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Motto:

„ M ým domovem ovšem není je n  mé češství, j e j ím  i mé 
českoslovenství, tedy má stá tní příslušnost. Mým domovem  

j e  posléze i Evropa a mé evropanství i -  nakonec tato 
planeta  a je j í  současná civilizace a pochopitelně i celý 

tento svět (...).
Myslím, že každé z těchto vrstev lidského domova j e  třeba  
přizna t to, co je j í  jest, žádnou z nich nemá smysl jm énem  

j in é  popírat či násilně vylučovat ze hry, interpretovat ja ko  
m éně důležitou či m éně hodnotnou, všechny p a tř í do 

našeho přirozeného světa a dobrá společenská organizace  
m usí všechny v míře jim  přim ěřené respektovat a všem  

dávat přirozenou příležitost к naplnění. Jen tak lze otevřít 
prostor ke svobodné seberealizaci člověka ja ko  člověka, 
к uskutečnění je h o  identity, neboť všechny vrstvy našeho  

domova, stejně ja k o  celý náš přirozený svět, jso u  
neodm yslitelným  prostředím  naší lidské sebeidentifikace; 
člověk zcela zbavený všech vrstev svého domova by byl 

zcela zbaven sám sebe, svého lidství. “

Václav Havel (1991)



Ú V O D

Evropa jako zdroj identity učitele

Během studií na vysoké škole jsem  prožila řadu měsíců v zahraničí jak  pracovně, tak i 

studijně. Tyto pobyty mě velice obohatily. Získala jsem  mnoho přátel po celé Evropě i 

mimo ni a na známá místa se velice ráda vracím. To mne inspirovalo к diskuzím o 

aktuálních významech pojmu Evropa, a tak účast v projektu Phare „Vzdělávání učitelů 

v evropských záležitostech“ v roce 1999 -  2000 byla logickým vyústěním těchto událostí. 

Ne všichni účastníci projektu -  učitelé základních a středních škol -  byli motivováni 

podobně jako  já. Začala jsem  se tak zajímat o široké souvislosti tohoto jevu.

Nesouhlasím také se zjednodušováním témat vztahujících se к Evropě, jak  jsm e toho 

svědky v současné veřejné diskuzi. Mluví-li se o Evropě, začíná se směšovat několik 

témat. Evropská unie se zaměňuje s pojmem Evropa a evropské občanství se 

pojmenovává jako  evropanství. Známé jsou slogany: „vzhůru do Evropy“ nebo „zpět do 

Evropy“ . Jaké jsou souvislosti těchto jevů v kontextu školního vzdělávání? Tyto otázky 

mě velmi inspirují a motivují v další práci.

Je důležité položit si otázku: Co si myslíme, čemu věříme, kdo jsm e? Co je  pro nás 

Evropa? Co je vlastně Evropa? Kdy se zrodila Evropa? Jaká je  budoucnost Evropy? 

Otázky zdánlivě jednoduché, aktuální, na které není vůbec jednoduché odpovědět. Co je 

Evropa? Evropou m ůžem e rozumět první lidské sídlo založené v zeměpisném prostoru, 

který dnes nazývám e Evropa, vznik vlastních kulturních forem nebo počátek vědomí 

pospolitosti, jež dalo nakonec současný název prostoru, jeho obyvatelům a jejich kultuře 

(Fontana 2001).



Co pro nás Evropa znamená je otázka související s utvářením naší identity. V této 

souvislosti m luvíme o „evropské identitě“ . Téma Evropy к výkladům našeho domova 

neodmyslitelně patří. Jak toto téma vnímají současní učitelé?

Cílem disertační práce je  na základě empirického výzkum u identifikovat a analyzovat 

nej významnější faktory ovlivňující identifikaci učitelů s Evropou v současnosti, po vstupu 

CR do EU. Neověřujeme tedy správnost „evropské identity“ učitele, ale chceme 

diskutovat souvislosti tohoto aktuálního problému.

Struktura práce je  rozvržena do tří kapitol. Po úvodu, v němž jsou  představeny 

východiska disertační práce, její struktura a vymezeny klíčové pojmy následuje první 

kapitola, ve které je  představen kontext řešení výzkumného problému. Současná 

společnost prochází rozsáhlými změnami, které jsou  vysvětlovány různým způsobem. 

Jednotlivé teorie se od sebe liší přístupem a teoretickými východisky. Žádná z nich nemá 

dominantní postavení. Všechny se ale vztahují к pojmům v současnosti velmi 

frekventovaným, z nichž se soustředíme na pojem globalizace a společnost vědění 

(Walterová 2006, Pol 2007). Jaké důsledky mají současné společenské změny pro 

vzdělávání a jak  souvisí s řešením výzkumného problému disertační práce? Současný 

společenský vývoj je  podmíněn technologickým rozvojem. Společnost se musí vypořádat 

jak s tímto technologickým rozvojem, tak i jeho vlivem na kulturní proměny (změna 

modelu rodiny, životní styl, kultura přežívání a konzumu, mediální kultura), včetně 

ekonomických a politických procesů (Walterová, Černá 2004). Proměňují se tak cíle 

vzdělávání.

Kterýkoliv z prvků dosavadního vědění může být revidován. Ve smyslu hypotéz 

disertační práce nás zajímá, do jaké míry učitelé reflektují aktuální společenskou situaci a 

jaké postoje zaujímají к vybraným otázkám. Tyto postoje jako součást učitelova 

pedagogického myšlení ovlivňují jeho rozhodování v plánování výuky a mohou tak
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ovlivňovat efektivitu výuky. Pro strukturování aktuální společenské situace přejímáme 

teorii reflexivní modernity (Giddens 2003) tematizující procesy globalizace. Procesy 

globalizace označujeme sociální procesy, které jsou ve své povaze velmi složité, 

dynamické a rozporuplné. S procesy globalizace jsou velmi těsnč spjaty změny nejen 

v obsahu vzdělávání, mění se celý vzdělávací kontext. Proměňují se cíle společnosti, cíle 

vzdělávání a tím i funkce školy, tedy i role učitele. S tím souvisí proměna podmínek práce 

učitelů. Součástí kontextu práce je  pojetí Evropy ve škole.

Předmětem druhé kapitoly jsou teoretické analýzy vztahující se к výzkumnému 

problému práce, na jejichž základě byl koncipován projekt výzkumu. Komponenty těchto 

analýz tvoří „Učitel jako  předmět výzkumu“ ,“Identita jako předmět výzkum u“ a „Evropa 

jako předmět výzkum u“ . Výzkumný problém disertační práce souvisí s profesionalizací 

učitelů, která je  v současnosti velmi aktuální otázkou. Mění se kritéria vymezující roli 

školy ve společnosti a spolu s tím se proměňují i požadavky na profesi učitele. Škola jako 

společenská instituce nefunguje v izolaci, ale je  ovlivňována zvenku mnoha faktory. Jak 

již  bylo řečeno, v podmínkách procesů globalizace se vědění mění ve velice dynamickém 

tempu a společnost se musí s těmito změnami vyrovnávat. Stejně tak i škola.

Závěrečná část této kapitoly nazvaná „Evropská identita“ shrnuje souvislosti tohoto 

fenoménu a zabývá se také publikovanými výzkumy, které tvořily východisko 

výzkumného projektu. Tato část je  zakončena kapitolou „Vlastní pojetí“ , ve které 

prezentujeme pojetí „evropské identity“ učitele, které přijímáme v této disertační práci. 

Třetí kapitola „Empirická část“ představuje metodologický postup použitý při realizaci 

výzkumu. Během plánování výzkum u jsme se snažili velmi kriticky a na základě 

rozboru teorií i výzkum ů vztahujících se ke zkoumané problematice zhodnotit cíl 

výzkumu, všechna rizika a vymezit podmínky, za kterých bude výzkum  realizován, a 

to s vědomím možných zkreslení, aby nedošlo к chybné interpretaci.
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Po představení metodologického postupu následuje popis realizovaného výzkumu a 

prezentace výsledků a jejich interpretace. Závěry práce a další doporučení jsou 

předmětem samostatné kapitoly.

Základní pojmy

„Evropská identita“ učitele je klíčovým pojmem předkládané práce. „Evropská identita“ 

je  termín nejednoznačný, proto dříve než se budeme věnovat teoretickým východiskům a 

než budeme prezentovat výzkumný projekt, vymezíme nejdůležitější pojmy: Jedná se o 

pojem Evropa, identita a v návaznosti „evropská identita“ a „evropská identita“ učitele. 

Dále se jedná  o pojmy související s vymezením pojmu přístupy učitele к tématu Evropy 

při projektování výuky: učitelovo pedagogické myšlení a projektování výuky. Pojem 

Evropa významově vymezujeme ve čtyřech hlavních kategoriích : a) Evropa jako 

geografický prostor, b) Evropa jako kulturní jednota se společnými dějinami a hodnotami, 

c) Evropa jako  politická myšlenka a naposledy d) Evropa jako  politický celek: Evropská 

unie (Riketta 2002). Z těchto čtyř kategorií vycházíme v teoretickém výkladu a 

používáme je  jak  při operacionalizaci hypotéz, tak v analýzách empirických dat.

Identitu učitele vymezujeme jako  integrální součást učitelova pedagogického myšlení, 

jehož  úroveň je výrazem profesní identity učitele. Identita je  původně psychologický a 

sociologický koncept, kterému se věnovali např. Erik H. Erikson (2002) a George H. 

Mead (1995). Identita jako  taková je  komplexní, pluralitní povahy. Mluvíme tak o 

„vrstvách“ identity, které se vzájemně ovlivňují nebo kombinují, přesto se vzájemně 

nevylučují. Tyto „vrstvy“ tvoří osobní identita, skupinová identita nebo identita jako ve 

vztahu ztotožnění se s dalšími objekty, s prostředím, např. regionální identita.

„Evropskou identitu“ obecně vymezujeme na základě analýz fenoménu české národní 

identity, tj. v české terminologické tradici. Vycházíme zde z teorie chápání národní
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identity vc smyslu společné kultury, společných dějin, společného jazyka (Hroch 2003) a 

tedy bez konotací na občanství. „Evropská identita“ je  vnímána jako přináležitost 

к Evropě ve smyslu čtyř hlavních kategorií pojmu Evropa: tedy ve smyslu geografického 

prostoru, společné kultury a společných dějin, Evropy jako politické myšlenky a také ve 

smyslu Evropy jako politického celku -  Evropské unie. „Evropská identita“ není vnímána 

úzce jako soubor vztahů a postojů vůči Evropské unii. V této disertační práci tedy 

odlišujeme evropanství jako  přináležitost к Evropě ve smyslu geografického prostoru, 

společné kultury a společných dějin a politické myšlenky na jedné straně a tzv. občanství 

EU. „Evropská identita“ ve smyslu identifikace s občanstvím EU je  jednou z podkategorií 

tohoto pojmu.

„Evropskou identitu“ učitele vymezujeme jako součást učitelova pedagogického 

myšlení (Mareš 1996, Walterová 2001a, Průcha 2002b), kde se stává součástí 

rozhodování učitele v oblasti projektování výuky a je  jednou ze vstupních determinant 

vzdělávacích procesů. „Evropská identita“ učitele je  tematizována na základě konkrétního 

výběru proměnných pro účely testování hypotéz výzkumu.

Učitelovo pedagogické myšlení - dáváme přednost tomuto termínu (Průcha 2002a) před 

starším: učitelova pedagogická „filosofie“ (Mareš 1996). Jedná se o neucelený soubor 

učitelových názorů, přesvědčení, postojů a zásobu argumentů, kterými je  daný učitel 

zdůvodňuje. Jeho součástí jsou  subjektivní teorie učitele.

Učitelovo pedagogické myšlení se konkretizuje v učitelově pojetí výuky, které tvoří 

základ pro učitelovo uvažování o pedagogické skutečnosti i pro jeho pedagogické jednání. 

Mareš (1996) jej označuje zajeden  z klíčových momentů, proč změny uvnitř škol1 nejsou 

výrazné. Skrze tuto proměnou myšlení učitelů samých -  se podle Mareše lomí většina 

snah měnit pedagogickou realitu „shora“ (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd.) i

Z m čny, které jso u  v k o m p eten ci učitelů  a ředitelů



působení „zdola“ (stanoviska, činy, výsledky žáků atd.) stejně jako  i snahy osob, které 

jsou na „stejné úrovni“ např. učitelovi kolegové ve sboru“ (Mareš 1996, s. 13). 

Projektování výuky představuje jednu ze tří etap2 vyučovací činnosti učitele. Jedná se o 

systémové promýšlení vzdělávacího programu a vyjádření představy učitele o jeho 

vzdělávacích záměrech, o průběhu pedagogických jevů a o vyučovacích strategiích 

v konkrétních vzdělávacích podmínkách. Výsledkem projektování bývá tematický plán a 

příprava na vyučovací hodinu. V této přípravě učitel uvažuje o cílech vyučování, provádí 

výběr učiva a jeho  didaktickou analýzu, musí zvolit metody, způsob zpětné vazby a 

hodnocení a také promyslet instrukce pro samostudium žáků, rozhodnout o organizaci a 

připravit časový rozvrh (Vašutová 2002).

Přístupy učitele к tématu Evropy při projektování výuky vymezujeme pro účely 

testování hypotéz jako  soubor východisek, které jsou součástí učitelova rozhodování 

během projektování výuky. V oblasti projektování výuky sc problém týká učitelova 

záměru, nikoliv realizace vzdělávacího obsahu či hodnocení výsledků vzdělávacího 

procesu. Soubor východisek, který pro účely výzkumu používáme, je  výsledkem výběru 

proměnných. Výběr proměnných je  ovlivněn charakterem hypotéz a podmínkami 

realizace výzkumu.

V této kapitole jsm e představili východiska disertační práce, její strukturu a vymezili jsme 

hlavní pojmy užívané v operacionalizaci hypotéz.

2 V y u čo v a c í č in n o st učitele  sp o č ív á  ve zprostředkování učiva  žákům  a zahrnuje tři etapy: projektování, 
vyu čován í (rea liza ce  projektu v interakci se  žáky) a hod nocen í.



1. KONTEXT

Často si uvědomujeme uspěchanost dnešní doby. Vnímáme, že se všechno zrychluje 

a proměňuje. Mluvíme o hektičnosti, kterou přijímáme s nevolí. Dnešní společnost je 

davem spěchajících.

Cílem naší práce je  promýšlet souvislosti pojmu „evropská identita“ učitele, který musíme 

interpretovat v kontextu aktuální společenské situace. Řešení výzkumného problému 

v tomto kontextu vyžaduje interdisciplinární přístup. Pohledy na tyto procesy se různí, 

diskuze je  vzrušená. Tato problematika je  doménou sociologie, budeme se proto 

inspirovat jejími přístupy. Existuje mnoho sociologických teorií popisujících současnou 

společnost, z nichž žádný nemá dominantní postavení v rámci celého oboru. V čem se 

tyto přístupy různí a který z nich je  nejblíže pojetí výzkumného problému?

1-1 Globalizace

Současné společenské změny jsou  nejčastěji označovány jako  procesy globalizace nebo 

jen  globalizace. Podle Giddense se tento pojem jako první začínal používat v akademické 

diskuzi, v druhé polovině 20. století. Za krátkou dobu však pronikl všude. „Samotná 

m yšlenka globalizace se zglobalizovala - mezi zeměmi, které jse m  navštívil, se nenajde 

jediná, kde by se nevedla živá diskuse o tom, co to globalizace j e  “ (Giddens 2000). 

Globalizace jc  spletitým souborem procesů, které mají na jedné  straně velice pozitivní 

aspekty, ale existují i aspekty škodlivé a ničivé. Vedle rozšíření masového ateismu se 

objevuje náboženský fundamentalismus. V nevídaném rozsahu bylo vědy, techniky a 

byrokracie zneužito к porušování lidských práv a životní prostředí utrpělo lidskou 

činností velké škody -  hovořím e o tzv. kulturní mezeře (Lehmannová 1996, Walterová
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2006, Jandourek 2007 - viz кар. 2.3.2 Evropa jako  kulturní jednota se společnými 

dějinami a hodnotami). Existuje řada definic pojmu globalizace v rovině sociálně 

ekonomické. Obecnější definice chápe globalizaci jako rozšiřování, prohlubování 

a zrychlování všech aspektů současného sociálního života. Globalizace bývá vnímána 

v dimenzi vzdálenosti prostoru (činnost v jedné lokalitě má důsledky pro j inou vzdálenou 

lokalitu), v dimenzi časoprostoru (zkracování vzdálenosti sociálních organizací a doby 

jejich interakcí) aj. Postoje ke globalizaci se liší. Rozlišováni bývají hyperglobalisté, kteří 

v globalizaci vidí novou éru vývoje společnosti s důrazem na roli globálního trhu. 

Skeptikové poukazují na klasickou éru rozkvětu a ekonomické integrace v 19. století a 

považují hyperglobalisty za naivní, protože ti podceňují trvající sílu národních vlád. 

Transnacionalisté zase považují globalizaci za ústřední hybatel sociálních, politických a 

ekonomických změn ve společnosti (srov. Walterová 2006, s. 220 — 223). Započata tak 

byla diskuze o novém charakteru společnosti, která není redukovatelná na určité 

teritorium: národ, kulturu, popř. lokální formu moci, ale týká se celého světa 

(Ondrejkovič 2000).

V rámci této diskuze se polarizují dva teoretické přístupy v sociologii -  radikálnější 

postmodernismus, jehož představiteli jsou J e a n -F ra n c is  Lyotard, Jean Baudrillard, 

Frederic Jameson nebo Zygmunt Bauman a na druhé straně kritici postmodernismu, 

kterým je  vedle Niklase Luhmanna nebo Ulricha Веска také Anthony Giddens. 

Spojujícím tématem modernistů je názor, že modernita s sebou nese rozměry, které 

radikálnější formy postmodernistického myšlení nedoceňují. Postmodernisté 

proklamovali úplné zhroucení moderních hodnot a normativních idejí. Modernisté přitom 

navazují na některé výsledky postmodernismu a současně jej překračují (Smart 2006, 

Delanty 2006). Giddens sám se neztotožňuje s pojetím postmoderny, mluví o tzv.
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modernitě. Podle jeho názoru ještě nežijeme v postmoderním sociálním světě. 

Postmodernu chápe jako stupeň budoucího sociálního vývoje, jehož  trajektorie nás 

odvádí od institucí modernity směrem к novému a odlišnému typu sociálního řádu. Mezi 

nej nápadnější m i rysy nadcházející postmodernity (iiddens jm enuje  např. vytrácení 

privilegované pozice Západu (Giddens 2003, s. 46).

Pro operacionalizaci pojmu „evropská identita“ učitele přejímáme právě teorii reflexivní 

modernity Anthony Giddense. V následující kapitole představíme soubor jejích prvků. 

Prvky Giddensovy teorie tvoří základnu pro výběr proměnných a interpretaci výsledků 

výzkumu. Poté vym ezíme také pojem společnost vědění a další pojmy, které tvoří kontext 

této disertační práce. V teoretické části bude následovat rozbor dostupných teorií a 

výzkumů, na jejichž  základě byl formulován výzkumný problém a rozpracovány 

hypotézy.

1.2 Důsledky m odernity

Giddens ve své teorii reflexivní modernity, prezentované v publikaci Důsledky 

m odernity3 (2003), analyzuje tzv. „modernitu“ neboli také moderní (kapitalistickou) 

společnost. Pro potřeby své analýzy vypracoval vlastní obecnou sociologickou teorii -  

teorii strukturace, která tvoří formální rámec teoretického zkoumání modernity. Pojmu 

„modernita“ předchází pojmy jako  „původ a vývoj moderní evropské společnosti“ nebo 

též (v dobové dikci) „západní kapitalismus" (podrobněji Petrusek 2003). Modernita se 

podle Giddense týká způsobů nebo organizace sociálního života, které se v Evropě 

objevují asi od 17. století a které se ve svém vlivu následně staly více či méně 

celosvětovými. V tomto bodě odpovídá pojem „modernita“ našemu pojetí Evropy, ve

P racujem e p odle  d ruhého  vydání českého  překladu, které vyšlo v Socio log ickém  nakladatels tv í v roce 
2 0 0 3

15



kterém je z historického hlediska stěžejní počátek vědomí evropské pospolitosti, tedy 

konstituování národních států v 17. století. Podle Giddense tedy toto konstituování 

národních států souvisí se zásadní proměnou způsobů organizace sociálního života (viz 

kap. 2.3.1 Evropa jako geografický prostor).

„Modernita“ neboli moderní kapitalistická společnost, která je předm ětem  Giddensova 

zájmu, jsou  takové formy společnosti, které vznikly jako důsledek dvou velkých revolucí. 

Po Francouzské revoluci, která reprezentuje počátek politické transformace, ideu 

sekularizace a reinterpretaci konceptu sociálního řádu, a industriálni revoluci, která je  

počátkem industriálního kapitalismu (Petrusek 2003, s. 175). Giddens tedy klade důraz na 

sociální aspekty prostoru a času a na proměny jeho chápání v dějinách (Keller 2004). Pro 

pochopení výsledků jeho  analýz musíme zařadit do kontextu také jeho  pojetí sociologie, 

které souvisí s pojetím tzv. dvojího začlenění (double involvement) člověka do sociálního 

světa. „Člověk je  společností utvářen a sám ji aktivně utváří nejen m ateriá lně praktickým i 

činnostmi, ale také kognitivně, tedy na úrovni činností duchovních, poznávacích"  

(Petrusek 2003, s. 168).

Instituce

Giddens vymezuje sociologii jako  vědu, jejím ž předmětem jso u  sociální instituce, jež  byly 

uvedeny do života jednotlivými transformacemi minulých dvou až tří století. Vymezuje 

tedy sociologii jako vědu o institucích. Institucí4 je  v tomto případě chápán souhrn vzorců 

jednání a vztahů předávaný ve společnosti. Instituce nejsou statickými danostmi. Jsou 

podřízeny stálému procesu institucionalizace a deinstitucionalizace.

Ve snaze popsat přijatelným způsobem aktuální společenskou situaci, redukujeme tuto 

skutečnost na soubor sociálních institucí. Giddens klasifikuje instituce na symbolický řád,

Jc třeba rozlišovat inezi in s titu c í a organ izaci, protože v bčžné řeči tyto po jm y často splývají. Instituce je  
způsob, jak  lidé v konkrétní kultuře  dělají nčjakou vče, tedy způsoby  řešení p rob lém ů (např. bankovnictví). 
O rgan izace j e  způsob, jak při tom svou aktivitu koordinují (např. banka)  (Jandourek  2007).
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politické instituce, ekonomické instituce, právní instituce (Petrusek 2003, s. 182). 

Instituce vnímáme jako  kategorie, jim ž lze vyjadřovat důvěru či nedůvěru. Ve snaze 

popsat přijatelným způsobem aktuální společenskou situaci v České republice, 

redukujeme tuto skutečnost na soubor sociálních institucí používaný ve výzkumu 

veřejného mínění, který je  tvořen souborem následujících institucí: rozhlas, televize, 

internet, soudy, český právní systém, policie, armáda, náboženské instituce, odbory, 

politické strany, velké firmy, Vláda České republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

ČR, Evropská unie, Organizace spojených národů, charitativní organizace a spolky, 

sdružení na ochranu spotřebitele.

Vyjádření důvěry -  nedůvěry v tyto vybrané instituce ilustruje vztah respondenta a jeho 

postoje к takto redukované skutečnosti. Důvěra hraje v podmínkách modernity 

významnou roli, neboť lidé se potřebují vyrovnat s odosobněnými a abstraktními systémy, 

jež  se často týkají technických zařízení (Delanty 2006, s. 3 7 9 ) \

1-2.1 D iskontinuita

Nezbytným předpokladem analýzy toho, co modernita skutečně je a jaké  jsou  její 

důsledky pro naši současnou situaci, je  podle Giddense vystižení tzv. „diskontinuity“ 

moderního společenského vývoje. Diskontinuita je  dána jak  rychlostí změny, která je 

v tomto m oderním období neobvyklá (týká se zejm éna technologií), tak rozsahem změn 

(různé oblasti světa jsou vtahovány do vzájemných souvislostí). Vymezení diskontinuity 

souvisí se dvěma dvojicemi témat: bezpečí -  nedostatek bezpečí a důvěra -  riziko.

5 V zhledem  ke g lobá ln ím u  rozšíření moderních institucí se nikdo n em ůže  vyvázat z abstraktních systémů, 
které jsou  obsaženy v m odern ích  institucích, např. riziko jad e rné  války nebo liziko ekologické katastrofy. 
Občané (laici) jsou s ins ti tucem i (představiteli abstraktních sys tém ů) propojeni v tzv. přístupových bodech. 
Jsou to uzlové body, z ran i te lná  místa pro abstraktní systémy, p ro tože  právč v tčehto místech se muže důvěra 
udržovat nebo p roh lubovat.  Proto  jsou kontakty v přístupových bodech  zvláště závažné. Kvalitu kontaktu 
m ůžem e hodnotit  na zák ladě  vyslovení důvěry -  nedůvěry (G iddens  2003).
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Důvěra je do institucí modernity začleněna principiálním způsobem. Důvěra např. v tzv. 

expertní systémy spočívá v hodnověrnosti expertního vědění, které experti používají. 

Expertní systém zaručuje očekávání napříč rozpojeným časoprostorem, tím dochází 

к vyvázání6. Víra v tyto expertní systémy obsahuje určitý pragmatický prvek založený na 

zkušenosti, že takové systémy fungují tak, jak se o nich předpokládá (Giddens 2003, s.

1.2.2 Tradice v m oderní společnosti

Jaké místo má tradice v procesech globalizace? Jaký zaujímá význam? Jak řešit vztah 

tradice a současnosti v pojetí soudobé kultury? Jak se bude utvářet obsah obecné kultury, 

potřebné pro všechny? M á v ní ještě tradice své místo? N a tradici se mnohdy odvoláváme 

jako na jistotu, jsme si vědomi kulturní hodnoty mnohých tradic. Tradice je  obecně 

charakterizována jako  vzorce chování předávané mezi předchůdci a následníky. Tradice 

Předává jak záležitosti týkající se technického vědění, tak i jazykových zvyklostí a obecně 

hodnotových představ. Vyjadřuje vazbu společnosti na výkony dosažené minulými 

generacemi. Díky historické paměti umožňuje tradice volit jednání, které se j iž  

v minulosti osvčdčilo. Problémem moderní společnosti však je, že tento postup může 

selhávat, protože pro řešení mnoha problémů nelze v tradici najít vzor — precedent. Lpění 

na tradici dokonce m ůže bránit inovaci (Jandourek 2007).

Přesto podle Giddense (2003) má tradice své místo. Moderní společnost nepřestala být 

společností s tradicí, ale stala se společností, v níž je  tradice jinak definována a zejména 

jinak sociálně situována — jde o společnost mnoha tradic, ne tradice jediné, 

nezpochybnitelné (Giddens 2003, s. 194). Giddens tradici vymezuje jako prostředek 

zacházení s časem a prostorem, jenž umísťuje každou činnost nebo zkušenost do 

6 , .
např. odbavení na letišti bu de  probíhal po celém svčtč obdobné
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kontinuity minulosti, současnosti a budoucnosti (viz Příloha 1). Jedná se tedy o neustále 

se opakující praktiky minulosti, ale současně si musíme uvědomit, že tradice není statická.

1.2.3 Důvěra

Věnujme se analýze okolností, za kterých se utváří nebo ztrácí důvěra laika v systémy. 

Vzhledem к provázanosti všech procesů globalizace, nelze opomenout ani důvěru v osoby 

kolem nás. Otvíráme tak problematiku související s psychologií důvěry.

Důvěra a ontologické bezpečí

Giddens se soustředí na vztah důvěry a ontologického bezpečí (viz kap. 2.2 Identita jako 

předmět výzkumu). Ontologické bezpečí je  forma pocitů v širokém slova smyslu 

související s důvěřivostí, kterou má většina lidských bytostí v trvalost vlastní identity.

.. Pocit spoleh livosti osoh a věcí tak klíčový pro  pojem  důvěry j e  základem  pocitů  

ontologického b e zp eč í“ (Giddens 2003, s. 85).

Důvěra existuje tehdy, věříme-li někomu nebo nějakému principu. Jde o určité spojení a 

jednotu, pocit jistoty. Giddens důvěru vnímá jako formu „víry“ , která vyjadřuje spíše 

závazek к něčemu než kognitivní porozumění. Avšak podoby důvěry v moderní instituce 

spočívají vskutku na vágním a dílčím porozumění jejich „znalostní základně“ . Proto 

říkáme, že důvěra je  do institucí modernity začleněna principiálním způsobem.

Důvěře bychom  měli rozumět ve specifickém vztahu k tzv. „riziku“ . Riziko se objevuje 

teprve v moderní dobč. Důvěra předpokládá vědomí okolností rizika, vztahuje se 

к očekávání a vztahuje se také к nepřítomnosti času a prostoru (nebylo třeba důvěřovat 

někomu, kdo byl stále na očích). Existenci důvěry podm iňuje nedostatek úplných 

informaci a dynam ický charakter moderních sociálních institucí. Člověk, který něco 

riskuje, čelí nebezpečí. Riziko není totožné s nebezpečím (Giddens 2003).
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1.2.4 Jistota

S pojmy bezpečí -  nedostatek bezpečí a důvěra -  riziko nepochybně souvisí jisto ta . 

Tento pojem je  součástí teorie reflexivity, kde slouží к pochopení souvislostí jednotlivých 

komponent analýzy. Zatímco „...když rozum ová tvrzení nahradila tradičn í představy, 

zdálo se, že nabízejí m nohem  větší p o c it jis to ty  než předcházející dogm ata (...) reflexivita  

m odernity podvrací rozum, v každém  případě  všude tam, kde j e  rozum  chápán jako  

získáván í jis téh o  vědění. (...) Z to tožn ěn í vědění s jisto tou  se ukázalo chybným “ (Giddens 

2003, s. 41).

Je tomu tak právč pro charakter modernity, protože v jejích podmínkách si nikdy 

nemůžeme být ničím jisti, protože kterýkoliv z prvků dosavadního vědění může být 

revidován. Žádné vědění tedy není věděním ve „starém“ smyslu, kde „vědět“ 

znam ená být si jistý. M ůžeme shrnout, že v podmínkách modernity je  budoucnost stále 

otevřená, protože je  nutné reflektovat nový - neustále se obnovující - stav poznání 

(reflexivita vědění).

1.2.5 Riziko

Žijeme v permanentní hrozbě globální pohromy (vzdálené riziko). Nikdo ani experti neví, 

jak  vzdálená je  možnost pohromy. Mohou jen konstatovat, že zatím taková pohroma 

nenastala. Laické obyvatelstvo nemůže uniknout vědomí nejistot, jakkoliv  neurčité toto 

vědomí je. Jak se člověk vyrovnává s t ím to  vědomím? Okolnosti v n ě m  vyvolávají 

Psychický pocit, že není nic, co by mohl jako jedinec udělat, a věří, že riziko je  jen  malé: 

zaujímá postoj „věci běží jako  obvykle“ , tj. postoj, který je  primárním prvkem stabilizace 

důvěry a ontologického bezpečí.

Globální katastrofa prezentuje vzdálené riziko. Setkáváme se však i s riziky zasahujícími 

každodenní život a pronikajícími do jádra každodenních činností. Tato rizika



bezprostředně ohrožují nebo ovlivňují život jednotlivců. Jako příklad můžeme uvést 

lokální poškozování životního prostředí ohrožující život dětí a dospělých, např. toxické 

látky v potravinách ovlivňují jejich výživové vlastnosti7.

Tyto okolnosti vyvolávají sm ěsic i  rizik a příležitostí pro jednotlivce  tak s ložitou , že nemůže jednotlivec 
vědět, nakolik m ohou do zv láš tn ích  předpisů  nebo systémů vkládat nebo nevkláda t důvěru. Vždyť např. 
Jak jíst zdravě? V šechny  d ruhy  po trav in  údajně obsahují toxické látky. T ak é  to, co j e  odborníky pro výživu 
považováno za dobré, se s p o k rok em  vědeckého  poznání s tá le  mění.
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1.3 Cíle vzdělávání a funkce školy

Vývojový skok, ke k terému došlo v druhé polovině 20. století, byl způsoben převratným 

technologickým vývojem. Jaké lidi vyžadují technologie zítřka? Budou vyžadovat lidi 

schopné kritického úsudku, kteří si umějí nalézt cestu ve zcela novém prostředí a umějí 

v rychle se m ěnícím  prostředí ihned rozpoznat nové vztahy. Klíčovým výrobním faktorem 

se stávají informace a znalosti, jejich využívání. Tedy především lidé, jejich kvalifikace a 

celková úroveň vzdělanosti, mluvíme o společnosti vědění (Kovařovic, Koucký 2004).

1-3.1 Společnost vědění

V současné společnosti je  akcentován význam lidských zdrojů, úroveň znalostí a jejich 

využívání. Jak jsme uvedli, mluvíme o společnosti vědění. Anglický pojem „knowledge 

society“ je překládán několika způsoby: znalostní společnost, učící se společnost nebo 

společnost vědění, který přejímáme. К řešení nastalé situace má přispět koncept 

celoživotního učení pro všechny vznikající od 60. let 20. století, který promění vzdělávací 

systém. Jeho realizace předpokládá zcela jiný pohled na celý vzdělávací systém, který se 

projeví zejména ve vztazích mezi jednotlivými sektory vzdělávacího systému. Pojem 

společnost vědění se tak částečně kryje s pojmem učící se společnost (Walterová 2004, 

Kovařovic, K oucký 2004, Keller 2008), kde je  zajištěn všeobecný přístup ke vzdělávání 

bez jakékoliv diskriminace. Účelem je  všeobecný vzestup vzdělanosti. Podle Kellera a 

Tvrdého (2008) si od dalšího vzestupu vzdělanosti slibují ekonomové vyšší 

konkurenceschopnost země, sociologové v něm vidí účinný nástroj na řešení sociálních 

Problémů, politologové zase nutný předpoklad pro rozvoj demokracie a občanské 

společnosti. O ba pojm y -  jak společnost vědění, tak učící se společnost, souvisí se
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sociologickými teoriemi o přechodu od společnosti průmyslové ke společnosti 

postindustriální.

Jak jsm e uvedli, klíčovým výrobním faktorem současnosti jsou informace a znalosti. 

Tento vývoj byl ovlivněn zejména prudkým rozvojem informačních a komunikačních 

technologií. To vyvolává rozsáhlé zrněny ve společnosti a v souvislosti s nimi se mění cíle 

společnosti, cíle vzdělávání a tím i funkce školy a role učitele ve vztahu učitel -  žák a 

učitel -  učivo (viz kap. 2.1.2 Socioprofesní role učitele).

Ještě v letech 70. a 80. dvacátého století se ve vzdělávací politice obecně prosazovala 

koncepce vyznávající homogenitu společnosti. Od 90. let se tato situace proměňuje 

vzhledem к novým  společensko politickým podmínkám, které ovlivňují mobilitu, migraci 

v evropském, potažm o globálním prostoru (Reusch 2006). Sociální a etnická diverzita 

rychle vzrůstá ve všech zemích. Klíčovým problémem dneška je tak zajistit soudržnost 

společnosti. Zvýšená imigrace j iž  přinesla vc většině zemí Evropské unie určité etnické, 

kulturní a sociální problémy. Hrozí nebezpečí, že v České republice budou vzhledem 

к homogennosti společnosti vyhroceny (Kovařovic, Koucký 2004)? Diverzita však i zde 

začíná být standardem (Pol 2007).

Vzdělávací systém nemůže efektivně pracovat, jestliže nebude reílektovat změny tohoto 

vzdělávacího kontextu. Vzdělávací kontext má několik rovin působnosti - jak 

mezinárodní, tak i národní, která zahrnuje vnější a vnitřní determinanty školy. Současné 

mezinárodní trendy ve vzdělávání ovlivňují rozvoj vzdělávacích systémů a mají přímý 

vliv na utváření nového konceptu profese učitele v českém prostředí (Walterová 2001b, 

Havlík 2002, W alterová 2004, Vašutová 2004).
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1.3.2 Vliv mezinárodních organizací na rozvoj vzdělávacích  
soustav a vzdělávací politika Evropské unie

Jedním z projevů společenských proměn je stoupající vliv mezinárodních organizací na 

rozvoj vzdělávacích soustav v druhé polovině 20. století. Jedná se o organizace jako 

UNESCO, Rada Evropy a zejména OECD, které se ve 20. století staly významnými 

činiteli na pomoc mezinárodní spolupráce. Tyto organizace vznikající po druhé světové 

válce hrají významnou roli ve vzdělávací politice. Mají různý vliv na rozvoj vzdělávacích 

soustav (srov. Walterová 2006).

