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Úvod

Současná doba je protkána prudkými sociokultumími změnami. Proces 

modernizace, provázený pokračující industrializací, technologickým vývojem, 

urbanizací, zmasověním kultury položil základy pro rozvoj současné informační 

společnosti. Mnozí z nás znepokojeně sledují, jak je svět globalizován. 

Společnost se výrazně transformuje. Na člověka jsou kladeny stále nové a nové 

požadavky, je vystaven zrychlenému životnímu rytmu, působení medializované 

společnosti, člověk ztrácí oporu v dosavadních jistotách, které jsou naráz 

zpochybňovány (tradice, víra, hodnoty, autority, rodina, škola). Hovoří se o krizi 

výchovy, rodiny, kultury, rozpadu etických hodnot. Celé dvacáté století se 

výrazně podepsalo na tomto trendu.

Člověk by měl být lépe připraven na svět, který se pro něho stává 

nepřístupnější a nepřátelštější. A jak si v této složité situaci vede výchova? Již od 

poloviny 20. století (zhruba od 60. let) se stále více začalo hovořit o krizi 

výchovy. Jsou problematizovány dosavadní zavedené výchovné ,jistoty“, 

týkající se obsahu i metod výchovy. Projevuje se odosobnění odpovědnosti za 

výchovu. Zejména se jedná o přenášení výchovné odpovědnosti z rodiny na 

školu a naopak. Děje se tak podle konkrétní situace, výchovná spolupráce mezi 

rodinou a školou téměř nefunguje. Tato bezradnost v oblasti výchovy trvá 

dodnes. Jde o to nalézt správné odpovědi na nastolené otázky: kdo, co a jak má 

vychovávat, popř. vzdělávat.

Již řadu generací se snažíme zařídit lepší svět tím, že nabízíme stále více 

poznatků, dovedností, vědomostí, avšak tato snaha ztroskotává. Děje se tak na 

úkor výchovy, kterou mnohdy zanedbáváme. Po dlouhá léta ve školách byla 

vyučována pouhá faktografie, žáci byli přetěžováni narůstajícím množstvím 

nepropojených dat, informací, poznatků. Žáci i nyní převážně dostávají již 

hotové vědění, není rozvíjena jejich tvořivost, kreativita, samostatné myšlení. 

Toto utonutí v moři informací se pak projevuje v konzumním přístupu ke světu. 

Jsou bezmyšlenkovitě, pasivně konzumovány nejenom informace, ale i další 

vymoženosti moderní civilizace. Převládá lhostejnost, podrážděnost, stres. Jejich
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následnými projevy jsou egoismus, agresivita a brutalita ve vztazích. Chybí pocit 

odpovědnosti za své konání, pocit odpovědnosti sám к sobě, к druhým, 

к životnímu prostředí, к budoucím generacím.

Ve filosofii vládne paradigma komunikační. Toto paradigma by v dnešní 

době mělo být rozvíjeno směrem к pochopení světa jako světa diferentního, 

různorodého, ve kterém má každý jedinec právo zachovat si svou jedinečnost, 

osobitost, jinakost. V dnešním pluralitním světě si pouze prostřednictvím 

dialogické komunikace můžeme zachovat vlastní identitu a integritu. 

Nebezpečím se však stává rostoucí pluralita hodnot. Nejde o odstranění 

různorodosti, plurality, jinakosti, ale o její ukotvení, o překonání nesmiřitelné 

protikladnosti, o nalezení vyššího smyslu, společné řeči.

Je tu riziko, že člověk se stane osamoceným tulákem, bezdomovcem, 

bloudícím a marně hledajícím vlastní identitu, smysl svého života, vztahy 

s druhými. Současný stav výchovy a mezilidské komunikace toto riziko jen 

prohlubuje.

Komunikace dnes není chápána ve smyslu lidského spolubytí, které by 

vedlo к pochopení, porozumění tomu druhému, nýbrž zjednodušeně jako tok, 

vyhledávání, poskytování, předávání přesných, jednoznačných, atomizovaných 

informací, jimž často chybí širší kontext. Takováto komunikace je  stále více 

odlidšťována, vytrácí se osobní kontakt, nevede se dialog, protože je nahrazován 

paralelními monology. Žijeme tedy v prostředí, kde „komunikační kanály“ slouží 

jen tomu, aby menšina hovořila к většině. Z komunikačních kanálů se tak staly 

Jednosměrné ulice“. Chybí oboustranná komunikace.

Naším hlavním cílem je proto ukázat, že jedině vstřícná, dialogická 

mezilidská komunikace, byť sama prochází vlastní krizí, může být možným 

východiskem z nejedné krize současného světa. Tohoto cíle můžeme dosáhnout, 

podaří-li se nám naplnit celou řadu dílčích cílů.

Protože přivést člověka к vstřícné komunikaci je možné jen 

prostřednictvím výchovy, budeme se nejprve tázat, co je výchova, odlišíme tento 

pojem od pojmů vzdělání a kvalifikace, se kterými je často zaměňován. Zjistíme 

její současný stav, zda-li stále trvá její krize. Domníváme se, že právě filosofické
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chápání výchovy nám pomůže odhalit její mnohorozměrnost, včetně jejího 

ontologického rozměru. Za tímto účelem porovnáme pojetí výchovy u vybraných 

představitelů filosofie výchovy 20. století.

Dále si položíme otázku, co je sociální komunikace, zde porovnáme 

přístupy filosofie, pedagogiky, sociologie a psychologie. Budeme hledat nejen 

odlišnosti jednotlivých přístupů, ale také to společné. Protože sociální 

komunikaci chceme vnímat nejen jako prostředek vzájemného dorozumění i 

porozumění, ale též hledání a utváření vlastní identity, budeme hledat cestu, jak 

tohoto cíle dosáhnout. Jednou z osvědčených cest je cesta dialogu. Zamyslíme se 

nad příznaky krize sociální komunikace v dnešním světě.

Další naší otázkou je, proč je  výchova к sociální komunikaci tak důležitá, 

jakou roli při ní sehrávají výchovné autority. Ukážeme, že výchova к sociální 

komunikaci obecně se neobejde bez výchovy к odpovědnosti, toleranci a dnes též 

к multikulturní komunikaci. Najdeme alespoň jednu z cest, jak vytvořit 

komunikativní společenství.

Při výchově к sociální komunikaci se též nelze obejít bez partnerského 

výchovného působení rodiny a školy. Proto nás zajímá, jak přirozená autorita 

našich vychovatelů (rodičů a učitelů) usnadňuje toto působení. Budeme se opírat 

mimo jiné i o názory žáků a studentů na přirozenou autoritu učitelů. Důležitá je 

společná odpovědnost rodiny a školy za výchovu mladé generace. Ta není možná 

bez jejich spolupráce, založené na vzájemné důvěře a vstřícné komunikaci. Proto 

se pokusíme zmapovat pozvolný trend „otevírání se“ škol svému okolí, 

především rodičům.

Při zpracovávání tématu uplatníme multidisciplinární přístup, který 

vychází z charakteru sledovaného problému. Studium filosofické, pedagogické, 

sociologické a psychologické literatury a pramenů nám umožní seznámit se 

s dosavadním stavem bádání v dané oblasti. U některých témat provedeme 

komparaci přístupu filosofie a vybraných společenských věd. Uskutečníme 

doplňkové nereprezentativní dotazníkové šetření názorů žáků a studentů na 

přirozenou autoritu učitelů. Provedeme následné kvalitativní vyhodnocení
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získaných dat, kvantitativní rozbor dat nám poslouží pouze pro účely stanovení 

pořadí četností.
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1. Výchova člověka

1.1 Rozlišení pojmů výchova, vzdělání a kvalifikace

1*1*1 Výchova a představitelé filosofie výchovy 20. století

Výchova je pro nás nikdy neukončeným procesem stávání se člověkem 

v pravém slova smyslu. Současně slouží porozumění bytí člověka, tj. 

sebeporozumění, porozumění celku světa, nacházení místa člověka v tomto 

světě, uvědomění si úlohy člověka jako spolutvůrce tohoto světa. Výchova je 

tedy tím, co člověka provází na jeho životní pouti za pravým člověčenstvím, za 

rozumějícím soužitím s ostatními lidmi, s přírodou, za opravdovými hodnotami, 

které nacházíme, chráníme, uchováváme pro generace další. Výchova je 

vztahovou kategorií. Nesmí být zúženě chápána pouze jako určitá činnost 

(postup, technologie, „umění vychovávat“), ale také jako vztah mezi 

vychovatelem a vychovávaným. Tento výchovný vztah musí být pěstován jako 

vztah dialogický. Výchovu tedy nelze zkresleně chápat jako cestu к vědomostem, 

dovednostem, návykům, nýbrž především jako formování kvality lidství, cestu 

к odpovědnosti za sebe sama, za svůj život i svět, cestu к pravdě, к autenticitě a 

v konečném důsledku i cestu ke svobodě. Jde též o probouzení lidství každého 

člověka v jeho jedinečnosti a nezaměnitelnosti.

Filosoficky chápaná výchova nevyzdvihuje žádný okamžitý účel, není 

tedy účelovou kategorií jako např. kvalifikace.
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Pojetí výchovy u vybraných představitelů filosofie výchovy 20. století

Eugen Fink1

Člověku lze porozumět jen jako bytosti vychovávající a vychovávané, 

proto je třeba sledovat možnosti a meze výchovy. Výchovu E. Fink pojímá jako 

podstatný životní pohyb člověka v jeho otevřenosti a nezakotvenosti. Protože je 

člověk nehotový a nedokonalý, výchova mu dává formu, orientaci v jeho 

vlastním životě, to mu umožňuje setkávat se se světem, rozumět mu, ale 

současně se setkávat s ostatními lidmi. Výchova je tedy nutnost (Not

wendigkeit), obrat z nouze (tou myslí samotný život). Je to fundamentální dění, 

v němž lidská existence získává oporu, formu a zákon. Odmítá výchovu jako 

jednoduchý proces dosahování předem stanoveného cíle. Výchova se pohybuje 

v neřešitelných antinomiích2:

1) Pomoc kontra manipulace. Výchova na jedné straně je nutnou pomocí životu, 

ale na druhé straně může být jeho násilným formováním. Má vychovatel právo 

vychovávanému vnucovat svoje pojetí života? Jde tedy o konflikt nároku na 

individuální autenticitu s výchovným tlakem ať více nebo méně přijatelného 

vychovatele.

2) Moc a bezmoc vychovatele. Životní zkušenosti vychovatele jsou nepřenosné. 

Vychovatel učí jaký je  svět, ale ne, jak žít (neexistuje na to návod). Výchova 

však také může být nebezpečnou mocí, kterou vychovatel může formovat, ale 

také deformovat vychovávaného.

3) Výchova nemá konce, neboť i vychovatel je vychováván (nikdy není se svou 

vlastní výchovou zcela hotov). Antinomická může být i samotná postava 

vychovatele, který se mnohdy nechová v souladu s tím, co káže.

4) Napětí mezi obecným nárokem kultury a jedinečnou individualitou 

vychovávaného, mezi obecným a individuálním. Jak vychovávat do všeobecně

Eugen Fink (1905-1975) osobní asistent a spolupracovník Edmunda Husserla, od 30. let 20. stol. 
v úzkém kontaktu s Janem Patočkou, po válce příklon к filosofii Martina Heideggera. Základním 
motivem Finkovy filosofie je snaha rozumět člověku z jeho vztahu ke světu. Vše, co je, se ukazuje ve 
světě (řeší problém fenomenality a světa). Témata jeho filosofování: pohyb, hra, výchova.

FINK, E. Natur, Freiheit, Welt, Philosophie der Erziehung. Würzburg : Königshausen u. Neumann, 
1999, s. 16-19.
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platných kulturních forem a současně nepotlačovat jedinečnost vychovávaného? 

Neexistuje zcela přiměřená výchovná šablona, která by se hodila pro všechny 

vychovávané.

5) Výchova к povolání (k praktickému životu) kontra výchova к lidství (k tomu, 

aby vychovávaný byl tím, čím jako člověk má být). Tento problematický vztah 

mezi odbornou kvalifikací a obecně lidskou vzdělaností není nikdy zcela 

uspokojivě zharmonizován.

6) Všemocnost kontra bezmocnost výchovy. Problém možností a mezí samotné 

výchovy. Protiklad mezi tím, co se na člověku formovat dá, co přísluší sféře 

svobody, a tím, co patří neovlivnitelně к lidské povaze a co se tedy formovat 

nedá. Každý člověk je  také nějak limitován a nelze ho vychovávat např. к tomu, 

к čemu lze vychovávat jiného člověka.

Finkem vyslovené antinomie však nemají vzbudit pocit bezmoci a rezignaci na 

výchovu, nýbrž přimět к novému hledání smyslu a metod výchovy.

E. Fink také hovoří o obtížných dilematech, ve kterých se pohybuje 

výchova:

1) Zdánlivá samozřejmost výchovného vztahu zakrývající duchovní a 

emocionální napětí.

2) Objektivní požadavky výchovy kontra subjektivní předpoklady a podmínky 

výchovy.

3) Výchova jako akceptace daného a jako otevřenost vůči novému (světu, lidem, 

hodnotám).3

Výchova je také „společnou poradou“. Ve výchově jde o vytvoření 

porozumění a sebeporozumění (sebereflexe člověka), která se projevují 

položením otázky. Porozumění je vyjádřeno otázkou, na niž je předchozí výklad 

odpovědí. Výchova si klade otázku, co je bytí člověka. Výchovu tudíž chápe 

především jako ontologický problém.4

4 FINK, E. Grundfragen der systematischen Pädagogik. Freiburg : Rombach, 1978, s. 24-26 . 
PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha : 1SV nakladatelství, 2001, s. 146-148.
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Jan Patočka5

Výchovu chápe jako základní článek péče o duši, jako úsilí o formování 

otevřené duše6, pomáhající člověku orientovat se především v jeho vlastním 

životě, ale i ve světě samém. Výchovou tedy J. Patočka rozumí formování 

člověka, utváření možností, které jsou člověku přirozeně dány (výchova má svoje 

přirozené předpoklady, jedním z nich je nehotovost), nazývá ji tedy formací. 

„Výchova je formace lidské schopnosti к společenství takovým způsobem, aby 

kulturní obsah, jehož se starší generace dopracovaly, byl předán generaci nové, 

která se stane tímto způsobem plnoprávným členem ve společnosti starších.“7

Výchova probíhá především v nitru člověka, v nitru vychovatele a 

vychovávaných. Formace může probíhat buď bezděčně, nezáměrně nebo 

úmyslně, záměrně. Bezděčná formace probíhá během jednotlivých etap v našem 

životě, formují nás předměty, osoby, jejich činy, jejich názory (to jsou přirozené 

vlivy). Úmyslná formace má vždy určitý smysl. Smysl znamená účel. Smysl 

výchovy leží alespoň částečně na vychovávaném, chceme ho formovat takovým 

způsobem, aby mu zůstala určitá mez svobody. Výchova je  formací, na níž se 

vychovávaný spoluúčastní.

J. Patočka současně definuje výchovu jako zápas (napětí mezi 

vychovatelem a vychovávaným), který se odehrává ve výchovné situaci. 

Vychovatel se snaží překonat původní přirozenou pasivitu (nesvobodu) 

vychovávaného a proměnit ji v podstatné prožití, v podstatnou spolupráci na 

výchovném smyslu.8

Jan Patočka (1907 -  1977) fenomenologicky orientovaný český filosof, zabýval se dějinami filosofie, 
českou filosofií dějin, určitou dobu se věnoval komeniologickému bádání, stál u zrodu Charty 77. Ke 
skutečnosti se podle něho musí přistupovat jinak (tento přístup nazývá „negativním platonismem“). Tento 
přístup bude schopen ponechat svět v tom, čím jest sám v sobě, v jeho původním celku, takže mu nebude 
vnucovat umělý celek, vzešlý ze souhrnu racionálních poznatků. Na člověka nahlíží jako na existenci 
pohybující se ve světě. Zkušenost o celku světa v jeho nezkreslené podobě můžeme prokázat právě 
analýzou tří základních pohybů lidské existence (první je  pohyb zakotvení, akceptace, přijetí, druhý je 
pohyb reprodukce, sebeprodloužení, třetí, nejvýznamnější, je  pohyb průlomu, pravdy, vlastního 
sebepochopení). Patočka upozornil na přirozený lidský svět jako základ, z něhož vše vychází, svět, ve 
kterém žijeme, ale který se nám často bez hlubšího porozumění skrývá. Člověk musí být otevřen tomuto 
světu („otevřená duše“).

Otevřená duše má střed mimo věci (tedy i mimo sebe samu pojatou jako síla a realita), nachází se tím, 
že se překračuje, rozdává a vydává.
1 PATOČKA, J. Filosofie výchovy. In Péče o duši /. Praha : OIKOYMENH, 1996, s. 384.

Tamtéž, s. 426.
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Výchova pomáhá člověku v hledání vlastní cesty také tím, že jej nutí do 

určitých forem. Výchova nechce jenom rozvíjet přirození schopnosti, ale nutí 

člověka, aby se rozvíjel určitým směrem, tj. aby se zabýval určitými otázkami, 

aby získal určité vědomosti, cvičil jisté schopnosti, jistým směrem zaměřil svou 

pozornost, byť o to vychovanec nemá zprvu ani zájem. Výsledkem výchovného 

zápasu však nikdy není jednostranné vítězství vychovatele ani vychovávaného, 

vždy jde o určitý kompromis. Účel výchovy je splněn, pokud se podaří 

vybudovat originální vychovancův život, ve kterém se uplatní jeho individualita.

Celý proces výchovy patří do světa přirozeného, tj. světa prožívaného, 

světa konkrétních předmětů kolem nás, světa lidských bytostí, zvířat, kulturních 

statků atp. Tento přirozený svět je daleko bohatší svými kvalitami, vztahy než 

zobjektivizovaný obraz světa, vytvořený určitými mysliteli, moderními 

přírodními vědami.9

Vychovatelova situace je jiná než vychovávaného. Vychovatelova činnost 

je cílevědomá, je  si vědom vysokého cíle, je spjat s osudem společnosti, není mu 

lhostejný ani osud vychovance. Ve vychovatelově situaci je  důležitý trojí „elán“: 

jednak jde o „elán к prožití smyslu“, tj. к tomu, co považujeme za životně 

důležité, za smysl života, co nám život naplňuje. Jde o elán věcný, ke smysl 

dávajícím statkům a činnostem, v nichž se odehrává kulturní život. Dále to je 

„elán ke společenství“, s nímž se cítí spjat, má vychovávat pro společnost, ve 

které žije a se kterou se cítí vnitřně spojen. V ne poslední řadě jde o „elán 

k vychovanci“, který je konkrétním objektem jeho práce. Vychovateli musí jít o 

to, aby vychovávaný nebyl jen pasivním příjemcem hodnot, ale aby к nim došel 

aktivním, kritickým, individuálním pochopením.10

Situace vychovávaného je  odlišná. Zpočátku je  pasivní, „poddává se 

vychovateli“. Pro úspěšnost výchovy je důležité, aby vychovatel byl 

vychovávaným vnímán jako autorita", aby jím byl pozitivně hodnocen, aby

9 Tamtéž, s. 420-421.
J“ Tamtéž, s. 422^124.

Tam, kde chybí pravá autorita, se převaha vychovatelova mění v pouhou převahu síly. Na převahu síly 
se odpovídá nenávistí ze strany vychovávaného, výchovný zápas je prohrán. Výchova nemůže být 
drezúrou, při které bychom si s vychovávaným dělali, co chceme.
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к němu vychovávaný vzhlížel, nadchl se pro výchovný smysl, čímž by vznikl 

také u něho správný elán. Proto Patočka přirovnává výchovu к zápasu, к boji.12

Výchova je proces, který má udělat člověka svobodným. Svoboda však 

podle J. Patočky neznamená žít pro sebe sama, ale pro nějaký cíl, který má smysl 

pro širší lidské společenství (ani ne pro jednu společnost). Svoboda tedy musí jít 

ruku v ruce s odpovědností v tom smyslu, že nejsem svoboden, nepracuji jen pro 

sebe sama, ale pro druhé. Úspěšnou je pouze ta výchova, při které dochází 

к uvědomění smyslu života. Ve výchově je důležitý vztah к celku světa.

Klaus Schaller13

Ve své knize Pädagogik der Kommunikation (1987) vyzval к obratu od 

manipulativního chápání výchovy ke komunikativnímu. Jeho „pedagogika 

komunikace“ je teorií výchovy, chápe výchovu jako přivádění člověka 

к otevřenosti, což je znakem lidství a vlastní otevírání člověka má být smyslem 

výchovy.14

Výchova povolává ke komunikaci. „Člověk osloven jsoucny odpovídá, 

neboť ve společenství „svět“ jde o to být společně, nikoli uzavřen do sebe 

sama.“15 Výchova je touto komunikací.

Pro Schallerovu pedagogiku komunikace je důležité pochopit pojem inter- 

subjektivita. Pedagogika komunikace nevychází ze subjektů, které spolu 

komunikují. Jejím východiskem není působení vychovatele na vychovávaného, 

ale to, co tyto komunikující subjekty předchází, a to je právě inter-subjektivita 

(ontologický předřazená sféra). Slovo „inter“ zde neznamená pouhé „mezi“, ale 

spíš „pod“, jde o proces, ve kterém se subjekty teprve rodí, vyvstávají, vynořuje

^ Tamtéž, s. 424^426.
Klaus Schaller (nar. 1925) něměcký pedagog, komeniolog, v systematické pedagogice stoupencem  

mohučské školy Th. Ballauffa (inspiruje se pozdější fází Heideggerovy filosofie), pedagogiku staví na
filosofických základech (filosofie bytí), zastáncem „asubjektivní“ pedagogiky -  nově nahlíží tradiční 
problémy obecného vychovatelství.

PALOUŠ, R. Jednota dvojího. In Osobnost a komunikace. Příspěvky к filosofii výchovy. STUDIA 
PAEDAGOGICA č. 5. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1990, s. 27, 63.

Tamtéž, s. 71-72.
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se individuální i kolektivní subjektivita. Inter-subjektivita se má u člověka 

projevovat racionální komunikací.16

Racionální komunikace - jako proces spolubytí - předchází subjekty 

s jejich vůlí, vlastní subjektivitu teprve vytváří. V komunikaci se otevíráme, 

setkáváme, poměřujeme, konfrontujeme, projasňujeme situaci, dialogicky 

pojednáváme o záležitostech, které vyvstávají z aktuálních kontextů, odkrýváme 

perspektivy toho lepšího, žádoucího.

Na půdě školy (varuje před přechodem školy výchovné ke škole 

výkonnostní) je K. Schaller zastáncem nové výchovy, ve které má své oprávněné 

místo diskuse, dialog17 učitele s žáky. Z diskuse má vyplynout cosi, co je pro 

učitele i žáka stejně závazné. Žák je partnerem v dialogu, vertikální vztah 

vychovatele a vychovávaného se mění v horizontální. K. Schaller tuto 

výchovnou situaci komentuje slovy: „Při výuce očekáváme, že učitel je žákovi 

nadřazen jako ten, kdo zná víc informací; tam však, kde jde o rozvažování a 

prohovořování plně sdílené informace, aby se zjistilo, jak se to vlastně s učitelem 

i žákem má, a aby se to potom stalo směrodatným pro jejich další myšlení, 

mluvení a činění, tedy v takto chápané výchově stojí učitel i žák na stejném 

stupni.“18

Radim Palouš19

Pojem výchova užívá v širším smyslu a tedy pod tento pojem zahrnuje i 

vzdělání. Zabývá se odlišným chápáním tohoto pojmu v dějinách. Ve svém díle 

Čas výchovy porovnává jednotlivé archetypy (praobrazy, pratypy) výchovy.

16 Tamtéž, s. 30, 71.17 '
Diskuse v tomto případě je něco jiného než tak zvaná dialogická metoda podle pravidel moderního 

vyučování, při níž učitel rozhovor iniciuje a zároveň má právo rozhovor přerušovat.
SCHALLER, K. Studie к system atické pedagogice. STUDIA PAEDAGOG1KA 9. Praha : Pedagogická 

fakulta UK, 1993, s. 78-79.
19

Radim Palouš (nar. 1924) univerzitní profesor, původně žák prof. Jana Patočky, od počátku signatářem 
Charty 77, účastník a organizátor Patočkových a patočkovských ilegálních filosofických seminářů (v 50., 
70. a 80. letech), jedním z organizátorů listopadového převratu v r. 1989, 1990-1994 rektorem Univerzity 
Karlovy, jako Patočkův žák vychází ve své filosofii z fenomenologie, rozvíjí filosofii výchovy, zabývá se 
filosofickými úvahami J. A. Komenského. Zdůrazňuje celostní pojetí dějinných věků (věk po poslední 
etapě eurověku, totiž po novověku, nazývá světověkem a věkem výchovy), proti světonázorovému 
totalismu staví holismus.
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Prvním popisovaným typem je Platónská paideia (výchova) -  jako 

východisko pro výklad smyslu tehdejší výchovy používá R. Palouš Platónův 

jeskynní mýtus, o kterém se dočítáme v díle Ústava. Výchova zde neznamená 

„uschopňování člověka pro běžnou situační danost, charakterizovanou 

připoutaností к obstarávkám obvyklého denního životaběhu“20, nýbrž vynoření, 

zásadní obrat a namáhavý pohyb po strmé, neschůdné cestě, průnik slunce do 

temnost, v nichž se člověk pohybuje, je vystupováním ze situace, v níž 

zůstáváme, je otevíráním se pravému v nepravém. „Ontologický je cestou 

pochopení bytí skrze jsoucí“21. Člověk pozná sám sebe, pozná své místo, přes 

všechnu námahu a bolesti obratu se však vrací do své původní situace, do 

běžného života, nezbavuje se své upoutanosti, nadále zůstává služebníkem 

všednodennosti, je však osvícen, necítí se být otrokem. Příležitostí pro paideia, 

prostorem pro paideia, pro vytržení z všednodenního obstarávání, je „scholé“ 

(„prázdeň“, prázdniny, volný čas, kdy nic neobstaráváme). Škola je v tomto 

původním smyslu záležitostí „ne-děle, chvil ne-obstarávání, ne-dělání, ne

usilování“22. Výchova jako obrat, jako vytržení z všednodennosti je zdrojem 

porozumění sobě samému i jsoucnu jako takovému. V antické výchově nejde o 

osvojování znalostí a návyků, nýbrž o včlenění člověka (zoon politikon) do poliš 

(obce). Teprve tam se člověk, jenž už není v izolaci, stává sám sebou.

Druhým archetypem je křesťanské educatio -  jde o latinský ekvivalent pro 

paideia. Výchova v tomto konceptu má být vyváděním člověka z pokleslé 

hříšnosti na pokornou cestu к Bohu. Člověk, jehož Bůh stvořil, je Bohu 

odpovědný. Výchova je  tedy obracením к transcendentní instanci, к Bohu, je 

cestou do království Božího.

Další archetyp je pro R. Palouše výchovný projekt Komenského -  

Komenskému jde o nápravu věcí lidských „emendatio rerum humanarum“, 

protože v brzké době očekává již konec světa a začátek tisícileté říše Kristovy. 

Lidé žijí velmi poklesle, je nutné je  připravit pro konečný soud. A protože se 

tento soud bude týkat všech věkových kategorií (mladých, dospělých i starých),

20 PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha : SPN, 1991, s. 56
Tamtéž, s. 58.

22 Tamtéž, s. 59.
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je třeba univerzálního školského systému (v Pampedii Komenský rozvrhuje školu 

na celý život), v němž by se každý měl naučit všemu, aby všichni mohli ještě 

napravit svá prohřešení. Člověk je situován (tj. žije na určitém místě v určitém 

čase), pravdu poznává pouze částečně, proto je mu třeba výchovou poukázat na 

celek života, světa. Proměna člověka může být nápravou jen tehdy, jestliže 

směřuje к celkovému smyslu. „Vzdělaný člověk není posledním cílem, je 

prostředkem к naplnění celkového smyslu dějin veškerenstva“23, a to je možné 

jen tehdy, když cítí odpovědnost vzhledem к celkovému smyslu. Výchova tak 

připravuje příchod nového, osvíceného věku.

Teprve v 19. století (v době průmyslové revoluce) se smysl výchovy a 

školy radikálně mění, dochází к moderní přeměně scholé ve školu. Přírodověda 

nabývá praktického významu, zejména pro výrobní praxi, je nutné, aby si ji 

osvojil široký okruh lidí. Z toho vyplývá tlak na rozvoj všeobecného a povinného 

školství. Moderní škola je sekularizovaná. Na jedné straně stojí zkušení, naučení 

vychovatelé, učitelé, na druhé straně chovanci, vychovávaní, žáci, kteří získávají 

„výbavu к všednodenním obstarávkám praktického života (...) V tomto smyslu 

nelze už vlastně vůbec hovořit o paideia či educatio: člověk setrvává vždy v sobě 

samém, ve svém ustaraném usilování, ve své uzavřenosti, samotě, ustrašenosti o 

časné majetky a o svou existenci (...) Moderní škola je institucí, která pro nové 

generace zprostředkuje záměnu světa přirozeně daného za svět vědotechniky.“24

Protože se člověk nemá starat pouze sám o sebe, nýbrž má převzít 

odpovědnost i za druhá stvoření, za svět, v němž žije, proto R. Palouš chápe 

pravou výchovu ne jako vybavování člověka souborem vědomostí, dovedností a 

návyků, „nýbrž jako vyvádění z moderního labyrintu světa, z ,utopenosti‘ 

v ustaraném sebezajišťování к původní odpovědnosti ke druhému, světu, věcem, 

lidem, všem bytostem, ale především vůči Bohu jako preordinované instanci, 

která učinila člověka člověkem.“25 Vychovatel má uvolnit svému chovanci jeho 

vlastní cestu, cestu jeho vlastní odpovědnosti.

23 Tamtéž, s. 73.
24 Tamtéž, s. 88.
25 Tamtéž, s. 226.
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R. Palouš zdůrazňuje, že výchova musí probíhat ve všech obdobích 

lidského života. Čím dospělejší a starší je člověk, tím více přísluší do oné 

„nedělní školy“ pravé výchovy, která vyvádí člověka na cestu počínání skutečně 

lidského, kdy se člověk nechová jako bezohledný kořistník, nýbrž jako pokorný 

správce všeho toho, co mu bylo svěřeno. Teorii výchovy, která shledává samotné 

základy a bytostné určení výchovy, nazývá R. Palouš fundamentální agogikou26.

V době světověku27 musí jít o obnovu pravého poslání výchovy, starost o 

dobré spolubytí, o vyvádění z uzavřenosti do otevřenosti živé přirozenosti, o 

přivádění к pravdě jakožto otevřenosti pro skutečnost světa.

Jaroslava Pešková28

J. Pešková z pozice filosofa výchovy na výchovu nepohlíží jako na něco 

samozřejmého, rutinně dosahujícího předem vytyčené výchovné cíle, nýbrž 

znovu se ptá, co že to výchova je, ne pouze к čemu je dobrá, ale především čím

Výchova představuje „cestu к nahlédnutí předpokladů vlastní existence ve 

světě, vztahu ke světu vcelku, к druhým lidem а к sobě samému.“29 Výchova 

poskytuje člověku radu, oporu i řád, umožňuje mu formovat kvalitu lidství, 

lidskou důstojnost, odpovědně se rozhodovat, komunikovat s druhými a pomocí 

věcného rozhovoru nacházet řešení společných problémů. Výchova na školách 

není možná bez filosofie, která dokáže člověku otevírat obzory, horizonty

26 PALOUŠ, R. К filosofii výchovy. Praha : SPN, 1991, s. 17.
27 Radim Palouš světověkem nazývá aktuální etapu (jinými je nazývána dobou postm oderní), která 
vystřídala eurověk, tvořený starověkem, středověkem a novověkem. Za symbolický mezník mezi 
eurověkem a světověkem považuje rok 1969. Pro tuto etapu je typický přílišný důraz na individuální 
svébytnost, autenticitu, na odpor к působení jednoho člověka na druhého (propagandou, reklamou, ale i 
výchovou).
„Světověk je  periodou, kdy к lidstvu přistoupil svět, kdy celek veškerenstva se prosazuje aktuálně ve 
svázanosti všech lidí mezi sebou a lidstva s přírodou, se Zemí, kdy se lidstvo takto neabstraktně dotýká 
země i nebes zároveň: transcendentní smysl se přirozeným způsobem hlásí jako skutečný, přítomný -  a je  
na člověku, jak na tuto jeho aktuální blízkost odpoví.“ (PALOUŠ, R. Světověk a Časování. Praha : 
Vyšehrad, 2000, s. 80).
28 Jaroslava Pešková (1929-2006) univerzitní profesorka (v roce 1991 jmenována profesorkou filosofie se 
zaměřením na filosofii výchovy), pedagogicky působila na katedrách Filozofické fakulty UK a 
Pedagogické fakulty UK, zde také společně s profesorem Radimem Paloušem založila doktorské studium 
filosofie se zaměřením na filosofii výchovy. Její filosofickou orientaci výrazně ovlivnily v polovině 60. 
let semináře Jana Patočky o fenomenologii.

PEŠKOVÁ, J. Filosofie výchovy - půda pro vzájemné setkání a dorozumění oborů a lidí. In Sborník 
Hledání učitele. Škola a vzdělání v proměnách času. Praha : PedF UK, 1996, s. 248.
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smyslu, umožňuje mu orientaci v mnohostrannosti zkoumaného fenoménu. 

Výchova je vždy založena na nějakém filosofickém pojetí člověka a jeho vztahu 

ke světu, na pojetí předpokladů lidského zakoušení světa a jednání.

Stále více naléhavý se ukazuje problém jinakosti individuí a jejich 

„setkání u společné věci“ . S tím souvisí i téma dialogu, komunikace. Výchova 

nás má připravit na to, jak být sami sebou, a to jde jen na základě vztahu 

к druhým jako druhým, jiným.30

Setkávání s druhými je možné díky společně sdílenému světu31, kde je 

možná rozumějící komunikace. Naše individuální otevřenost pro tento svět je 

odlišná, musíme však být vstřícní vzájemnému dialogu, prostřednictvím něhož 

můžeme dosáhnout průniku našich stanovisek. Toto „setkání u věci“ považuje J. 

Pešková za životně důležitou podmínku lidské existence vůbec a slovy J. A. 

Komenského reálnou naději na „nápravu věcí lidských“ v dnešní době. A o to 

samé jde také ve výchově.

Anna Hogenová32

Ve své knize Kvalita života a tělesnost si A. Hogenová klade otázky, zda

li ví současný učitel, že není jen mostem mezi horou informací a žákem? Kde se 

objeví v mladé generaci hluboké pochopení pro odpovědnost za osud lidstva? A 

hned odpovídá, že v globálním věku, ve věku techniky, pro které je typická 

rychlá dostupnost a rychlé předávání informací, praktičnost, pragmatická 

využitelnost, „zručnost“ v myšlení, je důležité myslet v celcích a myslet celky.
33Toto být otevřen pro celek, znamená být otevřen pro to, co je za horizontem.

Je důležité, aby učitelé porozuměli předchůdným celkům, aby znali 

možnost horizontového myšlení. К tomu je třeba znalost filosofie, nestačí pouze

30 PEŠKOVÁ, J. Filosofie výchovy -  filosofické hledání předpokladů výchovného působení. Paideia, roč, 
1,2004, č. 1.
31 Nejde o svět jako souhrn věcí, ani o společné místo ve smyslu prostorovém. Je to univerzální horizont 
smyslu, který není jsoucí, je to otevřenost duše, patří к naší zkušenosti, ve které je  již  něco, čemu určitým 
způsobem rozumíme. (PEŠKOVÁ, J. Komunikace a multidisciplinarita jako pedagogický problém. In 
Multidisciplinární komunikace -  problém  a princip všeobecného vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova 
v Praze. Pedagogická fakulta, 2005, s. 53.)
32 Anna Hogenová (nar. 1946) je profesorkou v oboru kinantropologie, jejím hlavním filosofickým  
zájmem je  Husserlova, Heideggerova a Patočkova fenomenologie.
33 HOGENOVÁ, A. Kvalita života a tělesnost. Praha : Karolinum, 2002, s. 216-218.
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ovládání naučených didaktických postupů. Jen otázky mohou vyvolat tento 

horizont, celek, pozadí, pouze otázky vyvolávají celky.

„Vědy o jsoucím poskytují jen otevřenost pro jsoucna, ale my 

potřebujeme, aby naši studenti sdíleli i otevřenost, která umožňuje otevřenost 

jsoucen, a to je ten výchovný problém, který se nedá založit jen didaktickými 

poučkami (...) důležitější je učit takovým způsobem, že poskytneme studentům 

nahlédnutí do otevřenosti a oni sami, tímto vstupem podníceni, budou zvědaví, 

budou bytostně zvědaví, jak to vlastně je, a začnou se proto opravdově tázat.“34 

Tolik A. Hogenová ve své stati Výchova otázkami (Prvotnost jako problém 

tázání).

Každá danost vydá svůj obsah jen na pozadí celku. Je to tedy pozadí, 

celek, horizont, co nechává vyvstávat. Proto musíme poodstoupit, musíme získat 

distanci od danosti, aby danost získala své pravé místo v celku, na jehož pozadí 

vydá to podstatné, svou pravou skutečnost. Přímý pohled bez distance neuvidí 

nic podstatného. Aby se pravda zjevila, otevřela, musíme stát ve správné distanci 

vůči zdroji pravdivosti. „Distance je taková blízkost, jež jakoby zázrakem 

vyloupne to, co je hledané, tj. pravdivé jádro. Pokud je tato přesná blízkost 

porušena vzdálením či přiblížením, nezjeví se nám hledané.“35 Smysl výchovy a 

vzdělávání je mimo jiné právě v tom zjednávat tuto distanci, která správným 

oddálením nám odkryje světy kolem nás.

Výchova dnes má člověka vést к hledání pravdivosti „počátku“, důležité 

je  přibližování se к počátku, který není v čase, v minulosti, naopak je před námi a 

čeká na své odkrytí, je to „bytí“, transcendence, smysl života.

Naděžda Pelcová36

Výchova je osvobozováním se člověka к vlastnímu bytí. Příkladem toho, 

když se ve výchově zapomíná na bytí, je upřednostňování dílčího na úkor toho

34 HOGENOVÁ, A. Výchova otázkami (Prvotnost jako problém v tázání). In Výchova a tradice 
evropského myšlení. Dobrá voda u Pelhřimova : Vydavatelství a nakladatelství A leš Čeněk, 2002, s. 16.
35 HOGENOVÁ, A. Poznámky к alethei. In Pohyb a tělo. Praha : Karolinum, 2000, s. 134.
36 Naděžda Pelcová (nar. 1954) je docentkou filosofie výchovy, v současné době vede Katedru občanské 
výchovy a filozofie na PedF UK, specializuje se na problematiku filosofické antropologie a filosofie 
výchovy.
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podstatného. Důležité je výchovu vnímat nejen jako asymetrický vztah mezi 

vychovatelem a vychovávaným, kdy vychovatel nese větší odpovědnost, očekává 

se od něho samostatné a svobodné rozhodování, což je odrazem vyššího stupně 

jeho fyzického, sociálního, odborného, profesního vývoje. Na druhé straně 

vychovávaný je na něm závislý, je zpravidla odkázaný na jeho vedení. Přesto 

vychovávaný má silný zpětný vliv na svého vychovatele, kterého také svým 

způsobem vychovává, proto výchova je současně symetrická. Vychovávaného 

proto musíme vnímat jako svého partnera, se kterým vedeme dialog. 

Vychovávaného nakonec dovedeme do stavu, kdy už naši výchovu přestává 

potřebovat.37

Výchova je podle N. Pelcové vztahem, který je založen na blízkosti i 

distanci. Blízkost spočívá v péči a starosti o vychovávaného, ve vzájemné citové 

vazbě. Distance je naopak dána respektem a úctou к jinakosti druhého.

Ve výchově jde o sebevymezování, sebeidentifíkaci, vytváření si postoje 

к sobě samému, к druhým lidem, ke světu. Cílem výchovy je uchování pestrosti 

pohledů na společně sdílený svět a především vytváření výchovného prostoru. N. 

Pelcová vysvětluje: „Jen tam, kde je obstarávání, je i prostor, ve kterém ten, o 

něhož pečujeme, prospívá, tzn. může se stát sám sebou (...) Jen v tomto prostoru
38

očekávání, možností, podnětů a příležitostí je dán dítěti čas, aby se rozvíjelo ...“

Ve svých knihách Filozofická a pedagogická antropologie a Vzorce lidství 

rozkrývá téma člověka a klade si jako jednu z otázek, jak lze člověka ovlivnit 

výchovou a vzděláním. Zaměřuje svou pozornost na antropologické pojetí 

výchovy, proto se podrobně věnuje filosofické a pedagogické antropologii 

(zejména v podobě duchovědné pedagogiky, která výchovu zakládá na empatii, 

sympatii a setkání). Úkolem filosofie výchovy je podle N. Pelcové kriticky zvážit 

silné i slabé stránky moderní pedagogické antropologie. Výchovu chápe jako

37 PELCOVÁ, N. Pohyb myšlení -  pohyb výchovy. In Pohyb ve výchově, umění a sportu. Praha : 
Univerzita Karlova -  Pedagogická fakulta, 2005, s. 158-159.

PELCOVÁ, N. Svět společného sdílení ve filozofické reflexi. In M ultidisciplinární komunikace -  
problém  a princip všeobecného vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze -  Pedagogická fakulta, 
2005, s. 75-76.
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snahu kultivovat člověka v jeho celku, kdy nejde jen o kultivaci jeho dispozic a
v r \ 39určení, ale i jeho světa. Proto je důležité brát v úvahu trojí rozměr výchovy :

ontologický rozměr výchovy -  zde jde o porozumění celku světa a místa 

člověka v něm;

fylogenezi výchovy -  výchova pojímaná jako nejvlastnější a 

nej základnější lidský vztah;

- ontogenezi výchovy -  výchova jako nikdy neukončený proces plnosti 

člověka jako bytosti vychovávající a vychovávané.

Jiří Michálek40

Výchova je základním předpokladem pro to, aby se člověk stal člověkem. 

Celou výchovnou situaci nemůžeme nikdy pochopit, aniž bychom si nejprve 

nepoložili několik zásadních otázek. Odpovědi na níže položené otázky jsou 

zároveň předpoklady výchovy.

1) Nejprve se ptáme po povaze lidského bytí. Jak člověk ,je “, že musí být 

vychováván?

2) Předem musíme mít ale jasno, co znamená „být“. Jak se to má s bytím vůbec?

3) „Vědění“ jako takové je vždy spojeno s určitým porozuměním tomu, co je 

„pravda“. Ptáme se tedy, co je  pravda a co je vědění?

4) Naše tázání je spojeno s tím, že se nám něco „ukazuje“ a jako ukazující nás 

„vyzývá“ к „zaujetí postoje v místě setkání“. Jde tedy o prozkoumání ukazování 

se ukazujícího.

5) „Řeč“ je podobou od-povídání na výzvu ukazujícího. Co je řeč?41

J. Michálek výchovu chápe jako fenomén, to znamená v jejím ukazování 

se, v tom, jak se nám dává, jak ji vidíme. Výchova je fenoménem patřícím 

к lidskému bytí, je bytostnou součástí našeho bytí. Výchova člověka otevírá. 

