,	hledání	optimální	míry	a	správných	proporcí,	o	vyvážení	vztahů	mezi	
jednotlivými	prvky.	Vzhledem	ke	značné	setrvačnosti	školské	kultury	se	v	logice	
kyvadlovitého	pohybu	předpokládá,	 že	k	dosažení	budoucí	 rovnováhy	 je	nutné	
navodit	 pohyb	 nějakým	 výrazným	 impulsem,	 přechodně	 vychýlit	 aktuální	 stav	
z	jednoho	pólu	k	pólu	opačnému	(byť	často	jen	proklamativně).	

Pro	 ilustraci	 současného	 hledání	 žádoucí	 rovnováhy	 lze	 uvést	 několik	
příkladů.	 Zvýšený	 zřetel	 k	 dítěti	 a	 volání	 po	 radikální	 změně	 vztahů	 mezi	
učitelem	 a	 žáky	 neznamená	 sentimentální	 a	 romantickou	 idealizaci	 dítěte,	
podřizování	 se	 dětským	 potřebám	 a	 logice	 přirozeného	 a	 spontánního	 vývoje.	
Neznamená	naprostou	rovnost	obou	partnerů,	rezignaci	na	vedoucí	roli	učitele,	
cílevědomé	projektování	výchovných	zásahů	a	vzdělávacích	aktivit	apod.	Určitá	
nerovnováha	 a	 distance	 ve	 vztahu	mezi	 učitelem	 a	 žákem,	 napětí	 pedagogické	
interakce	je	jádrem	pedagogického	procesu	a	nelze	je	úplně	zrušit	(Kučera,	1994;	
Viktorová,	1995;	Štech,	1995).	

Vedoucí	 úloha	učitele	 v	 roli	 starší	 generace	 je	potřebná,	 ale	 je	důležité,	 aby	
učitel	dokázal	postupně	své	vedení	oslabit,	zbavovat	se	svého	vlivu	a	»moci	nad	
dítětem«	 (která	 je	 zvláště	u	malých	dětí	 velká),	předávat	 část	 svých	pravomocí	
a	vést	 dítě	 k	 přebírání	 odpovědnosti	 za	 svou	 činnost	 a	 osobnostní	 vývoj.	 Při	
hledání	optimálních	vztahů	učitel	–	žák	 je	diskutován	 také	problém	autority	ve	
výchově	 (Viktorová,	 1995;	 Slavík,	 1995;	 Vališová,	 1995).	 Nejde	 o	 odstranění	
autority,	 ale	 o	 eliminaci	 příliš	 autoritativních	 přístupů	 k	 dítěti.	 Jde	 o	 autoritu	
založenou	 ne	 na	 mocenském	 postavení,	 ale	 autoritu	 opřenou	 o	 dobrovolné	
uznání	druhého	a	dobrovolné	podřízení	se.	

Důraz	na	svobodu,	svébytnost	a	individuální	rozvoj	nevylučuje	nutnost	klást	
nároky,	vytyčovat	požadavky	na	dítě,	 artikulovat	 jasná	pravidla	života	ve	škole	
a	dbát	 na	 jejich	 respektování,	 zajišťovat	 určitý	 řád,	 který	poskytuje	dítěti	 pocit	
jistoty,	 stability	 a	 bezpečnosti,	 usnadňuje	 mu	 orientaci	 ve	 složité	 a	 měnlivé	
skutečnosti.	 Opět	 jde	 o	 hledání	 vyvážené	 rovnováhy	 mezi	 svobodou	 dítěte	
a	vedením,	mezi	 spontaneitou	a	 kontrolou,	mezi	dobrovolností	 a	přinucováním	
a	určitým	tlakem,	mezi	samostatnosti	a	nutnou	mírou	pomoci.	
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Je	zřejmé,	že	nelze	stavět	 tyto	kategorie	do	protikladu,	ukazují	se	spíše	 jako	
komplementární.	 Potom	 svoboda	 s	 sebou	nese	 zvýšenou	odpovědnost	 za	 sebe,	
své	volby	a	svá	rozhodnutí.	Svoboda	individua	a	individuální	aktivita	a	iniciativa	
předpokládá	 její	 vyvažování	 vedením	 k	 lidské	 participaci,	 solidaritě,	 toleranci,	
porozumění	druhým	apod.	Důraz	na	 individualizaci	učebních	procesů	 je	spojen	
s	významem	dialogického	učení	a	skupinových	kooperativních	forem	učení.	

	

II.	Zaostává,	či	nezaostává	vývoj	naší	školy?	
	
Podívejme	 se	 nyní	 na	 pojetí	 vyučování	 pod	 zorným	 úhlem	 historického	

vývoje	našeho	školství	a	v	kontextu	s	vývojem	západoevropským.	Do	roku	1948	
probíhal	 vývoj	 našeho	 školství	 podobně	 jako	 ve	 vyspělých	 západoevropských	
zemích.	 Ve	 20.-30.	 letech	 našeho	 století	 prožívá	 Československá	 škola	
v	návaznosti	 na	 celosvětové	 dění	 rozmach	 reformního	 hnutí,	 které	 přichází	
s	ostrou	 kritikou	 tradiční,	 herbartovské	 školy	 -	 s	 jejím	 jednostranným	
intelektualismem,	 důrazem	 na	 teoretické	 znalosti,	 mechanické	 pamětní	 učení,	
školy	 ovládané	 učitelem	 a	 normativně	 stanoveným	 obsahem	 bez	 zřetele	
k	individualitě	 žáků,	 jejich	 potřebám,	 zájmům,	 schopnostem,	 školy	 založené	 na	
donucování,	 drilu,	 přísné	 kázni,	 trestech,	 využívající	 uniformní	 a	 stereotypní	
vyučovací	metody,	zejména	slovní	při	absenci	samostatné	činnosti	a	praktických	
zkušeností	žáků.	

Tento	 inspirační	 zdroj	 byl	 pro	 naši	 školu	 blahodárný,	 neboť	 některé	 výše	
uvedené	 rysy	 jsou	 pro	 naše	 školství	 tradiční	 –	 už	 od	 dob	 Rakousko-Uherska	
můžeme	 sledovat	 určitou	 tendenci	 k	 centralistickému	 řízení,	 normativním	
osnovám,	 důraz	 na	 obsah	 učiva	 (namísto	 rozvoje	 osobnosti	 žáka),	 frontální	
vyučování,	kázeň	a	vnější	disciplínu.	

Vliv	 reformní	 pedagogiky	 na	 naši	 školu	 však	 netrval	 dlouho.	 Nástupem	
komunistické	moci	 v	 r.	 1948,	násilným	zpřetrháním	vazeb	 se	 západní	Evropou	
a	vnucenou	orientací	na	Sovětský	svaz	a	 jeho	marxistickou	 ideologii	dochází	na	
dlouhá	 léta	 k	 narušení	 progresivního	 vývoje	 české	 školy.	 (hnutí	 nové	 výchovy	
ostře	kritizovaly	a	odmítly	pouze	totalitní	systémy	–	fašistický	a	komunistický).	

V	 západní	Evropě	se	 reformní	hnutí	nové	výchovy	dále	 rozvíjelo,	překonalo	
některé	 počáteční	 omyly	 (přílišný	 pedocentrismus	 apod.)	 a	 ve	 spojení	
s	nejnovějšími	 psychologickými	 poznatky	 se	 od	 konce	 60.	 let	 stalo	 klíčovým	
východiskem	 a	 mohutným	 inspiračním	 zdrojem	 pro	 transformaci	
západoevropského	 školství	 v	 posledních	 desetiletích.	 Základem	 změn	 je	 idea	
humanizace	 školy	 –	 nový	 postoj	 k	 dítěti,	 větší	 zřetel	 k	 jeho	 individualitě,	
proměna	rolí	učitele	a	kvality	komunikace	učitel	–	žák,	činnostní	pojetí	vyučování	
(důraz	na	žákovy	zkušenosti),	aktivní	vyučovací	metody	(princip	problémovosti	
jako	základní	didaktický	princip),	důraz	ne	na	předávání	vědomostí,	ale	na	jejich	
objevování	a	konstruování	dítětem	samým	(dítě	v	»situaci	badatele«),	důraz	na	
rozvíjení	 postojů,	 hodnot,	 dovedností	 řešit	 problémy,	 zpracovávat	 informace,	
kooperovat,	efektivně	komunikovat,	otevřenost	školy	vůči	širšímu	okolí	apod.	

	
Naše	 škola	 procházela	 procesy	 opačnými.	 Postupně	 se	 do	 ní	 vracely	

překonané	rysy	 transmisivní,	»herbartovské«	školy	–	encyklopedický	charakter	
učiva,	atomizace	poznání,	vyučování	 jako	proces	předávání	hotových	poznatků,	
pasivní	 vyučovací	 metody	 –	 verbální	 pojetí	 učiva	 a	 pamětní	 učení,	 nedostatek	
aktivity,	samostatnosti	a	tvořivosti	žáků,	uniformita	a	stereotypnost	vyučovacích	
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metod	 a	 organizačních	 forem,	 direktivní	 přístup	 k	 žákům,	 založený	 na	 drilu,	
poslušnosti,	 konformismu.	 Přes	 desetiletí	 trvající	 kritiku	 (již	 v	 60.	 letech	 např.	
J.	Skalková,	 J.	 Kotásek,	 A.	 M.	 Dostál,	 M.	 Kořínek	 a	 další)	 a	 úsilí	 o	 modernizaci,	
optimalizaci	vyučovacího	procesu	zůstává	převládajícím	pojetím	vyučování	stále	
transmisivní,	slovně	názorné	vyučování	se	všemi	negativními	projevy	(přestože	
teoreticky	je	překonáno).	