Také vzdělávací politika Evropské unie je od počátku provázána s doporučeními 

mezinárodních organizací, jedná se zejména o Radu Evropy, ale také OECD a UNESCO 

(srov. Váňová 1998, A llem ann-G hionda 2004, Walterová 2006). Evropská unie má 

vytvořen vlastní legislativní rámec vzdělávací politiky EU, jenž  vymezují směrnice a 

doporučení Evropské komise, tzv. Bílé knihy, které projektují směry budování učící se 

společnosti pro oblast EU a Zelené knihy, které analyzují současný stav řešení 

problematiky. V procesu rozšiřování Evropské unie byla význam ná zejména Bílá kniha 

z  roku 1996 Vyučování a učení - cesia к učící se společnosti : bílá kniha o vzdělávání a 

odborné přípravě  ( Vyučování... 1997) analyzující tři hlavní faktory změn ve

společenských podmínkách: a) informatizaci společnosti, b) internacionalizaci ekonomiky 

a trhu práce a c) pokrok ve vědě a technice. Myšlenku rozlišení analýzy současného stavu 

(zelená kniha) a plánu rozvoje (bílá) následovala také Česká republika.

1.3.3 Vzdělávací politika České republiky

V dokumentech vzdělávací politiky bývají vyjádřeny cíle vzdělávání. Současné pojetí cílů 

vzdělávání v České republice je výsledkem procesu translormace, kterým Česká republika 

Prošla od roku 1989, a to ještě jako  součást České a Slovenské federatívni' republiky, která
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přestala existovat posledním dnem roku 1992. Vzdělávací politika byla ovlivňována 

vnitřními transformačními procesy. Mezi ně patřila obnova pluralitního demokratického 

systému, restituční a privatizační akty a proces utváření tržního hospodářství. Ovlivněna 

tím byla transformace organizace i struktury školství a také transformace cílů, obsahů a 

procesů vzdělávání ve školách.

V procesu transformace se projevovalo několik linií vzdělávací politiky. Nejdříve se 

projevoval postoj odmítnutí tehdejšího stavu školství a snaha odstranit nedostatky ve 

vzdělávání, které byly způsobeny totalitním režimem. Nové zákony, popř. novely 

kodifikovaly deideologizaci vzdělávacích cílů a obsahů, demonopolizaci státního 

školství8. Do jisté míry jako opozice liberálního proudu se uplatňovala linie 

argumentující tradičními pozitivními prvky českého školství, jeho  relativní stabilitou a 

pevným zakotvením v sociálním životě. Doporučovala, aby transformace probíhala 

v postupných dílčích krocích. Představiteli této linie byly v politickém spektru zejména 

konzervativní síly, které nepřikládaly vzdělávání veřejnou hodnotu. Odmítají strategické 

plánování.

Také hned po roce 1989 se objevil proud spatřující těžiště transformace ve vnitřní reformě 

školního života, obsahu a metodách vyučování. Zasazoval se o co možná nejvyšší 

pedagogickou autonom ii škol, centrem jeho snah byla hum anizace výchovy a vzdělávání, 

nový vztah učitele a žáka, sociálně osobnostní a profesní rozvoj učitele. Podpory ze strany 

státní správy se jim dostává  se střídavou intenzitou. Teprve od druhé poloviny 90. let 20. 

století začal získávat na vlivu přístup, který považoval za hlavní směr reformy kritické 

Posouzení domácí situace na základě soustavného srovnávání se světovým stavem a

Této linii nelze upřít její v ý znam , ale vhledem к tomu, že zde chyběla  hlubší znalost západoevropského a 
světového vývoje vzdě lávac í poli tiky, postrádala tato linie konstruktivní dimenzi a dlouhodobější 
Perspektivu rozvoje  dem o k ra t ick éh o  školství. Paralelně s touto linií se objevil p ioud pojímající vzdělávací 
Politiku na principu m ax im á ln íh o  oslabení vlivu státu a m axim áln í liberalizace. I' undo váným vyjádřením 
stanovisek tohoto  liberá ln ího  a ekonom izujíc ího  proudu j e  d o k u m en t  „Strategie  rozvoje lidských zdrojů pro 
Českou republiku“ (2003) ,  k terý  byl přijat vládou v roce 2003.
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vypracování konsezuálního modelu školy odpovídajícího perspektivě začlenění do 

Evropské unie. Rozhodující úlohu při formování této linie hrálo členství České republiky 

v OECD a Radě Evropy a související srovnávací studie, účast zahraničních expertů na 

analýzách stavu českého školství a jejich doporučení ke vzdělávací politice (Kotásek 

2004).

Ve stejné době se vytvořily také vhodné politické podmínky, a tak MŠMT přijalo záměr 

vytvořit strategický dokument na expertní bázi. Pro tyto účely byla zřízena Rada pro 

vzdělávací politiku, která к návrhům zaujímala stanoviska. Vznikl tak programový 

dokument „Národní program rozvoje vzdělávání v Č R “, tzv. Bílá kniha (2001) .

Bílá kniha se ztotožňuje se stanoviskem, že vzdělávání musí být prioritou sociálně- 

ekonomického rozvoje České republiky. Vláda doporučila na základě Bílé knihy 

vypracovat D louhodobý záměr. Ovlivnila také tvorbu zákonů. Její východiska spočívají 

v tom , že transformační proces se musí odehrát v řadě dimenzí. Mezi ně patří změna 

funkcí, cílů a principů vzdělávání, změna systému řízení a financování školství, 

monitorování a  evaluace.

1-3.4 Funkce školy

Smyslem vym ezení funkcí školy |e zpřehlednil a zdůraznit očekávání, která společnost 

spojuje s činností školských institucí (K ota  2002). Struktura funkcí školy je  svědectvím 

doby. Jak jsm e  uvedli, s rozsáhlými změnami ve společnosti dochází také к proměně cílů 

společnosti, cílů vzdělávání a tím i funkcí školy.

ľento d o k um en t  nebyl prvním pokusem o formulaci cílů vzdčlávání. Od počátku 90. let 20. století 
předložilo několik  skupin  své alternativy, které se však neujaly. V době, kdy bylo zřejmé, ze pioces 
transformace v y žad u je  legislativní úpravy, vznikl např. v roce 1994 dokument Kvalita a odpovědnost. 
V roce 1999  p u b lik ov aná  Zelená  kniha „České vzdělávání a  E vropa“ poskytla analýzy, které da ly  základy 
Pro formulování s tra tegie .  Z iniciativy učitelů, kteří cítili potřebu vnitřní reformy školy, vzešla veřejná 
diskuze „V ýzva  p ro  deset milionů“ ( I999-2000), která byla sice předložena parlamentu, ale nevyvolala 
veřejný zájem.
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Stejně jako existuje mnoho přístupů к současnosti, existují různé koncepty funkcí školy, 

které se více či méně překrývají. V českém prostředí bývá vymezována nej častěji (Koťa 

2002, s. 98):

У výchovná funkce,

У vzdělávací funkce,

У kvalifikační funkce,

У integrační funkce,

>* selektivní funkce a

>■ funkce tzv. speciální -  ochranná a resocializační. 

l a to  struktura je  projevem měnícího se modelu transmisivní školy (viz kap. 2.1.2 

Socioprofesní role učitele). V následující klasifikaci vyjdeme z předpokladu, že 

společnost -  v mezinárodním měřítku -  si uvědomuje hodnotu vzdělávání jako „skrytého 

bohatství“ (Delors 1997). Vzdělávání má plnit zásadní úlohu v individuálním i 

společenském rozvoji. Delorsův koncept „čtyř pilířů“ vzdělávání prezentuje cíle 

vzdělávání, které jsou  hodnoceny jako klíčové pro udržitelný rozvoj společnosti (Delors 

1997, Walterová 2001b, Vašutová 2002):

У učit se poznávat,

>  učit se žít společně s ostatními,

^  učit se jednat,

^  učit se být.

Tento koncept, který je  formulován ve zprávě Mezinárodní komise UNESCO 

»Vzdělávání pro 21. století“ (Delors 1997) je  uplatnitelný na všech stupních vzdělávacího 

systému i v celoživotním učení (Delors 1997, Vašutová 2004, Švec 2005). Od těchto cílů 

vzdělávání je  odvozen soubor funkcí školy (Švec 2005, s. 26):
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Cíle vzdělávání: Funkce školy:
У učit se poznávat, >  funkce kvalifikační,

У učit se žít společně s ostatními. >  funkce socializační,

^  učit se jednat, У funkce prospektivní (integrační),

^  učit se být. >  funkce osobnostní (personalizační).

(Vašutová 2001, Svec 2005)

Konkrétně se tedy jedná  o následující funkce:

У funkce kvalifikační,

У funkce socializační,

У funkce prospektivní (integrační), která zabezpečuje přípravu žáků na život 

v měnící se společnosti,

У funkce osobnostní, která podporuje a podněcuje rozvoj individuality osobnosti 

každého žáka.

Jak jsme uvedli, funkce školy jsou dědictvím doby. V čem  jsou současné funkce 

specifické? V závislosti na požadavku celoživotního učení vzrůstá význam integrační a 

nietodologicko-koordinační funkce školy v učení dětí. Zm ěna modelu rodiny a celková 

Proměna životního stylu zvyšuje význam socializační funkce školy, kterou se škola 

odlišuje od dalších vzdělávacích institucí. Škola by se měla stát předobrazem 

demokratického společenství, v němž funguje vzájemná komunikace, týmová spolupráce 

a spoluúčast všech aktérů na rozhodování. Měla by tak přispět к utváření norem a návyku 

důležitých v demokratické společnosti. Škola by měla přispívat také к vytváření prostředí 

oezpečí a vzájemné důvěry. V takovém prostředí jsou form ovány mechanismy obrany 

Pr°ti škodlivým vlivům a násilí. Jedná se např. o vliv masových sdělovacích prostředků,
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reklamy. Škola by měla své žáky připravit na život v otevřeném evropském prostoru, 

který nabízí nové příležitosti, ale vyžaduje větší zodpovědnost к sobě samým i ke 

společenství (W alterová 2001b).

Charakteristickým rysem současných vzdělávacích reforem v mezinárodním měřítku je 

decentralizace. Rozhodovací kompetence se přesouvají z centra na úroveň regionu, 

samotných škol a nakonec i na učitele. Tím roste jejich autonomie. V České republice tato 

situace souvisí s požadavky konstruování a využívání nástrojů, mezi které patří 

dlouhodobý plán rozvoje školy, školní vzdělávací program, mechanismy středního 

managementu školy a vnitřní komunikace i komunikace se školou související (především 

s rodiči), nástroje vnitřní evaluace, vyhodnocování inovací (Walterová 2001b, Pol 2007). 

Přes veškeré snahy reformovat stávající vzdělávací systémy, mohou být tyto snahy 

nedostatečné. Např. Keller a Tvrdý (2008) upozorňují, že se při významu vzdělávání pro 

společnost přehlíží, že v průběhu poslední čtvrtiny 20. století došlo к velice výrazným 

proměnám společenského a ekonomického kontextu, v němž má být vzdělávání 

uplatňováno. M ají na mysli „prudký náraz“ globalizované ekonomiky, prohlubující se 

problémy sociálního státu, výrazné změny charakteru práce a neméně výrazné proměny 

Podmínek na trhu práce, stagnace a postupné rozvolňování středních vrstev. V diskuzi 

к funkcím školy používají metaforu, v níž přirovnávají současnou školu к pojišťovně, 

která má absolventy škol alespoň částečně ochránit před všudypřítomnými sociálními 

riziky, které přináší současná proměna společnosti.

1-4 Evropa ve škole

Uvedli jsm e, že současné společenské změny ovlivňují změny v obsahu vzdělávání jak 

mezinárodně, tak i specificky v České republice. Jaké je  tedy pojetí Evropy v obsahu 

vzdělávání a jak je ovlivněno prezentovaným kontextem?



Téma Evropy má v obsahu vzdělávání naší země dlouhodobou tradici, která souvisí 

s historickým vývojem naší země. Kořeny těchto východisek musíme hledat v období 

rozvoje národních států, které s sebou přineslo zvýšení vlivu státu na vzdělávání. Stát 

přejímal pozice církve a státní vzdělání začalo usilovat o výchovu řádného občana. 

Původně to bylo cestou státně občanského smýšlení, později výchovou к demokratickým 

principům a zdůrazněním lidských práv. Národní státy akcentovaly vlastenectví a důraz 

na znalosti vlastní kultury a vlastních tradic jako integrální součásti národní a osobní 

identity (Syřiště 2004). V období evropského integračního procesu se toto vnímání 

posouvá na úroveň Evropy a znalosti její kultury a tradic jako  integrální součást 

identifikace s Evropou. Tato situace souvisí s působností m ezinárodních organizací na 

vzdělávací politiku jak  na mezinárodní úrovni, tak i na úrovni Evropské unie a České 

republiky (viz kap. Vliv mezinárodních organizací na rozvoj vzdělávacích soustav a 

vzdělávací politika Evropské unie). M luvíme o tzv. evropské dimenzi ve vzdělávání.

Evropská dimenze ve vzdělávání

Aktivity směřující к přípravě na život ve sjednocené Evropě byly rozvíjeny od 50. let 20. 

století. Jednalo se o nezávislé iniciativy. Evropa je  v tomto kontextu vnímána jako 

sdílené prostředí pro setkávání, spolupráci a hledání společných perspektiv. Politická 

Podpora evropské dimenze ve vzdělávání má vzestupnou tendenci. Od podepsání 

Římských smluv (1957) do podepsání Maastrichtské10 (1992) a Am sterdamské smlouvy 

(1997) stoupá intenzita spolupráce v této oblasti a rozšiřování spektra zájmu i partnerů. 

V roce 1988 byl v Rezoluci ministrů školství Evropské rady deklarován požadavek

10 Článek č. 126:  Č innost sp o lečen stv í j e  zam ěřena  na rozvoj evropské d im enze  ve vzdělávání, zvláště
výukou a šířením  ja z y k u  č lenských  stá tů ; p o d p o ru  m obility  studentů  a učitelů, také  p ro s třed n ic tv ím  podpory  
k a d e řn ic k é h o  uznáván i d ip lom ů  a za p oč ítáván ím  doby studia; p o d p o ru  sp o lu p rá ce  m ezi vzdělávacím i 
institucem i; rozvo j vým ěny in fo rm a cí a zkušenosti týkajících  se  otázek, k tere  j s o u  sp o lečn é  vzdělávacím  
systém ům  členských  stá tů; p o d p o ru  ro zvo je  vým ěn m ládeže a p ed agog ických  p racovn íků ; podp o ru  rozvoje  
dálkového vzdě láván i"  (M a a str ich tská ...  2 0 06 )
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zavádět evropskou dimenzi do vzdělávacích systémů jednotlivých zemí: vytvářet cílené 

programy a učební materiály, podporovat rozvoj kontaktů mezi dětmi, studenty, učiteli i 

rodiči (Walterová 1996, Barthélémy 1997, Walterová 2001a).

Maastrichtská smlouva z roku 1992 spatřuje zavádění evropské dimenze do vzdělávání 

jako závazek pro členské a přistupující státy (W alterová 1996, Walterová 2001a, 

Grôschlová 2006). M usím e zdůraznit, že problematika evropské dimenze ve vzdělávání 

má dvě roviny. Rovinu politickou a rovinu kulturní. Koncept evropské dimenze zahrnuje 

zdůraznění, že evropská dimenze se vyznačuje rozdílností pojetí v jednotlivých zemích. 

Toto rozrůznění je spojeno s jedinečností kultur, společenských, politických podmínek 

jednotlivých evropských států a projevuje se mimo j iné  také v pojímání těchto dvou rovin 

a jejich významu.

Společné jsou myšlenky vymezující obsah vzdělávání -  „evropské“ kurikulum, které je 

formulováno v cílových dovednostech a činnostech (Rýdl 1997, s. 18 - 19): 

o Multikulturálnost a internacionalita, 

o Jazyková, mediální a sociální komunikace, 

o Ekonomické a odborné kompetence, 

o Schopnost ovládat techniku a technologie, 

o Přijímání ekologické zodpovědnosti, 

o Historicko-politické vazby a podmíněnosti, 

o „M ultiperspcktivnost“ a otevřenost „budoucnosti“

°  Demokratické a sociální standardy.

Metodologicky můžem e evropskou dimenzi charakterizovat jako odhalování Evropy ve 

smyslu hodnoty a uvědomování si přináležitosti к ní. Tento postoj obsahuje kritiku 

eurocentrismu i eurokratism u a plné respektování národní identity a specifik jednotlivých
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států. Jde zde o význam prožitku, vlastní zkušenosti, učení v interakci. Vzájem né 

porozumění, vním avost pro shodnosti a rozdílnosti, sdílení společných hodnot a tolerance, 

to je  podstatné pro přípravu mladých lidí na roli zodpovědného občana, informovaného, 

mobilního a flexibilního pracovníka (Walterová 1996). Pojetí odpovědného občanství je  

součástí evropského chápání humanismu. Zdůraznění jednoty práva a odpovědnosti má 

hluboké filozoficko-historické kořeny. Téma zodpovědnosti, schopnost sebereflexe, 

formulace vlastních historických chyb svědčí o vysokém stupni sebeuvědomění evropské 

kultury (Lehm annová 1996 — viz kap. 2.3.3 Lvropa jako politická myšlenka).

Koncepčně a metodicky bylo téma evropské dimenze ve vzdělávání vymezeno 

v publikaci Teaching about Europe (Shennan 1991), ve které je  E v ro p a  pojata jako 

komplex času , p ro s to ru  a ku ltu ry .  ,, K ultura odkazuje stejně tak na specifické rysy  

společnosti jako  na tvůrčí odkazy civilizace. Čas se vztahuje ja k  к současnosti a 

budoucnosti, tak i к minulosti. Tyto tři kom ponenty na sebe vzájemně bez přestán í působí: 

např. umělecké p o č in y  a m ultikulturní počiny  js o u  produkty  času a Evropa ja k o  prostřed í 

odráží různorodost životních  stylů a sociální zá jm y jedno tlivých  regionů  “ (Shennan 1991, 

s- 2 7 - 2 8 ) .

Z tohoto pojetí vychází tři hlavní směry -  učení o Evropě, z Evropy a pro Evropu, 

vyjádřené kategoriemi hodnot, dovedností a znalostí. Hlavní přínosy tohoto konceptu 

spočívají v pojímání Evropy. Evropa je  tak nahlížena jako  stále probíhající proces.

Evropská dim enze -  situace v České Republice

V České republice sc první analýzy týkající se evropské dimenze ve škole v akademické 

oblasti datují kolem roku 1993 a souvisely s učitelskými iniciativami. Od počátku sc 

národní specifikum v přístupu к tématu Evropy projevovalo ve vnímání pioblematiky 

Především v kulturní a společenské rovině a až následně v rovině politické. Rozpracována
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byla témata evropanství, výchovy к evropanství jako к systému hodnot (Lehmannová 

1996). V druhé polovině 90. let 20. století bylo v rámci národního projektu Phare 

realizováno několik pilotních projektů týkajících se převážně vzdělávání učitelů 

v evropských záležitostech. V roce 2000 byl vydán jako výstup projektu „Vzdělávání 

učitelů v evropských záležitostech“ za podpory programu Phare soubor deseti příruček 

pro učitele a žáky základních a středních škol. Autory byli učitelé základních a středních 

škol pod vedením akademických pracovníků. Mezi příručkami m ůžem e najít např. Dny 

Evropy ve škole (2000), Evropský klub ve škole (2000) aj. O rok dříve byla vydána 

publikace Žijeme v Evropě -  Průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty 

učitelství (Walterová, Ježková 1999) a v roce 2002 svým zaměřením výjimečná publikace 

Evropská čítanka pro učitele a studenty učitelství (Ježková, Syřiště, Chalupová 2002). 

Uvedli jsm e (viz kap. 1.3 Cíle vzdělávání a funkce školy), že součástí procesu 

transformace školství v České republice byla reinterpretace vzdělávacích cílů pro 

současné podmínky, tedy podmínky společnosti vědění. Cíle jsou  konkretizovány 

v kurikulu (Walterová 1994), jehož  aktuální podobou je  u nás nyní Rámcový vzdělávací 

Program pro základní vzdělávání (2005) jako součást nové kurikulární soustavy (srov. 

Walterová 2004, Kofroňová 2004). Tento dokument přináší nové pojetí tématu Evropy, 

které bylo předznamenáno již v Bílé knize (2001). Tento dokum ent zdůrazňuje důležitý 

Princip zavádění tzv. evropské dimenze do školního vzdělávání a dokládá nutnost nových 

tematických okruhů: ,, Výchova к občanství a demokracii i p ro fesn í orientace se realizuje 

Щ еп v rám ci předm ětů, ale i v m im otřídních aktivitách a ve vytvoření odpovídajícího 

Prostředí školy. (...) O bjeví se dále řada nových témat -  ja k o  jso u  např. tém ata evropské 

Wtegrace, m ultikulturní výchovy, environm entální výchovy a výchovy ke zdravému 

h o r n ím u  sty lu"  (Bílá kniha 2001, s. 38).
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V Rámcovém vzdělávacím programu je téma Evropy akcentováno v tzv. průřezovém 

tématu „Výchova к myšlení v evropských a globálních souvislostech“, které je  součástí 

souboru (srov. RVP ZV 2005, s. 90) celkem šesti tzv. průřezových témat (dalšími jsou: 

osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, 

environmentální výchova a mediální výchova). Průřezová témata zde reprezentují okruhy 

aktuálních společenských problémů a stávají se nedílnou součástí základního vzdělávání. 

Průřezová témata mají výrazně formativní charakter a nepředpokládají významné 

rozšíření poznatkového základu základního vzdělávání (RVP ZV 2005). Jejich tematické

okruhy umožňují propojení obsahů jednotlivých předmětů a  přisp íva jí к utváření

komplexnějšího a integrovaného pohledu na podstatné problém y, s  nim iž se žáci setkávají 

v životě a v m im oškolním  p ro s tře d í“ (Kofroňová 2004, s. 259). Průřezová témata otevírají 

Prostor pro interaktivní a kooperativní metody nebo projektovou výuku. Měly by pomáhat 

utvářet a rozvíjet klíčové kompetence. Tematické okruhy průřezového tématu „Výchova 

к myšlení v evropských a globálních souvislostech“ mají podněcovat zájem žáků o 

Evropu a svět. Jejich prostřednictvím si žáci mají zpřesnit obraz Evropy, uvědomovat si 

souvislosti řešení běžných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření 

»■■•své vlastní perspektivy  v evropském a globálním  p ro s to ru “ (RVP ZV 2005, s. 73). 

tematické okruhy jsou tři: Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět a Jsme 

Evropané.

^ a  základě Rámcového vzdělávacího programu školy zpracovávají vlastní kurikulární 

dokument Školní vzdělávací program. Pravidla pro jeho  tvorbu jsou  formulována 

v Rámcovém vzdělávacím programu, výrazně sc tak posiluje autonomie školy. Učitelé se 

dostávají do nové role (viz kap. 2.1.2 Socioprofesní role učitele) - stávají se tvůrci a 

reali/.átory školního vzdělávacího programu. Je však otázkou, do jaké  míry jsou učitelé na 

tL|t° novou roli připraveni (Kofroňová 2004, Kratochvílová 2006, Kratochvílová 2007).
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Učitel ja k o  předm ět výzkumu

Klíčovým pojm em  disertační práce je  „evropská identita“ učitele. Kdo je to vlastně učitel? 

Učitele zde chápem e jako profesionálně kvalifikovaného pedagogického pracovníka, 

který je  spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky vzdělávacího procesu. 

Společensky svěřená zodpovědnost za výchovu a vzdělávání mladé generace je  

naplňována uvnitř příslušných institucí (Průcha, Walterová, Mareš 2003). Učitelovo 

rozhodování v pedagogických situacích probíhá v rámci dané sociální role v podmínkách 

měnícího se vzdělávacího kontextu. Učitelem je  v pojetí této práce učitel základní školy 

(viz kap. 3.2.4 Základní a výběrový soubor).

Cílem kapitoly je formulovat prvky vztahující se к p rofesi"  učitele, které jsou  významné 

Pro operacionalizaci výzkumného problému disertační práce. Vyjdeme z hlavní role 

učitele ve vzdělávacím  procesu a tou je  vyučovací činnost. Dále se budeme věnovat 

obecnějším souvislostem  této role a tou je  role socioprofesní. Následovat bude výklad 

dvou pojmů, tedy co j e  to profesní kompetence a co jsou  profesní znalosti učitele, a to ve 

vztahu к výzkum ném u problému.

"  Na tomto m ístě  sc  zd rž ím e diskuze, zda se v případě povolání učitele  jed n a  o profesi či sem iprofes.  
(Průcha 2002b  O b s t  2009  Vašutová 2004, Urbánek 2005). V e sm yslu  rozvoje  povolám  učitele m luv ím e o 
Pr°ťesi učitele’, k te rou  m ů žem e  charakterizovat souborem  profesn ích  kompetencí Protože  j e  učitelství 
dynamickým fe n o m é n e m , jehož  vývoj je  podm íněn  zm ěna m i spo lečenského  a vzdělavac .ho  kontextu  je  
nut<  aby se jak so u č a s n é  výzkum y, teorie a praktické aplikace, tak i politická
na zdokonalovaní učite ls tv í  mluvíme tedy o profesionalizaci učitelsko protese. Diky profesionalizaci bude 
Schopna získat a udrže t si status společensky význam né a nezas tu p i te ln ép ro fese .  I ro lesional.zace  j e  nutná 
také pro vytváření leg is la tivn ích ,  platových a pracovních p o dm ínk y  učitelu (V ašu tova 200  ).
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2.1.1 Učitel ve výuce

Tradičně bývá učiteli přisuzována hlavní role ve vzdělávacím procesu. Za stěžejní se 

v této souvislosti považuje vyučovací činnost učitele. V čem tato činnost spočívá? 

Vyučovací činnost učitele spočívá ve zprostředkování učiva žákům a zahrnuje tři etapy 

(Vašutová 2002): 

o projektování,

o vyučování (realizace projektu v interakci se žáky), 

o hodnocení.

Náš výzkumný problém se vztahuje převážně к fázi projektování. Projektování je  

systémové promýšlení vzdělávacího programu a vyjádření představy učitele o jeho 

vzdělávacích záměrech, o průběhu pedagogických jevů a o vyučovacích strategiích 

v konkrétních vzdělávacích podmínkách. Výsledkem projektování v českém prostředí byl 

Původně tematický plán (dnes Školní vzdělávací program) a příprava na vyučovací 

hodinu.

V přípravě na vyučovací hodinu musí učitel uvažovat o cílech vyučování, provést výběr 

učiva a jeho  didaktickou analýzu, zvolit metody, způsob zpětné vazby a hodnocení, 

Promyslet instrukce pro samostudium žáků, rozhodnout o organizaci a připravit časový 

rozvrh. Charakter těchto činností přímo souvisí se socioprofesní rolí učitele.

2-1.2 Socioprofesní role učitele

jsm e uvedli, učitelovo rozhodování v pedagogických situacích probíhá v rámci dané 

s°ciální role. Sociál ní role bývá v současnosti definována jako ustavené způsoby jednání 

°čekávané od držitelů určitých pozic. Sociální role má normativní charakter a vymezuje 

Individuu prostor pro jeho chování. Rozlišováno bývá očekávání role, koncepce role a 

reaüzace role. Žádná společnost neponechá učiteli plnou autonomii pro vykonávání



profese. Využívá к tom u různých prostředků. V centralizovaných systémech jsou to 

normy vydávané státními orgány, v decentralizovaných systémech fungují zejména „role 

expectation“ (Vašutová 2004).

Podle Walterové (2002) jsou  učitelé v kontextu m ěnících se podm ínek života na 

planetě  (viz kap. 1. Kontext) a ohrožené existence lidstva považováni za nositele 

vzdělanosti, a to nejen  v tradičním  smyslu předávání kultury a kultivace mladých bytostí. “ 

Profesní povinnosti a zodpovědnosti učitele jsou odvozovány od funkcí školy 

přizpůsobených cílům vzdělávání a charakteristice vzdělávací instituce (viz kap. 1.3 Cíle 

vzdělávání a funkce školy). Jejich jádrem jsou pedagogické role učitele. Ptáme se, jaká  je 

role učitele v učení žáka? Tradiční je  pojetí role učitele spočívající v zajištění předávání 

poznatků žákům, jedná  se o roli transmisivní. V současnosti je  role učitele vnímána šířeji. 

Nové pojetí vychází z rozšířeného profesního modelu a zdůrazňuje subjektově-objektové 

role v interakci se žáky a prostředím. Učitel spoluvytváří klima třídy, organizuje a 

koordinuje činnosti žáků, řídí a hodnotí proces učení, m luvíme o kooperativní roli. Stoupá 

však i význam sociálních rolí učitele jak v interakci s žáky (srov. Walterová, Černá 2004), 

tak i v týmu, ve spolupráci s rodiči a komunitou, tj. podpůrná role (Průcha, Walterová, 

Mareš 2003).

Jiná koncepce akcentuje pro vymezení role učitele aspekt žák -  učení. V tomto smyslu 

jsou vymezeny tři hlavní role: inšpirátor -  poskytuje každému žákovi prostor pro učení a 

seberozvoj; facilitátor -  usnadňuje žákům učení, podporuje samostatnost žáků v učení a 

Působí pozitivně v řešení učebních problémů. Role konzultant je  založena na otevřené 

komunikaci. Směřuje к poradenství.

Významná je charakteristika role učitele jako tvůrce kurikula (viz kap. 1.4 Evropa ve 

škole). Ve vztahu ke kurikulu se učitelé nacházejí ve dvou různých kontextech. Jednak 

jako uživatelé a zprostředkovatelé vzdělávacího obsahu, který je dclinovan (učitel je
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zavázán ke splňování kurikulárníeh dokumentů, které vznikly mimo školu), a jednak jako 

tvůrci vlastního kurikula (Vašutová 2004, Kratochvílová 2007).

Role učitele j e  mimořádně obtížná zejména vzhledem к proměně rodiny a rozpadu jejích 

tradičního hodnot. Mění se výchovný styl rodiny, který mnohdy osciluje mezi 

autoritatívností a liberálností. Právě proto stoupá význam role učitele jako inovátora, který 

v souvislosti se změnami obsahovými a metodickými hledá nové přístupy a postupy 

v pedagogických situacích. Učitel je  také tvůrčí pracovník, který přijímá role v týmu 

školy. Naplňování sociopofesní role učitele spoluvytváří kulturu školy. Kulturou školy 

rozumíme specifické rysy konkrétní školy, zejména sdílené hodnoty, postoje, normy, 

symboly, ale i vztahy školy к okolí (Průcha, Walterová, Mareš 2003).

Přesto prestiž učitelské profese ohrožují problémy, které ji provází, a to jak  na 

mezinárodní úrovni, tak specificky v České republice (Pol 2007). Mezi ně patří např. 

Početnost, feminizace, stárnutí učitelských sborů, nedostatečná kvalifikace nebo 

neatraktivnost profese související s nevysokým platovým ohodnocením (Walterová 

2001b, W alterová 2002, Urbánek 2005, Pol 2007).

Jakým způsobem  se profese učitele proměňovala v průběhu staletí? Podle Walterové 

(2002) bylo učitelství až do 50. let 20. století ztotožňováno s posláním založeném na 

er>tusiasmu, pedagogickém optimismu a etickém meliorismu. Toto období je  označováno 

Jako předprofesionální éra.

V zemích s rozvinutou ekonom ikou12 se pohled na učitele změnil ve druhé polovině 60. 

*et 20. století, kdy v souvislosti s demokratizačními reformami vzdělávacích systémů byla 

vkládána velká očekávání do masového vzdělávání. V tomto období se zvyšuje autonomie 

učitele. Zvýšila se atraktivnost učitelské profese na trhu práce.

12 ,

1Ука sc zem í ze jm én a  západní Kvropy
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Od 70. let 20. století se však v rozvinutých zemích projevují příznaky krize učitelské 

profese. Stoupá také její kritika. „Se stoupajícím  pesim ism em  a sílící kritikou  

adresovanou učitelům se zvyšu jí požadavky  na je jich  výkon a role ve škole  “ (Walterová 

2002, s. 127). Podle nových dokumentů mají být učitelé inovátory, manažery, 

konzultanty, výzkumníky i tvůrčími pracovníky. Změny týkající se detailní standardizace 

kurikula, zpřísnění inspekčních kontrol a testování výrazně omezily učitelovu autonomii. 

Hovoří se o deprofesionalizaci učitelství.

Od těchto vývojových fází profese učitele jsou patrně odvozovány metafory, které jsou 

vzhledem к profesi učitele v české literatuře používány, jsou  j im i nemožná profese, 

optimistická profese, angažovaná profese a národní profese (viz Příloha 2).

Jaký je  ideální učitel? Někteří autoři tvrdí, že s představou „ideálního učitele“ je  spojena 

rada mýtů přeceňujících možnosti v působení na mladého člověka. Průcha (2002b, s. 7) 

varuje, že „v dnešní době (...) se na bedra učitelů nakládají da lší a nové úkoly, s nim iž si 

společnost a leckteří rodiče neum ějí poradit a očekávají je jic h  řešen í od  nebohých  

učitelů". Vysoké požadavky na učitele přitom mohou být zdrojem frustrace pro učitele i 

společnost (Obst 2002).

2.1.3 Profesní kom petence

Za vhodný prostředek charakterizování profese učitele považujeme profesní kompetence 

ucitele, které vychází z konceptu tzv. klíčových kompetencí, který vznikl v druhé 

Polovině 20. století ve vzdělávání zaměstnanců (Beiz, Siegrist 2 0 0 1). Vymezení pojmu 

kompetence obecně není jednotné ani v České republice, ani v zahraničí. Důvodem je 

zejména fakt, že se tento pojem neustále vyvíjí. Existující pojetí lze rozdělit do dvou 

základních skupin: behavioristakc pojetí, které normativně vymezuje požadavky ve 

formě specifických cílů, které má adept profese zvládnout. Kritika tomuto pojetí vyčítá



redukování profesních kompetencí na pracovní dovednosti к výkonu povolání. Naproti 

tomu kognitivní po jetí  vymezuje požadavky realizovatelné v ideálních podmínkách 

(srov. Švec 1998, Seberová 2006).

V souvislosti s učitelskou profesí mluvíme o konceptu profesních kompetencí (také 

kompetence učitele, pedagogické kompetence). Tyto profesní kompetence se stávají 

východiskem projektování kurikula učitelských programů. Jsou také východiskem pro 

určení tzv. profesního standardu, který by měl být normou pro vstup do učitelské profese, 

jedná se o klíčové kom petence učitele (Walterová 2002, Vašutová 2002, Vašutová 2004, 

Švec 2005).

Stejně jako existuje více pojetí klíčových kompetencí, tak existuje také řada klasifikací 

Profesních kompetencí učite le13. Žádná z nich nemůže postihnout komplexnost 

učitelových činností (Švec 2005). Přijímáme klasifikaci profesních kompetencí 

strukturovanou na základě cílů vzdělávání a funkcí školy (viz viz kap. 1.3 Cíle vzdělávání 

a funkce školy).

Kompetencemi učitele rozum ím e soubor znalostí, dovedností, postojů a zkušeností, který 

Predstavuje odborné předpoklady nezbytné pro úspěšný výkon profese. Mluvíme o 

Profesních kom petencích učitele. Jádro kompetence by si měl přinést učitel na počátku 

Profesní dráhy a dále jej rozvíjet. Jedná se o otevřený a rozvojeschopný systém profesních 

kvalit, pokrývající celý rozsah výkonu profese v komponentách znalostí, dovedností, 

zkušeností, postojů a osobnostních předpokladů, které jsou  vzájemně provázané 

(Vašutová 2004, Seberová 2006).