„Pouze tam, kde jsme připraveni, tzn. otevřeni pro novou možnost, můžeme 

spatřit a za své přijmout toto jiné.“42

V) PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinum, 2000, s. 14.
40 Jiří Michálek (nar. 1941) ve svých pracích vychází z fenomenologických analýz a navazuje na práce 
Martina Heideggera, Eugena Finka a Jana Patočky.
41 MICHÁLEK, J. Topologie výchovy. Praha : OIKOYMENH, 1996, s. 19.
42 Tamtéž, s. 57.
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Hlavním úkolem výchovy je učení se životu. Učit se žít znamená učit se 

být člověkem. To, čemu se musíme naučit je lidský život sám (nejde o nějaké 

učení se o životě ve smyslu biologie, etiky, učení se nějakým životním 

pravidlům), který nelze žít bez výchovy. Životu se můžeme učit pomocí 

spolupobývání. „Spolupobývání je vzájemné učení se tomu být člověkem, je  to 

,spolu-porada‘, vzájemné na sobě ukazování toho, co obnáší být člověkem a 

vzájemné zaujímání určitého postoje v rámci tohoto spolu. V lidském bytí není 

nic hotového, není to žádná hotovost, ale spíše po-hotovost к uchopení toho, co 

se ukáže v ,otevřeném okně4 bytí, kterým jsou původně a především ti, kteří jsou 

zde spolu.“43

Vychovávající předávají vychovávaným celkové dějinné porozumění 

doby (tj. určitým způsobem mysliteli předem již zformované porozumění 

ukazujícího se bytí v dané době). Na druhé straně stojí vychovávaní, kteří jsou 

dosud nevázáni dějinnou podobou bytí a pravdy a jsou otevřeni novému 

porozumění. Protože se výchova uskutečňuje skrze vzájemnost a spolupobývání, 

není nikdy pouze jednosměrným procesem od vychovávajícího 

к vychovávanému. Pravou přednost vychovatele, učitele vidí J. Michálek 

v umění učit se od druhých, ne v jeho větších znalostech, přesvědčení o své 

pravdě, ani v didaktických dovednostech.

Učit se lidskému životu, být vychováván člověkem v člověka, představuje 

něco víc než učit se dovednostem chodit, oblékat se, psát, počítat apod. Člověku 

musí být především předávána určitá podoba vztahu к celkovému. Výchova je 

předáváním a přijímáním tajemství bytí, v jehož sousedství, jakožto zdroje 

možností, se odbývá naše bytí. Předem nikdy neznáme své lidské možnosti, jak 

být. Vrůstáme dó nich, učíme se být připraveni je spatřit.

Cestu, kterou si razí životem vychovávající spolu s vychovávaným, 

přirovnává J. Michálek к cestě lesem bez cest (bez předem připravených cest). 

Svou cestu si musí najít sami, protože v současné době už nemáme к dispozici 

žádný ukazatel správné cesty (žádný ideál). O to více musí být opatrní a 

zodpovědní za každý učiněný krok.

43 Tamtéž, s. 62.
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Zdeněk Pine44

Výchova v moderní společnosti užívá jakousi nepodařenou podobu 

původního tázání se (řečtí filosofové si naopak pokládali zásadní otázky, které 

poukazovaly za hranice každodenní zkušenosti). Výchova v moderní společnosti 

je podle Z. Pince založena na předpokladu, že na předem dané správné otázky 

existují předem dané správné odpovědi, a smyslem procesu výchovy je pouze 

předat nastupující generaci co nej efektivněji hotové odpovědi. Moderní člověk, 

jenž je v konzumní společnosti pohlcen každodenností, nemá vlastně ani čas na 

hlubší tázání se. Do výchovy se v dnešní době promítá i úpadek ochoty soudobé 

společnosti navzájem si porozumět.

Východisko z této situace vidí Z. Pinc v proměně školy, která je  tím 

nej důležitějším výchovným místem. Škola má být místem výchovy ve smyslu 

dobré rady. Škola má být zaměřená к otevírání světů. Školu je třeba otevřít pro 

posvátno, které vidí jako prostor otevřený pro otázky. Z. Pinc říká: „Škola je 

prostředím, které nás připravuje na život, vtiskuje nám smysl pro pravidla i jejich 

nesamozřejmost, proto je místem pro otázky, místem, kde se protrhává 

každodenní rozvrh a kde sídlí rozumění.“45 Zkoušen a dotazován je ve škole 

především učitel.

К výchově patří na jedné straně osvojování si určitých vzorců chování, na 

druhé straně i schopnost prosazovat vlastní stanoviska. Je však důležité, aby 

výchova ke správnému chování předcházela získávání dispozic pro svobodné 

individuální jednání.46

Zdeněk Pinc (nar. 1945) byl interním aspirantem u Jana Patočky. Ve svém filosofování vychází právě 
z jeho myšlenkového odkazu a z filosofie výchovy E. Finka. V současné době přednáší filosofii, 
filosofickou antropologii a filosofii výchovy na Univerzitě Karlově.

PINC, Z. Fragmenty к filosofii výchovy. Praha : OIKOYMENH, 1999, s. 14.
Tamtéž, s. 32.
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Jan Sokol47

Ve svém Slovníku filosofických pojmů definuje výchovu jako soustavnou
v v 48pomoc na cestě к duchovní a tělesné vyspělosti člověka.

Obdobně jako R. Palouš vidí hlavní výchovný úkol v přípravě a přivykání 

mladého člověka na to, aby se dokázal osamostatnit, aby se uměl postarat nejen o 

sebe sama, ale také o své vlastní potomky, aby obstál ve společnosti a nebál se 

převzít určitý díl odpovědnosti nejen sám za sebe, ale i za konání dalších lidí. Při 

výchově sehrává důležitou úlohu škola, která má být dětem nápomocná v tom, 

aby z nich vyrostli svobodní lidé, zralé a dospělé osoby. Aby se naučily 

orientovat samy v sobě i v okolním společenském světě, za který chtě nechtě 

jednou budou muset převzít odpovědnost. Výchova tedy vede člověka 

к samostatnosti, ochotě přijmout vlastní svobodu i určitý podíl odpovědnosti.49

Výchova také musí kultivovat a pěstovat ty přirozené schopnosti, s nimiž 

se děti na svět rodí, tj. zvídavost, hravost, elán, odvahu, chuť experimentovat a 

zkoušet nové, ale třeba také důvěřivost. Jde o to, aby se z těchto vlastností mnoho 

nezničilo, na druhé straně ale, aby jejich přemíra společnost neohrožovala. Aby 

se osobní náboj životní energie dítěte podpořil a zároveň usměrnil pro lidsky a 

společensky cenné cíle. Projevem neúspěšné výchovy může být na jedné straně 

tendence к pohodlnosti, pouhému konzumování, ke kulturní a intelektuální 

ochablosti, na druhé straně sociálně deviantní chování (vandalismus, různé 

projevy násilí, drogy apod.).50

Také si uvědomuje nelehkou úlohu výchovy, protože dnešní svět a spolu 

s ním i podoba současného života se velmi rychle proměňují. Výchova by měla 

adekvátně rychle reagovat na všechny tyto změny, aby dokázala připravovat 

mladé na samostatný a odpovědný život v tomto světě.

47 Jan Sokol (nar. 1936) -jed en  z prvních signatářů Charty 77, po roce 1989 poslanec FS, místopředseda 
Sněmovny, předseda poslaneckého klubu OF, poradce ministra školství, ministr školství, děkan 
univerzitní fakulty, dvakrát kandidát na funkci prezidenta, ale také matematik, překladatel, redaktor, 
pedagog a velký filosof, zabývající se fenomenologií, svou pozornost věnuje rozvíjení filosofie člověka a 
dějinám náboženství.
48 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha : Vyšehrad, 1998, s. 377.
49 SOKOL, J. Filosofická antropologie: člověk jako  osoba. Praha : Portál, 2002, s. 83-85.
50 SOKOL, J. Je škola v krizi? In Hledání učitele. Škola a vzdělání v proměnách času. Praha : 
Pedagogická fakulta, 1996, s. 40.
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Zdeněk Kratochvíl51

Hovoří-li o výchově, má na mysli současně vzdělání, vychází z řeckého 

slova „paideia“, které patří mezi základní duchovní kategorie Řecka. Výchova je 

pro něj především cestou к pravdě, cestou к autenticitě. Výchova má aktualizovat 

lidství každého člověka v jeho jedinečnosti a nezaměnitelnosti. Neautentická 

výchova potlačuje individualitu. Autenticita kulturního člověka spočívá též ve 

schopnosti sdílení. Schopnost sdílet i jiný svět než ten vlastní je takovým 

zázrakem lidství. Není to ale nic samozřejmého, jde o velice obtížný úkól. 

Člověk uskutečňuje své lidství mimo jiné právě tím, že dokáže sdílet svět lidí 

jiných povah nebo dokonce jiných kultur. „Podstoupením tohoto úkolu se totiž 

stávám poutníkem mezi různými uspořádáními zkušenosti, zakouším pluralitu 

bytí veškerenstva,“52 říká Z. Kratochvíl.

Výchova musí na jedné straně sledovat úkol uvedení do tradičně sdílené 

kultury, porozumění pro tradici kultury, ve které žijeme, jejíž kontinuitu i 

proměnu výchova představuje. Současně na druhé straně vést к autenticitě 

vědomí vychovávaných. A protože děti spíše snadno napodobují, úkolem 

výchovy musí být pomoci jim autenticky prožívat. К autenticitě vede cesta přes 

silné vnitřní prožívání, doplněné o sílu pořádajících vhledů, ne přes napodobující
r  •  •  53sdílení jiného prožitkového i myšlenkového světa.

Vychovatel přivádí vychovávané к dospělosti. Nechce je ale učit pouze 

tomu, co určitého sám uviděl, chce jim umožnit něco mnohem důležitějšího, 

autenticky prožívat, stát se svobodnými a odpovědnými, nepodlehnout kdejaké 

ideologizaci hodnot, být tedy odpovědně kritičtí.

Výchova podle Z. Kratochvíla nemůže být založena metodou54, ale 

odpovědností, není tedy ani instruktáží к používání nějakých zaručených návodů, 

ale především výchovou к odpovědnosti.

51 Zdeněk Kratochvíl (nar. 1952) v období 1978-89 působil v „Akademii na Kampě“ (s R. Paloušem, Z. 
Neubauerem ad.), kde pořádal přednáškové cykly a semináře z antické filosofie. V r. 1995 habilitoval
z filosofie prací Filosofie živé přírody. Zabývá se řeckou filosofií, náboženstvím a hermetismem.
52 KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann & synové, 1995, s. 172.
53 Tamtéž, s. 172-173.
54 Metodu zde chápeme jako postup od startu к cíli. Výchovu zjednodušeně nezaměňujme za metodu. Je 
chyba očekávat od metod, že jsou něco samospasitelného.
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Výchova (i vzdělání) není možná bez „zřejmosti“ („vhledu“)55. К získání 

zřejmosti, к otevření náhledu přispívá to, co je к vidění nebo co je jinak 

vnímatelné a zakoušené. Zřejmost nabízí jiný pohled, nabízí možnost nejen něco 

pozorovat, ale také uskutečnit vhled, díky němuž se ono pozorované stane 

zrcadlem ostatní zkušenosti. Vhled je schopnost vědomí. V situaci, když nám je 

něco zřejmé, nepotřebujeme žádný návod. Úkolem vychovatele je poskytovat 

dostatek vhodných příležitostí к náhledu, ne poučovat.

Smysl výchovy je v orientaci k bytí, к sebepoznání i poznání bytí světa, 

к mezilidskému sdílení i к otevřenému vztahu ke světu. Autentická výchova má 

vždy filosofickou dimenzi, je péčí o životní pohyb, uvádí do vztahu к lidské 

transcendenci.50

Všichni výše vybraní filosofové výchovy odmítají výchovu jako 

jednoduchý proces dosahování předem stanoveného cíle. Většinou se shodnou na 

tom, že výchova je ontologickým problémem, kladoucím si otázku, co je bytí 

člověka a světa, odpovědi na takto položené otázky pak vytvářejí porozumění 

světu a sebeporozumění. To se však může podařit pouze člověku otevřenému ve 

vztahu к druhým a ke světu, ve výchově je totiž vždy důležitý vztah к celku 

světa, vzájemnost, spolupobývání, mezilidské sdílení. А к tomu také správná 

výchova člověka přivádí. Výsledkem výchovného procesu je člověk svobodný, 

autenticky prožívající, odpovědný, uvědomující si hlubší smysl svého života. 

Dvojí rozměr výchovy spočívá podle J. Patočky v tom, že výchova je hodna úcty, 

sama však tento prostor schopnosti úcty vytváří. Podle Z. Kratochvíla je výchova 

schopností být ve vztahu, současně schopnost vztahů zakládá. Vztahem, který je 

založen na blízkosti i distanci, dodává N. Pelcová. J. Pešková vidí naléhavý 

výchovný úkol v ochotě individuí setkat se u společné věci. Výchova je 

podstatný životní pohyb člověka (E. Fink), formace otevřené duše, nehotového

55 Z. Kratochvíl tento pojem odvozuje od latiského slova „evidentia“ (názornost, zřejmost, patrnost) a 
řeckého pojmu „enargeia“ (vhled). Evidentia je  tím, со к výchově vybízí. Enargeia je principem toho, čím 
je výchova. (KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann & synové, 1995, s. 4 5 -

Ve smyslu M. Heideggera, který hovoří o transcendenci jednotlivého jsoucna к bytí: transcendence je  
vykročením za rámec jsoucna. Také lidské jsoucno je transcendentní, a to, do čeho transcenduje, je svět.
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člověka, zápas, který se odehrává ve výchovné situaci (J. Patočka), komunikace, 

diskuse mezi vychovatelem a vychovávaným (K. Schaller), cesta к pravdě (R. 

Palouš, Z. Kratochvíl), hledání pravdivosti počátku (A. Hogenová), vytváření 

prostoru (N. Pelcová). To, že výchova není snadný proces, názorně vystihují 

Finkovy neřešitelné výchovné antinomie a obtížná dilemata.

1.1.2 Vzdělávání a vzdělání

Vedle pojmu výchova se rozlišují pojmy vzdělání (jako stav, produkt) a 

vzdělávání (jako proces). To, že je někdy pojem výchova užíván jako 

synonymum pojmu vzdělání, je způsobeno jazykovými důvody. Vychází to 

z toho, že např. v angličtině užívaný termín „education“ znamená výchovu i 

vzdělání. Současné české terminologii lépe odpovídají rozlišené německé 

termíny „Erziehung“ (výchova, vyvádění) a „Bildung“ (vzdělání, tvoření). Se 

vzděláním je více spojována znalostní a vědomostní rovina, avšak vzdělání 

nemůžeme chápat pouze jako souhrn rozličných konkrétních vědomostí. 

Vzdělání je to, co nás disponuje к bytostně lidskému, к rozumění světu, ve 

kterém žijeme. Vzdělání má pro člověka osvobozující význam. Vzdělaný člověk 

se lépe orientuje v pluralitě současného složitého světa, dokáže si lépe udělat 

vlastní názor na věc, následně se svobodně rozhodnout, dokáže oddělovat 

podstatné od nepodstatného, správně hodnotit, vytyčit si priority a hodnotové 

žebříčky. Vzdělaný člověk by měl být prospěšný nejen sám sobě, ale také 

druhým, společnosti. Již J. A. Komenský viděl smysl vzdělání ve schopnosti 

vnášet řád do porušeného světa, člověk se má vzdělávat, aby zachránil svět.

Cílem současné společnosti je, aby co nejvíce lidí dosáhlo co nejvyššího 

vzdělání. Investice do vzdělání jsou považovány za investice do budoucnosti. 

Proto je třeba správné chápat pojem vzdělání. Pedagogika pod pojmem vzdělání 

stále vidí pouze zásobu speciálních vědomostí, dovedností, schopností (včetně 

schopnosti používat ty správné odborné vědecké metody). Proces vzdělávání 

nám má vše výše zmíněné zprostředkovat. Důraz je dáván tedy na to, co je nám
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předáváno, ale chybí tázání se po podstatě samotného vzdělání. Této úlohy se 

ujímá filosofie výchovy.

Podle J. Peškové znamená vzdělání kultivaci jako pěstování toho, co lze 

rozvinout, od slova „kultus“ je odvozován pohled na vzdělanost jako „zasvěcení 

do tajemství“, do tajemství vznikání, rozvíjení a neustálé obnovy. Pro vzdělání 

člověka proto není nej důležitější naučit se zacházet s hotovými fakty (jako s tím, 

co bylo učiněno, co už je hotové). Daleko důležitější je pokoušet se proniknout 

ke zrození věci, odkrýt to, co se skrývá, co není na první pohled zjevné. Slovy J. 

Peškové znamená vzdělání v té nejobecnější rovině „zabydlit se ve světě, do 

kterého jsme se narodili a jehož dění se děje na společné půdě universa.“57

N. Pelcová, zamýšlejíc se nad smyslem vzdělání v oboru společenských 

věd, vyzdvihuje, oproti pouhému zvládnutí rozličných znalostí, „schopnost 

podívat se na tutéž věc z nejrůznějších možných úhlů a pohledů, diferencovat 

předpoklady, možnosti, ale také meze přístupů těchto jednotlivých vědních 

disciplín (...) To, oč jde, je porozumění kontextu, v němž věci mají smysl. Myslet 

celostně a myslet celky je  cesta současné vzdělanosti, к níž patří schopnost 

odlišit podstatné od nepodstatného, klíčové od marginálního.“58

R. Palouš výchovu chápe jako obecnější pojem, do kterého patří i 

vzdělání. Vzdělání považuje za případ výchovy. Výchova se neděje mimo 

vzdělání. Podstatou vzdělání je spět stále dál к vyššímu nadhledu (toto odvozuje 

z nedokonavosti slova vz-dělání). „Opravdu nefalšované e-dukační, výchovné 

působení vždycky bylo tahem proti definitivní zabořenosti, otevíralo, vyvádělo, 

budilo vlastní aktivitu vychovávaného a vzdělávaného,“59 vysvětluje R. Palouš.

Shmeme-li, vzdělání je tím, co nám tematizuje horizonty, které nám 

otevírá výchova. Vzdělání je  snahou porozumět naší situovanosti, je 

uskutečňováním našich lidských možností, výchova nás pro to otevírá, ukazuje 

nám také cestu, jak odpovědně nakládat s tím, co víme, abychom se

7 PEŠKOVÁ, J. Cíle humanitního vzdělání v současné době u nás. In Docum entapragensisX I. Praha : 
nakl. neuvedeno, 1994, s. 23.

PELCOVÁ, N. Dějinné vědomí a hermeneutické pojetí tradice. In DEMJANČUK, N., STARK, S. a 
DEMJANČUKOVÁ, D., eds. Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 25.

PALOUŠ, R. Doba postedukační. In SVOBODOVÁ, Z., VAŇKOVÁ, I., eds. D aryJ. Peškově. 
Rozhovory, které překračují. Praha : Eurolex Bohemia a VIP Books, 2007, s. 11.
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nezpronevěřili svému lidství. Jedno bez druhého není možné, protože jedině tak 

je zaručena kontinuita lidského spolužití.

Spolu s výchovou v tom nejobecnějším slova smyslu se vzdělání podílí na 

utváření plnohodnotného společenství. Velkou chybou školského systému by 

bylo upřednostňování vzdělávání a naopak podceňování složky výchovné. 

Vysoce vzdělaný, ale „nevychovaný“ člověk nemůže být spolutvůrcem lepšího, 

lidštějšího, humánnějšího světa.

Výchova a vzdělávání by byly neúplné bez účasti filosofie. Proto 

především samotný pedagog, učitel, vychovatel by měl být filosoficky vzdělán. 

Proč je pohled filosofie pro výchovu a vzdělání tak důležitý? Filosofie má svůj 

předmět v reflexi, oproti tomu speciální vědy ho mají dán bezprostředně. Nejde jí 

především o to, co vidím, slyším, ale o spatřitelnost spatřitelného, slyšitelnost 

slyšitelného. Předmětem filosofie je zkoumání skrytých vrstev reality a cest 

к jejímu odhalení.60 Zabývá se dotázáním, zproblematizováním známého. Proto i 

filosofie výchovy pokládá otázku, co je vlastně výchova, vzdělání, nic pro ni není 

předem samozřejmé. V tom  je její obrovský význam. Filosofie usiluje o 

rozumění. Děje se tak cestou odhalování skrytých otázek, které vedou к předem 

známým odpovědím. Filosofický rozměr výchovy a vzdělání zakládá jejich 

autentičnost, opravdovost, otevírá cestu к odpovědnému podílu na 

komunikativním sdílení světa.

1.1.3 Kvalifikace

Školy nemají člověka „pouze“ vzdělávat a vychovávat, nýbrž současně 

vybavovat specifickou kvalifikací. Kvalifikovaný člověk se pak zapojuje do 

chodu společnosti prostřednictvím pracovního procesu. Člověk během své 

profesionální kariéry může být donucen objektivními okolnostmi (např. stane se 

nezaměstnaným) ke změně kvalifikace.

60 „Filozofie je schopnost překročit to, co je nám dáno v nazírání a představě, a ptát se po předpokladech,
zkoumat obzor, půdorys onoho daného a kultivovat lidskou schopnost odkrývat nové a nové horizonty, na 
nichž samozřejmé vystoupí ve své nesamozřejmosti, novosti, potřebnosti a hodnotě.“ (PEŠKOVA, J., 
SCHÜCKOVÄ, L. Já, č lověk ... Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. Praha : SPN, 1991, s. 35-36).
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V Pedagogickém slovníku je kvalifikace definována jako „způsobilost pro 

vykonávání určitého povolání nebo pro sjednaný druh pracovní činnosti, a to 

s předepsaným stupněm složitosti, přesnosti a namáhavosti práce ve vyžadované 

kvalitě. Získání kvalifikace, její prohloubení a zvýšení vymezují právní 

předpisy.“61

Kvalifikace tedy dává člověku možnost zvládat věcné problémy, 

připravuje člověka na výkon určité profese. Naproti tomu vzdělání s výchovou 

připravují člověka na život, uschopňují člověka lépe komunikovat s druhými 

lidmi, lépe rozumět světu, ve kterém žije a který se stává člověku stále 

nepřístupnější a nepřátelštější. Kvalifikaci vnímanou jako oprávněnost 

к určitému výkonu si mohu zaplatit, kvalifikace je tedy to, co se dá „zaplatit“. 

Ale vzdělání jako takové nemůže být nikdy plně získané za peníze.

Filosof Zdeněk Kratochvíl ve své knize Výchova, zřejmost, vědomí 

upozorňuje na nebezpečí záměny vzdělání za kvalifikaci, pokud bude 

prosazováno příliš metodické pojetí výchovy. Kvalifikace se dnes stává 

výsledkem poučení, tedy získáním „informace“ v technickém smyslu toho slova. 

Od soudobého školství, sledujícího maximální efektivitu svých výstupů, se už 

dávno neočekává jenom vzdělání, ale především kvalifikace, která je potřebná 

pro technickou a byrokratickou stránku chodu společnosti -  a která se navíc dá 

testovat a ověřovat. Takový proces však není „přípravou pro život“, ale pouze 

přípravou pro určitou stránku života, která je  momentálně potřebná.62

Podle Z. Kratochvíla musí být prioritou vzdělanců ve škole zajistit 

dostatečný čas a prostor pro „bytostné vzdělání“, bez kterého totiž není 

dlouhodobě možný technický a byrokratický chod společnosti jako společnosti 

skutečně lidské.

Také filosof Eugen Fink upozorňoval na jednu podstatnou antinomii 

výchovy, tj. rozpor mezi výchovou к povolání (odbornou kvalifikací jakožto 

výchovou pro praktický život) a výchovou к lidství (obecně lidskou vzdělaností). 

I dnešní škola musí řešit problém míry obecnosti či konkrétnosti předávaného

62 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha : Portál, 2003, s. 110.
KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann & synové, 1995, s. 154-155.
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obsahu. Nelze výchovu a vzdělávání oprostit od problematiky praktického života 

(„užitku pro život“) a zaměřit se pouze na obecné principy vědění a obecné 

mravní normy. Toto zakotvení v abstraktní teoretiěnosti vede к riziku prázdného 

moralizování. Na druhé straně je nesprávný i druhý extrém, kdy pouze 

vyučujeme, osvojujeme si dílčí poznatky, zajímá nás pouze jejich praktická 

uplatnitelnost a úplně chybí poukazování na horizonty, kontexty, celky, v nichž 

se vše odehrává.

Tuto Finkovu antinomii si názorně můžeme vysvětlit na příměru, že nelze 

vychovávat i vzdělávat a zároveň nevyučovat (chápáno zde ve smyslu přípravy 

na kvalifikaci). Tj. učitel vychovávající a vzdělávající musí stihnout být i 

učitelem vyučujícím. Na druhé straně je snadné pouze vyučovat a současně 

nevzdělávat ani nevychovávat.63 Mnozí učitelé se s tímto spokoj ují, jsou lhostejní 

к širším souvislostem, ale i к lidskému osudu svých žáků.

Požadavky na vysokou kvalifikaci se budou v budoucnu dále zvyšovat. 

Moderní trendy vedou ke komplexnější struktuře většího počtu kombinovaných 

kvalifikací. Různorodost a redukovaná vzájemná zaměnitelnost odbornosti se 

pravděpodobně stanou normou. Jednotlivci tak budou mít možnost dosáhnout 

vysoce specifické kvalifikace. Tímto vývojem však nebude usnadněna 

komunikace mezi specialisty a univerzálně orientovanými pracovníky. Bude tak 

ztížena jejich vzájemná zaměnitelnost. Proto je tak nesmírně důležité 

nezapomínat na princip multidisciplinarity, tj. posuzování určité oblasti, 

problematiky z několika různých úhlů pohledu. Existuje celá řada oblastí, které 

jsou bez multidisciplinámího přístupu neřešitelné (např. ochrana životního 

prostředí).

Rizikem moderní školské politiky je tedy velký důraz na kvalifikovanost a 

menší na výchovu a vzdělanost člověka. Od 2. poloviny 20. století teoretici 

„vzdělanostní společnosti“ spojují potřeby společnosti především s potřebou 

vysoce kvalifikovaných lidí, kteří jsou snadno uplatnitelní na pracovním trhu. 

Zjednodušeně dávají rovnítko mezi člověka kvalifikovaného a vzdělaného, ale 

kvalifikace neznamená automaticky vzdělanost. V dnešní společnosti zaměřené

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha : 1SV nakl., 2001, s. 142.
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na výkon by školy neměly jako na běžícím pásu připravovat sice vysoce 

kvalifikované lidi, ale na druhé straně nevzdělané a nevychované, tudíž 

existenciálně nezakotvené, bez smyslu pro řád a celek žití.

1.1.4 Johann Gottlieb Fichte jako reprezentant metafyzického konceptu 

vzdělanosti a vzdělance

Jasnou představu o tom, jaký by měl být správný „vzdělanec“, jaké by 

mělo být jeho hlavní společenské poslání, si udělal ve své době filosof J. G. 

Fichte.64

Podle něho má každý člověk rozvíjet všechny své vlohy, nemusí však 

obsáhnout celý rozsah lidského vědění. Vybere si pouze jedno odvětví 

všeobecného vzdělání, ve kterém se dále realizuje. Předpokladem úspěchu 

konání je správné poznání všech jeho vloh, znalost všech jeho pudů (včetně 

silného pudu po vědění) a potřeb. Avšak pouhá znalost vloh a potřeb člověka by 

byla neúčinná bez znalosti prostředků, jak tyto potřeby uspokojit.

Podle Fichteho tedy vzdělanost spojuje tři druhy poznání:

1) znalost vloh a potřeb člověka

2) znalost prostředků, jak by tyto potřeby mohly být uspokojeny

3) znalost historická, tj. znalost vývojového stupně kultury dané 

společnosti65

Hlavním posláním vzdělance (též celého stavu vzdělanců) je „být učitelem 

lidského pokolení, vychovatelem lidstva.“66 Má dohlížet nad skutečným 

pokrokem lidského pokolení jako celku, tento pokrok neustále podporovat. 

„Všechno může lidstvo postrádat, všechno mu může být uloupeno, aniž tím utrpí 

jeho pravá důstojnost -  nikoli však možnost zdokonalení.“67 Ve svém konání 

musí vzdělanec překračovat přítomný okamžik, musí hledět do budoucnosti. 

Nesmí se příliš zaobírat tím, co již vykonal, ale soustředit se na to, co má ještě

64 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) představitel německé klasické filosofie (německý idealismus), z 
díla: Pojem vzdělance.
65 FICHTE, J. G. Pojem vzdělance. Praha : Svoboda, 1971, s. 54.
66 Tamtéž, s. 57.
67 Tamtéž, s. 55.
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vykonat. Musí v sobě rozvíjet „sdělovací pohotovost“68 (schopnost dávat, 

předávat dál), protože své vědomosti nemá pro sebe, ale pro společnost. Také se 

nikdy nesmí spokojit s tím, co už ví, protože nikdo není tak vzdělaný, aby se 

ještě něčemu velmi potřebnému nemohl přiučit. Jedná se u něho tedy o rozvíjení 

schopnosti na jedné straně přijímat a na druhé straně dávat, předávat dál.

Každý jednotlivec ve společnosti má jednat svobodně, ze své svobodné 

vůle. Proto ani vzdělanec nemůže ostatním vnucovat své přesvědčení, či dokonce 

přitom používat fyzickou sílu. Musí působit pouze prostředky morálními a učit 

svým vlastním příkladem (nestačí pouhá slova).

Fichte je přesvědčen, že ti vzdělanější mají ve společnosti velmi 

zodpovědný úkol, pracovat na zdokonalování ostatních lidí, probouzet v nich 

smysl pro pravdu a svobodu, pracovat na jejich morálním zušlechťování. Na 

druhé straně nesmí zapomínat na své vlastní neustálé rozšiřování obzoru, nesmí 

ustrnout na své cestě za odhalováním pravdy. Jejich úkol prakticky nemá konce.

Stále mohou být aktuální některé myšlenky právě tohoto filosofa druhé 

poloviny 18. století pro dnešní učitele. Ti dvojnásob nesmí ustrnout a musí dbát 

na své další vzdělávání se69, musí také zvládat komunikaci se svými žáky (viz 

Fichtova „sdělovací pohotovost“), motivovat žáky к hledání pravdy, vést je к 

pozitivním hodnotám, к odpovědnosti a v neposlední řadě je též poctivě 

připravovat na budoucí povolání. Všichni si musíme uvědomit, že společnosti 

prospěšný může být pouze člověk vychovaný, vzdělaný a patřičně kvalifikovaný.

1.2 Krize výchovy a vzdělání

V minulém století se velmi často hovořilo o všemožných krizích, krizi 

kultury, výchovy a vzdělání, autorit, rodiny, ekologické krizi a dalších. Do 

dnešní doby nikdo veřejně nevyhlásil konec ani jedné z nich, oprávněně se

68 Tamtéž, s. 57.
Kvantum vědění se celosvětově každých pět let zdvojnásobuje. V některých oborech se každé dva roky 

obnovuje polovina vědění. Z tohoto pohledu je  význam celoživotního dalšího vzdělávání naprostou 
nutností.
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můžeme domnívat, že stále trvají. Zda-li půjde o krize přechodného rázu, či 

neřešitelné, to ukáže teprve delší časový odstup.

Mnozí ani přesně nevědí, co vlastně krize je. Proto se nejprve zamysleme 

nad samotným pojmem krize, dále obecně nad krizí současného světa a nakonec 

se podrobněji zaměřme na námi přednostně sledovanou krizi výchovy a vzdělání.

1.2.1 Pojem krize

Pojem „krize“ je odvozen od řeckého „krisis“ (soud, rozsudek, rozhodující
r 70 • vfáze nemoci) a přeneseně znamená moment zřetelné nerovnováhy. V latině 

„crisis“ znamená chvíli rozhodnutí. Krize je obdobně vysvětlována jako „těžká, 

svízelná situace; svízel, potíž, tíseň, nesnáz, zmatek.“71 Jde o přechodné stadium, 

kdy nějaké napětí nebo proměna vrcholí a chystá se rozhodnutí. Jedná se tedy o 

nepříznivou situaci, která vyžaduje zpravidla neodkladné, naléhavé řešení. 

Řešení se děje pod silným tlakem, zpravidla není dostatek času na důkladné 

promýšlení, varianty řešení nemusí být jednoznačné.
72Novověk přinesl tři sémantické modely krize:

- krize jako revoluce, tj. bouřlivý přechod od jedné etapy к druhé, proměna

sociálních podmínek

- krize j ako katastrofa, apokalypsa,_tj. konečná fáze děj in

- krize jako setrvalý stav dějin

Filosof Jan Patočka si klade otázku, zda-li vůbec někdy existoval 

v lidských dějinách stav, který bychom nemohli označit za kritický. Krizové 

doby vždy vyžadují nadmíru soustředěné myšlení směřující к určité snaze situaci 

řešit. Největší filosofické myšlenky se rodily právě v dobách společenských 

krizí. Krize antické poliš byla „inspirací“ nejedné Platónovy či Aristotelovy 

filosofické úvahy.

70 DUROZOI, G., ROUSSEL, A. Filosofický slovník. Praha : EWA, 1994, s. 153.
71 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha : SPN, 1985, s. 383.
72 KOSELLECK, R. Některé otázky spojené s dějinami pojmu krize. In Sborník Pojem krize v dnešním 
myšlení. Praha : FÚ AV ČR, 1992, s. 50-51.
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Filosofové E. Husserl a M. Heidegger se zabývají otázkami krize 

v souvislosti se situací věd. Každý však volí jiný úhel pohledu.

E. Husserl se domnívá, že vědy prožívají krizi, protože se odvracejí od 

otázek, které jsou rozhodující pro pravé lidství, nepřispívají zásadním způsobem 

к řešení bytostných lidských problémů.73 Přestože si uvědomuje obrovský 

rozmach dílčích vědeckých objevů, na pozadí rozvoje moderní společnosti, 

varuje před neschopností věd klást si otázky po významu základních pojmů. 

Vědy bádají, poznávají, ale už si nekladou např. otázku, co je poznání, tak, jak to 

činila původně filosofie.

M. Heidegger vidí životaschopnost každé vědy a zvláště věd humanitních 

právě v tom, když unese zpochybnění svých základních pojmů.74 Krize pojmů, 

která si následně žádá nová bádání, vede podle něho к prohloubení poznání.

Krize se stala také jedním z velkých témat sociologie, protože právě krize 

tradiční společnosti a její pozdější zhroucení byly hlavní příčinou vzniku 

sociologie jako samostatné vědy. V sociologii je pojem krize definován jako
• 75 '„situace, kdy je vážně narušeno fungování určitého systému či jeho části.“ Dále 

jako vyhrocení nebo vznik problémové situace, kterou není možno řešit 

dosavadními postupy.

Samotná sociologie tedy vznikla v důsledku mnohostranné krize tradiční 

společnosti, к níž došlo nástupem průmyslové revoluce a působením dalších 

doprovodných sociálních procesů, které rozbily dosavadní společenské struktury. 

Sociologie se má snažit přispět к předcházení či řešení případných budoucích 

společenských krizí, má definovat kontrolní mechanismy nové moderní 

společnosti, které by byly spolehlivější, než se ukázaly být v případě tradiční 

společnosti. Jednotlivé sociologické směry76 se navzájem liší tím, jakou 

pozornost věnují kritickým situacím ohrožujícím chod společnosti a ve které 

oblasti nalézají klíč к jejich řešení.

73 HUSSERL, E. Krize evropských věd  a transcendentálni fenomenologie. Praha : NČSAV, 1972, s. 27.
74 HEIDEGGER, M. Bytí o čas. Praha : OIKOYMENH, 1996, s. 25.
75 Velký sociologický slovník I. Praha : Karolinum, 1996, s. 541.
76 Jde o tři základní sociologická paradigmata: teorie konsensu (zejména směr strukturní 
funkcionalismus), teorie konfliktu a interpretativní sociologii.
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I moderní společnost, jak se ukázalo, procházela a prochází svými 

krizemi. Nejaktuálnější krizí druhé poloviny 20. a začátku 21. století se zdá být 

krize ekologická. Před společností stojí naléhavý úkol hledání „trvale
• 77udržitelného rozvoje společnosti“ .

S pojmem krize úzce souvisí pojem rizika (nebezpečí). Lidská společnost, 

která si neuvědomuje svá rizika, se velmi snadno dostává do krizového stavu. 

Chceme-li takovému stavu předejít, musíme velmi pozorně vnímat, snažit se řešit
• • 78všechna rizika. Pojem „riziková společnost“ zavedl sociolog Ulrich Beck pro 

novou fázi industriálni společnosti, ve které rozměr nebezpečných následků je 

v rozporu s institucionalizovanými kritérii a s opatřeními proti riziku. Instituce na 

jedné straně garantují bezpečnost, na straně druhé legalizují praktiky, které skrytě 

nebo otevřeně upevňují a šíří katastrofální situaci. Právě téma nesouměřitelnosti 

hrozících rizik a existujících forem pojištění je ústředním tématem Beckových 

úvah. V rizikové společnosti jdou rizika na účet individuí, budoucích generací a 

samotné přírody. Krize společnosti je  podle Веска vyvolána ekologickými, 

finančními hrozbami na straně jedné a hrozbou globálních teroristických sítí na 

straně druhé. Znakem rizikové společnosti jsou pak sociální a psychické stresy. 

Beck se zaměřuje přímo na analýzu krize společenského systému a tvrdí, že „v 

rizikové společnosti máme co do činění s principem nezamýšlených důsledků 

záměrného jednání (...) moderní technologická, ekologická a sociální rizika

77 Tento „trvale udržitelný rozvoj společnosti“ je  v našem prvním zákoně o životním prostředí (17/1992 
Sb.) definován jako takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 
uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené 
funkce ekosystémů. Termínem potřeby se zde myslí základní potřeby těch nejchudších obyvatel planety. 
Za jednu ze základních podmínek naplnění konceptu udržitelného rozvoje je  považováno také vzdělávání. 
Této problematice byla např. věnována v září roku 2005 mezinárodní konference Co znamená 
udržitelnost pro  univerzity, pořádaná Centrem pro otázky životního prostředí UK. Bedřich Moldan ve 
svém příspěvku zdůraznil hlavní roli univerzit při hledání odpovědí na výzvu udržitelného rozvoje
v posílení vědecké a výzkumné práce (důraz na multidisciplinámí a interdisciplinární výzkum), v posílení 
horizontální komunikace v rámci univerzity (spolupráce řady disciplin na řešení kokrétních problémů), 
v otevírání univerzit vnějšímu světu (spolupráce se zástupci města, sdělovacími prostředky, s průmyslem, 
poskytování expertiz, organizování celoživotního vzdělávání) a také v praktické činnosti univerzit, tj. 
např. snižování spotřeby energie a omezení produkce odpadů. (MOLDAN, B. Aktivity oficiálních autorit 
vyzývající к zapojení hlediska udržitelného rozvoje do činnosti vysokých škol. In DLOUHÁ, J., 
DLOUHÝ, J., eds. Co znamená udržitelnost pro  univerzity? Sborník mezinárodní konference. Praha : 
Centrum pro otázky životního prostředí UK, 2005, s. 10-14.)
78 Ulrich Beck (nar. 1944)- německý sociolog, v roce 1986 vydává knihu Risikogesellschaft. A uf dem Weg 
in eine andere Moderne, která ukázala zcela nový přístup sociologie к ekologii. Problém životního 
prostředí není žádným problémem okolního světa. Je to výraz krize zasahující do základů institucí 
průmyslové společnosti. Teorie rizikové společnosti patří do názorové vlny postmodernismu.

38



nejsou známkou stagnace či úpadku systému. V celé své hrozivosti a
• 79všudypřítomnosti jsou jen vedlejším důsledkem naší dosavadní úspěšnosti.“ 

Beck vidí pozitivní výsledek nastíněných hrozeb, rizik, krizí v tom, že v epoše, 

kdy z velké části zmizela důvěra a víra v Boha, třídu, národ a vládu, se 

posledním zdrojem pro vytváření nových svazků stal společný strach lidstva.

Krizovými obdobími může procházet i každá věda, nejinak je tomu i se 

sociologií. Podle Kellera se může sociologie vyhnout své krizi, když se zároveň 

vyhne dvěma pastem. „Sociologie, která by říkala jen všeobecně známé 

moudrosti či banality, by nebyla velkým přínosem, a to ani tehdy, pokud by svá 

tvrzení dokázala s přesností na dvě desetinná místa. Opačný extrém by 

představovala disciplína, která by se ve svém líčení společnosti povznesla nad 

nesociology v té míře, že by se nikdy v jejím výkladu nepoznali a vůbec by 

neměli pocit, že se hovoří právě o jejich světě.“80

1.2.2 Krize vvchow a vzdělání

Krize výchovy a vzdělání je pedagogy chápána jako:

1) rozpor mezi měnícími vzdělávacími potřebami a stavem vzdělávání 

poskytovaného tradičními vzdělávacími institucemi

2) nedostatečné uspokojování vzdělávacích potřeb v měnících se životních 

podmínkách

3) nízká efektivita vzdělávání

4) krize lidských hodnot ve výchově81

Počátek této krize bývá zasazován do 60. let 20. století. Jedním z hlavních 

projevů krize výchovy je narůstající relativizace hodnotových orientací. Stoupá 

nedůvěra v tradiční státní vzdělávací instituce. Školské působení je často 

vnímáno jako přílišný zásah do oblasti svobody jedince. Řeší se problém do jaké 

míry má být škola autoritativní. Jsou přehodnocovány dosavadní pedagogické

79 BECK, U. Riziková společnost. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004, s. 421.
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997, s. 7.

81 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha : Portál, 2003, s. 108.
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přístupy a hledají se nové, alternativní přístupy. Dokonce se ozývají hlasy
• 82volající po „odškolnění společnosti“

Jedním z problémů provázejících školní působení je rychlá proměnlivost 

„skutečného života“, na který se mají jedinci připravit. Dnešnímu světu jsou 

dávány přívlastky postmoderní, globalizovaný. Společnosti vedou člověka к 

„přehnané individualitě, sobectví všeho druhu, přehnané spotřebě, nadměrnému 

hledání rozptýlení (...) Duchovní hodnoty jsou rozleptávány náporem 

konzumního životního stylu.“83

Školy nám zprostředkovávají stále víc a víc poznatků, vědomostí a 

dovedností, současně však často dochází к zanedbávání pravé výchovy, tj. 

výchovy pro život. Člověk má být připravován na život ve světě, který prodělává 

bouřlivé proměny. S různou mírou efektivity se hledá postup, který by vytvořil 

„nový typ“ člověka, jenž by se lépe přizpůsoboval prostředí. Přizpůsobování 

člověka by však nemělo jít cestou konzumentství. Vždyť v dnešní době mnoho 

lidí „miluje“ víc výrobky než lidi. Stále méně se setkáváme při společné 

oboustranné dialogické komunikaci s ostatními lidmi. Naopak jsme zvyklí sami 

vést pouze monolog, či přijímat bez zpětné reakce monolog druhých.

Dalším projevem krize výchovy je odosobnění odpovědnosti za výchovu. 

Ve skutečnosti nikdo není ochoten nést výchovnou odpovědnost. Škola svaluje 

odpovědnost na rodinu, rodina naopak na školu. Vychovatel, učitel, který na sebe 

bere riziko zasahovat do soukromí jiného člověka, musí také umět převzít 

odpovědnost za následky svého působení. Vychovatelova, učitelova odpovědnost 

je přímá, adresná. Vychovávaný, žák musí být na druhé straně připraven 

přijmout odpovědnost za svou výchovu a vzdělání (nikoli za učitele). V praxi 

tomu tak mnohdy není. Všichni se bojíme výchovné odpovědnosti (učitelé, 

rodiče i samotní žáci).