Modernizační	 snahy	 v	 rámci	 slovně	 názorného	 vyučování	 znamenaly	
především	 větší	 důraz	 na	 aktivní	 tvůrčí	 činnost	 žáka	 při	 vyučování,	 uplatnění	
žákových	 zkušeností	 v	 poznávacím	 procesu,	 variabilitu	 vyučovacích	 metod	
(problémové	 vyučování,	 dialogické	 metody)	 a	 organizačních	 forem	 (vedle	
frontálního	vyučování	samostatná	a	skupinová	práce),	důraz	na	motivaci	a	zájem	
žáka,	změna	vztahu	mezi	učitelem	a	žáky.	Toto	úsilí	některých	teoretiků	se	však	
téměř	 vůbec	 nepromítlo	 do	 školní	 reality.	 Z	 mnoha	 objektivních	 důvodů	
a	limitujících	překážek	v	realizaci	jmenujme	alespoň	některé	–	předimenzovaný	
a	závazný	obsah	učiva,	systém	inspekce	(kontrolovalo	se,	jak	se	učitelé	odchylují	
od	 stanovených	 norem),	 vysoké	 počty	 žáků	 ve	 třídách	 a	 nepochybně	 i	 celkový	
nezájem	společnosti	o	výchovu	samostatně	a	kriticky	myslících,	nekonformních,	
tvořivých	a	svobodně	rozvíjených	osobností,	budoucích	občanů	státu,	založeného	
na	»jiných«	(jiných	než	demokratických)	principech	a	hodnotách.	

Ukázalo	se,	že	východiskem	ze	slepé	uličky	tradičního	pojetí	vyučování	není	
ani	rozvíjející	vyučování,	s	nímž	byly	spojovány	velké	naděje	na	přestavbu	naší	
školy	(zejména	základní)	a	které	bylo	dost	jednostranně	propagováno.	Tzv.	nová	
koncepce	z	r.	1976	byla	založena	na	teorii	rozvíjejícího	vyučování,	na	myšlence	
akcelerace	 vývoje.	 Základním	 psychologickým	 východiskem	 koncepce	
rozvíjejícího	 vyučování	 je	 řešení	 vztahu	 vyučování	 a	 vývoje	 dětí	 u	 L.	S.	
Vygotského.	Vygotskij	polemizuje	s	ontogenetickou	koncepcí	(J.	Piaget,	W.	Stern,	
E.	 Claparéde),	 podle	 níž	 vývoj	 postupuje	 podle	 daných	 ontogenetických	
programů,	a	je	tedy	zákonitým	sledem	vývojových	etap.	

Učitel	 musí	 věkové	 zvláštnosti	 žáků	 při	 vyučování	 respektovat,	 musí	 se	
přizpůsobit	 této	 »normě	 dané	 zvnějšku«	 (např.	 věk	 do	 10	 let	 je	 věkem	
konkrétního	 myšlení,	 tomu	 musí	 odpovídat	 obsah	 a	 metody	 vyučování).	
Vygotskij	 a	 Zankov	 naopak	 odmítají	 pojetí	 vyučování	 jako	 procesu	 sledujícího	
vývoj	(respektujícího	specifika	zrání	a	vývojové	možnosti	dítěte)	a	tvrdí,	že	má-li	
být	vyučování	účinné,	musí	jít	naopak	»před	vývojem,	táhnout	vývoj	osobnosti	za	
sebou«.	
Vygotskij	 tedy	 přichází	 s	 myšlenkou	 akcelerace,	 urychlování	 vývoje.	 Má-li	
vyučování	 předcházet	 vývoji	 a	 tím	 ho	 urychlovat,	 nesmí	 se	 orientovat	 na	
dosaženou	 úroveň	 rozvoje	 (»úroveň	 aktuálního	 rozvoje«),	 ale	 musí	 klást	
požadavky	poněkud	přesahující	 jeho	současné	možnosti,	musí	 se	orientovat	na	
to,	co	není	ještě	plně	rozvinuto,	tedy	na	»úroveň	nejbližšího	rozvoje«.	

Na	základě	těchto	východisek	Zankov	navrhuje	a	experimentálně	ověřuje	celý	
systém	 vzdělávání,	 který	 by	 zajistil	 efektivní	 rozvoj	 žáků	 –	 nové	 didaktické	
zásady,	nový	obsah	vyučování,	učební	plán,	učebnice,	nové	metody	a	organizaci	
vyučování,	způsoby	motivování	a	hodnocení	žáků.	

Celkové	 pojetí	 vyučovacího	 procesu	 jako	 činitele	 akcelerace	 vývoje	 žáků	
nejlépe	přiblíží	5	základních	principů	rozvíjejícího	vyučování.:	

1. princip	 vysokého	 stupně	 obtížnosti	 (význam	 překonávání	 obtíží	
a	překážek)	
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2. princip	 postupu	 vyučování	 rychlým	 tempem	 (neustále	 obohacovat	
žáka	 novými	 poznatky	 a	 dovednostmi,	 systematizovat	 je	 -	 vytvářet	
vztahy	a	souvislosti,	neustálé	opakování	a	pomalý	postup	vpřed	žáky	
nudí,	rychlé	tempo	podněcuje	aktivitu	a	zájem)	

3. princip	 vedoucí	 úlohy	 teoretických	 poznatků	 (základem	 vyučovacího	
procesu	 jsou	teoretické	poznatky,	práce	s	pojmy,	rozvoj	abstraktního	
myšlení	 –	 i	 u	 žáků	mladšího	 školního	 věku,	 není	 vhodné	 přeceňovat	
smyslové	poznání,	názornost)	

4. princip	 uvědomělosti	 –	 pochopení	 smyslu	 učiva,	 vnitřní	 přijetí	 cílů	
vyučování	 žákem,	 vnitřní	 motivace	 učební	 činnosti,	 dovednost	
uvědomovat	si,	analyzovat	a	hodnotit	vlastní	postupy	a	metody	práce	

5. princip	 rozvoje	 všech	 žáků	 (individuální	 přístup	 ke	 každému	 žákovi,	
zodpovědnost	učitele	za	výsledky	i	těch	nejslabších	žáků)	

	
Přes	 některé	 pozitivní	 momenty	 bude	 třeba	 hlouběji	 analyzovat	 některé	

kritické	body	a	sporná	místa	v	teorii	i	praxi	rozvíjejícího	vyučování	(např.	teorie	
akcelerace,	 přecenění	 teoretického	 poznání	 a	 abstraktního	 myšlení	 a	 naopak	
podcenění	smyslového	poznání,	praktických	činností	a	individuálních	zkušeností	
žáků).	Dosud	nebyla	provedena	solidního	analýza	současného	stavu	a	důsledků,	
které	s	sebou	toto	pojetí	vyučování	přineslo.	Mnoho	teoretiků	a	zejména	praktici	
se	však	shodují,	že	některá	základní	východiska	tohoto	pojetí	 jsou	chybná	nebo	
přinejmenším	diskutabilní.	

Teorie	 akcelerace	 vývoje	 a	 aplikace	 některých	 principů	 rozvíjejícího	
vyučování	 –	 vysokého	 stupně	 obtížnosti,	 postupu	 vyučování	 rychlým	 tempem	
a	princip	 vedoucí	 úlohy	 teoretických	 poznatků	 –	 přinesly	 do	 školy	 značné	
zvýšení	 nároků	 na	 žáky	 (při	 zkrácení	 základní	 školy	 o	 1	 rok),	 spěch,	 stres	
a	strach.	Vystupňoval	se	tlak	na	výkon	a	s	ním	se	zvýšilo	procento	problémových	
žáků	 vyžadujících	 specializovanou	 péči	 a	 procento	 neúspěšných	 žáků,	 kteří	
rychle	ztráceli	pozitivní	vztah	k	učení,	škole	a	poznávání	vůbec.	Ukázalo	se	také,	
že	 akcelerace	 vývoje	 se	 týká	 urychlení	 jen	 v	 oblasti	 rozumového	 rozvoje	 (a	 to	
ještě	 zdaleka	 ne	 u	 všech	 žáků),	 ne	 již	 v	 oblasti	 sociální,	 citové,	 morální.	
Pochybnosti	o	oprávněnosti	teorie	akcelerace	vyslovil	již	na	začátku	80.	let	mezi	
jinými	např.	Z.	Kolář,	který	byl	jinak	stoupencem	rozvíjejícího	pojetí	vyučování.	

Přecenění	 teoretického	poznání	 a	 abstraktního	myšlení	 (zásada	 vědeckosti)	
a	naopak	 podcenění	 smyslového	 poznání,	 praktické	 činnosti,	 individuálních	
představ	a	zkušenosti	(zásada	přiměřenosti	a	názornosti)	vedlo	opět	k	pamětně	
a	 verbálně	 pojmovému	 učení.	 Tím,	 že	 pojmy	 často	 vznikaly	 bez	 opory	
o	konkrétní	představy	a	byly	převážně	verbálně	osvojené,	docházelo	ve	vědomí	
dítěte	 k	 vytváření	 abstraktních	 schémat,	 s	 nimiž	 mechanicky	 operovalo,	 ale	
neumělo	je	prakticky	použít.	

Na	 pozadí	 historického	 vývoje	 naší	 školy,	 pojetí	 vyučování	 a	 zahraničních	
tendencí	 v	 této	 oblasti	 jsme	 se	 snažili	 ukázat,	 že	 transmisivní	 (tradiční,	
herbartovské,	 slovně	 názorného)	 pojetí	 vyučování	 je	 historicky	 překonáno	 (je	
synonymem	pro	školu,	která	v	sobě	nese	principy	školy	19.	století).	Je	překonáno	
také	 teoreticky	 –	 nízká	 efektivita	 a	 nefunkčnost	 tohoto	 pojetí	 vyučování	 pro	
vzdělávání	 člověka	 na	 přelomu	 tisíciletí	 jsou	 potvrzeny	 vědeckými	 poznatky	
z	neurofyziologie,	 psychologie,	 pedagogiky,	 sociologie	 aj.	 Přesto	 ve	 většině	 škol	
transmisivní	vyučování	reálně	existuje	a	přežívá	–	na	tom	nezměnilo	nic	ani	úsilí	
o	rozvíjející	pojetí	vyučování	a	realizace	tzv.	»nové	koncepce«	od	roku	1976.	
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III.	V	čem	spočívá	humanistické	pojetí	vyučování?	
	
Pokusme	 se	 nyní	 na	 základě	 kritiky	 transmisivního	 pojetí	 vyučování	 a	 na	

základě	 progresivních	 tradic	 reformní	 pedagogiky	 a	 pozitivních	 vývojových	
tendencí	 západoevropského	 školství	 charakterizovat	 »nová	 moderní«	 pojetí	
vyučování,	 které	 by	 odpovídalo	 celkové	 představě	 o	 transformaci	 českého	
školství.	