V Českém prostředí se různé koncepce pojetí profesních kompetencí liší v akcentu určité 

funkce těchto kompetencí (např. integrativní funkce -  kom petence je  soubor profesních 

dovedností a dispozic), rozvojový akcent nebo hledisko aplikovatelnosti (ve smyslu

n~~ ~
Používán je  také u žší p o jem  p ed a g o g ick é  kom petence
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profesního standardu nebo standardu učitelského vzdělávání) (srov. Vašutová 2001, 

Seberová 2006).

Popis a strukturování profesních kompetencí může být nástrojem pro prolesní rozvoj 

učitele -  m ůže m u pomoci lépe profesi porozumět a hledat podněty pro sebereflexi a 

sebezdokonalení (Walterová 2002, Vašutová 2002, Vašutová 2004, Švec 2005).

Uvedeme nyní příklady dvou modifikací tohoto konceptu.

Švec (1998) uvádí vlastní model pedagogických kompetencí, který tvoří tři skupiny:

^  kom petence к vyučování a výchově (diagnostická, psychopedagogická a 

komunikativní kompetence);

^  osobnostní kompetence (odpovědnost učitele za pedagogická rozhodnutí, 

autenticita, akceptování sebe i druhých);

>  rozvíjející kompetence (adaptivita, informační, výzkumné, sebereflektivní a 

autoregulativní dovednosti).

Vašutová (2002, s. 26) upřednostňuje charakteristiku profesních kompetencí ve třech 

komponentách:

У  osobnostní;

У oborová/předmětová;

У profesně pedagogická.

Vzhledem к výzkumném u problému se zaměříme na pojetí osobnostní kompetence, která 

bývá konkretizována jako vysoká míra osobní zodpovědnosti za pokrok žáku a vzdělávací 

výsledky školy spolu s morálními kvalitami člověka, který ovlivňuje osobnostní a 

hodnotový rozvoj žáka. Zahrnuta zde bývá také pedagogická tvořivost, schopnost řešení 

Problémů, kritické myšlení, schopnost týmové práce, schopnost iniciování změn. Zvlášť
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významnou je vysoká úroveň socializace spojená s porozuměním, empatií, tolerancí. 

Zaujímá zde své místo také všeobecný přehled jak kulturní, tak politický a zájmy 

charakterizující osobnostní kvalitu učitele (viz kap. 2.2.2 Profesní identita). Osobnostní 

kompetence není samozřejmostí, ale je  rozvíjena vzděláváním, sebevzděláváním a 

působením profesního prostředí (Vašutová 2004).

2.14 Profesní znalosti učitele

Profesní kompetence se konkretizují v profesních znalostech učitele14 (Vašutová 2004). 

Profesními znalostmi se obvykle rozumí poznatky, které si učitel osvojil a které dovede 

Použít v praxi při řešení pedagogických situací. Jedná se o vnitřní potenciál osobnosti 

učitele (Švec 2005).

V tomto smyslu nás zajímá, jak  učitel v praxi utváří profesní kompetence, jak к nim 

dochází. „Co všechno je  Iřeba vzít v patrnost, aby si student nebo učitel vymezené 

kompetence a tím  i pedagogické znalosti o svo jil“ (Švec 2005, s. 30). Tato koncepce 

zahrnuje jak teoretické pedagogické znalosti (studium literatury, přednášky, diskuze), tak 

Praktické znalosti (zkušeností ověřené teoretické znalosti). Na základě konkrétních 

pedagogických situací vznikají pedagogické zkušenosti, které se s využitím sebereflexe 

subjektu a teoretické reflexe postupně transformují na profesní znalosti. Z hlediska míry 

Uvedomění si pedagogických znalostí učitelem můžeme rozlišit explicitní (vyjádřené) a 

‘mplicitní (nepřímo vyjádřené) profesní znalosti. Musíme si klást otázky: Mají implicitní 

Profesní znalosti charakter teoretický nebo praktický? Co je  zdrojem implicitních 

Pedagogických znalostí? (Švec 2005) O těchto představách a osobních teoriích mohou 

výstižně vypovídat metafory užívané učiteli např. v rozhovorech.

k r á c e n é  profesní znalosti . Setkat se m ůžem e také s pojmem odborné  znalosti , učitelské znalosti. 
Pedagogické znalosti (je jichž vym ezení je  užší, podrobněji Švec 2005).
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Struktura profesních znalostí učitele dle obsahu tvoří rámec pro výkon profese. Vašutová 

(2004, s. 31) vym ezuje  deset druhů profesních znalostí. Hodnocení významu jednotlivých 

znalostí učitelem přináší obraz jeho znalostního rámce pro výkon profese, na jehož  

základě je interpretováno pojetí profese učitelem.

Vymezení struktury profesních znalostí je  závislá na pojetí výchovy a vzdělávání, pojetí 

profese, pojetí rolí učitele i žáka. Tato struktura je  ovlivněna typem školy a přijaté 

koncepce. Vliv m ohou mít i další determinující činitelé. Vašutová (2004, s. 32) 

realizovala výzkum, v něm ž bylo respondentům nabídnuto deset druhů profesních znalostí 

(Vašutová 2004, s.32), jejichž strukturu přejímáme:

У normativní znalosti (školský zákon, vzdělávací programy, právní předpisy, vnitřní 

předpisy);

^  kauzální znalosti (strategie vyučování a učení, strategie hodnocení žáků, vztahové 

podmíněnosti od cíle к výsledku edukace);

^  kurikulární znalosti (oborové, předmětové);

У informatické znalosti (informační technologie, internet);

У manažerské znalosti (interpersonální strategie/způsoby jednání, vedení třídy, 

vedení lidí);

У diagnostické a výzkumné znalosti (monitorování školního terénu, poznávání 

klientů -  tj. žáků a rodičů, pedagogické experimentování, nástroje zpětné vazby a 

měření výkonu žáků);

У znalosti všeobecného rozhledu (politické, kulturní, ekonomické, právní znalosti);

^  reflektivní znalosti (aulodiagnostika, efektivní reakce, reflexe změn, iniciování 

změn);

У intervenční znalosti (edukační zásahy/zákroky v řešení problémů jedinců, skupin, 

sankce);
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У psychosociální a komunikativní znalosti (empatie, sociální vztahy, prostředky 

socializace, prostředky pedagogické komunikace, rétorika, stylistika, 

vystupování).

2.1.5 Od profesních znalostí učitele к  identitě učitele

Jak jsm e právě uvedli, struktura profesních znalostí učitele dle obsahu tvoří rámec pro 

výkon profese a vyjadřuje sebepojetí učitele, které je  součástí identity učitele. Identita 

jedince je  vym ezována ve třech významech, od kterých odvodíme pojetí identity učitele. 

I) Jedná se o hluboký pocit vlastní totožnosti. Identita v tomto smyslu zahrnuje i hodnoty, 

kterým jedinec věří, na nichž zakládá smysl svého života. Mluvíme o osobní ideologii -  

tedy subjektivní teorie učitele. 2) V další rovině je  to ztotožnění jedince se svými 

životními rolemi. 3) Mezi složky identity patří také prožívání příslušnosti к větším nebo 

Menším společenským celkům (Jandourek 2007) -  tomu odpovídá rovina profesní 

identity, která je  reprezentována tzv. učitelovým pedagogickým myšlením. Podle Průchy 

(2002b) je  pojem učitelovo pedagogické myšlení pojmem s širokým obsahem, jehož 

strukturu naznačují následující okruhy:

У jaké  přesvědčení mají učitelé o poslání své profese, o její užitečnosti, očekáváních, 

s nimiž do této profese vstupovali a jak  přemýšlí o své vlastní odpovědnosti za 

výsledky vykonávání profese,

^  jaké postoje mají к výzvám a nařízením, jež jsou jim  ukládána nadřízenými 

školskými orgány nebo vnucována veřejností, politickými rozhodnutími, s jakou 

angažovaností přistupují к zavádění reformních pedagogických opatření ve své 

vlastní práci,

^  jak  učitele typicky přistupují к výuce ve třídách, s jakými názory o způsobech její 

realizace, s jakými představami o splnění cílů výuky (učitelovo pojetí výuky).
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Zajímá nás, co si učitelé myslí o své profesi. Průcha (2002b, s. 45) v této souvislosti 

zdůrazňuje, že „...každá profese j e  charakteristická tím, že j e j í  příslušn íci m ají specifické  

názory, postoje, způsoby kom unikace (...) N ení tedy žádnou výjimkou, že j e  tomu tak i 

v učitelské profesi

Učitel se stává spojovacím mostem: společnost nastavuje cíle vzdělání a očekávané 

výsledky, za něž zodpovídá vzdělávací systém, ale učitel je  pověřen naplněním těchto cílů 

(Vašutová 2004, s. 22). V tomto bodě se projevuje specifičnost role učitele -  osobní 

zodpovědnost se překrývá s profesní zodpovědností. M ůžeme říci, že je  učitel skutečně 

kompetentnější pro vyučování žáků než kdokoliv jiný? Osobní zodpovědnost je 

nedostatečná. Profesní zodpovědnost je  založena na odborných znalostech a 

dovednostech, které zahrnují expertní diagnostikování situací a subjektů, procesy 

rozhodování a intervence se znalostí kauzality, interpersonální strategie, sebereflexi na 

odborné bázi postaveného vyučovacího jednání (viz kap. 2.1.4 Profesní učitelské 

znalosti). Z toho vychází první hypotéza výzkumného projektu disertační práce:

Hy p o t é z a  i

»Evropská identita  “ učitelů se liš í od  „evropské identity “ běžné populace.

Učitel ve své roli buduje svou profesní identitu, která je  ve svých vztazích a postojích 

sPecifická. Postoje učitele by se tedy měly v závislosti na jeho  specifických kompetencích 

hšit od běžné populace.

V teorii i vzdělávací politice často slyšíme o významu aktivní angažovanosti učitelů při 

uskutečňování změn ve školství, foto zdůrazňuje i Národní program rozvoje vzdělávání 

v České republice, tzv. Bílá kniha: „Realizace zm ěny ve vzdělávání není možná bez 

aktivní spolu/ )ráce a přím é účasti učitelů i všech ostatních pedagogických pracovn íků“
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(Bílá kniha 2001, s. 43). Učitelé jsou označování za „nositele zm ěn“ při proměně školy. 

Podle Mareše (1996, s. 13), jak  jsm e uvedli (viz kap. Úvod), skrze učitele -  a je  to právě 

myšlení učitelů samých - se lomí většina snah měnit pedagogickou realitu „shora“ 

(zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd.) i působení „zdola“ (stanoviska, činy, výsledky 

žáků atd.) stejně jako  i snahy osob, které jsou na „stejné úrovni“ např. učitelovi kolegové 

ve sboru.

Očekávání směřující к učitelům se neopírají o poznatky, které by vysvětlovaly, jestli jsou 

učitelé na požadované změny odborně připraveni, zda jsou  v daných podmínkách schopni 

je realizovat a především, zda vůbec učitelé pozitivně přijímají požadavky na ně kladené a 

jsou ochotni je  realizovat (Průcha 2002b, s. 46). Mnozí autoři (Walterová 2001b, Pol 

2007) poukazují na souvislost mezi celkovou atmosférou ve školství a sebepojetím 

učitelů. Učitelům chybí profesní sebevědomí, jsou podhodnoceni. Jiní autoři upozorňují, 

že mezi hlavní příčiny tohoto stavu patří fakt, že učitelům bohužel často chybí účinná 

argumentace pro obhajobu svých požadavků (Vašutová 2004).

Rozhodování učitele

Otázkou zůstává, do jaké míry ovlivňuje sama učitelova identita vlastní uvažování o 

výuce. Zda jeho osobní názory na procesy globalizace, jeho  důvěra v instituce ovlivňuje 

toto uvažování přímo či nepřímo. Vzhledem ke své profesní roli by tento vliv neměl být 

Přímý, protože učitelská profese má specifické závazky vůči společnosti, totiž má 

vychovávat a vzdělávat děti, mládež a dospělé v duchu požadavků kladených společností. 

Od učitele se očekává zájem  o větší prospěch společnosti: učitelé připravují mladou 

generaci pro budoucí osobní a profesní život, a tím jednoznačně přispívají ku prospěchu 

společnosti. Učitelská profese byla vždy chápána jako společenské poslání. Učitelovo 

Poslání je zakódováno v jeho  identifikaci s profesí.
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Etický kodex, podle kterého se musí příslušníci profese chovat a mít zodpovědnost: 

předpokládá se, že existence učitelské etiky je  daná tradicí učitelství, bývá spojována 

s osobností učitele a projevuje se v míře entuziasmu, empatie a tolerance, v kultivované 

komunikaci, v přirozené autoritě, v osobní a zákonné zodpovědnosti atd. Tato tradice je  

živá přes předeslané proměny profese.

Osobnost učitele je  jedním  z faktorů ovlivňující výběr a zpracování témat, se kterými se 

žáci ve výuce setkají. Proto volíme učitele jako  předmět výzkumu. Mluvíme-li 

0 identitě, kterou vymezujeme jako součást učitelova pedagogického myšlení, věnujeme 

se procesům předcházejícím  samotnou realizaci vzdělávacího procesu. Ve fázi 

Projektování výuky je  to právě on, kdo provádí výběr učiva, didakticky jej analyzuje a 

následně vybírá i metody zprostředkování učiva žákům. Ptáme se, jak  učitel přemýšlí o 

výuce.

Vlastní po jetí

Na základě předcházejících teoretických analýz zařazujeme mezi významné komponenty 

ovlivňující učitelovo rozhodování v rovině plánování výuky:

"y  pojetí profese učitele v rovině obsahu,

^  pojetí vzdělávacích cílů v rámci naplňování prospektivní funkce školy,

^  pojetí role učitele v subjektově-objektové rovině (na základě hodnocení 

vzdělávacích potřeb žáků).

V druhé hypotéze výzkumného projektu předpokládáme následující předpoklad:

H y p o t é z a  2

^Ztali m ezi „evropskou  iden titou“ učitele a jeh o  přístupy к tém atu Evropy 

v Projektování výuky n en í přím ý.
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2.2 Identita jako  předm ět výzkumu

Současné společenské zrněny zasahují do života každého jedince. Jaký mají vliv na jeho 

identitu? Jaký význam má vlastní identita pro každého z nás, tedy i pro společnost? 

Z teoretického hlediska je  identita původně psychologický a sociologický koncept, 

kterému se věnovali např. Erik H. Erikson (2002) a George H. M ead (1995). Pojem 

identita v těchto případech nevyjadřuje totožnost. Pojem totožnost má užší význam, než 

jaký vyjadřují teorie identity. Mimo psychologii a sociologii se otázkou identity člověka 

zabývá např. filozofie, ale také pedagogika. Problematika identity ve vzdělávacím 

kontextu souvisí s procesem rozvoje občanské společnosti, s procesem individualizace, 

který bývá spojován s obdobím renesance nebo osvícenství. Budování15 identity je  jedním 

2 cílů individuálního rozvoje jedince. Předmětem následující kapitoly bude představit 

Prvky teorie identity významné pro operacionalizaci hypotéz.

Strukturu pojmu identita tvoří následující mechanismy, které jsou  vzájemně provázané 

(vizkap . 2.1.5 Od profesních znalostí učitele к identitě učitele):

^  identita znamená jasné vědomí sebe jako subjektu: já  se rozhoduji, já  se 

odhodlávám, já  jednám  (osobní dimenze identity),

^  člověk vystupuje v životě ve velkém množství rolí, které určitým způsobem spolu 

souvisí, dávají smysl v celku (sociální dimenze identity),

У identita znamená také kontinuitu -  uvědomujeme si kontinuitu svého života, 

vnitřní souvislost svého života. Jedinec odmítá neměnnost a chce změnu, chce 

změnit sám sebe, Ыс tyto změny musí být absorbovány, nesmí ústit do životního 

chaosu,

^  identita jc žitým vědomím jedinečnosti, můj život je  originál (Říčan 2004).

Říčan zdůrazňuje  spojením „budování identity“ vyjádření aktivního úsilí oproti pasivnějš ím u spojení 
”h,edání identity“'
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Na základě těchto m echanism ů se vytváří tzv. sebepojetí -  představa sama sebe, jakási 

sebereflexe identity (Marti 1996). Toto pojetí průběžně upravujeme a přizpůsobujeme. 

Identita jako taková je tedy komplexní, pluralitní povahy. Z hlediska vnitřní struktury 

pojmu pak mluvíme o několika jeho vrstvách, které se vzájemně ovlivňují nebo se 

vzájemně kombinují (W alterová 2001a, Říčan 2004, Zich 2007). Mezi sebou se tedy 

nevylučují:

^  osobní identita,

^  skupinová identita,

>  identita jako ve vztahu ztotožnění se s dalšími objekty (např. prostředím, místem, 

regionem).

Identita spočívá v tom, s kým nebo s čím se člověk ztotožňuje (co přijímá a bere za své) a 

vůči čemu se vymezuje jako  vůči jinému, cizímu.

2.2.7 Vnitřní struktura pojmu identita

Osobní identita

Na čem mi v životě záleží? O co mi jde? Kam patřím? Kam směřuji? Takové a podobné 

otázky patří mezi základní osobní motivy a hodnoty člověka. Mít identitu znamená vědět, 

kdo jsem, kam patřím, kam  směřuji, čemu doopravdy věřím, v čem je  smysl mého života: 

znamená to jistotu sebou samým, zodpovědnost za své činy, realistické sebevědomí, 

znalost svých m ožností a mezí. „Znamená to být pevně  zakotven v tradici a podílet se 

aktivně na tvorbě budoucnosti, osobní i společenské  -  znam ená to mít pod íl na svém  

životě“ (Říčan 2004, s. 217). Klíčovým pojmem je  v těchto otázkách důvěra (viz kap. 1.2 

Důsledky modernity). Okolnosti, za kterých se důvěra utváří nebo ztrácí se vztahuje к 

Problému psychologie důvěry (Giddens 2003, s. 12), který ve své stati Osm věků 

rozpracoval Hrikson (2002).
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Základní důvěra proti základní nedůvěře

Základy identity zvolna rostou už od raného dětství. Erikson vymezil osm věků člověka, 

které odpovídají etapám vývoje identity -  pro získání tzv. „základní důvěry“ je 

nej významnější první období.

Erikson označuje za první společenský výkon novorozeněte je h o  ochotu nechat 

matku zm izet z  dohledu  bez nadměrné úzkosti či zlosti"  (Erikson 2002, s. 225). Erikson 

odlišuje důvěru (trust) od sebejistoty (confidence), protože u kojence je  přehnané mluvit o 

sebejistotě. „ Všeobecný stav důvěry navíc naznačuje nejen to, že jed in ec  se naučil 

spoléhat na ste jnost a kontinuitu svých vnějších zaopatřovatelů, ale také že může 

důvěřovat so b ě  samému, považovat sebe sam a za „důvěryhodného"  (Erikson 202, 

s- 226). Zde je  tedy započat proces nepřetržitého okoušení a testování vztahu mezi 

vnitřním a vnějším  světem. Přitom celkové kvantum důvěry čerpané z nejranější dětské 

zkušenosti souvisí s kvalitou mateřského vztahu (Erikson 2002, s.226 - 227)16.

Důvěra a ontologické bezpečí

Okolnosti, za kterých se utváří nebo ztrácí důvěra v systémy, popisuje (viz kap. 1.2 

důsledky m odernity) ze svého pohledu Giddens (2003). Ontologické bezpečí je  forma 

Pocitů v š irokém  slova smyslu související s důvěřivostí, kterou má většina lidských

16
-  M atky vy tv á ře jí ve svých  dětech p o c it důvěry takovým  způsobem  opatrování, je n ž  ve .vve kva litě  spojuje  

citlivou p é č i o  in d iv id u á ln í p o třeb y  d ítě te  s p evným  poc item  o so b n í důvěryhodnosti uvn itř  spo leh livého  
ramce ž ivo tn íh o  s ty lu  je jich  kultury. To v d ítěti vy tvá ří zá k la d  p o c itu  identity, k terý se  p o zd ě ji spoji 
5 Pocitem  „sp rá vn éh o  “ člověka, je n ž  j e  sám  sebou  a vyrůstá  v takovou  osobnost, ja k o u  se  -  ja k  druzí lidé  
vert _  stane. E x is tu je  tedy  (v rám ci jis tý c h  m ezí dříve definovaných  ja k o  „ nezbytnosti “ p é č e  o dítě), jak  
v lom to stadiu , ta k  i ve  stad iích  následujících , je n  m á lo  fru stra c í, k teré  by  vyrůs ta jíc í d ítě  nem ohlo  snést, 
Vede-li fr u s tr a c e  ke  s tá le  obnovované zkušenosti vě tš í s te jn o sti a  s iln ě jš í kon tinu ity  vývoje, ke  konečné  
l e g r a c i  in d iv id u á ln íh o  živo tn ího  cyklu  s  nějakým  sm yslup lným  p o c item  š irš í souná ležitosti. R od iče m usí 
т и к d ispozic i n e je n  j i s té  m etody veden í d ítěte p o m o c í zákazů  a do vo len í; m usí být též sch o p n i d ítě ti ukázat 
° n°  hluboké, tém ěř  som a tické  přesvědčení, že  to, co  dělají, m á  sm ysl. N akonec se  z dě tí s tá va jí neurotici 
n 'kotiv v d ů sled ku  f r u  stračí, (de z  nedosta tku  či ztrá ty  spo lečenského  sm yslu  těch to  fru s tra c í. (.. .) A le i za 
neJP říznivějších  o k o ln o s tí se  zdá, že  to to  stad ium  u vá d í do p sych ickéh o  ž ivo ta  (a s tá vá  se  p ro to typem  pro) 
Pocit vn itřn ího  ro zd ě le n i a všeobecného  stesku  p o  ztraceném  ráji. Z ák ladn i důvěřu  j e  nutno udržova t p o  celý 

ivot p rá v ě  p ro t i té to  m ocné sm ěsi pocitů , že  byl člověk o něco  ochuzen, rozpo lcen  a kýmsi 
opuštěn .(...),, K a žd é  n ásledu jíc í stad ium  a krize m á zv lá š tn í vztah к je d n o m u  ze zák ladn ích  prvků  
sPolečnosti, a  to  z  toh o to  p ros tého  důvodu, že  se lid ský  ž ivo tn í cyklus a lidské instituce vyvíjí spo lečně"
(Erikson 2 0 0 2 ,  s . 2 2 7 ) .
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bytostí v trvalost vlastní identity. „ Pocit spolehlivosti osob a věcí, tak klíčový p ro  pojem  

důvěry, j e  základem  pocitů  ontologického bezpečí" (Giddens 2003, s. 85). V podmínkách 

procesů globalizace a jejich provázanosti existenci důvěry podm iňuje nedostatek  

uplných informací a dynam ický charakter moderních sociálních institucí. Důvěra 

předpokládá vědomí okolností rizika, vztahuje se к očekávání a vztahuje se také 

к nepřítomnosti času a prostoru. Riziko se objevuje teprve v moderní době (viz kap. 1.2 

Důsledky modernity).

Sociální dimenze identity

Formování jedince musíme vždy hodnotit v průsečíku působení vnitřních dispozic a 

vnějších vlivů. Identita se konstituuje ve sféře sociálních vztahů jako  sebeuvědomění a 

schopnost samostatné orientace v sociálním prostředí: „Svět, který nás obklopuje, 

lnterpretujeme, reagujem e na něj, začleňujem e jeh o  prvky  do svého vědění, některé 

Zvnitřňujeme, j in é  vnějškově registrujem e a akceptujeme, další odmítáme. „ Objektivní 

s v ě t“ toho, co nás obklopuje, neovlivňuje naše chování přímo, ale ja k o  svět jedincem  

transformovaný, ja ko  „jeho svět “ (Havlík 2002 , s. 43). Také Giddens (2003) mluví o 

dvojím začlenění: jedinec ovlivňuje prostředí a prostředí ovlivňuje jedince (viz kap. 1.2 

Důsledky modernity).

V duchu strukturně funkcionalistických tradic je identita vymezována jako  stav osvojení 

S1 Urěitých rolí nutných pro život ve společnosti -  mluvíme o sociální dimenzi lidské 

identity, který rozpracoval zakladatel interpretativní sociologie George Herbert Mead 

v teorii tzv. symbolického interakcionismu (Mead 1995). Používán je  jak  pojem 

l u p in o v á  identita, tak sociální. O bě jsou definovány jako součást identity individua, 

která se uskutečňuje skrze poznání vlastní přináležitosti к určité sociální skupině a 

A k t i v n í  hodnocení této přináležitosti (Průcha 2004, Říčan 2004, Zich 2007).
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Role

Během života na sebe bereme úlohy, které nám předepisují, jak  se máme chovat, hrajeme 

svoje role, jako i druzí hrají svoje role. Během dne vystřídáme mnoho takovýchto rolí, 

které jsou nepřenosné (např. chovat se doma jako ve škole nebo v autobuse). Pojem role 

je  velmi důležitý pro samotné porozumění životu. Osvojení si určitých rolí je  nutné pro 

život ve společnosti. Sociální role jsou  vždy reciproční -  svou roli vždy hrajeme ve 

vztahu к jiné osobě. Svou roli hrajeme automaticky, kdykoliv tomu odpovídá sociální 

kontext (Hayesová 1998, Říčan 2004).

Identita ve vztahu ztotožnění se s prostředím

V otázce ztotožnění se jedince s dalšími objekty, např. prostředím, místem, regionem 

apod. jde  o to, jak  toto místo lidé chápou, jak  se s ním ztotožňují, jak  (až kam) ho 

vymezují (ohraničují od okolí), jak  ho pojmenovávají, jak  se stává součástí jejich 

vnitřního světa nebo jak se s tímto prostorem identifikují. Vztah lidí к takto vymezenému 

místu (např. regionu) vyjadřuje jejich regionální identitu (případně sílu tohoto ztotožnění).

V tomto smyslu m ůžem e vym ezit i identitu národní, evropskou, popř. globální. Vždy si 

však musíme uvědomit, že vrstvy identity se vzájemně ovlivňují a kombinují. Stejně jako 

nelze zcela jednoduše oddělit místo a společenství lidí, které na tomto území žije a vytváří 

kulturu, která je  s tímto místem spjata.

Kulturní kontexty lidské identity

^  rámci současných společenských změn je důležité zdůraznit integrační funkce „kulturní 

identity“ , která může v tomto smyslu fungovat jako prostředek formování solidarity mezi 

eleny společenství.
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Každá společnost existuje na základě rozvíjení vlastního specifického kulturního systému 

-  tzv. sociokulturního systému, jehož součástí je  lidský rod, národ i malá sociální skupina. 

Strukturotvorným prvkem  kulturyl7(viz kap. 2.3.2 Evropa jako  kulturní jednota se 

společnými dějinami a hodnotami) je  ucelený systém základních hodnot.

Jedinec přijímá hodnoty nebo zásady společnosti a má zkušenost s jejich dodržováním: 

jsem ten, kdo chce něco udělat pro spravedlnost ve společnosti, kdo chce žít pravdivě a 

čestně. Cítí odpovědnost před sebou samým, před společností -  jedná  se o jádro identity, 

hlavní složku identity. Základem procesu utváření takové identity osobnosti je  

zkušenostně-zážitková a poznávací rovina, podstatou je  však svobodné zaujetí postoje. 

Proces budování identity integruje rovinu racionality a emocionality (srov. Říčan 

2004, Průcha 2004). Termíny „kulturní identita“ , „etnická identita“ , „národní identita“ 

mají podle Průchy (2004, s. 120) společnou podstatu: „ Identita  je  pocit prožívání 

Poslušnosti jed in ce  к určitém u společenství (etniku, národu), s  je h o ž  hodnotami, normami 

Cl jiným i rysy se je d in e c  z to to žň u je" .

2.2.2 Profesní identita učitele

Myšlení a přesvědčení učitele nelze oddělovat od jeho  osoby. Být učitelem je  role, jejíž 

Pojetí je  výrazem profesní identity učitele. Rolí učitele je  v návaznosti ovlivněna osobní 

•dentita učitele. Učitel absorbuje nové zážitky, zkušenosti, informace, neustále pracuje na 

změně své identity. Identita učitele spočívá v přijetí role učitele a přijetí odpovědnosti za 

výuku, za výsledky svých žáků. Předpokládá se, že učitelé v průběhu své kariéry 

P°stupují skrze několik kvalitativně odlišných etap -  od postavení začátečníka až 

Postavení tzv. experta (Průcha 2002b, übst  2002). Tyto etapy ve svém výzkumu

U k ,  vymezujeme ja k »   kKré « * * *
ig o v á n í soc iá ln ích  sys té  

0-ehinannová 1996, s. 18).
■ Ungován í soc iá ln ích  systém ů, je jich  vztahy s ostal nim i sociá ln ím i sys tém y  a je jich  živo tn ím  prostřed ím  “

53



identifikuje Švaříček (2007). Zaznamenává tři etapy identity  učitele experta .  

V počátcích své praxe je  učiteli p ř ip sán a  sociální identita začínajícího učitele. Všichni 

zúčastnění (žáci, rodiče, kolegové, vedení školy) jsou  si vědomi toho, že tento typ identity 

není začínajícímu učiteli přiřčen natrvalo. Po určité době sílí tlak na učitele, a to zejména 

ze strany rodičů a žáků, aby p řija l  ně jakou  iden ti tu  učitele -  tlak к přijetí plné 

zodpovědnosti učitele za výuku. Učitel má před sebou rozhodnutí, jakou podobu bude mít 

Jejich působení ve školství. Hledá vlastní identitu učitele. Sociální tlak způsobuje, že si 

učitel uvědomuje nutnost budování vlastní identity učitele. Začíná cíleně pracovat na své 

identitě -  jak  by chtěl být vnímán svým okolím. Tímto rozhodnutím se dostává do druhé 

etaPy - identity progresivního učitele. Učitel pracuje na své identitě učitele intuitivně. 

Tato etapa je  ukončena v době, kdy je učiteli na základě výsledků jeho okolím (vedením 

skoly, kolegy, rodiči i žáky) p ř ip sá n a  sociální identita učitele experta.

Jednou ze složek identity učitele je  také jeho přináležitost к Evropě: jedná se o to, jak  

Evropu chápe, jak  ji  vymezuje, jaký к ní má vztah, jak  si představuje její budoucnost (viz 

kap. 2.4 „Evropská identita“). O Evropě samotné pojednává následující kapitola.
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2.3 Evropa jako  předm ět výzkumu

Co je  to vlastně Evropa? Kdy se zrodila Evropa? Zdánlivě jednoduchá otázka, na kterou 

není vůbec jednoduché odpovědět. Patočka v rozboru Hegelova stanoviska к problematice 

Evropy připomíná: „Evropa znam ená zde západní Evropu, sjednocenou kdysi křižáckým i 

válkami p ro ti islámskému svě tu ...“ (Patočka 1990, s. 89). Horyna (2001) ve svém 

kritickém komentáři připomíná, že Evropa není pouze místo, říše, prostor nebo 

geografická či politologická kategorie, je  to především paradigma, znak, styl, téma, idea, 

a zároveň stále zůstává místem, říší a prostorem ztracených témat, opuštěných 

Paradigmat, zapomenutých stylů, zaniklých myšlenek, znaků. Ve smyslu vědomí 

evropské pospolitosti se pojem Evropa často používá jako synonymum pojmu evropská 

civilizace. Cílem této kapitoly je  vymezit čtyři hlavní kategorie pojm u Evropa, které jsou 

relevantní pro řešení výzkumného problému. Evropa jako pojem, jako  znak, jako idea 

sama o sobě není redukovatelná na své vlastní hranice -  hranice světadílu Evropa. 

Identifikaci s Evropou nelze interpretovat bez znalosti historických souvislostí, ale také 

bez vztahu к procesům globalizace. Evropané jsou denně konfrontováni 

s nejrůznějšími podobami tohoto pojmu. Významy pojmu Evropa se proměňují a vyvíjí. 

V této kapitole vymezíme čtyři hlavní kategorie pojmu Evropa, které jsou  relevantní pro 

resení výzkumného problému:

I. Evropa jako  geografický prostor,

II. Evropa jako  kulturní jednota se společnými dějinami a hodnotami,

III. Evropa jako  politická myšlenka,

IV. Evropa jako  politická instituce : Evropská unie (E U )18.

(Riketta 2002, s. 13)

Evropská unie (E tJ )  - od roku 1992, dříve jak o  Evropské hospodářské společenství (E H S ) - 1957 až 1965 
a Evropské společenstv í (ES) od roku 1965 do roku 1992.
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2.3.1 Evropa jako  geografický prostor

Pojetí Evropy jako geografického prostoru zahrnuje její krajinnou sféru a vazby této sféry 

na lidskou společnost v prostoru a čase. To se vztahuje jednak  к rovině fyzické geografie 

zkoumající přírodní geosystémy krajinné sféry, jednak к rovině socioekonomické 

geografie pojednávající o prostorovém uspořádání lidské společnosti, jejích aktivitách a 

vztahu к přírodnímu prostředí. Podrobněji jsou studována geografická hlediska průmyslu, 

zemědělství, dopravy nebo cestovního ruchu. Současným trendem v tomto oboru je  

studium systémů, rozmístění a organizace socioekonomických jevů  a procesů (např. 

migrace, dojížďka za prací, sledování trhu s nemovitostmi, územní projevy výrobní 

sféry), jejichž studium převážilo nad dříve častějším popisem (Matějček a kol. 2007). 

Evropa je tedy malý, ale hustě zalidněný světadíl. Pojem světadíl zde musíme zdůraznit. 

Světadílem je rozuměna oblast se samostatným historicko-geografickým vývojem. Evropa 

v tomto smyslu nen í  k o n t in e n te m . Kontinent je  pevnina, rozlehlá a souvislá část souše 

obklopená světovým oceánem . Kontinentů rozlišujeme pět: Eurasie, Afrika, Amerika, 

Austrálie a Antarktida. Světadílů je  dokonce sedm: Evropa, Asie, Afrika, Severní 

Amerika, Jižní Amerika, Austrálie a Antarktida (Matějček a kol. 2007).

Světadíl Evropa je  na severu ohraničen Severním ledovým oceánem , na východě pohořím 

Ural a řekou Ural, n a  j ihovýchodě  Kaspickým mořem, řekami Kuma, Manyč a Černým 

mořem. Na jihu Středozem ním  mořem a na západě Atlantickým  oceánem. Evropa tvoří 

západní pětinu Eurasie. Evropa a Asie jsou tedy rozlišovány spíše na základě historických 

a kulturních než fyzicko-zeměpisných důvodů. V roce 2000 měla Evropa 729 milionů 

°byvatel. Mluví se zde 209 jazyky ze šesti jazykových skupin s výraznou převahou 

•ndoevropských jazyků (W ikipedia  2006).
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Na rozdíl od geografického vymezení pojmů kontinent a světadíl se v běžné řeči užívají 

oba výrazy -  jak kontinent, tak i světadíl -  jako synonymum. Dokládá to Slovník českých 

synonym (Pala, Všianský 1996):,, K o n tin en ŕ) 1. zemědíl, světadíl 2. pevnina (evropská). “ 

Jak jsm e uvedli, současným trendem v oboru geografie je  studium socioekonomických 

procesů, které mají vliv jak na prostorové uspořádání lidské společnosti a její aktivity, tak 

na vztah к přírodním u prostředí. V této souvislosti připomeneme, že podstatné pro 

pochopení současného stavu je i znalost souvislostí, které migraci v prostoru Evropy 

ovlivňovaly. Souvisí s tím totiž vývoj pracovního trhu v prostoru Evropy, který svou 

povahou, v době konstituování národních států, významně ovlivnil společenský vývoj 

v prostoru Evropy. Vznikl tak specifický rys kapitalismu -  stěhování za prací, který 

evropská společnost do té doby znala pouze v několika výjimkách (stěhování německých 

sedláků do Čech  a do Ruska v době feudalismu). Evropa se ve smyslu multikulturní 

společnosti vyvíjela  j iž  po staletí. Před konstituováním národních států znala Evropa spíše 

jen migraci vyvolanou náboženskými konflikty (např. protestantismus 17. století).

V následujícím období vymezuje Auernheimer (2005) tři typy migračních procesů: 

stěhování za prací jako  specifikum kapitalismu; emigrace z politických důvodů a 

vysidlování (např. do USA). Od 18. století tak odcházely ze svých domovů oběti 

francouzské revoluce v roce 1789, revolučního roku 1848, ruské revoluce v roce 1917.