Školní působení převážně zůstává manipulativní, ne komunikativní, 

s převahou paměťového učení (je požadován obrovský rozsah znalostí, přeceňuje

82ILLICH, I. Odškolnění společnosti. Praha : SLON, 2000.
83 KING, A., SCHNEIDER, В. První globální revoluce. Bratislava: BRADLO, 1991, s. 192.
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se faktografie). Výkony žáků jsou pouze formálně klasifikovány. Toto vede 

к přetěžování žáků a zbytečnému vystavování stresovým situacím.

Při hledání východisek z naznačené krize výchovy a vzdělání je třeba si 

stanovit nové výchovné cíle, výchovné priority. Mezi ně patří např.:

- posílení stability žádoucích hodnotových preferencí, případně vypracování 

nového hodnotového systému

Je třeba posílit nový základ morálních a duchovních hodnot. Mezi stálé hodnoty 

a v současnosti zvláště důležité patří: hledání pravdy (R. Palouš84 zmiňuje 

nej významnější étos školství: uvádět do osobní odpovědnosti pravdě), svoboda, 

odpovědnost, tolerance, úcta к životu, respekt к druhým, к přírodě, ...

- výchova к lidské solidaritě (i ve světovém měřítku) ve smyslu 

soudržnosti, ochotě к vzájemné pomoci a podpoře, prvním krokem na této 

cestě musí být snaha o porozumění mezi lidmi

- převzetí výchovné odpovědnosti za sebe i druhé

- komunikativní výchova

- výchova člověka к sociální komunikaci85

- potlačování (či předcházení) projevů agresivity, podrážděnosti

- celoživotní výchova a vzdělávání

- důsledné prosazování multidisciplinámího přístupu

- změna učení, ne paměťové učení (nadmíra faktografie), naopak rozvoj 

kritického myšlení s využitím interaktivních metod

- partnerství učitele a žáka

- vysoká kvalita učitele (sám učitel se musí stále vzdělávat, mít ty správné 

kompetence)

- povolání učitele by mělo mít vysokou prestiž a ocenění

Pro srovnání uveďme výčet cílů výchovy každé lidské bytosti v každém 

věku, tak, jak jsou uvedeny v jedné z posledních výzkumných zpráv Římského 

klubu86:

84 PALOUŠ, R. Ars docendi. Praha : Karolinum, 2004, s. 83.
V této výchově nemá jít o to, jak komunikovat, jaké komunikační prostředky a technologie používat 

(přesto je  třeba znát jejich limity), ale především o to, co komunikovat.
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- „získávání znalostí,

- uspořádání myšlení a rozvoj kritického posuzování,

- rozvoj sebepoznání a vědomí vlastního talentu i omezení,

- učení, jak překonávat nežádoucí impulsy a destruktivní chování,

- stálé probouzení tvořivosti a představivosti,

- osvojování odpovídající role v životě společnosti, umění komunikace 

s ostatními,

- pomoc při adaptaci a příprava na přijímání změn, umožnit každému 

získání souhrnného pohledu na svět,
r 87- výchova к pohotovosti při řešení problému“

Školní výchova nesmí “dusit“ přirozené schopnosti, s nimiž dítě již 

přichází na svět, tj. odvahu, elán, hravost, zvídavost, chuť experimentovat a 

zkoušet, jistou důvěřivost. Na druhé straně nesmí tolerovat nezájem o poznání, 

lhostejnost, či přímé projevy agresivního chování.

Každá krize vždy nastolí celou řadu otázek, na které si musíme odpovědět. 

Odpovědi jsou pak cestami z této krize a mají vždy směřovat к určitému řešení. 

Cesty jsou buď zpáteční, vracející se к původnímu stavu, či situaci řeší novým 

způsobem a nastolují nové pořádky. Hledání odpovědí na položené otázky je 

vždy aktivní moment, který je jistou formou komunikace.

1.2.3. Názory Hannah Arendtové. Christophera Dawsona a Jeana-Francoise 

Lvotarda na krizi výchovy a vzdělání

Vybraní autoři reprezentují radikálně odlišné pozice fenomenologie 

(Arendtová), křesťanského personalismu (Dawson) a postmoderny (Lyotard).

86 Římský klub (založen v roce 1968) je mezinárodní nevládní organizace sdružující vědce nejrůznějších 
oborů, představitele velkého průmyslu a veřejné činitele. Inicioval vypracování řady vědeckých studií 
analyzujících současný stav společnosti a životního prostředí.
87 KING, A., SCHNEIDER, В. První globální revoluce. Bratislava : BRADLO, 1991, s. 174.
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Hannah Arendtová88 si v 60. letech 20. století kladla otázky týkající se 

právě probíhající krize výchovy a vzdělání ve Spojených státech. Právě Amerika, 

která se již dlouhodobě usilovně snažila odstranit rozdíly (i ty přirozené) mezi 

jednotlivými skupinami obyvatelstva, mezi mladými a starými, dospělými a 

dětmi, žáky a učiteli, více či méně talentovanými studenty, se dostala do stavu 

politické krize, která na sebe nabalila i další krize výchovy a vzdělání, autority a 

tradice. Arendtová se zamýšlí nad příčinami, které vedly ve svých důsledcích ke 

krizové situaci ve školství.

První příčinou krize výchovy a vzdělání je snižování či úplná ztráta 

autority dospělých. Příliš je zdůrazňována svébytnost světa dětí, který je ostře 

oddělován od světa dospělých. Děti si mohou dělat co chtějí, samy si mají 

rozhodovat o svých záležitostech. Dětský svět je ostře oddělován od světa 

dospělých. Avšak dítě, které se vymanilo z autority dospělých, je naopak vrženo 

do spárů ještě přísnější autority svých vrstevníků, která vyžaduje vysokou míru 

konformity. Když se dítě nepřizpůsobí, je nekompromisně zavrženo světem 

vrstevníků, je vyloučeno z jejich středu. Pod záminkou respektu к dětské

nezávislosti se tedy dítě chybně vylučuje ze světa dospělých a udržuje se uměle

ve svém vlastním světě. Ruší se tím přirozený vztah mezi dospělými a dětmi a 

zároveň se snižuje důležitost faktu, že dětství je přípravou na dospělost a tedy 

nutně potřebuje hodnotné vzory dospělého člověka. Arendtová obviňuje dospělé, 

že se programově zřekli své autority a současně stím  se zbavili i výchovné 

odpovědnosti.

Druhou příčinou je snaha nahradit učení konáním, tj. klást důraz na

utváření dovedností a schopností. Ze škol se stávají spíše „odborná učiliště“.

Učení je nahrazováno činností a práce hrou. Dětem má být předáváno pouze to, 

čemu se lze naučit hrou. Místo toho, aby bylo dítě připravováno na postupné 

stávání se dospělým člověkem, je uměle zadržováno ve svém dětském světě a 

izolováno od světa dospělých. Dospělým je tak znemožňováno hrát roli 

„převozníka“ do světa dospělých. Arendtová říká, že nestačí, aby škola naučila

88 Hannah Arendtová (1906-1975) americká filosofka a politoložka německého původu, navazující na M. 
Heideggera, E. Husserla a K. Jasperse. Zabývala se zejména historicko-filosofickou analýzou vzniku 
totalitních systémů, antropologickou a ontologickou problematikou.
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žáka zvládnout jednu činnost, ale musí učit, jak zvládat všechny činnosti stejného 

druhu, má učit principům, znát kontext.

Třetí příčinu Arendtová nachází v samotném pojetí vyučovacího procesu. 

Příliš se dbá na metodiku vyučování, méně již na samotný obsah. Stačí, když je 

učitel dobrým metodikem, „vyučovatelem“, nezáleží již tolik na jeho konkrétních 

znalostech a odborné připravenosti.

Krize výchovy a vzdělání v americké společnosti se v druhé polovině 20. 

století prohlubuje, a proto musí nutně dojít к reformování školského systému. 

Arendtová se oprávněně obává, aby chystané reformy nebyly naopak krokem 

zpátky, krokem, který bude restaurovat staré školské pořádky. Na druhé straně si 

uvědomuje, že konzervativní výchova ve smyslu výchovy к původním hodnotám 

(tradici, autoritě, odpovědnosti к celku světa, к dětem) může být jednou z cest, 

jak překonat krizi výchovy a vzdělání.

Zmiňovaná krize výchovy a vzdělání v americké společnosti je projevem, 

odrazem celkového stavu moderní společnosti, která se nachází ve všeobecné 

krizi, jež postihuje kulturu, autority, tradice, mezilidskou komunikaci, rodinu i 

školu.

Úkol výchovy vidí Arendtová ve snaze uvádět mladé lidi nejen do života, 

ale především do stále se proměňujícího světa. Dospělí mají před sebou nelehký 

úkol, protože jako vychovávající a vzdělávající musí být ochotni převzít 

odpovědnost nejen za život a vývoj dítěte, tak i za svět, za pokračování, vývoj 

světa. Všichni, jenž se podílejí na výchově, musí dobrovolně přijmout
O Q

odpovědnost za svět. „Ve výchově má odpovědnost za svět podobu autority.“

Arendtová své úvahy o výchově završuje slovy: „Výchova je ten bod, 

v němž se rozhodujeme, zda milujeme svět tak, abychom za něj převzali 

odpovědnost a chránili ho před zkázou, jež by se stala nevyhnutelnou, kdyby 

nebylo obnovy, kdyby nebylo nových a mladých. Výchova je však zároveň bod, 

kdy se rozhodujeme, zda milujeme své děti tak, abychom je nevyháněli ze světa a 

neponechávali bez pomoci, ani jim nevyráželi z rukou šanci vytvořit něco

89 ARENDTOVÁ, H. Krize kultury. Praha : Mladá fronta, 1994, s. 113.
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nového, pro nás nepředvídatelného, abychom je předem připravovali к úkolu 

obnovit náš společný svět.“90

Z pozic křesťanského personalismu vidí krizi školského systému a celé 

západní společnosti Christopher Dawson91. Své teorie zakládá na přesvědčení o 

pozitivním vlivu křesťanství a katolicismu v dějinách. V roce 1950 vyslovuje 

svou základní myšlenku, že křesťanské náboženství je principem, který zaručuje 

nejen kontinuitu kulturního vývoje a uchovávání kulturního dědictví, ale také 

neustálou duchovní obnovu.

Dawson se obává trendu moderního školního vzdělání, které se postupně 

odcizuje celé tradici křesťanské kultury. V Anglii i ve Spojených státech zvítězil 

systém světského vzdělání a z oblasti veřejného vzdělání byla vykázána veškerá 

pozitivní křesťanská výuka. Školský systém, který v celém západním světě 

prochází obdobím rychlé a základní změny charakterizuje Dawson takto: 

„Stará nadvláda klasického humanismu zašla a na její místo nenastoupilo nic 

kromě vědeckých specializací, které neposkytují dokonalé intelektuální vzdělání 

a směřují spíše к dezintegraci v jednotlivé technologie. Každý pedagog uznává, 

že tento stav je neuspokojivý. Vědecký specialista nebo technolog nejsou 

vzdělaní lidé. Mají sklon stát se pouhým nástrojem průmyslníka nebo byrokrata, 

jsou to mravenčí dělníci hmyzí společnosti ,..“92

Dawson varuje před tím, aby vysoké školství ve snaze vyhovět 

požadavkům trhu práce neprodukovalo pouze chaotické množství specializací. 

Cestu ke zlepšení situace vidí v návratu systematického studia křesťanské kultury 

na půdu univerzit. Reforma, která by nejprve zasáhla vysoké školy, by postupně 

pronikla i na nižší stupně školského systému a v konečném důsledku ovlivnila 

atmosféru celého veřejného vzdělávání. Dawson upozorňuje, že ,je  samozřejmě 

obtížné zlepšit situaci na školách, jestliže učitelé nemají žádné vědomosti o

90 Tamtéž, s. 120.
91 Christopher Dawson (1889-1970) anglický filosof náboženství a kultury, historik, vysokoškolský 
pedagog. V roce 1961 vydává dílo The Crisis o f  Western Educatio, které má být analýzou existující krize 
západní vzdělanosti.
92 DAWSON, CH. Krize západní vzdělanosti. Praha : SPN, 1991, s. 90.
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křesťanské kultuře a je-li kritérium dané univerzitou sekulární. Učinit první krok
r  • r  v  r r 93záleží na univerzitách a dalších střediscích vysokoškolského vzdělání.“

Má-li tedy západní kultura přežít, je nezbytné obnovit kulturní vzdělání. 

Doba je podle Dawsona poznamenaná postupným rozpadem velké tradice 

západního humanismu, nedostává se klasických učenců a mohutný rozvoj 

státního systému odborného školství již nemá se starou klasickou kulturou nic 

společného.

Jeden z hlavních nedostatků moderního školství vidí v neschopnosti najít 

přiměřenou metodu pro studium naší vlastní civilizace. Moderní vzdělání se 

nikdy nepokusilo studovat moderní civilizaci s takovou péčí a opravdovostí, 

jakou věnovalo staré humanistické školství klasické kultuře starého Řecka a 

Říma. Zvrat přišel v 19. století. Humanistický ideál byl vystřídán demokratickým 

utilitarismem povinného státního školního vzdělání a ideálem vědecké 

specializace. Studenti byli přetěžováni kvantem nových poznatků, které 

nahromadili vědci-specialisté. Vzdělání bylo chápáno pouze jako předstupeň 

к výnosné kariéře. Nedostával se čas na pozastavení a hlubší zamyšlení. Učitel se 

stal státním zaměstnancem, podlehl určité rutině, kterou nemohl příliš 

ovlivňovat.

Dawson se tedy domnívá, že tím chybějícím článkem, který je nutno 

doplnit, má-li tradice západního vzdělání a západní kultury přežít, je studium 

křesťanské kultury, protože jen tak můžeme pochopit, jak vznikla západní kultura 

a jaké hlavní hodnoty představuje.

Jiná východiska z krize školského systému, která vrcholí v 60. letech 20. 

století, nachází ve druhé polovině 20. století další z filosofů Jean-Francois 

Lyotard.94 Krizový stav vědy byl podle Lyotarda vyvolán mimo jiné krizí 

metafyzické filosofie a krizí univerzitní instituce, která na ní byla závislá. 

V postmoderní situaci je ve společnosti vše poměřováno kritériem výkonnosti,

93 Tamtéž, s. 79.
94 Jean-Francois Lyotard (1924-1998) francouzský filosof, čelní představitel postmoderní filosofie. 
Termínem „postmoderní“ se Lyotard nepokouší označit nějakou novou epochu, nýbrž stav společnosti po 
konci „velkých (moderních) příběhů“.
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které je kritériem technologickým, neplatí proto pro posuzování toho, co je 

pravdivé a co je spravedlivé.

Lyotard poukazuje na to, že dříve platný princip, podle kterého bylo 

vědění neodlučitelně spjaté s výchovou ducha a výchovou osobnosti, se nyní 

stává přežitkem. Podle něho „vědění je a bude produkováno proto, aby bylo 

prodáváno, a je a bude konzumováno proto, aby bylo zhodnoceno v další 

produkci: v obou případech proto, aby bylo směňováno. Vztah dodavatelů a 

uživatelů poznání к poznání samotnému má a bude mít tendenci vzít na sebe 

formu vztahu, jaký mají к různému zboží jeho výrobci a spotřebitelé, to znamená 

formu směnné hodnoty.“95

Pojem „vědění“ nesouvisí pouze se souhrnem určitých poznatků a 

významů, ale zahrnuje také různé dovednosti, správné chování, umění naslouchat 

atd. Jde tedy o souhrn určitých kompetencí.

Lyotard kriticky nahlíží novou podobu vysokoškolské výuky, která musí 

přispívat optimalizaci společenského systému. Musí proto produkovat lidi, kteří 

budou vybaveni takovými kompetencemi, které jsou pro společnost 

nepostradatelné. Jde o dvojí typ kompetencí: jednak ty, které slouží prosazení 

v mezinárodní soutěži, dále ty, které odpovídají vlastním požadavkům systému a 

slouží к zachování jeho vnitřní soudržnosti. Místo vědců tedy produkují okamžitě 

využitelné odborníky.

Vysokoškolská výuka člověka vybavuje kompetencemi, aniž by pěstovala 

ideály. „Předávání vědění nemá už sloužit к formování elity schopné vést národ 

v procesu jeho emancipace, nýbrž zajišťuje systému hráče schopné vyhovujícím 

způsobem plnit svoji roli v těch pragmatických pozicích, kterých instituce mají 

zapotřebí.“96

Vysokoškolská výuka prochází závažnou přestavbou, s cílem 

reprodukovat profesionální a technickou inteligenci a také zajišťovat 

rekvalifikace a celoživotní vzdělávání. Je naprosto zřejmé, že instituce 

vysokoškolského vzdělání je podřizována státním instancím.

95 LYOTARD, J.-F. O postmodernismu. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1993, s. 101.
96 Tamtéž, s. 156.
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Lyotard se táže nejen na to, co je předáváno ve vysokoškolské výuce, ale 

především jakým způsobem. Předává se již určitá uspořádaná zásoba poznatků, 

současně se uplatňují nové formy předávání, které výrazně ovlivní dosavadní 

formy komunikace. Didaktika má být převážně svěřena strojům -  počítačům. 

Tradiční roli přednášejícího profesora či docenta nahradí tam, kde lze poznatky 

přeložit do jazyka informatiky, paměť počítače. Student tak bude pomocí 

různých terminálů, které bude mít к dispozici, pracovat s různými propojenými 

databankami (včetně knihovních). Výuka pak nebude zprostředkovávat obsah 

vědění, poznatky, ale bude studenty učit, jak používat právě ty terminály. Tedy 

na jedné straně se budou učit novým jazykům (počítačovým), na druhé straně 

budou muset umět ovládat způsob dotazování (tj. kam otázku adresovat, to 

znamená, jaká je ona paměť, která je příslušná pro to, co student chce vědět, jak 

otázku formulovat).97

Lyotard tedy předpokládá částečné nahrazení vysokoškolských pedagogů 

stroji. Otázka typu: Je to pravdivé? je nahrazena otázkami: К čemu to slouží? Je 

to efektivní? Dá se to prodat? Dosud nahromaděné vědění bude soustředěno 

v databankách. Stále více se bude prosazovat multidisciplinámí a týmová práce.

Lyotard varuje před rostoucím vlivem nových technologií. Nesouhlasí 

stím , aby jedinou legitimací vědeckého úsilí byla míra, s jakou věda přispívá 

к zvyšování efektivity společenského systému. Za vědecké nemůže být 

považováno pouze to, co se dá „prodat“. Vysoké školy mají v prvé řadě rozvíjet 

vědecké poznání s cílem naplnění touhy po neznámém.

Postupy, které Lyotard vidí jako perspektivní v dané situaci výchovy a 

vzdělání, rozhodně nehledají inspiraci v upevňování kulturní tradice, jak tomu je 

u Dawsona, ani neřeší otázku výchovných autorit, výchovné odpovědnosti jako 

Arendtová, ale zdůrazňují nutnost vždy znovu obnovovaného tázání, 

zpochybňování jednotných univerzálních modelů, zastávají zásadně pluralitní 

pojetí skutečnosti, názorovou různost. Jde mu o to, aby široká veřejnost měla 

volný přístup к pamětem a databankám, nejen ti, co rozhodují. Každý pak bude

97 Tamtéž, s. 158.
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mít dostatek informací, aby mohl sám za sebe rozhodovat se znalostí věci. 

Postmoderní vědění se nesmí stát nástrojem moci.
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2. Sociální komunikace

2.1 Pojem komunikace

Slovo komunikace je  latinského původu, communicatio znamenalo 

původně vespolné účastnění, communicare -  činit něco společným, sdílet, stýkat 

se, rokovat, communico -  sbírám, sdílím, sděluji. Problematikou komunikace se 

zabývá vždy z určitého specifického úhlu pohledu celá řada vědních oborů. 

Propojení všech těchto poznatků nám umožní komplexní pohled na problematiku 

komunikace. Může tak vzniknout obecná teorie komunikace, která využívá 

poznatky z mnoha vědeckých oblastí: filosofie98, psychologie -  zejména sociální 

psychologie, psycholingvistiky, sociologie -  včetně lingvistické sociologie, 

sociální a kulturní antropologie, sémiotiky, pedagogiky, matematiky, 

kybernetiky, teorie informace. Interdisciplinární přístup se stává nezbytností. 

Díky dialogu mezi obory je překonána omezenost jediného náhledu, obohacuje 

se také pojmový aparát v mezioborových souvislostech.

Naše první seznámení s pojmem komunikace je dále spíše schematické, 

vedené napříč různými vědními obory, bez přesného odlišení o přístup jaké 

konkrétní vědy se jedná. Porovnání pohledu filosofie s pohledy vybraných věd 

bude předmětem až následující podkapitoly.

Komunikace je základním znakem člověka (i když ji nalezneme i u dalších 

vývojových stupňů živočichů, na rozdíl od jazyka). Dále se budeme zabývat 

pouze mezilidskou komunikací99. Zasahuje do všech oblastí lidské činnosti, takže 

si bez ní nemůžeme lidského jedince představit. Vlastně není možno

98 Filosofie zde sehrává metodologickou úlohu ve vztahu ke společenským vědám. Snaží se jim ukazovat 
přístupy ke skutečnosti, ale vždy s ohledem na postihnutí celku. Nutno dodat, že sama filosofie není 
vědou, od způsobů vědeckého poznání se zásadně odlišuje. N. Pelcová vysvětluje: „Zatímco vědě jde o 
všeobecně platnou odpověď, setrvává filozofie u otázky. A díky tomuto setrvávání „v“ otázce je s to si 
položit otázku po smyslu tázání i odpovídání.“ (PELCOVÁ, N. Dilemata učitelství předmětu Základy 
společenských věd. In Základy společenských věd. Praha : EUROLEX BOHEMIA s. r. o., 2004, s. 24.) 
Filosofie, která se táže po způsobu bytí komunikace, co jest komunikace, jaké jsou její předpoklady, vidí 
komunikaci jako možnost sejít se s druhým u věci, o kterou nám společně jde, u obsahu toho, o čem je  
řeč. Konečným cílem má být spoluporozumění a také poukázání na kontexty, v nichž můžeme porozumět.
99 Existuje také mezidruhová komunikace, tj. vzájemná komunikace mezi zvířecími druhy (zájem vědního 
oboru etologie), či člověkem a zvířetem.
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nekomunikovat. Komunikace je především vztahem. Vztahujeme se к sobě 

samému, к druhému člověku, ke světu. Umožňuje nám sdělování informací, 

myšlenek, postojů, potřeb, názorů, prožitků, hodnot. V ještě širším pojetí může jít 

i o přenos dalších projevů a výsledků lidské aktivity, jako jsou zboží, formy 

chování, umělecké výtvory atd. Je třeba zdůraznit, že při komunikaci nejde pouze 

o sdělování (výměnu informací -  to by byl velmi zužující přístup), nýbrž i o 

sdílení.

Všude tam, kde se setkává člověk s člověkem, probíhá mezilidská 

komunikace, o které hovoříme jako o sociální komunikaci. Je to taková 

komunikace, jejíž smysl je orientován na partnera téhož druhu (jedince, sociální 

útvar). Je interakčním procesem vzájemného dorozumívání. Jejím cílem je 

dosažení určitého výsledku, tj. ovlivnění, porozumění (nejde o pouhý přenos 

informace). Je jednou z nejdůležitějších složek sociálního života, umožňuje 

socializaci, vzájemný sociální styk a vztahy. Ověří-li si člověk účinnost 

komunikace s druhými lidmi a osvojí-li si určitá obecnější pravidla komunikace 

(k čemuž dochází většinou již v nej útlejším dětství), umožní mu to správně 

sociálně reagovat. Sociální komunikace je tedy nezbytná při vzájemném soužití 

nás všech (v rodině, v partnerském vztahu, ve škole, v zaměstnání, v rámci celé 

společnosti, v rámci různých kultur, náboženství...).

Podle sociálních psychologů a sociologů je sociální komunikace typem 

sociální interakce (vzájemného působení lidí), je jejím symbolickým výrazem. 

Schematicky viděno se skládá:

a) z osoby, která sděluje (komunikátor)

b) z osoby přijímající sdělení (komunikant) -  role obou se může měnit, jde-li 

o dialog, nebo může setrvávat, jde-li o monolog. Komunikátor nemusí být 

jen pouhým mluvčím a komunikant pouhým příjemcem. Oba se nacházejí 

v určité situaci, s určitými záměry a vzájemně na sebe reagují.

c) z vlastního sdělení (komuniké) -  sdělování má slovní nebo mimoslovní 

formu. Adekvátní komunikace předpokládá na jedné straně schopnost 

správně vyjádřit sdělení, na druhé straně schopnost sdělení přijmout 

s porozuměním.
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d) z komunikací vyvolaného účinku.

Dobře víme, že hovoří-li jeden člověk s druhým, není posluchač 

nepopsanou plochou, na níž by bylo vše, co přichází, vítáno. Nečeká pouze 

pasivně na to, co mu bude řečeno. Dříve, než něco slyší, má již o tom své 

představy100 a konfrontuje je se slyšeným. Současně je určitým způsobem 

motivován, tj. o jedny věci má zájem, o druhé zájem nemá. Proto sdělované 

„slyší“ (chce slyšet) nebo „neslyší“ (nechce slyšet).

Každý z nás by měl být dostatečně otevřený sociální komunikaci, neměl 

by být předem podezíravý, či přímo zaujatý, aby nebránil možnému porozumění. 

Ale na druhé straně by se měl naučit zdravě filtrovat přijímaná sdělení, nenechat 

se manipulovat. Velmi důležitý je následný pocit sounáležitosti, dorozumění se, 

který by sociální komunikace měla přinášet.

Pro větší názornost je možné uvést několik možných členění sociální 

komunikace podle různých kritérií. Jde o členění, která hojně nalézáme 

v sociologických a psychologických výkladových publikacích a slovnících. 

Sociální komunikace může být buď:

a) přímá -  uskutečňuje se v přímém kontaktu tváří v tvář

b) nepřímá -  probíhá na základě symbolického kontaktu, tj. zprostředkovaně 

třetí osobou či komunikačními prostředky (tento druh komunikace 

převažuje)

Z jiného úhlu pohledu:

a) záměrná

b) spontánní

Podle povahy vztahu mezi jejími účastníky se rozlišuje:101

a) intrapersonální komunikace -  jednotlivec komunikuje sám se sebou, tj. 

interpretuje a vyhodnocuje informace

b) interpersonální komunikace 

Interpersonální komunikaci dále dělíme na:

100 Filosofie (filosofická hermeneutika) užívá termín předporozuměnf, které předchází každému 
skutečnému porozumění, je  dáno určitými předpoklady poznávajícího subjektu, je  dějinně podmíněno. 
Toto předporozuměnf je  důležité pro zvýznamňovámí skutečnosti.
101 Velký sociologický slovník I. Praha : Karolinum, 1996, s. 510-511.
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a) dyadickou komunikaci -  mezi dvěma osobami

b) skupinovou komunikaci -  v malých skupinách, kde je přímý, 

individualizovaný vztah mezi účastníky komunikačního procesu

c) veřejnou komunikaci -  sdělení je předáváno tzv. veřejnosti (čtenářům, 

posluchačům a divákům v nej širším slova smyslu, účastníci komunikace 

se neznají)

V rámci veřejné komunikace rozlišujeme:

a) veřejnou komunikaci v užším slova smyslu -  na jedné straně stojí jeden 

mluvčí, na druhé straně posluchači (příjemci). Je to komunikace, která 

podléhá jednotě místa a času, ale vztah mezi mluvčím a příjemci není 

individualizován.

b) masovou komunikaci -  všechny typy komunikace, při kterých je sdělení 

distribuováno ve vysokém počtu shodných kopií к příjemcům, kteří 

nejsou komunikátorovi osobně známi.

Problematika masové komunikace, která byla zkoumána zejména sociology, se 

postupně ustavila jako relativně samostatný obor, jenž se zaměřuje na studium 

médií, jejich fungování ve společnosti, obsahy a vlivy.

Podle prostředků, které se při komunikování aktivují se rozlišuje:

a) verbální, slovní komunikace (monolog, dialog)

b) neverbální, mimoslovní komunikace (gesty a pohyby těla, postoji těla, 

výrazy tváře, pohledy očí, vzdáleností a zaujímáním prostorových pozic, 

tělesným kontaktem, tónem hlasu, zvuky, oblečením, zdobností, . . . )

c) popř. komunikace činem

Typickou formou mezilidské komunikace je řeč. Rozeznávají se řeči 

mimické, gestikulační, zvukové a psané. Verbální komunikace je 

zprostředkována jazykem, slovy.
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2.2 Srovnání pohledů filosofie a vybraných společenských věd 

na problematiku sociální komunikace

Komunikace je téma velmi rozsáhlé a řadou vědních oborů značně 

propracované. Dále budeme sledovat a porovnávat přístupy filosofie, 

pedagogiky, sociologie a psychologie к této nezbytné podmínce sociálního 

života.

2.2.1 Filosofické přístupy к procesu komunikace (M. Buber, K. Jaspers, 

H.-G. Gadamer. J. Habermas^

К hlubšímu pochopení vlastního procesu komunikace nám bude 

nápomocen moderní filosofický přístup. Je třeba se oprostit od scientistického 

pojetí komunikace, které chápe komunikaci především jako subjekt-objektový 

vztah bez hlubších vazeb a předpokladů. Zkoumání procesu komunikace 

většinou končí rozborem již výše nastíněného schématu komunikace: 

komunikátor (mluvčí), komunikant (adresát), komuniké (sdělení, obsah

komunikace), účinek, popřípadě ještě situační kontext, který však již zpravidla 

není tematizován. Hlavní zájem je v tomto případě soustředěn spíše na přesnost a 

určitost sdělování, na přenášení obsahů, vzájemné působení a ovlivňování 

účastníků komunikace. Část filosofů si uvědomuje, že „subjektivita a 

individualita nejsou východisky komunikace, ale jsou něčím, co je v komunikaci 

teprve vytvářeno. Komunikace je především proces konstituce společné půdy, na 

níž se jedinci podílejí, ale zároveň z ní čerpají.“102

Připomeňme jména alespoň některých filosofů, kterým je blízká 

problematika sociální komunikace. Prozatím odhlédneme od zúžení 

problematiky sociální komunikace na otázky jazyka, znaků, symbolických 

výrazů, které jsou v popředí zájmu analytické a lingvistické filosofie 20. století

102 PATOČKA, J., PALOUŠ, R. Osobnost a komunikace. Příspěvky к filosofii výchovy. Studia 
paedagogika č. 5. Praha : Ped. fak. UK, 1990, s. 7.
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(G. Frege, В. Russel, G. E. Moore, L. Wittgenstein, C. S. Peirce, F. de Saussure, 

J. L. Austin, J. R. Searle a mnozí další).

Naši pozornost si zaslouží tzv. filosofie dialogu (počátky ve 20. letech 

20. stol. -  H. Cohen, F. Rosenzweig, M. Buber, E. Lévinas a další), která chápe 

dialog jako místo setkání, kde se rozvíjí vztah JÁ a TEN DRUHÝ, tj. jde o 

určitou vztahovou vzájemnost.

Martin Buber (1878-1965) ve svém díle Já a Ty (1923) rozlišuje 

předmětně zaměřené Já a vztahově zaměřené Já. Základním slovem Já-Ono 

vymezuje svět jako zkušenost a základním slovem Já-Ту vymezuje svět vztahu. 

Rozlišuje Já ve smyslu individuality a Já ve smyslu osoby.

Podle Bubera je Já ve světě Já-Ono individualita, odlišuje se od jiných 

individualit, uvědomuje si sebe jako subjekt zakoušení a užívání. Je duchovní 

formou přírodní oddělenosti. Individualita říká: „Já jsem takováto.“ Já ve světě 

Já-Ту je osoba, vstupuje do vztahu к jiným osobám, uvědomuje si sebe jako 

subjektivitu. Je duchovní formou přírodního sepětí. Osoba říká: „Já jsem.“ Vidí 

své opravdové bytí.103

„Neexistují dva druhy lidí, ale existují dva póly lidství. Žádný člověk není 

čistou osobou, žádný čistou individualitou.“104 Tyto dva póly vyjadřují dvojí 

svět člověka (svět Já-Ono a svět Já-Ty).

„Individualita je tedy vymezena distancí od jiných. Pro tento pól lidství je 

charakteristické, že ke svému určení potřebuje to, co je Ne-já, co nemá povahu 

osoby, ale věci. Vztah, v němž se Já stává individualitou je vztahem přivlastnění, 

dobývání, využití a manipulace všeho kolem. Lidská individualita konstituuje 

svět zkušenosti, svět pojmově vyjádřený dvojicí Já-Ono. (...) Osobu zakládá 

právě dialog, který zprostředkovává spojení mezi Já a Ty, které mohu oslovit a 

na jeho výzvu mohu odpovědět. Osoba se konstituuje nikoli zkušeností, která 

předpokládá subjekt-objektový rozvrh světa, ale účastí ve světě, slovně se 

vyjadřuje jako vztah Já a Ty. Rozměrem tohoto světa je vzájemnost

BUBER, M. Já a Ty. Olomouc : VOTOBIA, 1995, s. 51-52.
104 Tamtéž, s. 53.
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zprostředkovaná v dialogu.“105 Tolik výklad Buberova pojetí individuality a 

osoby jako dvojího postoje člověka podle N. Pelcové.

Dialog je podle Bubera základní vztahovostí, verbální i neverbální 

komunikací. Dochází při něm к vyjasnění vlastní identity (, já  jsem“) a současně 

к přijetí jinakosti druhého člověka. Přijímáme-li druhého člověka takového, jaký 

je, neznamená to, že bychom se současně nutně museli vzdát svých názorů a 

hodnot. Dialog by vždy měl být cestou, která umožňuje vzájemné porozumění.

Německý filosof Karl Jaspers (1883-1969), představitel existencialismu, 

chápe komunikaci jako naslouchající sounáležitost a odpovědnou otevřenost, 

s níž vycházíme jeden druhému vstříc. Komunikace se stává univerzální 

podmínkou lidského bytí. Člověk se realizuje teprve tím, že se otevírá v kontaktu 

s druhým. Neexistuje žádná izolovaná svoboda. Teprve ve vzájemné komunikaci 

můžeme usilovat o pravdu, lidskost, vnitřní autenticitu. To, co v zamyšlení 

člověk získá sám pro sebe, není podstatné. Pravdy se dobereme pouze 

komunikací. Filosofie podle Jasperse proto požaduje stále hledat komunikaci. 

Otvírat se komunikaci, to je cesta к pravdě. A pravda je to, co nás spojuje. 

„Komunikace je formou zjevování pravdy v čase.“106

Sebebytí je možnost člověka osamostatnit se a být sám sebou. Podle K. 

Jasperse je ale možné jen v komunikaci s druhými lidmi. Základním kritériem 

sebebytí i svobody (člověk má možnost se v konkrétních situacích sám 

rozhodnout) je komunikace, která přispívá zároveň к sebebytí a svobodě těch 

druhých. Jedině tehdy budeme svobodni a sami sebou, když i druzí budou sami 

sebou a svobodní. „Komunikace je víra v možnost nás lidí skutečně spolu žít, 

spolu mluvit, skrze toto spolu dojít pravdy a teprve na této cestě se vlastně stát
* i 107 v •sami sebou.“ Člověk je sám sebou pouze v té „pravé“ komunikaci, kde proti 

sobě stojí „svobodní“ lidé, se svými „pravdami“.

Pro stabilní společenství lidí je nutná sounáležitost. Jejím předpokladem je 

lidská připravenost ke komunikaci. K. Jaspers poukazuje na úpadek této lidské 

sounáležitosti, lidé si stále méně rozumějí, chovají se к sobě lhostejně, chybí

105 PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinum, 2000, s. 132-133.
106 JASPERS, К. Filosofická víra. Praha : OIKOYMENH, 1994, s. 32.
107 JASPERS, К. Filosofická víra. Praha : OIKOYMENH, 1994, s. 103.
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věrnost a pospolitost. Vytrácí se tak tradiční pravá komunikace. Je třeba si 

uvědomit, že osamocený člověk není nic, existuje jen s druhými.

Ve filosofické hermeneutické teorii Hanse-Georga Gadamera (1900- 

2002) je komunikace dokonce vším, co existuje mezi lidmi v jejich mezilidských 

vztazích. Svět je prožíván v komunikaci a odhalován v jazyce. Podle Gadamera 

, jazyk není jenom nějakou výbavou, která náleží člověku, jenž existuje ve světě, 

nýbrž právě na něm spočívá a v něm se zračí to, že člověk vůbec má svět (...) 

Existence světa je (...) ustavena jazykem. -  Původní lidskost řeči znamená tedy 

zároveň původní jazykový charakter lidského bytí-ve-světě (...) specifická 

existence řeči tedy spočívá v tom, že se v ní představuje svět. Nejenže je svět 

světem jen potud, pokud přichází к řeči -  i řeč má své nej vlastnější bytí jenom 

tak, že se v ní reprezentuje svět.“108

Chci-li něco poznat, musím umět naslouchat, nechat se oslovovat a také se 

umět tázat. Základním problémem poznání je porozumění. „Způsob, jakým se 

uskutečňuje porozumění, je výklad. (...) Jazyk představuje univerzální médium, 

v němž se rozumění samo uskutečňuje.“109 Nemluvíme jen proto, abychom se 

domluvili, ale především proto, abychom něco vyjádřili.

Každé poznání předpokládá, že už předem cosi o tom, co poznávám, 

musím vědět. Do poznávacího (porozumívacího) procesu vnášíme tedy určité 

předpoklady, které hermeneutika charakterizuje jako předporozumění. Každá 

interpretace se pohybuje v prostoru vymezeném předchozím porozuměním (tj. 

předporozuměním -  předjímavé subjektivní názory a přesvědčení). Nelze 

eliminovat tzv. předsudky (tj. vazby na tradici, hodnoty, mravy, tedy jde o 

určitou „zakořeněnost“). Předsudky (správné i nesprávné) jsou východiskem 

každého poznávacího procesu. Gadamer si klade otázku, jak můžeme, pokud šije 

dokážeme uvědomit, oddělit správné předsudky, vedoucí к rozumění, od 

chybných předsudků, které vedou к neporozumění. Říká, že je к tomu nutný 

určitý časový odstup. „Jde o to, považovat časovou vzdálenost za základ 

pozitivní a produktivní možnosti porozumění. To není vzdálenost, kterou

108 GADAMER, H.-G. Warheit und Methode. Tübingen, 1965, s. 419.
109 Tamtéž, s. 366.
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bychom měli překonávat, nýbrž živá kontinuita prvků, jež se hromadí a stávají 

tradicí, která je pak světlem, v němž se zjevuje všechno, co s sebou neseme 

z naší minulosti, i všechno, co je nám předáváno.“ 110 V dějinném ohlédnutí 

dokážeme lépe uznat způsoby interpretace, jež se osvědčily.

Člověk je vždy zasazen do určité dějinné zkušenosti, která vytváří 

horizont jeho možného dohlédnutí. Jedná se o hermeneutickou situaci, která 

určuje hloubku a dosah jeho rozumějícího pohledu. Nezávisle na vlastní vůli se 

člověk stává součástí tradice a interpretem dějinné zkušenosti.

Obecně řečeno, rozumění se zakládá na tzv. univerzálním 

hermeneutickém kruhu. Podle Gadamera rozumění a výklad vznikají jako 

projekty předchůdných mínění vykladače, a ta jsou zase důsledkem dějinnosti 

rozumění. Hermeneutický kruh znamená, že nikdy neexistuje východisko bez 

jakéhokoli předpokladu (tj. rozumění bez předporozumění).

Rozumění je tedy od epochy к epoše, od člověka к člověku vždy jiné. 

Rozumění je vždy pokračováním již před námi započatého rozhovoru. Každé 

rozumění (i seberozumění) je motivováno otázkami, jež určují, kudy se bude 

rozumění ubírat. Rozumění má charakter rozhovoru, který se uskutečňuje formou 

dialektiky otázky a odpovědi. Ne ale vše je vysloveno. Gadamer upozorňuje na 

nevyslovitelné a nevyřčené, to zůstávající, к němuž se dobíráme jen tzv. 

„vnitřním rozhovorem“.

Naše existence je tedy pobyt v neustálém duchovním rozhovoru (s druhým 

člověkem, s textem, s ostatními duchovními výtvory).

Výrazný podíl na rozpracování otázek komunikace má dále současný 

německý filosof a sociolog Jürgen Habermas (1929). Od samého začátku jeho 

teoretického bádání mu šlo o odhalení podmínek pro dorozumění, které je 

lidskému rodu dáno к řešení konfliktů jednání. Poznání je vždy vázáno 

paradigmatický a závisí na sociokulturních, společensko-politických, vědeckých 

a morálních zájmech. Objektivní, obecně závazné a nezvratné poznání neexistuje. 

Poznání nemůže opustit svou vázanost na „Lebenswelt“, který, na rozdíl od

110 GADAMER, H.-G. Problém dějinného vědomí. Praha : Filosofia, 1994, s. 49.
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Husserlova pojmového uchopení111, se skládá z „individuálních dovedností, 

intuitivního vědění, jak se vypořádat s nějakou situaci, a ze sociálně nacvičených 

praktik, z intuitivního vědění, na které se můžeme v dané situaci spolehnout, a 

v neposlední řadě i z triviálně vědomých přesvědčení v pozadí.“112 Toto všechno 

ovlivňuje naše poznání. Teprve projasnění tohoto životního světa (takto je 

překládán Habermasův Lebenswelt) zakládá dorozumění lidí mezi sebou 

navzájem.

Svůj filosofický výklad staví na pojmu komunikativní rozum. Jde o 

takovou formu rozumu, jehož nositelé se orientují na dorozumění, konsensus. 

Komunikativní rozum funguje na daném kulturním pozadí, formovaném určitým 

předporozuměním, prostřednictvím diskursů (přicházejí na řadu, nedojde-li v řeči 

orientované na dorozumění ke shodě) má nastolit vzájemné dorozumění o 

slučitelnosti jednotlivých odlišných jednání, cílů a zájmů.

Diskurs je forma komunikace založená na výměně argumentů, které slouží 

ke zdůvodnění nebo zamítnutí problematických nároků platnosti.113 Pravdy je 

možno dosáhnout po vzájemné výměně argumentů, která probíhá až do doby, než 

je dosaženo konsensu. Účastníci diskursu se musejí vzdát egocentrických a 

úzkých skupinových zájmů a jednat tak, aby výsledek byl přijatelný i pro 

protistranu. Tím je podle Habermase otevřena cesta dorozumívání nejen v jedné 

společnosti, ale i mezi kulturami.

Vypracoval ucelenou teorii komunikativního jednání114. Říká, že člověku 

je kromě tzv. instrumentálního jednání (zaměřeného na dosažení cíle, účelu nebo 

zisku) vlastní i komunikativní jednání, jehož smyslem je dorozumění s druhým 

člověkem, které předpokládá konsensuální definice společné situace. Společnost 

tedy může existovat jen tehdy, když jednotliví jednající koordinují své jednání, a

111 Lebenswelt u Husserla je svět, v němž přirozeně žijeme, svět našeho života, daný nám přirozeně bez 
výslovného teoretického úsilí, základní roz-vrh světa, základní rozvržení, s kterým přicházíme na svět, 
horizont, kontext, který umožňuje porozumění původnímu smyslu skutečnosti, systém klíčových „opor“ 
(čas, prostor). Husserl poukazuje na to, že lidstvo žije v cizím světě vědeckých konstrukcí a podřizuje se 
jejich nárokům. Návrat к přirozenému světu je podle Husserla prvořadým úkolem, musí být 
znovuobjeven, popsán, analyzován.