Značná	potíž	spočívá	už	v	terminologii.	Jak	pojmenovat	toto	nové,	»moderní«	
pojetí?	 Většina	 používaných	 termínů	 zdůrazňuje	 jen	 jeden	 aspekt	 systému	
vyučování	–	komunikativní,	participační,	konstruktivistické,	kooperativní...	pojetí	
vyučování.	 Lze	 je	 tedy	 použít	 jako	 charakterizační	 přívlastky,	 ale	 ne	 jako	
»zastřešující,	obecný«	pojem.	

Přijměme	 tedy	 jako	 pracovní	 název	 »humanistické	 pojetí	 vyučování«.	 Proč	
zrovna	humanistické?	Všeobecně	 je	za	základní	východisko	 transformace	české	
školy	považována	 její	 celková	humanizace.	Také	v	ostatních	 západoevropských	
zemích	zůstává	idea	humanizace	aktuální	výzvou	k	proměně	školy.	

Charakterizujme	nyní	humanistické	pojetí	vyučování	jako	určité	konzistentní	
řešení	 klíčových	 problémů	 vyučování,	 jako	 komplex	 »dílčích	 pojetí«	 -	 pojetí	
vzdělání	 (jako	 východisko	 vyučování),	 cílů	 a	 obsahu	 vyučování,	 pojetí	 žáka	
a	komunikace	 učitel	 –	 žák,	 pojetí	 poznávacího	 procesu	 při	 vyučování,	 pojetí	
metod	a	organizačních	forem,	pojetí	učitelské	role	apod.	

	
Pojetí	a	cíle	vzdělání	
	
Pro	celkové	pojetí	vyučování	má	klíčový	význam	učitelovo	pojetí	vzdělání:	Co	

je	 vzdělání?	 Kdo	 je	 vzdělaný	 člověk?	 Pojetí	 vzdělání	 představuje	 východisko	
každého	 rozhodnutí	 učitele	 –	 určuje	 jeho	 priority	 v	 oblasti	 cílů,	 podílí	 se	 na	
výběru	 obsahu,	 volbě	 metod	 a	 organizace	 vyučování,	 způsobu	 komunikace	 se	
žákem,	 způsobu	hodnocení	 apod.	 Pokud	učitel	 nemá	 jasnou	představu	o	 pojetí	
a	smyslu	 vzdělání,	 je	 jeho	 činnost	 množstvím	 divergentních,	 často	 intuitivních	
aktů,	jimž	chybí	pojítko,	společné	východisko.	

Vzdělání	 je	v	humanistickém	pojetí	 chápáno	 jako	»duchovní	vyrovnávání	 se	
člověka	 se	 světem«,	 »dovednost	 zralým	 způsobem	 se	 podílet	 na	 společenském	
dialogu«,	»stav,	v	němž	lze	převzít	odpovědnost«	»cesta	k	uvědomění	si	smyslu	
věcí,	hodnot«,	jako	»pochopení	podstaty	věcí,	souvislostí,	svého	místa	ve	světě«.	
Cílem	vzdělávání	je	pak	celistvý	rozvoj	osobnosti	člověka,	chápaný	jako	nalézání	
vztahu	 člověka	 k	 sobě,	 ostatním	 lidem,	 společnosti,	 celku	 světa	 v	 intencích	
všelidských	hodnot.	

V	 souvislosti	 s	 naznačeným	 pojetím	 vzdělání	 je	 pak	 základním	 cílem	
vyučování	celková	kultivace	osobnosti	dítěte,	otevření	potencí	(v	nejširším	slova	
smyslu),	 které	 v	 dítěti	 jsou,	 osvojení	 základních	 kulturních	 dovedností	 jako	
nástrojů	 k	 dalšímu	 Vzdělávání,	 budování	 uceleného	 obrazu	 světa	 –	 pochopení	
vztahů,	 souvislostí,	 získání	 dítěte	 pro	 školu,	 poznávání	 a	 vzdělání	 vůbec.	
V	hierarchii	cílů	vyučování	 jsou	změněny	akcenty	–	dominují	postoje	a	hodnoty	
(k	 sobě,	 lidem,	 přírodě,	 vzdělání),	 dále	 jsou	 dovednosti	 (např.	 pracovat	
s	informacemi	 –	 vyhledávat	 je,	 syntetizovat,	 funkčně	 používat,	 dovednost	
kvalitně	 komunikovat	 a	 kooperovat	 s	 lidmi,	 tvořivě	 řešit	 problémy	 apod.)	
a	vědomosti.	Co	se	týče	tolik	diskutovaného	významu	vědomostí	–	cílem	tohoto	



	 16	

pojetí	 není	 jejich	 předávání	 a	 reprodukování,	 ale	 jejich	 hledání,	 objevování	
a	konstruování	žákem	samotným.	Znalost	pojmů	je	chápána	jako	důležitý	nástroj	
k	orientaci	v	různých	situacích,	k	řešení	problémů	a	dalšímu	poznávání.	

	
Pojetí	obsahu	vyučování	
	
Pod	 zorným	 úhlem	 výše	 uvedeného	 pojetí	 cílů	 vzdělání	 je	 při	 koncipování	

obsahu	 učiva	 kladen	 důraz	 na	 celek,	 na	 pochopení	 vztahů	 a	 souvislostí	 uvnitř	
předmětu	i	s	jinými	předměty.	Prosazuje	se	integrační	interdisciplinární	přístup.	
Při	 přípravě	 na	 vyučování	 (projektování	 výuky	 z	 hlediska	 výběru	 učiva	 a	 jeho	
strukturace)	 věnuje	 učitel	 velkou	 pozornost	 pojmové	 analýze	 učiva	 –	 vybírá	
základní	koncepty,	principy,	uzlové	pojmy,	které	přispějí	k	pochopení	učiva.	Měl	
by	 umět	 rozlišit	 podstatné	 od	 méně	 podstatného	 a	 nepodstatného,	 aby	 žáka	
nezahlcoval	 informacemi,	 jednotlivými	 izolovanými	 fakty.	 Doporučuje	 se	
zpracovat	 si	 klíčové	 pojmy	 do	 strukturálních	 map,	 schémat,	 sítí	 –	 pomůže	 to	
učiteli	 uvědomit	 si	 strukturu	 a	 souvislosti	mezi	 základními	 pojmy	 příslušného	
vyučovacího	předmětu.	Vedení	žáka	k	nalezení	poznatkové	struktury,	sítě	pojmů	
vede	 k	 odstranění	 encyklopedismu	 a	 atomizace	 poznání,	 umožňuje	 lepší	
zapamatování	a	použití	poznatků	

	
Pojetí	dítěte	a	komunikace	učitel	–	žák	
	
Dalším	 charakteristickým	 rysem	 humanistického	 pojetí	 vyučování	 je	 pojetí	

dítěte	 jako	bytosti	plně	rozvinuté,	kompetentní	 (ful-ledged)	oproti	pojetí	dítěte	
jako	 bytosti	 nehotově,	 nezralé,	 závislé,	 sociálně	 a	 morálně	 nerozvinuté,	 jako	
bytosti,	která	se	 lidskou	bytostí	 teprve	stane	(human-being-to-be).	Pojetí	dítěte	
jako	 svébytné	 osobnosti	 s	 vlastní	 identitou,	 právy	 a	 vlastním	 viděním	 světa	
znamená	 zásadní	 změnu	 v	 přístupu	 učitele	 k	 žákům,	 změnu	 komunikace	 při	
vyučování.	Základem	 je	partnerský,	komunikativní	přístup	k	dítěti,	 založený	na	
vcítění,	 pochopení,	 úctě,	 respektu,	 toleranci,	 na	 porozumění	 potřebám	 dítěte	
a	citlivé	orientaci	v	něm.	

Učitel	 respektuje	 právo	 dětí	 na	 individuální	 rozvoj,	 dopřává	 jim	 více	
přirozenosti,	 autenticity,	 umožňuje	 jim	 svobodně	 prožívat,	 být	 sebou	 samými,	
odlišovat	 se,	 hledat,	 nalézat,	 chybovat.	 Nezbavuje	 dítě	 vlastního	 vidění	 světa.	
Učitel	 ví,	 že	 tak	 jako	 on	 má	 »svůj	 svět«	 se	 svými	 pravdami,	 zákonitostmi,	
zkušenostmi,	 úhlem	 pohledu,	 tak	 i	 žák	 má	 »svůj	 svět«	 se	 svými	 názory	
a	zkušenostmi.	Nejde	o	to	vnutit	dítěti	bezvýhradně	svůj	svět,	ale	hledat	společně	
mosty	k	jejich	propojení	a	nalézat	společný	jazyk.	

Učitel	už	není	jen	ten,	kdo	neustále	vede,	určuje,	dává,	zná,	ukazuje,	hodnotí,	
ale	umí	být	také	tím,	kdo	přistupuje	k	dítěti	s	otázkou	–	jaké	dítě	je,	co	v	něm	je,	
umí	být	 žáky	 inspirován,	 překvapován,	 obohacován.	 Je	 spíše	 tím,	 kdo	uvádí	 do	
věcí,	 doprovází	 žáka	 na	 cestě	 poznání,	 nabízí,	 inspiruje,	 pomáhá	 se	 vyznat	 ve	
světě,	pochopit	smysl	a	souvislosti,	vybavuje	pocitem	sebeúcty	a	sebedůvěry.	Je	
tedy	především	facilitátorem	žákova	učení	a	vývoje.	

Komunikace	je	dvousměrná	–	horizontální	i	vertikální	(od	učitele	k	žákovi,	od	
žáka	 k	 učiteli	 a	 mezi	 žáky	 navzájem).	 Značná	 část	 komunikačního	 prostoru	 je	
věnována	žákům	–	referáty,	zprávy,	diskuse,	polemiky.	Velký	důraz	je	kladen	na	
kvalitní	 »autentický	 dialog«	 -	 rozvíjí	 nejen	 dovednost	 jasně	 a	 srozumitelně	
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prezentovat	svůj	názor,	argumentovat,	obhájit	názor,	ale	také	umění	vyslechnout	
druhého.	