V období 1922 až  do roku 1975 emigrovali lidé pronásledovaní fašistickými diktaturami 

v Itálii, N ěm ecku  a Španělsku. Po roce 1945 emigrovali do západní Evropy také lidé 

Postižení stalinskou diktaturou a komunistickými režimy v dalších východních státech, do 

Německa se zase  vraceli předváleční emigranti z USA a Velké Británie a významně se 

Podíleli na demokratizaci společenských struktur (Anweiler 1988).

'9 ..kon tinen t - /  Reogr. část zem ského  p ovrchu  vynořená  п а й  h lad inou  oceánů, souvislá  pevnina, zem ědíl, 
s°uš: a n ta rk tický  k o n tin e n t; geol. celý kon tinen tá ln í h lok 2. evropská  pevn in a  (zvláště v p ro tik la d u  к Velké 
Británii) " (A k a d e m ic k ý  slovn ík  cizích slov  2001, s. 4 15).
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Společensko-politické podmínky se v prostoru Evropy zásadně změnily po druhé světové 

válce, kdy se většina evropských zemí ocitla ve stavu naprostého hospodářského 

vyčerpání, chaosu a nejistoty vzhledem к budoucímu vývoji (viz kap. 2.3.4 Evropa jako 

politická instituce: Evropská unie).

2.3.2 Evropa jako  kulturní jednota se společnými dějinam i a 
hodnotami

Každá společnost existuje na základě rozvíjení vlastního specifického kulturního systému 

- t z v .  sociokulturního systému, jehož  součástí je  lidský rod, národ i malá sociální skupina. 

Strukturotvorným prvkem kultury je  ucelený systém základních hodnot. Jedná se o tzv. 

kulturní paradigma. Pro vymezení pojmu kulturní paradigma bylo rozhodující poznání, že 

kultura není pouhým souhrnem nahodilých kulturních prvků, ale složitě strukturovaným 

systémem. Otázka zkoumání, hledání integračního principu determinujícího soudržnost 

kulturních elementů a podoby jeho  strukturních vazeb byla určující pro pochopení funkcí, 

které kultura plní (Lehmannová 1996).

Kultura je  definována jako „ .. .  systém  regulativů lidského jednání, které zajišťují 

stabilitu, rovnováhu, fungování sociálních systémů, je jich  vztahy s osta tním i sociálním i 

systémy a jejich životním  prostřed ím  “ (Lehmannová 1996, s. 18). Klíčové hodnoty pro 

tzv. evropské kulturní paradigma pochází z antické tradice. Jaspers podobně jako G. W. F. 

Hegel, M. Weber, J. Patočka považuje za klíčové evropské hodnoty ideu svobody, rozvoj 

’individuality, racionalismus a aktivní úsilí o uskutečnění ideálu. Evropa je  kultura, která 

l°uží po uznání svých úspěchů (Horyna 2001).

Zrání evropského hodnotového systému souvisí s nástupem novověku. Podle 

Lehmannové (1996) člověk poznává svět, objektivní skutečnost, aby odhalil její 

zákonitosti. Na základě tohoto poznání tento svět přetváří ve svůj nový lidský svět. Svět
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vlastních výtvorů. Jádrem  evropského hodnotového paradigmatu jsou hodnoty poznání, 

praxe, svobody a mravnosti ve smyslu vědomé duchovní odpovědnosti. Dále ho však 

rozšiřují principy aktivity, kultury a neustálého zdokonalování, směřování 

к dokonalejšímu.

Jaroslava Pešková interpretuje Evropu jako historickou skutečnost, výsledek postupného 

rozšiřování pole dějin. „D ějiny se postupně stávají dějištěm  vnitřního boje člověka, 

výrazem jeho  svobody vůči tomu, co jest. (...) Vznikem řecké p o liš  se objevil útvar, v němž 

nešlo o pouhé za jišťován í života, ale o možnosti, které pouhé  zajišťování života překračují 

~ o svobodu, která se realizuje v možnosti zodpovědné péče  o druhé a v úsilí o odkrývání 

skrytého, o pravdu. (...) Tak se Řecko stalo kolébkou „evropského principu", který se i po  

všech historických katastrofách objevuje ja ko  nezanedbatelný prvek, jím ž  Evropa vstupuje 

d° doby „poevropské"  (Pešková 1997a, s. 65 - 66). Ortcga v této souvislosti připomíná 

nutnost existence evropského kulturního vědomí. Neexistuje totiž jiná, úplná, vlastní a 

oddělená kultura v některém z evropských národů: „...evropské kulturní vědom í existuje a 

nemůže neexistovat. K dyby tomu mělo být jinak, bylo by třeba, aby existovala j in á  úplná, 

vlastní a oddělená kultura  v každém národě nebo alespoň  v některých národech někdejší 

Evropy. () tom nem ám e nejm enší důkaz... “ (Gasset 1993, s. 11).

Evropská kulturní krize

Pro pochopení krize evropské nebo západní kultury, která se rozvinula v moderní době, je  

Podstatná vzniklá disharm onie  ve vztahu materiálního a duchovního vývoje, tj. mezi 

rovinou společensko-kulturní a politicko-ekonomickou. Předností evropského chápání 

humanismu je zdůraznění jednoty práva a odpovědnosti mající hluboké íllozoficko- 

historické kořeny. Avšak tento princip vychází ze stejného ideového kořene jako 

vyhraněné stanovisko evropského antropocentrismu, který je  v realitě duchovním zdrojem
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„panského“ vztahu (M. Weber, H. Marcuse) к přírodě a její exploatace. Stává se tak 

ideovým předpokladem soudobého vyhrocení ekologické krize (Lehmannová 1996). 

Původně totiž bylo přetváření přírody prostředkem к naplnění cíle, tj. duchovnímu 

zdokonalení člověka. Tento prostředek se však stal vzhledem к prudkému 

technologickému rozvoji cílem a původní cíl, duchovní zdokonalení člověka, mizí. 

Evropská civilizace tak opustila vlastní hodnotové paradigma, vzniká tzv. kulturní 

mezera, která je  vyplňována tzv. konzumní kulturou (Lehmannová 1997).

Teprve až v kontextu ekologických problémů v průběhu 20. století začleňuje evropská 

kritická sebereflexe toto téma do hodnotové struktury Evropy. Tém a zodpovědnosti se tak 

stalo dominantním v rámci evropského myšlení 20. století. Téma zodpovědnosti, 

schopnost sebereflexe, formulace vlastních historických chyb svědčí o vysokém stupni 

sebeuvědomění evropské kultury.

»Návrat do E vropy“

Ptáme-li se po vztahu Čech a Evropy, myslíme na evropský rozměr dějin v jejich vztahu 

к dějinám lidstva. Ptáme se na podíl účasti na tvorbě hodnot v evropském smyslu. 

Vzhledem к tomu, že český národ je  malý, jeho  politika se nikdy nemohla orientovat 

dovnitř na domácí poměry. Klíčovou otázkou pro dějiny českého národa byly vztahy 

к širšímu společenství.

Jo se f  Pekař (1990) ve své době zdůrazňoval ku příležitosti jubilea Františka Palackého20 

skutečnost, že Palacký svým dílem vyložil svému národu, že ty ideály, ke kterým 

vzhlížela omládlá Evropa jeho doby, tj. ideál demokratické rovnosti a volnosti, ideál 

svobody svědomí, jsou staré ideály, za které český národ bojoval již v době středověku 

o pro nč trpě málem za h yn u l“. Pro národ .jehož jm én o  se takřka ztratilo

ŽÔT '
v proslovu na S tarom čstské radnici v Praze dne 26. května 1926, ku příležitosti 50. výročí smrti Františka 

č a c k é h o .



z povědom í současné Evropy“ musela být tato povzbuzení mocnou mravní vzpruhou 

(Pekař 1990, s. 377).

Pojem „návrat do Evropy“ je  od počátku 90. let 20. století pojmem často používaným a 

dezinterpretovaným21. Většinou je  chápán jako návrat к evropským hodnotám. Avšak 

jedná se o návrat podmíněný též návratem Evropy к vlastní identitě, kterou v první 

polovině našeho století ztratila a dodnes ji hledá.

Pešková (1997a), která má na mysli Evropu jako princip a jako odkaz době „poevropské“ , 

upozorňuje :,, Jestliže  jsm e  na své místo mezi dědici evropských hodnot na čas rezignovali 

(■■■) a ja ko  české společenství akceptovali polarizaci Východ -  Západ , pak česká cesta  

zpět do Evropy, dá-li se to tak nazval (...) znam ená jis té  pro trpění se к vlastní české a 

evropské iden titě"  (Pešková 1997b, s. 72). V rovině ztotožnění se s Evropou hraje 

důležitou roli obecnější rovina: Evropa tak dlouho posuzovala svět z pozice vlastní 

rasové, biologické, hospodářské, mravní, intelektuální i náboženské převahy, že být 

Evropanem dnes pro mnohé není možné jinak než s antievropským naladěním (Iloryna 

2001, s. 177).

2.3.3 Evropa ja k o  politická myšlenka

Pro pochopení řady soudobých problémů v oblasti mezinárodních vztahů v prostoru 

Evropy i mimo ni je  důležité znát jejich kořeny v nedávné či vzdálenější minulosti. Týká 

Se to také souvislostí v rovině politického rozhodování. Politika obecně je  

charakterizována jako proces rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a 

uazory. v  rámci těchto rozhodnutí znamená politika umění spravovat věci veřejné, 

činnost spojená s vládnutím, jejíž cílem bývá hledání rovnováhy ve společnosti a

Evropa je  v dezin te rp re tac ích  zužována na význam geografického prostoru.



smiřování protikladných zájmů. Politika je  úzce navázána na kulturu dané společnosti, 

strukturu hodnot, která je  výsledkem společenského vývoje.

Pro Evropu jsou  v tomto smyslu určující takové evropské hodnoty jako  idea svobody, 

rozvoj individuality, racionalismus a aktivní úsilí o uskutečnění ideálu. Evropa je  kultura, 

která touží po uznání svých úspěchů. Zrání evropského hodnotového systému souvisí 

s nástupem novověku. Jádrem evropského hodnotového paradigmatu jsou hodnoty 

poznání, praxe svobody a mravnosti. Dále ho však rozšiřují, jak  jsm e j iž  uvedli, principy 

aktivity, kultury a neustálého zdokonalování, směřování к dokonalejšímu (Lehmannová 

1996).

Moderní evropská společnost je  otevřená společnost, kde politickým principem je 

demokracie. V demokracii vytvářejí politická rozhodnutí politické subjekty (jak občané, 

tak organizace), a to prostřednictvím politického přesvědčování a vyjednávání. Politika 

může být také chápána jako  chování jednotlivce nebo skupiny, popř. nasazení prostředků 

к dosažení určitého cíle. Pojem politika se používá konkrétněji ve významu boje o moc, 

fungování státu, kombinace politických cílů a prostředků к jejich dosažení na 

celospolečenské úrovni (Jandourek 2007).

Myšlenka sjednocení Evropy na politické úrovni

Úvahy o sjednocení Evropy jsou  staré j iž  několik staletí. Nejvýznamnějším  novodobým 

•mpulsem pro evropskou integraci byla bezesporu první světová válka (viz kap. 2.3.4 

Evropa jako politická instituce: Evropská unie), přesto myšlenka sjednocení evropských 

Zemí má své hluboké kořeny a prochází dějinami Evropy už od antiky. Tyto snahy byly 

ruzně motivovány, pocházely z řady zdrojů. Zmíníme koncepty, které jsou  z hlediska 

s°učasného vývoje považovány za nej významnější.
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Jiří z Poděbrad představuje ve svém díle z roku 1426 „Tractatus Pacis“ koncepci aliance 

panovníků okolních zemí. Uvědomoval si tehdy, že nedokáže zajistit bezpečnost svých 

zemí bez společného zájmu ostatních panovníků na zajištění míru a spolupráce v celém 

okolním regionu. S jiným  plánem přišel odpůrce Jiřího z Poděbrad papež Eneáš Silvius 

Piccolomini, který podporoval myšlenku vytvoření papežského státu s celoevropským 

vlivem. V pozdější době rozvíjel a prosazoval ideu utvoření mírového spolku evropských 

národů Erasmus Rotterdamský, na kterého navázal William Penn, který v roce 1693 

vytvořil plán na mírový a obranný svazek evropských národů v době oslabení Evropy po 

Třicetileté válce a v ohrožení Turky. Mezi dalšími velikány, kteří se myšlence sjednocení 

Evropy věnovali, patří Immanuel Kant, Voltaire nebo Friedrich Schiller.

V roce 1923 vychází kniha „Panevropa“ , jejím ž autorem byl hrabě českého původu 

Coudenhove-Kalergi. Kniha reagovala na události první světové války a inspirovala 

mnoho tehdejších osobností к vytvoření tzv. panevropského hnutí. FIrabě Coudenhove- 

Kalergi byl podporován T.G. Masarykem. Ačkoliv se jedná  o mimodiplomatické a 

neformální aktivity, kniha „Panevropa“ byla hlavním zdrojem inspirace к poválečnému 

Projevu Winstona Churchilla v Curychu v roce 1946, který je  označován za počátek 

Poválečné integrace Evropy. Vyzval v n ě m  к francouzsko-německému smíření a 

vytvoření Spojených států evropských (Walterová 1997).

2.3.4 Evropa jako  politická instituce : Evropská unie (EU)

Východiska evropského integračního procesu

ak jsme uvedli, nejvýznamnějším novodobým impulsem pro evropskou integraci byla 

První světová válka. Tato událost natolik změnila povahu mezinárodních vztahů, že bylo 

nntné hledat novou rovnováhu světového uspořádání, především pak uspořádání
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v Evropě. M eziválečné snahy o mírové uspořádání Evropy nedokázaly zabránit konfliktu 

daleko ničivějšímu -  druhé světové válce. Po druhé světové válce byla hlavní hybnou 

silou integrace snaha o mezinárodní spolupráci a především pak o zajištění míru. 

Západoevropské integrační procesy probíhaly ve dvou hlavních liniích. Jedna byla 

iniciována Jeanem  Monnetem a druhá Robertem Schumanem.

Jean Monet, jeden  z nej výraznějších propagátorů myšlenky evropské jednoty, se snažil 

prosadit m yšlenku volného evropského trhu a federativní uspořádání organizace. Byl 

hlavním iniciátorem konceptu organizace s výraznými prvky nadnárodní struktury, v níž 

by byly om ezeny pravomoci členských vlád. Oponentem této myšlenky se stala Velká 

Británie, která m ěla к navrhovanému konceptu výhrady jak  v rovině politické, tak i 

v rovině hospodářské (srov. Plechanovová; Fidler 1997).

Prohlášení francouzské vlády z roku 1950 pojmenované po tehdejším ministru zahraničí 

Robertu Schumanovi bylo impulsem pro podepsání zakládající smlouvy Evropského 

společenství uhlí a oceli (ESUO) v roce 1951. Jeho cílem bylo kromě kontroly 

Průmyslových odvětví také skrze společný trh přispívat к ekonomickému rozvoji, růstu 

zaměstnanosti a životní úrovně členských států. Zakládajícími státy tehdy byla Belgie, 

Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Spolková republika Německo.

Na základě jednání členů ESUO z roku 1955 byla započata jednání o dalším postupu 

s návrhy na další rozvoj integrace zaměřený do hospodářské oblasti. Mezivládní jednání 

vyústila v roce 1957 v přijetí dvou tzv. Římských smluv zakládajících Evropské 

hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství atomové energie (Euratom). 

Podepsání Římských smluv bylo završením integračních snah reálně diskutovaných od 

konce druhé světové války, kdy probíhala jednání mezi evropskými státy.

^Pojením tří organizací - Evropského společenství uhlí a oceli , Evropského 

ospodářského společenství a Evropského společenství atomové energie vzniklo v roce
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1965 Evropské společenství (ES). К prvnímu rozšíření došlo v roce 1973, kdy se novými 

členskými státy stalo Irsko, Dánsko a Velká Británie. Vstup Řecka nastal v roce 1981 a 

následovalo jej Španělsko a Portugalsko v roce 1986. Další rozšíření přišlo o devět let 

později, v roce 1995, kdy se z „evropské dvanáctky“ stala „evropská patnáctka“ , a to 

přistoupením Rakouska, Finska a Švédska.

V 90. letech byla před EU postavena celá řada nových problémů, které bylo nutno 

řešit v krátkém časovém horizontu, aby nebyly ohroženy zájmy EU jak  v oblasti 

ekonomické, tak i v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti a v polických vztazích s hlavními 

partnery i jinde (Plechanovová 2004). Díky nové politické situaci byl posílen význam 

integračních procesů. V roce 1992 byla podepsána smlouva o Evropské unii (EU). 

Rozšíření v roce 1995 sledovalo více než deset dalších kandidátských zemí. Většina 

z nich -  převážně země bývalého sovětského bloku -  se členy Evropské unie staly v roce 

2004. Tyto země (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, 

Lotyšsko, Estonsko, ale i Malta a Kypr) musely splnit čtyři podmínky stanovené 

Evropskou radou na zasedání v Kodani v roce 1993: stabilitu institucí zaručujících 

demokracii, právní stát, lidská práva a respekt vůči menšinám a jejich ochranu; existenci 

fungujícího tržního hospodářství; schopnost vyrovnat se s konkurenčními tlaky a tržními 

sdami v Unii a schopnost převzít závazky z titulu členství, komunitám! závazky včetně 

Plnění cílů politické, hospodářské a měnové unie (.Euroskop  2006a). V lednu roku 2007 se 

novými členskými státy stalo Bulharsko a Rumunsko. Evropská unie má tak v současné 

době 27 členských států.

Snilouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy

hypotetický obraz Evropy roku 2006 načrtl v roce 1996 americký analytik Marten van 

^euven, který očekával , že Evropa roku 2006 bude věnoval velkou pozornost globálním
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politickým problémům, avšak nebude to pozornost sebejistého a sebevědomého

kontinentu. Evropská unie měla existovat s novými členskými státy, avšak

s přetrvávajícími institucionálními problémy. Heuven odhadoval, že velká strategická

rozhodnutí EU budou nadále zpochybnitelná (Pöttering, Kühnhardt 2000).

A právě rok 2006 se stal rokem hledání východisek po odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro

Evropu (také Ustavní smlouva, Evropská ústava) Nizozemskem a Francií v roce 2005.

Ustavní smlouva měla nahradit všechny dosavadní smlouvy o Evropské unii, přinášela

však řadu sporných článků. Myšlenka Smlouvy o Ústavě pro Evropu vycházela z návrhu

formulovaného v roce 2001 Evropskou radou, jehož  účelem bylo zajistit efektivní

fungování Evropské unie v podmínkách jejího rozšiřování. V návrhu byla formulována

čtyři základní témata, se kterými se musí EU vypořádat (Boček 2008):

^  lepší rozdělení a definování kompetencí EU,

^  zjednodušení právních nástrojů EU,

^  více demokracie, transparentnosti a efektivnosti,

>  ústavní uspořádání, zjednodušení základních smluv.

Otázku reformy Evropské unie po referendech v roce 2005 znovuotevřelo na počátku

roku 2007 Něm ecko, které bylo během svého předsednictví hlavním iniciátorem

P°depsání tzv. Berlínské deklarace, l ato deklarace hovoří o snaze postavit do voleb do

Evropského parlamentu v roce 2 0 0 9  Evropskou unii na obnovený společný základ.

Koncepce spočívající ve zrušení všech stávajících smluv a nahrazením jediným textem,

který měl být nazván “Ústava” , byla tímto opuštěna. Reformní smlouva má stávající

smlouvy novelizovat. V červenci 2007 byl předložen návrh této smlouvy, tzv.

’’Lisabonské sm louvy pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení 

P
jVropské unie“ . V prosinci 2 0 0 7  byla představiteli států EU smlouva slavnostně 

podepsána. Lisabonská smlouva vstoupí v platnost po souhlasu všech členských států
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s jejím  obsahem. Tento ratifikační proces byl zahájen v Maďarsku, kde byla Smlouva 

parlamentem ratifikována ještě  v prosinci roku 2007. Ratifikace dále proběhla ve 

Slovinsku, na Maltě, v Rumunsku, Francii, Bulharsku, Polsku, na Slovensku, 

v Portugalsku, Rakousku, Dánsku a naposledy zatím v Litvě a Lotyšsku na počátku 

května 2008. U nás byla smlouva ratifikována parlamentem, senát doporučil dokument к 

projednání Ústavnímu soudu ČR. V České republice tak o osudu ratifikace této smlouvy 

bude rozhodnuto patrně až na podzim roku 2008, krátce před zahájením českého 

předsednictví Radě Evropské unie, které je  vedle otázky ratifikace tzv. Lisabonské 

smlouvy aktuálním tématem týkajícím se role České republiky v Evropské unii.

Předsednictví České republiky Radě Evropské unie

Předsednictví Radě Evropské unie (zkráceně předsednictví EU) se střídá po šesti 

měsících. Nejedná se o běžnou administrativní funkci. Předsednictví je  jedním 

2 nej důležitějších nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých členských zemí EU. 

Členské země tak mají příležitost v období šesti měsíců ovlivňovat činnost a chod 

Evropské unie. Předsedající země má za úkol na začátku funkčního období předložit Radě 

Evropské Unie a Evropskému parlamentu hlavní cíle, tzv. priority předsednictví. V první 

polovině roku 2008 je  předsedající zemí Slovinsko, následuje Francie a 1. ledna 2009 

zahájí šestiměsíční období předsednictví Česká republika.

Přípravy českého předsednictví EU byly zahájeny v únoru 2006, avšak po volbách v roce 

2006 došlo к personálním změnám ve stávající pracovní skupině. Současným garantem 

Připrav je  místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Pehe (2008) 

P°važuje stav příprav na české předsednictví EU za nedostatečný. Soudí, že za úspěch 

bude možné v tomto případě považovat už to, jestliže nedojde к větším organizačním

nedostatkům.
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Do nové situace se dostává české předsednictví po irském referendu v červnu 2008. Proti 

Lisabonské smlouvě zde hlasovalo 53,4 % voličů. Referenda se zúčastnila polovina 

oprávněných voličů. Z navazujícího šetření veřejného mínění vyplývá, že významný 

faktorem ovlivňujícím výsledek tohoto referenda byla neznalost obsahu Lisabonské 

smlouvy a souvisejících otázek22(Eurobarometr... 2008). Do jaké míry ovlivní tato 

skutečnost české předsednictví EU? Již před irským referendem Alexandr Vondra 

zveřejnil, že přípravy předsednictví probíhají v obou scénářích, tedy že smlouva vejde 

platnost 1. ledna 2009 popřípadě nevejde v platnost. „Napínavá“ situace v Irsku byla 

známa ( Vondra ... 2008). České předsednictví se přesto výsledkem irského referenda 

dostává do nové situace. Tento výsledek přináší argumenty euroskeptickým postojům 

cásti naší politické reprezentace. Česká republika je  po Irsku další zemí, kde je  proces 

ratifikace komplikovanější. Senát Parlamentu ČR požádal ústavní soud, aby přezkoumal, 

zda je  Lisabonská smlouva v souladu s českou ústavou. Potřebujeme Lisabonskou 

smlouvu? Podle Neffa (2008) je  Lisabonská smlouva logickým vyústěním procesu, který 

byl započat před padesáti lety. Politické reprezentace budou přicházet a odcházet. 

»Politická Evropa bude je jí integrované, ekonom icky silné já d ro "  (N eff  2008). Staneme 

Se kolonií bez práva do něčeho mluvit?

^ú v o d e m  pro neúčast v referendu byla na základě výsledků šetření veřejného mínění neznalost nebo 
2aneprázdněnost. Polovina z voličů, kteří se referenda nezúčastnili,  odpověděla ,  že nerozum ěla  otázkám, o 
n'cl>Ž se rozhodovalo  a 45 %  respondentů uvedlo, že měli příliš práce. 22 %  z těch, kteří hlasovali „ne“ 
■ P °věděli, že o dokum entu  nic moc neví, proto nechtěli hlasovat pro něco, o čem nemají dostatek 

0rrnací. Další chtěli hájit irskou identitu, irskou neutralitu  a irský daňová systém. Tři čtvrtiny z nich pak 
diky zam ítnu t í  sm louvy bude moci irská vláda pro zemi vyjednat výjimky (E urobarom etr.. 2008,)
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2.4 „Evropská identita“

Klíčovým pojmem práce je  „evropská identita“ učitele, který vymezujeme jako součást 

učitelovy identity a v tomto smyslu jako součást učitelova pedagogického myšlení (Mareš 

1996, Průcha 2002a). Jedná se o neucelený soubor učitelových názorů, přesvědčení, 

postojů vztahujících se к tématu Evropa, a to včetně zásoby argumentů, kterými je  daný 

učitel zdůvodňuje. Zajímá nás tedy, jaké má učitel к Evropě postoje, jak  Evropu jako 

pojem chápe, jak  jí  rozumí, jaký má к Evropě vztah, jak  chápe vzájemné souvislosti. 

Předmětem práce není hodnocení realizace tématu Evropy ve škole. Stejně tak není 

předmětem práce testovat „evropskou identitu“ učitele, ale diskutovat souvislosti tohoto 

problému v kontextu procesů globalizace. Cílem empirického výzkumu je  identifikace a 

analýza nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících identifikaci učitelů s Evropou 

v současnosti, po vstupu CR do EU. Tematizace „evropské identity“ učitele je  předmětem 

samostatné kapitoly (viz kap. 2.4.3 Vlastní pojetí). Zde pojednáme o souvislostech 

termínu „evropská identita“ . Jedná se o pojem méně obvyklý, ale určitě ne nový 

(Walterová 2001a, Žilínek 1999, Seebauer 2004, Convery 2005, Průcha 2004). Jeho 

vymezení není jednotné. Naše pojetí „evropské identity“ se vztahuje ke čtyřem 

vymezeným kategoriím pojmu Evropa (Riketta 2002 -  viz kap. 2.3 Evropa jako předmět 

výzkumu). Přehled možných vymezení uvádíme v následující části.

Problematika identity je  často spojována s procesem rozvoje občanské společnosti, 

s Procesem individualizace, který nabývá na významu v období renesance a osvícenství 

(v*zkap. 2.2 Identita jako  předmět výzkumu). Odlišnost chápání „evropské identity“ , tedy 

'^entity vztahující se к určitému, prostředí, místu, vychází z pojetí onoho místa. Jde o to, 

toto místo lidé chápou, jak  se sn ím  ztotožňují, jak  a až kam ho vymezují, jak ho 

Pojmenovávají, jak  se stává součástí jejich vnitřního světa, jak  se s tímto prostorem



identifikují. Takový vztah vyjadřuje identitu, sílu ztotožnění s místem (Zich 2007 -  viz 

kap. 2.2 Identita jako  předmět výzkumu).

Evropa však není jen  místo, je  to také znak, idea, ale i politická instituce. Výzkumný 

problém se vztahuje ke zkoumání „evropské identity“ učitele v českém prostředí. Čím se 

pojetí v České republice odlišuje od pojetí Evropy a ztotožnění s Evropou v jiných 

evropských státech? Rozdíl v postojích к pojetí evropské identity jednotlivých členských 

států Evropské unie souvisí s pojetím pojmů „národ“ a „stát“ v národním kontextu a 

vztahu mezi nimi. Proto se můžeme setkat se směšováním pojmů evropanství a 

evropského občanství -  tedy ve významu vztahu občana členského státu EU к politické 

instituci EU. Průcha (2004) považuje evropskou identitu za konstrukt těch politiků a 

sociálních vědců „... kteří prosazu jí integraci zem í v rámci Evropské unie... Proto se 

Postuluje „evropská identita" ja k o  ztotožnění občanů s integrovanou či federalizovanou  

Evropou"  (Průcha 2004, s. 124).

2.4.1 Vztah m ezi kategoriem i národ a stát

Stát je  podle M axe Webera instituce uvnitř společnosti, která má monopol na zákonné 

násilí. Jedná se o jasně identifikovanou a centralizovanou, ukázněnou instituci uvnitř 

společnosti. Stát není základem všech společností. Jaký je  vztah mezi kategoriemi národ a 

stát? Tento vztah je interpretován odlišně u každého jednotlivého existujícího státu a 

souvisí s kontinuitou jeho vývoje. V této souvislosti se můžeme ptát na problematiku 

Primé politické role národnosti a státotvornosti národnostního principu. Krajností v této 

r°vině je  nacionalismus jako politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka 

niusí být shodná (Ciellner 1993).
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Skupinová identita je  definována jako součást identity individua, která se uskutečňuje

skrze poznání vlastní přináležitosti к určité sociální skupině a afektivní hodnocení této

přináležitosti (viz kap. 2.2.1 Vnitřní struktura pojmu identita). Skupinou zde může být

myšleno seskupení dvou osob, které vnímají přináležitost ke shodným sociálním

kategoriím. Stejně tak to mohou být velká společenství jako národ nebo stát.

Zde však vyvstává terminologický problém. Vzhledem к odlišné interpretaci vztahu mezi

pojmy národ a stát se můžeme dopustit mnohých nedorozumění, jak  upozorňuje Hroch

(2003). V rámci srovnávacích studií se jedná o nereflektované terminologické rozdíly

interkulturního původu vztahující se к ekvivalentům termínu národ v jednotlivých

evropských jazycích. Pro pochopení těchto nedorozumění vyložíme na tomto místě hlavní

rozdíly: v angličtině převážil od 18. století termín „nation“ , který byl v encyklopediích

definován jako  „soubor obyvatel žijících na zřetelně vym ezeném území pod vládou

jediného panovníka“ (Hroch 2003, s. 11), tím se termín „nation“ dostal významově blízko

termínu „state“ . Tato těsná vazba termínů „nation“ a „state“ se v angličtině udržela až do

současnosti. Angličtí autoři hledali výraz pro „nestátní“ národy, které nevyjadřovaly

termín nation -  nationality, national group. Ve Velké Británii se navíc národní identita

vymezuje v protikladu či v disharmonii к evropské identitě23 (Průcha 2004, s. 124).

Původní význam termínu „la nation“ byl ve francouzštině velmi blízký pojetí v angličtině

"  národ je v encyklopediích 18. století definován jako „velký počet lidí, k teří ž ijí na území

O m ezeném  zřetelným i hranicem i a jso u  podřízeni téže vládě"  (Hroch 2003, s. 12). Od

Poloviny 19. století převážilo určení národa jak státem a společnými zákony, tak i

Pospolitostí jazyka, к níž se stále častěji p řipojovala  pospolitost tradic, resp. zvyklostí.

У-ngmčině se až do moderní doby udržel termín „Volk“ , který byl překladem latinského

nat>on, až později došlo к převodu na „Nation“ . Oba výrazy však již v 18. století měly

3 Anglická identita je vysvětlována jako neslučitelná s evropskou vlivem politického vývoje  17. století, kdy 
Anglie konfrontována se dvčm a katolickými evropskými státy, branci! a Španělskem  a kdy nastal 

0 klon Anglie od kontinentální Kvropy.
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význam „pospolitost lidí, kteří mají společné zvyky, zákony a jazyk“ . К tomu se brzy 

přidružil důraz na společný původ. Německý termín „Nation“ si zachoval silné propojení 

s představou o pospolitosti jazyka, kultury a původu. Otázka „práva“ na národní existenci, 

tj. práva na to být uznán jako  národ, se poprvé zvažovala j iž  v době napoleonských válek, 

ale byla aktualizována a politizována v průběhu revoluce 1848 až 1849 ve střední Evropě. 

Tehdy se zrodilo rozlišení „historických“ a „nehistorických“ národů. Klíčové postavení 

v národotvorných procesech ve střední Evropě v období 19. století zaujímali Němci. 

Historik Meinecke se pokusil rozlišením „státního“ a „kulturního“ národa vytvořit 

alternativní modely a zároveň stanovit pevné místo Němců mezi národy. Patří mezi autory 

konceptu národa, kde určující jsou subjektivní postoje : jako jediné objektivní kritérium 

Příslušnosti к národu je  považován jedincův názor na to, kam přísluší (Hroch 2003, s. 14). 

Š estina také definovala od počátku pojem národ s jazykem , kulturou a společnými 

dějinami. Pojetí pojm u však nebylo převzato podle německého vzoru, ale jak dokládá 

Hroch (2003, s. 12) navazovalo na starší domácí tradici.

Velká pozornost tématu se začala věnovat v 80. letech 20. století, kdy bylo prezentováno 

několik zásadních příspěvků к této problematice, které publikovali John Armstrong, 

Arnošt Gellner, Benedict Anderson, John Breuilly nebo Anthony Smith. Gellner (1993) 

navrhuje к diskuzi dvě definice národa: „ a) „Dva lidé p a tř í  ke stejném u národu, když a 

Jedině když sd íle jí ste jnou  kulturu, přičem ž kultura znam ená soubor myšlenek, znaků, 

Podstav, způsobů chování a dorozumívání. “ b) „ Dva lidé p a tř í ke stejném u národu , když 

a Jedině když uznávají jeden  druhého. (...) N árody jso u  p lody  lidských přesvědčení, 

lo ja lity  a solidarity. (...)  Je to je jich  vzájemné uznání ja k o  společníků tohoto druhu, které 

Je mění v národ, a  nikoli ostatní sdílené vlastnosti, a ť  js o u  jakékoliv , které oddělují tuto 

kategorii od  n e č le n u ' (Gellner 1993, s. 18). Podle Hrocha (2003, s. 17) je.jádrem 

GeHnerova výkladu snaha vysvětlit okolnosti zrodu nacionalismu. Tyto okolnosti vidí
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autor v sociálních, ekonomických a kulturních procesech, které označuje jako 

„industrializace“ .

Podle Hrocha (2003) chápe Smith národ (na rozdíl od anglické tradice) jako kategorii 

moderní společnosti, ale sleduje zrod národa a národní identity z etnie, jejíž  kořeny sahají 

hluboko do minulosti (viz kap. 2.2.1 Vnitřní struktura pojmu identita). Termín identita, 

resp. národní identita, který tento autor propracoval (Hroch 2003) se uplatnil především v 

badatelské praxi Jeho výhodou je  okolnost, že národní identita je  jedna  z celé řady identit, 

které mohou být vzájemně kombinovány: nevylučuje se tedy s identitou regionální či 

etnickou. Někteří autoři však navrhují rozlišit národní identitu jako prosté vědomí 

sounáležitosti s národem a identifikaci jako výraz aktivního angažovaného postoje jedince 

vůČi kolektivní osobnosti -  národu. V tomto duchu navazuje interkultumí psychologie, 

která rozlišuje dvě složky národní (etnické) identity:

У kognitivní s ložka: kognitivní obsah etnického vědomí může být do určité míry 

naplňován školní výukou a jinými formálními zdroji (média) a může být také 

měřen určitými testy vědomostí;

У emocionální složka je méně přístupná objektivnímu pozorování -  např. subjektivní 

stavy prožívání, cítění, vážící se к etnické identitě, hrdost v případě úspěchů 

vlastního etnika. Emocionální složka může být v některých sociálních situacích 

silně dominantní a překrývající složku etnického vědomí např. vypjaté etnické 

vědomí mnoha Čechů při mistrovství světa či olympijských hrách24 (Průcha 2004).

24
,,v globalizované společnosti dom inujíc ích  středních vrstev, bez poli tického zájm u na výrazných 

na°h, přestávají být kulturními vzory vzdělanci, intelektuálové, političtí vůdcové (...) spíše se jimi 
aJí mediálně p rezen tované hvězdy  um ěleckého světa a sportu, které jso u  snáze napodobite lné  jako  

mboly života  v g lobalizovaném  světě her a pohody“ (M ucha  2004, s. 286)
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2.4.2 Publikované výzkumy

Velkou inspirací pro řešení stanoveného výzkumného problému byly zjištěné 

dezinterpretace výsledků ve srovnávacích studiích plynoucí z nereflektovaných 

terminologických rozdílů interkulturního původu vztahujících se к ekvivalentům termínu 

národ v jednotlivých evropských jazycích.

Předmětem našeho zájmu se proto staly dostupné publikované výzkumy vztahující se 

к pojmu „evropská identita“ v pedagogickém výzkumu. V této kapitole budeme 

prezentovat současné řešení problematiky na příkladu publikovaných výzkumů. V závěru 

této části shrneme, v čem je  náš přístup na tyto výzkumy navazující a v čem se odlišuje.