HABERMAS, J. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt 
am Main, 1984, s. 593.
113 HÖRSTER, D. Jürgen Habermas. Praha : Svoboda, 1995, s. 28.
114 Tato problematika je dále rozpracovaná v kapitole 2.5 Cesta ke komunikující společnosti а к hledání 
vlastní identity v díle J. Habermase a Ch. Taylora..
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to vyžaduje dorozumění, komunikaci. Komunikativní jednání je základním 

reprodukčním mechanismem pro všechny společnosti. Největší ohrožení dnešní 

společnosti pak vidí v destrukci specificky lidských komunikačních struktur stále 

více se šířící byrokracií, do sféry komunikativního jednání také stále více 

zasahuje instrumentální (racionálně-účelové) jednání.

Každého z výše uvedených filosofů je třeba vnímat jako reprezentanta 

specifického filosofického přístupu, jehož zorným úhlem nahlíží na problematiku 

komunikace. Martin Buber jako personalista, představitel filosofie dialogu, 

směru, který je příbuzný s existencialismem, se domnívá, že к existenci každého 

jednotlivého člověka patří vztah к druhému, к Ту. V moderní společnosti narůstá 

váha věcných institucí (Buber to nazývá Ono -  svět předmětnosti, účelovosti, 

zakoušení, užívání si), které vytlačují přítomnost jakéhokoliv Ty. Teprve 

dialogický vztah к Ty z Já činí osobu a vyžaduje spoluúčast, vzájemnost a 

odpovědnost. Ve světě Já-Ту se Já setkává, uvědomuje si sebe jako subjektivitu, 

vidí své opravdové bytí.

Pro existencialistu Karla Jasperse představuje existence možné jádro 

lidství v člověku, to, čím se člověk může a má stát, co však není nikdy ukončeno. 

Existence je na rozdíl od empirického bytí člověka, od vědomí a ducha takovou 

úrovní lidského bytí, která se již nemůže stát předmětem vědeckého ani 

filosofického zkoumání, neboť je neobjektivovatelná a nemůže být nalezena 

uvnitř předmětného světa. Podle Jasperse ji můžeme pouze vyjasňovat pomocí 

jejích vlastních kategorií a právě komunikace patří především spolu se svobodou, 

rozumem a dějinností mezi tyto kategorie. Člověk se může stát sám sebou pouze 

v komunikaci s druhými lidmi.

Hermeneutický přístup Hanse-Georga Gadamera je zaměřen na možnosti 

porozumění. Komunikace je pro něj vším, co existuje mezi lidmi v jejich 

mezilidských vztazích. Řeč není pouhým prostředkem dorozumění, řeč je 

univerzálním médiem, v němž se uskutečňuje pravé porozumění. V řeči se 

odehrává lidské bytí, představuje se v ní celý svět a stává se srozumitelným.

Do polemiky s Gadamerem se pouští Jürgen Habermas, který kritizuje 

hermeneutický přístup Gadamera za jeho dogmatické, nekritické, jednoznačně
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pozitivní pojetí tradice a za přeceňování funkce a významu autority115. Podle 

Habermase má tradice u Gadamera přednost před rozumem a naslouchání 

autoritě před rozumovou reflexí. Upozorňuje na to, že se tradice za určitých 

sociálních a mocenských předpokladů stává výrazem deformované komunikace 

v důsledku neustálého nátlaku společenských institucí. Habermas se snaží dospět 

к poznání podmínek systematicky narušené komunikace. Odlišně se oba 

filosofové staví i к pojmu předsudek. V Gadamerově pojetí předsudky (tj. vazby 

na tradici, hodnoty, mravy) nemají negativní význam, znalost předsudku nám 

pomůže identifikovat původce myšlenky. U Habermase může předsudek 

způsobovat např. zaujatost. Habermasova kritická teorie společnosti varuje před 

vpádem instrumentálního (ůčelově-racionálního) jednání, kterému se zvláště daří 

v současné konzumní a ziskuchtivé společnosti. Vše je podřízeno snaze získat 

majetek, peníze, moc. Komunikace často ztrácí svůj původní, intersubjektivní 

základ (ne všichni mají šanci zúčastnit se komunikativního jednání).

Co je všem čtyřem filosofům společné, jsou obavy z úpadku lidské 

sounáležitosti, z nárůstu lhostejnosti, egoismu, z postupného vytrácení se pravé 

vstřícné komunikace.

2.2.2 Pedagogická komnnikare

Většinu komunikačních schopností člověk během svého života postupně 

získává. Novorozeně, přicházející na tento svět, nemá žádnou představu o sobě, 

žádný zážitek interakce s jinými lidmi a žádnou zkušenost, jak si má v tomto 

světě počínat. Dítě se učí těmto věcem teprve prostřednictvím komunikace 

s lidmi, kteří se o ně od narození starají. Uvědomíme-li si, že komunikovat jsme 

se naučili, pak tedy můžeme komunikaci podle své vůle i ovlivňovat. Dovednost 

komunikovat není nedostižným uměním, které je (v podobě schopností a nadání) 

někomu dáno a někomu nikoli. Na mezilidskou komunikaci by měli být 

připravováni všichni. V této oblasti zkoumání nachází své uplatnění pedagogika.

115 Gadamer chápe autoritu ne ve smyslu poslušnosti, ale poznání, kdy jsme připraveni přijmout lepší 
náhled někoho jiného.
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Zvláštním případem sociální komunikace je komunikace, která sleduje 

pedagogické cíle, pomáhá vychovávat a vzdělávat. Jde o tzv. pedagogickou 

komunikaci. Přívlastek pedagogická by mohl svádět ke zjednodušujícímu závěru, 

že jde pouze o komunikaci mezi pedagogy a žáky, tedy komunikaci ve škole. Ale 

širší koncepce pedagogické komunikace se zaměřují i na výchovně vzdělávací 

působení v rodině, v předškolních a mimoškolních zařízeních.

Pedagogická komunikace je základním prostředkem uskutečňování 

výchovy a vzdělávání. V pedagogické literatuře116 se do dnešní doby nejčastěji 

objevuje vymezení pedagogické komunikace podle P. Gavory, který ji definoval 

jako vzájemnou výměnu informací117 mezi účastníky výchovně vzdělávacího 

procesu, která slouží ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Informace jsou 

zprostředkovány verbálně i neverbálně. Pedagogická komunikace se řídí 

specifickými pravidly, která určují pravomoci jejích účastníků. Má prostorové a 

časové dimenze.118

Obsahem pedagogické komunikace, tedy tím, co je komunikováno, není 

jen učivo v podobě určitých informací, souboru poznatků, předávané sociální 

zkušenosti, ale pedagogická komunikace může také zprostředkovávat mezilidské 

vztahy, postoje (k tomu, co je sdělováno, i к osobě, se kterou komunikujeme), 

emocionální stavy i společnou činnost mezi účastníky komunikace. 

V pedagogické komunikaci jde o dvousměmý proces.

Pedagogika si klade otázku, co všechno může ovlivňovat pedagogickou 

komunikaci. Proto se např. zabývá, v souvislosti se školní edukací, jednotlivými 

typy pedagogické komunikace -  verbální, neverbální komunikací a komunikací 

činem. U verbální komunikace se zajímá o výukový dialog, ve kterém otázka 

představuje vždy nějaký problém či úkol, který je třeba vyřešit. Dále mapuje

116 Např. PRŮCHA, J. M oderní pedagogika. Praha : Portál, 1997, s. 319. NELEŠOVSKÁ, A. 
Pedagogická komunikace v teorii a p ra x i. Praha : Grada Publishing, a. s., 2005, s. 26.

Filosofie oproti pedagogice vidí úlohu komunikace nejen v tom komunikovat s někým, vyměňovat si 
informace, ale především „sejít se s druhým u věci, o kterou nám společně jde“, důležité je právě to 
setkání u něčeho (nejen výměna), u obsažnosti toho, o čem je řeč, cílem má být spoluporozumění. 
(PEŠKOVÁ, J. Komunikace a multidisciplinarita jako pedagogický problém. In Multidisciplinární 
komunikace -  problém a princip všeobecného vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 
Pedagogická fakulta, 2005, s. 46).
118 GAVORA, P. a kol. Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava : Veda, 1988, s. 22.
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různé organizační formy vyučovací hodiny (jde o hromadné, skupinové a 

individuální vyučování), stím  souvisí i uspořádání učebny (např. rozestavení 

stolů). Sleduje sociální klima ve třídách, které může usnadňovat komunikaci 

(vstřícné, podpůrné klima a naopak nežádoucí obranné klima).

Učitelská profese patří mezi ty, jejichž záměrem je působit na druhé lidi, 

ať už jde přímo o žáky, nebo rodiče, veřejnost, kolegy. Každý učitel musí být 

schopen komunikovat tak, aby se komunikace stala účinným prostředkem 

navození a podpory učebních činností žáků. Dovednost efektivní komunikace se 

dá naučit, rozvíjet a zdokonalovat. Jde o to připravit komunikativně kompetentní 

učitele, proto se výuka komunikativních dovedností budoucích učitelů stává 

součástí (jedná se o výukový předmět komunikativní dovednosti) jejich 

pregraduání přípravy. Pro učitele se pedagogická komunikace stala naprosto 

nezbytnou součástí jejich profesních kompetencí a vybavenosti pro výkon 

učitelské profese.

Jedna z mnoha otázek, s nimiž se setkáváme ve výchově, je dobrý vztah 

mezi učitelem a žákem. J. Podgórecki je přesvědčen, že „úspěch učitelovy práce 

se nezakládá na používání moci a formální autority, nýbrž na využití žákovy 

moudrosti a na vytváření klimatu vzájemné důvěry, což vyžaduje od učitele a 

žáka správnou komunikaci. Toto je spojení, díky němuž je škola efektivní a 

přitažlivá pro oba. Přejeme si, aby vlastnosti a metody dorozumívání s žákem 

přispěly к jeho větší samostatnosti a zodpovědnosti a vzájemná úcta byla 

opravdově prožívána.“119

Rysy pozvolna se prosazujícího komunikativního pojetí výchovy bychom 

mohli charakterizovat v následujících bodech:120

- odklon od manipulativní pedagogiky

- dítě jako aktivní tvůrce sebe sama v interakci a komunikaci s druhými

- kooperace

- orientace na žáka, žák je chápán jako subjekt výchovy

- partnerský, otevřený vztah mezi dospělými a dětmi

119 PODGÓRECKI, J. Sociální komunikace v edukaci. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské 
univerzity, 1998, s. 27.
120 ŠIKULOVÁ, R. Kapitoly z  obecné didaktiky. Ústí nad Labem, 2000, s. 66.
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- respekt a úcta к dítěti

- participační charakter výuky (účast dospělého i žáka na spolupráci, rozhodování 

a odpovědnosti)

2.2.3 Sociální komunikace očima sociologů

Sociologie zkoumá schopnost symbolické komunikace jako jeden 

z podstatných prvků lidské kultury. Právě schopnost komunikovat se stala 

základem lidské kultury. Bez komunikace tedy nemůže existovat žádná forma 

sociální organizace. Díky symbolům sociální komunikace umožňuje získávat 

informace i o věcech a událostech prostorově či časově vzdálených. Existuje 

vždy úzký vztah mezi typem společnosti (sociologové rozlišují společnost 

archaickou, tradiční, moderní) a charakterem komunikace.

V 60. letech 20. století italský sociolingvista G. Braga rozlišil následující 

komunikační typologii společností:121

a) primitivní systém kapilární komunikace

b) tradiční systém organizované kultury

c) moderní systém masové komunikace

Sociologové zaměřují svou pozornost především na následující oblasti:122

1) analýza komunikátora a komunikanta (v případě masové komunikace jde o 

rozbor publika)

2) analýza komunikačních médií

3) směr komunikace (jednosměrná, obousměrná; vertikální, horizontální)

4) obsahová analýza sdělení (sledují se komunikační rituály, např. pozdravy; 

pravda -  nepravda -  fáma)

5) forma komunikace a její aspekty:

a) cesta sdělení -  komunikační kanál

b) podoba sdělení -  komunikační kód jako systém znaků (řeč, gesta, signály, 

obrazy)

121 KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999, s. 50.
122 REICHEL, J. Kapitoly systematické sociologie. Praha : Eurolex Bohemia, 2004, s. 51.
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6) komunikační záměr, komunikační efekt a zpětná vazba (účinky, následky 

komunikace, reakce, které komunikování vyvolalo)

Sleduje se sociální podmíněnost komunikace, tj. do jaké míry sociální 

příslušnost podmiňuje např. řečové chování. Vzniká tak významný obor 

sociolingvistiky. Zhruba od 60. let 20. století se řada sociolingvistů zabývá 

zkoumáním tzv. řečových komunit (lidé z rozdílného sociálního prostředí 

používají různé formy řečového chování).

Jsou rozebírány komunikační bariéry, které mohou ohrozit komunikaci 

mezi lidmi:123

- jestliže popisujeme stejnou skutečnost odlišnými komunikačními symboly (tj. 

různými jazyky, užíváme profesní žargony atd.)

- jestliže stejné pojmy, skutečnosti interpretujeme různě, přikládáme jim odlišný 

význam (např. mluvčí i posluchač vnímají odlišně kontext komunikovaného, 

nebo každý к interpretaci přistupuje s odlišnými zájmy -  třeba nevyslovenými, či 

dokonce neuvědomovanými)

V případě existence komunikačních bariér již jde o takovou komunikaci, 

která neplní svůj původní význam, kterým by mělo být především pochopení a 

porozumění druhým.

Dalším důležitým rysem komunikace je její ritualizace. Řečová 

komunikace často probíhá podle přísně formalizovaných pravidel, např. 

regulujících, upravujících průběh komunikace mezi nerovnými partnery, pravidel 

slušného chování atp. Smyslem může být posilování soudržnosti vlastní skupiny, 

posilování skupinové identity, na druhé straně vyloučení „nezasvěcených“ 

z účasti na konverzačních rituálech „vyvolených“. I v tomto případě již nejde o 

komunikaci, která má napomáhat dorozumění, kooperaci, sjednocení, nýbrž 

mnohdy se tyto ritualizované formy stávají spíše překážkou komunikace.

Konkrétně sociální komunikace hraje důležitou roli ve strukturálně 

funkcionální teorii sociálních systémů T. Parsonse, ve funkcionalistické teorii 

systémů N. Luhmanna, podle kterého se sociální systémy neskládají z lidí, ani

KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999, s. 63.
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zjednání, ale z komunikace, i v teoriích symbolického interakcionismu G. H. 

Meada.

V sociologické teorii amerického sociologa Talcotta Parsonse (1902— 

1979) se ústředním zájmem nejprve stává sociální jednání, později kategorie 

systému (nejdokonalejším systémem je společnost). Jednání se vždy uskutečňuje 

v nějakém systému a Parsonse zajímá, zda a jak je pro systém důležité a nakolik 

přispívá к jeho zachování. Když Parsons studuje určitý společenský systém, 

popisuje jeho specifické struktury a funkce, zkoumá, jak se realizuje, popř. 

zachovává stabilní stav systému v procesu interakce dvou nebo více jednajících. 

Vždy se jedná o to, aby očekávání jednajícího (ega) odpovídala stejnou měrou 

očekávání zúčastněného protějšku (alter).

Mladší pokračovatel funkcionalistické sociologie, německý sociolog 

Niklas Luhmann (1927-1998), chápe společnost jako sociální systém založený 

na komunikaci, který se evolučně vyvíjí. Sociální systémy tedy vznikají 

mezilidskou komunikací. Tím základním, co konstituuje sociální realitu, je 

komunikační proces.124

Luhmann se zajímá o komunikaci jako takovou, ne o komunikující lidi. 

Komunikace je syntézou určitých selektivních pochodů. Vzniká, dojde-li 

к syntéze tří až čtyř selekcí:125

- informace (někdo něco vybírá z množství)

- sdělení (je třeba vybrat i způsob, jak to sdělit)

- pochopení, porozumění

- přijetí, či odmítnutí komunikace

Podle Luhmanna je komunikace velmi nejistá, nepravděpodobná, stojí jí 

v cestě plno překážek, např. informace nemusí dostihnout adresáta, ten jí 

nakonec nemusí rozumět, není tedy jisté, že ji přijme a odpoví. Základní problém 

tedy vidí vtom , zda-li partner komunikaci přijme, nebo odmítne. Evoluční

124 LUHMANN, N. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main : 
Suhrkamp, 1993, s. 193.
125 Tamtéž, s. 203.
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vymoženosti, které přetvářejí nepravděpodobnost komunikace na 

pravděpodobnost jsou média.126

Během evolučního vývoje společnosti se vykrystalizovaly subsystémy 

např. hospodářství, politika, právo, náboženství, věda, výchova, umění, intimní
1 'ЛП

vztahy, které fungují prostřednictvím specifických médií. Takto chápaná 

komunikace tedy představuje přenos smyslu prostřednictvím specifických 

prostředků, médií a kódů.

Luhmann se speciálně věnuje problematice ekologické komunikace (kniha 

Ökologische Kommunikation), zejména otázce komunikace ekologických rizik. 

Přírodní katastrofy se mohou dít, ale pokud nejsou předmětem komunikace, 

nemají žádný sociální efekt. Tzn. o čem se nekomunikuje, nemluví, to sociálně 

neexistuje.

Luhmann uvažuje o úzkosti, která se zabydluje v komunikaci. Úzkost se 

vymyká kontrole, vědecky ji těžko můžeme vyvrátit, je selektivní, tzn. vybírá si 

to horší, na co se soustřeďuje. Úzkost může vnést do ekologické komunikace 

morálku.128

Americký sociolog a sociální psycholog George Herbert Mead (1863-
1291931) , zakladatel směru symbolický interakcionismus, který řadíme pod 

paradigma interpretativní sociologie, vychází z myšlenky, že svět, který nás 

obklopuje, je závislý na našem přístupu к němu. Je tedy výtvorem nás, kteří 

v něm žijeme. V našem každodenním životě dáváme věcem různé významy, 

které vyvstávají během sociálních interakcí s druhými lidmi. Důležitá je 

interakce zejména ve skupinách důvěrně známých druhých lidí. Současně je 

kladen velký důraz na zodpovědnost člověka za svůj svět.

Mead věnoval pozornost užití verbálních i neverbálních symbolů 

v komunikaci. Ústředním pojmem jeho učení byl pojem „sociální Já“ (Self).

126 LUHMANN, N. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main :
Suhrkamp, 1993, s. 220.
1 2 7  •

Pojem komunikačních médií se nevztahuje na běžně chápané prostředky hromadné komunikace, ale 
jedná se o média jako peníze, zákony, moc, víra, vědění, pravda, láska, částečně umění. Tato média byla 
vyvinutá к uskutečnění komunikace, i když jsou někým odmítána.
128 LUHMANN, N. Ecological Communication. Chicago : The University o f  Chicago, 1989, s. 130.
129 Za svého života nepublikoval, posmrtně z jeho přednášek byly vydány čtyři knihy. Manifestem celého 
směru symbolický interakcionismus se stala kniha Mind, S elf and Society (1934).
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Sociální Já se vytváří v procesu interakce s druhými lidmi. Při této interakci si 

lidé vyměňují slova i gesta, tj. komunikují verbálně i neverbálně. Adresát 

komunikace určitým způsobem reaguje na vysílané symboly. Následně 

porovnáváme, zda-li reakce adresáta odpovídá záměru vysílatele, zda-li se 

vzájemně chápou. Při úspěšné komunikaci se komunikační partneři dokáží 

přenést do pozice toho druhého. Mead se zabývá procesem socializace člověka, 

přejímáním rolí a právě správné pochopení druhého člověka má pro tento proces 

velký význam. Pochopím-li toho druhého, dokáži nahlížet na sebe jeho očima, 

hodnotit vlastní jednání z jeho pohledu.130 Aby se člověk stal osobností schopnou 

reflektovat vlastní jednání, aby se stal sám pro sebe subjektem, musí se nejprve 

stát objektem sám sobě. A to se tedy děje prostřednictvím přejímání rolí druhých. 

Společenství lidí Mead tedy chápe v rovině komunikace.

2.2.4 Psychologie a téma komunikace

Psychologie se komunikací zabývá především jako přenosem myšlenek, 

emocí, postojů a jednání od jedné osoby ke druhé. Pokud je užíván pojem 

sociální komunikace, jde o specifickou formu sociálních styků. U sociální 

komunikace nejde o pouhé sdělování (přenos informací), ale také např. o to, jak 

je sdělení prožíváno, jaké emoční zaujetí a intenzitu emocí sdělení vzbuzuje. 

Existuje konkrétní psychologická disciplína psychologie lidské komunikace, 

která se zabývá tím, jak lidé vyjadřují (ale také maskují, skrývají) své záměry, 

dále motivací ke komunikaci, jejím účelem (funkcemi), sleduje, jaké jsou její 

účinky na psychiku. Navíc si všímá komunikačního kontextu. Ten je dvojí: 

vnitřní, psychický (to jsou představy, myšlenky komunikujícího) a vnější, 

sociální (to jsou vazby na druhé osoby, prostředí, v němž se komunikuje).131

130 Obdobně Charles Horton Cooley (1864 -  1929) vypracoval koncepci „zrcadlového Já“ (the look in g-  
glass selí). Člověk si tvoří mínění o sobě tím, že se pokouší pohlížet na sebe očima druhých. Pro utváření 
identity člověka je významné především mínění těch nejbližších jedinců, se kterými se setkává tváří
v tvář. Jde o členy tzv. primárních skupin (podle Cooleyho to jsou rodina, dětské herní skupiny -  
vrstevníci, sousedství).
131 VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha : Portál, 2005, s. 25.
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Psychologie lidské komunikace tedy rozebírá uskutečňování nejrůznějších 

sdělení druhému člověku, včetně těch, která jsou určena velkým skupinám lidí 

(např. billboardy). Zkoumá nejen úmyslné, ale i neúmyslné komunikování. 

Rozebírá vznik a zakódování zpráv, následně schopnost příjemce zprávu 

rozšifrovat a porozumět jí. Zajímá se o různé způsoby komunikace, způsoby 

přenosu zpráv v rámci neverbální komunikace i verbální komunikace. Během 

komunikování sleduje chování a prožívání osob sdělujících i sdílejících, jejich 

komunikační kompetence. Všímá si toho, jak komunikace pozměňuje naše 

myšlení, postoje a emoce.132

Psychologie komunikace vedle zdravé komunikace (např. asertivní 

komunikace) sleduje i možná nedorozumění a poruchy (např. duševní porucha 

osobnosti, poruchy v myšlení, komunikace ve stresu). Dále se zaměřuje na různé 

typy komunikace, např. terapeutickou a pomáhající komunikaci, masovou 

komunikaci včetně virtuální komunikace (internet) a další.

Mezilidské komunikaci se výrazně věnuje tzv. humanistická psychologie. 

Vedle A. Maslowa (1908-1970) je  dalším nej výraznějším představitelem C. R. 

Rogers (1902-1987), který je přímo zakladatelem humanistického přístupu 

zaměřeného na člověka. Rogers říká, „vždycky jsem chtěl sdělovat své myšlenky 

tak, aby je druzí chápali stejně. Vždycky jsem si přál, abych co nejpronikavěji 

rozuměl sdělení svého protějšku, ať už je to klient, přítel nebo člen rodiny. Toužil 

jsem po tom, aby mně bylo rozuměno.“133 Při komunikaci má člověk zůstat sám 

sebou. Interpersonální komunikaci je  možné používat jako terapii i výchovný 

prvek.

V dialogu s druhým má být člověk především autentický (opravdový), 

akceptující (má druhého přijímat a respektovat), empatický (má se umět vcítit), 

navíc ještě vstřícný, uvolněný a zajímající se.134

Autenticita (opravdovost, kongruence) znamená nechat druhého člověka 

nahlédnout do svého nitra, tj. tam, kde jsem emocionálně. Pro skutečnou 

komunikaci je důležité neskrývat se za svou masku, nepřetvařovat se.

132 Tamtéž, s. 29.
133 ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha : Portál, 1998, s. 68-69.
134 Tamtéž, s. 211.
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Neznamená to ale nutně se zbavovat svých rolí. V rolích, které nám dobře sedí, 

se můžeme chovat autenticky.

Akceptace (zájem, důvěra, schopnost a vůle přijímat a pochopit) znamená 

přijímat druhého takového, jaký je. Nesnažíme se ho měnit, srovnávat s druhými, 

posuzovat. Akceptování nám usnadní komunikování, ale neznamená vše 

schvalovat.

Empatie (vcítění se, zvláštní způsob bytí s druhým člověkem) znamená 

vnímat komunikačního partnera tak, jako bychom byli na jeho místě. Prozatím 

odložíme vlastní názory a hodnoty a vstoupíme do jeho světa bez předsudků. 

Současně však si musíme zachovat vlastní integritu, nesplynout s druhým.

Ve vzájemném vztahu dvou lidí je velmi důležité tvořivé, aktivní, citlivé, 

empatické a nehodnotící naslouchání. Rogers říká: „Mohu vám potvrdit, že když 

jste v psychických nesnázích, a setkáte se s člověkem, který vám opravdu 

naslouchá, nesděluje vám své mínění, nepřebírá za vás odpovědnost a 

nepřemlouvá vás, je to zatraceně dobrý pocit!“135

Ať už jsme učitelé, rodiče, terapeuti, máme ve svých rukou -  pokud jsme 

schopni přijmout empatické stanovisko -  mocnou sílu osobní změny a růstu.

Cílem psychologického přístupu zaměřeného na člověka je vytvořit 

takovou atmosféru (výchovnou, terapeutickou apod.), která by skutečně 

podporovala osobnostní růst zúčastněných. V takovém prostředí „si lidé vytvářejí 

vyšší úroveň porozumění vlastnímu self136, důvěry ve vlastní schopnosti a větší 

schopnost zvolit si své chování. Mnohem významněji se učí, mají více svobody 

к bytí a uskutečňování sebe sama. Člověku v takovémto výchovném prostředí nic 

nebrání v tom, aby si vybral jakékoli směřování, ale ve skutečnosti se vždy ubírá 

pozitivními a konstruktivními cestami.“137

Sociální komunikace je  jednak společenským jevem, ale dnes také již 

existuje samostatná vědní disciplína s tímto názvem. Jako společenský jev je

135 Tamtéž, s. 26.
136 C. R. Rogers v duchu americké psychologické tradice rozlišuje m ez i,já “ jako subjektem („I“) a ,já “ 
jako objektem (,,S e lf‘).
137 ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha : Portál, 1998, s. 119.
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předmětem zájmu řady společenských věd. Každá z výše zmíněných 

společenských věd přistupuje к tomuto tématu ze svého zorného úhlu pohledu a 

zaměřuje se na odlišné aspekty. Pedagogika sleduje sociální komunikaci v rámci 

edukačního procesu, zaměřuje se na pedagogické prostředí, na komunikaci 

učitelů s žáky, rodiči, na učitelovy komunikační kompetence. Pedagogika hodně 

vychází z poznatků sociální psychologie. Psychologie vidí potřebu komunikovat, 

dělit se o zážitky a sdílet je, jako jednu ze základních určení a potřeb člověka. 

Sociální komunikaci nevnímá pouze jako sdělování, ale také jako sdílení 

informací, myšlenek, emocí, postojů, jednání. Psychologové nám nabízejí výčty 

různých zásad, pravidel, předpokladů, jak spolu komunikovat, aby se nám dařilo 

dorozumívání (např. cesta empatie). Sociologii naopak zajímá fungování 

komunikace ve společnosti, studuje sociální komunikaci zorným úhlem 

společenských vztahů, zaměřuje se na sociální důsledky komunikace. Vynechává 

problematiku subjektu a intersubjektivity. Větší pozornost věnuje např. masové 

komunikaci, komunikaci s veřejností (reklama, image, public relations atd.). 

Filosofii jde o rozkrytí podstaty a smyslu komunikace, snaží se ji vidět v její 

celistvosti. Zkoumá komunikaci ve vztahu к podstatě člověka, ke gnoseologii, 

к etice. Komunikaci chápe jako universální podmínku lidského bytí. Všímá si 

toho, jak se v procesu komunikace teprve utváří subjektivita a individualita. 

Komunikaci vidí jako vztahovou vzájemnost, naslouchající sounáležitost, 

odpovědnou otevřenost, s níž vycházíme jeden druhému vstříc.

To, co by mohlo být společné různým vědním přístupům к sociální 

komunikaci, je hledání možností mezilidského dorozumění, porozumění. 

Současně je důležité dát šanci multidisciplinámím přístupům, a to se může 

podařit jen pomocí vstřícné komunikace mezi reprezentanty různých vědních 

disciplín.

Psycholog Ivo Plaňava, uvažujíc o dorozumívání i nedorozumění mezi 

lidmi píše: „Vzhledem к místu našeho zrození, ve vztahu ke kultuře a poměrům, 

v nichž je nám dáno vyrůstat a žít, jakož i к rozdílným zkušenostem, prožitkům i 

osobním vlastnostem, máme každý určitý rámec, zorný úhel pohledu, způsoby 

vnímání, chápání a hodnocení světa, lidí i sebe sama. Utváříme si a neseme
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v sobě zcela určité konstrukce světa, včetně toho, kam, jak a spolu s kým se po 

světě pohybovat. Druhé lidi i svůj vztah к nim vnímáme, prožíváme a 

posuzujeme zvláštními brýlemi. Abychom si porozuměli, mohli se domluvit 

potěšit i pospolitě žít, je jednak nezbytné o brýlích vědět a za druhé by to měly 

být brýle, které dovolují alespoň trochu vidět podobně, slučitelně. Nebo o to 

usilovat. A kdo vidí víc, přesněji a širším zorným úhlem -  ten má větší šanci 

druhým porozumět, než člověk poloslepý. Což vše je jiné vyjádření myšlenky, že 

musíme mít leccos podobného, máme-li se opravdu dorozumět.“138 Při našem 

dorozumívání tedy proti sobě stojí určitá míra shody a podobnosti a na druhé 

straně určité rozdíly, nestejnost, rozpornost. Tato rozpolcenost nás žene do 

různých polemik, rozmluv, konfliktů a vyvolává napětí. Východisko hledejme ve 

vstřícné komunikaci, v dialogu.

Při samotném studiu komunikace nezapomínejme využít poznatků 

filosofie, která jako jediná se zabývá komunikací jako základem, předpokladem, 

východiskem lidského života, řeší problém, jak uchopit samotnou povahu 

komunikace ,jako takové“. Další námi zde sledované vědy problematiku 

relativizují, protože je zajímají především různé aspekty fungování komunikace.

2.3 Dialog jako cesta к vzájemnému dorozumění i porozumění

Jednou z osvědčených cest, vedoucích ke vzájemnému dorozumění, je 

cesta dialogu. Jak často na to v poslední době zapomínáme.

V soudobé globální společnosti hrají klíčovou roli „informace“, tj. 

správné, přesné a pohotové údaje, znalosti o skutečnostech, dějích či procesech 

apod. Metody či formy jejich přenosu jsou různé. Od počátků lidské civilizace 

jich byla vytvořena celá řada. V průběhu doby byly dále zdokonalovány, narůstal 

jejich dosah, počet komunikujících či spíše množství lidí informace přebírajících 

a jimi ovlivněných. Právě tento fakt často brání rozvíjení dialogu a jako hlavní 

forma komunikace je upřednostňován monolog. Tam, kde může být formálně

138 PLAŇAVA, I. Jak (to) spolu mluvíme. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 1996, s. 
13-14.
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veden dialog (třeba diskusní pořady v masmédiích), o skutečný otevřený dialog 

jít nemusí, ale může jít o několik monologů, chybí-li snaha porozumět tomu 

druhému a třeba i korigovat svůj vlastní názor. Jde pak o pouhou prezentaci 

svého stanoviska, nikoliv o dialog.

Dialog je podstatnou složkou sociální komunikace. Je formou verbální 

komunikace, nejrozvinutější formou rozhovoru. Slovo „dialog“ je možné 

odvozovat od řeckého slovesa „dialegó“ (= rozlišit, vybírati rozlišováním), nebo 

tradičně od „dia-logos“ (= skrze slovo). Původně (u starořeckých myslitelů)’ 

dialog znamenal cestu к pravdě (spolu s druhým) skrze slovo.. Dialogu se mohou 

účastnit zpravidla dvě i více osob. Můžeme ovšem vést dialog i sami v sobě, 

sami se sebou (tj. vnitřní dialog). Dialog (protiklad monologu) je tedy situace, 

kdy člověk sděluje něco o něčem druhému člověku a očekává od něho přímou 

verbální odezvu. U monologu přímá odezva není vyžadována. Kvalita dialogu 

závisí na otevřenosti spoluhovořících к sobě navzájem a na jejich snaze po 

spolupráci. Dovedení rozhovoru do dialogu v pravém slova smyslu není tedy 

snadné.

Když hovoříme o schopnosti vést dialog, musíme se zamyslit nad 

„kompetencemi“ (předpoklady) účastníků dialogu (obecně též komunikace). 

Pod pojmem kompetence je třeba si představit schopnost zvládnout určitá 

pravidla vedení dialogu, schopnost interpretace sdělení (přiřazení významu) a 

následné adekvátní odezvy (reakce).

Zamyslíme-li se nad některými negativními rysy rozmachu masmédií, 

dospějeme к závěru, že mohou být velmi snadno zneužívány. Nedávají příjemci 

šanci plnohodnotného dialogu, ten je pak bez jakýchkoli možností odezvy (s 

výjimkou toho, že vypne televizor, rozhlas, nekoupí si noviny). Ve správném 

dialogu by mělo jít o respektování příjemce, který má právo akceptovat, nebo 

odmítnout obsah sdělení, vyjádřit své vlastní stanovisko. Znamená to tedy, že je 

nutné respektovat právo odezvy. Dialog pochopitelně nevylučuje střetávání 

názorů. Odlišné postoje, názory mohou existovat již před zahájením dialogu a 

rozhodnutí o zahájení dialogu je již samo o sobě pozitivním jevem. Dialog může 

vzniknout buď spontánně nebo cílevědomě. Impulsem ke spontánnímu začátku
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dialogu může být nějaká problémová situace. Cílevědomý začátek dialogu 

předpokládá předem stanovené téma a cíle dialogu, kompetentní účastníky a 

mechanismus hledání, který by vedl к případnému dosažení konsensu.

2.3.1 Dialog jako „nástroj“, metoda poznávání pravdy (sókratovsko- 

platónskv dialog)

Pokud chceme uchopit pojem „dialog“ z pohledu filosofie, musíme si 

uvědomit, že může jít buď o dialog jako určitý „nástroj“, určitou metodu 

poznávání pravdy (zejména v tradici sókratovsko-platónského dialogu), nebo 

nám jde o dialog samotný, tj. o onu vztahovou vzájemnost (Já a Ten druhý). 

V tomto druhém úhlu pohledu nám tedy jde o dialog jako místo setkání, kde se 

nám odkrývá skutečný vztah Já a Ty (toto vidění rozkrývá např. filosofie dialogu 

-  H. Cohen, F. Rosenzweig, M. Buber, E. Lévinas).

Nejprve se pokusme pochopit princip sókratovsko-platónského dialogu. 

O sokratovských dialozích se dovídáme od Platóna, který se snažil zachytit 

spletitou, dramatickou myšlenkovou cestu při hledání pravdy. Dialogy jsou 

vystavěny na zásadě neustále ověřovat dosavadní poznatky a porovnávat je 

s jinými (prvek kritičnosti). Na začátku je postavena určitá hypotéza, dále se 

rozebírají její pojmové a obsahové důsledky. Dosáhne-li se obecné shody mínění, 

postupuje se dále. Závěr však často bývá naprosto odlišný od počáteční zdánlivě 

samozřejmé „pravdy“, která byla tím původním východiskem.

Sokratovu dialogickou metodu je možné rozdělit do dvou navazujících 

fází. První fáze bývá označovaná jako „negativní (destruktivní)“139, v ní Sókratés 

nesprávnou tezi svého partnera v dialogu nejprve přijímá a teprve postupně 

systematickým kladením otázek přivádí svého partnera к tomu, aby svou tezi 

opravoval, doplňoval, nacházel důvody pro a proti. Tyto důvody pak dále 

Sókratés problematizuje, vyvrací a svého spolubesedníka přivádí к novému 

tvrzení, které je v rozporu s tím, co říkal na začátku dialogu. Tato metoda je

139 TRETERA, 1. Nástin dějin evropského myšlení. Praha a L itom yšl: Ladislav Horáček -  Paseka, 2000, 
s. 74.
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nazývaná elenktická („elenchos“ z řečtiny „vyvrácení“). Sokratovský dialog není 

veden cestou prosazování vlastních názorů a vlastní vůle. Cílem je odůvodněná 

shoda, nikoli prosté prosazování dílčích stanovisek. Druhá fáze dialogu -  

„konstruktivní“140 -  nazývaná maieutická („techné maieutiké“ -  umění 

porodnické) má člověka, který teď už ví, že jeho vědění bylo pouze zdánlivé, 

dovést к takovému poznání, v němž by se řídil výhradně svým rozumem.

Jürgen Mittelstrass141 se pokusil aplikovat sókratovsko-platónský dialog 

na praxi filosofického zkoumání. Všude, kde jsou problémy, tam jsou také různá 

mínění, názory (o vzniku problému, o tom, jak mu předejít, jak ho řešit). 

Filosofický dialog je pak debatou, rozpravou o problémech. Obsahuje vždy 

prvky důkazu, vyvracení. Ve filosofickém dialogu však nejde přímo o 

odstraňování problémů, ale o formování filosofického vědění, nové filosofické 

orientace a nového filosofického subjektu. Během filosofického dialogu si jeho 

aktéři formují porozumění dané situaci i sobě samým. Je možné rozlišit praktický 

záměr filosofických dialogů, který spočívá v dorozumění, a teoretický záměr 

filosofických dialogů, jenž se orientuje na odůvodnění, argumentaci. Filosofický 

dialog je tedy prostředkem formování vědění, filosofické orientace. Abychom se 

správně orientovali v myšlení, nesmíme zaujímat pozice druhých, nesmíme se 

odvolávat na cizí, ale ani ne na vlastní autoritu, nýbrž musíme prostřednictvím 

filosofického dialogu dospět к rozumové samostatnosti. Jedině tak se nám podaří 

přiblížit к ideji rozumové bytosti.

Z tohoto sókratovsko-platónského úhlu pohledu je pak filosofie životní 

formou, je argumentativním jednáním skrze konkrétní filosofické dialogy. Ty 

jsou založeny na kladení otázek a dávání odpovědí. Filosofický dialog též 

naznačuje otevřenost filosofického zkoumání, spočívající ve filosofické orientaci.

Od dob Sokrata a Platóna se ovšem hodně změnilo. Podle Mittelstrasse se 

filosofické zkoumání osamostatňuje od živé formy, opouští systematické myšlení 

(„dialogické“) a nahrazuje ho spíše myšlením v systémech („monologickým“). 

Filosofie tedy již není životní formou, ale určitým modelem formování vědění.

140 Tamtéž, s. 75.
141 MITTELSTRASS, J. Pokus o výklad sókratovského dialogu. In Dialog, vědění, orientace. Praha : 
OIKOYMENH, 1992, s. 7-25.
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Prvním krokem к uskutečnění dialogu jako cesty к pravdě (pravda je to, 

co je nám intersubjektivně totožné) je vždy, slovy Jaroslavy Peškové, „sejít se 

s druhým u věci, o kterou nám společně jde, (...) u obsažnosti toho, o čem je 

řeč.“142 Druhým krokem je pak „nahlédnout smysl, který vkládá do slov, jimiž 

vyjadřuje svůj názor.“143

2.3.2 Dialog jako vztahová vzájemnost

Přibližně ve 20. letech 20. století se v rámci evropské filosofie začala 

rozvíjet tzv. filosofie dialogu (viz také výše). U ní nešlo o analýzu dialogu jako 

specifické metody poznávání pravdy, tj. o dialog jako „nástroj“, ale o dialog sám, 

tj. dialog jako vztah, jako vztahovou vzájemnost. Filosofii dialogu zajímá vztah 

Já a Ten druhý. Dialog je tedy místem setkání, kde se rozvíjí vztah. Tato filosofie 

dialogu zdůrazňuje, „že lidské bytí je zásadně opřeno o existenci něčeho jiného a 

neuchopitelného. Toto jiné se projevuje v osobnosti druhého člověka, v Ty, jeho 

nejzazším horizontem je osobně pojatý Bůh. Člověk je tímto Ty trvale oslovován 

a vyzýván к odpovědi (resp. volán к odpovědnosti), takže jeho existence je 

neustálý dialog.“144

Někteří představitelé filosofie dialogu vyvíjejí dialogickou snahu o 

porozumění mezi různými náboženstvími (např. u M. Bubera se jedná o vztah 

židovství a islámu, u E. Lévinase o vztah židovství a křesťanství). I současná 

doba si vynucuje velmi úzké mezikultumí a mezináboženské kontakty, které 

nutně předpokládají rozumějící a respektující vztah к jinakosti druhých. Partneři 

náboženského dialogu by se proto měli snažit porozumět pojmům, východiskům 

a představám toho druhého náboženství. A toto vzájemné poznávání by mělo být 

vedeno cestou nepředpojatosti, otevřenosti pro jiná stanoviska, cestou tolerance, 

uznání různosti a plurality, tj. respektovat jinakost. Přesto se tento náboženský 

dialog v praktickém životě často nedaří vést.

142 PEŠKOVÁ, J. Komunikace a multidisciplinarita jako pedagogický problém. In M ultidisciplinární 
komunikace -  problém a princip všeobecného vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 
Pedagogická fakulta, 2005, s. 46.
143 Tamtéž, s. 50.
144 BLECHA, I. a kol. Filosofický slovník. 2. vyd. Olomouc : nakl. Olomouc, 1998, s. 128.
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Další významnou filosofickou inspiraci při zamýšlení se nad možnostmi 

dialogického řešení různých negativních krizových projevů moderního světa 

nalezneme u Hanse-Georga Gadamera, představitele filosofické hermeneutiky 

(viz také výše). Gadamer zdůrazňuje, že poznání je vlastně možné pouze 

prostřednictvím dialogu mezi lidmi, kteří o poznání usilují. Samotný pojem 

dialog Gadamer chápe nejen z gnozeologického úhlu pohledu (zpracováno již 

výše), ale i etického. V této druhé dimenzi je dialog jakýmsi výchovně působícím 

komunikativním děním, které je založeno na solidaritě mezi účastníky 

poznávacího procesu.

Možnost dialogu vyplývá z jednoho bytostného rysu bytí řeči,145 a to její 

nepřipoutanosti к já. Podle Gadamera: „Kdo mluví řečí, jíž nikdo jiný nerozumí, 

nemluví. Mluvit znamená mluvit к někomu. (...) Mluvení nepatří do sféry já, 

nýbrž do sféry my. (...) Skutečnost mluvení spočívá, jak si lidé dávno všimli, 

v rozhovoru. V každém rozhovoru však vládne nějaký duch, ať zlý nebo dobrý, 

duch zatvrzelého trvání na svém nebo duch sdělování a proudící výměny mezi já 

a ty.“146 Jedině v rozhovoru je řeč živá. „Hledáme rozhovor nejen proto, 

abychom lépe rozuměli druhému. Právě tehdy, když se snažíme rozumět 

druhému, činíme hermeneutickou zkušenost, že musíme v sobě zlomit odpor, 

když chceme slyšet druhého jakožto druhého. To je pak skutečně radikální 

základní určení vší lidské existence a ovládá ještě i takzvané naše vlastní 

sebeporozumění. “147

Gadamerovská hermeneutika směřuje všechno úsilí к dosažení sociálního 

dorozumění. I tam, kde proti sobě stojí zdánlivě nesmiřitelné názory, 

předpokládá možnost najití společné řeči, tj. nevylučuje možnost dorozumění.