Značný	význam	pro	kvalitní	komunikaci	má	kvalita	otázek.	Učitel	klade	nejen	
jednoduché	otázky	zjišťující	 fakta,	 znalost	definic,	pojmů,	ale	především	otázky	
vyžadující	vysvětlení,	zdůvodnění,	zaujetí	postoje	apod.	(Otázky	typu	Proč?	Co	by	
se	 stalo,	 kdyby?	 apod.)	 je	 důležité	 podněcovat	 žáky	 ke	 kladení	 a	 správné	
formulaci	otázek	–	směrem	k	učiteli	i	mezi	žáky	navzájem.	

Kvalita	 komunikace	 závisí	 také	 na	 prostorovém	 uspořádání	 žáků	 ve	 třídě.	
Doporučuje	se	střídat	různá	uspořádání	–	lavice	ve	tvaru	trojúhelníku,	obdélníku,	
půlkruhu	apod.	Průvodním	znakem	kvalitní	komunikace	mezi	učitelem	a	žáky	je	
vytvoření	 pozitivní	 sociální,	 emocionální	 a	 pracovní	 atmosféry	 vyučování,	
založené	na	důvěře,	pocitu	jistoty,	radostnosti,	bez	stresujících	situací	a	strachu.	

	
Proč	právě	konstruktivistické	vyučování?	
	
Z	 hlediska	 gnoseologického	 –	 z	 hlediska	 charakteru	 poznávacího	 procesu	

žáka	 při	 vyučování	 -	 lze	 hovořit	 o	 »konstruktivistickém«	 pojetí	 vyučování.	
Konstruktivistický	 směr	 v	 kognitivní	 psychologii	 navazuje	 na	 pedagogiku	
J.	Deweye,	 J.	 S.	 Brunnera	 a	 psychologii	 J.	 Piageta,	 H.	Wallona,	 V.	 V.	 Davydova	 a	
D.	B.	Elkonina.	Jeho	důležitým	východiskem	je	zvýšený	zřetel	k	dítěti	–	akceptace	
jeho	světa,	poznatků	a	představ,	pocitů,	zájmů,	osobního	tempa	 i	rytmu	vývoje.	
Dále	 je	klíčový	důraz	na	»konstruující	se	subjektivitu	žáka«,	který	je	považován	
za	hlavního	aktéra	a	tvůrce	svého	vývoje.	

Tento	 »konstrukční,	 konstruktivní«	 princip	 zdůrazňuje,	 že	 základem	
poznávacího	procesu	žáka	při	vyučování	není	transmise,	předávání	a	osvojování	
poznatků,	 ale	 jejich	 objevování	 a	 konstruování	 žáky	 samotnými	 –	 na	 základě	
jejich	 dosavadních	 dovedností	 a	 zkušeností.	 Žák	 se	 stává	 konstruktérem	 svého	
poznání.	Hovoříme-li	o	konstruování	poznání	 jako	hlavním	znaku	 tohoto	pojetí	
vyučování,	 je	 třeba	 upřesnit,	 že	 jde	 vlastně	 o	 »auto-socio-konstrukci«.	 Tento	
pojem	 vyjadřuje	 akcent	 na	 dialogičnost	 výstavby	 poznání,	 které	 se	 odehrává	
vždy	 v	 sociálním	 kontextu,	 zejména	 v	 komunikaci	 a	 interakci	 se	 spolužáky	
a	učitelem	(socio)	a	na	autentičnost	poznání	-	»já«	jako	subjekt	originální	tvorby	
poznatku	(auto).	

	
Základními	 východisky	 konstruktivistického	 pojetí	 poznávacího	 procesu	 při	

vyučování	jsou	tři	předpoklady:	
1. Žák	 ví	 a	 přichází	 do	 školy,	 aby	 přemýšlel	 nad	 svými	 poznatky,	 aby	 je	

organizoval,	prohloubil,	obohatil	a	rozvinul	–	a	to	ve	skupině	(pojetí	dítěte	
jako	»nějak«	kompetentního).	

2. Učitel	 zajišťuje,	 aby	 každý	 žák	 mohl	 dosáhnout	 co	 nejvyšší	 úrovně	 za	
účasti	a	přispění	všech	(učitel	jako	garant	metody).	

3. Inteligence	 je	 určitá	 oblast,	 která	 se	 modifikuje	 a	 obohacuje	
restrukturováním.	

	
Přesvědčení,	 že	 »dítě	 ví«,	 neznamená	 přehnané	 pedocentrické	 a	 naivní	 »že	

dítě	toho	zná	hodně	a	správně«,	ale	že	každé	dítě	má	o	probíraném	učivu	nějaké	
předběžné	více	či	méně	rozvinuté	představy	a	zkušenosti	–	tzv.	»prekoncepce«,	
»spontánní	 prezentace«,	 »naivní	 teorie«,	 »miskoncepce«,	 »alternativní	
koncepce«,	 »žákovo	 pojetí	 učiva«,	 »spontánní	 koncept	 světa«	 apod.	 Dítě	 tedy	
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nepřichází	 do	 školy	 jako	 »tabula	 rasa«	 (nepopsaná	 deska),	 smyslem	 učitelova	
snažení	 není	 dostat	 vědění	 a	 znalosti	 dospělého	 do	 hlavy	 dítěte,	 »vnutit«	 mu	
objektivní,	vědecký,	pravdivý	svět.	

Konstruktivistické	 pojetí	 vyučování	 akceptuje	 a	 využívá	 různost	 znalostí	
a	zkušeností	 žáků,	 odlišná	 hlediska,	 rozpory,	 protiklady	 považuje	 za	 hlavní	
»hnací	 sílu«	 vyučování	 a	 poznávání.	 Zatímco	 cílem	 poznávacího	 procesu	
v	transmisivním	pojetí	 je	poznání	pravdy	(každý	problém	má	přesné	řešení,	na	
každou	 otázku	 je	 jedna	 odpověď),	 konstruktivistické	 pojetí	 vychází	 z	 plurality	
poznání	a	vědění	(jako	moderní	věda)	s	vědomím,	že	každá	vědecká	teorie	je	jen	
jedním	 z	 hledisek,	 které	musí	 znovu	 vstupovat	 do	 dialogu.	 Důraz	 je	 kladen	 na	
variabilitu	myšlení	a	relativitu	poznání,	pohled	na	věci	z	různých	zorných	úhlů,	
na	 postupné	 přibližování	 se	 pravdě.	 (Každá	 nová	 konstrukce	 poznatků	 je	
založena	na	destrukci	předchozích	–	analogie	s	historickým	vývojem	vědy).	

	
Dalším	 důležitým	 rysem	 vyučování	 je	 respektování	 tzv.	 blízké	 zkušeností	

dítěte.	 Školní	 práce	 začíná	 vždy	 od	 toho,	 co	 děti	 reálně	 znají,	 o	 čem	 mají	
představy	 a	 s	 čím	mají	 zkušenosti.	Učení	 je	 pak	prohlubováním	a	 rekonstrukcí	
toho,	co	už	děti	v	nějaké	podobě	znají.	Důraz	je	kladen	na	princip	problémovosti	
–	 konstrukce	 poznatků	 je	 chápána	 jako	 odpověď	 na	 problémové	 situace.	
Těžištěm	je	překonávání	rozporů	(mezi	dřívějšími	a	současnými	poznatky,	mezi	
různými	 stanovisky	 jednotlivých	 žáků),	 překážek	 a	 epistemologických	 zlomů	
(opuštění	 dosavadního	 způsobu	 uvažování).	 Žák	 je	 stavěn	 do	 pozice	 badatele,	
výzkumníka	–	 je	zdůrazňováno	pochybování,	kladení	otázek,	výzkumné	hledání	
odpovědí,	vyhledávání	problémů	a	tvoření	hypotéz.	Cílem	je,	aby	otázky	kladl	žák	
–	sám	sobě,	spolužákům	i	učiteli.	

	
Základní	schéma	vyučovacího	procesu	
	
Nyní	 k	 základnímu	 schématu	 vyučovacího	 postupu,	 jednotlivým	 fázím.	

Východiskem	 vyučovacího	 procesu	 je	 navození	 »akční	 problémové	 situace«,	
která	 má	 pro	 žáky	 nějaký	 smysl,	 vzbuzuje	 jejich	 zvědavost,	 chuť	 ji	 řešit,	 je	
podkladem	 praktických	 činností.	 Akční	 situace	 má	 být	 adekvátní	 stavu	 vývoje	
dětí,	učitel	musí	mít	jistotu,	že	žák	disponuje	pojmy,	které	jsou	nezbytné	v	akci.	

V	 další	 fázi	 žáci	 »vyjevují«	 spontánní	 prekoncepce	 –	 tedy	 své	 dosavadní	
poznatky,	představy	a	zkušenosti	s	danou	problematikou.	V	úrovni	»prekoncepcí,	
žákova	pojetí	učiva,	spontánních	konceptů	světa«	jsou	mezi	žáky	velké	rozdíly	–	
od	velmi	mlhavých,	z	hlediska	dospělého	naivních	a	absurdních	představ	až	po	
vyhraněné,	promyšlené,	originální	chápání	učiva.	Žákovy	představy	o	světě,	jeho	
»osobní	 interpretace«	 různých	 jevů	 a	 pojmů	 (např.	 interpretace	 vesmíru,	
elektřiny,	 síly,	 pohybu,	 koloběhu	 vody,	 potravinových	 řetězců	 apod.)	 bývají	
neobyčejně	 pevné,	 protože	 jsou	 spojeny	 s	 vlastními	 zkušenostmi	 a	 zážitky.	
Vlastní	postoje,	přesvědčení	a	emocionální	podbarvení	mají	značný	význam	pro	
subjektivní	strukturu	vědění.		

Žákův	 spontánní	 koncept	 světa	 tvoří	 smysluplný	 celek,	 má	 svou	 logiku,	
»specifické«	premisy,	vlastní	mechanismy	»vyvracení	a	potvrzování«	 faktů.	Pro	
dítě	je	důležitým	nástrojem	k	řešení	učebních	i	životních	situací.	Při	povrchním	
a	verbálním	 osvojení	 vědomostí	 se	 může	 stát,	 že	 žák	 si	 ponechá	 vlastní	
interpretaci	 jevů	 a	 v	 jeho	 vědomí	 existují	 vedle	 sebe	 dva	 relativně	 nezávislé	
a	oddělené	 světy	 -	 »vědomosti	 pro	 školu«	 (žák	 je	 používá	 při	 řešení	 učebních	
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úloh	a	školních	situací)	a	»vědomosti	pro	život«	(osobní	interpretace	jevů,	které	
žáci	používají	při	řešení	životních	situací).	