Výzkum v České republice

Tématu disertační práce je  v evropském pedagogickém výzkumu věnována nemalá 

Pozornost. Jak j iž  bylo naznačeno, jeho pojetí se různí. Při mapování výzkumného pole a 

hledání aktuálního problému v kontextu českého pedagogického výzkumu byla určující 

analýza současného stavu řešení problematiky týkající se tématu „Evropa ve škole“ . 

V našich podmínkách byly zatím realizovány výzkumy zaměřené především na žáka.

Evropská dimenze u žáků základní a střední školy

Autorský kolektiv doc. Elišky Walterové, CSc. prezentoval v roce 1995 výsledky projektu 

»Evropská dimenze v obsahu vzdělávání“ , který byl jako grant Univerzity Karlovy řešen 

v období 1993 až 1994. Jeho součástí byla také empirická sonda „Evropská dimenze u 

Zaků základní školy a střední školy“ . Dotazováno bylo 200 žáků ze 4. a 8. ročníků 

^k ladn í  školy а I . a 4. ročníku střední školy v Praze. Dotazník zahrnoval komponenty 

např. znalosti o Evropě, kulturní vlivy a preference, řešení modelových situací 

lnterkulturní povahy, vztah respondentů к Evropě jako celku.
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Výsledky

Evropa očima žáků tvořila v této sondě obraz statický a mozaikovitý reflektující pohled 

nezralého příslušníka malého národa, který se ocitl v nové, dosud nezažité historické 

situaci. Evropa byla žáky chápána výhradně geograficky, jako fyzikální prostor. Vidění 

historické pospolitosti je  vnímáno jako oslabené, pronikavěji jsou viděny rozdíly kulturní, 

národní, jazykové -  než společné kořeny a zdroje (Dědečková, Staněk, Walterová 1995, s. 

107).

Národní a evropské vědomí mládeže

Vratislav Čapek (2001) ve spolupráci s Maďarskou historickou společností zpracoval 

v roce 2000 anketu, která se stala součástí rozsáhlého mezinárodního výzkumu23. 

Dotazováno bylo 378 žáků základních a středních škol z deseti míst České republiky. 

Dotazník zjišťoval zájmy, názory a postoje českých žáků a studentů ve věku 14 a 18 let, 

Především ve vztahu к vlastnímu národu а к myšlence evropské sounáležitosti. Výsledky 

výzkumu vyvolávají znepokojení a nutí к zamyšlení.

Výsledky

Kritériem pro příslušnost к evropskému společenství je  pro nejvíce respondentů 

hospodářská či politická vyspělost, včetně prosazení lidských práv (34 %). Vzdělanost 

hyla kritériem pro příslušnost pro 26 % respondentů. Pozitivní role Evropy v dějinném 

vý Voj i j v současnosti vidí většina respondentů v technickém vývoji (73 %), ve vývoji 

vědy a kultury (76 %) a ve vytváření moderní civilizace (66 %). 94 %  respondentů žije 

v Evropě ráda, polovina z toho vidí v Evropě svůj domov, svůj kontinent. Druhá polovina

Významným im pulsem  pro koncipování výzkum ného projektu disertační p ráce se stala otázka 
z  d°tazníku jm en o v a n é h o  výzkum u: ,,B ýt E vropanem . M yslíš si, že  být občanem  E vropy  j e  hodnotnější, než 

°bčanem  p o u ze  v lastn ího  národa, v la s tn í ze m ě ? Ano/Ne. Když ano, p roč?  a) p ro to že  v tom to p říp a d ě  
členem  většího  spo lečenstv í, b) p ro to že  pak  lze  v E vropě zcela  volně cestovat, c) pro to že  každý m ůže  

' zcela  volně pracova t, d) p ro to že  sc  všem  o tev íra jí m nohá ku ltu rn í zařízen i Evropy, 
,x  Pr ° to že  m oje ex is ten čn í m ožnosti se  zvětši, j) p ro tože budu všude uznávaný Evropan, g) jín ě  zd ů v o d n ě n í"
lLaPek2001, s. 23).
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vidí v Evropě historické zájmy, oceňuje ekonomickou vyspělost i kulturní tradici. Mezi 

hodnotami zaujala přední místo lidská práva, potom tolerance, slušnost, mírumilovnost a 

práce pro druhé. Ve vztahu poměru respondentů к vlasti а к Evropě -  jestliže dávají 

přednost Evropě (2 /3 ) ,  pak je  upoutala větší existenční, pracovní možnost (81 %), volně 

cestovat (98 %). Budoucnost spatřují respondenti především ve vzdělání, vědě, technice, 

ekonomice (14  %), ale také psychice lidí (37 %), méně než 10 % měly orgány EU, 

humanita, sociální otázky (Čapek 2001).

Zahraniční výzkumy

Zahraniční výzkumy se zaměřují nejen na žáka jako předmět výzkumu, ale i na učitele. 

Setkáváme se tak opakovaně s pojmem „evropská identita“ (Seebauer 2004, Convery 

2005). Vyhodnocení významu jednotlivých komponent těchto výzkumů pro realizaci 

empirického šetření v českém prostředí bylo spolu se studiem doplňujících pramenů 

určující pro formulování vlastního výzkumného problému disertační práce.

Zvláštní důležitost v této fázi představovalo srovnávací hledisko vzhledem к nutnosti 

zachovat kontinuitu řešení problému v českém prostředí a tomu přizpůsobit vymezení 

Pojmů. Jak jsm e uvedli, pojem „evropská identita“ je  odvozován od pojmu „národní 

'dentita“ (viz kap. 2.4.1 Vztah mezi kategoriemi národ a stát). Terminologické rozdíly 

týkající se pojmu „národ“ však mohou způsobit řadu nedorozumění. V rámci analýzy 

Zahraničních výzkum ů a přenosu inspirativních komponent do českého prostředí musíme 

rozlišit pojmy společné zkoumaným kulturám a specifické pro každou danou kulturu26. 

Následuje tedy rozbor postupů tří vybraných výzkumů a analýza komponent, které byly 

Přejaty či modifikovány pro vlastní výzkum.

^ e b o ť  každý člen, vyrůstající uvnitř skupiny, přijímá hotová schém ata  kulturních vzorců, předávaná 
^generace  na generaci p ředky, učiteli a autoritami -  každý člen skupiny má tak značnou pravdčpodobnost,  
e bude společnosti rozum čt a že mu bude rozum čno. Při přenosu kom ponent v interkulturním prostředí je  
edV nutná obezřetnost (D ism an  2007, s. 327).

76



„Europäische Identität neu denken“

Na Pedagogické akademii ve Vídni byl realizován výzkum, se kterým se můžeme 

seznámit v publikaci „Europäische Identität neu denken“ (Seebauer 2004) na který 

navazoval další mezinárodní projekt, jehož výstupy jsou  prezentovány v publikaci 

„Identity“ -  od „Identit v Evropě“ к „evropským identitám“ (Seebauer, Helus, Koliadis 

2004).

Prvně jm enovaný výzkum  (Seebauer 2004), jehož  předmětem bylo reflektovat aktuální 

významy pojmů „identita“ , „mobilita“ , „hodnoty“ , „solidarita“ a „hledisko budoucnosti“ 

v rozšiřující se Evropě, byl zaměřený na studenty, kteří v rámci programu Erasmus přijeli 

studovat do Rakouska. Respondenty výzkumu bylo 129 studentů učitelství z 16 členských 

a přistupujících zemí EU (srov. Seebauer 2004). Seebauer v teoretických východiscích 

výzkumu používá pojem „evropská identita“ , který tematizuje na základě teorie identity 

rozpracovanou E. H. Eriksonem a navazuje také na analytický interakcionismus 

rozpracovaný G. H. M eadem  (viz kap. 2.2 Identita jako předmět výzkumu).

Seebauer vymezuje národ na etnickém principu (společný jazyk, kultura a dějiny). 

Výrazným rysem je  však i to, že národ je skupina lidí žijících na společném území 

(Seebauer 2004, s. 19). N a základě toho je  identita vymezována (pro nás zúženě) v rovině 

lokální (přináležitost к regionu), národní (přináležitost к národu) a kontinentální 

(přináležitost к Evropě) (viz kap. 2.4.1 Vztah mezi kategoriemi národ a stát). Evropa je 

vnímána jako prostor, ovšem ne ve smyslu kontinent Evropa, ale Evropská unie (naopak 

Ve smyslu národa definovaného jako soubor obyvatel žijících na zřetelně vymezeném 

UZemí pod vládou jed iného panovníka, tedy jako soubor občanů (srov. Hroch 2003)). 

Evropanství interpretuje stejným způsobem, tedy jako občanství EU. Na základě tohoto 

vy meze ní stanovuje prom ěnné výzkumu: „identita“ , „mobilita“ , „hodnoty a solidarita“ , 

"hledisko budoucnosti“ (Seebauer 2004). V tomto vymezení se tedy střetávají dvě tradice
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vymezení národa -  německá (vymezení identity v rovinách lokální, národní, 

kontinentální) a anglická (vymezení kontinentální identity ve smyslu občanství EU) 

(Hroch 2003).

Výsledky

Ve výsledcích vztahujících se k pojmu „identita“ se respondenti primárně charakterizují 

jako příslušníci své země. V tomto významu respondenti vyjadřující nejvyšší míru 

přináležitosti ke své zemi (národní identita). Tato míra přináležitosti je  vyšší než míra 

přináležitosti jak  к regionu (regionální identita), tak i к Evropě („evropská identita“). 

1'ento postoj zaujímali jak respondenti členských zemí EU (Belgie, Německo, Finsko, 

Řecko, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Švédsko), tak i respondenti ze zemí, které byly v 

době realizace projektu označovány jako „přistupující“ (Polsko, Maďarsko, Česká 

republika, Rumunsko, Slovinsko, Estonsko, Kypr), včetně respondentů z Norska 

(Seebauer 2004, s. 74). Je však těžké hodnotit další výsledky vztahující se к postojům 

respondentů к pojmu „Vaterland“ a „Heimat-Begriff“ . Tyto pojmy jsou  ve srovnávací 

studii, ve které respondenti vyplňovali dotazník v cizím jazyce, zpochybnitelné (viz kap. 

2-4.1 Vztah mezi kategoriemi národ a stát).

^ e n t i ty “ -  od „Identit v Evropě“ к „evropským identitám“

Projektu „Identity“ -  od „Identit v Evropě“ к „evropským identitám“ (Seebauer, Helus, 

Koliadis 2004) se zúčastnilo dvanáct řešitelů ze sedmi členských a přistupujících zemí 

EU. Současné integrační procesy Evropské unie jsou podle autorů podnětem pro nové 

Promýšlení otázek „lokální, regionální, národnostní a evropské identity“ (Seebauer, 

^elus, Koliadis 2004). Autoři jednotlivých kapitol věnovaných své zemi vymezují pojem 

^identita“ ve vlastní teoretické studii, která je doplněna výsledky výzkumu, v němž byly 

Jako výzkumný nástroj použity škály používané v mezinárodním šetření Eurobarometr.
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Dílčím předmětem výzkumu byla národní hrdost. Studenti učitelství (n = 120) byly 

dotazováni : „Na co js te  ve své zem i obzvlášť pyšn í?"  (Janík 2004, s. 81) Studenti měli 

označit dle pořadí důležitosti tři ze seznamu 12 položek (kvalita výrobků, hospodářský 

výkon, sociální sféra, historie, politický řád, ochrana životního prostředí, móda, populární 

hudba, filmy a televizní produkce, pěkná krajina,literaura a divadlo, úspěchy ve sportu). 

Dle průměru za tři údaje bez vážení jsou  studenti nejvíce hrdí na historii, potom pěknou 

krajinu a úspěchy ve sportu (Janík 2004).

2. Unterrichten für Europa -  Europa im Unterricht von Lehrern aus Katovice, 

Liberec und Leipzig

Srovnávací empirický výzkum realizovaný lipskou univerzitou v německo-polsko-českém 

trojmezí využívá jako  nástroj kvalitativně-kvantitativního šetření metodu rozhovoru. Jeho 

výzkumný problém zahrnuje jak  fázi projektování, tak i realizaci výuky (Jobst 2006a, 

Jobst 2006b, Jobst 2008). Míra identifikace učitelů s Evropou a realizace tématu ve 

vyučování je  vyhodnocována na základě výpovědí učitelů v rozhovoru. Stěžejním 

Pojmem je  termín „der individuller Lehrplan des Lehrers“27, který je  nejblíže našemu 

Pojmu učitelovo pojetí výuky.

Referenčním rámcem výzkumu není národ nebo národní vzdělávací systém, ale sociální 

Jednání učitele (jeho mikrokosmos) v kontextu podmínek práce učitelů (profese) a 

r°zvaha týkající se učitelské profese. Jednání učitelů je  podle autorky produktem kultury, 

Ze které učitel vychází. Učitelé ale také sami tuto kulturu produkují.

Cílem komparace je  identifikovat společné prvky -  nadřazené prvky vnímání a pojetí 

tématu Evropa (jaký je  společný horizont významu Evropa) ve vymezených kategoriích 

Zpovídajíc ích  teoretickým východiskům. V tomto postupu se tak propojuje jak

W elche Rolle der europäischen  Bewusstseinsbildung im individuellen Lehrplan der Lehrer zukommt.
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kvantitativní, tak i kvalitativní postup, jehož cílem je  formulace (generování) nových 

hypotéz. Evropa je  v návaznosti na Hörnera (1997) vym ezována v rovině kulturního 

společenství, ale také společenství evropské vzdělanosti. Proto Jobst používá termín 

kulturní integrace Evropy. Jobst analyzuje v rámci učitelovy identity nadnárodní (makro) 

úroveň; národní (meso) úroveň a osobní (mikro) úroveň -  osobní identifikace s Evropou. 

Na základě analýzy teoretických přístupů к profesi učitele jsou  formulovány klíčové 

otázky výzkumu: jak  dalece učitel ve vztahu к tématu Evropy bere v úvahu zájmy a 

přesvědčení studentů, tj. vzdělávací potřeby žáků. Hypotézy uvádějí do vztahu realizaci

tématu Evropa ve škole s mírou autonomie učitele, tedy které kurikulární modely

28podporují reformní impulsy z pohledu kulturního sjednocování Evropy .

Na základě teoretických východisek vymezuje oblasti zkoumání -  stanovuje tak 

trojdimenziální strukturu kategorií pro polostrukturované rozhovory (viz Příloha 3). První 

dimenze: „Znalosti obsahu“ vychází ze Shulmanovy teorie u nás interpretované Janíkem 

(2005, 2007). Rozhovory, v celkovém počtu 90, byly realizovány ve školním roce 

2003/2004 a v konečné fázi byly všechny české a polské přeloženy a přepsány do 

němčiny. N a základě struktury kategorií bylo formulováno 22 otevřených návodných 

°tázek, tzv. katalog otázek, 

yýsledky

Míra identifikace s Evropou je  na pětistupňové škále v průměru nejsilnější u skupiny 

učitelů z Katowic (4,4), poté Liberce (3,7) a Lipska (3,5). Dokonce 46 % učitelů z Lipska 

Je „velmi silně“ spjato s Evropou, z Liberce už jen 10 %  a z Lipska žádný z učitelů

28
Hypotézy, které uvádějí  do vztahu realizaci tématu Evropy ve škole s mírou autonom ie Jobst 

0Peracionali/uje na základě S hu lm anovy  kategorizace. Tyto hypotézy obsahují prom ěnné specifické pro 
Země bývalé N ěm ecké  dem o kra t ické  republiky. Stanovené hypotézy  podle našeho názoru obsahují 
nepravou korelaci (D ism an 2007).  Máme důvod se domnívat (H roch 2003),  že tento vztah je  ve vyšší míře 
UrČován kulturní tradicí, k terá  ov livňuje  učitelovo pedagogické myšlení. Tak též  vztah mezi vstupem zemí 
N DR do l'TJ po s jednocení N ě m ec k a  a vstup České republiky a Po lska  nelze objektivizoval na základě 
zkušenosti pouze jed n é  ze stran.
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neuved] tuto možnost. Z výsledků obecně podle autorky vyplývá, že pojetí Evropy ve 

škole nesouvisí přímo s individuálními faktory identifikace učitele s Evropou, ale s celou 

řadou faktorů tvořících kontext výuky.

Výzkumný problém této disertační práce je  v kontextu právě prezentovaného výzkumu 

užší. Netýká se roviny realizace tématu Evropy ve výuce, ale pouze roviny projektování. 

Mezi vybranými proměnnými je  ale hodnocení vzdělávacích potřeb žáků, které zahrnuje 

zjišťování, jak  učitelé akceptují očekávání připravit žáky na Evropu -  v jejím  nejširším 

smyslu. V návaznosti na tento výzkum modifikuji postupy komparativního výzkumu tak, 

aby byly funkční pro výzkum v českém prostředí. V operacionalizaci vymezujeme 

Evropu v maximálním  počtu kategorií (viz kap. 2.3 Evropa jako předmět výzkumu), tedy 

ne zúženě ve významech Evropské unie. V analýze profese se soustřeďujeme na 

společenskou roli školy a důsledky, které z toho vyplývají pro práci učitele (očekávání 

společnosti vzhledem к profesi učitele), a tak specifičnost tématu pro školu. Ze struktury 

rozhovoru přebíráme v souladu sform ulovaným i hypotézami třetí dimenzi vztahující se 

к osobní identifikace učitele к Evropě - individuální dispozice к Evropě (viz kap. 3.2 

Charakteristika výzkumu).

Exploring the European Dimension in Education -  Practitioners Attitudes

Autorka výzkumu Anne Convery z University o f  Manchester ve Velké Británii 

Publikovala svůj projekt v roce 2005. Vlastní výzkumný problém vztahující se к evropské 

dimenzi ve škole operacionalizuje na základě tří komponent -  identita, spolupráce, 

mtegrace, a to ve vztahu к občanství EU (Convery 2005).
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Předmětem výzkumu je  zkoumání roviny projektování výuky a vlastní realizace výuky. 

Cílem výzkumu je  zjistit, jak učitelé vnímají a jak vymezují obsah tří stanovených 

komponent: identita, spolupráce, integrace, a to ve vztahu к občanství EU.

„Evropskou identitu“ (sice vzhledem к výzkumné otázce této disertační práce pojmově 

zúženou na přináležitost к občanství EU) Convery uvádí do souvislostí střetávání kultury 

a procesů globalizace. Otevírá též otázku nejistoty z unifikace a nadřazenosti evropské 

identity národní identitě29. Spolu s Baumanem otevírá problematiku „ cítil se bezpečně ve 

světě, který je  j in a k  m atoucí a a výhružný '30.

Dotazováno bylo 240 studentů učitelství. Zjišťovány byly jejich postoje к evropské 

identitě, spolupráci a integraci. Na základě vyhodnocení dotazníků bylo vybráno 20 

studentů pro polostrukturované rozhovory. Ve druhé studii byly realizovány rozhovory se 

sedmi učiteli s dlouholetou praxí. Předmětem těchto rozhovorů byla hlubší diskuze 

kontextu výchovy к občanství.

Výsledky

Výsledky ukázaly negativní vnímání evropské dimenze ve vzdělávání. Opakovaně -  jak 

ve skupině učitelů, tak ve skupině studentů se opakovaly obavy z unifikace a snížení 

významu národní identity. 76 %  studentů označilo národní identitu jako více významnou 

než evropskou identitu. Ta je významnější pro 20 % učitelů. V rozhovorech učitelé 

vyjadřovali obavu, že snižování významu národní identity by mohlo vést к jejím u zániku. 

Byly vyjadřovány obavy ze ztráty národní identity. Pozitivní postoje vůči evropské 

dimenzi měli učitelé, kteří vycestovali do tří a více evropských zemí.

Anglická identita j e  vysvětlována jak o  neslučitelná s evropskou vlivem politického vývoje 17. století, kdy 
У1'1 Anglie konfron tována se dvěm a katolickými evropskými státy: Francií a Španělskem  a kdy nastal 

ľo kl°n  Anglie  od kontinentáln í Evropy. 
ln a w orld  that is o therw ise  confus ing  and threatening
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Ve srovnání s Convery v této disertační práci rozšiřujeme pojetí evropské identity. Ve 

shodě s autorkou je  předmětem výzkumu rovina učitelova pedagogického myšlení 

(teachers understanding) ne projektování (planning). Convery dává do vzájemného vztahu 

evropskou identitu a procesy globalizace. Tento pohled je  pro výzkumný projekt 

disertační práce určující.

Prezentace struktury všech tří zahraničních výzkumů je  dokladem, že téma „evropské 

identity“ je  obsahově problematické. Nyní shrneme prvky, které sice přijímáme ze 

zahraničních výzkumů, ale formulujeme je nově.

2.4.3 Vlastní pojetí

Co pro nás Kvropa znamená, je  otázka související s utvářením naší identity. V této 

souvislosti m luvíme o „evropské identitě“ . Evropskou identitu v disertační práci chápeme 

na základě vymezení pojmu Evropa ve čtyřech kategoriích: 1. Evropa jako geografický 

Prostor, 2. Eivropa jako kulturní jednota se společnými dějinami a hodnotami, 3. Evropa 

Jako politická myšlenka, 4. Evropa jako  politická instituce - toho času jako Evropská unie 

(EU) (viz kap. 2.3 Evropa jako  předmět výzkumu). V kontextu prezentovaného 

teoretického rámce jc  „evropská identita“ taková identita, která nabývá míry 

Přináležitosti к Evropě ve významu evropanství nebo evropského občanství. V tomto 

smyslu přesahuje i do dalších identit jedince přináležitost к národu a přináležitost ke 

ěbbáln ím u prostoru (viz kap. 2.2 Identita jako předmět výzkumu).

V tomto výběru j e  v souladu s cílem výzkumu, jeho interpretačním rámcem a charakterem 

hypotéz kladen důraz na proměnné vztahující se к aktuální společenské situaci a její
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reflexi učitelem: postoje ke globalizaci, důvěra vůči médiím a jiným  sociálním

institucím, postoje vůči členství ČR v EU, znalosti o EU, vnímání pojmů evropanství a 

občanství EU, národní přináležitost učitele (viz kap. 3.2 Charakteristika výzkumu). 

„Evropskou identitu“ učitele vymezujeme jakou součást učitelova pedagogického 

myšlení, které je  definováno jako neucelený soubor učitelových názorů, přesvědčení, 

postojů a zásobu argumentů, j im iž je  daný učitel zdůvodňuje (Mareš 1996, Průcha, 

Walterová, Mareš 2003).

Učitelovo pedagogické myšlení se konkretizuje v učitelově pojetí výuky, které tvoří 

základ pro učitelovo uvažování o pedagogické skutečnosti i pro jeho pedagogické jednání 

(viz kap. 2.1 Učitel jako  předmět výzkumu). Chápání vzájemných souvislostí makro- a 

mikrosvěta umožňuje odpovědné rozhodování učitele v praxi (Havlík, Koťa 2002, s. 25). 

Při tematizaci „evropské identity“ bereme v úvahu následující okolnosti významné pro 

interpretaci výsledků výzkumu:

У „evropskou identitu“ nevnímáme jako nadnárodní, nebo dokonce protinárodní 

skutečnost, protože „evropská identita“ je  v našem zeměpisném prostoru 

přirozeným důsledkem národních identit;

У proces formování evropských národů probíhal dvěma typologicky zásadně 

rozdílnými cestami:

1) cestou státního národa,

2) cestou národního hnutí, v němž se etnická skupina teprve postupně 

probojovávala к národní identitě (Hroch 2003, s. 23);

У národní identitu charakterizujeme jako jednu z celé řady identit, které mohou být 

vzájemně kom binovány: nevylučuje se tedy s identitou regionální či etnickou. 

Riketta (2002), který vc svých výzkumech vychází z teorie sociální identifikace,
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sleduje intraindividuální vztahy identifikace s kategoriemi region -  národ -  

Evropa;

>  rozlišujeme národní identitu jako prosté vědomí sounáležitosti s národem a 

identifikaci jako  výraz aktivního angažovaného postoje jedince vůči kolektivní 

osobnosti -  národu;

>  ve smyslu tematizace Evropy upravujeme Rikettovu (2002) strukturu evropského 

občanství, v níž rozlišuje následující témata:

1 .subjektivní obraz EU:

a) představy, volné asociace (např. evropské společenství, světadíl, otevření 

hranic, sjednocení, ekonomie, dovolená),

b) znalosti (znalost evropských institucí, znalost úkolů jednotlivých institucí, 

znalosti týkající se měnové unie, vlastní informovanost),

2. hodnocení vztahující se к Evropě ve smyslu Evropské unie.

Výsledná struktura „evropské identity11 učitele pro operacionalizaci hypotéz této 

disertační práce je prezentována v následující tabulce.
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T ab ulka X : Struktura pojmu „evropská identita“
Kategorie Proměnné
I. Kontext: PROCESY GLOBA LIZACE Důvěra v abstraktní systémy 

(Giddens)
Hodnocení vlivu procesů 
globalizace na vybrané oblasti

II. Subjektivní obraz 
Evropy

II.A Představy spojené 
s pojmem Evropa

Představy spojené s pojmem 
Evropa (volné asociace)

Představy spojené s pojmem 
Evropa (Evropan versus občan 
EU)

II.В Znalosti o Evropě
1 Znalosti o kontinentu - není předm ětem  výzkumu
2 Znalosti tradice Hodnoty
3 Znalosti -  Evropa jako 
polit, myšlenka
4 Znalosti o EU Vnímaná úroveň informovanosti 

o EU
Reálná úroveň informovanosti o 
EU
Zdroje informací o EU

HI. Hodnocení 
vztahující se 
к Evropě31

Evropská přináležitost pocit hrdosti na přináležitost 
к evropskému prostoru

Hodnocení vztahující se 
к EU

Zájem o záležitosti EU (aktivní 
občanství)
podpora členství CR v EU

IV. Hodnocení 
vztahující se к 
národnosti

Národní přináležitost pocit hrdosti na přináležitost к 
národu

Hodnocení vztahující se 
к ČR

Zájem o záležitosti CR (aktivní 
občanství)

3 |
Hvropa ve smyslu subjektivního obrazu o Evropě
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3. EM PIRICKÁ ČÁST

Rozbor teorií i výzkumů vztahujících se ke zkoumané problematice na základě 

shromážděné literatury jsine prezentovali v předcházející teoretické části. V této kapitole 

představíme postup realizovaného výzkumu, který je  zpracován na základě publikace 

Petera Gavory Úvod do pedagogického výzkumu (2000). Respektujeme fakt, že se 

Gavora hojně odkazuje na publikaci Miroslava Dismana Jak se vyrábí sociologická 

znalost (1993, 2007).

Klíčovým pojmem předkládané práce je  „evropská identita“ učitele. Pojem „evropská 

identita“ je  v různém kontextu vymezován odlišným způsobem a specifickým způsobem 

je také vymezen pro účely ověřování hypotéz disertační práce (viz kap. 2.4.3 Vlastní 

Pojetí). Jsme si plně vědomi, že naše vymezení není definitivní a že nálezy plánovaného 

empirického výzkumu budou platné pouze pro zvolený výběr indikátorů (Disman 2007, s. 

51 - 52). Jsme si vědomi i dalších nutných transformací vzniklých v důsledku přípravy 

výzkumného projektu opcracionalizací hypotéz, kdy je třeba uvědomovat si riziko mnoha 

typů zkresleni. Transformace studovaného jevu do indikátorů, vc kterých jev  pozorujeme, 

měříme a analyzujeme je  velmi riskantní. Které indikátory vybereme? Jsme vystaveni 

Nejisté validitě našeho měření: měříme skutečně to, co jsme chtěli měřit (Disman 2007, 

s. 74)? I samotné výsledky výzkumu jsou ovlivněny nevyhnutelností dalších podmínek: 

např. jsme vystaveni nutnosti nepřímého měření (respondenta se na jistý fenomén ptáme, 

místo abychom jej přímo pozorovali). Stejně i tazatel jc při zodpovídání otázek 

(vyplňování dotazníku) ovlivněn celým souborem faktorů, kterým se budeme věnovat 

Jednotlivě v průběhu následující kapitoly. Nyní budeme formulovat výzkumný problém 

teto disertační práce.
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3.1 Výzkumný problém

Výzkumný problém byl formulován pomocí otázky: Jaký je vztah mezi „evropskou  

identitou“ učitele (jeho postoji к Evropč) a jeho přístupy к tématu Evropa při 

projektování výuky?

Jedná se tedy o tzv. relační výzkumný problém, budeme provádět relační výzkum. 

Budeme hledat vztah mezi více jevy, činiteli (Gavora 2000, s. 27). Zjišťujeme tedy, zda 

vztah naznačený ve výzkumném problému a formulovaný v hypotézách existuje, ale 

nehledáme, který z pozorovaných jevů jej zapříčiňuje.

Cílem práce je identifikovat a analyzovat na základě empirického výzkumu  

nejvýznamnější faktory vyjadřující identifikaci učitelů s Evropou v současnosti, po 

vstupu Č R  do EU. Jakými prostředky dosáhneme tohoto cíle? V následující kapitole 

Představíme prostředky, metody i nástroje к dosažení tohoto cíle. Které postupy jsou 

relevantní pro řešení výzkumného problému disertační práce? Zvolený výzkumný  

Problém vyžaduje, abychom  dokázali, že existuje vztah mezi „evropskou identitou“ 

učitele a jeho přístupy к projektování výuky. Za tímto účelem budeme formulovat

3-2 Pilotáž ní průzkum

Samotnému formulování hypotéz kromě studia dostupné literatury a analýzy 

realizovaných výzkumů vztahujících se kc klíčovým pojmům výzkumného problému 

Předcházel pilotážní průzkum, abychom ověřili možnosti realizace výzkumu. 

Uvědomovali jsme si existenci mnoha faktorů týkajících se školní reality, které by mohly 

ovlivnit realizaci výzkumu. V pilotážním průzkum u'2 (Gavora 2000), který byl zahájen

(javora (2000) přebírá D ism anovy postupy (199.1), avšak jeho termín p ilo tn í stud ie  nahrazu je termínem 
PHotážnj průzkum



na jaře 2006, jsm e  si chtěli ověřit některé skutečnosti: propojit teoretická východiska a 

další získané informace33. Naším cílem bylo v této fázi seznámit se s prostředím školy a 

cíleně pracovat s vybranými učiteli. Účelem této spolupráce bylo ověřit nosnost 

výzkumného problému v reálném prostředí školy a vyučování.

N a základě spolupráce s Centrem evropských studií34 jsm e vybrali několik škol, které 

s Centrem v minulosti spolupracovaly a které bychom mohli označit jako „příklad dobré 

praxe“ . Z těchto škol souhlasila se spoluprací jediná, a to jedna pražská obchodní 

akademie. Cílem zužitkování zkušeností nabytých v tomto reálném prostředí bylo ověřit 

si, zda zamýšlené metody výzkumu odpovídají jeho reálným podmínkám. V tomto období 

bylo také náplní naší práce konstruování nástroje pro výzkum. Pilotážní průzkum byl 

zakončen realizací předvýzkumu na stejné škole. Pražská obchodní akademie, která jediná 

souhlasila s pilotážním průzkumem, nám vyšla vstříc právě na základě realizované 

spolupráce s CHS ÚVRV PedF UK.

Průběh pilotážního průzkumu

V březnu 2006 jsem kontaktovala jednu z paní učitelek, kterou pojmenujeme Fiktivním 

Jménem Jana. Na smluvené schůzce jsem  jí představila záměr své disertační práce. Cílem 

dalšího rozhovoru bylo ověřit si východiska zamýšleného výzkumného projektu a zjistit, 

Jak dalece se liší od východisek učitelky s dlouholetou praxí a zkušeností výuky 

specifického předmětu Evropská studia na obchodní akademii. Nejdříve mě upozornila, 

ze má pouze 20 minut času, ale nakonec jsm e spolu diskutovaly více než 40 minut. Již 

v této fázi jsem se setkala se situací, která se opakovala při každém novém rozhovoru. 

Učitel tvrdil, že nemá čas, к problematice nemá žádný zajímavý názor, nemá mi co říct,

1'odle Disinana (2007) je účelem pilotážního průzkum u (Disman používá termín pilotní studie) zjistit, zda 
Jc náš výzkum v d a n é  populaci vůbec možný. Odlišuje  se tím od tzv. předvýzkum u, je h o ž  účelem je  
^ z k o u š e t  nástroje (např. dotazník), které jsm e  zkonstruovali pro výzkum (D ism an 2007, s. 120).

Centrum evropských studií IJV R V  Peci ľ UK, viz „http :/ /userw eb .pedf .cun i.cz /uvrv /dokw eb/cen trum . 
htm#ces“
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nemá mi jak pomoci. V průběhu rozhovoru ztrácí obavy z toho „na co bude tázán“ a 

rozvíjí se rozhovor limitovaný pouze vyučovací povinností učitele. Výsledkem jednání 

byla dohoda, že kromě individuálních rozhovorů budu mít možnost celé pololetí provádět 

pozorování pouze v předmětu Evropská studia, a to za podmínky, že zajistím program pro 

některé z hodin’5.

Obsahem prvního osobního setkání s Janou byla diskuze týkající se vztahu učitelky 

к tématu Evropy a toho, jakým  způsobem se tento vztah promítá do jejího projektování 

výuky. Jednalo se o polostrukturovaný rozhovor, který byl písemně zaznamenáván do 

poznámek. Předmětem rozhovoru bylo, kdy a jak  se Jana začala zajímat o evropskou 

tematiku, jakou úlohu v tom sehrála spolupráce s kolegy, jaká byla podpora vedení školy, 

jakou úlohu pro pozdější realizace ve třídě sehrála účast v projektech s evropskou 

tematikou, které byly pro učitele organizovány a jichž se zúčastnila. Dále jaký  Jana 

osobně spatřuje význam této problematiky pro žáky a jak ona sama hodnotí jejich 

vzdělávací potřeby.

2  výpovědi učitelky Jany vyznělo, že к evropské tematice ji přivedla snaha zkvalitnit 

vyučování. Chtěla hledat nové možnosti ve výuce, nové metody výuky, chtěla se učit 

něco nového, ' lem a  Evropy považuje z tohoto pohledu za velice podnětné. Je možné 

Propojovat různá témata, téma jde  napříč vyučovacími předměty, je  možno spolupracovat 

s kolegy. Učitelka Jana chtěla spolupracovat se svými kolegy, hledala v této spolupráci 

obohacení sebe i své práce ve škole. Ne vždy se setkala s pochopením. Někteří kolegové 

spolupráci odmítali a odmítali také skupinu spolupracujících kolegů. Velkou roli v této 

situaci sehrála podpora ředitele, který si uvědomoval význam tématu pro školu a velice 

snahy skupiny inovujících učitelů podporoval.

Bud u sc podílet na v ý u ce  získáním zajím avého  hosta pro besedu  se  studenty včetně  přípravy materiálů a 
P°dkladů pro tuto besedu.
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Sama Jana se zúčastnila několika evropských projektů určených pro učitele. V roce 1999 

se jednalo o semestrální kurz evropských studií pro učitele „E U R O PA El)“ a v letech 

1999 až 2000 projektu „Vzdělávání učitelů v evropských záležitostech“ , v kterém se stala 

v rámci výstupů projektu spoluautorkou jedné z deseti příruček (viz kap. 1.4 Evropa ve 

škole). Účast na těchto projektech hodnotila Jana jednoznačně kladně a přínosně. 

Poznatky a dovednosti zde získané týkající se jak obsahu, tak i metod práce (interaktivní a 

kooperativní metody, projektová výuka) užívá v hodinách (viz kap. 1.4 Evropa ve škole). 

Jana hodnotí téma Evropy pro žáky jako důležité -  jak  z pohledu tématu, tak i metod, se 

kterými se žáci nesetkávají ve vyučování bčžnč (interaktivní a kooperativní metody, 

projektová výuka). Chce, aby žáci znali svět, ve kterém žijí, a to v jeho globálních 

souvislostech. Rozešly jsem  se s příslibem další spolupráce. Od počátku mi paní učitelka 

dávala otevřeně najevo, že nemá čas, aby se mi věnovala, ale uvědomuje si mou situaci36 

a chce mi pomoci. Cítila sc také zavázána organizátorům evropských projektů - CES. 

Jednala se mnou od počátku upřímně a otevřeně.