Gadamer si uvědomuje obrovskou možnost dialogu, rozhovoru, ve 

kterém se střetáváme s odlišně myslícími. Chceme-li dospět dál, musíme umět

145 Bytí řeči je to, do čeho vcházíme, když ji slyšíme, totiž to řečené. Můžeme rozlišit tři bytostné rysy 
bytí řeči: 1) Bytostné sebezapomnění, které mluvení přináší. Vlastní strukturu, gramatiku, syntaxi řeči 
atd., tedy všechno to, co tematizuje jazykověda, si živé mluvení vůbec neuvědomuje. 2) Její 
nepřipoutanost к já. 3) Universálnost řeči. Není nic, co by se zásadně vymykalo možnosti vyslovení. 
Všechno, co je lidské, bychom měli přijímat jako řečené.(GADAMER, H.-G. Člověk a řeč. Praha : 
OIKOYMENH, 1999, s. 26-29).
146 Tamtéž, s. 27.
147 Tamtéž, s. 151.
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naslouchat tomu druhému i se umět tázat. Musíme být tomu druhému otevření, tj. 

uznat ho jako partnera v dialogu.

Gadamer není ve svém vidění světa nekritickým optimistou, upozorňuje 

na četná hrozící nebezpečí (zneužití vědy a techniky, přílišný vliv médií, která 

oklešťují naši svobodu, brání v komunikaci a izolují nás). Časté protiklady vedou 

к vy ostření napětí, kdy jako by chybí společná řeč. Hovoří o potřebě světového 

rozhovoru, vyzývá к „solidaritě“, která jediná umožní lidské spolužití. Úlohu 

filosofie spatřuje právě v rozšiřování možnosti dorozumění, které je prostorem 

pro vstřícný rozhovor, který spolu povedou rozdílné kultury, náboženství, 

generace i jednotlivci. Postupně se naučí nalézt to, co je pro ně společné, 

vybudují si tak společné mínění, společný pohled na řešený problém, což je 

předpoklad srozumění, solidarity.

Tato Gadamerova vize však ve společenské praxi ještě stále naráží na 

lidskou předpojatost, neochotu vést dialog s druhými, snahu hájit pouze své 

partikulární zájmy. Ale jestliže si uvědomíme, že člověk není schopen se vyvíjet 

jinak, než v atmosféře společenského soužití (obecněji též v soužití s přírodou), 

musí se naučit komunikovat s druhými, vést s nimi dialog.

2.4 Krize sociální komunikace

Na počátku 21. století se dokážeme poměrně rychle dostat к jakékoli 

informaci. Používáme к tomu řadu komunikačních „služebníků“ -  masmédia 

včele s internetem, četné informační databáze apod. Mezilidská komunikace 

probíhá nejčastěji formou e-mailů, mobilních hovorů a krátkých textových zpráv. 

Převládá zprostředkovaná, zkratkovitá komunikace nej častěji písemnou formou. 

Na druhé straně vázne osobní ústní komunikace tváří v tvář. Dojde-li přeci jen 

к přímé osobní komunikaci, je převážně monologická, zkratkovitá, často 

vulgární. Dostatečně si neuvědomujeme, že konsenzu, shody, řádu ve 

společnosti, na pracovišti, v rodině, v jakémkoli partnerském vztahu můžeme 

dosáhnout snadněji prostřednictvím dialogu.
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Dnešní dobu lze charakterizovat jako uspěchanou, nemáme skoro na nic 

ten tolik potřebný čas. Nedostává se nám čas na naše blízké, přátele, na děti, na 

záliby, na odpočinek. Chybí čas, který trávíme s druhým člověkem, kdy jsme mu 

ochotni v klidu naslouchat, kdy se ho snažíme pochopit, prostě být lidsky spolu 

s ním, spolupobývat s ním. I když si to třeba ani nechceme připustit, každý z nás 

potřebuje někoho, kdo mu naslouchá a následně reaguje, tj. partnera v dialogu, 

který nám poskytne určitou vstřícnou komunikační odezvu. Dalším důvodem 

absence vstřícné sociální mezilidské komunikace je kromě nedostatku času dnes 

také častá ztráta důvěry v druhého. Je to dáno tím, že si lidé lžou, pomlouvají se, 

jsou si nevěrní a my všichni to tolerujeme. Lidé dnes většinou žijí sice vedle 

sebe, ale ne pospolu. Někam se vytratilo to pravé společenství, spolubytí, 

sounáležitost, pospolitost. Lidé si stále méně rozumějí, chovají se к sobě 

lhostejně, lžou si, uzavírají se do svých „světů“. Stávají se z nich individualisté, 

či dokonce egoisté. Dnes postrádáme nejen chuť či schopnost vést dialog, ale 

také schopnost angažovat se ve věci veřejné (týkající se širšího společenství lidí) 

a víru v cosi přesahující a sjednocující, v „posvátné“ (ať už je to pravda, nějaká 

autorita nebo třeba tradice).

V důsledku váznoucí komunikace si nerozumíme s vlastními dětmi či 

rodiči, se svými žáky či učiteli, se svými podřízenými či nadřízenými, s mladší či 

starší generací. Dennodenně potkáváme na své cestě do školy, do práce, 

v autobuse, v metru, přímo ve třídě, na svém pracovišti, v obchodech plno lidí. 

My je však pouze uspěchaně míjíme, a když se nám přece jen někdo stačí svěřit 

se svými problémy, starostmi a očekává naši odezvu, soucítění, setká se často 

s naším nezájmem a lhostejností. Protože přece problémy jiných nás zdržují, 

zneklidňují a naše zase je. Svých starostí máme všichni dost a dost. Proto 

komunikaci raději rychle ukončíme a dál se uzavíráme pouze do svého „světa“. 

Nechceme ostatní lépe poznat, pochopit je a porozumět jejich „světům“. A už 

vůbec se nechceme zaobírat jejich starostmi a problémy. Díky své lhostejnosti, 

nedůvěře a uspěchanosti si neuvědomujeme, že právě tímto nezájmem 

přicházíme o mnohé. Zejména o možnost se vzájemně obohatit, rozšířit si vlastní 

horizonty vidění světa, vzájemně si dodat sílu.
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Žijeme si tedy svůj život v dobrovolné izolaci od druhých, ve světě, který 

je ovládán věcmi, abstrakcí, odosobněností, kde se vytrácí mezilidské souznění, 

porozumění druhým živým bytostem. Vše posuzujeme a hodnotíme pouze svým 

jednostranným, svými předsudky zatíženým pohledem. Svůj omyl si uvědomíme 

až pozdě, když se sami dostaneme do tíživé situace, v období stresu, nejistoty, 

bezradnosti či beznaděje. Teprve tehdy snad pochopíme, o co jsme se dobrovolně 

ochudili. O možnost osobního vzájemného mezilidského komunikačního 

kontaktu, který nám může dodávat sílu, pocit, že nejsme osamoceni, že nás 

někdo chápe a chce nám dokonce pomoci. To však už může být pozdě, protože 

jsme od sebe izolovali, odstrčili i ty své nejbližší.

Takto nastíněná neradostná situace snad ještě není úplnou realitou 

každého z nás. Vždyť někteří z nás - rodiče, učitelé, vychovatelé - mají přímo „v 

popisu práce“ takto nechybovat. Využijme tu nesmírně plodnou, pozitivní 

možnost komunikačního sdílení každodenního světa, svých životů, starostí i 

radostí, té možnosti poznávat, tolerovat a chápat druhého člověka. Náš život tím 

bude obohacen, poznáme jiné úhly pohledu, naučíme se toleranci, ohleduplnosti, 

budeme vnímat pluralitu, bohatost světa. V případě nouze si vzájemně dodávat 

sílu.

2.4.1 Masmédia a změny komunikačních struktur

Krizi sociální komunikace prohlubují také masmédia. J. Keller hovoří o 

„destrukci prostoru domácností prostřednictvím masových médií“148, čímž se 

snižuje meziosobní komunikace ve prospěch jednosměrných oslovení 

přicházejících zvenčí. Jedním z mnohých negativních rysů masmédií je také 

skutečnost, že většinou nedávají příjemci šanci plnohodnotného dialogu. Ten je 

pak bez jakýchkoli možností odezvy. Ve správném dialogu by mělo jít o 

respektování příjemce s jeho právem vyjádřit své vlastní stanovisko.

148 KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997, s. 59.
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J. Habermas149 v této souvislosti sleduje vývoj publika, které kulturu 

posuzuje, к publiku, které ji konzumuje, zhruba od poloviny 19. století. Od této 

doby dochází к zanikání institucí (čtenářské spolky, pánské spolky a společnosti, 

stolní společnosti, kluby ...), které zajišťovaly soudržnost publika jakožto 

publika veřejně posuzujícího. Se soukromou formou osvojování kultury odpadá 

také veřejná komunikace o tom, co bylo osvojeno. Neexistuje potřeba pokračovat 

ve veřejných diskusích. Ve 20. století, s nástupem nových médií (rozhlas, film, 

televize ... ), se mění forma komunikace jako taková, jejich vliv je pronikavější, 

než jaký kdy byl vliv tisku. Relace vysílané těmito médii, na rozdíl od tištěných 

sdělení, redukují reakce příjemce, zbavují je šance mluvit a odporovat. Současně 

vzniká nový jev: rozhlasové a televizní stanice formálně organizují veřejné 

diskuse (panelové diskuse, diskuse u kulatého stolu). Rozhovor jako takový je 

zde formálně řízen.

Rozvažování soukromých osob se stává jedním z čísel programu hvězd 

v rozhlase a televizi, prodávají se na něj vstupenky, získává podobu zboží. A tak 

konflikty, které se kdysi řešily veřejnou polemikou, jsou nyní často zatlačovány 

na rovinu osobních třenic.150

Publikum tak postupně ztratilo komunikační podobu a stalo se masou 

konzumentů, která není nucena veřejně užívat rozum.

Výše zmíněné názory můžeme srovnat se stručným hodnocením 

Gadamera. „Televizor dosáhne sice toho, že se před obrazovkou shromáždí lidé a 

těm je potom předstírána svobodná, volně disponovatelná a všudypřítomná masa 

informací, která je všem společná. Vpravdě to však znamená extrémní izolaci 

všech, konec dialogu a spolu stím  nadměrnou ztrátu svobody, která spočívá 

v nevyhnutelné závislosti na politice médií.“151

U. Eco na dané téma dodává, že televize je velice snadný nástroj falešných 

sugescí, rovněž je považována za stimul falešné participace, falešného pocitu 

bezprostřednosti. Agresivní přítomnost tváří, které zabírají celou obrazovku a

149 Jürgen Habermas (1929 - )  významný soudobý německý filosof a sociolog, problematika komunikace 
se již objevila v jeho raném spise Strukturální přeměna veřejnosti z r. 1962 , nyní je dostupný v Českém 
překladu..

HABERMAS, J. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha : Filosofia, 2000, s. 259.
151 GADAMER, H.-G. Člověk a řeč. Praha : OIKOYMENH, 1999, s. 76.
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mluví na nás u nás doma, vytváří iluzi srdečného vztahu, který ve skutečnosti 

neexistuje, a náš dojem, že dochází к dialogu, který samozřejmě neexistuje, je 

také mylný.152

U. Eco si klade otázku, zda-li jsou dnešní lidé odsouzeni být osobami 

ničím neobdařenými, nebo si v tomto světě (světě masových komunikací) najdou 

možnost nového občanského kolokvia. V civilizaci „obrazů“, jak také civilizaci 

masových komunikací nazývá, by bylo nejriskantnějším postojem, jaký by mohl 

člověk zaujmout, nové komunikační možnosti zásadně odmítnout.

Svět masových komunikací prostě je, ať chceme či nechceme, světem 

naším, a dá-li se tu vůbec mluvit o hodnotách, pak objektivní podmínky jejich 

komunikace jsou dnes prostě ty, které nám poskytují noviny, rozhlas, televize a 

další masmédia. Tyto podmínky se prostě nedají obejít a do informačního 

„vesmíru“ musí vejít i ten, kdo chce ostatní upozornit na jeho nelidskost.153 

Cílem by nemělo být vrátit člověka do éry před masovou kulturou, nelze člověka 

osvobodit od masové kultury, ale cílem je člověk svobodný ve vztahu к masové 

kultuře. Svobodný člověk je současně člověk komunikující. Proto i v tomto 

případě nesmíme zapomínat na úlohu výchovy. Ta by měla již od dětského věku 

vést člověka ke správnému přístupu к masmediálnímu sdělování.

2.5 Cesta ke komunikující společnosti а к hledání vlastní 

identity v díle Jtírgena Habermase a Charlese Taylora

Krize komunikace spolu se sílícím individualismem se promítá nejen do 

nejtěsnějších osobních mezilidských vztahů, ale také do života společnosti, do 

vztahů mezi kulturami, národy, etnicitami i náboženstvími. Mnoho významných 

současných myslitelů je tímto stavem značně znepokojeno.

152 ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha : Svoboda, 1995, s. 364.
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J. Habermasovi154 vždy šlo o odhalení podmínek pro dorozumění. Své 

úvahy směřuje к vytvoření teorie komunikativního jednání. Společnost může 

existovat jen tehdy, když jednotliví jednající koordinují své jednání, a to 

vyžaduje komunikaci, dorozumění. Komunikace zahrnuje hlavně soužití na 

základě dohody o platnosti určitých pravidel a normativních předpokladů 

(dohodnutých norem jednání).

Komunikativní jednání musí splňovat požadavek srozumitelnosti, 

pravdivosti, hodnověrnosti (tj. věrného zobrazení objektu řeči) a správnosti.155 

Všechny tyto čtyři požadavky, které řídí komunikativní jednání, nakonec splývají 

v požadavek jediný, a to rozumnost. Komunikace musí být rozumná, tj. musí být 

v souladu s principem diskursivity (argumentativnosti), konsensu (společenské 

dohody) a neideologičnosti.156

V moderní společnosti, kterou Habermas vidí dvoustupňové -  proti sobě 

stojí dva světy: systém a životní svět157 - se postupně zvyšuje riziko 

nedorozumění. Vývoj společnosti směrem к systému, v němž se efektivnost a 

upotřebitelnost staly jedinými měřítky jednání, hrozí převahou instrumentálního 

rozumu, tj. jednostranným zdůrazňováním systému účel - prostředek - 

racionalita. Instrumentalizace rozumu se však nemůže prosazovat donekonečna. 

Proto Habermas doufá ve vítězství komunikativního rozumu. Rezervy pro to, 

abychom svět opět učinili ovladatelným, nachází v životním světě. Společnost 

musí podporovat vědomí skupinové sounáležitosti a solidarity komunikativně 

jednajících individuí, která vstupují do interpersonálních vztahů. Je třeba se

154 Jürgen Habermas (nar.1929), významný soudobý německý filosof a sociolog, představitel kritické 
teorie společnosti, zabývá se kategorií rozumu a teorií komunikativního jednání. Zmiňovaný též 
v podkapitole Filosofické přístupy к procesu komunikace.

HABERMAS, J. Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 
1981, s. 114.
156 HORYNA, B. Filosofie posledních let p řed  koncem filosofie.(Kapitoly ze  současné německé filosofie). 
Praha :KLP, 1998, s. 60.
157 Systém chápe jako ty oblasti společnosti, které jsou koordinovány prostřednictvím peněz a moci. 
Životní svět (Lebenswelt) se skládá z „individuálních dovedností, intuitivního vědění, jak se vypořádat 
s nějakou situaci, a ze sociálně nacvičených praktik, z intuitivního vědění, na které se můžeme v dané 
situaci spolehnout, a v neposlední řadě i z triviálně vědomých přesvědčení v pozadí.“ (HABERMAS, J. 
Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main, 1984, s. 
593). V systémech působí jako integrační prostředek instrumentální jednání, v životním světě pak působí 
komunikativní jednání s cílem dosáhnout porozumění.
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zaměřit na možné integrační formy v moderním systému, výchovné vzory, 

masová média, adekvátní formy protestu, umění, vědeckou kritiku.

Mezilidská komunikace sehrává také důležitou úlohu při hledání, utváření 

a definování vlastní identity. Míníme zde osobní identitu ve smyslu 

psychologickém, tj. způsob, jak být sám sebou, určitý jedinečný způsob 

existování já. Vztah к druhým při utváření vlastní identity zdůrazňoval Charles 

Taylor158. Najít vlastní identitu, pochopit kdo jsme a odkud pocházíme, 

předpokládá porozumět sobě samému. Ale to je možné, podle Taylora, pouze 

v dialogu s druhými. Prostřednictvím komunikačního dialogu s druhými a 

zejména se svými významnými druhými, což jsou ti, kteří pro nás něco 

znamenají (např. naši rodiče), si osvojujeme „bohaté výrazové lidské jazyky“. 

Nejde pouze o slova, ale také o ,jazyky“ umění, lásky, o gesta apod., které nám 

pomáhají porozumět nejen druhým, ale také sami sobě, tedy definovat vlastní 

identitu. Tento dialog se svými významnými druhými vedeme po celý náš život, i 

když už s nimi nemůžeme komunikovat přímo, ale pouze ve svém nitru.159 Druzí 

buď naši identitu uznávají, nebo o toto uznání musíme svádět dialogický boj.

Taylor se zamýšlí nad možnostmi porozumění v dnešním světě. Tvrdí, že 

porozumění je možné ve světě, který neztrácí své významy, který neztratil svůj 

smysl. Náš instrumentální, atomistický přístup ke světu vede к rozštěpení světa a 

společnosti, a tím i к naší neschopnosti tomuto světu porozumět. Ve své knize 

Ethics o f Authenticity (Etika autenticity) hovoří o neduzích moderní doby, které 

v něm vyvolávají pocit znepokojení.

Varuje před individualismem, ztrátou smyslu pro vyšší účel, před mizením 

morálních horizontů. Protože se lidé příliš zaměřili na své individuální životy, 

ztratili širší perspektivu.

Autenticita160 jako morální ideál znamená „být věrný sobě samému, být 

věrný své vlastní originalitě, což je něco, co mohu artikulovat a objevit jen já

158 Charles Taylor (nar. 1931 v Montrealu) patří к významným filosofickým myslitelům dnešní doby. Ve 
svých pracech je ovlivněn myšlenkami G.W.F. Hegela, M. Merleau-Ponty, L. Wittgensteina, G.H.
Meada. Po stránce metodologické navazuje na úsilí moderní hermeneutiky o překonání pozitivistických a 
neopozitivistických koncepcí. Vytváří svou teorii rozumění a interpretace.
159 TAYLOR, CH. The Ethics o f  Authenticity. Harvard University Press, 1992, s. 33.
160 Autenticita též v pojetí M. Heideggera označuje bezprostřední a odpovědný vztah lidské existence 
к bytí jsoucího (vlastního i nevlastního), na rozdíl od stavu nevlastního, odcizeného.
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sám (...) Uvědomuji si možnost, která náleží pouze mně.“161 Člověk má mít 

představu vlastní úlohy, vlastního uskutečnění, ke kterému dospěje on sám. Ale 

samotné cíle, způsob života, pravé uskutečnění sebe sama najdeme spíše 

v něčem, co má smysl nezávisle na nás, na našich přáních (ať už je to třeba 

ochrana životního prostředí, politická angažovanost či Bůh). „Pokud autenticita 

znamená upřímnost к sobě samému, (...) potom ji snad můžeme integrálně 

dosáhnout pouze tehdy, když uznáme, že nás tento pocit spojuje s širším 

celkem.“162

Druhým zdrojem znepokojení je převaha tzv. „instrumentálního 

rozumu“ . Tento rozum staví maximální užitečnost, efektivnost jako měřítko 

úspěchu. Ch. Taylor varuje před ztrátou “souznění, hloubky nebo bohatosti
1 ,Л v

našich mezilidských vztahů“ Člověk je ovládán neosobními mechanismy a jak 

tvrdil Max Weber ocitá se v „železné kleci“.

Třetí zdroj znepokojení vidí ve ztrátě svobody, a to zejména politické 

svobody. Tržní mechanismy a byrokracie oslabují demokratické iniciativy. Lidé 

se příliš snadno smiřují stím , že budou ovládáni. Nebezpečím není určitá 

despotická nadvláda, ale fragmentace (rozdrobenost) - což znamená, že si lidé 

stále více a více stávají méně schopnými stanovit společný cíl a dospět к němu. 

Fragmentace narůstá do takového rozměru, že se lidé už neidentifikují se svojí 

politickou pospolitostí, že ochabuje jejich pocit vespolné sounáležitosti. 

Identifikaci s politickou pospolitostí může posílit pouze úspěšné společné 

jednání. A opět se tu dostáváme do začarovaného kruhu váznoucí komunikace 

mezi lidmi.

161 XAYLOR, CH. The Ethics o f  Authenticity. Harvard University Press, 1992, s. 29.
162 Tamtéž, s. 91.
163 Tamtéž, s. 5.
164 Tamtéž, s. 6.
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3. Výchova človeka k sociální komunikaci

Člověk -  obdařen schopností komunikovat -  má před sebou obrovské 

možnosti: komunikováním může měnit sám sebe, své blízké, či pozměnit svět. 

Tyto možnosti však mohou být nejen využity, ale i zneužity.

V dnešním světě nám moderní komunikační prostředky umožňují spojit se 

s jiným člověkem téměř kdekoliv na planetě, vyhledat si libovolnou informaci, 

zjistit, co se právě děje na opačné zemské polokouli, sledovat přímým přenosem 

aktuální zahraniční události. Přesto se stále častěji ozývají hlasy, které upozorňují 

na problém váznoucí komunikace mezi lidmi. Proč se lidé mnohdy nedokáží 

domluvit na věcech zdánlivě samozřejmých? Protože velmi často jsou 

jednostranně upřednostňovány zájmy jednotlivce, skupiny, národa bez ohledu na 

partnery komunikace. Aby lidé mohli pospolitě žít, domluvit se, vyřešit problém 

к oboustranné spokojenosti, musí si porozumět, naučit se respektovat druhého i 

sjeho nestejností a rozdíly. Na druhé straně vždy musí existovat mezi 

dorozumívajícími se určitá míra podobnosti a shody. Tomu všemu se lidé musí 

učit, musí se snažit respektovat oboustranně uznávaná pravidla, etické podmínky 

komunikace. Musí být tolerantní.

Také H.-G. Gadamer upozorňuje na nezbytnost tolerance. A to nejen jako 

na naučenou společenskou ctnost, ale jako základ lidského smýšlení, které počítá 

s jinakostí druhého a s rozmanitostí těchto jinakostí, jak se vedle sebe vyskytují 

v dnešní mnohotvárné a komplikované skutečnosti. Svět, v němž žijeme, 

charakterizuje pluralita jazyků, náboženství, kultur a tradic, stále častěji naráží na 

problém tolerance.165 Žít s druhým, žít jako druhý toho druhého, to je základní 

úkol člověka v malém i větším měřítku. Tj. platí to jak pro jednotlivce, tak pro 

národy, různé kultury, náboženství, jazyky. Musíme se učit ctít toho druhého a to 

jiné. К tomu patří i to, že se musíme učit prohrávat, učit možnosti nebýt vždy 

v právu.

Právě jinakost, setkání s jiným v řeči, v umění, v náboženství, v právu a 

dějinách, tj. to, co by nás mohlo dovést к nacházení společného. Snad jako

165 GADAMER, H.-G. Člověk a řeč. Praha : OIKOYMENH, 1999, s. 81.
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lidstvo přežijeme, naučíme-li se před jiným jako jiným se zarazit - před přírodou 

právě tak jako před kulturami národů a států.166

K. Jaspers vidí obdobně dějinný cíl lidstva v jednotě lidstva, která 

představuje podmínku dosažení nejvyšších možností lidství. „Jednota může být 

získána jen v komunikaci toho, co je dějinně různé v neukončitelném rozhovoru. 

Předpokladem takové lidsky důstojné vzájemnosti je prostor bez násilí.“167 

Humanita vyžaduje komunikaci a vzdání se násilí ve prospěch právního řádu 

spějícího к spravedlnosti. Avšak K. Jaspers vidí, že světová realita je odlišná. 

Namísto vstřícné komunikace se často prosazuje odmítání všeho cizího, 

uspokojení z moci a násilí. Lidé nejsou ochotni vzdát se svých vymožeností, 

nejsou ochotni přistoupit na určitou míru odříkání, šetrnosti, trpělivosti.

Shmeme-li výše zmíněné úvahy, musíme konstatovat, že právě 

prostřednictvím sociální komunikace si člověk na jedné straně nejlépe uvědomí 

vlastní totožnost, své místo v soustavě mezilidských vztahů, vytváří si vlastní 

identitu. Na druhé straně mu komunikační dovednosti umožňují navázat správný, 

dobrý vztah s druhými, který je základem pro vzájemné pochopení mezi lidmi. 

Tomu předchází uvědomění si skutečnosti, že také jiní lidé mají právo na 

myšlení, prožívání a činnost svým vlastním způsobem, a proto jsou jiní, což 

neznamená, že jsou lepší nebo horší. Proto výchova musí zejména v dnešním 

světě usilovat o zkvalitnění sociální komunikace a hledání cest jejích nových 

možností.

Jak je možné komunikovat celoplanetárně, tj. mezi kulturami a národy, 

když mnohdy nedokáží vést smysluplný dialog mezi sebou jedinci, běžně se 

setkávající? Zlepšení komunikace je cíl, ke kterému je třeba směřovat. Člověk si 

někdy připadá osamocený uprostřed ostatních lidí, „davu“. Tomuto pocitu může 

předejít rozvíjením schopnosti správné komunikace s ostatními lidmi. Být 

schopen žít uprostřed společnosti, komunikovat s druhými (tj. mluvit i 

naslouchat), být schopen řešit případné konflikty a neshody prostřednictvím 

dialogu, dohody a kompromisu (ne cestou agrese a útoku), je v dnešní

166 Tamtéž, s. 104-105.
167 JASPERS, К. Úvod do filosofie. Praha : OIKOYMENH, 1996, s. 73.
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přetechnizované, odosobněné společnosti možná jedním z nejtěžších úkolů. 

Nelze samozřejmě tvrdit, že neexistují jiné důležité problémy, ale je jisté, že 

prostřednictvím správné komunikace, kdy se lidé budou navzájem respektovat a 

poslouchat, budou se snažit pochopit toho druhého (jeho motivy, názory), vcítit 

se do jeho pocitů, může dojít к vyřešení mnoha problémů, či jim dokonce 

předejít. V tom lze spatřovat onu nepopiratelnou a nezastupitelnou úlohu 

kultivace schopnosti komunikace a dialogu mezi lidmi. Při osvojení si této 

schopnosti mohou pak jedinci vytvořit harmoničtější společenství či společnost.

Ale jak a kde jedince vzdělat v umění dialogu, jak ho naučit správně 

komunikovat? Nezastupitelnou roli má samozřejmě výchova v rodině. Nelze 

ovšem spoléhat na to, že pouze rodina tento úkol dokáže bezezbytku splnit. 

Význam mají nepochybně školství a vzdělávací instituce společnosti, které by 

měly především mladým lidem umožnit, nejen programově, ale i svým vlastním 

duchem, cvičit své schopnosti komunikovat, vést dialog, a tím je do dalšího 

života vybavit potřebnými komunikačními dovednostmi. Tento problém ovšem 

nelze redukovat pouze na osvojení si používání technických pomůcek (čtení, 

psaní, výuka ovládání počítače apod.). Mladý člověk musí být schopen správně 

sociálně komunikovat, naučit se vést dialog. Nezbytný je dostatek vzdělaných 

pedagogů a demokratické prostředí školy, kde je žákům dán dostatečný prostor 

pro svobodné projevování vlastních stanovisek. To nutně vyžaduje koncipovat 

školu jako demokratickou, otevřenou instituci. Výchovu a vzdělávání je třeba 

stavět na schopnosti porozumění druhým lidem, což je 

i společensky vysoce žádoucí.
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3.1 Výchova člověka к sociální komunikaci jako forma 

prevence násilí

„Žádná jiná bytost není tak agresivní vůči jedincům svého druhu jako

člověk.“

(Alexander Mitscherlich)

Pojem „násilí“ bývá definován jako uplatňování síly vůči druhému 

(jedinci, skupinám, národnostem, vrstvám či státům) s cílem překonat odpor a 

přinutit к poslušnosti. Je prostředkem či způsobem, jak donutit druhého, aby 

učinil něco, co sám nechce nebo mu naopak znemožnit vykonávat, co sám chce. 

Násilí je projevem zla, jímž druhému působíme škodu, újmu, kdy mu 

ubližujeme.168 Příbuzný pojem „agrese“ znamená útočné jednání vůči druhému 

s cílem něco zničit či poškodit. Kde je násilí, tam je vynucené chování druhého, 

tam není dobrovolná domluva, chybí svoboda.

Už J. A. Komenský se ve své době zásadně staví proti jakémukoliv 

donucování, které považuje za nelidské zacházení. Naopak vzájemná interakce 

mezi lidmi navzájem má být založena na principu dobrovolnosti, tj. „nikdy 

nikoho nenutit násilím, ponechávat každému rozhodování o sobe a dávat toliko 

slovem i příkladem radu .. “169

V současném individualizovaném světě, kde vládne sebestřednost, 

egoismus, nezájem o problémy druhých, neochota к vstřícné dialogické 

komunikaci, к vzájemnému porozumění, je stále víc a víc prostoru pro násilí. 

Násilí a agrese mohou být odpovědí na neuspokojení potřeby vztahovosti, 

sounáležitosti a spolupráce. Člověk se cítí osamocen (přestože je obklopen 

množstvím lidí), hodnotově dezorientován (chybí ochota akceptovat pro všechny 

závazné normy), znejistěn (není komu ani čemu se zodpovídat, chybí přirozené 

autority). Takovýto stav vede к libovůli a morálně nezávaznému chování.170

168 BLECHA, 1. a kol. Filosofický slovník. 2. rozšířené vyd. Olomouc : nakl. Olomouc, 1998, s. 283.
169 KOMENSKÝ, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských. III. sv. Praha : Svoboda, 1992, s. 330.
170 PONĚŠICKÝ, J. Agrese, násilí a psychologie moci. Praha : TRITON, 2004, zadní strana obálky,
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Člověk obtížně hledá svou identitu, své místo ve světě i mezilidských 

vztazích. Nejsnáze získává informace o sobě, vědomí vlastní identity 

prostřednictvím vztahovosti, tj. zpětnými vazbami s okolím, reakcemi druhých 

na své jednání, které může být okolím potvrzeno, podpořeno, nebo naopak 

kritizováno. Děje se tak prostřednictvím komunikace. Jedinec si vymezuje 

hranice vlastní identity dialogem s druhými. Vztahy a komunikace slouží 

к vzájemné výměně argumentů, dorozumívání, spolupráci, společnému snažení o 

dosažení vytyčeného cíle. Při dlouhodobě přerušené vstřícné komunikaci, při 

rozvolnění mezilidských vztahů, při neuspokojování potřeby uznání, přátelství, 

lásky, nastupuje často násilí. Násilí je v tomto případě důsledek přerušené nebo 

nedostatečné mezilidské komunikace, citové prázdnoty, vypočítavosti. Násilí a 

agrese je případem deformované komunikace a vztahovosti. Kdo nerespektuje 

hranice jiných lidí, má potíže pochopit, kde začíná a končí on sám, kde jsou jeho 

vlastní hranice.

Jak máme jako rodič, učitel či vychovatel správně výchovně reagovat na 

projevy násilí a agrese u dětí? Dříve nám odborníci z řad psychologů a pedagogů 

radívali použít tzv. nulovou reakci, tj. nereagovat, nekomunikovat (třeba, když si 

dítě násilným způsobem, křikem, apod. na nás cosi vynucuje). Není to však 

šťastné výchovné řešení situace. Nereagováním na nevhodné chování dítěte 

ochudíme obě strany o diskusi o svobodě a jejích hranicích, o pravidlech 

meziosobního chování, o přirozené mezilidské zkušenosti týkající se účinku 

vlastního chování na druhé. Největšího výchovného účinku naopak dosáhneme 

navázáním osobního vztahu s vychovávaným.

Kdo jsou ti dnešní mladí násilníci? Každá doba má zřejmě vlastní podoby 

násilí a současně mnoho shodných rysů. Násilí je přítomno v každé generaci, 

určitým způsobem i v každé rodině. Ke zdrojům násilí a agresivity např. patří: 

nefunkčnost rodiny, nedostatek času na výchovu dětí (dětem často chybí 

pozitivní vzor, neznají mantinely pro to, co je správné a co je již nesprávné), 

nuda, špatné nakládání s volným časem, nevhodné mediální vzory. Právě násilím 

se dítě může snažit upoutat pozornost ostatních. Ať už se jedná o násilí ve 

slovním projevu, či přímo o násilí vůči druhému člověku. Čím větší má dítě
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problém s pocitem vlastní hodnoty, tím větší může být i jeho sklon к násilí. 

Takový jedinec si nechce přiznat pocit strachu a ohrožení. Psychologové tvrdí, že 

násilníci při bližším prozkoumání jsou jedinci vesměs nejistí, neschopní, 

ponížení, pochybující sami o sobě. Dnešní doba příliš orientovaná na výkonnost 

si cení odpovídajícího výkonu (např. školní výkon prezentovaný známkami) 

mnohdy více než sociálního chování. Některé děti vůbec nevědí, jak se mají 

v různých situacích přiměřeně a sociálně chovat. Agresivita dětí stoupá, protože 

se snížil práh zábrany ublížení někomu. Znepokojeně sledujeme stále častější 

případy šikany ve školách.

Kde selhala výchovná autorita nás dospělých? Jak v dnešní době fungují 

výchovné autority? Není to tak dávno, kdy především psychologové 

upozorňovali, že jsou děti vychovávány příliš autoritativně. Že se od nich 

vyžaduje slepá poslušnost, ale na druhé straně děti nevedeme к vlastní 

odpovědnosti za jejich rozhodování a činy. Dnes se situace úplně obrátila. 

Odborníci se shodují na tom, že dnešní mladá generace již vůbec nemá respekt 

к žádným pravidlům. Případně se s žádnými jasně vymezenými pravidly 

(zejména v rodinném prostředí) nemá šanci ani setkat.

Domníváme se, že bez přirozených výchovných autorit se výchova dětí a 

mládeže v dnešní společnosti neobejde. Ten, který vychovává (rodič, učitel, 

vychovatel) musí jasně stanovit oboustranná pravidla (nejlépe ve spolupráci 

s vychovávanými), která se budou dále dodržovat, a to jak vychovávanými, tak 

vychovateli. Předem je dobré se domluvit i na konkrétních negativních sankcích, 

když pravidla nebudou dodržována. Naopak vždy, když je к tomu sebemenší 

příležitost, je důležité vychovávaného odměňovat, chválit, nechat v něčem 

vyniknout.

Vychovatel se musí pokusit navázat partnerský vztah s vychovávaným. 

Ten se vytváří pomocí vstřícné dialogické komunikace s vychovávaným, pomocí 

projeveného zájmu o názory, problémy, starosti i radosti vychovávaného a 

v neposlední řadě pomocí autenticity, otevřenosti, tj. vychovatel se má snažit být 

sám sebou, být osobní, snažit se zaujmout, přicházet s novými podněty, trochu 

být i nepředvídatelný.

91



Ve výchově však nesmí být tolerováno autoritářství, kdy už jde o 

patologický projev autority bez jakékoli legitimity. Právě u autoritářských 

osobností se můžeme setkat s násilnickým chováním. Tito jedinci se zpravidla 

v dětství setkali s přísnou nekompromisní moralistickou výchovou, potlačující 

všechny projevy odporu, vzdoru vůči rodičům. Autoritářská osobnost se 

vyznačuje poslušností, podřízením se vůči nadřízeným, formálním autoritám, ale 

naopak vůči těm, které pokládá za slabší, podřízené či dokonce „méněcenné“ (v 

případě odlišných menšinových skupin a jedinců) se chová agresivně, případně • 

jimi pohrdá. Autoritář vše vidí příliš černobíle, netolerantně, neumí si poradit 

s dvojznačností, je nepřátelský vůči jakýmkoli společenským odchylkám.

Psycholog Ivo Čermák, zabývající se problematikou lidské agrese, rozvíjí 

charakteristiky autoritářské osobnosti (v duchu původního Adomova171 

definování) a zdůrazňuje u ní např. prvky agrese (tendence vyhledávat, 

obviňovat, odmítat a trestat lidi, kteří porušují konvenční hodnoty), moci a 

tvrdosti (přehánění v prosazování se silou a tvrdostí), destruktivitu a cyničnost 

(ponižování člověka). Dále autoritáře charakterizuje jako člověka, který 

prosazuje slepou poslušnost a loajalitu na úkor iniciativy a samostatného 

uvažování. Obviňováním druhých z jejich nedostatků se snaží odvrátit pozornost 

od svých vlastních chyb. Autoritář je tedy především člověk emocionálně 

závislý, sociálně konformní. Jeho zájem o blaho druhých je relativně malý. Je 

extrémně nedůvěřivý vůči všemu novému a cizímu či jen jinému. Je netvořivý, 

bez představivosti, usilovně hledající jistotu, protože jeho tolerance
• • , , 172mnohoznačnosti je nízká.

Pozor tedy na autoritářství! Autoritář vychovává opět další autoritáře. 

Vychovatel nesmí být autoritářem, ale měl by usilovat o získání přirozené 

neformální autority. Pouze komunikující vychovatel s takovouto autoritou 

dokáže snad vychovat vstřícně komunikativně naladěné jedince, kteří se 

nechovají násilnícky, agresivně.

171 Již v období druhé světové války skupina badatelů (T. W. Adomo, E. Frenkel-Brunswickova, D. J.
Levinson, R. N. Sanford) pod Adomovým vedením studovala autoritářství a hledala jeho zdroje. 

ČERMÁK, I. Lidská agrese a je j í  souvislosti. Žďár nad Sázavou : Fakta v.o.s., 1999, s. 142-144.
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Nesmíme být tolerantní к žádným násilným projevům chování, jak ze 

strany vychovávaného, tak ze strany vychovatele. I vychovatel se snadno může 

dopouštět násilí na vychovávaných -  slovem (nadávky, ponižování), rukou 

(tělesné tresty), přerušenou („nulovou“) komunikací, manipulací (vydíráním), 

atp. Alarmující jsou obtížně odhalitelné a dokazatelné případy domácího násilí. 

Ze strany vychovávaných se ve školách i mimo ně stále častěji setkáváme se 

šikanou. Nebuďme lhostejní к takovýmto projevům lidského chování.

V souvislosti s problematikou násilí vyvstává celá řada dalších naléhavých 

otázek, které tady neřešíme, ale které také pokládáme za zásadní. Např. kdy je 

násilí ospravedlnitelné? H. Arendtová tvrdí, že „násilí může být ospravedlnitelné, 

avšak nebude nikdy legitimní. Jeho ospravedlnění ztrácí na věrohodnosti tím 

více, čím se zamýšlený cíl vzdaluje do budoucnosti. Nikdo nezpochybňuje 

použití násilí v sebeobraně, protože nebezpečí je zde nejen zřejmé, ale také 

přítomné, a cíl ospravedlňující prostředky je bezprostřední.“173 Srovnejme 

súvahami J. A. Komenského, který vychází z reálné situace, ve které se 

nacházela společnost v 17. století (tj. století náboženských válek). Říká: „Mír je 

tou nejlepší ze všech věcí, které bylo člověku dáno poznat. Jeden mír je přednější 

než nesčetná vítězství ve válce. Někdy se stává, že ho nelze dosáhnout jinak než 

silou zbraní (...) Vždy se však musíme pokusit dosáhnout svého spíše 

vyjednáváním než zbraněmi, protože válku je snadné vyvolat, ale velmi těžké 

ukončit (...) Něco jiného snad je, když mír je naprosto pochybný a věrolomní a 

proradní lidé nepokrytě chystají něco hrozného, strojí nám záhubu, a když 

doléhajícímu nebezpečí nelze čelit mírnějšími prostředky. V takovém případě, 

jak se všeobecně uznává, se má dát přednost čestné válce před potupným mírem 

a je lépe jednou podstoupit nebezpečí než stále žít ve strachu.“174 Dále otázka, 

jak se má člověk účinně bránit násilí, agresi, manipulaci? Do jaké míry je 

agresivní, násilnické chování biologicky podmíněno?

Přestože připustíme určitou míru biologické podmíněnosti násilnických 

projevů chování a zároveň si nutně uvědomíme, že není v lidských silách úplně

173 ARENDTOVÁ, H. O násilí. Praha : OIKOYMENH, 2004, s. 40.
174 KOMENSKÝ, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských. II. sv. Praha : Svoboda, 1992, s. 240 -  
241.
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vymýtit násilí z každodenního života lidí, s nadějí se obracíme к výchovné

prevenci násilí. Věříme, že regulování násilí je do určité míry možné výchovou, a

to už od nejútlejšího dětského věku. Jednak jde o vštěpování pozitivních hodnot,

vhodnou kombinaci zátěže a svobody v závislosti na schopnostech a věku dítěte

(nepřetěžovat, ale ani nezanedbávat). Toho je možné dosáhnout mimo jiné

pomocí výchovy к sociální komunikaci. Musíme vychovávat komunikativní

jedince, kteří se chtějí domluvit, dorozumět i porozumět druhým, kteří dokážou

potlačit svou skrytou či zjevnou agresivitu a sebestřednost, snahu prosazovat své .

zájmy na úkor druhých. Proto i samotná výchova musí být komunikativní, aby

nevznikaly další ostrůvky násilí např. z nedostatečné komunikace (nezájem,

nedostatek času), z autoritářských praktik apod. Takovéto výchově dětí dáváme
1šanci „navzdory faktu, že ji provádějí mnohdy „rizikoví“ dospělí.“

3.2 Autorita ve výchově, výchovná autorita jako prostředník 

sociální komunikace

3.2.1 Etymologicky vyklad pojmu autorita (latinské slovo auctoritas)

Nejprve musíme vyjít z pojmu auctor (z latiny), který původně znamenal 

„rozmnožovatel“, „rozhojňovatel“ původního „založení“ {fundatio). „Pro 

latinskou mentalitu není představitelné, že mohlo existovat něco, co nebylo 

fundováno, co by nemělo „založení“ (fundatio). Vše je buď té povahy, že se rodí, 

je natura (přirozenost, příroda, povaha) -  a tím je generačně zakotveno 

v božském řádu -  nebo je té povahy, že je třeba to pěstovat (cultura) -  a pak to 

musí být založeno rituálním zakladatelským činem.“176

Takovýto auctor má autoritu (auctoritas). V původním smyslu slova 

můžeme autoritu nárokovat jen tehdy, když dáváme zakusit novou hojnost. 

Autorita je vztahem к moci, která dokáže zacházet s fundamentem (základem) 

tak, že se stává zdrojem nějaké hojnosti. Jinak řečeno autorita vyrůstá z moci

175 ČERMÁK, I. Lidská agrese a je j í  souvislosti. Žďár nad Sázavou : Fakta v.o.s., 1999, s. 161.
176 KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann & synové, 1995, s. 123.
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sdílených základů a z nové hojnosti, kterou dává zakusit. Vrcholnou autoritu pak
r r 177zakládá schopnost položit nové základy.

Slovo auctoritas můžeme také odvozovat od slovesa augere (zvětšovat, 

rozmnožovat). Opět můžeme jen zopakovat, že to, co autorita (respektive ti, kdo 

ji mají) neustále zvětšuje a rozmnožuje, je právě fundace (založení).