	
Jak	 vyvolat	 a	 zjistit	 žákův	 způsob	 uvažování	 o	 daném	 tématu,	 jeho	

individuální	zkušenosti,	představy,	interpretace?	
Nejčastěji	používanými	jsou:	
1. konstrukční	techniky	

- kreslení	schémat	a	obrázků	s	legendami	a	komentáři	
- písemné	 nebo	 ústní	 odpovědi	 na	 otázky	 typu	 Proč?	 Co	 se	 děje,	

když...?	Co	by	se	stalo,	kdyby...?	Co	je	to...?	
- definování	slov	a	vysvětlování	rozporných	 fakt	(Říká	se,	že...	Proč	

tedy...?)	
- doplnit	příběh	s	otevřeným	koncem,	dokončit	neúplné	věty	apod.	
- hraní	 rolí	 (řešení	 různých	modelových	 situací,	 hraní	 historických	

postav,	profesí	apod.)	
2. projektivní	techniky	(jsou	vhodné	pro	obsahy,	které	člověk	není	schopen	

vyjádřit	přímo),	např.	metoda	slovních	asociací	–	žákova	reakce	na	dané	
slovo	vyslovením	prvního	slova,	které	ho	napadne,	soubor	těchto	reakcí	je	
určitým	obrazem	vnitřního	světa	žáka.	

	
Na	 základě	 těchto	 technik	 každý	 žák	 »vyjeví«	 své	 spontánní	 prekoncepce	 –	

představy	a	zkušenosti.	Konfrontace	prekoncepcí	jednotlivých	žáků	ukáže	velkou	
šíři	 a	 různost	 názorů,	 často	 rozpornost	 a	 protikladnost.	 Učitel	 vede	 žáky	 ke	
»kontextualizaci«.	Každý	žák	vysvětluje	 svůj	úhel	pohledu	na	věc,	 svůj	kontext,	
svá	východiska.	Žák	vysvětluje	»svoji	pravdu«,	která	platí	v	daném	kontextu,	při	
existenci	 určitých	 premis.	 (Já	 jsem	 si	 to	 představoval	 takhle,	 protože...)	 Žáci	
diskutují,	polemizují,	kladou	si	otázky	a	upřesňují	stanoviska.	

V	 této	 fázi	 vzniká	 »sociokognitivní	 konflikt«,	 který	 je	 založen	 na	 zjištění	
různosti	názorů,	na	konfrontaci	 různých	 interpretaci	 faktů.	Tento	konflikt	vede	
k	reorganizaci	 předcházejících	 názorů	 a	 zkušeností	 (upřesněním	 a	 doplněním	
o	nové	elementy).	Nestačí	říct	žákům,	že	se	mýlí,	že	 je	to	 jinak,	žáci	musí	prožít	
konflikt,	 zažít	 a	 pocítit,	 že	 jejich	 teorie	 je	 nedostatečná,	 že	 nevede	 k	 řešení	
problémové	situace.	

Učitel	 tedy	 záměrně	 navozuje	 »epistemologické	 překážky«,	 slepé	 uličky	 na	
cestě	 poznání	 (výsledek	 střetu	 konceptu	 učitele	 –	 učitelova	 pojetí	 výuky,	
interpretace	 oboru	 a	 prekoncepcí	 žáků),	 které	 představují	 určitý	 zlom	
v	dosavadním	 způsobu	 uvažování.	 Výrazným	 rozdílem	 oproti	 tradičnímu	
problémovému	 vyučování	 je,	 že	 zlom,	 rozpor,	 problém	 není	 nastolen	 otázkou	
učitele,	 ale	 konfrontaci	 názorů	 žáků.	 Žák	 pociťuje	 potřebu	 překonat	 překážky,	
rozpory,	 chce	 se	 dozvědět	 víc,	 modifikovat	 svoje	 dosavadní	 zkušenosti	
a	představy.	 Samostatně	nebo	ve	 skupině	 s	 různou	mírou	pomoci	učitele	hledá	
řešení,	 zkoumá	 materiály,	 konzultuje	 knihy,	 ověřuje	 apod.	 Celý	 postup	 je	
dokumentován	 (deníky,	 školní	 noviny,	 třídní	 časopis,	 informační	 zprávy)	
a	později	prezentován.	

V	 této	 fázi	 práce	 jde	 o	 tzv.	 »dekontextualizaci«	 tedy	 o	 hledání	 invariantu,	
společného	 jmenovatele,	který	platí	ve	všech	kontextech.	Zde	se	už	učitel	 snaží	
»vytrhnout«	 děti	 z	 konkrétních	 individuálních	 zkušeností,	 z	 jejich	 specifického	
kontextu	(počátek	vytváření	pojmů).	Poslední	etapou	poznávacího	procesu	žáka	
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je	fáze	konceptu	–	vytváření	pojmů.	Verbalizace,	pojmotvorný	proces	 je	tedy	až	
na	konci	vyučovacího	procesu	jako	jeho	výsledek.	

Cílem	 poznávacího	 procesu	 v	 konstruktivistickém	 pojetí	 vyučování	 je	
společně	 konstruovat	 poznatky,	 postoje,	 hodnoty	 ve	 vzájemné	 diskusi,	
srovnávání,	společné	práci.	

	
Pojetí	metod	a	organizačních	forem	vyučování	
	
S	 pojetím	 poznávacího	 procesu	 souvisí	 také	 adekvátní	 volba	 metod	

a	organizačních	 forem	 vyučování.	 Výrazným	 rysem	 je	 zejména	 jejich	
individualizace	a	variabilita	(v	závislosti	na	různosti	učebních	stylů,	tempa	práce,	
rozdílech	v	úrovni	schopností,	zkušeností,	zájmu	žáků).	Důraz	je	kladen	zejména	
na	metody	 vlastní	 činnosti,	 zkušenosti,	 prožitku,	 vlastního	 hledání,	 objevování	
a	konstruování	poznatků.	

Těžištěm	humanistického	pojetí	 vyučování	 jsou	 aktivní	 vyučovací	metody	 –	
řešení	 problémových	 úkolů,	 projekty,	 dialogické	 metody,	 diskuse,	 tvořivá	 hra,	
dramatizace,	 experimentování.	 Progresivní	 a	 pro	 nás	 ve	 vyučování	 relativně	
nová	je	metoda	dramatické	hry	(v	některých	evropských	zemích	–	Velká	Británie,	
Nizozemí,	skandinávské	země	–	je	součástí	školní	práce	po	desetiletí).	

Aktivním	vyučovacím	metodám	odpovídá	i	pružnější	organizace	vyučování	–	
důraz	 je	 kladen	 na	 skupinové	 formy	 práce	 a	 samostatnou	 činnost	 žáků	 (vedle	
dosud	 převažující	 frontální	 výuky).	 Charakteristickým	 znakem	 humanistického	
pojetí	je	kooperativní	(spolupracující)	organizace	vyučování	oproti	kompetitivní	
(soutěživé)	organizaci,	která	je	typická	pro	transmisivní	vyučování.	

Kompetitivní	 vyučování	 je	 založeno	 na	 konfrontaci,	 soutěži,	 »boji«.	 Úspěch	
jednoho	 je	 podmíněn	 neúspěchem	 druhého.	 Činnost	 žáků	 je	 v	 negativní	
vzájemné	závislosti	-	»proti	sobě«.	Přeceňování	soutěživosti	ve	vyučování	může	
mít	negativní	dopady	na	»permanentně	neúspěšné«	žáky	–	mají	pocit,	že	nemají	
šanci,	vzdávají	to,	jsou	frustrováni,	snižuje	se	jejich	sebevědomí	apod.	

V	 humanistickém	 pojetí	 vyučování	 je	 dominance	 prvků	 soutěživosti	
nahrazena	 kooperativními	 formami	 výuky	 –	 žáci	 spolupracují	 při	 dosahování	
cílů,	 výsledky	 jedince	 jsou	 podporovány	 činností	 celé	 skupiny	 žáků	 a	 celá	
skupina	má	 prospěch	 z	 činnosti	 jednotlivce.	 Žáci	 se	 učí	 »efektivní	 spolupráci«,	
pomáhají	 si,	 radí	 se,	 učí	 se	 diskutovat,	 argumentovat,	 obhájit	 svůj	 názor,	 ale	
i	umění	vyslechnout	druhého,	přijmout	jeho	argumenty,	korigovat	původní	názor	
apod.	Lze	využívat	i	smíšené,	kooperativně-kompetitivní	formy	vyučování	–	děti	
ve	skupině	pracují	společně,	ale	s	jinou	skupinou	soutěží.	Členové	skupiny,	kteří	
spolupracují,	 si	 v	 podmínkách	 soutěže	 uvědomují	 vzájemné	 závislosti	
a	povinnosti,	skupinovou	identitu	apod.	

Celková	organizace	vyučování	je	pružnější	(členění	vyučovacího	času,	střídání	
vyučovacích	 předmětů).	 Vedle	 standardní	 vyučovací	 hodiny	 jsou	 zařazovány	
kratší	 úseky	 (v	 nižších	 třídách	 například	 20	 minutové	 sekvence)	 či	 delší	
integrované	celky,	několikahodinové	projekty	apod.	Práce	ve	škole	je	smysluplné	
doplňována	 vycházkami,	 exkurzemi	 do	 různých	 kulturních	 institucí,	 podniků,	
dílen,	knihoven,	prací	v	přírodě	apod.	
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Pojetí	hodnocení	žáků	
	
Dalším	výrazným	rysem	je	způsob	hodnocení	žáků	–	oproti	kvantitativnímu,	

normativnímu	 srovnávání	 klade	 důraz	 na	 pojetí	 diagnostické,	 kvalitativní,	
intervenující.	Hlavní	funkce	hodnocení	je	funkce	informační	a	diagnostická	–	kde	
a	proč	má	žák	problémy.	Podstata	hodnocení	jako	diagnostické	činnosti	spočívá	
v	tom,	že	učitel	průběžně	a	komplexně	pozoruje	a	posuzuje	žáka	–	nejen	úroveň	
znalostí,	 ale	 i	 myšlení,	 učebních	 strategií,	 motivace,	 samostatnosti,	 tvořivosti,	
slovního	 projevu,	 dovedností	 spolupráce	 apod.	 Učitel	 posuzuje	 nejen	 aktuální	
stav,	ale	hledá	také	příčiny,	vysvětluje,	uvažuje	o	prognóze	a	vhodných	zásazích	
ve	prospěch	úspěšnosti	žáka.	