V období od března do června jsm e se několikrát kontaktovaly a vzájemně upřesňovaly 

Kaši spolupráci. Znovu jsem  se s učitelkou Janou sešla na počátku září 2006, kdy jsem 

Požádala o konkrétní spolupráci, která sc měla týkat dvou rovin. Jednak možnosti 

Pozorování hodinách Evropských studií v delším časovém úseku, tedy realizaci 

Pilotážního průzkumu. Dále jsem  požádala o zjištění možnosti zadat učitelům dotazník 

týkající se zjišťování profesních postojů к evropanství a možnost pozorování ve výuce 

těchto učitelů za svolení ředitele školy (tedy realizaci předvýzkumu). Osobně jsem  se 

s ředitelem nejednala, paní učitelka Jana jednala v mém zastoupení. Výsledkem jednání 

bylo svolení к pozorování v předmětu Evropská studia po vzájemné dohodě s paní

V, ...............................
37 touto situací byla m yš lena  nutnost realizace empirického výzkum u pro účely d isertační práce 

Předmět Hvropská studia je na s ledované škole vlastním projektem skupiny učitelů, mezi které Jana patří, 
tento předmět se spojuje  celý ročník (třída Л a třída B), výuka probíhá v celku dvou vyučovacích hodin 

a je  vedena dvěm a učiteli , které na výuce participují .



učitelkou a její kolegyní. Svolení sc vztahovalo také к zadání dotazníku učitelům, ale 

odmítnuto mi vedením školy bylo pozorování u dalších učitelů. Vedení vystupovalo v roli 

ochránce soukromí učitelů. Tento postoj vedení školy byl potvrzen na pozdějším 

společném setkání s ředitelem školy, který jakékoliv další pozorování ve výuce odmítl. 

Garantem spolupráce byla jmenována učitelka Jana.

Pozorování v předmětu Evropská studia

V září jsem tedy začala docházet do hodin Evropských studií, ve kterých vyučovala jak 

učitelka Jana, tak její kolegyně, kterou pojmenujeme fiktivním jm énem  Karolina. 

Otevřeně jsem  jednala na té úrovni, že si uvědomuji, jak  málo mají času, že cítím jako  

handicap, že j im  nemohu nabídnout finanční odměnu za jejich vstřícnost, nicméně 

nabízím jim svou pomoc s úkoly, které přesahují jejich časové možnosti. To bylo 

důležitým krokem v našem vzájemném vztahu, který se postupně začal upevňovat. Obě 

kolegyně se během vyučovaní chovaly spontánně, také žáci přítomnost výzkumníka podle 

mého názoru nevnímali jako  rušivý element. Možná pouze jednotlivci. Časem sílila u 

učitelek potřeba diskutovat se mnou průběh hodiny, otevřeně reflektovaly její průběh, 

žádaly mne o zpětnou vazbu.

Pozorování předcházel rozhovor o původu předmětu Evropská studia ve studijním 

Programu školy. Jak j iž  bylo v poznámce uvedeno, učitelka Jana spolu s několika kolegy 

miciovala zařazení samostatného předmětu Evropská studia do studijních programů její 

skoly. Motivy tohoto zařazení je ve zkratce popsán ve výsledcích úvodního rozhovoru. 

Pozorování v předmětu Evropská studia bylo plánováno na období září až listopad 2006, 

Později prodlouženo do prosince 2006. Cílem pozorování bylo získat zkušenosti, jak 

vztah formulovaný ve výzkumném problému funguje ve školní praxi, jaké postoje к 

Problematice zaujímají vybraní učitelé a jak se jí věnují v oblasti projektování učiva a
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také v samotném vyučovacím procesu. Realizováno bylo celkem pět pozorování 

v celkové délce deseti vyučovacích hodin. Pozorování bylo zaznamenáváno do archů (viz 

Příloha 4) pro zaznamenávání hospitace (Vašutová 2004, s. 165), aby bylo možné vrátit se 

к průběhu hodiny.

Závěry pilotážního průzkumu

Na základě zkušeností z tohoto pozorování považujeme za významné pro hodnocení 

vztahu mezi učitelovým pedagogickým myšlením a jeho přístupy к tématu Evropa  

v projektování výuky komponenty (viz kap. 2.1.5 Od profesních znalostí učitele к 

identitě učitele):

5" pojetí profese učitele v rovině obsahu,

у  pojetí vzdělávacích cílů v rámci naplňování prospektivní funkce školy,

У pojetí role učitele v subjektově-objektové rovině (na základě hodnocení 

vzdělávacích potřeb žáků).

3.3 Charakteristika výzkumu

Současně s fází realizace pilotážního průzkumu probíhala fáze formulace hypotéz, volba 

•netody a konstrukce nástroje, aby mohl být tento nástroj odzkoušen v předvýzkumu. 

Hypotézy byly formulovány za účelem řešení výzkumného problému. Zhodnocena byla 

následovně volba proměnných (viz kap. 2.1.5 Od profesních znalostí к identitě učitele, 

2-4.3 Vlastní pojetí).
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3.3.1 Hypotézy

Za účelem řešení výzkumného problému byly na základě východisek prezentovaných 

v teoretické části (viz kap. 2 Teoretická část) formulovány dvě hypotézy (viz kap. 2.1.5 

Od profesních znalostí učitele к identitě učitele), které pojmenujeme hlavní hypotézy: 

H YPOTÉZA l:

„Evropská iden tita“ učitelů se liš í od  „evropské iden tity“ běžné populace.

H YPOTÉZA 2

Vztah m ezi „evropskou iden titou “ učitele a jeh o  přístupy к tém atu Evropa  

v pro jek tován í výuky nen í přím ý.

Hlavní hypotézy budou po výběru a definici proměnných rozpracovány do dílčích 

hypotéz, které budeme následně ověřovat. Jestliže závislosti mezi sebranými daty budou 

odpovídat vzorci předpověděnému v těchto dílčích hypotézách, přijmeme hypotézy jako 

platné, v opačném případě hypotézy odmítneme (Disman 2007, s. 76). Budeme 

analyzovat problémy, které je  možno popsat v termínech vztahů mezi pozorovatelnými  

Proměnnými, které budeme definovat v následující kapitole.

3.3.2 Definice proměnných

!>ro operacionalizaci hypotéz jsou  podstatné dvě hlavní proměnné: „evropská identita“ 

(tato proměnná je  zastoupena v obou hlavních hypotézách) a „přístupy učitele к tématu 

Evropa v projektování výuky“ v druhé hypotéze. Tyto proměnné vychází z. pojmů, které 

Jsme vysvětlili v teoretické části, kde jsme vymezili jejich strukturu, na které je  založena 

Jejich operacionalizacc. Struktura pojmu „evropská identita“ je  prezentována v závěru 

kapitoly 2.4.3 Vlastní pojetí, struktura pojmu „přístupy učitele к tématu Evropa
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v projektování výuky“ je  prezentována v závěru kapitoly 2.1.5 Od profesních znalostí 

učitele к profesní identitě učitele.

Z této struktury vychází výběr proměnných pro výzkum. Charakter výběru byl ovlivněn 

reálnými podm ínkami výzkumu a nutností redukce reality (Disman 2007).

Výběr prom ěnných

Charakter výběru proměnných obecně byl ovlivněn reálnými podmínkami pro realizaci 

výzkumu:

v našem případě j e  výběr závislý na podmínkách ověřování vztahu mezi dvěma odlišnými 

soubory: učitelé a „běžná populace“ (viz kap. 3.2.4 Základní a výběrový soubor). Již při 

formulování hypotézy jsm e si byli vědomi, že kvalitní data pro tuto populaci není reálné 

získat vlastními silami. Uvažovali jsm e o použití zveřejněných výsledků existujícího 

výzkumu veřejného mínění, např. Eurobarometr. Toto rozhodnutí s sebou přináší 

obsahové om ezení výzkumu vyplývající z účelu, který výzkum Eurobarometr sleduje, a 

t'm je zjišťování veřejného mínění o aktuálních evropských záležitostech, zejména 

záležitostech Evropské unie. Soubor proměnných výzkumu Eurobarometr však zapadá do 

stanoveného interpretačního rámce práce (viz kap. 1.2 Důsledky modernity), proto jsm e 

tento postup neodmítli.

Jsme tedy nuceni použít stejný nástroj za splnění podmínek nutné modifikace, a to přes 

^ o ž n á  rizika zkreslení, se kterými musíme počítat zejména v interpretaci. Jsme 

Přesvědčeni, že daný metodologický postup bude představovat menší zkreslení než 

zkreslení daná nekvalitním vzorkem pro sam osběr dat u běžné populace.

Větším rizikem jc podle našeho názoru změna komunikačního kontextu nástroje 

v důsledku transportu indikátoru do odlišného kontextu a dezinterpretace tohoto 

kontextu respondentem, tzv. dikce dotazníku. Eurobarometr používá techniku face to face
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interview, my máme v reálných podmínkách к dispozici samovyplňovací dotazník. Navíc 

zadavatelem Eurobarometru je instituce pověřená Evropskou komisí, v našem případě 

vystupuje jako zadavatel studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (viz 

kap. 3.2.3 Volba m etody a operacionalizace proměnných).

Z dalších zkreslení, která vedou к transformaci informací musíme jm enovat vliv prostředí. 

V pedagogickém výzkum u si organizátoři projektů předávají zkušenosti, kdy je během 

školního roku vhodná doba pro zadávání dotazníku -  doporučován bývá druhý nebo třetí 

měsíc školního roku, protože pro školní prostředí zvláště platí pravidlo: unavenější 

respondenti -  negativnější postoje (Disman 2007, s. 42).

Uvědomujeme si existenci dalších možných zkreslení, které m ohou ovlivnit výsledky. 

Musíme s nimi počítat, abychom se vyvarovali dezinterpretace výsledků. Mezi taková 

zkreslení patří samotná tematika a charakter našeho výzkumu, zejména zjišťování postojů 

učitelů (Disman 2007, s. 58 - 60). V následující části budeme definovat jednotlivé 

Proměnné, které označíme specifickým způsobem. Toto označení budeme používat 

v navazujících postupech.

»Evropská identita“ (P l)

Pojem „evropská identita“ strukturujeme do souboru následujících proměnných: 

o Důvěra v instituce (P l-D I)

o Podpora členství České republiky v Evropské unii z osobního hlediska (P 1 -PO)

o Vnímaná úroveň informovanosti o EIJ ( ľ l -V I )

o Reálná úroveň informovanosti o E(J (PI-RI)

o Pocit hrdosti na přináležitost к evropskému prostoru (Р1-ПЕ)

<> Pocit hrdosti na přináležitost к národu (P l-IIN )
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Důvěra v instituce (P l-D I)

je odvozena z teorie reflexivní modernity. Instituce38 je  v pojetí této teorie souhrn vzorců 

chování a vztahů předávaný ve společnosti. Instituce vnímáme jako kategorie, j im ž  lze 

vyjadřovat důvěru či nedůvěru. Pro definici proměnné přejímáme Giddensovo pojetí 

důvěry, která je chápána jako forma „víry“ vyjadřující spíše závazek к něčemu než 

kognitivní porozumění. Podoby důvěry v moderní instituce spočívají vskutku na vágním a 

dílčím porozumění jejich „znalostní základně“ , mluvíme o tzv. abstraktních systémech. 

Důvěra je  do institucí modernity začleněna principiálním způsobem (viz kap. 1.2 

Důsledky modernity). Ve snaze popsat přijatelným způsobem aktuální společenskou 

situaci redukujeme tuto skutečnost na soubor sociálních institucí.

Podpora členství České republiky v Evropské unii z osobního hlediska (P l-P O )

Pojem Evropa jsm e vymezili ve čtyřech kategoriích (viz kap. 2.3 Evropa jako předmět 

výzkumu), jedna z nich je  Evropa jako  politická instituce: Evropská unie. Charakter 

hypotézy 1 (zkoumáme dva odlišné soubory) byl příčinou toho, že na zkoumání míry 

identifikace s Evropou ve smyslu politické instituce: líU je kladen zvláštní důraz. Musíme 

zdůraznit, že tento akcent je zajímavý i z toho důvodu, že se jedná o aktuální významy 

Pojmu Evropa, které se v současnosti proměňují. К těmto aktuálním významům pojmu 

Evropa přiřazujeme členství České republiky v Evropské unii. Jak respondenti hodnotí 

toto členství? Podporují ho? Podpora znamená vyjádření přízně či souhlasu. Je členství 

České republiky v Evropské unii dobrá věc? Má Česká republika prospěch ze vstupu do 

Evropské unie? Toto jsou otázky které souvisí s postojem к Evropské unii obecně. Jaký je 

náš subjektivní obraz Evropské unie a role České republiky zde? Nem áme kompletní

18
Je třeba rozlišovat mezi in s titu c í a organizaci, protože v běžné řeči tyto pojmy často splývají. Instituce je  

^Působ, jak  lidé v konkrétní kultuře dělají nějakou věc, tedy způsoby řešení problémů (např. bankovnictví) . 
O rganizace je způsob, jak při tom svou aktivitu koordinují (např. banka) (Jandourek 2007).
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informace vztahující sc к Evropské unii (viz кар. E2 Důsledky modernity). Tvoříme si 

vlastní představu. Tyto představy souvisí s mírou informovanosti o Evropské unii.

Vnímaná úroveň informovanosti o EU (P l-V I)

Máme vlastní představu o tom, co víme. Míru naší informovanosti odvozujeme od 

vlastního pojetí světa (viz kap. 2.2 Identita jako  předmět výzkumu). Vím toho hodně, vím 

toho málo. Míra „hodné“ a „málo“ se patrně liší u každého jedince. Vnímání vlastní 

informovanosti souvisí se schopností sebereflexe (viz kap. 2.1. Učitel jako  předmět 

výzkumu). Reflexe vlastních znalostí. V tomto smyslu se jedná o významnou proměnnou, 

která je v úzkém vztahu s další proměnnou, a to:

Reálná úroveň informovanosti o EU (P l-R l)

Jaké jsou  moje skutečné znalosti o Evropské unii? Co patří mezi zásadní informace, které 

bychom měli znát? Vycházíme opět z nutné redukce reality (Disman 2007) a pro 

zjišťování reálné úrovně informovanosti přejímáme anketu z Eurobarometru, která 

zahrnuje několik výroků vztahující se к Evropské unii. Respondent má na základě svých 

vědomostí výrok označit za pravdivý či nepravdivý. Reálnou úrovní informovanosti je 

tedy v tomto případě poměr správných a nesprávných odpovědí na anketní otázky, 

^zhledem  к posunu časového kontinua (Disman 2007) však nemůžeme převzít všechny 

výroky zařazené do Eurobarometru (EB 67). Přejímáme strukturu počet členských zemí, 

který se v době realizace výzkumu (duben 2007) změnil z 25 na 27 členských zemí. Dále 

výrok zjišťující informovanost týkající se předsednictví ČR v EU. Přejatý výrok: 

’•Členové Evropského parlam entu jso u  voleni přím o občany Evropské u n ie “ (EB 67) 

Považujeme za zásadní v tom smyslu, že se jedná  o skutečnost, se kterou mají občané 

^eské republiky osobní zkušenost, protože se už volby do Evropského parlamentu
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v Českc republice konaly a byly mcdializovány. Další položkou zjišťující úroveň 

informovanosti je znalost rozpočtových priorit Evropské unie. Na kterou oblast vynakládá 

unie nejvíce finančních prostředků? Respondenti volí jednu možnost z nabídky.

Pocit hrdosti na přináležitost к evropskému prostoru (P l-H E )

Jak jsme uvedli, v otázce ztotožnění se jedince s dalšími objekty, např. prostředím, 

místem, regionem apod. jde  o to, jak toto místo lidé chápou, jak  se s ním ztotožňují. 

Stejné je to v případě Evropy. Význam pojmu Evropa jsm e vymezili ve čtyřech 

kategoriích (viz kap. 2.3). Zde formulujeme „evropský prostor“ , který se vztahuje spíše ke 

kategoriím významově blízkým pojmu evropanství (viz kap. 2.3 Evropa jako předmět 

výzkumu). Mluvíme-li o hrdosti, vyjadřujeme tím míru přináležitosti. Jsem-li na něco 

hrdý, tak si na tom právem zakládám, mám se čím chlubit, stavím to na odiv. Pocit hrdosti 

vyjadřuje subjektivní vnímání vlastní hrdosti. Jsem hrdá na přináležitost к určitému místu, 

regionu -  vlastní zemi, Evropě, která reprezentuje širší prostředí. Na Evropu navazuje 

globální prostředí.

Pocit hrdosti na přináležitost к národu (P l-H N )

Formulace přináležitost к národu souvisí s českou tradicí vnímání vztahu mezi 

kategoriemi národ a stát (viz kap. 2.4.1 Vztah mezi kategoriemi národ a stát). Národní 

hrdost je ve vztahu к vývoji českých dějin velmi citlivou otázkou, která je úzce svázána 

s vývojem profese učitele (viz kap. 2.1.2 Socioprolesní role učitele). Národní hrdost byla 

v průběhu 20. století dezinterpretována.

^ e  struktuře dotazování jsou obsaženy další pojmy - např. představy spojené s pojmem 

Evropa, význam pojmu Evropan, který tvoří kontext ověřování hypotéz. Jak jsm e uvedli,



vymezení pojmu Evropa je složité a často nejasné. V našem postupu si vypom áhám e 

vymezením pomocí čtyř kategorií. Jedná se o jeden z možných způsobů. Nemáme ambice 

pojmy „představy spojené s pojmem Evropa“ a „význam pojmu Evropan“ vymezovat 

jako promčnné v pravém smyslu. Přesto jsou  součástí dotazování, protože hrají 

významnou úlohu v řešení výzkumného problému. Teoretické problémy vztahující se 

к těmto proměnným nelze exaktně přeformulovat do hypotéz vzhledem к vágnosti pojmů 

Evropa, evropanství (viz kap. 2.3 Evropa jako předmět výzkumu).

Vzhledem к reálným podmínkám výzkumu (Disman 2007) jsm e na základě charakteru 

shromážděných dat vyloučili některé další proměnné, které byly zastoupeny v původním 

výběru pro konstrukci dotazníku (viz kap. 2.4.3 Vlastní pojetí). Např. hodnocení vlivu 

procesů globalizace na vybrané oblasti, hodnoty, zdroje informací o EU, zájem o 

záležitosti EU, zájem o záležitosti ČR.

»Přístupy к tématu Evropy v projektování výuky“ (P2)

Rojem „přístupy к tématu Evropy v projektování výuky“ strukturujeme do souboru 

následujících proměnných:

o Podpora členství České republiky v Evropské unii z hlediska žákovy budoucnosti 

(P2-PŽ)

o Pojetí profese učitele v rovině obsahu (P2-PU)

o Pojetí vzdělávacích cílů v rámci naplňování prospektivní funkce školy (P2-VC) 

o Pojetí role učitele v rovině učitel -  žák (na základě hodnocení vzdělávacích potřeb 

žáků) (P2-VP)
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Podpora členství České republiky v Evropské unii z hlediska žákovy budoucnosti  

(P2-PŽ)

Tato proměnná je  variantou proměnné „Podpora členství České republiky v Evropské unii 

z osobního hlediska (P Í-PO )“ . Podpora členství z osobního hlediska je  odvozena od 

subjektivních teorií jedince. Podpora členství z hlediska žákovy budoucnosti obsahuje 

reflexi významu pro někoho jiného, zde se jedná specificky o žáka a jeho budoucnost. 

Tato proměnná tedy odráží také pojetí cílů vzdělávání učitelem (reflexe žákovy 

budoucnosti) ve vztahu к hodnocení členství ČR v Evropské unii. Tato proměnná je 

výsledkem redukce reality (Disman 2007) pro ověřování druhé hlavní hypotézy, ve které 

tvrdíme, že mezi „evropskou identitou“ učitele a jeho přístupy к tématu Evropa 

v projektování výuky není přímý vztah. Přímost tohoto vztahu je  chápán ve smyslu 

vymezení role učitele (viz kap. 2.1 Učitel jako předmět výzkumu). Jak jsm e uvedli, 

osobní zodpovědnost je zde nedostatečná, překrývá se s profesní odpovědností, která je 

založena nejen na odborných znalostech a dovednostech (viz kap. 2.1.5 Od profesních 

znalostí učitele к identitě učitele). Očekáván je  postoj profesionála.

Uvědomujeme si, že míra redukce je  v tomto případě vysoká. Druhá hlavní hypotéza plní 

Proto pouze doplňující funkci. Další proměnné se vztahují ve vyšší míře к interpretaci 

kontextu identity učitele.

P°jetí profese učitele v rovině obsahu (P2-PU)

J° vyjádřeno hodnocením významu vybraných druhů profesních znalostí učitele. Struktura 

Profesních znalostí učitele dle obsahu tvoří rámec pro výkon profese (viz kap. 2.1.4 

Profesní znalosti učitele). Důležitým ukazatelem v souboru profesních znalostí jsou 

reflektivní znalosti.
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Pojetí vzdělávacích cílů v rámci naplňování prospektivní funkce školy (P2-VC)

je vyjádřeno hodnocením důležitosti vybraných vzdělávacích cílů (viz kap. 1.4 Evropa ve 

škole), ve kterých je  konkretizována prospektivní funkce školy, je j ím ž účelem je 

zabezpečit přípravu žáků na život v měnící se společnosti (kap. 1.3.5 Funkce školy).

Pojetí role učitele v rovině učitel -  žák (na základě hodnocení vzdělávacích potřeb 

žáků) (P2-VP)

Jak jsme uvedli, profesní povinnosti a zodpovědnosti jsou  odvozovány od funkcí školy 

přizpůsobených cílům vzdělávání a charakteristice vzdělávací instituce. Jejich jádrem  jsou 

pedagogické role učitele. V současnosti je  role učitele vnímána šířeji. Zdůrazňována je 

subjektově-objektová role (učitel -  žák), kde se vedle tradiční transmisivní role diskutuje 

role kooperativní a podpůrná. V rámci pilotážního průzkumu jsm e identifikovali 

souvislost mezi hodnocením vzdělávacích potřeb žáků a pojetím role v této rovině (učitel 

-  žák), proto jsm e  tuto proměnnou zařadili do výběru. Pojetí role učitele v této rovině je 

vyjádřeno mírou souhlasu s vybranými výroky: abstraktnost tématu, podnětnost tématu, 

Přínos tématu, zhodnocení v budoucnosti, pro žáky nudné.

formulovali jsm e hypotézy a definovali proměnné. Nyní budeme prezentovat volbu 

metody a operacionalizaci proměnných.

3.3.3 Volba m etody a operacionalizace proměnných

Jakou metodu zvolíme pro ověření hypotéz? Naším cílem je zjistit názory, vztahy a 

Postoje učitelů к vybranému tématu. Jednou z metod sběru dat za tímto účelem je  metoda 

dotazování, nebo-li explorační metoda. Tuto metodu přijímáme na základě 

Metodologických podmínek: Chceme porovnat dvě různé populace, dva nezávislé výběry.
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Postupujeme na základe dostupných výsledků jednoho ze souborů (běžná populace).

V tomto souboru byla shromážděna data pomocí dotazníku, proto tuto techniku 

zachováváme i pro naši fázi výzkumu, a to s vědomím všech modifikací. Pro ověření 

hypotéz tedy volíme z možných nástrojů samovyplňovací dotazník. Respondent v tomto 

případě odpovídá písemně na otázky tištěného formuláře. Otázka techniky sběru 

informací souvisí přímo s oblastí uplatnění výsledků (Gavora 2000, Disman 2007).

Mezi výhody metody dotazníku patří možnost oslovit větší množství respondentů a zjistit 

poměrně rychle řadu informací o osobních znalostech, postojích a hodnotových 

preferencích. V neposlední řadě je výhodou dotazníku také anonymita respondenta. 

Zároveň však nebudeme mít možnost přímé interakce s respondentem. Nebudeme mít ani 

jistotu, jestli respondent vyplňoval dotazník sám.

V případě dotazování si musíme být také vědomi, že se nejedná o přímé pozorování 

názorů, vztahů, postojů v chování dotazovaných osob, ale pouze zjišťování toho, co o 

těchto názorech, vztazích, postojích dotazované osoby vypovídají (Pelikán 2004, Maňák, 

Švec, Švec 2005).

Specifickým problémem je míra návratnosti, kterou hodnotíme poměrem počtu 

vyplněných dotazníků, které se vrátily výzkumníkovi, к celkovému počtu 

administrovaných dotazníků. Ideální návratnost je 100%, v literatuře se uvádí, že 

Požadovaná minimální návratnost je 75% (Ondrejkovič 2006). Pro posouzení návratnosti 

Je podstatná znalost podmínek, ve kterých výzkum  probíhal. Na to je třeba myslet nejen 

Při volbě způsobu administrace, ale celkově v projektování výzkumu.

Rozhovory

Uvědomujeme si zranitelnost zvolené techniky. Pro upřesnění interpretace výsledků jsm e 

Sc proto rozhodli realizovat několik polostrukturovaných rozhovorů s učiteli
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v předpokládané délce 20 až 30 minut. Metafory užívané učiteli v rozhovorech mohou 

vypovídat o představách učitele a jeho  subjektivních teoriích, které jsou jak explicitní, tak 

implicitní povahy (viz kap. 2.1.4 Profesní znalosti učitele). Témata rozhovoru budou 

stanovena na základě analýzy výsledků plánovaného výzkumu. Výroky učitelů použijeme 

jako ilustraci při interpretaci výsledků.

Dotazník

Konstrukce dotazníku (viz Příloha 9) proběhla po studiu dostupných dotazníků. Převzaty 

(viz Tabulka 3.6) jsou otázky ze zahraničního výzkumu realizovaného v letech 2004 až 

2006 (Jobst 2006), použity byly relevantní části dotazníku mezinárodního výzkumu 

Eurobarometr (EB 66, 2006). Pro část vztahující se к profesním postojům byly použity 

Položky a jejich modifikace z dotazníku Učitel (Vašutová 2001b).

Dotazník se skládá ze tří částí. V první části sc vyskytují otázky formulované za účelem 

Potvrdit či vyvrátit hypotézu 1. Většinou se jedná o škály používané ve výzkumu 

Eurobarometr (viz Tabulka 3.1). Zjišťujeme tedy postoje učitelů převážně к politicko

ekonomickým procesům v rámci CR, EU i globálního prostředí, základní znalosti 

vztahující sc к EU a míry přináležitosti к EU a Evropě jako takové, a to v návaznosti na 

soubor pracovních hypotéz. Výsledky léto části budeme konfrontovat s výsledky pro 

Českou republiku v rámci mezinárodního šetření.

Druhá část dotazníku se vztahuje ke zjišťování profesních postojů učitelů, jedná se o 

Postoje svázané s rolí učitele. Tento soubor otázek je  formulován za účelem potvrdit nebo 

vyvrá t i t  hypotézu 2.

Poslední část zjišťuje identifikační údaje. Zjišťujeme pohlaví, věk, vyučované předměty, 

dostupnost počítače a internetu v domácnosti. Také sc dotazujeme na úroveň znalostí
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cizích jazyků. Hodnocení jazykových znalostí je  vypracováno podle Společného 

referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy.

Položky převzaté z dotazníku Eurobarometr modifikujeme pro účely dotazníku určeného 

pro samovyplňování. Jedná se o přeformulování otázek, tak aby forma vyhovovala 

modifikované situaci.

Při konstruování dotazníku jsm e se soustředili na následující zásady: na základě co 

nej přesnější tematizace vědeckého problému konstruujeme promyšlenou strukturu 

položek, aby bylo možné výsledky vyhodnotit a interpretovat relevantním způsobem, 

snažíme se formulovat otázky tak, aby byly získány informace potřebné pro testování 

hypotéz, otázky v dotazníku formulujeme jasně a srozumitelně vzhledem к tomu, že 

respondent vyplňuje dotazník v nepřítomnosti výzkumníka, otázky v dotazníku musí 

představovat logickou následnost.

V úvodu dotazníku oslovujeme respondenta úvodním dopisem. V závěru děkujeme 

respondentovi za spolupráci. Následující tabulka představuje strukturu dotazníku, finální 

Podoba dotazníku je  součástí práce (viz Příloha 9).
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Tabulka 3.1 Struktura dotazníku „Zjišťování profesních postojů učitelů k evropanství“

Úvodní dopis

1. Část QA: Evropa. Jaké představy si spojujete s tímto pojmem? Uveďte tři 

hesla (Jobst 2006).

QB: Evropan a občan EU. Mají tyto pojmy stejný význam? Ano -  Ne.

Q l -  Q4: Eurobarometr (EB 66)

Q5: Učel vyhledávání informací o EU

Q6 -  Q9: Eurobarometr (EB 66)

Q10: Filtr Jaká je  vaše národnost? Č e s k á - j i n á  (jaká?)

Q l 1 -  Q19: Eurobarometr (EB 66)

P: Chcete к této části cokoliv poznamenat?

2. část Q20: Vzdělávací potřeby žáků (Vašutová 2001b)

Q 2 1 : Podpora členství CR v EU z hlediska budoucnosti žáků (EB 66)

Q22: Hodnoty (Eurobarometr 66)

Q23: Vzdělávací cíle (Rýdl 1997)

Q24: Význam profesních znalostí v odbornosti učitele (Vašutová 

2001)

3. část:

Identifikační

údaje

A: Pohlaví

B: Věk

C: Znalost cizích jazyků

D: Vyučované předměty

E: Dostupnost počítače a internetu v domácnosti

Závěrečná část: T: Obtížnost dotazníku

Poznámka: Pokud ještě  něco dalšího chcete sdělit, využijte 

příležitosti zde: “

Poděkování
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Operacionalizace proměnných

V následující kapitole budeme prezentovat operacionalizaci definovaných proměnných a 

navážeme formulováním dílčích hypotéz.

Tabulka 3.2: O peracionalizace prom ěnné PI - „Evropská iden tita"
Pl-DI Důvěra v instituce (Q l) Respondenti vyjadřují důvěru ve vyjmenované 

instituce (viz Příloha 9) na dvoubodové škále 

„spíše důvěřuji“ -  „spíše nedůvěřuji“ .

Vyšší míra důvěry je  vyjádřená jako  vyšší 

průměrné procento důvěry z výčtu nabídnutých 

institucí (viz Příloha 9). Vedle toho bude 

porovnána důvěra učitelů a běžné populace u

každé instituce zvlášť.

P l-PO Podpora členství CR Respondenti hodnotí podporu členství CR v KU

v KU z osobního hlediska z osobního hlediska. V hodnocení vyjadřují

(Q2) respondenti míru optimismu v členství ČR v KU 

na škále „dobrá věc“ , „ani dobrá, ani špatná věc“ , 

„špatná věc“ . Optimismus je  vyjádřený nižší 

průměrnou hodnotou na uvedené škále. Nižší

průměrná hodnota znamená vyšší optimismus.

14-PO Podpora členství CR Podpora členství CR v KU je  vyjádřena přijetím či

v KIJ z osobního hlediska odmítnutím výroku, že CR má prospěch ze vstupu

(Q3) do KU. Tímto hodnocením respondenti vyjadřují 

míru optimismu v členství CR v KU. Vyšší míra 

optimismu je  vyjádřena vyšším procentem

odpovědí 1.

Pl-vi Vnímaná úroveň Hodnocení vlastní informovanosti je  vyjádřeno

informovanosti o KU číslicí na škále 1 (nevím vůbec nic) až 10 (vím

(Q4) toho hodně). Vyšší míru vnímané informovanosti 

znamená nižší průměrná hodnota na zvolené škále.
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Pl-R I Reálná úroveň 

informovanosti o EU

(Q6)

Reálná úroveň informovanosti o EU je  vyjádřena 

průměrným procentem správných odpovědí na 

čtyři zadané výroky (viz Příloha 9). Vedle toho 

bude porovnána reálná úroveň informovanosti o 

EU u učitelů na běžné populace procentem 

správných odpovědí na výrok „ Členové  

Evropského parlam entu jso u  voleni p řím o  občany  

Evropské u n ie“ a procentem správných odpovědí 

na otázku: „Na kterou z následujících po lo žek  se 

podle Vašeho názoru vynakládá nejvíce 

prostředků  z rozpočtu Evropské unie?"  Vyšší míru 

reálné informovanosti znamená vyšší procento 

zastoupení správné odpovědi.

P I-H E Pocit hrdosti na 

přináležitost 

к evropskému prostoru 

(Q15)

Hrdost na přináležitost к evropskému prostoru 

nabývá míry vyjádřené výrazy na čtyřbodové škále 

„velmi hrdý“ až “vůbec ne hrdý“ (viz Příloha 9). 

Míra hrdosti je  dána průměrnou hodnotou na 

škále. Vyšší míra hrdosti je vyjádřená jak o  nižší 

průměrná hodnota na škále.

P l-H N Pocit hrdosti na 

přináležitost к národu 

(Q12)

Hrdost na přináležitost к národu nabývá míry 

vyjádřené výrazy na škále „velmi hrdý“ až “vůbec 

ne hrdý“ (viz Příloha 9). Míra hrdosti je  dána 

průměrnou hodnotou na škále. Vyšší míra hrdosti 

je  vyjádřená jako nižší průměrná hodnota na škále.

^ y n í  budeme formulovat dílčí hypotézy:

Icibulka 3.3: Soubor dílčích hypotéz pro hypotézu I: „ Evropská identita" učitelů se liší 
(̂ d n  e vropské identity" běžné popu lace. ___  ______ _______  __
Číslo dílčí F orm ulace  dílčí hypotézy

hypotézy

H l-  , Učitelé budou vyjadřovat důvěru v instituce ve vyšší míře než

běžná populace.
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H l-  2
..................  ' ------' ' # v

Učitelé budou optimističtější v hodnocení členství CR v EU než 

běžná populace.

III- 3 Učitelé budou optimističtější v hodnocení prospěchu CR ze 

vstupu do EU než běžná populace.

III - 4 Existuje vztah mezi hodnocením členství CR v EU a hodnocením 

výhod ČR ze vstupu do EU.

H l-  5 Vnímaná úroveň informovanosti o EU bude u učitelů vyšší než u 

běžné populace.

H l-  6 Reálná úroveň informovanosti o EU bude u učitelů vyšší než u 

běžné populace.

H l -  7 Učitelé jako nositelé tradic budou ve vyšší míře vyjadřovat pocit 

hrdosti na přináležitost к evropskému prostoru než běžná 

populace.

H l-  8 Učitelé jako nositelé tradic budou ve vyšší míře vyjadřovat pocit 

hrdosti na přináležitost к národu než běžná populace.

Hlavní definici 1 budeme považovat za potvrzenou, jestliže potvrdíme nadpoloviční 

většinu z předkládaného souboru dílčích hypotéz, tj. pět dílčích hypotéz. Následuje 

°peracionalizace proměnné „přístupy к tématu Evropa v projektování výuky“ :

Tabulka 3.4:. O peracionalizace prom ěnné „přístupy к tém atu Evropa v pro jek tován í 
výuky“
Й - Р / Podpora členství ČR v 

PU z hlediska žákovy 
budoucnosti (Q 2 1)

Pojetí profese učitele 
v rovině obsahu (Q24)

Respondenti hodnotí podporu členství ČR v EU 
/. hlediska žákovy budoucnosti. V hodnocení 
vyjadřují respondenti míru optimismu v členství 
CR v EU na škále „dobrá věc“ , „ani dobrá, ani 
špatná věc“ , „špatná věc“ . Optimismus je 
vyjádřený nižší průměrnou hodnotou na uvedené 
škále. Nižší průměrná hodnota znamená vyšší 
optimismus.

Pojetí profese učitele v rovině obsahu je  vyjádřeno 
hodnocením významu vybraných druhů profesních 
znalostí učitele (viz Příloha 9), které je  vyjádřeno 
výrazy na čtyřbodovc škále „velmi významný“ až
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„velmi nevýznamný“ . Míra významu je dána 
průměrnou hodnotou na škále. Vyšší míra 
významu je  dána nižší průměrnou hodnotou na 
škále.
Způsob pojetí je  dán výsledným pořadím 
profesních znalostí dle průměrné hodnoty na 
zvolené škále.