Autorita na rozdíl od moci (potestas) byla zakořeněna v minulosti. Např. 

autorita živých navazovala na autoritu zakladatelů, kteří již dávno nebyli mezi 

živými. Autorita starších v Římě (Senát či patres) byla dána tradicí, přenosem.

Francouzský filosof Rémi Brague porovnává starořeckou fysis (příroda) 

s římskou auctoritas. Fysis vyjadřuje to, co přetrvává, nepřetržitý pohyb 

rozvíjení se z původu a jako zaujetí místa ve stálosti. Auctoritas zase říká, že je 

zde původce, iniciativa překračující trhlinu (přetržitost) vzniklou inovací 

vzhledem ke starému, iniciativa zaručující či potvrzující úkon jiného než sebe.178

Podle Bragua je zkušenost začátku jako znovu-začátku zkušeností římskou 

(můžeme srovnávat též s americkou zkušeností). Římané spojují svůj původ se 

založením, s přesazením do nové půdy. Zakoušejí staré jako nové, jako to, co se 

obnovuje svým přesazením do nové půdy, přesazením, které činí staré principem 

nového rozvoje. Římané toho sami příliš nevytvořili, ale dokázali dále předávat 

proud, přitékající z dřívějška. Naopak Řekové pokládají za věc cti, že nikomu nic

nedluží, že neměli učitele, že jsou ti zakladajici.

К  latinskému slovu auctoritas můžeme dále přiřadit význam záruka, 

jistota, platnost, spolehlivost, hodnověrnost, ale také příklad, vzor, vážnost, vliv, 

váha, moc, důraz, ráznost, úsilí, či vlivná osoba, osobnost, rada, přímluva, návod,

návrh . . .179
Autorita i v dnešním slova smyslu v sobě obsahuje něco z původní 

hodnověrnosti, vážnosti a z této vážnosti vyvozenou převahu jednotlivců, 

společenských institucí, idejí apod. Autorita stále ještě představuje možnost řídit, 

ovlivňovat mínění, vzbuzovat respekt, mít vliv na charaktery lidí, nebo také

duševní či morální převahu.

177

178

179

Tamtéž, s. 125-126. Pedagogická fakulta UK, 1994, s. 23.
BRAGUE, R. Evropa, římska cesta. Praha Pedagog!
Latinsko-český slovník. 1. díl. Praha : SPN, 1955, s. 136.
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3.2.2 Porozumění pojmu autorita

První autorita, se kterou se člověk v životě setkává, je autorita rodičů. 

Podle nositele autority rozeznáváme dále např. autoritu silnějších, starších 

(zkušenějších), panovníků, vůdců, hlav státu, většiny, náboženskou, úřední, 

zaměstnavatelů, vědeckou, ducha atd. Lze také rozlišit autoritu osobní a neosobní

(např. zvyku, práva -  zákonů, vědy).

H. Arendtová považuje za základní pilíře lidstva tradici, náboženství a

autoritu. Postupně se všechny tři dostávají do krize. A snad právě autorita se zdá 

být z nich ještě nejstabilnější. V moderním světě však postupně mizí i zbývající 

druhy autority. Již římské uvažování vycházelo z přesvědčení, že jednat bez 

autority a tradice, bez přejatých měřítek a staronových vzorů, bez moudrosti otců 

-  zakladatelů, je nemyslitelné. Vývoj lidské společnosti později ukázal, že 

jakmile byl zpochybněn či odstraněn jen jediný prvek římské triády tradice -  

náboženství -  autorita, ztratila se zároveň i jistota zbývajících dvou.

Tradice lidské pospolitosti poskytuje určitou ochranu, pocit sounáležitosti. 

Náboženství víru v posvátný počátek. Autorita může chránit před zvůlí,

poskytovat bezpečí, jistotu.
Položme si otázku, zda-li může být určitou autoritou i samotná úcta

к tradici, к společné tradici, která dokáže oživit pocit sounáležitosti. Odpověď

nám dává R. Brague ve své knize Evropa, římská cesta. Zde hledá identitu

Evropy, kterou vymezuje kulturně (ne geograficky). Vedle tradice antického

pohanství vychází Evropa také z tradice židovské a později křesťanské. Evropa,

aby měla nějakou budoucnost se musí stát místem, kde jednota mezi lidmi

nemůže spočívat ve sjednocení kolem jedné ideologie, ale ve vztazích mezi

konkrétními lidmi a skupinami, čemuž může být nápomocná právě autorita

společné tradice.
Pro H. Arendtovou je autorita určitá převaha, dáváme jí právo 

rozhodování, ale za předpokladu spoíupůsobí-li tu psychologický stav úcty, 

vážnosti. Není tedy pouhým poměrem podřízenosti a nadřízenosti. Autoritu si

180FUCHS, A. Aulorila. Praha: Melantrich, 1930, s. 19-21.
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uvědomujeme, není to nic mimovolného. Chybně bývá považována za jakoukoli 

formu moci či násilí. Pravá autorita naopak vylučuje použití násilí a vnějších 

donucovacích prostředků. Síly se používá teprve tam, kde naopak autorita 

selhala. Zároveň se autorita neslučuje s přesvědčováním, které předpokládá 

rovnost partnerů a používání argumentů. Autorita je tedy protiklad к donucování 

silou i к přesvědčování pomocí argumentů. V případě osobní autority jde tedy o 

sociální vztah mezi lidmi, kteří jsou z nějakého důvodu nositeli respektu a úcty, a 

mezi těmi, kteří je respektují.181

Shrneme-li získané poznatky, tak autorita v tom pravém slova smyslu je 

to, co vzbuzuje úctu, budí respekt.

3.2.3 Vztah autority a svobody

Mnozí myslitelé si kladli otázku, zda-li znamená autorita ztrátu svobody, 

jsou-li svoboda a autorita dva neslučitelné pojmy? Svoboda a autorita nejsou 

vzájemně se vylučující protiklady. H. Arendtová182 pravou autoritu vidí bez násilí 

a s uchováním určité míry svobody. Násilí nikdy nemůže nahradit autoritu. 

Autorita vyžaduje poslušnost, s níž si lidé uchovávají svobodu, proto nemůže být 

násilím.

Svoboda spočívá v jedinečnosti a individualitě člověka. Podle míry 

svobody je možné rozlišovat racionální autoritu a omezující autoritu. V tomto 

smyslu uvažujeme o osobní autoritě, kdy autorita není žádná vlastnost, kterou 

nějaký člověk má. Autorita se týká vztahu mezi lidmi, v němž jeden člověk 

považuje někoho za jemu nadřazeného. Jako příklad racionální autority lze uvést 

vztah učitel -  žák, kde záměr obou je  stejný. Nadřazená osoba pomáhá osobě, 

která je  autoritě podřízena. Příkladem omezující autority je vztah otrokář -  otrok, 

kdy otrokář vykořisťuje otroka a zcela potlačuje jeho svobodu.183 V případě 

úplného omezení svobody v podstatě již nejde o autoritu, ale o moc.

181 ARENDTOVÁ, H. Krize kultury. Praha : Mladá fronta 1994 s 6 -7
182 Tamtéž.
183 FROMM, E. Strach ze svobody. Praha : Naše vojsko, 1993, s. 90-91
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S rozpadem středověkého světa, v němž se člověk navzdory četným 

nebezpečím cítil být bezpečný a jistý pod autoritou církve, člověk pociťuje 

úzkost. Tuto autoritu církve zpochybnil zejména protestantismus (Lutherovo a 

Kalvínovo učení), jehož cílem bylo učinit člověka nábožensky nezávislým, 

zbavit církev její autority a přenést ji na individuum. Luther však požadoval 

(ačkoli bojoval proti církevní autoritě) podřízení světským autoritám (knížatům) 

a zejména autoritě Boha. Tvrdil, že člověk bude milován Bohem jen za 

předpokladu své úplné podřízenosti. Člověk se tak stává bezmocnou hračkou 

v rukou Boha. Obdobně Kalvín učil, že se má člověk pokořit a že právě toto 

sebepokoření je prostředkem к odevzdání se boží síle.

Moderní doba přináší člověku nové úzkosti (hrozbu nezaměstnanosti, 

civilizační choroby, krizi rodiny, ekologické problémy, ...). Ve věku, kdy je stále 

víc a víc potírána jakákoli autorita kromě autority člověka samého, mnohdy 

člověk ztrácí vyšší smysl svého života. Člověk, na jedné straně sice svobodný, 

může jednat a myslet nezávisle, je  svým pánem a se svým životem si může 

nakládat jak chce, na druhé straně se stává stále více osamělým, izolovaným, je 

zbaven pocitu sounáležitosti.

E. Fromm charakterizuje celý vývoj moderního myšlení od protestantismu 

po Kantovu filosofii jako proces náhrady vnější autority (tj. autority osoby, 

instituce, ...) autoritou vnitřní. Za vnitřní autoritu považuje svědomí člověka. 

Protože podřizovat se vnějším nařízením (alespoň v duchovních věcech) 

považoval svobodný člověk za nedůstojné. Avšak autorita svědomí může být 

přísnější než autorita vnější a také není zaručena shoda svědomí splatnými 

etickými normami společnosti. Postupně se však zdá, že ani svědomí není tou 

správnou autoritou, že tedy v životě člověka přestává hrát důležitou roli nejen 

vnější, ale i vnitřní autorita. E. Fromm dochází к závěru, že autorita však nemizí, 

ale stává se neviditelnou (anonymní). „Je zamaskována zdravým rozumem, 

vědou, duševním zdravím, normálností nebo veřejným míněním. Nepožaduje nic 

než to, co je samozřejmé. Zdá se, že neužívá žádného nátlaku, jen mírného 

přemlouvání (...) Anonymní autorita je účinnější než autorita otevřená, protože ji 

nikdo nepodezřívá, že bude následovat nějaký příkaz (...) U anonymní autority
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se jak příkaz, tak ten, kdo ho dal, stali neviditelnými. Jako bychom byli 

zachváceni nějakým neviditelným nepřítelem.“184

Otázka úpadku autority nesouvisí jen s otázkou lidské svobody, ale také

s problematikou mravní a s rozpadem systému hodnot.

3.2.4 Autorita ve výchově

V moderním světě žije velká část lidí bez jakékoliv autority. Ztráta 

autority ve veřejném a politickém životě a v soukromé sféře rodiny a školy spolu 

souvisejí. Podle názoru mnohých stále ještě žijeme v době (obrovská liberalizace 

společnosti, která svou podstatou popírá jakoukoli autoritu), jejímž znakem je 

nejen krize autority, ale i krize výchovy. V krajní poloze je výchova dokonce 

odmítána a považována za nedemokratický, totalitní přežitek. Je odmítána 

autoritativní podoba výchovy, kdy vychovatel pouze poučuje, řídí z pozice jakési 

nadřazené osoby. Naopak vychovávaný se nalézá v podřízeném postavení a 

pouze pasivně, poslušně přijímá výchovný a vzdělávací obsah, který je  mu 

předáván. Vychovávaný tedy není svobodný a je jím manipulováno.

Jistě se ztotožníme s názorem, že ve výchově nemůže jít o pouhý

mechanický přenos informací. Ve výchově vždy musí jít o oboustranný vztah 

vzájemného ovlivňování. Vychovávaný musí chtít být vychováván, tj. veden 

cestou za vyšší dokonalostí, za poznáním. I vychovatel musí být připraven 

neustále se zdokonalovat, respektovat potřeby vychovávaného, budovat vztah 

vzájemné důvěry, založené na maximální otevřenosti к sobě navzájem. Stejně jak 

se přetváří původní vztah závislosti dětí na svých rodičích ve vztah vzájemnosti, 

stejný přerod by měl prodělat i pedagogický vztah.

Ve výchově je nepostradatelná na jedné straně komunikace, kdy 

vychovatel a vychovávaný jsou partnery, vedou spolu dialog, na druhé straně 

autorita -  nejlépe ta „přirozená“, vyplývající z vnitřních kvalit -  zkušeného 

vychovatele, který občas vede i monolog. Každý z nás jistě rád vzpomíná na 

dobu svého dětství, kdy jsme naléhali na maminku, aby nám vyprávěla příhody

184 FROMM, E. Strach ze svobody. Praha : Naše vojsko, 1993, s. 92.
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ze svého dětství nebo alespoň nějakou pohádku. Její vyprávění se nám vrylo do 

paměti a také nás naprosto přirozeným způsobem vychovávalo.

Vychovatel s přirozenou autoritou se může stát pro vychovávané osobním 

vzorem. Důležitou roli sehrává i osobní charisma, které к získání autority.vždy 

přispívá.

Dvacáté století bylo stoletím hledání možností demokratizace školských 

systémů, možností alternativních výchovných a vzdělávacích modelů. Zejména 

po druhé světové válce se hledají alternativní modely školy, která by vyhovovala 

především dětem a zároveň překonala tradiční formalismus ve vzdělávání. Při 

mapování různých alternativních modelů můžeme dojít к závěru, že ani v jednom 

modelu alternativního vyučování se autorita absolutně neodmítá. Jde spíš o to, 

jaká autorita je akceptována. Nemusí to být vždy autorita učitele samotného, ale 

např. autorita komunikace, autorita společenství, soudržnosti, kooperace, autorita 

společné práce, autorita předkládaného obsahu atp. Jde o to vytvořit partnerský 

vztah mezi učitelem a žáky, mezi učitelem a rodiči. Na druhé straně je vždy 

odmítána autorita moci. I z těchto alternativ může vzejít všeobecné poučení, že 

výchova se bez autority nedá realizovat. I v běžné masové škole, která se také 

transformuje, musíme hledat určité možnosti posunu autorit.

Podle H. Arendtové autorita učitele spočívá v převzetí odpovědnosti za 

tento svět. Ve výchově má tedy odpovědnost za svět podobu autority. Logicky 

tedy v moderním světě, kde autorita nehraje žádnou roli, lidé od nikoho žádnou 

odpovědnost nevyžadují (nanejvýš hovoří o jakési obecné odpovědnosti, kdy 

není stanovena konkrétní osobní odpovědnost). Naopak kdekoli existovala 

skutečná autorita, provázela ji odpovědnost za chod věcí ve světě. Autoritu 

nezavrhly jen děti, ale také dospělí, což může znamenat jen jediné, že dospělí 

odmítli převzít odpovědnost za svět, do něhož přivedli své děti.185

185 ARENDTOVÁ, H. Krize kultury. Praha : Mladá fronta, 1994, s. 113-114.
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3.3 Výchova к odpovědnosti

Základním východiskem pro následné uvažování o odpovědnosti člověka 

je pro nás obecné chápání lidského jednání jako odpovědi na otázku, v jejímž 

kontextu člověk jedná, a která toto jednání vyvolává. Lidské vztahování se ke 

světu je tedy charakterizováno vztahem otázka -  odpověď a pro správné 

porozumění lidskému jednání je  důležité nalezení právě té otázky, na kterou 

člověk svým jednáním odpovídá.

Každá otázka je pro člověka velkou výzvou к hledání odpovědi. Člověk, 

který odpovídá, na sebe dobrovolně bere břemeno odpovědnosti186 za svou 

odpověď. Člověk je tedy neustále vyzýván к odpovídání a ruku v ruce s tím 

к odpovědnosti. Pouze člověk, který je vyvolen к odpovědnosti, může být 

svobodný. Jde o velké privilegium, které zakládá jeho pravé lidství. Přijmutí, 

převzetí odpovědnosti je aktem rozhodnutí, vyžadujícím určitou míru statečnosti 

a následně soustavnou píli.

Především E. Lévinas vykládá odpovědnost jako to, co předchází naší 

svobodě. Já není lidské proto, že je svobodné, je lidské proto, že je  odpovědné, 

aniž si tento úděl zvolilo. Já je vyvoleno к tomu, aby bylo odpovědné. 

Odpovědnost založená na vyvolení každého zavazuje к tomu, aby se staral o 

druhého dřív než o sebe. Lidské Já se stává lidským teprve nekonečnou 

odpovědností к druhému. Důležitým prvkem setkání s druhým je  podle Lévinase 

asymetrie, která spočívá vtom, že Já má vždy absolutní odpovědnost, je 

odpovědné dokonce i za odpovědnost toho druhého. Zároveň vůbec nemůže 

očekávat, že druhý mu příště oplatí jeho laskavost, že se zachová stejně. Člověk 

dokonce veden maximální odpovědností vůči druhému může pro druhého 

obětovat i život. Lévinas lidské Já definuje jako naslouchající slovu druhého,
187

které ho volá a vyzývá. M. Buber na rozdíl od E. Lévinase chápe vztah mezi Já 

a Ty jako vzájemný, kdy jeden je odpovědný za druhého.

186 Z lat. respondeo, tj. odpovídání se někomu, skládání účtů, dávání odpovědi někomu na otázku.
187 CHAL1EROVÁ, С. O filosofii Emmanuela Lévinase. Praha : JEŽEK, 1993, s. 20-32.
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Odpovědnost v té nejobecnější rovině můžeme chápat jako dialog mezi 

tím, který se táže a zároveň vyslovuje soudy, a tím, který odpovídá a vysvětluje 

své rozhodnutí (odpověď). Ten, kdo se táže, a ten, kdo odpovídá, může být tentýž 

člověk, který rozmlouvá např. se svým svědomím. V tomto případě jde o vnitřní 

dialog se sebou samým, ale i zde se jedná o druh odpovědnosti. A protože život 

člověka je nepřetržitým řetězcem různých rozhodnutí, tj. odpovědí na 

přicházející životní situace, je člověk nositelem permanentní odpovědnosti. 

Člověk, který oddaluje svá rozhodnutí, či nechá za sebe rozhodovat druhé, není 

člověkem statečným a dobrovolně se zříká své svobody, spojené s údělem 

odpovědnosti.

V odpovědnosti se tedy projevuje ušlechtilost lidské osoby. Nositelem 

odpovědnosti je osoba schopná mravního jednání. Předmětem odpovědnosti je 

lidské jednání.

Každá situace pro nás znamená určitou výzvu a my jsme jí odpovědni. 

Podle J. Patočky jsme situaci odpovědni tím, že ji musíme brát takovou, jaká je, 

neutíkat před ní, nechtít práva jen na takové situace, které jsou pro nás výhodné.

Konkrétně pak odpovědnost je schopnost, ochota, v určitých případech 

povinnost (i nedobrovolná) člověka nést následky činů a rozhodnutí buď svých 

nebo druhých lidí. Jsme odpovědni (odpovídáme) v prvé řadě za sebe, ale také 

např. za své děti, žáky, podřízené atd. V tomto případě vztah odpovědnosti není 

mezi sobě rovnými a ten, kdo je  odpovědný, nemůže být zaměňován s tím, na 

koho se odpovědnost vztahuje.

Odlišuje se dobrovolná, vnitřní odpovědnost člověka. A tam, kde chybí, 

musí přijít ke slovu vnější (právní, trestní) odpovědnost, která je v moci nějaké
1XX

vnější autority.

Každý lidský čin může mít také dalekosáhlejší dopad na širší prostředí. 

Proto se v poslední době hodně hovoří o univerzální, globální odpovědnosti 

(např. v souvislosti se závažným poškozováním životního prostředí). Příští 

generace nás budou vyzývat к odpovědnosti za to, v jakém neutěšeném stavu 

jsme jim zanechali naši planetu. Německý filosof H. Jonas hovoří o principu

188 SOKOL, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha : Vyšehrad, 1998, s. 334.
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odpovědnosti nejen za jednání člověka vůči člověku, ale především za jednání 

člověka vůči přírodě. Jde mu o důsledky našeho jednání pro budoucnost. 

Možnosti života budoucích generací omezujeme např. tím, že postupně 

spotřebováváme nenahraditelné zdroje. Je třeba pro budoucí generace uchovat 

možnost žít jako lidé, svobodně a důstojně. Podle Jonase máme odpovědnost 

nejen za příští generace, ale také za „vzdáleně potřebné“ (cizí a nej vzdálenější). 

Konečně, co je odpovědnost, podle Jonase poznáme nejlépe na vztahu rodičů 

к dětem. Věk odpovědnosti je v podstatě věkem dospělosti.

Také E. Kohák zdůrazňuje naši odpovědnost před světem i před přírodou. 

Evropané a Severoameričané tvoří necelou šestinu lidstva a produkují přes tři 

čtvrtiny veškeré spotřeby a odpadu. V dřívějších dobách jsme snad 

nezodpovědnost mohli ještě považovat za přirozený lidský stav a odpovědnost 

chápat jako něco nám vnucované zvenčí. Dnes však musíme přijmout nabízenou 

odpovědnost za to, co je „pravdivé, dobré, krásné“. Nesmí však jít o usilování o
189pouhé vlastní uspokojení.

Již podle J. A. Komenského jsou lidé odpovědni za další generace tím, 

jak vychovávají generaci vlastní. Mají se snažit o vytvoření takových podmínek, 

které jim zaručí dosažení opravdového lidství.

A právě ve výchově a vzdělání se spojuje odpovědnost vychovatele jak za 

život a vývoj dítěte, tak za pokračování světa.

3.4 Výchova к toleranci

Václav Havel ve svém projevu O nenávisti, 28. 8. 1990 v Oslu, hovořil o 

nepřehledné a krásné barvitosti a tajemnosti života. Protože každý člověk je  jiný, 

nikdo nikoho nemůže dokonale a úplně pochopit. Nejen jednotlivci, ale i různé 

skupiny lidí se navzájem liší svými zvyky, tradicemi, temperamentem, svým 

způsobem odívání atd. A právě tato ,jinakost“ může být poměrně snadno 

zdrojem nepochopení a odporu jedněch к druhým. A dokonce živnou půdou pro

189 KOHÁK, E. Člověk, dobro a zlo. Praha : JEŽEK, 1993, s. 240-245.
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šíření nenávisti. Naopak vše je v pořádku, pokud Jinakost“ přijímáme 

s porozuměním a tolerancí jako fakt, který zakládá pestrost života.190

Jak by byl bez principu tolerance život chudý, jak by postrádal barvitost a 

různost. Bez tolerance bychom směřovali к podivné rovnostářské společnosti. 

Musíme chtít přijmout pestrost světa, to, že někdo jiný uznává jiného boha, má 

odlišnou barvu pleti, jiný životní styl, názory, preferuje jiné hodnoty. 

V mezilidských vztazích je nejsprávnější vydat se cestou к tolerantnímu ,já  a ty“, 

vydat se cestou střízlivé tolerance respektující druhé. Jde o jedinou možnou 

formu soužití založenou na vzájemném dialogu. Pokud nepovedeme dialog, 

pokud nebudeme umět přesvědčit, ale také naslouchat, pokud nedokážeme 

ustoupit a tolerovat, nenalezneme společné řešení.

Tolerance (česky snášenlivost) jako individuální jednání, jako vztah, jako 

základní pravidlo komunikace, mezilidská komunikační norma, hodnota, 

tolerance jako podmínka života, jako úkol. To je možný výčet úhlů pohledů na 

pojem tolerance, který není zdaleka ukončen. Toleranci je  potřebné zkoumat ve 

spojitosti s dalšími zásadními pojmy: s morálkou, pravdou, svobodou, 

odpovědností. Všechny tyto zmíněné pojmy se váží na lidské jednání. Lidé se 

chovají a jednají tolerantně, ale také intolerantně, jednají z určitých morálních 

principů, hájí z různých důvodů určité pravdy, bojují za nejrůznější svobody 

nebo se naopak nesvobodám brání. Tedy vždy určitým způsobem jednají.

Každé jednání je individuální, člověka к němu vedou individuální motivy. 

Následně při posuzování jednání svého či druhých máme odlišná kritéria. 

Tolerance ve smyslu respektu к jinému názoru nám otevírá cestu к lepšímu 

poznávání pravdy. A protože nemusíme vždy disponovat kritérii pravdivosti, 

řídíme se alespoň kritérii správnosti. Tolerujeme tedy to, co se nám subjektivně 

zdá být správným. Každá tolerance si však musí přísně střežit své hranice. 

Tolerance vůči všemu odlišnému a cizímu rozhodně nesmí znamenat lhostejnost. 

Funguje nejlépe tam, kde jsme si vědomi rozdílů, vyhodnocujeme je  a následně 

к nim zaujímáme stanovisko. Toto zaujetí stanoviska napomáhá i při stanovení

190 Л
L eští spisovatelé o toleranci. Praha : Nadace Readers international (Prague) a České centrum 

Mezinárodního PEN klubu, 1994, s. 19.
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hranice, za kterou už nemůžeme jít, co už nemůžeme tolerovat. Základním 

pravidlem je tolerovat pouze to, co neškodí jedinci, ani neohrožuje společnost.

Kdo má právo stanovit, čí morálka a z ní vyplývající jednání je právě to 

správné? „S tolerancí a intolerancí je to jako se svobodou a rovností. Mocnější je 

vždy více svobodný a více rovný. Má větší možnost určovat, co se bude nebo 

nebude tolerovat.“191 Komunikace mezi národy je často vedena z pozice síly a 

s ní spojenou vyšší mírou intolerance. Např. USA, které dosáhly velké 

hospodářské a politické moci i na mezinárodním poli, nejsou mnohdy schopny 

komunikovat s ostatními zeměmi jako s rovnocennými partnery. Jsou 

přesvědčeny, že mají právo rozhodovat, co je v mezinárodních vztazích morální, 

či nemorální, co se má tolerovat a co ne. Je vcelku pochopitelné, že při svých 

rozhodnutích zohledňují vlastní prospěch a své strategické zájmy.

V dnešním globalizovaném světě, který je propojen světovou komunikací, 

hospodářskými závislostmi, migrací obyvatel, prolínáním kultur, je nutné vést 

otevřený, vstřícný dialog kultur. Ten je jedinou možnou cestou, ke které 

neexistuje alternativa. Kdo se izoluje, nemá žádný vliv. Je třeba vyzdvihovat to, 

co nás spojuje, hledat konsensus ohledně základních hodnot, hledat jednotící řád. 

Základní všeobecně platnou hodnotou, o které by se neměla vést diskuse, je 

tolerance lidských práv a svobod. Na druhé straně nesmíme být lhostejní 

к narůstajícím agresím lidského spolužití. Nejde tedy o to, aby narůstala 

tolerance bez výběru, ale abychom si jasně uvědomili, kde musíme být tolerantní, 

kdy pouze smíme a kde tolerance naopak musí skončit. Zde musí mít naše 

tolerance pevně ukotvené hranice, znát své meze, stejně jako je přesně stanovena 

tolerance rozměrů u určitého výrobku. V té nej obecnější rovině potřebuje lidská 

civilizace vždy určitý řád a jasné cíle.

Každý dialog vyžaduje určitou míru tolerance přesvědčení a víry. 

Prostřednictvím něho zjišťujeme vzájemné spojitosti, styčné plochy a na základě 

jejich znalostí vypracováváme strategie společného jednání. V případě zjištění 

vzájemných odlišností můžeme následně vypracovat strategie, které zabrání 

vzniku konfliktů. Samotná komunikace musí být vždy nenásilná.

191 JANATA, Jaromír. Agrese tolerance a intolerance. Praha : Grada Publishing, 1999, s. 208.
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Čím tolerantnější a svobodnější je společnost, čím více tolerance a 

svobody poskytuje, tím pevněji musí být zakotveny zákony, které svobody 

omezují a regulují. Vždy platí, že větší tolerance a svoboda musí být vyvážena
192větší intolerancí a trestem. Toleranci odlišností a intoleranci zla musíme 

vnímat jako mezilidské komunikační normy.

Je třeba správně pochopit samotný pojem tolerance. Výraz tolerance je 

vztahový termín, kterým chceme pro vztahy mezi lidmi fixovat jako normu 

vzájemné snášení. V minulosti prodělával význam pojmu tolerance postupné 

změny. Až do období osvícenství nebyla tolerance žádnou hodnotou (jako tomu 

je dnes), ale pouze prostředkem к dosažení náboženského sjednocení a svornosti.

Samotné slovo tolerance vzniklo z francouzského slova „tolérance“. 

„Tolérer“ znamená ve francouzštině snášet, snést, (s)trpět. Je to francouzský 

výraz pro původně latinské označení „tolerantia“. Jedná se o novotvar „tolerare“, 

který vychází z původního slovesa „tollere“ (unést břímě nebo je nést), jenž 

znamená snášet, vytrpět, mít sílu něco snášet. Původně se vztahovalo na snášení 

fyzické zátěže a teprve později to znamenalo snášení něčeho v oblasti duševní. 

Z vývoje slova lze odvodit, že tolerantní chování si může dovolit pouze ten, kdo 

к tomu má předpoklady a nebojí se rizika.193

Pojem tolerance dnes můžeme vnímat a interpretovat ve dvou základních 

významech.194 Nejprve se zaměříme na pozitivní interpretaci tolerance. Na 

začátku je  třeba si uvědomit, že tu proti sobě stojí dva vzájemně se lišící názory 

(např. náboženská víra, politický program, postoj к menšinám ap.), toto 

uvědomění musí být provázeno snahou pochopit nejen z vlastního zafixovaného 

hlediska patrné rozdíly. Jedině schůdným se v daném případě jeví, když se 

posuzující pokouší vcítit do sobě na první pohled cizího (někdy až nepřátelského) 

stanoviska toho druhého. Pak se často přijde na to, že některé myšlenky prostě 

sloučit nelze, ale jiné poskytují příležitost к bližšímu vzájemnému srovnání, 

jehož výsledkem by případně mohlo být, že na určité aspekty dané věci lze

192 JANATA, Jaromír. Agrese tolerance a intolerance. Praha : Grada Publishing, 1999, s. 158.
193 Tamtéž, s. 123.
194 DOKULIL, M. Ve věci tolerance. Lockovská rozjímání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1995. s. 
47-61 .
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rezignovat, ale ty zbývající se mohou stát prostorem pro vzájemné názorové 

sbližování. A když by se takto postupovalo dál a nacházely by se další případné 

společné jmenovatele, dospělo by se tedy alespoň к minimu vzájemně 

sjednotitelných principů a tezí, na jejichž základě by se mohly sporné strany 

sjednotit alespoň к částečnému výchozímu porozumění. Jde tedy o postup, který 

pro zjednodušení lze popsat ve čtyřech krocích:

1) jasně si uvědomit názorové odlišnosti

2) naslouchat a snažit se pochopit, jak druhá strana myslí, co kritizuje na našich 

názorech

3) porovnávat, které názory mají naději na počáteční sblížení

4) tyto blízké názory, stanoviska vyčlenit a následně se zaměřit zejména na to, co 

obě strany spojuje

Takto společně sdílené názory lze potom respektovat а к druhé straně přistupovat 

jako rovný к rovnému. Ani jedna ze stran však nesmí být připravena o vlastní 

identitu.

Negativně pojatá tolerance ve smyslu strpění je ta, v níž nacházíme spíš 

než pochopení pro někoho jinak zaměřeného pouze shovívavost ve smyslu 

slabosti, či dokonce přezíravost. Tento druhý typ tolerance je vědomým 

přezíráním ideálu rovnosti a svobody ze strany mocensky silnějších.

Musíme si uvědomit, že jediná možná cesta к pozitivní toleranci vede přes 

dialog. Ale smysl má pouze takový dialog, kdy jedna strana je  ochotna 

naslouchat vždy té druhé, respektovat, že někdo jiný může mít odlišný názor. 

Chybou je, že často v návalu polemiky člověk zapomíná, že pravdu a správnost 

posuzuje pouze podle sebe, aniž by se zamyslel nad oprávněností takové 

sebejistoty. Dramatičnost dialogu pak narůstá, každá strana stále dokola opakuje 

svá stanoviska, neposlouchá argumenty strany druhé. Dialog tak vlastně přechází 

v paralelní monology účastníků, které samozřejmě к žádné míře shody a 

tolerance nevedou. Často takovéto dialogy „nedialogy“ můžeme sledovat např. 

u televizních debat politiků. V dialogu je třeba na chvíli „ztišit se“, potlačit hlas 

imperativního já, abychom zaslechli hlas druhého.
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A právě ti lidé, kteří jsou neschopni opravdového dialogu, ti, kteří ztratí 

zájem o dialog s jinak myslícím, než člověk průměrný, jsou nositeli 

intolerance.195

Tak jako celá filosofie je věčným tázáním se, kladením si otázek, i v běžné 

mezilidské komunikaci, která může vést ke konečnému přijetí principu tolerance, 

jsou daleko důležitější inspirující, plodné otázky než samotné odpovědi. Stejné 

otázky můžeme klást opakovaně v časovém horizontu, opakovaně různým lidem, 

opakovaně v odlišných situacích. Následné odpovědi pak porovnáváme a 

vytváříme si přesnější názor na věc.

Inspirující zdroj úvah o toleranci nacházíme v historii např. u 

filosofického myslitele 17. století Johna Locka196. Locke, poplatný své době, 

píše o náboženské toleranci, o nutnosti náboženské snášenlivosti. Nám jde nyní o 

obecnější problém snášenlivosti názorové. Bohužel i v dnešní době je stále 

mnoho případů porušování tolerance náboženské i tolerance mínění. Díky 

médiím jsme denně svědky otřesných dokladů lidské intolerance, často 

nacházející svou daň ve smrti nevinných lidí. Jednou jde o projevy náboženského 

fundamentalismu, jindy o vypjatý nacionalismus, jindy třeba ,jen“ někdo překáží 

jako tušený odpůrce vlastních mocenských snah. A někdy tuto evidentní 

intoleranci doprovází neméně evidentní, jen o něco více překvapující, tolerance 

к té nespravedlivé a lidskost urážející intoleranci.

Lockova tolerance vychází z předpokladu přirozeného práva každého 

jednotlivce řídit se jen svým vlastním svědomím a volit si svou vlastní víru, a 

nikoli jinou, a že pokud svobodné vykonávání této víry nijak neruší ty, kteří věří 

něčemu jinému, a pokud neruší zákony občanské společnosti, pak má být 

svobodné vykonávání takové víry tolerováno. Lockovo pojetí tolerance je 

pojetím rozumně omezené tolerance (co neruší pospolitost, má být povoleno). 

Locke upírá toleranci všem, kteří nejsou ochotni se rozumným způsobem 

podrobit tomu, co libovolná občanská společnost uznává za rozumné a 

zodpovědné, a ve shodě s tím jednat. Absolutní svoboda, tedy svoboda, která se

195 MACHOVEC, М. К filozofickým základům tolerance, ln MACHOVEC, M., ed. Problém tolerance 
v dějinách a perspektivě. Praha ; Academia, 1995. s. 272.
196 John Locke (1632-1704)
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vydává za absolutní toleranci, nepřichází pro Locka v konkrétní občanské
i 197 společnosti v uvahu.

John Locke říká: „Nikdo by neměl být učiněn předmětem nenávisti nebo 

podezření pro hříchy druhých, ale jen pro špatné skutky své vlastní. Lidé kteří 

jsou buřiči, vrazi, političtí vrazi, zloději, lupiči, cizoložníci, klevetníci, 

nactiutrhači a tak dále, ať patří ke kterékoli církvi, ať národní či ne, by měli být 

potrestáni a potlačeni. Ale s těmi, jejichž učení je mírumilovné a jejich mravy 

čisté a bezúhonné, by se mělo zacházet stejně jako s jejich spoluobčany.“ 198

Locke při svých úvahách o toleranci zdůrazňuje také princip 

zodpovědnosti jako přirozený důsledek správného uvažování. Ostře odděluje 

toleranci v soukromé a veřejné sféře. V soukromé sféře (sem řadí zejména víru, 

náboženství) se máme řídit vlastním svědomím, pro veřejnou sféru je 

nejdůležitější zachování občanské společnosti, což je totožné se zachováním řádu 

(jde o příkaz, který je zakotvený v přirozeném právu daném Bohem). Zachování 

občanské společnosti si může vyžádat omezení svobod těch, kteří se nechtějí 

nebo nemohou podřídit jejímu řádu, nikoli však omezení jejich individuálních 

svědomí. Stát nesmí nijak zasahovat do zájmů soukromých (tj. do záležitostí 

víry), na druhé straně církve nemohou pod žádnou záminkou zasahovat do

záležitostí veřejných.

V dnešní době může být člověk do jisté míry znejistěn, co ještě je  pro 

něho soukromou sférou a co je už sférou veřejnou. Za co má nést osobní 

odpovědnost? A kde jsou pro něj hranice osobní tolerance v soukromé a veřejné 

sféře? Kde hledat v dnešní sekularizované pluralitní společnosti základní morální 

principy a principy odpovědnosti? Jak stanovit míru tolerance a intolerance, aby 

se nestal lhostejným např. к věcem veřejným? Dnes stojíme téměř bezradní před 

lhostejností lidí к sobě navzájem, к přírodě, к budoucnosti. Žijeme ve světě, 

v němž evidentně stoupá hranice tolerance i intolerance, ale v tom nežádoucím 

směru. Zarážející je zejména nárůst tolerance к intoleranci. Pouze apaticky 

sledujeme střídající se obrázky různých forem násilí předváděných nám televizní

197 LOCKE, J. Dopis o toleranci. Brno : Atlantis, 2000. s. 25-26 .
198 Tamtéž,’s. 87.
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obrazovkou jako na běžícím pásu. Zdá se nám to již samozřejmé a dokonce snad 

i normální. Na druhé straně nečinně přihlížíme, jak stoupá intolerance 

к toleranci. Jakmile je nám tolerance prezentována někým druhým jako obecná 

hodnota a žádoucí norma, stavíme se na odpor, pokládáme ji za nerealistickou, 

podezříváme ji ze slabosti, zbabělosti, z pokrytectví.

Schopnost tolerance, intolerance i lidskou agresivitu můžeme utvářet, 

formovat pomocí výchovy již od dětského věku. Výchovou můžeme na jedné 

straně posílit schopnost tolerance, na druhé straně naopak posílit sklon 

к cílevědomému agresivnímu chování. Pozor na příliš autoritativní výchovu 

rodičů, učitelů. V současnosti narůstají případy školní agrese dětí namířené proti 

spolužákům i učitelům (šikana). Je to důsledek nesprávné výchovy dětí jednak ze 

strany rodičů, kteří na děti mají málo času, zanedbávají je, nebo jsou příliš 

autoritativní, ze strany médií (televize, filmu), ve kterých jsou prezentovány 

špatné výchovné vzory (akční superhrdinové, časté brutální scény) a v neposlední 

řadě i ze strany školy, která po žácích vyžaduje soutěživost daleko více než 

spolupráci. Děti jsou pak orientovány pouze na vlastní seberealizaci s pokud 

možno okamžitým uspokojením svých individuálních potřeb a přání. Neohlížejí 

se na druhé, které se snaží pouze využívat pro plnění svých osobních zájmů. 

Ze života našich dětí se vytrácí tolerance к druhým, pokřivují se hodnoty. 

V dnešních rodinách, ve kterých se prosadily demokratizační tendence, jak ve 

vztazích mezi rodiči, tak mezi rodiči a dětmi, kde současně silně narůstá 

individualismus, každý člen rodiny je orientován na uspokojování vlastních cílů a 

potřeb, mnohdy chladnou vztahy mezi rodiči a dětmi, snižuje se celková rodinná 

soudržnost, vzájemná tolerance, ubývá vstřícná komunikace.

Jestliže na jedné straně se nedostává tolerance v přímých mezilidských 

vztazích (vysoká rozvodovost, narůstající trend nevstupovat do manželských 

svazků a nemít děti), naopak se zvětšuje tolerance к různým nežádoucím 

projevům prosazování individuálních svobod. Jsme tolerantní vůči nevěrám, 

honbě za vlastním prospěchem za každou cenu (klientelismus, korupce), 

к rostoucím projevům násilí, к vulgarizaci jazyka (vulgárně se dnes mluví na 

veřejnosti, v rodinách, ve sdělovacích prostředcích). Nemůžeme ani souhlasit
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s Richardem Rortym, který patří bezesporu к nej originálnějším filosofům 

současnosti, který však na záležitosti morálky nahlíží příliš relativisticky. Je 

zastáncem myšlenky absolutní rétorické svobody, která se vyznačuje absolutní 

svobodou projevu. Podle Rortyho „ ... ústřední myšlenkou liberální společnosti 

je, že v případě slov na rozdíl od činů, přesvědčování na rozdíl od donucení, 

cokoli je možné ... ,,199 Můžeme si např. dovolit tolerovat byť ,jen“ slovní 

propagandu násilí, či publikování antisemitské literatury? Proto se v dnešní době 

stává výchova к toleranci, ale s jasně vymezenými hranicemi, velmi naléhavým 

úkolem.
Uvědomme si ale, že ani sebelepší teorie výchovy sama o sobě ještě 

nezaručuje optimální výsledek. Pouhým přednášením, „kázáním“ o toleranci a 

slušnosti by se nám zřejmě podařilo přesvědčit jen ty přesvědčené. Příliš 

liberalizované vztahy v rodinách, ve školním prostředí, v celé společnosti dnes 

dále oslabují autoritu rodičů i učitelů. Toleranci jako způsob života, jako způsob 

myšlení musí mladý člověk převzít od opravdových autorit, kterým věří.

Celé dvacáté století bychom mohli označit za století intolerance. Dvě 

světové války rozvrátily hodnotový svět lidí, následovalo období studené války, 

jehož živnou půdou byla nenávist dvou základních ideologií. V totalitní 

společnosti nebyl prostor pro toleranci. Můžeme se poučit z chyb minulých a dát 

toleranci ve 21. století větší šanci? Budeme-li chápat toleranci jako hodnotu 

v pozitivním slova smyslu, stejně jako hodnoty mír, svoboda, pravda, humanita, 

musíme ale vždy jasně vymezit její hranice. Bezbřehou smířlivostí totiž 

nemůžeme čelit zlu. O tom jsme se již v minulosti mnohokrát přesvědčili (např. 

díky smířlivosti světových mocností mohl Hitler dokončit přípravy a zahájit 

největší válku dějin). Toleranci tedy musíme vnímat jako hodnotu relativní, ke 

které je potřeba přistupovat s rozumem a odpovědností, současně je ale základní 

podmínkou lidského soužití a mezilidské komunikace. Tolerance v dnešním 

světě by neměla být pouze abstraktní neuchopitelnou hodnotou, ke které 

vzhlížíme. Měla by být především rozšířenou praxí lidského jednání, postojem 

umožňujícím vnímat a chápat jinak a odlišně, projevovat úctu к druhému,

199 RORTY, R. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge University Press, 1989. s. 51-52.
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к cizímu, odlišnému, opomíjenému. Musíme chtít zachovat všeobecnou pluralitu, 

respektovat právo na odlišnost a jinakost. Nesmíme se bát zachovat ve 

společnosti a myšlení prostor, ve kterém by druzí mohli být jiní, než jsme my. 

Nepleťme si však toleranci s lhostejností, s lhostejností většiny к nejrůznějším 

projevům negativního chování. Kde končí tolerance a začíná lhostejnost, 

nezájem, pohodlnost, zbabělost, snaha zbavit se odpovědnosti? Lhostejnost, 

apatie, tak typická pro dnešní svět, může být pro člověka daleko větším 

nebezpečím než mnohé projevy intolerance.