Důležité	je,	aby	nehodnotil	stále	jen	učitel	(»monopol	na	pravdu«	-	co	je	dobré	
a	 co	 špatné,	 správné	a	 chybné,	hezké	a	ošklivé	apod.),	 ale	aby	podporoval	v	 co	
největší	 možné	 míře	 hodnotící	 činnost	 žáků	 –	 žák	 hodnotí	 sám	 sebe,	 žáci	 se	
hodnotí	 navzájem.	 Tím	 dochází	 k	 rozvoji	 sebehodnocení,	 sebekontroly	 a	
odpovědnosti.	 Zároveň	 je	 oslabeno	 jedno	 z	 největších	 nebezpečí	 školního	
hodnocení,	 které	 spočívá	 ve	 schematizování,	 vytváření	 stabilních	 šablon	
a	rigidních	 představ	 o	 žákovi.	 Učitel	 své	 představy	 o	 žákovi	 neustále	 sděluje,	
komunikuje	 nejrůznějšími	 způsoby	 (verbálně	 i	 neverbálně	 –	 úsměv,	 zamračení	
apod.)	 a	 tím	 ovlivňuje	 jeho	 sebehodnocení.	 Už	 samotné	 očekávání	 učitele	
(výkonu,	chování)	významně	snižuje	či	zvyšuje	reálné	výkony	žáka.	

Podstatným	 znakem	 je	 také	 hodnocení	 na	 základě	 individuální	 vztahové	
normy.	(Většinou	se	hodnotí	na	základě	sociální	vztahové	normy,	tedy	ve	vztahu	
k	 normě,	 na	 základě	 srovnávání	 výkonu	 žáka	 s	 výkony	 ostatních	 žáků).	 Při	
hodnocení	na	základě	individuální	vztahové	normy	porovnáváme	aktuální	výkon	
žáka	 ve	 vztahu	 k	 vlastním	 předcházejícím	 výkonům.	 Tak	 mohu	 pozitivně	
hodnotit	každé	dílčí	zlepšení,	třeba	i	malý	pokrok	zejména	u	slabších	žáků,	kteří	
by	 při	 stálém	 srovnávání	 s	 nejlepšími	 prakticky	 neměli	 šanci	 na	 úspěch.	
Hodnocení	 v	 tomto	 pojetí	 dává	 perspektivu	 úspěchu	 všem	 žákům,	 vytváří	
rozumný	 vztah	 mezi	 prožitky	 úspěchu	 a	 neúspěchu.	 S	tímto	 způsobem	
hodnocení	 souvisí	 také	 oslabování	 vnější	 motivace	 učení	 (odměna,	 trest,	
známka..)	 a	 důraz	 na	 vnitřní	 motivace	 (»zvnitřnění«	 učebních	 cílů,	 pochopení	
smyslu	učení,	radost	z	poznávání	nového,	zvídavost,	zájmy).	

	
Naznačenému	 pojetí	 hodnocení	 nejlépe	 odpovídá	 (z	 hlediska	 formy)	 slovní	

hodnocení,	které	doplňuje	nebo	úplně	nahrazuje	klasifikaci.	Slovní	hodnocení	je	
konkrétní	 slovní	 vyjádření	 o	 dosažené	 úrovni	 žáka	 ve	 vztahu	 k	cíli	 vyučování	
a	k	možnostem	 žáka.	 Slovní	 hodnocení	 je	 komplexním	 hodnocením	 rozvoje	
osobnosti	 žáka,	neomezuje	 se	 tedy	 jen	na	popis	 výkonu,	 ale	postihuje	 i	 úroveň	
myšlení,	motivaci,	samostatnost,	 tvořivost,	kvalitu	slovního	projevu,	dovednosti	
spolupráce,	 charakterové	 vlastnosti	 apod.	 Neomezuje	 se	 jen	 na	 konstatování	
výsledku,	 současného	 stavu,	 ale	 hledá	 příčiny,	 naznačuje	 další	 vývoj	 a	 cestu	
nápravy.	Slovní	hodnocení	je	celkově	laděno	pozitivně,	s	vyjádřením	podpory	při	
překonávání	problémů	a	momentálních	chyb.	

Slovní	hodnocení	má	mnoho	podob	a	 forem.	Průběžné	hodnocení	může	být	
ústní,	písemné	nebo	představením	a	komentováním	konkrétní	práce	dětí	–	přímo	
ve	 vyučování	 (dny	 otevřených	 dveří,	 rodiče	 jako	 pomocníci	 ve	 vyučování),	
pořádáním	»třídních	slavností«	pro	 rodiče,	děti	nosí	domů	místo	známek	svoje	
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práce	 apod.	 Závěrečné	 hodnocení	 (vysvědčení)	 má	 podobu	 písemné	 zprávy,	
např.	ve	formě	dopisu	rodičům	či	dítěti.	

	
Typický	pro	tento	způsob	hodnocení	je	také	přístup	k	chybě	žáka.	Chyba	není	

považována	 za	 patologický	 a	 nežádoucí	 jev	 učení,	 za	 projev	 nevědění,	 který	 je	
třeba	 sankcionovat	 (nejčastěji	 známkou),	 ale	 jako	 přirozený,	 průvodní	 znak	
poznávání,	 jako	 důležitá	 etapa	 v	 konstrukci	 vědění	 a	 žákova	 učení.	 (»Každá	
pravda	 je	opravený	omyl..	Chybami	se	člověk	učí..	Chybovat	 je	 lidské«).	Žákova	
chyba	umožňuje	učiteli	objevit	poznávací	procesy	žáka	(Jak	dítě	myslí?	Jaké	má	
problémy?	 Kde	 jsou	 hlavní	 kritické	 body?)	 Žákovi	 umožní	 »udělání«,	 objevení,	
pochopení	 příčin	 a	 opravení	 chyby	 proniknout	 k	 podstatě	 problému,	 pochopit	
základní	vztahy.		

	
Humanistické	 pojetí	 vyučování	 klade	 také	 velký	 důraz	 na	 otevřenost	 školy	

zničí	okolí	(škola	jako	kulturní	centrum	sociálně	vymezené	skupiny	–	obec,	čtvrť,	
sídliště),	 kontakt	 s	 mimoškolními	 institucemi.	 S	 tím	 souvisí	 nová	 kvalita	
komunikace	mezi	učitelem,	školou	a	rodiči	 -	na	základě	partnerství,	spolupráce	
(dítě	 jako	 »společný	 problémů.	 Rodičům	 je	 umožněn	 vstup	 do	 vyučování,	 jsou	
zapojováni	podle	možností	a	zájmu	do	školní	i	mimoškolní	činnosti.	
	

IV.	Co	se	vlastně	v	naších	školách	odehrálo	v	letech	1990-1995?	
	
V	 předcházejícím	 textu	 jsme	 se	 zabývali	 vnitřní	 reformou	 školy	 především	

v	rovině	 vývojových	 tendencí	 a	 reformních	 záměrů.	 V	 centru	 pozornosti	 bude	
nyní	současná	realita	transformačního	procesu	v	našich	základních	školách.	Jaké	
změny	 se	 reálně	 odehrávají?	 O	 co	 učitelé	 usilují?	 O	 jaké	 inspirační	 zdroje	 se	
opírají?	S	jakými	problémy	se	setkávají?	

Úvodem	 je	 třeba	 zdůraznit,	 že	 téměř	 neexistují	 údaje	 a	 přehledy,	 které	 by	
umožnily	 kvantifikaci	 změn	 v	 oblasti	 vnitřní	 reformy	 školy.	 Nelze	 tedy	
zkušenosti	 jednotlivých	 škol	 a	učitelů	 zobecňovat	 a	kvantifikovat.	Odhaduje	 se,	
že	reformních,	 inovativních	učitelů	 je	v	současně	době	I5-20%	(OECD	Review	of	
Education	in	the	Czech	Republic,	1995).	O	zbývající	části	se	předpokládá,	že	buď	
nechce	 změnit	 styl	 své	 práce,	 vnitřně	 nepřijímá	 nové	 pojetí	 školy	 a	 vyučování,	
nebo	 chce,	 ale	není	 schopna,	 vybavena,	 připravena	ho	 realizovat.	Odlišit	 u	 této	
části	 učitelů,	 co	 lze	 přičíst	 setrvačnosti	 a	 stereotypům	 v	 učitelské	 práci	 a	 co	
vyplývá	z	nedostatku	jistých	zkušeností,	znalostí	a	kompetencí	je	velice	obtížné.	

Lze	konstatovat,	 že	 jde	o	obecný	 jev.	Také	v	 zahraničí	představují	 inovátoři	
v	procesu	 školských	 změn	menšinu.	Není	 zřejmě	 snadné	vyrovnat	 se	 s	určitým	
zpochybněním	 své	 dosavadní	 práce	 a	 dočasnou	 ztrátou	 profesionální	
kompetence,	kterou	každá	změna	s	sebou	přináší.	

Východiskem	ke	zkoumání	současných	proměn	školy	je	analýza	nejčastějších	
inovativních	 přístupů	 uplatňovaných	 v	 posledních	 letech.	 Budeme	 se	 opírat	
o	výsledky	 různých	 dílčích	 sond	 a	 empirických	 šetření	 (Václavík,	 1992,	 1993),	
relevantních	 údajů	 z	 grantů	 a	 projektů	 MŠMT	 a	 různých	 profesních	 sdružení	
(projekt	 Zdravá	 škola,	 EXTRA	 apod.),	 analýzu	 publikační	 činnosti	 reformních	
učitelů	 (od	 drobných	 článků	 v	 denním	 i	 odborném	 tisku	 až	 po	 samostatné	
monografie	 –	 např.	 Červenka,	 1993;	 Taubenhanslová,	 1991;	 Kašová,	 1995	 –	 či	
sborníky	profesních	sdružení	PAU	a	NEMES,	 1994).	Dále	o	vlastní	 sondy	v	 rámci	
několikaletého	působení	mezi	tímto	typem	učitelů.	Plastický	obraz	o	reformním	
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snažení	 učitelů	 základních	 škol	 poskytují	 také	 aktivity	 několika	 set	 reformních	
učitelů	 v	 rámci	 činnosti	 profesních	 organizací	 a	 občanských	 sdružení	 PAU,	
NEMES,	APZŠ,	Sdružení	pro	tvořivou	dramatiku	apod.	