P2-VC Pojetí vzdělávacích cílů 
v rámci naplňování 
prospektivní funkce 
školy (Q23)

Pojetí vzdělávacích cílů v rámci naplňování 
prospektivní funkce školy je vyjádřeno 
hodnocením důležitosti vybraných vzdělávacích 
cílů (viz Příloha 9). Důležitost nabývá míry na 
škále „velmi důležité“ až „velmi nedůležité“ a 
„nevím“ . Vyšší míra důležitosti je  vyjádřena nižší 
průměrnou hodnotou na zvolené škále bez 
odpovědi „nevím “ .

P2-VP Pojetí role učitele 
v rovině učitel -  žák (na 
základě hodnocení 
vzdělávacích potřeb 
žáků) (Q20)

je  vyjádřeno mírou vyjádřeného souhlasu 
s vybranými výroky vztahujícími se к hodnocení 
tématu Evropa z hlediska vzdělávacích potřeb 
žáků (viz Příloha 9), který je  vyjádřen výrazy na 
čtyřbodové škále „velmi souhlasím“ až „velmi 
nesouhlasím“ . Způsob pojetí role učitele je dán u 
jednotlivých výroků specificky39 průměrnou 
hodnotou na zvolené škále.

Nyní budeme formulovat dílčí hypotézy:

Tabulka 3.5: Soubor dílčích hypotéz pro hypotézu 2: Vztah mezi „ evropskou identitou "
r.učitele a jeho přístupy к tématu Evropy v pro jek tován í výuky není přímý.

Číslo dílčí 
Jíjjíotézy

F o rm u la c e  dílčí hypotézy

H2- i V hodnocení členství CR v EU z hlediska budoucnosti žáků budou 
respondenti vyjadřovat vyšší míru optimismu než v hodnocení 
členství ČR v EU z osobního hlediska.

112- 2 Existuje vztah mezi hodnocením významu reflektivních profesních 
znalostí a hodnocením tématu Evropy vzhledem ke vzdělávacím 
potřebám žáků.

H2- 3 Existuje vztah mezi hodnocením významu reflektivních profesních 
znalostí a hodnocením vzdělávacího cíle „historicko-politické 
vazby a podmíněnosti evropského prostoru“ .

^  případě hypotézy 112 -  2 sc musíme podrobněji věnovat definování předpokládaného

V/tahu. Předpokládáme, že rellektivní pojetí role učitele vyvolává v hodnocení

definu jem e v návaznosti na formulaci dílčích hypotéz
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abstraktnosti tématu vyšší průměrnou hodnotu na zvolené škále. Předpokládáme, že 

reflektivní pojetí role učitele vyvolává v hodnocení podnětnosti tématu nižší průměrnou 

hodnotu. Předpokládáme, že reflektivní pojetí role učitele vyvolává v hodnocení přínosu 

tématu nižší průměrnou hodnotu. Předpokládáme, že reflektivní pojetí role učitele 

vyvolává v hodnocení zhodnocení tématu v budoucnosti nižší průměrnou hodnotu. 

Předpokládáme, že reflektivní pojetí role učitele vyvolává v hodnocení „pro žáky nudné“ 

vyšší průměrnou hodnotu.

Hlavní hypotézu 2 budeme považovat za potvrzenou, jestliže bude potvrzena hypotéza 

H2-1.

Předvýzkum

Vedle pilotážního průzkumu byl významnou fází pro realizaci výzkumu tzv. předvýzkum, 

jehož cílem bylo odzkoušení výzkumného nástroje. Výzkumný nástroj -  dotazník pro 

učitele (viz Příloha 9), byl konstruován v dobč pilotážního průzkumu. Jeho finální verze 

Pak byla zadána učitelskému sboru obchodní akademie, na které byl pilotážní průzkum 

realizován. Cílem tohoto předvýzkumu bylo ověřit srozumitelnost a jednoznačnost otázek. 

'  hlediska charakteru vědeckého problému, pro který je podstatné obsahové vymezení 

Pojmu К v ropa a vymezení postojů učitelů к projektování výuky považuji za užitečné, že 

školou, která souhlasila s pilotážním průzkumem nebyla škola, jejíž  základní 

charakteristiky by byly shodné s výběrem, na němž bude výzkum realizován (Pelikán 

2004). V případě obchodní akademie se totiž jedná o školu zajišťující odborné vzdělávání 

Se specifickým zaměřením. Toto sc potvrdilo ve výsledcích dotazníku.Učitelé zvolené 

školy se osvědčili jako velmi kritičtí zvláště к otázkám vztahujícím sc к chápání pojmu 

k v ropy a vyslovovali četné připomínky, které se osvědčily v hlavním šetření. Překvapivě



se převážná část připomínek vztahovala к metodologickým otázkám dotazování (viz 

Příloha 5). V návaznosti na vyhodnocené výsledky byly v dotazníku provedeny určité 

změny:

o před otázku Ql 1 „Přemýšlíte o sobě nejen ja k o  o Cechoví (Cesšce), ale také o 

E vropanovi"  byl umístěn tzv. iiltr: „ Ja ká je  vaše národnost?“ V případě odpovědi 

česká, respondent pokračoval otázkou Q l l ,  jestliže jiná, respondent pokračoval

otázkou Q13 „Přemýšlíte o sobě nejen ja ko  (doplňte národnost:........ ), ale také o

Evropanovi

o vzhledem к záporným konotacím výrazu „budování“ daným nám historickou 

zkušeností byl odstraněn indikátor zjišťující postoje к současným procesům 

vztahujícím se к KIJ: „Podle Vašeho názoru, ja k á  j e  nynější rychlost budování 

E vropy? “

Výsledky předvýzkum u nás upozornily, jaké  problémy můžeme očekávat v hlavním 

šetření. Očekávat musíme zejména metodologické připomínky učitelů к dotazníku: kritiku 

formulací otázek, výběru možností. Tyto připomínky musíme reflektovat v interpretaci 

výsledků.

3.3.4 Základní a výběrový soubor

Podmínky pro výběr proměnných

Stejně jako výběr pozorovaných proměnných musí odpovídat reálným podmínkám pro

Jeho řešení, tak i stanovení základního a výběrového souboru je v tomto případě závislý 

na podmínkách ověřování vztahu mezi dvčma odlišnými soubory: učitelé a „běžná 

Populace“ .
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Východiska redukce základního souboru na výběrový soubor

Cílem konstrukce výběrového souboru je reprezentovat základní soubor (tj. všichni lidé, o 

kterých chce výzkum získat informace). Základní soubor určujeme tak, aby odpovídal 

uplatnění jeho výsledků (Gavora 2000).

V případě hypotézy 1 se setkáváme s problémem konstrukce dvou základních souborů, 

neboť hledáme vztah mezi identitami u dvou rozdílných populací -  učitelů a „běžné 

populace“ . Z hlediska reálných podmínek řešení určujeme jako první soubor „učitele 

pražských základních škol“ , pojmem „běžná populace“ označujeme obyvatele České 

republiky starší 15 let. Na tyto základní soubory se budou vztahovat výsledky výzkumu 

(Gavora 2000).

Základní a výběrový soubor : „běžná populace“

Jak lze v reálných podmínkách získat data pro soubor „běžné populace“? Provedu 

výzkum sama nebo použiji zveřejněné výsledky realizovaného výzkumu veřejného 

mínění? Redukce reality v operacionalizaci hypotézy 1 je dána zásadním technickým 

omezením jejího testování a tím je dostupnost kvalitních dat pro základní soubor „běžné 

Populace“ . Již při formulování hypotézy jsm e si byli vědomi, že kvalitní data pro tuto 

Populaci není reálné získat vlastními silami. Uvažovali jsm e o použití zveřejněných 

výsledků existujícího výzkumu veřejného mínění, např. Eurobarometr40 (Seebauer 2004). 

Ľurobarometr je  zpracováván profesionálně odbornou agenturou. Výběrový soubor 

výzkurnu Kurobarometr zahrnuje občany členských zemí KU, kteří dovršili 15 let věku. 

Nákladní formou výběrového postupu používaného ve všech zemích je  vícestupňový

40
Hurobarometr průběžně shrom ažď uje  názory o evropských  záležitostech v č lenských a kandidátských 

zemích Hvropské unie a dvakrát ročnč je zveřejňuje formou národních /p ráv .  Pro naše účely m ám e možnost 
vyžít výsledků výzkum u Kurobarometru 66.1. Sběr dat pro tuto vlnu E urobarom etru  proběhl v České 
rePublice v září 2006  mezi 1091 respondenty a uskutečněn byl firmou TSN  O pin ion& Socia l  (v Č R  I NS 
AISA), a to na základě  žádosti G enerá ln ího  ředitelství pro tisk a komunikaci Evropské komise. К dispozici 
111 áme výsledky zveřejněné v národní zprávě, data j so u  nedostupná.



náhodný výběr (Gavora 2000). V každé zemi byl počet výběrových bodů stanoven 

s pravděpodobností úměrnou počtu obyvatelstva (pro celkové pokrytí státu) a hustotě 

obyvatelstva. Výzkum se provádí metodou face to face interview. Tato technika výběru 

daleko předčívá možnosti realizace výzkumu odlišné techniky výběru v našich 

podmínkách.

Z á k lad n í  so u b o r  : učitelé p ražských  zák ladn ích  škol

Předmětem našeho šetření je zkoumání vztahu mezi dvěma různými skupinami: jednou  je  

»běžná populace“ a druhou je  profesní skupina učitelů. Z  hlediska reálných podmínek 

řešení určujeme jako  základní soubor pro učitele „učitele pražských základních škol“ , 

uplatňujeme výsledky pro skupinu učitelů pražských základních škol41.

Pro řešení našeho výzkumného problému je vhodné volit oblast základní školy zejména 

vzhledem ke stupni realizace kurikulární reformy v této oblasti. Základní školy mají za 

Povinnost od 1. září 2007 zahájit výuku minimálně v 1. a 6. třídě podle Školního 

vzdělávacího programu, který byl vytvořen pedagogickým sborem na základě Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV 2005).

Výběrový s o u b o r

Výběr provádíme na základě reálných podmínek výzkumu dostupný (Gavora 2000, s. 64, 

Distnan 2007, s. 112) -  jedná se o soubor učitelů pražských základních škol účastnících se

Nákladní vzdčlávání se realizuje na úrovni primární školy (IS (T .I)  I) a nižší sekundární školy (ISC Ľ D  2) 
P°dle mezinárodní klasifikace vzdělávání. Podle platných zákonů je  v Č eské  republice realizováno 
v základní škole, což  je termín, který v Č eské republice označuje  všeobecně vzdělávací školu, v níž mládež 
Zahajuje v šesti letech povinnou školní docházku. První stupeň ( I až 5. ročník) odpov ídá  stupni ISC ED  I a 
clri|hý stupeň (6. až 9 ročník) odpovídá  stupni 1SCĽD 2 (Průcha, Walterová, Mareš 2003).



projektu ESP JPD 3 „INOSKOP“4 , jejichž ředitelé souhlasili s realizací výzkumu na 

jejich škole.

Důvodem pro výběr těchto škol byl předpoklad, že se jedná o školy, které v době 

realizace výzkumu nejsou „aktivně inovující“ (protože zkvalitňování práce škol je 

hlavním cílem projektu). Dalším důvodem bylo rovnoměrné pokrytí území Hlavního 

města Prahy. Ve výběru pilotních škol bylo právě jejich rozmístění předpokladem 

budování návazné sítě. Pilotní školy se mají v závěru projektu stát oblastními centry 

inovací.

Školy byly do projektu vybírány na základě výběrového řízení, podle předem

stanovených kritérií (Starý 2007):

o ochota vzdělávat své kolegy ve škole a později i učitele z jiných škol,

o otevřenost poskytovat informace o své práci jiným školám,

o ochota trvale rozvíjet školu,

o schopnost zajistit aktivní účast dvou zástupců po celou dobu projektu a

spolupodílet se na řízení projektu.

Administrace dotazníků

S dotazníkem byli seznámeni ředitelé škol během 5. odborného semináře projektu ESP 

JPD 3 „IN O SK O P“ dne 3. dubna 2007 v rámci semináře „Průřezová témata RVP ZV a 

Jejich aplikace“ . Seminář probíhal v době, kdy všechny školy měly vlastní Školní 

vzdělávací program hotový nebo před dokončením. Cílem bylo získat ředitele škol pro 

tématiku průřezových témat a reflektovat průběh jejich zařazení do Školního

-12
Myšlenka zkvali tnění práce škol a možnosti vzájem né vým ěny zkušeností vedla autory projektu 

^ myšlence vybudování funkční a fungující sítě mezi školami. Pojem síť (ang. ne tw ork) proniká /  oblastí 
'Hformačních a kom unikačních  technologií do oblasti sociálních včd. Projekt IN O S K O P  Inovující školy v 
Z rázeje  realizován v období od listopadu 2006 do září 2008 (Starý 2008).
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vzdělávacího programu. Průřezová témata mají v Rámcovém vzdělávacím programu 

zvláštní postavení a s jejich zpracováním pro Školní vzdělávací program je  pro školy 

často obtížné'13 (Kratochvílová 2006). Ředitelům byl navržen následující postup při 

zařazování průřezových témat do Školního vzdělávacího programu:

1) zjištění postojů učitelů ke vzdělávacím cílů průřezových témat: к tomuto účelu 

využít nástroj „Zjišťování profesních postojů učitelů k evropanství“ ,

2) reflexe výsledků výzkumu a jejich porovnání se strategiemi školy,

3) návrh možných činností pro jednotlivé tematické okruhy průřezových témat a 

vytvoření tzv. Katalogu činností (jeho návrh byl součástí semináře),

4) výběr témat učiteli pro své předměty,

5) syntéza zbývajících témat do celoškolního projektu s výstup v jednotlivých 

ročnících.

Ředitelům škol zúčastněných v projektu ESF JPD 3 „INOSKOP“ byla navržena tato 

spolupráce. Zadáním dotazníku „Zjišťování profesních postojů učitelů k evropanství“ 

celému svému učitelskému sboru získají výsledky, jejichž pomocí budou moci reflektovat 

již provedené zpracování průřezových témat ve svých Školních vzdělávacích programech. 

Deset zúčastněných škol navrhovanou spolupráci přijalo a dvě školy odmítly. Zadáváním 

dotazníku na školách byli vzhledem к reálným podmínkám řešení44 pověřeni ředitelé škol. 

Dotazník byl zadán všem učitelům zúčastněných škol. Administrováno bylo 265 

dotazníků.

43
S em inář  byl proto zaměřen na problem atické okruhy zařazování průřezových tém at do Školního 

vzdělávacího program u a ze jm éna návaznost na charakteristiku školy a je j í  d louhodobou  koncepci, 
charakteristiku Školního vzdělávacího program u, která je  jeho součástí, návaznost na vzdělávací obsah 
vyučovacích předm ětů , návaznost na další č innosti realizované ve škole i mimo školu. N a druhé straně bylo 
upozorněno na problém překrývání vzdělávacího obsahu v průřezových tématech sam otných, dále 
Překrývání vzdělávacího obsahu průřezových tém at s oblastí klíčových kompetencí.

V ážený  pane řediteli,vzhledem к tomu, že ze zdravotních důvodů  nemám m ožnos t vyzvednout si 
vyplněné dotazn íky  přímo u Vás ve škole, chtěla  bych Vás požádat, zda byste je  mohl přinést na schůzku na 
IT1agistrátu, která se koná příští pondělí 14.5. Děkuji za vstřícnost! S pozdravem Andrea G rôsch lová
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Školy byly pro zaručení anonymity označeny barvami. Učitelé tedy byli o výzkumu 

informováni jako  o součásti projektu, jehož se škola zúčastní. Motivací pro vyplnění a 

odevzdání dotazníku tedy m ohla být žádoucí prestiž školy v rámci projektu. Na odevzdání 

měli učitelé dva týdny. Průměrná návratnost byla 62 %. Konkrétní výsledky a jejich 

analýza je  předmětem následujících kapitol.

Následujíc í tabulka ukazuje , kolik do tazníků bylo adm in is trováno  v jedno tlivých  školách  , 

které jso u  ozn ačen y  barvam i.

Tabulka 3.6: Adm inistrované dotazníky
Škola zadáno

1. zelená 24

2. žlutá 32

3. modrá 30

4. červená 22

5. růžová 20

6. šedá 36

7. bílá 30

8. fialová 24

9. černá 22

10. oranžová 25

S o u če t 265

Rozhovory

Rozhovory jsm e prováděli s učiteli základních škol, kterým nebyl zadáván dotazník, 

abychom se vyvarovali případných zkreslení v důsledku změny postoje к problematice. 

Rozhovory jsm e  koncipovali jako polostrukturované (viz kap. 3.3.3 Volba metody a 

operacionalizace proměnných). Témata byla zvolena na základě vyhodnocení dotazníků 

(viz kap. 3.4 Výsledky výzkumu). Rozhovorů bylo realizováno pět, následující tabulka 

Prezentuje charakteristiku respondentů a základní údaje o rozhovorech.
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Tabulka 3 .7: Provedené polostrukturované rozhovory

Učitel c h a ra k te r is t ik a dé lka  rozhovoru

1. Jaroslav ředitel základní školy v Praze 53 min, 27 s

2. Alena
... v ■ 1 - .... . ' .......

učitelka na 2. stupni ZS v Praze (Aj též na 1. 
stupni)

21 min, 23 s

3. Daniela
V '" ....... - ..............

učitelka na 1. stupni ZS v Praze 22 min, 36 s

4. Radek
v

učitel na 2. stupni ZS v Praze 16 min, 22 s

5. Helena učitelka na 2. stupni ZS v Praze 21 min, 20 s

3.3.5 Postup vyhodnocení výsledků

Ke /pracování dat získaných při výzkumu používáme jak počítačového programu MS 

Excel, tak program SPSS verze 11.0.

Prezentace výsledků se vzájemně prolíná a je  uspořádána podle tematických a 

obsahových souvislostí. Výsledky výzkumu jsou  prezentovány statistickými parametry 

tabulkami a grafy. Výše uvedené explicitně formulované hypotézy jsou  ověřovány 

statistickými testy. Hypotézy byly formulované jako alternativní a pracovně byla 

formulována pro každou hypotézu hypotéza nulová. Nulové hypotézy jsou  ověřeny 

statistickým testem. Používáme U-tcst (dílčí hypotézy I I 1-1, 111-3, 111-6), t-test (dílčí 

hypotézy 111-2,111-5, I I 1-7, I I 1-8) F-test (111-3), párový t-test (112-1) a x2-test (111-4).
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3.4 Výsledky výzkumu

C h a ra k te r i s t ik a  resp o n d e n tů

Dotazník byl administrován na deseti školách v celkovém počtu 265. Odevzdalo jej 

celkem 161 respondentů. Průměrná návratnost byla tedy 62 %.

Tabulka 3.8: Zastoupení škol podle návratnosti (v %)

Škola n á v ra tn o s t  (v % )
1. zelená 7 9 %
2. žlutá 46,8 %
3. modrá 5 6 %
4. červená 86,4 %
5. růžová 7 0 %
6. šedá 61 %
7. bílá 5 0 %
8. fialová 62,5 %
9. černá 54,5 %
10. oranžová 5 2 %

P r ů m ě r 62 %

Ze 161 respondentů bylo 12 % učitelů a 88 % učitelek, z toho vůbec nejčastčjší byla 

kategorie učitelek ve věku 41 až 50 let: celkem 38 %. Nejvíce učitelů - m užů bylo ve 

věku 25 -  30 let, celkem 6 (4 %).

70

, - 1 1  1 И i  ■
do 2 4  let 2 5  - 3 0  let 31 - 4 0  let 41 - 5 0  let 51 - 6 0  let 6 0  a vice

G ra f 1: složen í skupiny dotazovaných učitelů podle  poh laví a věku
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Dříve než se budeme věnovat samotnému ověřování hypotéz, budeme prezentovat 

výsledky výzkumu vztahující se к pojmům „představy spojené s pojmem Evropa“ a 

„význam pojmu Evropan“ .

P ře d s ta v y  spo jené  s po jm em  E v ro p a

Učitelé byli dotazováni: ,, Evropa, ja k é  představy si spojujete s tímto pojm em ? Uveďte tři 

hesla. “

V dotazníkovém šetření jsm e získali 365 výroků reprezentujících asociace respondentů 

к pojm u Evropa (Riketta 2002). Při vyhodnocování výsledků jsm e vycházeli ze čtyř 

základních kategorií pojmu Evropa (viz kap. 2.3 Evropa jako předmět výzkumu).

V analýze jsm e postupovali podle struktury typů významů (Machová 1996 -  viz Příloha 

8). Ve smyslu „Evropy jako politické m yšlenky“ jsm e rozlišili dvě podkategorie:

o Ca . Evropa jako politická m yšlenka -  historicky (např. volnost, rovnost, bratrství

aj-)>

o Cb. Evropa jako politická myšlenka -  aktuálně (EU a její principy, významy pro 

občanský život např. cestování, pracovní mobilita, bezpečí, spolupráce).

Na základě analýzy všech výroků bylo rozlišeno několik dalších podkategorií, u kterých 

jsm e se snažili respektovat jak konvenční vrstvu, tak i individuální vrstvu významu (viz 

Příloha 8). Následující tabulka ukazuje výsledný soubor dvanácti kategorií:
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Tabulka 3.9: Kategorie indukované při analýze výroků vztahujících se к otázce: „ Evropa,
ja ké  představy si spojujete s tím to pojm em ? Uveďte tři hesla  “

K ategorie Číslo
kategorie

K ategorie
význam u
E v ro p a

vp r .

Evropa jako geografický 
prostor
(konvenční vrstva 
významu)

1 I. kontinent, světadíl

Evropa jako politická 
instituce

2 IV. EU, unie

Evropa jako  kulturní 
jednota se společnými 
dějinami a hodnotami

3 II. kultura, tradice, hodnoty
4 ekonomická vyspělost
5 světadíl s mnoha malými 

národy
Evropa jako  politická 
myšlenka - historicky

6 III. svoboda/rovnost/bratrství

Evropa jako politická 
myšlenka -  aktuálně - EU

7 III. E U  - ja k o  instituce
8 význam y EU
9

v
CR ve vztahu к E vropě jako  
E U

10 EU  ve vztahu ke světu
Evropa jako geografický 
prostor
(individuální rovina)

11 I. m ůj kontinent 
dom ov

volná asociace 12 II. př. Evropan se má

V analýze výsledků jsm e vyhodnocovali odděleně první asociaci, druhou nebo třetí, aby 

nedošlo к deziterpretaci. Výsledky lze shrnout následovně:

У jako první v souvislosti s Evropou respondenty napadlo kontinent (kat. 1) -  

nejčastější výskyt v prvním hesle (41 výroků),

У jako druhé: společná tradice a kultura (kat. 3) -  nejčastější výskyt v druhem hesle 

36 výroků,

V jako třetí : Evropská unie (kat. 8) nejčastější výskyt ve třetím hesle 49 výroků.

Celkový přehled ilustruje následující graf'.
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(J ľ q f2 : „ Evropa, ja k é  p řed sta vy  s i spo ju je te  s  tím to  p o jm e m ? U veď te tř i hesla  “ (vyhodnocen í 365  výroků  
získaných  v do tazn íkovém  še třen í p o d le  s truktu ry  12 ka teg o rií - viz P říloha  8)

S jednotím e-li  jm en o v an é  kategorie na čtyři kategorie  v ý zn am u  po jm u Kvropa, j so u  
výsledky  následující:

I. Evropa jako II Evropa jako III. Evropa jako IV. Evropa jako 
geografický kulturní jednota politická politická

prostor myšlenka instituce: EU

G ra f 3: ,, Evropa, ja k é  p řed s ta vy  s i spo ju je te  s tím to  p o jm e m ? U veď te tř i hesla  " (vyhodnocen í 365 výroků  
liska n ých  v do tazn íkovém  še třen í p o d le  s truktu ry  4 ka teg o rií význam u p o jm u  E vropa  - viz kap. E vropa  ja k o  
Předm ět výzkum u)
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V asociacích učitelů převládají významy pojmu Evropa ve smyslu Evropy jako kulturní 

jednoty (130 výroků) a Evropy jako politické myšlenky (134 výroků), z nichž 

nejpočetnější byly významy Evropské unie (107 výroků), které se nejčastčji vyskytovaly 

na pozici třetího hesla.

Související otázkou je, jak  vnímají učitelé pojem evropanství a zda jej odlišují od 

občanství Evropské unie. Do jaké  míry vnímají učitelé rozdíl mezi pojmem Evropan a 

občan EU? Dotazovali jsm e se: „Evropan a občan Evropské unie. M ají tyto po jm y stejný  

význam ? 1 Ano, 2 - N e “.

Následující výsledky dokazují, že respondenti výrazně rozlišují významy pojmů Evropan 

a občan EU.

Tabulka 3.10: Význam pojm u Evropa a občan EU: ,, Evropan a občan Evropské unie. 
M ají tyto p ojm y ste jný význam? I -- Ano, 2 - Ne “__ ________________________________
Učitelé (N -  157)

absolutní četnost (počet) relativní četnost (%)

Ano 9 6 %

Ne 148 94 %

Celkem 157 učitelů 100%

fyto výsledky potvrzují českou tradici vztahu pojmů národ a stát (Hroch 2003 -  viz kap. 

2.4.1 Vztah mezi kategoriemi národ a stát). Nyní přistoupíme к ověřování hypotéz.
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3.4.1 Ověřování hypotézy 1

Na základě analýz současných teorií a výzkum ů jsme formulovali dvě hlavní hypotézy, 

které na tomto místě připomeneme:

H I: „E vropská iden tita“ učitelů se liš í od  „evropské identity  “ běžné populace.

H2: Vztah m ezi „evropskou iden titou “ učitele a jeh o  přístupy к tém atu Evropy  

v p ro jek tován í výuky nen í přím ý.

Nyní přistoupíme к ověřování první z nich:

H I: „E vropská iden tita“ učitelů se liš í od  „evropské iden tity“ běžné populace.

Tato hypotéza byla rozpracována na základě výběru proměnných do souboru dílčích 

hypotéz (Disman 2007). Tyto nyní budeme testovat jednotlivě.

V teoretické části jsm e pojednávali o tom, že jak v oblasti vzdělávací politiky, tak i 

v rámci akademické diskuze se očekává, že učitelé mají optimistický postoj 

к budoucnosti. Můžeme tedy předpokládat, že jejich důvěra к sociálním institucím bude 

vyšší než u běžné populace. Formulujeme tedy hypotézu:

H l -  I: Učitelé budou vyjadřovat důvěru v instituce ve vyšší m íře než běžná populace.

Nyní se podíváme, zda získaná data podporují tuto hypotézu. V dotazníku učitelé 

Zodpovídali otázku ,, Nakolik důvěřujete následujícím  institucím ?"  stejně jako 

respondenti výzkumu Hurobarometr. Výsledky prezentuje následující tabulka.
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Tabulka 3 .1 1: R elativní četnost vyslovení důvěry  v souboru učitelů a  souboru běžná  
populace: „ N akolik důvěřujete následujícím  institucím ? „spíše důvěřu ji“

učitelé b ěžn á  populace U

N relat.
četnost

N relat.
če tnost

u

Tisk 155 4 2 % 1043 5 6 % 3,26413
R ozhlas 154 6 6 % 75 % 2,37216
Televize 155 4 9 % 7 0 % 5,19947
Internet 153 5 4 % 6 2 % 1,89438

Soudy, český právní 
^systém

158 3 5 % 3 7 %

0,48596
^Politické strany 157 4 % 1 4 % 3,50925
_Vláda České republiky 156 23 % 2 7 % 1,05608

P oslanecká sněm ovna  
P arlam entu  Č R

155 1 6% 21 %

1,44261

^Evropská unie 154 4 8 % 61 % 3,06563
O rganizace spo jených  
národů

154 6 3 % 6 6 %

0,73162
Průměrné procento 155 prům ěr

4 0 %
1043 4 9 % 2,09295

zdroj: EB 67
Pozn.: Tučně vytištěné a podtržené  = statisticky význam né rozdíly na 5%  hladině  
významnosti.

Provedli jsm e statistický U-test oboustranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti. 

Hodnoty U jsou  ve vyznačených případech (viz pozn.) > než 1,96, v těchto případech 

zamítáme nulovou hypotézu. Mezi výsledky dotazování u skupiny učitelů a běžné 

populace jsou ve vyznačených případech na 5% hladině významnosti statisticky 

významné rozdíly.

V hypotéze, která byla formulována jako alternativní, jsm e předpověděli, že míra důvěry, 

která je definována jako průměrné procento zastoupení odpovědi „spíše důvěřuji“ bude 

vyšší u učitelů. Na základě shromážděných dat jsme však získali opačný výsledek. 

Hodnota průměrného procenta zastoupení odpovědi „spíše důvěřuji“ je v souboru učitelů 

nižší stejně jako v jednotlivých položkách. Průměrné procento zastoupení odpovědi „spíše 

důvěřuji“ je v souboru učitelů 40 % a v souboru běžné populace 49 %. Rozdíl činí 9 %,
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jedná se o statisticky významný rozdíl na 5% hladině významnosti. Stejně tak i 

v porovnání míry důvěry vyjadřované jednotlivým institucím. H ypo téza  H l  -  1 byla  

vyvrácena . Učitelé p ražských  zák ladn ích  škol nevy jad řova li  vyšší m íru  důvěry  ve 

v y b ra n é  instituce  než běžná  populace.

H ypotéza III  -  2 vychází ze shodných  teoretických základů jak o  hypo téza  H l -1. 

Předpokládám e, že:

H l  -  2: Učitelé budou optim ističtější v hodnocení č lenství ČR v E U  než běžná populace.

Učitelé byli dotazováni: „ Řekl(a) byste obecně, že členství ČR  v E U  je ..A  - dobrá věc; 2 - 

oni dobrá , ani špatná věc; 3 - špatná věc. “ Souborné výsledky představuje následující 

tabulka:

*  ' - Ч У  L I L  r V U  J  . I  Z . . 1 U l A f J U r  U U U J U l U i n i  и  r e i u i i v r u  L t i r i U S l  { V  / 0

Učitelé (N =  161)
/

Běžná populace (N =  

1001)
abs. četnost rel. četnost abs. četnost rel. četnost

\  -  dobrá věc 73 45% 480 48%
2 - ani dobrá, ani špatná 
věc

80 50% 400 40%

.j^jJípatná věc 8 5 % 121 12%
_Celkem 161 100% 1001 100%
Průměrná hodnota na 

Jk á le
1,596 1,645

Jnně r .  odchylka 0,58501 0,68686

Vyšší míra optimismu byla v proměnné P Í-PO  definována jako nižší průměrná hodnota 

na uvedené škále. Tato hodnota je  nižší u učitelů (1,596) než u běžné populace (1,645). 

Provedli jsm e statistický t-test oboustranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti o 

shodě dvou průměrů. Hodnota t je  -0,96152. Kritický obor při v|oo]vymezuje množina 

hodnot větších než 1,960 a menších než -1,960. Protože hodnota -0,96152 náleží do 

•ntervalu (-1,960 1,960) nezamítáme na zvolené hladině významnosti nulovou hypotézu,

*J- statisticky významný rozdíl v hodnocení členství ČR v EU mezi souborem učitelů a 

souborem běžné populace nebyl na 5% hladině významnosti prokázán. H ypotéza  H l - 2
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byla  vyvrácena . Učitelé p ražských  zák ladn ích  škol nebyli optim istič tějš í  v hodnocen í 

č lenství Č R  v EU než běžná populace.

N a  základě výsledků prezentovaných v tabulce 3.12 se můžeme dohadovat, že mezi 

učiteli je  větší podíl těch (o 10 % více), kteří nemají jasný postoj к podpoře členství ČR 

v EU než v běžné populaci. Výrazně méně (o 7 %) je ve srovnání s výsledky šetření 

veřejného mínění v souboru učitelů těch, kteří hodnotí členství ČR v EU jako  špatnou

Současně jsm e provedli statistický x2-test oboustranné nezávislosti na 5% hladině 

nezávislosti. Hodnota x2 .Iе 4 6 ,0 6 7 3 5 .  Při 160 stupních volnosti je  pomocí počítače 

kritický obor vymezen jako množina hodnot menších než 190,51. Protože hodnota 

testového kritéria %2 = 116,06735 se nachází v kritickém oboru, můžeme na 5% hladině 

významnosti považovat za prokázané, že existuje variabilita názorů mezi učiteli a běžnou 

populací.

H 1-3: Učitelé budou optim ističtější v hodnocení prospěchu ČR ze vstupu do E U  než  
běžná populace.

Má Česká republika prospěch ze vstupu do EU? Následující tabulka prezentuje souhrnné 

výsledky:

Tabulka 3.13: Pro spěch С li ze vstupu do EU: „ Když uvážíte všechny souvislosti, řekl 
byste, že CR m á nebo nemá prospěch, výhody ze vstupu do EU? 1 - ano, m á prospěch, 2 -

r/ ' ť> пет а prospech
Učitelé (N = 156) Běžná popu lace  (N = 970)
abs. četnost rel. četnost abs. četnost rel. če tnos t

У~ ano. má prospěch 111 71 % 640 66 %
JL ^ne , nemá prospěch 45 29 % 330 34 %
-Celkem 156 100% 970 100 %
-Průměr 1,2885 1,340206
.Směr. odch. 0,45451 0,4737
pramen : EB 67
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Provedli jsm e statistický F-test oboustranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti o 

shodě dvou rozptylů. Hodnota F je  0,920619. Pomocí počítače nalézáme kritické hodnoty 

F[155;969]=4,2131. Protože hodnota testového kritéria leží v oboru přijetí (F< 1,2131), 

přijímáme nulovou hypotézu. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl na hladině 5% 

významnosti mezi rozptyly v souboru učitelů a souboru běžné populace.

Míra optimismu byla definována jako procento odpovědí 1 -  ano, m á prospěch. Procento 

odpovědí I je  vyšší u učitelů (71 %) než u běžné populace (66 %). Provedli jsme 

statistický U-test oboustranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti. Hodnota U 1,0321 

< než 1,96. Přijímáme nulovou hypotézu. Na 5% hladině významnosti nebyly zjištěny 

statisticky významné rozdíly. H ypotéza  H l -3  byla vyvrácena . Učitelé p ražských  

z ák lad n ích  škol nebyli op tim istič tějš í  v hodnocen í p ro spěchu  Č R  ze v s tu p u  do EU 

než běžná  populace .

H l-4 : E xistu je vztah m ezi hodnocením  členství ČR v E U  a hodnocením  výhod ČR ze 
vstupu do EU

JJč itc lé  (N -  154)
....... . _

P o d p o ra  členství C R  v EU
dobrá věc ani dobrá, ani 

špatná věc
špatná věc Celkem

CR má 
Prospěch ze

.vstupu do l i l i

93 % 5 8 % 0 % 71 % (111)

ČR nemá 
Prospěch ze 

^vstupu do KU

7 % 4 2 % 100% 29 % (45)

Celkem 100% 100% 100% 100 % (156)
■— (72) (76) (8)

Provedli jsm e statistický x2-tcst oboustranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti. 

Hodnota Pearsonova x2 jc  43,070 a její dvoustranná hladina významnosti 0,000. Tato 

hodnota zamítá nulovou hypotézu o nezávislosti mezi hodnocením členství ČR a 

hodnocením výhod ČR ze vstupu do FT).
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93 %  učitelů, kteří podporují členství ČR v EU jako dobrou věc odpověděli, že ČR má 

prospěch ze vstupu do EU. Více než polovina z těch, kteří nemají jasný postoj к podpoře 

členství ČR v EU (členství ČR v EU je... ani dobrá, ani špatná věc) přesto odpovídají, že 

Č R  má prospěch ze vstupu do EU. Naopak všichni (8 učitelů), kteří označili členství ČR 

v EU jako špatnou věc odpověděli, že také ČR nemá prospěch ze vstupu do EU. 

Výsledky dotazování potvrdily hypotézu H l-4 .  U učitelů pražských základních škol 

existoval vztah mezi hodnocením výhod ČR ze vstupu do EU.

H ypotéza 1H  -  5: Vnímaná úroveň inform ovanosti o E U  bude и učitelů vyšší než и 
běžné populace.