A protože by nám všem mělo jít především o vytvoření komunikujícího 

lidského společenství, které je stále na cestě za pravdou, připomeňme 

Komenského dávnou výzvu, abychom vždy hledali spíše to, co nás spojuje, co 

máme shodné a ne to, co nás rozděluje, čím se od sebe lišíme. Komenský к tomu 

dodává: „Musíme si však přát, aby se rozdílnost názorů dala nejen snášet, nýbrž i 

odstranit, to je, aby se všechny sporné otázky rozřešily tak moudře, že by se 

nalezlo ohnisko pravdy, v němž by se dobře sešly i názory protichůdné, proti 

sobě stojící, takže by kterýkoli názor podpíral společnou pravdu a byl od ní 

podporován potud, pokud má podíl na pravdě.“200 Výstižně zní také slova 

Radima Palouše z jeho Poznámek к problému tolerance: „Tolerance tedy prýští 

ze skromné pokory a tato pokora se obrací к bližnímu s šetrností, a to nikoli 

proto, aby se pouze nechala být jedna pravda vedle druhé, ale aby bylo 

umožněno společenství ve vzhlížení к PRAVDĚ -  protože pravda je  to, co platí, 

a nikoli to, co mám, co lze mít. Tak se snášenlivost stává výrazem lidské 

družnosti, (...) je známkou lidskosti, totiž že jsme jen  lidé a nikoli bohové, je 

znamením pokory člověka, ne jeho pánovité suverenity. Zakládá lidskou 

zodpovědnost, je sebeovládající důstojností člověka, náleží к plnému lidskému 

bytí ve společenství, ba lidskou společnost sama zakládá.“201 Výchova к toleranci 

se proto musí stát součástí našeho života.

200 KOMENSKÝ, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských. III. sv. Praha : Svoboda, 1992, s. 306.
201 PALOUŠ, R. Poznámky к problému tolerance. In MACHOVEC, M., ed. Problém tolerance 
v dějinách a perspektivě. Praha : Academia, 1995. s. 244.
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3.5 Výchova člověka к multikulturní komunikaci

Žijeme v globalizovaném světě se vzájemnou provázaností a závislostí 

států a mnoha odlišných kultur. Současným velmi vážným problémem je často 

váznoucí komunikace mezi kulturami. Většina zbytečných střetů a nedorozumění 

vzniká právě tím, že neznáme a nesnažíme se pochopit druhou kulturu.

Mnohdy se domníváme, že úspěšnou komunikaci s jinou kulturou zaručí 

pouhá znalost cizího jazyka. Ovládání cizího jazyka nám jistě usnadní 

komunikaci s druhou stranou, ale к plnohodnotné multikulturní komunikaci 

nestačí. Musíme se současně naučit chápat druhé, rozumět jim se všemi jejich 

odlišnostmi, způsoby chování a pravidly soužití. Méně častá pak bude situace, 

kdy lidé sice zvládnou cizí jazyk, ale přesto neporozumí kultuře národa či etnika

s ním spjaté.

Na samém počátku multikulturní komunikace musíme opustit stanovisko, 

že právě ta naše kultura je nejlepší, že naše zvyky, rituály, tradice, hodnoty jsou 

ty nej správnější, nejzávaznější. Tím, že si připustíme existenci dalších, stejně 

hodnotných kultur, předejdeme tzv. etnocentrismu.

Etnocentrismus znamená posuzování jiných kultur podle měřítek naší 

vlastní. Protože jsou mezi lidskými kulturami tak hluboké rozdíly, není žádným 

překvapením, že lidé pocházející z jedné kultury často jen obtížně přijímají 

myšlenky nebo chování kultury jiné. Musíme se snažit dosáhnout toho, aby nám 

v nezaujatém pohledu na život jiných národů nebránily specifické rysy naší 

vlastní kultury.202

Jestliže žijeme v provázaném světě musíme pečovat o vzájemné vztahy. A 

pouze vztah, ve kterém druhého vnímáme jako partnera, je ten správný. Dobrý 

vztah je vztah rovných komunikujících partnerů, kdy jeden má úctu к druhému, 

kdy se snaží toho druhého pochopit, porozumět jeho názorům, respektovat jeho 

hodnoty. Zároveň je připraven učit se od druhého, vést s ním dialog. V současné 

době musíme věnovat zvýšenou pozornost právě multikulturní výchově, jejíž 

součástí je otázka multikulturní komunikace.

202 GIDDENS, A. Sociologie. Praha : Argo, 1999, s. 39.
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Vychovávejme proto již děti od nejútlejšího věku (v rodině, ve škole, 

prostřednictvím médií) к toleranci к odlišnému, tj. к uvědomování si a 

respektování kulturních odlišností. Dnešní děti mohou cestovat do jiných zemí, 

naopak doma se setkávají s cizinci, přistěhovalci, etnickými minoritami, a to i ve 

školních lavicích. Což s sebou přináší každodenní nutnost soužití s ostatními, 

nutnost multikulturní komunikace.

A právě komunikace vytváří velké riziko neporozumění. Pokud bychom 

měli všichni stejnou minulost, zvyky, tradice a sociální zkušenosti, byla by 

vzájemná komunikace snadnější. Ale my však pocházíme z nejrůznějších koutů 

naší planety, máme jinou kulturu, jiný etnický původ, jiné zkušenosti, představy, 

návyky, jiná přání a očekávání. Na stejné situace reagujeme odlišným způsobem. 

Jinak si vysvětlujeme, chápeme komunikační výzvy našeho partnera 

v komunikaci. Tj. do komunikačního procesu vstupujeme s odlišnými způsoby 

vnímání a hodnocení skutečnosti.

Na co se tedy při výchově к multikulturní komunikaci musíme především 

zaměřit? V prvé řadě na předpojatost a předsudky, s kterými již ke komunikaci 

přistupujeme. Naše mínění o lidech s odlišným kulturním zázemím je  ovlivněno 

často negativními informacemi a zkusenostmi s podobnými jedinci, které jsme 

získali tzv. z druhé ruky, a jimiž se necháme manipulovat. To, že díky tomuto 

faktoru mnohdy ubližujeme a nedáme druhému šanci, si ani nepřipouštíme.

Dále je  nezbytné zaměřit se na odlišnosti vnímání, vidění různých věcí 

kolem nás, na to, jak vidíme druhé a naopak, jak druzí vidí nás. Je třeba si 

uvědomit, že náš pohled na věc, čin, člověka je sice jedinečný, nikoli však 

jediný. Na světě může být víc „pravd“, protože lidé vidí jednu věc, situaci, 

zážitek, člověka z mnoha úhlů, tedy odlišně. Tyto odlišnosti ve vidění a vnímání 

způsobují rozdílné zkušenosti, informace, hodnotový systém, který přejímáme ze 

svého kulturního prostředí. Každému z nás se svět rozkrývá, odhaluje jinak. 

Souvisí to s našimi rozdílnými horizonty smyslu. Každá cesta к pravdě vede přes 

uvědomění si mnohoznačnosti a složitosti skutečnosti. Nesmíme se však spokojit 

s konstatováním, že každý má svou pravdu, že vlastně je vše relativní. Naopak 

naším cílem musí být snaha porozumět druhému, domluvit se, případně najít
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společné řešení situace. To se nám podaří jediné tehdy, když se vydáme cestou 

vzájemného vyjasňování svých stanovisek, nahlédnutí problému očima svého 

partnera, ne cestou striktního požadavku přizpůsobení toho druhého obrazu 

svému. Správný postup, ve vztahu к společenským menšinám, je  naučit se 

přijmout druhého i sjeho odlišnostmi, ocenit jeho jinakost a nechtít ho pouze 

sám sobě přizpůsobit, tj. přizpůsobit většině.

Zdrojem komunikačních nedorozumění bývá také odlišný tzv. 

komunikační styl203, či komunikační etiketa204. Lidé různých kultur jsou při 

komunikaci ovlivněni svými kulturními zvyklostmi a tradicemi, tj. používají jiná 

gesta a další prostředky neverbální komunikace, jinak se zdraví, oslovují, odlišně 

řeší konfliktní situace. Příkladem rozdílného užití prostředků neverbální 

komunikace může být úsměv. Usměje-li se na druhého člověka Evropan či 

Američan, vyjadřuje tím dobrou náladu, přátelský vztah, sympatie. Naopak 

úsměv u Japonce či Korejce znamená rozpaky, nejistotu, omluvu.

Multikulturní komunikace je rovněž ovlivněna uznávanými hodnotami 

komunikujících stran. Proto je  důležité znát a respektovat mnohdy odlišné 

hodnotové preference komunikujících.

Naším společným cílem je  naučit se žít v multikulturní společnosti 

zahrnující množství odlišných sociokulturních skupin. Soužití s příslušníky 

menšin musí být založeno na principech tolerance, respektu, dialogu a 

konstruktivní spolupráce. Nástrojem je  multikulturní výchova. Ve vztahu 

к menšinám záleží pouze na nás, jak se к nim zachováme, jak jim  budeme 

ochotni naslouchat, jaký prostor pro komunikaci poskytneme. Zároveň jim 

musíme dát dostatek informací o nás samotných, o našich potřebách, způsobech 

vidění, očekáváních. Chybný postoj je předem odsoudit, distancovat se, 

nepokusit se hledat společné cesty. Multikulturní soužití je možné pouze mezi 

partnery, kteří se nezbavují vlastní identity, uvědomují si ji, jsou sami sebou. 

Zároveň jsou ale tolerantní, nebojí se přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí, za 

své činy.

201 ŠIŠKOVÁ, T., ed. Menšiny a migrant i v České republice. Praha : Portál ?nm <= i л
204 PRŮCHA, J. Interkulturnipsychologie. Praha : Portál, 2004, s 150
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A právě učitel je tou výchovnou autoritou, která se stává hlavním 

průvodcem labyrintem multikulturality. Proto při přípravě budoucích učitelů 

musí být věnována pozornost jejich multikulturní edukaci. Učitel na jedné straně 

musí obstát v každodenní pedagogické komunikaci s příslušníky nejrůznějších 

menšin, na druhé straně je jeho úkolem připravovat příslušníky majority na 

každodenní setkávání s minoritami (v místě bydliště, ve škole, na ulicích, na 

pracovišti), na hledání společné cesty skrze vstřícnou komunikaci, vzájemné 

poznávání a pochopení odlišností.

3.6 Cesta diskursní etiky

Diskursní budeme dále chápat jako argumentativní, racionální. Vycházíme 

z teorie komunikativního jednání Jürgena Habermase, kde je „diskurs formou 

komunikace, která vylučuje argumentativně nepodložené nároky výpovědi na 

správnost a pravdivost do oblasti mimoracionálního.“205

Diskursní etika umožňuje, aby se lidé se zcela odlišnými názory spojili a 

předložili pravidla obecně přijatelného jednání. Komunikace se tedy musí 

odehrávat tak, že každá komunikující strana je ochotna zkoumat, zda má pravdu, 

a nechce okamžitě, aby jí bylo „dáno za pravdu“. Právě v dnešním složitém 

multikulturním světě, v němž vedle sebe stojí často protichůdné, těžce 

sjednotítelné zájmy, je třeba vytvořit takové komunikační prostředí, aby žádná 

skupina nebyla předem zvýhodňovaná, privilegovaná, což by ostatní skupiny 

vnímaly jako diskriminaci, nátlak. Tento přístup má velký společenský význam, 

chceme-li se pokusit dosáhnout alespoň částečné hodnotové a názorové shody. 

Kdo vstupuje do diskursu, musí být připraven hledat řešení, která by mohla být 

přijata větší částí jednajících.

Předními zastánci diskursní etiky komunikativního společenství jsou výše 

zmíněný Jürgen Habermas a Karl-Otto Apel. J. Habermas je přesvědčen o tom, 

že pouze tehdy, když jsme ochotni naslouchat důvodům druhého a brát jeden na

205 BLECHA, 1. a kol. F ilo so fic k ý  slovník. 2. vyd. Olomouc : nakl. Olomouc, 1998, s. 90.
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druhého ohled (tj. vzájemně respektovat rozumné názory), budeme schopni 

dosáhnout shody ohledně etických hodnot. Diskurs znamená, že se jedná o 

analýzu založenou na dialogu více stran, kdy je zvažována platnost jejich 

stanovisek, soudů a zájmů. Ideálem diskusní etiky je to, aby v dialogu zvítězil ten 

nej lepší argument, a to vlastní vahou (ne proto, že ho přednesl někdo např. ve 

významnější funkci). Proto diskursní etika zásadně odmítá užití jiných 

prostředků než argumentace a zdůvodnění. Je tedy otevřený prostor pro 

dorozumívání mezi lidmi, skupinami, kulturami, který není ideologicky 

manipulovatelný institucemi moci, není zneužitelný pro účelové, strategické 

jednání.

Základní podmínky diskursu porušuje např. učitel, který při debatě s žáky 

jim nepřímo vnucuje vlastní názory a dokonce naznačuje, že v případě jejich 

nesouhlasu budou potrestáni. V tomto případě je nesprávně uplatňována formální 

autorita učitele, nejde o svobodnou dialogickou komunikaci.

Každý, kdo vstupuje do diskursu, musí být vybaven určitými 

komunikačními kompetencemi:206

1) umět pochopit obsah věcného zdůvodnění

2) být schopen kritizovat přednesený náhled

3) být schopen zformulovat v dané věci otázku

Zároveň se diskursní etika řídí určitými základními principy, které jsou 

důležité pro vedení správného dialogu:207

1) princip rovnosti -  všichni účastníci diskursu mají právo účastnit se diskuse a 

být vyslechnuti

2) princip sebeurčení -  v podstatě jsme rovnocenní jen do té míry, do jaké jsme 

schopni si vzájemně zajistit právo rozhodovat o svém životě

3) princip otevřenosti -  tím, že věci neskrýváme, respektujeme schopnost 

druhého utvořit si na základě informací vlastní názor. Současně se nesnažíme 

zakrýt nebo utajit cokoliv ze svého průběžného rozhodování.

206 HENRIKSEN, J.-О., VETLESEN, A. J. Blízké a vzdálené. Boskovice : Albert, 2000, s. 139.
207 Tamtéž, s. 136-8.
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Komunikativní společenství musí uznávat hodnoty spravedlnosti a 

solidarity. Vždy to, co již bylo dohodnuto, není dále zpochybňováno a žádnou 

stranu nezvýhodňuje (pokud bychom se o tom předem nedohodli). Na řešení 

problému se podílejí všichni a společnými silami usilují o optimální v daném 

případě dosažitelný výsledek. Komunikativní jednání je tedy založeno na hledání 

pochopení a jednoty v duchu vzájemnosti. Také je dobré umět se dívat na věci 

s odstupem. Znamená to, vnímat problém i z pohledu druhého člověka, čerpat 

z jeho zkušeností, rozkrývat jeho horizonty vidění světa. Komunikativní 

společenství je tedy společenstvím dialogu otevřených, rovných lidí, kteří se 

chtějí vzájemně poznat a respektovat.

Pro komunikativní společenství může být nebezpečím každá (byť 

přirozená) nerovnováha ve vztazích typu rodič -  dítě, učitel -  žák, lékař -  

pacient, domorodec -  přistěhovalec apod. Každý takovýto nerovný vztah 

předpokládá zejména velkou dávku odpovědnosti, která musí být provázena 

důvěrou, kterou nám ti slabší projevují. Musíme si uvědomit, že být 

v asymetrickém vztahu tím silnějším současně předpokládá chtít přispět к tomu, 

aby ten slabší se stal méně závislým, tj. stal se autonomnějším.

Přestože všichni žijeme v jednom světě, každý z nás má ještě ten „svůj 

svět“. Proto je důležité najít společně přijatelné zdůvodnění pro normy 

vzájemného soužití, na nichž se budeme schopni dohodnout. Diskursní etika nás 

může naučit jakou cestou se к tomuto komunikativnímu společenství přiblížit. 

Této etice se musíme všichni učit, a to již od nejútlejšího věku. Podle mínění J. 

Habermase právě výchovné vzory jsou jednou z možných integračních forem 

společnosti podporující vědomí skupinové sounáležitosti a solidarity 

komunikativně jednajících individuí proti instrumentálnímu jednání, které je 

postaveno na schématu účel -  prostředek -  racionalita, jenž se nemůže 

prosazovat donekonečna.

Musíme si však uvědomit, že ne vždy se podaří dosáhnout výsledné 

názorové či hodnotové jednoty, shody, i když jsme přesně postupovali 

naznačenou cestou etického diskursu, tj. snažili jsme se situaci, problém probrat 

společně ze všech možných úhlů pohledu. Často se střetáváme s lidmi, na které
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správné argumenty neplatí, také s jinými, kteří zase zneužívají svou moc, takže 

výsledek diskursu nevzejde ze svobodné komunikace, ale ze skrytého nátlaku 

silnějšího. Mnozí lidé jsou neochotní vystoupit za svůj horizont a snažit se 

porozumět horizontům druhých. Toto všechno jsou jistě reálné překážky 

nastolení úspěšné diskursní etiky. Avšak musíme si uvědomit, že výsledná 

nejednota, která vzešla z diskursu, kde byly předloženy různé argumenty 

zúčastněných stran, kde došlo ke snaze porozumět si, je vždy lepší, než nejednota 

bez vyslechnutí a prozkoumání vzájemných argumentů.
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4. Rodina a škola

Má-li být jedinec už od nejútlejšího věku vychováván k vstřícné 

komunikaci, měl by se na této cestě setkávat s přirozenou autoritou svých 

vychovatelů (především rodičů a učitelů), kteří při svém výchovném působení 

musí postupovat jednotně, vzájemně spolupracovat, což se nemůže podařit bez 

jejich vzájemné otevřené komunikace.

4.1 Autorita rodiče

Správná rodičovská autorita má pro výchovu dětí nesmírný význam. Ve 

výchově jsou nejvíce úspěšní ti rodiče, kteří mají u dětí přirozenou autoritu. Tu 

mohou mít pouze ti z nich, jimž děti důvěřují, váží si jich. Dítě potřebuje mít své 

životní vzory a právě rodič s přirozenou autoritou by mohl být jedním z nich. Pro 

správný rozvoj osobnosti dítěte je důležitý takový domov, kde zakoušejí pocit 

bezpečí, jistoty, solidarity, pravého zázemí. Rodič je tím, kdo stanoví, vymezuje 

pravidla chování. Ale stejně důležité je, aby byl pro své dítě „přístavem“, 

ochráncem, jistotou, rádcem, vzorem. Tím, kdo disponuje životní zkušeností, 

moudrostí a citovou vroucností.

Přirozená autorita není samozřejmostí, nevzniká automaticky, je  třeba š iji 

budovat krůček po krůčku a tuto cestu může usnadnit otevřená komunikace. 

Velmi důležité je umět dítěti naslouchat, být tu s ním, ne pouze vedle něho. 

Přirozenou autoritu lze tedy získat pouze cestou vzájemného naslouchání a 

porozumění. Nestačí dítěti sdělit poučku, příkaz, je třeba sdílet s ním jeho 

starosti, každodenní události, snažit se porozumět jeho světu. Musíme umět 

s dítětem navázat kontakt, mluvit s ním. Porozumět svému dítěti (i naopak) vždy 

tedy znamená komunikovat sním . Vztah rodič -  dítě by nebyl úplný bez 

komunikace. Na komunikaci si v dnešní uspěchané době, kdy jsou rodiče často 

zaneprázdněni, musíme najít čas. Nelze nic odsouvat na zítra, potom, až to 

dokončím.
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Často se mluví o tom, že v dnešní době je autorita rodičů silně oslabena. 

Zpochybňovatelě rodičovské autority upozorňují, že rodiče dnes na své děti 

nemají dostatek času, děti nejsou závislé na svých rodičích jako na informačním 

zdroji, v mnohých specializovaných (např. počítačových, jazykových) znalostech 

a dovednostech dokonce své rodiče předstihují, v neúplných rodinách chybí 

výchovné vzory, ubývá morálních zásad, přibývá případů zanedbávaných a 

týraných dětí, rodin, kde děti citově strádají. Výše zmíněné argumenty jsou 

oprávněné, ale nejsme právě v situaci (často zmiňovaná krize rodiny), kdy 

musíme volat po potřebě posílení žádoucí přirozené autority rodičů, a to pokud 

možno obou rodičů? Vždyť žádný Internet, mediální vzor, vrstevník nemůže 

plnohodnotným způsobem suplovat pravou rodičovskou autoritu, která se 

projevuje nejen příkazy a zákazy, ale především jako životní jistota, přirozená 

opora v dnešním složitém světě.

Konkurenty rodičovské autority jsou v dnešní době média, která silně 

ovlivňují veřejné mínění, životní názory, vkus, produkují uměle vytvářené 

mediální vzory, ktere mají děti tendenci napodobovat a nekriticky uznávat. Často 

je jejich výchovný vliv spíše nežádoucí, není v souladu se skutečnými životnímu 

hodnotami.

Pohled společnosti a dospělých na dítě se v průběhu historie podstatně 

měnil. Současně s tím se proměňovala i rodičovská autorita. Až do 19. století 

vztah rodič -  dítě je  možno vnímat jako vztah ambivalentní. Projevuje se 

výrazným odstupem dospělých, poslušnost dětí je vynucována tělesnými tresty, 

na děti jsou nakládány pracovní povinnosti, děti jsou často dávány na vychování 

mimo domov. Možným projevem distance dospělých od dětí je i vykání dětí 

svým rodičům. Až s počátkem 20. století se začíná prosazovat větší 

demokratičnost rodinných vztahů, která se projevuje snahou rodičů více pomáhat 

svým dětem. V rámci rodičovské výchovy ustoupily metody nátlaku a 

podrobování, přibylo dobrovolnosti, citovosti, pomoci, vzájemného poskytování 

uspokojení. Později v některých zemích šel vývoj až do jakéhosi druhého 

extrému -  kultu dítěte.
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Rodičovská autorita je  uplatňována srázným  podílem obou pohlaví. 

Bezprostřední předchůdkyní dnešní rodiny byla rodina patriarchální, v níž muž -  

otec měl neomezenou moc. Teprve demokratizační tendence v rámci rodiny daly 

prostor pro rozvíjení autority ženy -  matky. Dnes je žádoucí, aby se 

v plnohodnotně fungující áplně rodině autorita obou rodičů vhodně doplňovala.

Pedagogové spolu s psychology popisují odlišné výchovné styly, vzorce 

chování v péěi o děti, v nichž se rodičovská autorita projevuje různou měrou 

Jedním z možných dělení je rozlišení autoritativního, autoritářského, 

shovívavého a zanedbávajícího výchovného modelu.208

Chee-li rodič vychovávat své dítě komunikativně, a tím posilovat svou 

autoritu, musí dobře zvažovat pH řešení každodenních událostí správný druh a 

intenzitu trestání. Známá je  poučka, že dítě má být povzbuzováno, chváleno při 

každé sebemenší příležitosti, kdy vidíme, že se snaží, i když třeba jeho výsledky 

nejsou ty nejlepší. Rodič se musí naučit rozlišovat situace, kdy je výchovné dítěti 

odpustit a kdy si zasluhuje trest. Trestáme jen v nutných případech. Když už 

musíme přistoupit k trestu, či zákazu, řiďme se pravidlem, že slova mají vždy 

větší váhu než jakýkoli nezvládnutý projev vzteku. Dítěti je třeba vždy vysvětlit, 

co dělá špatně. Trest je vždy choulostivou záležitostí. Každý trest, příkaz i zákaz 

musí dítěti dávat smysl. Pak je spíše ochotné přijmout i případný trest bez 

vzpoury a vzdorování. Má-li mít trest (zákaz) pro dítě výchovnou hodnotu, musí 

následovat bezprostředně po činu. Tresty se nemají pouze slibovat ani oddalovat. 

Dále musí být trest spravedlivý, ne příliš přísný a krutý. Spravedlivý, přiměřený 

trest dítě přijme, necítí se pokořeno, umožní mu začít se chovat jinak a lépe. 

Rodiče se musí snažit vůči svým dětem neužívat ironii, posměch. Autorita rodiče 

závisí i na tom, jak dokáže zvládat různé krizové výchovné situace. V případě, že 

sám rodič chybuje, se nesmí bát otevřeně před dítětem přiznat svou chybu.

Během etapy dětství a mládí dochází к proměnám vnímání rodičovské 

autority. Během času dospívání dítěte se rodičovský jednostranně pečovatelský 

vztah postupně mění ve vztah symetričtější. Dítě se učí relaci autority již ve 

svém raném životním období. Kdy nejprve svým vztahem к matce si vytváří

208 VALIŠOVÁ, A. a kol. Autorita ve výchově. Praha : Karolinum, 1999 s 89-90
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základní vztah к autoritě a zároveň důvěru к okolnímu světu. Psychologové 

upozorňují současně na nepostradatelnou úlohu otce již brzy po narození dítěte. 

Dříve se jednostranně upřednostňovala role matky. Dítě předškolního věku 

potřebuje rodičovskou autoritu vnímat především jako zdroj bezpečí, citu, něhy, 

lásky a radosti. Tradiční rodičovská dělba rolí ovlivněná patriarchální mentalitou 

dnes v řadě rodin bývá poněkud oslabena, nebo převrácena, často jeden z rodičů 

v rodině dokonce chybí. Nemusí tedy platit, že otec je tím, kdo usměrňuje, 

schvaluje, případně trestá a matka naopak polituje, pohladí, ochrání, přijme.

Dítě v mladším školním věku (6-11 let) vnímá rodičovskou autoritu stále 

ještě víceméně neproblematicky. Rodiče jsou nepostradatelnými nositeli domova, 

jistoty, nositeli poradních, oceňujících i kritizujících hlasů. Děti od nich 

očekávají otevřenou komunikaci, upřímnost. Otevřenou komunikací se dítě snaží 

vyznat se v tom, co cítí, řešit své problémy, včetně těch citových.

V období pubescence (11-15 let) se vztah к autoritám dostává do nové 

dimenze. Klesá závislost na rodičích, pokračuje proces osamostatňování, 

odpoutávání se od rodičů. Přesto vztahy к rodičům jsou stále na prvním místě, 

ale dostavuje se častá kritika dospělých, útok na dosud samozřejmě uznávané 

autority, celkový negativismus, případně vzpoura. Proto výchovné působení ze 

strany rodičů musí být obzvlášť opatrné a hlavně nenásilné. Rodiče musí být 

pozorní, trestající pouze tehdy, když není vhodné jiné řešení. Pozor na tělesné 

tresty, ty jsou vnímány jako urážka, ponížení. V tomto období je  vhodná 

demokratická výchova, brát dítě jako svého partnera, diskutovat s ním, dát mu 

určitou míru svobody, aby si mohl více rozhodovat o některých svých 

záležitostech. V tomto období si pubescenti vedle dosavadních vztahů autority 

vytvářejí vlastní vztahy, které sami určují. Novými oblíbenými autoritami mohou 

být někteří jejich vrstevníci, nebo i nereálné osoby (např. románová, filmová 

postava), mediální vzory. Ale i tito symboličtí partneři hrají důležitou roli 

v identifikaci dospívajícího. V tomto období je také výrazně jinak vnímána 

formální a neformální autorita. Formální autoritě se pubescenti podřizují s nevolí, 

ale neformální autority si snadno oblíbí. Je tedy důležité do jaké míry se rodičům 

podaří udržet pozici neformální autority.
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V období adolescence (15-20 let) mladí stále podrobují své rodiče přísné 

kritice, nejde však již o naivní dětskou vzpouru, ale kritika se týká zásadnějších 

otázek (např. životních názorů, společenské morálky). Mladí vytýkají generaci 

rodičů zastaralé názory, prázdný život, časté kompromisy, absenci zájmů atp. 

Rodiče se nesmějí vzdát, musí s nimi vést dialog, musí brát jejich názory vážně a 

obhajovat svá stanoviska, názory, hodnoty, životní způsob. Kritika nemá být 

jednostranná. I když dospívající kritiku ze strany dospělých špatně snáší, 

potřebují ji. Dialog, kdy obě strany vznáší své argumenty, je velmi prospěšný. 

Názorová konfrontace může být vystřídána důvěrnými rozhovory, které obě 

strany jistě uvítají. Není správný podbízivý přístup rodičů, to ohrožuje jejich 

autoritu. V některých rodinách ani rodiče nechtějí být autoritou, naopak se snaží 

za každou cenu mladým vlichotit, přizpůsobit svůj způsob života jejich zájmům. 

Je to jistě jeden z krajních důsledků demokratičtější výchovy, která je dnes 

liberálnější, povolnější. Mladým tak ubývá příležitostí к osobní revoltě, 

konfrontaci, střetu s autoritami, ke generačnímu konfliktu.

Dobré je, aby si rodič od svého dospívajícího dítěte uchoval jistý odstup. 

Je chybné v něm vidět opakování vlastního života, chtít, aby on napravil, co se 

nám vjeho věku nepovedlo. Tak jako existuje identifikace dítěte s dospělým, 

může existovat identifikace dospělého s dítětem. Musíme přijmout skutečnost, že 

se naše dítě liší od nás samých. Musíme se naučit od svého dítěte odpoutat stejně 

jako dovolíme, aby se adolescent od nás citově odpoutal, aby si mohl vytvořit 

blízký vztah i к někomu jinému.

Autorita rodičů vůči dětem tedy nezmizela. Musíme ji však vnímat 

v jiných kontextech a v mnohých proměnách. Nabývá nových podob a forem. O 

autoritu se musí pečovat. Rodiče si musí uvědomovat, že ovlivňovat děti 

neznamená tvarovat je  podle nějakého univerzálního modelu, nebo pouze podle 

svých vlastních představ. Nesmí působit násilně mocensky, omezovat 

individualitu svých dětí, zbavovat je  možnosti být sám sebou. Autorita a svoboda 

se nesmějí vzájemně vylučovat. V podmínkách rodiny musí jít o hledání a 

nalézání srozumitelného řádu, fungujících partnerských vztahů mezi dospělými i 

dospělými a dětmi, vzájemného respektu a vhodné míry podřizování se. To vše
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se může podařit pouze s pomocí vstřícné, otevřené, oboustranné komunikace. 

Dítě se prostřednictvím svého vztahu к autoritě učí úctě, zacházení s normami a 

hodnotami, učí se hodnocení, respektování práv a povinností. A rodič, který chce 

mít autoritu, musí umět probudit v dětech zájem.

4.2 Autorita učitele a její proměny

Autoritu učitele můžeme chápat z dvojího úhlu pohledu:

- jako pravomoc, s níž je spojena odpovědnost. Učitel určuje cíle, obsah a

metody učení, organizuje vyučování, stanoví některé normy chování (s 

cílem udržet pořádek a kázeň ve třídě) a hodnotí výsledky učení. 

Rozhodování a odpovědnost nelze přesunout na děti.

- ve významu kvality vedení, která se skládá ze čtyř prvků autority:

a) poznání (učitel jako nositel poznání a vzdělání)

b) úroveň činnosti, dovedností a schopností (schopnost podněcovat myšlení a 

zvídavost žáků, řešit problémy, organizovat učení, řídit, komunikační 

dovednosti)

c) výkonnost (odolnost vůči zátěži, intenzita pracovního nasazení, ...)

d) mravní vlastnosti (být příkladem)209

Obdobně rozlišujeme formální autoritu (ve smyslu pravomoci). Je to 

autorita daná společností, skupinou. Pro úspěch výchovy je důležité, aby to 

nebyla autorita jediná. Důležitá je proto i neformální autorita (autorita daná 

žáky). V tomto významu znamená vážnost, úctu, ochotu respektovat učitele. 

Velmi nízká neformální autorita může výuku ohrožovat či dokonce 

znemožňovat.

Především kompetence učitele, tj. to, co dělá dobrého učitele, co ovlivňuje 

jeho přirozenou (neformální) autoritu, jsou tedy prvotním základem jeho celkové 

autority.

Přirozená, neformální autorita učitele záleží např. na :

209 VALIŠOVÁ, A. a kol. Autorita ja k o  pedagogický problém. Praha : Karolinum, 1998, s. 26-29 .
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- věcné znalosti předmětu

- umění vyučovat

- přístupu к žákům

Pro získání neformální autority je  důležité, má-li učitel takové vlastnosti, jimiž 

nad žáky vyniká, které chtějí napodobovat, když dokáže žáky motivovat к učení. 

Protože autorita není žádná vlastnost, ale vztah, velmi důležité je získat důvěru 

žáků. To, jaký vztah se vytvoří mezi učitelem a žáky, závisí na celé řadě 

okolností. Jistý podíl na vytvoření tohoto vztahu mají především znalosti učitele 

spolu se zaujetím pro svůj předmět, jeho pedagogické dovednosti, tj. jak umí 

učit, jak si udržuje kázeň, zda-li spravedlivě hodnotí výkony žáků. Žáci také 

zohledňují osobní vlastnosti učitele, jeho vystupování, které jsou důležité pro 

získání důvěry. Žáci oceňují přiměřenou náročnost, spravedlivé hodnocení, 

přívětivost učitele.

Autorita učitele je velmi členitým celkem, sestává z různých složek 

učitelovy osobnosti. Nikdy není hotová, trvalá, definitivní. Naopak se musí 

obnovovat při každém setkání s žáky.

R. Palouš, když hovoří o pravé, neformální autoritě „vychovatele jakožto 

toho znalého, zkušeného, zasvěceného a -  nikoli v poslední řadě -  nadaného
v 210

průvodce na cestě“ , si na druhé straně uvědomuje, že „vychovatelé byli a jsou 

nedokonalí, neideální, výchova bude mít co do činění vždy s jistým podílem 

autority věkové, funkční, formální.“211 Pak je potřebné, aby žáci shovívavě 

přehlíželi učitelovu nedostatečnost a byli pokorní к autoritě samotné výchovy a 

autenticky se na ní podíleli.

Každý učitel ví, že jeho autorita není trvalá, že ji každý den obnovuje, 

zvyšuje nebo ztrácí, že je  to vztah, který závisí na obou stranách. Podstatnou 

vlastností autority je  její vztah ke svobodě vedených, který může mít dvě krajní 

polohy. Na jedné straně může jít o úplnou podřízenost vedených, od kterých je 

vyžadována poslušnost, nekritičnost, závislost, a veškeré rozhodování, pravomoc 

a odpovědnost má vedení. Opačným protipólem je úplná volnost, což znamená

210 PALOUŠ, R. Totalismus a holismus. Praha : Karolinum, 1996, s. 107
211 Tamtéž, s. 107-108.
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rezignaci na vedení, na výchovu (antipedagogika). Výchovná praxe stále více 

ukazuje, že škola (ale i rodina) bez autority a smysluplného řádu neplní účel, 

ztrácí svoji hodnotu, pevnost, jistotu.

Je třeba si současně položit otázku, zda-li „tradiční“ kvalifikace učitele je 

pro současnou školu stále dostačující? Rozvoj učitelovy osobnosti není 

jednoduchou záležitostí. Jako všechny utvářecí procesy je procesem složitým a 

dlouhodobým. Základem socioprofesní přípravy jsou zejména tři dimenze -

teoretická (vědomostní), praktická (dovednostní) a osobnostní (hodnotová,
212axiologická).

Učitelova práce je velmi náročná, zvlášť v dnešní době. Především je 

náročná na rychlost jeho reakcí a rozhodování, na jeho samostatnost, verbální 

pohotovost, pružnost a tvořivost v řízení pedagogických situací. V současnosti se 

na bedra učitelů nakládají další a další úkoly, s nimiž si společnost a mnozí 

rodiče neumějí poradit a očekávají řešení právě od učitelů.

Řada pedagogických teoretiků se předhání v délce a členitosti výčtu 

kompetencí, které by budoucí učitel měl získat během své přípravy na výkon 

profese. Někdy se nám mohou zdat takovéto soubory profesních kompetencí 

nereálné, tj. nad síly jednoho člověka. Daleko účelnější by byla cesta, kterou
v t

naznačuje S. Stech, jenž doporučuje „spíše ukázat dilemata, rozpory a nejistoty, 

se kterými se budoucí učitel bude potýkat (...) naučit ho reflexi a kladení otázek
r ' 213  vlastnímu konání.“

Základní problém učitele moderní doby spočívá vtom , že podoba 

„skutečného života“, pro nějž by škola měla děti připravovat, se neustále a někdy 

velmi rychle mění. Má-li učitel nutně jisté zpoždění už v tom, co učí, ještě méně 

ochotně se přizpůsobuje „skutečnému světu“, právě pokud jde o jeho nestálost, 

proměnlivost. Zejména v psychologické literatuře je často věnována pozornost 

tzv. syndromu vyhasínání či vyhoření, který se dostavuje nej častěji v závěrečné 

fázi profesní dráhy učitelů. Projevuje se únavou z vyučování, zklamáním

212 NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci 2002 s 
8 .

213 ŠTECH, S. Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika, 44, 1994, č. 4, s. 319.
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z vlastní profesionální úspěšnosti, nezájmem o další sebevzdělávání a odporem 

к pedagogickým inovacím.

Učitel se však musí celoživotně vzdělávat. Učitel se dokonce musí učit 

více než ti, které učí, což říkal již M. Heidegger. Důležitá je tedy především 

učitelova ochota ke změně. Učitel, stejně jako celá výchova, nesmí ustrnout, 

stagnovat, musí být v neustálém pohybu, proměně, která je  odrazem měnící se 

životní skutečnosti a nových nároků.

Jedinec v moderní společnosti, kdy roste nejistota, bezradnost, mnohdy 

dokonce bezmocnost běžného člověka, je připraven přijímat za své „nové“ 

autority, které mu ukáží správnou cestu, zmírní jeho pochybnosti a nabídnou 

alespoň ostrůvek jistoty v tak zrelativizovaném světě. Jednou z těchto nových 

autorit by mohla být samotná výchova se stále se zdokonalujícím vychovatelem.

4.2.1 Názory žáků a studentů na přirozenou autoritu učitele

Koncem školního roku 2005/2006 (převážná část terénní práce proběhla 

v červnu) jsme žákům a studentům několika vybraných škol v Hradci Králové, 

Pardubicích a v dalších obcích do 15 tisíc obyvatel položili formou 

polytematického dotazníku mimo jiné i několik otázek (převážně otevřených), ve 

kterých se měli zamyslet nad problémem přirozené učitelské autority. Cílem této 

části projektu bylo zjistit nejprve jaký je skutečný stav, zda-li dotázaní žáci a 

studenti vnímají své současné učitele jako jedince převážně s přirozenou 

neformální autoritou a proč. Dále pak obecně, jaké vlastnosti podle jejich názoru 

přirozenou autoritu učitelů posilují či naopak oslabují.

Vyhodnocovali jsme 585 správně vyplněných dotazníků, z toho 287 

dotazníků od žáků devátých tříd základních škol, 142 dotazníků od studentů 

třetích ročníků gymnázií a 156 dotazníků od studentů středních odborných škol. 

Průměrný věk respondentů na základních školách byl 15 let, průměrný věk 

středoškolských a gymnaziálních respondentů byl 18 let. Realizace projektu byla 

umožněna finanční podporou Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec 

Králové.
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V naší další interpretaci se omezíme pouze na kvalitativní vyhodnocení 

zjištěných skutečností (pro zaměření této odborné práce, dle našeho názoru, 

vhodnější), přestože přesná statistická data máme také к dispozici.

Respondentům jsme na začátku vysvětlili rozdíl mezi formální a 

neformální přirozenou autoritou. Na dotaz, zda-li má většina jejich učitelů 

přirozenou (neformální) autoritu, tj. dobrovolně je poslouchají, váží si jich, 

důvěřují jim, odpovídali chlapci nejčastěji variantou spíše ne, ale dívky situaci 

vnímaly pozitivněji a nejčastěji volily variantu spíše ano. Odpovědi byly 

obdobné u žáků i studentů všech typů škol. Přirozená autorita není vůbec 

samozřejmostí, každý učitel si ji musí poctivě budovat. O něco snadnější to je, 

jak prokázaly výsledky šetření, ve vztahu к dívkám, chlapci autority přijímají 

problematičtěji.

Zajímalo nás, když si respondenti myslí, že má většina jejich učitelů 

přirozenou autoritu, proč tomu tak je. Zda-li se mezi charakteristikami učitelů 

s přirozenou autoritou objeví i některé z komunikačních kompetencí jako je 

vstřícná komunikace, či partnerský vztah к žákům. Vybíráme některé z odpovědí, 

ve kterých jsou sledované komunikační kompetence zmíněny:

„Dávají nám prostor pro diskusi.“ (studentka 3. ročníku gymnázia)

„Chovají se к nám fér, dá se s nimi domluvit, nechovají se nadřazeně.“ 

(studentka třetího ročníku gymnázia)

„Nemluví monotónně, rozumí tomu, co vykládá, má ochotu prodiskutovat věci.“ 

(student třetího ročníku střední průmyslové školy)

„Nevyužívají svého postavení к tomu, aby nás shazovali, dokážou nás 

vyslechnout a respektovat (v rámci možností) naše názory.“ (studentka třetího 

ročníku obchodní akademie)

Další volnou otázkou jsme sledovali proč se studenti domnívají, že jejich 

učitelé nemají přirozenou autoritu. Získali jsme širokou paletu odpovědí, z nichž 

vybíráme pouze několik, které chybu spatřovaly právě v nesprávné komunikaci: 

„Protože nerespektují názory žáků, nejsou ochotni diskutovat, někteří nejsou 

ochotni připustit vlastní chybu.“ (studentka třetího ročníku gymnázia)
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„Někteří se chovají povýšeně a mají pocit, že jsou hrozně důležití“ (studentka 

třetího ročníku gymnázia)

„Připadá mi, že hrají pouze na sebe a že jsou protihráči. Měli by ale hrát s námi, 

pomáhat nám. M yje nezajímáme.“ (student 3. ročníku střední průmyslové školy) 

„Nedokáží nás někdy pochopit a vžít se do naší situace.“ (žák deváté třídy 

základní školy)

„Jsou namyšlení, ztrapňují nás.“ (žák deváté třídy základní školy)

Šetření ukázalo, že žáci i studenti nejsou příliš přesvědčeni o přirozené 

autoritě svých učitelů, a to ve větší míře chlapci. Většinou dokáží jasně 

formulovat svá stanoviska, proč přirozenou autoritu jejich učitelé mají, či nemají.

Dotazovaným jsme také předložili třináct předpokladů, které by měl 

splňovat „ideální“ učitel s přirozenou autoritou. Jejich úkolem bylo vyjádřit 

pomocí pětistupňové škály svou míru souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. 

Při vyhodnocování jsme vypočítali průměrné hodnoty a podle nich sestavili 

pořadí (na prvních místech jsou tvrzení s největší mírou souhlasu). Přirozená 

autorita učitele podle respondentů nezáleží na skutečnostech, vyjádřených 

tvrzeními, která skončila na jedenáctém až třináctém místě. Předpokladem 

přirozené autority není podle respondentů mladší věk, moderní oblékání ani 

mužské pohlaví. Žáci základních škol, gymnázií i středních odborných škol 

se názorově příliš neliší, pouze žáci základních škol vidí více než starší studenti v 

učiteli s přirozenou autoritou člověka kamarádského, který by jim  také byl 

rádcem při řešení jejich problémů.
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Tabulka č. 1: Pořadí předpokladů, které by měl splňovat „ ideální“ učitel 

s přirozenou autoritou (na prvních místech největší souhlas)

ZŠ G SOŠ
Měl by nás hodně naučit 1. 1.-2. 1.-2.

Měl by být spravedlivý 2. 1.-2. 1.-2.

Měl by nám dát prostor pro vyjadřování vlastních názorů 3. 3. 3.
Měl by si umět zjednat kázeň ve třídě 4.-5. 4. 5.
Měl by být přívětivý 4.-5. 5. 4.

Měl by si s námi povídat i o věcech, které s učivem nesouvisí 6.-7. 7.-9. 6.
Měl by být kamarádský 6.-7. 7.-9. 8.-9.
Měl by nám být rádcem při řešení našich problémů 8. 10. 10.
Měl by nám být svými charakterovými vlastnostmi vzorem 9. 7.-9. 8.-9.
Měl by být přiměřeně náročný a přísný 10. 6. 7.
Měl by být mladšího věku 11. 11. 12.
Měl by chodit moderně oblečený 12. 13. 11.
Měl by to být muž 13. 12. 13.