Důležitým	předpokladem	k	vnitřní	reformě	základní	školy	je	proměna	obsahu	
učiva.	 Novela	 č.	 171/1990	 Sb.	 z	 roku	 1990	 umožnila	 vznik	 soukromých	
a	církevních	škol	s	prostorem	pro	tvorbu	vlastních	vzdělávacích	programů.	Státní	
základní	 školy	 se	 obsahových	 změn	 dočkaly	 o	 něco	 později.	 Došlo	 k	 některým	
dílčím	úpravám	–	deideologizaci,	redukci	učiva,	uvolnění	závaznosti	centrálních	
norem	 (učebního	 plánu	 a	 osnov),	 byl	 zrušen	 státní	 monopol	 na	 učebnice	
a	otevřen	prostor	pro	tvorbu	alternativních	učebnic.	

Od	 školního	 roku	 1991/1992	 začaly	 platit	 upravené	 učební	 osnovy,	 které	
vytvořily	 určitý	 prostor	 pro	 tvořivost	 učitele	 a	 nové	 metody	 a	 formy	 práce.	
Někteří	učitelé	považovali	tyto	změny	za	nedostatečné,	za	stále	svazující	a	začali	
v	tomto	 směru	 podnikat	 vlastní	 aktivity	 (přesun	 náročného	 učiva	 do	 vyšších	
ročníků,	vypouštění	některých	odborných	a	pro	děti	příliš	abstraktních	termínů,	
narušování	tradiční	strukturace	obsahu	učiva	do	systému	vyučovacích	předmětů	
a	jejich	nahrazování	integrovanými	učebními	celky	apod.)	

Učitelé	 se	 začali	 zajímat	 o	 obsahové	 otázky	 v	 širších	 souvislostech.	 V	roce	
1993	byl	v	rámci	grantového	úkolu	MŠMT	»K	pojetí	 školy	1.	 stupně«	(Spilková,	
1993)	 realizován	 obsáhlý	 projekt	 »Vzdělávací	 standardy	 z	 pohledu	 učitele	
1.	stupně«,	do	něhož	se	zapojilo	několik	set	učitelů	1.	stupně	základní	školy	z	celé	
republiky,	 V	 první	 fázi	 zejména	 učitelé	 z	 PAU,	 následně	 další,	 např.	 fakultní	
učitelé	 apod.	 (Spilková,	 1994).	 Finálním	 produktem	 měl	 být	 návrh	 standardů,	
event.	rámcových	osnov	pro	pět	ročníků	1.	stupně	základní	školy.	

Východiskem	 byla	 rozsáhlá	 diskuse	 mezi	 učiteli	 o	 celkové	 filozofii	 školy	
1.	stupně,	 o	 pojetí	 primárního	 vzdělávání	 a	 jeho	 cílech.	 Diskuse	 byla	 uvedena	
následujícími	 otázkami:	 V	 čem	 by	 mělo	 být	 těžiště	 činnosti	 školy	 1.	 stupně?	
K	čemu	 by	měla	 vychovávat,	 co	 by	měla	 učit	 žáky	 především?	 Jakým	 směrem,	
k	jakým	 dovednostem,	 schopnostem,	 vlastnostem,	 činnostem,	 znalostem	 žáky	
vést?	 Co	 považovat	 za	 cíle	 –	 priority,	 za	 opravdu	 podstatné	 ve	 vzdělávání	 na	
1.	stupni	základní	školy?	

Po	 vyjasnění	 názorů	 na	 tyto	 otázky	 byla	 dalším	 krokem	 formulace	
»globálního	 standardu«,	 tedy	 představy	 o	 základních	 cílech	 a	 žádoucích	
(předpokládaných)	výstupech	1.	stupně	ZŠ	 jako	celku	(bez	ohledu	na	předměty	
a	ročníky).	

	
Zde	jsou	klíčové	úkoly	primární	školy	optikou	učitelů.	

- schopnost	 komunikace	 se	 svým	 sociálním	 a	 přírodním	 okolím	 tak,	 aby	
docházelo	k	vzájemného	porozumění	a	ovlivňování	

1. ústně	 –	 naslouchat	 a	 porozumět,	 obhájit	 názor,	 argumentovat,	 učit	 se	
diskutovat,	 vyjádřit	 pocity,	 popsat	 děj,	 zvládnout	 dovednosti	
společenského	styku	(představit	se,	telefonovat	apod.)	

2. písemně	 –	 psaní	 jako	 prostředek	 komunikace	 (dopis,	 popis,	 vyprávění,	
esej,	 vyplňování	 jednoduchých	 formulářů),	 »tvořivé	 psaní«	 -	 vlastní	
produkce	(báseň,	povídky,	třídní,	školní	časopis)	

3. výtvarně,	hudebně,	neverbálně	
4. schopnost	 komunikace	 nejen	 v	 rámci	 národní	 kultury,	 ale	 též	 v	 rámci	

multikulturálního	 základu,	 tj.	 v	 rámci	 základů	 jednoho	 cizího	 jazyka,	
evropských	reálií	
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- globální,	celistvý	přístup	ke	světu	
- chápat	 člověka	 jako	 součást	 přírody	 (vztah	 člověk	 -	 prostředí	 a	 z	toho	

plynoucí	 zodpovědnost	 člověka,	 pocit	 sounáležitosti),	 chápat	 základní	
ekologický	 cyklus,	 souvislosti	 a	 návaznosti	 v	 přírodě	 (cyklus	 vody,	
potravinový	řetězec),	chápání	prostorových	a	časových	souvislostí	

- vztah	k	domovu,	vlasti	
- základy	soužití	mezi	lidmi	
- vzájemná	 vnímavost,	 citlivost,	 sounáležitost	 (třída,	 škola..).	 empatie,	

tolerance	
- respektování	vnitřního	řádu	–	smysl	pro	dodržování	pravidel	fair-play	
- konstruktivní	 spolupráce	 (namísto	 jednostranné	 preference	 soutěžení	

podpora	spolupráce	mezi	žáky)	
- aktivní,	tvořivý	přístup	ke	světu	
- touha	po	poznání	–	získat	děti	pro	poznávání,	otevřít	zájem	o	kladení	otázek	

a	hledání	odpovědí,	rozvíjet	zvídavost,	fantazii,	získávat	pro	čtenářství	
- základy	 práce	 s	 informacemi	 –	 získávání	 informací	 z	 různých	 pramenů	

(slovníky,	jízdní	řád,	telefonní	seznam,	encyklopedie.)	
- vést	k	chuti	a	dovednosti	řešit	problémy	
- rozvoj	autonomie,	sebevědomí,	sebepoznání,	sebehodnocení	
- dovednost	správného	rozhodování,	umění	volby	
- aktivní,	tvořivý	přístup	k	umění,	»nový	styl	života«	
- péče	o	vlastní	tělo,	tělesný	rozvoj	
	
Z	hlediska	základních	komponent	vzdělání	vyjádřili	učitelé	globální	standard	

následujícím	způsobem:	
- dovednosti	–	komunikace	a	soužití	v	lidské	společnosti	
- postoje	–	k	sobě,	druhým,	přírodě,	celku	světa	
- vědomosti	–	trivium	a	základní	představy	o	světě.	
	
Na	základě	výše	 formulovaného	globálního	standardu	školy	1.	 stupně	začali	

jednotlivci	i	skupiny	pracovat	na	konkrétních	návrzích	standardů	pro	jednotlivé	
předměty	 a	 ročníky.	 Postupně	 vznikly	 čtyři	 ucelené	 návrhy,	 z	nichž	 tři	 jsou	
publikovány	 (Spilková,	 1994).	 Největším	 problémem	 pro	 učitele	 bylo	 odlišit	
standard	 (předpokládaný	 cíl,	 představa	 o	 žádoucí	 úrovni	 vzdělání	 v	 uzlových	
bodech	vzdělávací	dráhy,	formulované	v	rovině	žáka	–	jako	dovednosti,	postoje,	
vlastnosti,	činnosti,	vědomosti)	od	základního,	minimálního	či	rámcového	učiva,	
který	 je	 prostředkem	 k	 dosažení	 standardů	 –	 cílů.	 Pouze	 v	 jednom	 návrhu	 se	
učitelům	podařilo	rozlišit	obě	významové	roviny	(standardy	a	rámcový	obsah).	

Konkrétní	návrhy	standardů	nebyly	tím	nejdůležitějším	výsledkem	společné	
práce	učitelů,	přestože	byly	kvalitní.	Asi	významnější	bylo,	že	tyto	první	pokusy	
a	konkrétní	návrhy	 řešení	 ve	 své	době	dost	 výrazně	ovlivnily	učitelské	diskuse	
o	obsahu	vzdělávání	v	počátečních	letech	školní	docházky	a	základní	školy	vůbec.	
Tyto	diskuse	probíhaly	na	mnoha	úrovních	–	na	úrovni	jednotlivých	škol,	okresů	
(v	 rámci	 porad	 ředitelů,	 dalšího	 vzdělávání	 učitelů	 apod.),	 na	 celostátních	
setkáních	 profesních	 sdružení	 PAU,	 NEMES,	 Asociace	 ředitelů	 ZŠ,	
v	pedagogickém	tisku	apod.	

Analogický	 projekt	 se	 týkal	 koncipování	 obsahu	 vzdělávání	 na	 2.	 Stupni	
základní	 školy	 (Hausenblas,	 1994).	 Mnoho	 špičkových	 učitelů	 se	 podílelo	 na	
tvorbě	vzdělávacích	programů	pro	základní	školu	(projekty	Obecná	a	Občanská	
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škola,	 Národní	 škola,	 Živá	 škola,	 Reálná	 škola,	 Česká	 škola	waldorfského	 typu,	
Základní	 škola	 apod.)	 Tyto	 programy	nabízejí	 rozmanitá	 řešení	 nejen	 v	 oblasti	
obsahu	učiva,	ale	i	v	oblasti	metod	a	organizačních	forem	vyučování.	

	
Změny	uvnitř	škol	
	
Vnitřní	 proměna	 základní	 školy	nespočívá	 jen	 v	proměně	 cílů	 a	 obsahu,	 ale	

také	nebo	především	ve	změně	podstaty	vyučovacího	procesu.	Za	všeobecnou	lze	
pokládat	 změnu	 přístupu	 k	 dítěti,	 větší	 respekt	 k	 jeho	 individualitě,	 potřebám	
a	zájmům.	S	tím	úzce	souvisí	proměna	celkového	vzdělávacího	klimatu	ve	třídě.	
Lze	 pozorovat	 také	 úsilí	 o	 hledání	 a	 obnovení	 narušené	 důvěry	 mezi	 školou	
a	rodinou.	Učitelé	experimentují	v	hledání	nových	podob	komunikace	s	rodiči	–	
netradiční	 formy	 třídních	 schůzek,	 účast	 rodičů	 ve	 vyučování,	 společné	 akce	
mimo	vyučování	apod.	(Rabušicová,	Pol,	1996).	

Výrazná	 je	 také	 tendence	 k	 integraci	 učiva	 různých	 vyučovacích	 předmětů.	
Méně	 časté	 jsou	 systematické	 pokusy	 o	 nahrazení	 tradičního	 systému	
vyučovacích	 předmětů	 a	 hodin	 integrovanými	 učebními	 celky	 buď	 týdenními	
plány	 učiva	 (Václavík,	 1995)	 nebo	 celoročním	 plánem	 s	 měsíčními	
komponentami	(Kovaliková,	1995).	Frekventovanějším	prostředkem	k	 integraci	
učiva	 a	 jeho	 propojení	 s	 reálnými	 životními	 situacemi	 je	 metoda	 projektů.	
Projekt	 (denní,	 týdenní	 či	 celoroční)	 je	 v	 naší	 škole	 používán	 ne	 jako	 metoda	
převládající,	ale	doplňující	ostatní	metody	práce.	

V	 oblasti	 vyučovacích	 metod	 jsou	 akcentovány	 metody	 vlastní	 činnosti,	
zkušenosti,	 prožitků.	 Poměrně	 velký	 důraz	 je	 kladen	 na	 komunikační	 aktivitu	
žáků,	na	kultivaci	komunikativních)	dovedností	 v	mluveném	 i	psaném	projevu.	
Mnoho	učitelů	využívá	formu	»posezení	v	kruhu«,	»ranní	kolečko«,	jíž	lze	využít	
jak	k	výukovým	účelům,	 tak	k	méně	 formální	komunikaci	–	např.	na	začátek	či	
uzavření	vyučovacího	dne	či	 týdne	sdělování	 různých	zážitků,	názorů	na	určitý	
problém	 či	 situaci	 ve	 třídě.	 V	 psaném	 projevu	 lze	 ve	 vyšších	 třídách	 primární	
školy	 pozorovat	 určitý	 posun	 od	 diktátů	 a	 mechanických	 cvičení	 k	 využívání	
přirozených	jazykových	situací.	Jazyk	je	chápán	jako	prostředek	k	sebevyjádření	
a	vzájemnému	dorozumívání	a	tomu	odpovídají	metody	vlastní	tvořivé	produkce	
dětí	–	psaní	dopisů,	básní,	povídek,	pohádek,	tvorba	třídního	časopisu	apod.	

Učebnice	 přestává	 být	 jediným	 zdrojem	 informací,	 učitelé	 využívají	
nejrůznější	knihy	(zejména	encyklopedie)	a	časopisy.	Vytvářejí	 třídní	knihovny,	
které	 jsou	 pro	 děti	 volně	 přístupné.	 Učí	 žáky	 samostatně	 pracovat	 s	 knihou,	
vyhledávat	 informace,	 srovnávat	 je,	 zpracovávat	 a	 využívat.	 Dalším	 ceněným	
zdrojem	 poznání	 je	 kontakt	 s	 živou	 přírodou	 (vycházky,	 pozorování	
a	experimentace	 s	 přírodninami	 ve	 škole	 apod.)	 a	 s	 různými	 mimoškolními	
prostředími.	Pro	současného	inovativního	učitele	je	také	typická	značná	aktivita	
v	tvorbě	pomůcek.	

Rehabilitován	 je	význam	hry	ve	vyučování	 jako	rovnocenné	a	plnohodnotné	
formy	 činnosti	 (zejména	 na	 1.	 stupni	 základní	 školy).	 Hrové	 činnosti	 jsou	
využívány	 ve	 všech	 vyučovacích	 předmětech,	 mnoho	 nových	 učebnic	 je	
koncipováno	 se	 zřetelem	 k	 jejich	 uplatnění.	 Roste	 počet	 učitelů	 používajících	
metodu	 dramatické	 výchovy,	 která	 je	 propracovaným	 systémem	 založeným	na	
tvořivé	 hře.	 Lze	 pozorovat	 také	 oslabení	 či	 ztrátu	 dominantního	 postavení	
frontálního	 vyučování	 ve	 prospěch	 individuální	 práce,	 práce	 ve	 dvojicích	
a	skupinové	práce.	
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Ke	změnám	dochází	v	oblasti	hodnocení	žáků.	Učitelům	je	umožněno	opustit	
klasifikaci	 a	 nahradit	 ji	 slovním	 hodnocením	 žáků,	 nejdříve	 v	režimu	 tzv.	
experimentu,	později	v	rámci	projektu	Obecná	škola	v	1.-3.	ročníku.	Zpočátku	se	
učitelé	 potýkají	 se	 značnými	 problémy	 –	 s	 rezervovaným	postojem	 rodičovské	
veřejnosti	(učitelé	musí	získat	písemný	souhlas	rodičů	se	slovním	hodnocením),	
s	některými	žáky,	 jimž	známky	chybí	v	motivaci	k	učení,	 s	vlastní	nezkušeností	
a	nepřipraveností	na	nový	způsob	hodnocení	apod.	

Problém	 hodnocení	 žáků	 je	 oblastí,	 k	 níž	 se	 zaměřilo	 značné	 množství	
učitelské	pozornosti.	Proběhlo	mnoho	setkání	škol	a	učitelů	k	výměně	zkušeností	
(někteří	učitelé	své	zkušenosti	publikovali),	přednášek,	seminářů,	dílen	v	rámci	
dalšího	 vzdělávání	 učitelů	 a	 pravidelné	 činnosti	 profesních	 sdružení	 PAU,	
Asociace	 pedagogů	 základních	 škol,	 Asociace	 ředitelů	 základních	 škol	 apod.	
V	centru	 pozornosti	 jsou	 otázky	 obsahu,	 kritérií,	 metod	 a	 forem	 slovního	
hodnocení,	 frekvence	 hodnocení,	 způsob	 průběžného	 komunikovaní	 výsledků	
žáka	 rodičům,	 formální	 stránka	 závěrečného	 hodnocení	 v	 podobě	 vysvědčení	
apod.	

Velký	důraz	kladou	inovativní	učitelé	na	vnitřní	motivaci,	na	to,	aby	dítě	nejen	
»muselo«	 ale	 také	 »chtělo«.	 Také	 v	 oblasti	 domácí	 přípravy	 na	 vyučování	 jsou	
často	 preferovány	 dobrovolné	 domácí	 úkoly.	 Zejména	 učitelé	 nižších	 ročníků	
základní	školy	věří,	že	volný	čas	dítěte	mladšího	školního	věku	by	měl	být	využit	
především	 pro	 rozvoj	 dětských	 zájmů.	 Za	 obzvlášť	 vhodné	 jsou	 považovány	
estetické	 činnosti,	 přírodovědné	 aktivity,	 vlastní	 četba,	 sportovní	 činnosti,	
pěstitelské,	chovatelské	a	sběratelské	činnosti.	

Typická	 pro	 tyto	 učitele	 je	 flexibilní	 organizace	 vyučování,	 pružné	 členění	
vyučovacího	času	(časté	je	odstranění	zvonění)	a	variabilní	rozvrh	hodin.	Dalšími	
inovačními	 prvky	 zaznamenanými	 v	 současné	 základní	 škole	 byly:	 netradiční	
využívání	přestávek,	zařazování	relaxačních	cvičení,	hodně	pohybu	a	rytmizace	
při	 vyučování,	 používání	 reprodukované	 hudby	 k	 uklidnění,	 jako	 prostředek	
k	soustředění	 pozornosti	 apod.	 Poměrně	 častá	 je	 také	 péče	 o	 interiér	 třídy,	
o	vytvoření	 útulného	 a	 příjemného	 prostředí,	 kde	 se	 děti	 cítí	 dobře	 (dětské	
výtvory	 po	 stěnách,	 barevné	 ladění,	 relaxační	 koutek	 s	 kobercem,	 možnost	
chovat	ve	třídě	domácí	zvíře	apod.).	

Jako	nejčastější	inspirační	zdroje	uváděli	učitelé	(kteří	sami	sebe	označili	jako	
ty,	kteří	hledají	alternativu	k	tradičnímu	vyučování)	tradicí	reformní	pedagogiky,	
návštěvy	 škol	 v	 zahraničí	 i	 našich	 prvních	 »reformních«	 učitelů	 či	 celých	 škol,	
absolvování	různých	přednášek,	seminářů	a	kurzů	apod.	

Z	 alternativních	 pedagogických	 směrů	 byl	 zaznamenán	 výrazný	 vliv	
waldorfské	 pedagogiky	 a	 dramatické	 výchovy	 oproti	marginálnímu	 vlivu	 např.	
jenské	školy	či	pedagogiky	C.	Freineta	nebo	M.	Montessori.	

Za	 hlavní	 problémy	 a	 překážky	 svého	 reformního	 snažení	 považují	 učitelé	
základní	 školy	 nedostatečnou	 podporu	 inovací	 ze	 strany	 centrálních	 orgánů,	
svazující	 legislativu	 v	 některých	 oblastech,	 nedostatečnou	 autonomii	 škol	 ve	
smyslu	 pedagogickém,	 neexistenci	 fungujícího	 systému	 dalšího	 vzdělávání,	
pochopení	 širší	 veřejnosti	 (nutná	 je	 široká	 osvěta),	 vztahy	 s	konzervativnější	
částí	učitelů,	problém	šíření	změn	apod.	
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