Dále měli respondenti odpovídat na volně položenou otázku, které 

nej důležitější vlastnosti podle nich spoluvytvářejí přirozenou autoritu učitele. 

Volně formulované odpovědi respondentů jsme seskupili do jedenácti kategorií 

(podle jejich obdobného významu) a ty dále seřadili do žebříčku podle jejich 

četností.

Podle žáků 9. tříd základních škol si přirozenou autoritu nejsnáze získá 

učitel spravedlivý (objektivní), kamarádský (přátelský, přívětivý, nevyvyšující 

se), který si umí zjednat kázeň, tolerantní (má pochopení pro žáky, schopnost 

naslouchat, komunikuje s nimi, řeší jejich problémy) a přívětivý (milý, vlídný, 

nekřičí, klidný, trpělivý). U studentů gymnázií se na druhém místě co do četnosti 

objevuje, že musí hodně naučit, tj. umět učit, vysvětlit látku, podat zajímavý 

výklad. Kategorie s vlastnostmi typu tolerance, schopnost naslouchat, 

komunikovat, řešit problémy studentů si nejlépe stojí v odpovědích studentů
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středních odborných škol, u nichž zaujímá dokonce druhé nejčastější místo. 

Jednoznačně tedy vítězí jako nejčastější odpověď u všech dotázaných žáků a 

studentů spravedlnost. Pro srovnání uvádíme tabulkový přehled nejčastějších 

jedenácti kategorií, kde můžeme vzájemně porovnat pořadí podle typů škol.

Tabulka č. 2. Pořadí nej důležitějších vlastnosti, spoluvytvářejících přirozenou 

autoritu učitele (čím nižší pořadové číslo, tím častěji respondenty zmiňované 

vlastnosti)

ZŠ G SOŠ
Spravedlivý, objektivní 1 1. 1.
Kamarádský, přátelský, přívětivý, nevyvyšuje se 2. 8. 8.
Umí si zjednat kázeň 3. 3. 7.
Tolerantní, má pochopení pro žáky, schopnost naslouchat,

komunikuje s nimi, řeší jejich problémy 4. 6. 2.
Přívětivý, milý, vlídný, klidný, trpělivý, nekřičí 5. 4.-5. 5.
Hodně naučí, umí učit, umí vysvětlit látku, zajímavý výklad,

učení ho baví 6. 2. 3.
Přiměřená přísnost a náročnost 7. 7. 6.
Chytrost, inteligence, vědomosti 8. 4.-5. 4.
Smysl pro humor, vtip 9. 9. 10.
Dobré vyjadřovací schopnosti 10. 10. 11.
Starší věk, životní zkušenosti 11. 11. 11.

Žáci základních škol oproti ostatním respondentům velmi často spojují
přirozenou autoritu učitele s kamarádským, přátelským, přívětivým, 

nevyvyšujícím se přístupem, tj. přístupem rovný s rovným. Všechny kategorie 

respondentů si dostatečně uvědomují důležitost vstřícné komunikace, schopnosti 

naslouchat a určité míry tolerance (tato kategorie se objevuje na 4., 6. a 2. příčce 
sestaveného žebříčku).
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Zodpovědí na další volně položenou otázku, které vlastnosti naopak 

učitelovu přirozenou autoritu oslabují, jsme sestavili třináct kategorií a ty seřadili 

podle četností.

Podle odpovědí žáků 9. tříd základních škol přirozenou autoritu ztrácí 

především učitel nespravedlivý, s nízkým sebevědomím (nerozhodný, nejistý, 

nervózní), dále i ten, který je výbušný (křičící, vznětlivý, hrubý), arogantní 

(nepřátelský, ponižující své žáky), který nic nenaučí, i ten, který je 

nekomunikativní (netolerantní, neschopný diskuze). Studenti gymnázií oproti 

ostatním respondentům častěji zmiňují negativní účinek přílišné kamarádskosti 

(laskavosti, přívětivosti) na učitelovu autoritu. Studenti středních odborných škol 

větší oslabující význam přikládají malým vědomostem učitele. Pro názorné 

srovnání opět uvádíme tabulkový přehled nejčastějších třinácti kategorií, ve 

kterém můžeme porovnat pořadí podle typů škol.

Tabulka č. 3: Pořadí vlastností, oslabujících přirozenou autoritu učitele (čím 

nižší pořadové číslo, tím častěji respondenty zmiňované vlastnosti)

ZŠ G SOŠ
Nespravedlivý, neobjektivní, zaujatý, nadržuje 

Nervózní, roztržitý, bojácný, nejistý, nerozhodný, s nízkým

1. 1. 1.

sebevědomím 2. 2. 2.
Výbušný, vznětlivý, hrubý, agresivní, křičící 3. 12. 12.
Vyvyšující se, arogantní, nepřátelský, ponižující a urážející 4. 3. 3.
Špatný výklad, nic nenaučí, nudné hodiny 5. 10. 9.
Nekomunikativní, neschopný diskuze, netolerantní, nevstřícný 6. 6. 5.
Lhostejný, neochotný, nezajímající se a nevěnující se žákům 7.-8. 8.-9. 8.
Příliš přísný, náročný 7.-8. 7. 11.
Neschopný zjednat si kázeň 9. 4. 6.-7.
Špatné vyjadřovací schopnosti, nevýrazný hlas 10. 11. 6.-7.
Laskavý, mírný, přívětivý, ochotný, příliš kamarádský 11. 5. 10.
Malé vědomosti, špatné znalosti 12. 8.-9. 4.
Nenáročný, minimální nároky 13. 13. 13.
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Špatné komunikační schopnosti, netolerantnost, nevyslyšení názorů druhých a 

neochota vést jakoukoli diskuzi se na vytvořeném žebříčku objevují na 5. a 6. 

pozici.

Průzkumné šetření ukázalo, jak je přirozená autorita učitele věc 

nesamozřejmá, učitelé si totiž u převážné většiny dotázaných chlapců přirozenou 

autoritu nezískali. U dívek bylo hodnocení shovívavější. Respondenti - chlapci - 

ve vztahu к vzájemné komunikaci svým učitelům vytýkají, že se málo zajímají o 

jejich problémy, proto je nedokáží pochopit, chovají se povýšeně, jsou 

„protihráči“ (přitom by mohli být spoluhráči). Od svého učitele všichni, bez 

rozdílu pohlaví i školy, očekávají, že bude spravedlivý, hodně naučí, dá jim 

prostor pro vyslovení vlastních názorů, bude si také umět zjednat kázeň ve třídě. 

Všichni si také poměrně vysoce cení u svého učitele vzájemné vstřícné 

komunikace, tolerance, schopnosti naslouchat názorům druhé strany, ochoty řešit 

jejich problémy.

Proto je důležité budoucí učitele již během jejich vysokoškolské přípravy 

na své pedagogické povolání dobře komunikačně vybavit. Není však 

nej důležitější ovládat jednotlivá pravidla komunikace, různé techniky, jak vést 

dialog, ale vědět, že vstřícnou komunikací, pravým partnerstvím si mohou 

přirozenou autoritu jen posílit.

4.3 Partnerství rodiny a školy (Problematika jejich vzájemné 

kooperace a komunikace)

V současných demokratických společnostech se hovoří o nutnosti 

rozvíjení partnerství školy a rodiny, tj. dvou institucí souběžně vychovávajících 

mladou generaci. Společná odpovědnost za výchovu vyžaduje spolupráci, která 

by měla být založena na vzájemné důvěře a vstřícné komunikaci. A tomu je třeba 

se trpělivě učit. Je snaha koncipovat školu jako otevřenou instituci. V tomto 

směru jsou přínosné bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde se s otevíráním škol 

rodičovské veřejnosti začínalo daleko dříve.
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Ve většině zemí EU probíhá vzdělávání pro rodiče formou kursů a 

seminářů s cílem poskytnout rodičům lepší přípravu na účast v záležitostech 

školy a při vzdělávání jejich dětí. U nás obdobné vzdělávání pro rodiče 

neexistuje. Současně se u nás stále častěji ozývají návrhy zavést proškolování, 

vzdělávání učitelů, aby byli lépe připraveni na spolupráci a komunikaci s rodiči. 

Do jaké míry je tento požadavek opodstatněný je věcí diskusí mezi odborníky.

Rodič musí být chápán jako zainteresovaný a velmi vlivný partner školy 

při výchově a vzdělávání dětí, ne jako pouhý předpojatý advokát dětí, laik a 

nežádoucí vměšovatel do interních zákonitostí školy, či dokonce ignorant. I ten 

rodič, který pravidelně nedochází do školy, může být dobrým rodičem. To, že 

není častým návštěvníkem školy může být způsobeno pracovní vytížeností, 

pocitem nejistoty, či strachem z komunikace s učitelem, nebo špatnými 

zkušenostmi s vlastním vzděláváním. Škola proto má i těmto rodičům podat 

pomocnou ruku, zbavit je předsudků.

V naší společnosti i dnes do jisté míry přetrvává bariéra ve vztahu škola - 

rodina. Postavení rodičů vůči škole bylo v období socialismu bývalého 

Československa do jisté míry omezováno. Nebylo žádoucí, aby rodiče jakožto 

pedagogičtí laici mluvili, či zasahovali do práce škol.

V 90. letech se o názory rodičů začali zajímat nejprve politikové a 

ekonomové školství. Začalo se hovořit o rodičích a jejich dětech jako 

o klientech (zákaznících) využívajících služeb vzdělávacích zařízení. Postupně 

sledujeme i vstřícné kroky ze strany škol směrem к podchycení rodičovské 

veřejnosti a nabídnutí jí těsnější spolupráce. Tato situace se vyvinula v důsledku 

celkového vedení školského systému směrem к demokratizaci, decentralizaci a 

autonomizaci škol. Což umožnilo velmi pozvolný trend „otevírání se“ škol 

svému okolnímu -  místnímu prostředí a jeho potřebám.

Aby školní výchova a vzdělávání byly co nejúčinnější, je  třeba uznat 

v rozumné míře potřeby, přání a zkušenosti dětí a jejich rodin. Dialog mezi 

školou a rodinou je jistě velmi složitý a je nutné se mu do určité míry naučit. 

Velký podíl na kladném průběhu všech dialogů má vedení školy, které musí ve
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škole i mimo ni vytvořit povědomí o její úrovni a kvalitě působení v závislosti na 

kvalitě učitelů.

4.2.1 Vztah rodičů ke škole

Za výchovu dětí sice odpovídají v prvé řadě rodiče, ale nikdy to není 

jejich výhradně soukromá záležitost. Dnešní doba s sebou přináší mnoho nových 

tendencí. Někteří rodiče si výchovou svých potomků nejsou zcela jisti, či jsou 

příliš zaneprázdněni, a tak se snaží tento úkol přesunout na školu. Těžiště 

výchovy v těchto případech je na škole. Přesto většina rodičů spoléhá na fakt, že 

výchově rozumí. Všichni byli nějakým způsobem ve svých dětských letech 

vychováni, mají děti, které také vychovávají, a tak se domnívají, že výchově 

skutečně rozumí a že mohou podle svého uvážení zasahovat i do školní výchovy.

Předpokladem úspěšné spolupráce musí být důvěra rodiny v možnosti a 

schopnosti školy. Rodiče musí školu vnímat jako rovnocenného partnera, ale to 

závisí především na skutečnosti, jakým způsobem vnímají učitele. Ti jsou tu od 

toho, aby dítě učili, vzdelávali a také ho vychovavali. Ale v mnoha případech 

nemá učitel v oblasti výchovy na co navázat, nebo jindy škola pouze napravuje 

důsledky nesprávné rodinné výchovy. Učitelé však mohou nejlépe pomoci těm 

žákům, kteří mají oporu ve své rodině a jejichž rodiče skutečný zájem o výchovu 

svých dětí projevují. Bývá pravidlem, že rodiče, kteří dostatečně komunikují se 

svými dětmi a znají jejich problémy, dokáží zároveň spolupracovat se školou. 

Existuje tedy společný výchovný úkol rodičů a školy, jehož cílem je výchova 

osobnosti dítěte. Rodičům ani výchovnému působení školy tedy nepřísluší 

absolutní přednost.

Rodič je  ten, který své dítě zná nejlépe a může být tudíž škole v mnohém 

nápomocen. Hlavním úkolem rodiny není učit děti, tedy suplovat školu, ale 

vytvářet dětem pro plnění školních povinností dobré předpoklady. Spolupráce se 

školou pro rodiny znamená skutečně se zajímat o to, co se v ní děje, co v ní dítě 

prožívá a jakým způsobem to prožívá. Vzhledem к času, který dítě stráví po dobu
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povinné školní docházky v této instituci, je pochopitelné, že škola je  předmětem 

stálého zájmu a současně i kritiky ze strany rodičů.

Změna postojů rodičů ke škole je  v prvé řadě podmíněna vymaněním se 

z tradičního a trochu konzervativního utváření vzájemných vazeb. Nové vztahy 

rodičů ke škole, výchově a vzdělávání vůbec a zároveň přeměněné vztahy školy 

к rodičovské veřejnosti a samotným žákům se jeví jako jeden z nej náročnějších 

cílů. V interakci rodiny a školy se kromě přetrvávajících tendencí objevují 

některé nové rysy214, např.:

-  prohlubující se rozdíly v postojích rodičů ke školnímu vzdělávání dětí, ke 

škole a učiteli (jde o rozdíly mezi rodiči různých sociálních skupin a 

různého stupně dosaženého vzdělání)

-  individuální tlak rodičů na kvalitu vzdělávacích služeb školy (výuka 

jazyků, výpočetní technika)

-  rodiče, projevující zájem o školní výsledky svých dětí, požadují ve větší 

míře detailní informace o prospěchu svých dětí a v těchto situacích 

oceňují diskrétnost učitele

-  jako velmi přínosná se jeví spolupráce ze strany rodičů ve formě finanční 

nebo materiální pomoci rodičů-podnikatelů.

Každý učitel má svůj ideál „dobrého rodiče“, se kterým se dobře 

komunikuje a spolupracuje. Škola však musí komunikovat se všemi rodiči a tuto 

komunikaci nelze zajistit jen z hlediska administrativního. Stálým problémem 

zůstává, že např. třídní schůzky navštěvují zpravidla rodiče neproblémových 

žáků a ti, jejichž návštěva je ve škole nejvíce žádoucí, zůstávají doma bez 

sebemenšího projeveného zájmu o školní záležitosti svých dětí. Pokud tedy část 

rodičů aktivně neprojeví zájem o spolupráci se školou jako první, nezbývá nic 

jiného, než aby škola začala hledat cesty к rodičům.

MAŇÁK, J., PROKOP, J., SOLFRONK, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie. Brno \ 
Paido, 1998, s. 63.
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4.3.2 Formy zapojení rodičů do školních záležitostí

Učitelé a celé vedení školy by měli usilovat o to, aby dialog s rodiči byl 

veden na principu rovnosti, protože obě strany spojuje zájem o dítě a vzájemně si 

mohou být prospěšné. Je nutné, aby škola s rodiči o problémech výchovy a 

vzdělávání diskutovala, informovala je o vzniklých problémech a získala tím 

jejich důvěru a zájem. Každému rodiči pochopitelně nejvíce záleží na prospěchu 

vlastního dítěte, což výrazně převažuje nad zájmem o prospěch všech ostatních 

dětí. Pokud rodiče začnou spolupráci se školou vidět v dimenzi větší prospěšnosti 

pro své děti, mohou v ní postupem času spatřovat příležitost i sami pro sebe. 

Zapojení rodičů by totiž mělo být patrné i v oblasti rozhodování či 

spolurozhodování, nikoli pouhého poskytování informací.

Zapojení rodičů do věcí školy může mít různou podobu, intenzitu a 

zaměření:

1) Rodiče mají v prvé řadě vytvořit (zajistit) pozitivní domácí prostředí, které 

bude napomáhat následnému učení ve škole a rozvíjení vhodného chování 

dětí.

2) Rodiče jsou zapojováni ve větší či menší míře do učebních aktivit dětí 

probíhajících doma.

3) Vlastní zapojení rodičů do školního dění pak probíhá na třech úrovních:

,,a) Komunikace s rodiči o každém jednotlivém dítěti.

b) Budování vztahů na úrovni školní třídy.

c) Aktivizace rodičů na úrovni školy.“215

Rodiče disponují určitým souborem individuálních a kolektivních práv. 

Individuálními právy se rozumí např. právo rodičů na svobodnou volbu školy pro 

jejich děti, právo na informace o výsledcích vzdělávání jejich dětí, popř. 

informace o vnitřní organizaci školy, jejím řízení a hospodaření. Kolektivní 

práva rodičů spočívají v jejich zastoupení v poradních a řídících orgánech 

školství, buď na úrovni školy, obce (kraje) nebo na úrovni národní.

215 RABUŠICOVÁ, M. Možnosti spolupráce školy a rodiny. In Partnerství rodiny a školy -  současnost a 
perspektivy. Sborník přízpěvků z 5. pedagogického semináře. Ostrava : Centrum dalšího vzdělávání při 
PdFOU, 1999, s. 29-30.
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4.3.3 Rady škol

Česka republika na rozdíl od jiných evropských zemí má zastoupeny

rodiče pouze v řídících orgánech na úrovni škol (rady škol), ale na vyšších

úrovních řízení škol (tj. místní -  regionální a národní -  centrální úroveň) nemají

čeští rodiče spoluúčast. Na školní úrovni tyto orgány mají jak poradní 
(konzultační), tak i rozhodovací pravomoc.

Jedná se o rady škol, jejichž současná podoba byla legislativně zakotvena 

v zákoně č. 139/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 

Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Rady škol při základních a 

středních školách mají celou řadu důležitých pravomocí. Dále volně vyjímám 

z výše uvedeného zákona.

- Radu školy zřizuje zřizovatel školy.

- Rada školy má šest až patnáct členů, jejichž funkční období jsou dva roky. 
Ředitel školy není členem rady školy.

- Kompetence: schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy,

zprávu o hospodaření, tím plní také funkci veřejné kontroly školy!

Vyjadřuje se ke studijním a učebním oborům, které škola připravuje, ke 

koncepčním záměrům rozvoje školy, kjmenování a odvolání ředitele..!216

Rady škol se ale stále objevují pouze velmi zřídka, mnoho lidí ve školství je  

považuje za zcela okrajovou a nezajímavou záležitost. Část ředitelů škol se 

vzniku rad škol brání, protože mají obavu ze vzniku dalšího kontrolního orgánu 

školy, nebo z neodbornosti členů rad, převážně složených z pedagogických laiků. 

Přetrvává také minimální informovanost rodičů o funkci, smyslu a možnosti rad 

škol. Praxe naznačuje, že rady škol mnohdy vznikají pouze pro potřeby řešení 

problémových situací na škole. Jestliže dojde к vyřešení daného problému, 

stávají se pouhým formálním orgánem. Z pohledu škol disponují rady relativně 

rozsáhlými pravomocemi a na druhé straně minimální odpovědností. Přes 

všechny výhrady je systém vznikajících rad příležitostí, jak přispět к utváření a

POL, M., RABUŠICOVÁ, M. Řízení a správa  ško/• Radv šknl „ ,
do, 1996, s. 105-107. v mezinárodni perspektivě. Brno
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rozvoji občanské společnosti. Jde o možnost reálného vstupu občanů do oblasti 

vzdělávání na úrovni, jež se jich přímo týká.

Kromě školních rad umožňují rodičům podílet se na správě školy a

ovlivňovat její chod také různá rodičovská sdružení při školách (mají různé

názvy, např. Sdružení rodičů, přátel dětí a školy, Výbor rodičů základní školy, 
Nadace školy apod.)

4.3.4 Vzdělávací program Začít snoln

Příkladem další konkrétní možnosti spolupráce školy s rodinou, založené

spíše na osobních, neformálních vztazích, vycházejících z běžného chodu školy,

práce uěitele s dětmi a jejich rodinami, je  vzdělávací program Začít spolu217 (v

originále „Step by step“), k t«ý je  v ČR realizován na mateřských a základních 
školách od roku 1994.

Program Začít spolu klade důraz na individuální přístup к dítěti a na

spolupráci školy a rodiny. Vychází z názoru, že rodina má na výchovu dítěte

největší vliv, nese zodpovědnost za tuto výchovu, a má tudíž právo o jejím

naplňování spolurozhodovat. Rodiče jsou viděni jako rovnocenní partneři, kteří

přinášejí do vzdělávacího systému mnoho užitečného. Učitelé zodpovídají za

vytváření kontaktu mezi školou a rodinou a za jeho udržování. Spolupráce rodiny

a školy má zajišťovat větší shodu ve výchovném procesu a buduje vzájemné 
pochopení.

Vlastní realizace programu je založena na následujících formách 
spolupráce školy s rodinou:

1) osobní kontakt učitele s rodinou

2) písemné formy komunikace učitele s rodinou

3) zapojování rodičů do dění ve třídách

Osobní kontakt učitele s rodinou začíná již první návštěvou rodičů školy 

ještě před tím, než dítě začne daný typ zařízení navštěvovat. Součástí první

■" Program je  realizován za p od p or jedné ze Sorosovjeh nadael Open Socie,y Rund Praha a ve 
spolupráci s Children s Resources Internationa e a je upraven tak ahv i *
vzdělávacím tradicím naší země. J P ^ aby Vyhovoval Potřebám a výchovně
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návštěvy muze být seznámení rodičů s programem školy, metodikou, kterou

učitelé využívají, pozorování učitele při práci s dětmi ve třídě. V případě, že

rodiče zapsali dítě do školy, přicházejí na orientační setkání. Seznamují se

s učitelským týmem, jinými rodiči, režimem dne a dalšími potřebnými

informacemi. Při těchto setkáních získávají informace nejenom rodiče, ale

naopak i rodiče poskytují informace učitelům, kteří si je  zaznamenávají. Všechny

zjištěné podrobnosti se stávají součástí osobního spisu žáka. Na těchto setkáních

zpravidla škola uzavírá s rodiči tzv. „dohodu o vzájemné spolupráci“. Jeden

z účinných způsobů posílení spolupráce a komunikace je  návštěva učitele přímo

v rodině žáka. Učitel se seznámí s přirozeným domácím prostředím dítěte, což

mu umožní lépe pochopit jeho chování a reakce ve školním prostředí. Tyto

návštěvy učitelů v rodinách jsou více praktikovány v zahraničí než u nás. Vždy je

třeba postupovat velice citlivě a brát v úvahu velkou pracovní vytíženost

některých rodin. Učitel by měl к osobním kontaktům s rodiči využít i čas

příchodu a odchodu dítěte do školy, kdy je  zpravidla doprovázeno jedním

z rodičů. К největší míře spolupráce a kontaktu se všemi zúčastněnými aktéry

však dochází při poradách učitelů s rodiči ve škole (jde 0 formu klasických

třídních schůzek), nebo při rodinných setkáních, kteiých se účastní společně děti, 
rodiče a učitelé.

Je zřejmé, že ve všech případech a trvale nemůže být realizován osobní 

kontakt s rodinou. V těchto situacích je  vhodné, pokud škola udržuje s rodinami 

kontakt písemný. К  formám takové komunikace můžeme zařadit: letáčky, 

brožury, příručky (informace o programu školy, mimoškolních aktivitách ...),' 

zpravodaj (pravidelné aktuální konkrétní informace), neformální krátké zprávy 

pro rodiče o úspěších ěi nezdarech dítěte, informační nástěnka pro rodiče,

schránky pro návrhy rodičů, kde se rodiče mohou anonymně vyjádřit к provozu 
školy.

К největším obtížím zatím dochází při zapojování rodin přímo do dění ve 

třídách. Tento jev není v našem prostředí běžný a vyžaduje mnoho úsilí a 

otevřenosti z jedné i druhé strany. Rodiče mohou být ve třídách nejprve pouhými 

pozorovateli, jindy mohou na žádost učiteie pomáhat při různých aktivitách, nebo
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aktivně sami přijdou s nabídkou nějaké konkrétní pomoci. Program „Začít spolu“ 

dokonce počítá s funkcí rodiče „asistenta“, kletý dochází do školy pravidelně a 

pomáhá učiteli při plánování a realizaci výchovně vzdělávací činnosti ve třídě. 

Tento rodič „asistent“ může být i finančně ohodnocen. Škola musí pomoci 

rodičům překonat počáteční ostych. Pomocnou rukou ze strany školy může být 

např. zřízení tzv. rodinné místnosti, jež slouží třeba к posezení s ostatními rodiči, 

vzájemné výměně zkušeností, nebo jen к přečtení informací na nástěnce.

Ne vzdy se vsak při realizaci tohoto programu v praxi podaří naplnit 

všechny výše zmiňované ideje. Obtíže se nejčastěji objevují při přesvědčování 

rodičů o užitečnosti jejich aktivního zapojování do školního dění. Na tyto bariéry

naráží např. Základní škola Svobodné Dvory u Hradce Králové, která se pokouší 
o začlenění tohoto programu do výuky.

Co říci к tomuto tématu závěrem? O rodině a škole bylo napsáno mnohé,

o jejich vzájemné kooperaci a komunikaci toho v české literatuře nalezneme již

méně. Realita vztahů mezi školou a rodinou v ČR signalizuje, že vztahy mezi

školami a rodiči spíše stagnují, než aby se zintenzivňovaly. Přitom dobře

fungující vztahy mezi školou a rodinou mohou předejít různým problémům dětí, 
č ije  úspěšně vyřešit.

Zdá se, že obě instituce, škola i rodina, přikládají větší odpovědnost za 

výchovu jedna druhé a mnohdy podceňují vlastní možnosti ovlivnění tohoto 

procesu. Ukazuje se, že spolupráce rodiny a školy dokonce neprobíhá ani 

v programech, které si ji vytyčily jako jeden z hlavních cílů. Z této skutečnosti 

vyplývají dva závěry: buď učitelé nejsou schopni motivovat rodiče a probudit 

v nich potřebný zájem o věci školy jako celku, protože к tomu nejsou dostatečně 

proškoleni, či sami motivováni, nebo přes veškerou snahu učitelů zůstávají 

všechny pokusy bez odezvy přičiněním rodiny. V naší společnosti, kde je  vysoká 

zaměstnanost žen - matek, bude vždy nedostatek času na přímou účast rodičů na 

chodu školy a zcela logicky bude převažovat zájem rodičů o studijní výsledky 

svých dětí (tj. účast na třídních schůzkách, informačních dnech). Pravdou tedy 

zůstává, že velká část rodičů sice věnuje pozornost dětem a jejich školním
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problémům, nikoli však škole jako takové, což je možná do jisté míry 

pochopitelné, ale není to jistě cesta к účinné spolupráci obou institucí.

Určitě je tedy co zlepšovat. Ze všeho, co bylo výše konstatováno, vyplývá 

jediné: dobro dítěte spočívá ve spolupráci obou institucí, v hledání konkrétních 

způsobů, nikoli pouze důvodů.

Musíme si však uvědomit, že ze strany psychologů je oprávněně 

podotýkáno, že usilovat o naprostou jednotu školy a rodiny ve smyslu stejného 

tlaku či působení je v podstatě zhoubné, protože v dítěti dochází ke zmatení 

rejstříků a rolí institucí a dochází к problémům v procesu utváření jeho identity. 

To, oč lze usilovat, je fungující komunikace, hledání společné řeči při vědomí 

odlišnosti obou institucí a respektování jejich teritoria a intimity.218

218 ŠTECH, S. Zpráva o kolokviu: Interakce škola - rodina a školní úspěšnost žáka Pedazoeika  1995 
roč. 45, č. 2, s. 180-183. ’
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Závěr

Nahlížíme-li na fenomén výchovy filosofickým pohledem, vidíme její

mnohorozměmost. Vychovaje pro nás nikdy neukončeným procesem stávání se

člověkem v pravém slova smyslu, je  tím nejvlastnějším lidským vztahem, ve

kterém se střetává role člověka jako bytosti vychovávané a vychovávající, ať už

jde o vztah učitele a žáka, rodiče a dítěte, staršího a mladšího, zkušenějšího a

nezkušeného. Důležitý je také ontologický rozměr výchovy. Ve výchově se

především ptáme po podstatě vlastního bytí, snažíme se dospět к porozumění

bytí člověka, k sebe porozumění. Současně výchova slouží к porozumění celku

světa, nacházení místa člověka v tomto světě, uvědomění si úlohy člověka jako

spolutvůrce tohoto světa. Výchova dává člověku oporu, zakotvení, základní

životní orientaci. Pomáhá mu najít vlastní cestu, která ho vede určitým směrem,

vytyčuje mu jisté mantinely. A na této cestě má člověk také objevit svou 
individualitu.

Protože ve výchově jde nejčastéji o setkávání se živých bytostí, výchova

nás učí být spolu, připravuje člověka ke komunikaci s druhými lidmi, к vedení

dialogu, ke kladení otázek. Výchova je  předlouhá cesta plná překážek, na které

se setkávají vychovávaný a vychovatel. Avšak vychovatelem nemusí být vždy

živý jedinec, ale také napsaný text, instituce, tradice, dějinná zkušenost, či jiná 
autorita.

Výchova je tedy tím, co člověka provází „a jeho životní pouti za pravým 

člověčenstvím, za rozumějícím soužitím s ostatními lidmi, s přírodou, za 

opravdovými hodnotami, které nacházíme, chráníme, uchováváme pro generace 

další. Výchova učí člověka lidsky žít ve společenství ostatních lidí. Umět „být 

spolu“ s ostatními lidmi není vždy snadné, což nám odhaluje pohled do lidských 

dějin. Jde to jen tehdy, když je  člověk ochoten domluvit se s druhými, 

respektovat jejich odlišné názory, tolerovat jinakost, pluralitu, mnohost, trpělivě 

hledat ostrůvky společného dorozumění a porozumění. Tady stojí před Jýchovou 

nelehký úkol rozvíjení schopnosti mezilidské komunikace ruku v ruce 

s posilováním tolerance a odpovědnosti. Výchova učí člověka „být ve vztahu“,
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ne být izolovaný, egocentrický, individualistický, učí ho vidět vždy širší 
horizonty a souvislosti.

Pokud na výchovu nahlížíme jako na interpersonální vztah, nechápeme ji

pouze jako určitou činnost (postup, technologii, „uměni“ vychovávat), tj. to, co

vychovatel s vychovávaným činí, aby dosáhl optimálních výchovných účinků.

Důležitý je  zejména druhý úhel pohledu na výchovu jako vztah mezi

vychovatelem a vychovávaným, kdy zdůrazňujeme osobní přístup vychovatele

s cílem pomoci rozvinout osobnost vychovávaného. Dobtý vychovatel má dovést

vychovávaného až tam, kde vychovávaný sám přijme odpovědnost za svou další 
výchovu.

Zamýšhme-h se nad kompetencemi vychovatele (rodiče, učitele,

vedoucího zájmového kroužku atp.), mezi které patří i odpovídající komunikační

dovednosti, zaměřujeme sc na kulturu jazyka, vyjadřování, správnou formulaci

otázek. V prvé řadě učitelé, kteří programově sledují záměr působit na druhé lidi

(nejen žáky, ale i rodiěe, širší veřejnost), se uěí efektivní komunikaci.

Problematika zkvalitňování a dalšího utváření komunikativních dovedností je

nezbytnou součástí přípravy na učitelské povolání a následně i dalšího 
vzdělávání učitelů.

Pokud jako jeden z naléhavých úkolú výchovy v současnosti vidíme 

výchovu člověka к sociální komunikaci, prosazujeme celkové komunikativní 

pojetí výchovy, jehož základními znaky jsou např. partnerský vztah mezi 

vychovávaným a vychovatelem, který s sebou přináší respekt a úctu 

к vychovávanému. Vychovávaný je  chápán jako aktivní tvůrce sebe sama 

v interakci a komunikaci s druhými. Výchova se děje jako proces spolupráce, 

kooperace, není jednostranně manipulativní. Odpovědnost za výchovu nese nejen 

vychovatel, ale i vychovávaný sám za sebe. Vychovatel, který na sebe bere riziko 

zasahovat do soukromí jiného člověka, převezme i odpovědnost za následky. A 

stejně tak vychovávaný, který se vystavuje vlivu vychovatele, převezme 
odpovědnost za svou vlastní výchovu.

Vedle pojmu výchova je užitečné odlišit pojem vzdělání a kvalifikace. 

Vzdělání nechápeme pouze jako soubor rozličných konkrétních vědomostí.
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Vzděláni je to, co nás disponuje к bytostně lidskému, к rozumění světu, ve 

kterém žijeme. Vzdělaný člověk se lépe orientuje v pluralitě současného 

složitého světa, dokáže si lépe udělat vlastní názor na věc, následně se svobodně 

rozhodnout, dokáže oddělovat podstatné od nepodstatného, správně hodnotit, 

vytyčit si priority a hodnotové žebříčky. Kvalifikace, která dává člověku možnost 

zvládat věcné problémy, připravuje člověka na výkon určité profese. Dlouhodobé 

závody v předávání stále většího a většího kvanta poznatků, současně s účelovou 

odbornou kvalifikací, vedou к zanedbávání výchovné složky a jsou jednou 

z hlavních příčin stále pokračující krize výchovy.

Mnohé dnešní krize jsou důsledkem primární zásadní krize mezilidské

komunikace, o které se však zatím, ke škodě věci, příliš důrazně nemluví. Tato

krize je provázena ztrátou důvěry v druhého. Člověk je  osamoceným individuem,

egoistou, zahleděným sám do sebe, do svých problémů, neprojevující zájem o

druhé, o věci veřejné. V celé společnosti současně chybí řád, konsensus, shoda

alespoň ohledně těch nejzákladnějších hodnot. Je tedy již  na čase začít se znovu

ptát po hodnotě a smyslu samotné lidské existence, po způsobech harmonického

lidského soužití. Klademe si zásadní otázky, hledáme vhodného společníka pro

vedení dialogu, pro vzájemnou komunikaci, která rozhodně není jen sdělováním, 
ale především sdílením.

Při studiu pojmu sociální komunikace využíváme poznatky filosofie, která 

se jako jediná zabývá komunikací jako základem, předpokladem, východiskem 

lidského života, řeší problém, jak uchopit samotnou povahu komunikace ,jako 

takové“. Komunikaci chápe jako univerzální podmínku lidského bytí. Všímá si 

toho, jak se v procesu komunikace teprve utváří subjektivita a individualita, jak 

si člověk vytváří vlastní identitu. Také ji vidí jako vztahovou vzájemnost, 

naslouchající sounáležitost, odpovědnou otevřenost, sn iž  vycházíme jeden 

druhému vstříc. Společenské vědy, námi v práci sledované, naopak zajímají 

různé aspekty fungování komunikace. To, co může být společné filosofii i 

různým vědním přístupům к sociální komunikaci, je  hledání možností 

mezilidského dorozumění i porozumění. Překonání krize sociální komunikace je
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možne jen cestou dialogu, který není jen „nástrojem“, metodou poznávání 

pravdy, ale především vztahovou vzájemností.

Při našem badatelském úsilí jsme si uvědomili, že ač vstřícná, dialogická 

sociální komunikace musí překonávat svou vlastní krizi (někam se vytratilo to 

pravé společenství, spolubytí, sounáležitost, pospolitost), která současně přispěla 

к celé řadě dalších krizí, je nakonec vždy jedinou možnou cestou, jak všemožné 

krize překonat. Řešení tedy spatřujeme ve výchově к sociální komunikaci, 

к dialogickému řešení konfliktů. To není možné bez poznávání, tolerování a 

chápání druhého člověka. I jiní lidé mají právo na myšlení, prožívání a činnost 

svým vlastním způsobem, a proto jsou jiní, což neznamená, že jsou lepší nebo 

horší. Jistě nám to rozkiyje bohatost, pluralitu světa, o kterou bychom byli jinak 

ochuzeni. Správná výchova usiluje o zkvalitnění sociální komunikace a hledání 

cest jejích nových možností. Vstřícná sociální komunikace je  zaručenou prevencí 

násilí, které chápeme jako důsledek přerušené nebo nedostatečné mezilidské 

komunikace, citové prázdnoty, vypočítavosti. Násilí a agrese je  případem 
deformované komunikace a vztahovosti.

Domníváme se, že bez přirozených výchovných autorit se výchova dětí a 

mládeže v dnešní společnosti neobejde. Pouze komunikativní výchova dokáže 

vychovat komunikativní jedince. Vychovatel sc snaží navázat partnerský vztah 

s vychovávaným, ten se vytváří pomocí vstřícné komunikace, pomocí

projeveného zájmu o názory, problémy, starosti i radosti vychovávaného a 

v neposlední řadě pomocí autenticity, otevřenosti (vychovatel se snaží být sám 

sebou, snaží se zaujmout, přichází s novými podněty).

Výchova к sociální komunikaci nemůže být úspěšná bez výchovy 

к odpovědnosti. Právě ve výchově a vzdělání se spojuje odpovědnost

vychovatele za život a vývoj dítěte, za pokračování světa s odpovědností

vychovávaného. Již každý člověk, který odpovídá, na sebe dobrovolně bere 

břemeno odpovědnosti za svou odpověď. Přijmutí odpovědnosti je aktem 

rozhodnutí, vyžadujícím určitou míru statečnosti.

Součástí výchovy к sociální komunikaci je  i výchova к toleranci.

Tolerance není pouze abstraktní neuchopitelnou hodnotou, ke které vzhlížíme. Je
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běžnou praxí lidského jednání, postojem umožňujícím vnímat a chápat jinak a 

odlišně, projevovat úctu к druhému, к cizímu, odlišnému, opomíjenému. 

Důležité je respektovat právo na odlišnost a jinakost. Nepleteme si však toleranci 

s lhostejností, s lhostejností к nejrůznějším projevům negativního chování.

V současnem globalizovaném světě se učíme multikulturní komunikaci. 

Jestliže žijeme v provázaném světě, pečujeme o vzájemné vztahy. A pouze vztah, 

ve kterém druhého vnímáme jako partnera, je  ten správný. Dobiý vztah je  vztah 

rovných komunikujících partnerů, kdy jeden má úctu к druhému, kdy se snaží 

pochopit, porozumět jeho názorům, respektovat jeho hodnoty, je  připraven učit 

se od druhého, vést s ním dialog. Multikulturní soužití je  možné pouze mezi 

partnery, kteří se nezbavují vlastní identity, zároveň jsou ale tolerantní, nebojí se 

přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí, za své činy.

Protože východisko z krizové situace současného světa vidíme 

v komunikativním společenství lidí, zmiňujeme jednu z možných cest, jak tohoto 

ideálu dosáhnout. Inspiraci nacházíme u filosofů J. Habermase a K.-O. Apela, 

kteří jsou zastánci diskursní etiky. Diskursní etika má umožnit, aby se lidé se 

zcela odlišnými názory spojili a předložili pravidla obecně přijatelného jednání. 

Komunikace se tedy má odehrávat tak, že každá komunikující strana je ochotna 

zkoumat, zda má pravdu, a nechce okamžitě, aby jí bylo „dáno za pravdu“. 

Diskurs tedy znamená, že se jedná o analýzu založenou na dialogu více stran, 

kdy je  zvažována platnost jejich stanovisek. Ideálem diskursní etiky je  to, aby 

zvítězil ten nejlepší argument, a to vlastní vahou. Diskursní etika odmítá užití 

jiných prostředků než argumentace a zdůvodnění. Samozřejmě si uvědomujeme 

reálné překážky takovéhoto postupu, protože vždy se najdou lidé, na které 

správné argumenty neplatí, nebo jiní, kteří zneužívají svou moc a používají 

nátlak. Avšak nejednota, která vzešla z diskursu, je  vždy lepší, než nejednota bez 
vyslechnutí vzájemných argumentů.

К vstřícné komunikaci vychováváme od nejůtlejšího věku. 

Nezastupitelnou roli má proto výchova v rodině. Nelze ale spoléhat na to, že 

pouze rodina tento úkol dokáže bezezbytku splnit. Svá očekávání proto současně 

směřujeme kc škole, která by měla mladým lidem umožnit nejen programově, ale
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i svým vlastním duchem, cvičit své schopnosti komunikovat, vést dialog a tím je

do dalšího života vybavit potřebnými komunikačními dovednostmi. Výchovné

snažení v mnohém usnadňují vychovatelé (především rodiče a učitelé)

s přirozenou autoritou. Přirozená autorita není samozřejmostí, nevzniká

automaticky, budujeme si ji krůček po krůčku. Získáváme ji pouze cestou

vzájemného naslouchání a porozumění. Budoucí učitele již  během jejich

vysokoškolské přípravy na pedagogické povolání dobře komunikačně

vybavujeme. Nestačí ovládat jednotlivá pravidla komunikace, různé techniky, jak

vést dialog, ale vědět, že vstřícnou komunikací, pravým partnerstvím si mohou 
přirozenou autoritu jen posílit.

Školu koncipujeme jako demokratickou, otevřenou instituci, která se

nebrání spolupráci především s rodiči svých žáků a studentů. V současnosti se

hovoří o nutnosti partnerství školy a rodiny. Ukazuje se, že nacházení „společné

řečí“ a probouzení ochoty rodičů spolupracovat naráží na řadu bariér. Když už

rodiče spolupracují, převažuje u nich zájem o studijní výsledky svých dětí, nikoli 
o problémy školy jako takové.

Jsme si vědomi, že dané téma skýtá ještě celou řadu dalších inspirací, 

které by bylo možné dále rozpracovávat. Například pokusit se o exkurs do 

historie a porovnat komunikační situovanost člověka, to, jak si člověk v různých 

dobách odlišně vyjasňuje svou „situaci“ ve světě, jaká pojítka zakládají 

komunikaci. Nebo naopak jedno téma aktuální, jak se promítá téma komunikace 

do současných Rámcových vzdělávacích programů, ve kletých by výchova 
к sociální komunikaci měla být prioritou.

My jsme chtěli především poukázat na obrovské možnosti sociální

komunikace, které jsou často podceňovány. Alespoň částečně se oprostit od

scientistického pojetí komunikace a pokusit se o filosofické rozkrytí smyslu a

podstaty komunikace, současně však uplatnit i multidisciplinární přístup 
к tomuto tématu.
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Summary

The dissertation points out the huge potential of social communication that 

is often undervalued. It tries to clear o f scientist interpretation of communication. 

It is understood in a simplified way only as a flow, retrieval, providing, and 

handing atomized pieces of information on. This work attempts philosophical 

divulgence of the sense and of the core of communication. At the same time there 

is used multidisciplinary attitude to the issue as well. Philosophy interprets 

communication not only as universal condition of human being, as a mean of 

mutual understanding and sympathy, but also as searching and forming of one’s 

own identity.

Even if helpful, dialogical social communication has to master its own 

crisis (true partnership, co-existence, solidarity and unity wasted somewhere) 

which immediately contributed to the series of further crisis (including the crisis 

of upbringing) it remains the only possible way to master all manner of crisis. 

Solution is then considered in training to social communication, to dialogical 

conflict solving. We should learn to tolerate and to understand the other man. 

Education should take care of improving of social communication and finding 

ways of new possibilities.

Helpful social communication is a guaranteed prevention of violence and 

aggression that can be understood as a consequence of disconnected or 

insufficient interpersonal communication, emotional emptiness or self-interest. 

Education to social communication cannot be done without training to 

responsibility, tolerance and nowadays to multicultural communication as well.

Natural child-bearing authority makes children and the youth education in 

the contemporary society easy. To raise individuals with communicative abilities 

it is important for the very education to be communicative. Educator should try 

to establish partnership relation with the one who is trained. This relationship is 

made with the support of helpful communication, with the support of expressed 

interest about opinions, problems, troubles and joy of the educated person. 

Within this effort mutual cooperation of a family and school is essential.
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