U čitelé  byli do tazován i:  „ Kolik toho víte o Evropské unii, je jí politice a institucích? Míru 

Vašeho poznání označte na stupnici l (Nevím vůbec nic) až IÜ (Vím toho hodně). “ 

N ásledu jíc í  tabulka prezentuje výs ledky  v souboru  učitelů:

U čitelé  (N = 158)

P rů m ěr 5,38

M edián 5

M odus 5

S m ěroda tná  odchylka 1,90075

M in im um 1

M axim um 10

P odrobnějš í  ana lýzu  p rezentu jem e v následujícím  grafu:
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G ra f 4: Vnímaná úroveň inform ovanosti o E U ,, Kolik toho víte o EU, j e j í  politice a 
in stituc ích?“- absolutní četnost (N=158)

4 5

4 0

3 5 - 4___

3 0
-

2 5 g

2 0 . /

1 5 / Г Л.

1 0 У

5

n

/
3  9 * ' j___P  j__ ß /

N e v ím  2 3 4 5 6 7 8 9  V ím

v ů b e c  t o h o
n ic  (1 )  h o d n ě

(10)

Nyní porovnáme výsledky v souboru učitelů s výsledky v souboru běžné populace.

Tabulka 3.16: Vnímaná úroveň inform ovanosti o E U ,, Kolik toho víte o EU, je j í  politice a 
institucích? “ inform ovanost vyznačena na škále  v rozm ezí bodů I až 4 ____________

Učitelé (N = 158) Běžná populace (N = 
1068)

abs. četnost rel. četnost abs. četnost rel. četnost
- 1 - 4  (2,5) 44 2 8 % 491 4 6 %
- 1 - 1 0 ( 7 , 5 ) 114 7 2 % 577 5 4 %
l e l k e m 158 100% 1068 100%
JM im ěr 5,4 4,7
Jvměr. odch. 2,3 2,5418

Pramen: EB 65

Na první pohled je patrné, že učitelé svou informovanost o EU vnímají jako  vyšší než 

běžná populace. 46 % - tedy téměř polovina běžné populace označuje svou informovanost 

na škále od 1 do 4. Mezi učiteli je  to jen  28 % - tedy necelá třetina. Tém ěř 50 % učitelů 

hodnotí své znalosti stupni 5 a 6 (viz grat. 4).

Srovnáváme průměry v souboru učitelů a v souboru běžné populace. Průměr v souboru 

učitelů (5,4) odpovídá výsledku manažerů (5,5) v rámci šetření veřejného mínění (EB 65,

2006). Vyšší míra vnímané úrovně informovanosti zde byla definována jako  vyšší 

Průměrná hodnota na škále. Tato hodnota je  vyšší v souboru učitelů (5,4) než v souboru

130



běžné populace (4,7). Provedli jsm e statistický t-test oboustranné nezávislosti na 5% 

hladině nezávislosti o shodě dvou průměrů. Hodnota t je  3,6965. Kritický obor při 

v[oo]vymezuje množina hodnot větších než 1,960 a menších než -1,960. Protože hodnota 

leží v kritickém oboru (t > 1,960) zamítáme na zvolené hladině významnosti nulovou 

hypotézu. Existuje statisticky významný rozdíl v hodnocení vnímané úrovně 

informovanosti mezi souborem učitelů a souborem běžné populace, a to jak  na 5% 

hladině významnosti, tak i na 1% hladině významnosti, kde je  kritický obor větší než 

2,576 menší než -2,576. H ypotéza H l - 5  byla po tv rzena . V n ím aná  ú roveň  

in fo rm ovanosti  o EU byla  u učitelů p ražských  zák ladn ích  škol vyšší než u běžné 

populace.

Jaká je však reálná úroveň informovanosti učitelů o EU? Naše hypotéza zní:

1H  -  6: Reálná úroveň inform ovanosti o E U  bude и učitelů vyšší než и běžné populace.

Reálná úroveň  in fo rm ovanosti  byla  zjišťována anketou  týkající se klíčových inform ací o

unii: počet členských zemí EU na jaře 2007 (v době dotazování), fungování institucí EU,

předsednictví ČR  v EU. Následující tabulka představuje výsledky v souboru učitelů:

Tabulka 3 .11: Reálná úroveň informovanosti o E U  „ O každém z následujících výroků  
hýkajících se EU  prosím  označte, zda si myslíte, že j e  pravdivý či nepravdivý. I

JJč ite lé
s p rá v n á  odpověď nesprávná

odpověď
N abs.

četnost
rel.
četnost
(% )

abs.
četnost

rel.
če tnost
(% )

kU se skládá z 25 členských 
J ^ m í  (nepravdivý)

149 75 50 % 74 5 0 %

hlenové Evropského 
Parlamentu jsou  voleni 
Přímo občany EU 

.(pravdivý)

154 70 46 % 84 5 4 %

CR převezme předsednictví 
EU
i :  ledna 2010 (nepravdivý)

147 82 56 % 65 4 4 %



Důležitá rozhodnutí v EU 
dělá Evropská komise 
(pravdivý)

149 109 73 % 40 2 7 %

Průměr 5 6 % 4 4 %

Polovina učitelů označila jako  nepravdivý výrok, že EU se skládá z 25 Členských zemí.

Ve skutečnosti to v době dotazování bylo 27 zemí. Necelá polovina učitelů označila jako 

pravdivý výrok, že členové Evropského parlamentu jsou  voleni přímo občany EU. 

Průměrné procento správných odpovědí na čtyři zadané výroky je  56 %. Pouze polovina 

učitelů označila správnou odpověď na dané výroky.

Jaká je  tedy úroveň informovanosti učitelů o EU ve srovnání se souborem běžné 

populace?

Tabulka 3.18: Reálná úroveň inform ovanosti o EU  (fungování institucí EU) Pravdivě  
odpověděli (v %>) _ _ _______________________

Relativní čet nost
učitelé

(N=154)

1 V V Гbezna
populace
(N=1068)

II

Členové Evropského parlamentu 
jsou voleni přímo občany 

JEvropské unie.

4 6 %
(71)

4 6 %
(491)

*0

Pram en: EB 65

Pro ilustraci uvedeme výsledky v dalších státech Evropské unie. V Maďarsku odpovědělo 

správně 38 % běžné populace, na Maltě 80 % běžné populace.

Provedli jsm e statistický IJ-test jednostranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti. 

Hodnota IJ je  v tomto případě < než 1,64. Mezi výsledky dotazování u skupiny učitelů a 

běžné populace nejsou na 5% hladině významnosti statisticky významné rozdíly, stejně 

jako na 1% hladině významnosti (IJ < 2,33). Na základě těchto údajů přijímáme nulovou 

hypotézu o neexistenci rozdílu úrovně reálné informovanosti mezi souborem učitelů a 

souborem bežné populace. Soubory se neliší. Hypotéza I I1-6 byla vyvrácena.

•yto výsledky jsou překvapující, proto jsm e se zajímali o vztah mezi vnímanou úrovní 

•nformovanosti o EU a reálnou informovaností o EIJ. Následující graf ilustruje vztah



vnímané informovanosti a reálné informovanosti v souboru učitelů. Vnímaná 

informovanost je  zde nezávislou promčnnou.

G ra f 5: Znalosti E U  podle vním ané inform ovanosti o EU: „ Členové Evropského  
parlam entu  jso u  voleni přím o občany E U  - pravd ivý  výro k“ (absolutní četnost)

□ pravdivý 
■ nepravdivý

Osa x třídí respondenty podle stupně vnímané informovanosti, jak  ji  označili na škále od 1 

do 10. Výsledky ukazují, že většina z těch, kteří své znalosti označili na bodě 3, 

odpověděli nesprávně, 25 učitelů ze 40, kteří své znalosti označují na bodě 5, odpověděli 

nesprávně a dokonce 3 ze 4 učitelů, kteří své znalosti označují na škále bodem 9, 

odpověděli nesprávně.

Provedli jsm e statistický x2-test oboustranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti. Aby 

použití x2 bylo korektní, seskupili jsm e hodnoty 1-3 do jednoho intervalu (A), stejně jako 

hodnoty 9 a 10 (B). Hodnota Pearsonova x2 je  10,862 a její dvoustranná hladina 

významnosti 0,093. Protože tato hodnota byla vyšší než 0,05, byla potvrzena nezávislost 

tnezi vnímanou úrovní informovanosti o EU a reálnou úrovní této informovanosti.

Reálná úroveň informovanosti o EU byla zjišťována také v otázce: „Na kterou  

2 následujících položek se podle Vašeho názoru vynakládá nejvíce prostředku z rozpočtu
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Evropské u n ie? “ Tato otázka souvisí s problematikou principů fungování EU. Následující 

g raf  představuje výsledky v souboru učitelů:

G ra f 6: „ Na kterou z  následujících po ložek  se podle Vašeho názoru vynakládá nejvíce  
prostředků z  rozpočtu Evropské unie? “(seřazeno podle relativní četnosti)

Správná odpověď byla „zemědělství“ . Nesprávnou odpověď označilo celkem 91 % 

učitelů. Nyní porovnáme relativní četnost správné odpovědi v souboru učitelů a v souboru 

běžně populace.

Tabulka 3.19: „Na kterou z  následujících položek se podle Vašeho názoru vynakládá  
nejvíce prostředků z rozpočtu Evropské u n ie? “ - správná odpověď: zem ědělství

učitelé běžná populace U

(N=155) (N=1161)

Zemědělství 9 % 15% 2,0046

Pramen: EB 64

Provedli jsme statistický U-test jednostranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti. 

Hodnota U je 2,0046. Na základě této hodnoty zamítáme nulovou hypotézu. Mezi 

výsledky dotazování u skupiny učitelů a běžné populace jsou  ve vyznačených případech 

na 5% hladině významnosti statisticky významné rozdíly.

V hypotéze, která byla formulována jako alternativní, jsm e předpověděli, že úroveň reálné 

uiformovanosti, jejíž  vyšší míra je  definována jako  vyšší relativní četnost správné
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odpovědi, bude vyšší u učitelů. Na základě sebraných dat jsme však získali opačný 

výsledek. Relativní četnost správné odpovědi je  v souboru učitelů nižší (9 %) než 

v souboru běžné populace (15 %)45. Hypotéza III  -  6 byla vyvrácena. Reálná úroveň  

informovanosti o KU nebyla u učitelů pražských základních škol vyšší než u běžné  

populace.

Abychom  se vyvarovali dezinterpretace výsledků, musíme věnovat pozornost faktu, že 

míra informovanosti souvisí s motivy učitelů pro práci s informacemi o EU. Lze totiž 

předpokládat, že učitelé budou informace vyhledávat z profesních důvodů. Dotazovali 

jsm e se proto: „Inform ace o EU, j e j í  politice a institucích vyhledáváte: pro  svou osobní 

potřebu; z pro fesn ích  důvodů, nikdy nevyhledávám ". Následující tabulka představuje 

výsledky v souboru učitelů.

Tabulka 3.20: ,, Informace o EU, je j í  politice a institucích vyhledáváte: pro  svou osobní
J>olřebu; z profesních důvodů, nikdy nevyhledávám "(absolutní a relativní četnost)

Učitelé (N -  161)
absolutní četnost relativní četnost (v %)

^pro svou osobní potřebu 58 3 6 %
_z profesních důvodů 73 4 5 %

nikdy nevyhledávám 30 19%
celkem 161 100%

Ani ne polovina učitelů (45 %) vyhledává informace o EIJ z profesních důvodů.

Poslední dvč dílčí hypotézy vychází z výkladů, kterým jsm e se věnovali v teoretické části. 

Jedná se o problematiku pojímání vztahu mezi pojmy národ a stát obecně a v českém 

prostředí. S touto problematikou je  také spojena tradice, která profesi učitele pojímá ve 

smyslu jako národní profese (viz Příloha 2). Učitel je  charakterizován jako představitel 

národní kultury, nositel tradic. Charakter učitelovy práce je  v tomto pojetí často výrazem 

určitého historického, národního a kulturního vývoje, f  ormulujeme hypotézu:

S Vc Švédsku označ i lo  správnou od povčď  37 %  respondentů.



H l  -  7; U čitelé ja k o  nositelé tradic budou ve vyšší m íře vyjadřovat pocit hrdosti na 
přináležitost к evropském u prostoru než běžná populace

Následující tabulka prezentuje souhrnné výsledky pro soubor učitelů a soubor běžné 

populace.

Tabulka 3.21: „N akolik js te  hrdý(á) na to, že js te  Evropanem (Evropankou)?  “ (absolutní 
četnost)______________________________________________________________________________

Učitelé (N = 149) Běžná populace (N = 
1056)

abs. četnost rel. četnost abs. četnost rel. četnost
1 - Velmi hrdý(á) 19 1 2 % 197 17%
2 - Docela hrdý(á) 94 58 % 639 55 %
3 - Ne moc hrdý(á) 28 1 7 % 162 14%
4 - Vůbcc ne hrdý(á) 8 5 % 58 5 %
Celkem 149 100% 1056 100%
Medián 2 2
Modus 2 2
Průměrná hodnota na 
škále

2,167 2,0767

Jšm ěr. odchylka 0,71094 0,744159
Pram en: EB 64

Více než polovina souboru učitelů odpověděla při střední hodnotě škály „jsem docela  

hrdý(á), že jse m  Evropanem (Evropankou)". Velmi hrdých je 12 % učitelů, což je  o 5 % 

méně než v souboru běžné populace. Dokonce o 3 %  více učitelů odpovědělo, že je  „ne 

moc hrdých“ , než je  tomu v souboru běžné populace.

Vyšší míra pocitu hrdosti byla definována jako  nižší průměrná hodnota na uvedené škále. 

Г'аto hodnota je  nižší v souboru běžné populace (2,0767) než v souboru učitelů (2,167). 

Provedli jsm e statistický t-test oboustranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti o 

shodě dvou průměrů. Hodnota t je 1,4432. Kritický obor při v[oo] vymezuje množina 

hodnot větších než 1,960 a menších než -1,960. Protože hodnota 1,4432 náleží do 

intervalu (-1,960 ; 1,960) nezamítáme na zvolené hladině významnosti nulovou hypotézu, 

li- statisticky významný rozdíl v hodnocení pocitu hrdosti na přináležitost к evropskému 

Prostoru mezi souborem učitelíi a souborem běžné populace nebyl na 5% hladině
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významnosti prokázán, nebyl prokázán ani na 1% hladině významnosti, kde je kritický 

obor větší než 2,576 menší než -2,576. H ypotéza H l -7  byla  vyvrácena . Učitelé 

p ražských  zák ladn ích  škol n evy jad řova l i  ve vyšší m íře  pocit h rd o s t i  na  přiná lež itost 

к  ev ropském u p ro s to ru .

Jaký mají učitelé vztah ke svému národu? Předpokládáme, že:

H1  -  8: Učitelé ja k o  nositelé tradic budou ve vyšší m íře vyjadřovat p o c it hrdosti na 
přin áležitost к národu

Následující tabulka prezentuje souhrnné výsledky pro soubor učitelů a soubor běžné 

populace.

Tabulka 3.22: „N akolik js te  hrdý(á) na to , že js te  Cechem (Č eškou)?“
Učitelé (N = 155 ) Běžná popu lace  (N = 1126)
abs. če tnost rel. četnost abs. če tnost rel. četnost

J  - Velmi hrdý(á) 49 3 2 % 441 3 9 %
2 - Docela hrdý(á) 87 5 6 % 569 51 %

J - N e  moc hrdý(á) 16 10% 104 9 %
_4 - Vůbec ne hrdý(á) 3 2 % 12 1 %
Celkem 155 100% 1126 100%
Medián 2 2
Modus 2 2
Průměr 1,75776 1,67011

J y n ě r .  odchylka 0,68517 0,672359
Pramen: KB 64

Více než polovina souboru učitelů odpověděla při střední hodnotě škály „jsem docela  

hrdý(á), že jsem  Cechem (Č eškou)“. Velmi hrdých je 32 % učitelů, což je  o 7 % méně než 

v souboru běžné populace.

Vyšší míra pocitu hrdosti byla definována jako nižší průměrná hodnota na uvedené škále, 

l ato hodnota je nižší v souboru běžné populace (1,67011) než v souboru učitelů 

(1,75776). Provedli jsme statistický t-test oboustranné nezávislosti na 5% hladině 

nezávislosti o shodě dvou průměrů. Hodnota t je 1,4432. Kritický obor při v[co| vymezuje 

množina hodnot větších než 1,960 a menších než -1,960. Protože hodnota 1,4432 náleží



do intervalu (-1,960 ; 1,960) nezamítáme na zvolené hladině významnosti nulovou 

hypotézu, tj. statisticky významný rozdíl v hodnocení pocitu hrdosti na přináležitost 

к evropskému prostoru mezi souborem učitelů a souborem běžné populace nebyl na 5% 

hladině významnosti prokázán, nebyl prokázán ani na 1% hladině významnosti, kde je 

kritický obor větší než 2,576 menší než -2,576. H ypotéza  H l - 8  byla vyvrácena . Učitelé 

p ražských  z á k la d n íc h  škol nevy jad řovali  ve vyšší m íře  pocit  h rdos t i  n a  p ř iná lež ito s t  

к  n á ro d u .

Nyní uvedeme celkový přehled o ověřování dílčích hypotéz hlavní hypotézy 1.

Tabulka 3.23: C elkový přeh led  ověřování hypotézy I
Číslo
dílčí
hypotézy

Form ulace dílčí hypotézy V ýsledek
ověřování
hypotézy

H l-  1 Učitelé budou vyjadřovat důvěru v instituce ve vyšší 
míře než běžná populace.

vyvrácena

H l -  2 Učitelé budou optimističtější v hodnocení členství CR v 
EU než běžná populace.

vyvrácena

H l-  3 Učitelé budou optimističtější v hodnocení prospěchu CR 
ze vstupu do EU než běžná populace.

vyvrácena

Hl - 4 Existuje vztah mezi hodnocením členství CR v EU a 
hodnocením výhod ČR ze vstupu do EU.

Dotvrzena

H l-  5 V ním aná úroveň informovanosti o EU bude u učitelů 
vyšší než u běžné populace.

potvrzena

H l-  6 Reálná úroveň informovanosti o EU bude u učitelů vyšší 
než u běžné populace.

vyvrácena

H l-  7 Učitelé jako  nositelé tradic budou ve vyšší míře 
vyjadřovat pocit hrdosti na přináležitost к evropskému 
prostoru než běžná populace.

vyvrácena

H l-  8 Učitelé jako nositelé tradic budou ve vyšší míře 
vyjadřovat pocit hrdosti na přináležitost к národnosti.

vyvrácena

Bylo fo rm ulováno  ce lk e m  osm  dílčích hypotéz, z n ichž  byly pom ocí statis tických testů

Potvrzeny dvě. Hlavní hypotéza 1 byla vyvrácena. Není pravda, že se liší „evropská 

identita“ učitelů pražských základních škol od „evropské identity běžné populace.



Nyní přistoupíme к ověřování druhé hlavní hypotézy, kterou jsm e definovali vzhledem 

к velké míře redukce reality jako doplňující.

3.4.2 Ověřování hypotézy 2

V předcházející části jsm e provedli testování první ze dvou hlavních hypotéz. Nyní 

přistoupíme к testování druhé hlavní hypotézy. Na základě analýz současných teorií a 

výzkumů byla v metodologické části této práce formulována hypotéza následujícího 

znění:

H2: Vztah m ezi „evropskou iden titou“ učitele a je h o  přístu py к tém atu Evropy  

v pro jek tován í výuky n en í přím ý.

Tato hypotéza byla rozpracována na základě výběru proměnných do souboru dílčích 

hypotéz (Disman 2007), které budeme testovat jednotlivě. Zjišťujeme, zda získaná data 

podporují hypotézu:

211-1 V hodnoceni členství CR v EU z hlediska budoucnosti žáků budou respondenti 

vyjadřovat vyšší míru optimismu než v hodnocení členství ČR v EU z osobního hlediska.

N ásledujíc í g ra f  p rezen tu je  výsledky:

G ra f 7: Podpora členství ČR  v EU: „Řekl(a) byste obecně, že č lenství CR  v E U  je ... “

/

1 - dobrá věc 2 - áni dobrá, ani 3 - šp a tn á  věc 
šp a tn á  věc
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Na základě vytvoření křížové tabulky jsm e získali následující výsledky: Většina z učitelů, 

kteří podporují členství Č R  v EU jako dobrou věc, podpořili toto členství také z hlediska 

budoucnosti svých žáků (42 %  z celku). Polovina z těch, kteří mají členství ČR v EU za 

ani dobrou, ani špatnou věc, z hlediska budoucnosti svých žáků ji mají za dobrou věc (26 

% z celku). 3 učitelé, kteří mají členství ČR v EU za špatnou věc, ji z hlediska 

budoucnosti svých žáků mají za ani dobrou, ani špatnou věc. Pouze 4 učitelé (2,5 %  z 

celku) odpověděli v obou otázkách „špatná věc“ .

Pro statistické testování hypotézy není použití x2-testu korektní, protože více než 20 % 

políček (44,4 %) má očekávanou četnost než menší než 5 a minimální očekávaná četnost 

je menší než 1 (0,20). Proto musíme provést párový t-test. Následující tabulka představuje 

výsledky, jejichž hodnoty budeme testovat.

Tabulka 3.24: Podpora členství CR v EU z osobního hlediska (Q2)a z hlediska  
budoucnosti žáků „Řekl(a) byste obecné, že členství CR v E U  je ... “___________

Q2 (N = 1 6 1 ) Q21 (N = 159)
abs. četnost rel. četnost abs. četnost rel. četnost

1 - dobrá věc 73 4 5 % 110 69 %
2 - ani dobrá, ani špatná věc 80 5 0 % 45 2 8 %

J  - špatná věc 8 5 % 4 3 %
P rů m ěr ,  h o d n o ta  na škále 1,5962 1,3333
Celkem 161 100% 159 100%

Hodnota t je  6,392. Hodnota signifikance na 5% hladině významnosti 0,000. Tato 

hodnota, která je  < 0,05, zamítá nulovou hypotézu o nezávislosti mezi hodnocením 

podpory členství ČR v EU z osobního hlediska a z hlediska budoucnosti žáků. V tomto 

hodnocení existují statisticky významné rozdíly na 5% hladině významnosti. Průměrná 

hodnota na škále je  vyšší v otázce Q 21 - z hlediska budoucnosti žáků (1,3333) než 

v otázce Q 2 -  z  osobního hlediska (1,5962). Hypotéza H2-1 byla po tv rzena . Učitelé 

pražských  zá k la d n íc h  škol vy jádřili  v hodnocení členství Č R  v EU z hlediska



budoucnosti žáků vyšší míru optimismu než v hodnocení členství CR v EU 

z osobního hlediska.

v

2H -2: E xistu je vztah m ezi hodnocením  význam u reflektivních profesních zna lostí a 
hodnocením  tém atu Evropy vzhledem  ke vzdělávacím  potřebám  žáků.

Nejdříve budem e prezentovat výsledky jednak hodnocení tématu Evropa vzhledem ke

vzdělávacím potřebám žáků, jednak hodnocení významnosti profesních znalostí.

Následující tabulka prezentuje výsledky hodnocení tématu Evropy vzhledem ke

vzdělávacím potřebám žáků.

Tabulka 3.25: H odnocení tém atu Evropa vzhledem ke vzdělávacím  
potřebám  žáků (1-velm i souhlasím, 2 -spíše souhlasím , 3 - spíše  
nesouhlasím, 4 - velm i nesouhlasím)________________________________

N průměr medián modus sm. odch.
abstraktnost
tématu

146 2,377 2 2 0,77139

podnětnost
tématu

147 2,238 2 2 0,70549

přínos
tématu

146 2,007 2 2 0,55704

zhodnocení 
v budoucn.

154 1,721 2 2 0,55421

pro žáky 
nudné

145 2,738 3 3 0,77299

Zde prezentujeme výsledky hodnocení významu profesních znalostí:

Tabulka 3.26: „K terý druh profesních znalostí považujete zu  
nejvýznam nější v odbornosti učitele? I-velm i význam ný , 2-spíše 
významný, 3 -spíše nevýznamný, 4-velmi nevýznam ný“ _____

N průměr medián modus sm.odch
1. psychosociální

komunikativní
156 1,2756 1 1 0,57444

2. kurikulární 156 1,4679 1 1 0,61613

3. kauzální 152 1,5066 1 1 0,66109

4. manažerské 154 1,5844 2 1 0,63350

5. diagnostické a 
výzkum né

155 1,6774 2 2 0,67358

6. všeobecného
rozhledu

156 1,7051 2 2 0,65469
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7. informatické 154 1,7208 2 2 0,59953

8. intervenční 155 1,8258 2 2 0,70387

9. reflek tivn í 154 1,8766 2 2 0,69853

10. normativní 156 2,0256 2 2 0,75305

Existuje vztah mezi hodnocením reflektivních profesních znalostí a hodnocením tématu 

Evropy z hlediska vzdělávacích potřeb žáků? V hodnocení tématu Evropa z hlediska 

vzdělávacích potřeb žáků budeme testovat dvě položky, a to „přínos tématu“ a 

„zhodnocení tématu v budoucnosti“ . Nejdříve budeme testovat položku „přínos tématu“ :

Tab 3.27: Reflektivní p ro fesn í znalosti jsou... (absolutní četnost)

N = 143 Téma E vropy je  vzhledem ke vzdělávacím  
potřebám  žáků ... pro  mé žáky přínosné:
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

spíše
nesouhlasím

celkem

J/elm i významné 6 31 8 45
spíše významné 11 50 12 73

jspíše nevýznamné 4 18 2 24
_v;elmi nevýznamné 0 0 1 1
celkem 21 99 23 143

Provedeme statistický x2_test oboustranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti. 

Reflektivní profesní znalosti jsou  zde nezávislou proměnnou. Pro statistické testování 

hypotézy není použití x2' testu korektní, protože více než 20 %  políček (41,7 %) má 

očekávanou četnost než menší než 5 a minimální očekávaná četnost je  menší než 1 (0,15). 

Proto provedeme párový t-test. Hodnota t je 1,927 Hodnota signifikance na 5% hladině 

významnosti je 0,056. Tato hodnota, která jc  > 0,05, přijímá nulovou hypotézu o 

nezávislosti mezi hodnocením významu reflektivních profesních znalostí (průměrná 

hodnota na škále je 1,8766) a hodnocením přínosu tématu Evropa (průměrná hodnota na
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škále je  2,007). V tomto vztahu neexistují statisticky významné rozdíly na 5% hladině 

významnosti. Hypotéza H2-2 tedy není potvrzena.

N yní budem e testovat d ruhou položku  „zhodnocení tém atu  v budoucnosti“ :

Tab. 3.28: R efleklivn í pro fesn í znalosti jsou ...(abso lu tn í četnost)
N = 150 Téma Evropy j e  vzhledem ke vzdělávacím  

potřebám  žáků ... přínos m ohou žáci zhodnotit v 
budoucnosti:
velmi
souhlasím

spíše
souhlasím

spíše
nesouhlasím

celkem

velmi významné 15 27 4 46
spíše významné 23 52 2 77
spíše nevýznamné 11 13 2 26
velmi nevýznamné 1 1
celkem 49 93 8 150

P rovedem e s ta tis tický  x2' test oboustranné nezávislosti  na 5%  hladině nezávislosti.

Reflektivní profesní znalosti jsou  zde nezávislou proměnnou. Pro statistické testování 

hypotézy není použití x2' testu korektní, protože více než 20 % políček (50 %) má 

očekávanou četnost než menší než 5 a minimální očekávaná četnost je  menší než 1 (0,05). 

Proto provedeme párový t-test. Hodnota t je  -2,046. Hodnota signifikance na 5% hladině 

významnosti je  0,042. Tato hodnota, která je  < 0,05, zamítá nulovou hypotézu o 

nezávislosti mezi hodnocením významu reflektivních profesních znalostí (průměrná 

hodnota na škále je  1,8766) a hodnocením přínosu tématu Evropa v budoucnosti 

(průměrná hodnota na škále je  1,721). V tomto vztahu existují statisticky významné 

rozdíly na 5% hladině významnosti. Hypotéza 112-2 je  v tomto případě potvrzena.

143



2H -3: E xistu je vztah m ezi hodnocením  významu reflektivních profesních znalostí a 
hodnocením  vzdělávacího cíle „historicko-politické vazby a podm íněnosti evropského  
p ro sto ru “

Následující tabulka prezentuje výsledky hodnocení vzdělávacích cílů jako celku:

Tabulka 3.30: H odnocení vzdělávacích cílů pro oblast evropské dim enze (I-velm i 
důležité, 2-spíše důležité, 3 -spíše nedůležité, 4- velmi nedůležité)

N prům ěr m edián sm.
odch.

m in max

Jazyk., mediální a
sociální
kom petence

155 1,2452 1 0,44637 1 3

Schopnost ov ládat 
techniku a 
technologie

153 1,6471 2 0,68317 1 4

Přijím ání
ekologické
zodpovědnosti

154 1,4740 1 0,58520 1 4

Překonávání
předsudků
(m ultiku lturá lnost)

154 1,5 1 0,61835 1 4

Historicko-  
politické vazby a 
podmíněnosti  
evrop. prostoru

147 2,0340 2 0,67656 1 4

Otevřenost
budoucnosti

137 1,9197 2 0,65370 1 4

V ýchova  к 
občanství

148 1,6081 2 0,63498 1 4

N yní p ř is toup ím e к tes tování hypotézy:
Ta 3.31: Reflektivní p ro fesn í znalosti j s ou ... (absolutní četnost)

4̂II

lz 
1

Historicko-politické vazby a podmíněnosti 
evropského prostoru jsou z hlediska vzdělávacích 
cílů pro mé žáky...
velmi spíše spíše velmi celkem
důležité důležité nedůležité nedůležité

„velmi významné 14 24 5 1 44

Jjgíše významné 13 45 17 75
„spíše nevýznamné 3 12 10 25
„velmi nevýznamné 1 1

„celkem 30 82 32 1 145

Provedeme statistický x2' lcsl oboustranné nezávislosti na 5% hladině nezávislosti.

Reflektivní profesní znalosti jsou zde nezávislou proměnnou. Pro statistické testování



hypotézy není použití x2-testu korektní, protože více než 20 % políček (43,8 %) má 

očekávanou četnost než menší než 5 a minimální očekávaná četnost je  menší než 1 (0,01). 

Proto provedeme párový t-test. Hodnota t je  2,014. Hodnota signifikance na 5% hladině 

významnosti je  0,046. Tato hodnota, která je  < 0,05, zamítá nulovou hypotézu o 

nezávislosti mezi hodnocením významu reflektivních profesních znalostí (průměrná 

hodnota na škále je  1,8766) a hodnocením důležitosti historicko-politických vazeb a 

podmíněnosti evropského prostoru (průměrná hodnota na škále je  2,0340) z hlediska 

vzdělávacích cílů. V tomto vztahu existují statisticky významné rozdíly na 5% hladině 

významnosti. Hypotéza H2-2 je  v tomto případě potvrzena.

Tab. 3.32: Celkový přeh led  ověřování hypotézy 2
Číslo
pracovní
hypotézy

Form ulace dílčí hypotézy Výsledek
ověřování
hypotézy

2H- 1 V hodnocení členství CR v EU z hlediska 
budoucnosti žáků budou respondenti vyjadřovat vyšší 
míru optimismu než v hodnocení členství ČR v EU 
z osobního hlediska.

potvrzena

2H- 2 Existuje vztah mezi hodnocením významu 
reflektivních profesních znalostí a hodnocením 
tématu Evropy vzhledem ke vzdělávacím potřebám 
žáků.

není potvrzena

2H- 3 Existuje vztah mezi hodnocením významu 
reflektivních profesních znalostí a hodnocením 
vzdělávacího cíle „historicko-politické vazby a 
podmíněnosti evropského prostoru“ .

potvrzena
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3.4.3 Závěry ověřování hypotéz

Pro ověřování hypotézy 1 bylo formulováno osm dílčích hypotéz, z nichž byly dvě 

potvrzeny a šest vyvráceno. Hlavní hypotéza 1 byla vyvrácena. „Evropská identita“ 

učitelů pražských základních škol se neliší od „evropské identity“ běžné populace. 

Překvapivě se ve výsledcích výzkumu objevuje výrazný postoj skepse ve srovnání 

s běžnou populací, který se projevuje ve vyjadřování důvěry vybraným institucím. Jako 

skepse lze pravděpodobně nazvat také výsledky vyjádření pocitu hrdosti na přináležitost 

jak  к evropskému prostoru, tak i к národnosti. Ve srovnání s běžnou populací vyjádřili 

učitelé pražských základních škol méně jisté pocity hrdosti. Jak učitelé vním ají 

současnou dobu? Jaké m ají postoje к jejím  prom ěnám ? S jakým i dalším i tém aty  

souvisí tyto postoje?

V druhé hypotéze jsm e ověřovali přímost vztahu mezi „evropskou identitou“ učitele a 

jeho přístupy к tém atu Evropa v projektování výuky. Tato hypotéza byla vzhledem 

к velké míře redukce definována jako doplňková. Přímost vztahu ověřujeme hypotézou 

H2-1. Záměrem však bylo ověřit tuto hypotézu v širším kontextu problému profese 

učitele. Byly proto formulovány další dvě hypotézy hledající vztah mezi komponenty, 

které byly jak  na základě teoretických analýz, tak zkušeností z pilotážního průzkumu 

identifikovány jako klíčové pro pojetí profese učitelem.

Hypotéza H2-1 byla potvrzena. Hlavní hypotéza 2 byla potvrzena. Výsledky výzkumu 

podporují hypotézu, že mezi „evropskou identitou“ učitele jeho přístupy к tématu Evropa 

v projektování výuky není přímý. V dalších hypotézách jsme hledali vztahy mezi 

komponenty pojetí profese. V první z nich (112-2) jsm e předpokládali vztah mezi 

hodnocením vzdělávacích potřeb žáků a reflektivních profesních znalostí. Hypotéza byla 

Potvrzena pouze v jedné zc dvou testovaných položek. Hypotéza tedy nebyla potvrzena.

V další (H2-3) jsme předpokládali vztah mezi hodnocením důležitosti vzdělávacího cíle

146



„Historicko-politické vazby a podmíněnosti evropského prostoru“ a hodnocením 

významu reflektivních profesních znalostí. Na základě hodnot párového t-testu byla tato 

hypotéza potvrzena. Co tyto výsledky vyjadřují? V teoretické části jsm e uvedli, že 

význam reflektivních profesních znalostí souvisí s autonomií učitele (viz kap. 2.1 Učitel 

jako předmět výzkumu). Jak  učitelé vním ají učitelé autonom ii učitele?

3.4.4 Polostrukturované rozhovory

Na základě právě formulovaných závěrů ověřování hypotéz jsm e formulovali dvě témata 

pro chystané rozhovory:

> Současná doba versus tradice;

>  Autonomie učitele.

V rozhovorech učitelé pojmenovali témata vyskytující se ve výsledcích výzkumu. Tyto 

pasáže byly v rozhovorech identifikovány a pro účely interpretace výsledků výzkumu 

přepsány (viz Příloha 7). Vybranými citacemi budeme ilustrovat interpretaci výsledků.
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3.5 Interpretace výsledků

V úvodu jsm e si položili otázku: Jaký je  vztah mezi „evropskou identitou“ učitele a jeho 

přístupy к tématu Evropa při projektování výuky? Dotazování přineslo výsledky, které se 

к této otázce vztahují, nad kterými se nyní zamyslíme a které budeme interpretovat ve 

stanoveném kontextu. Jsme si přitom vědomi, že výsledky empirického výzkumu se 

nevztahují na jevy, které chceme studovat, ale pouze na jejich indikátory. Nemůžeme 

proto hodnotit „evropskou identitu“ učitele obecně, ale hodnotíme konkrétní výsledky 

dotazování. Jak bylo uvedeno, vztahujeme se к odpovědi respondenta na konkrétní otázku 

(viz kap. 3.3.3 Volba metody a operacionalizace proměnných). Musíme přitom také 

přihlédnout к možným typům zkreslení, které výsledky dotazování mohly ovlivnit, např. 

měly vliv na postoje respondenta během sběru dat. Na základě rozboru otevřených 

položek dotazníku jsm e identifikovali následující možnosti zkreslení:

У transport indikátorů do odlišného kontextu,

>  změna role.

Transport indikátorů do odlišného kontextu

Cílem výzkumu bylo mim o jiné porovnat postoje dvou odlišných skupin. Pro dotazování 

byl použit nástroj konstruovaný v jiném kontextu, než v jakém jsm e ho my zadávali (viz 

kap. 3.2 Charakteristika výzkumu). Zadavatelem výzkumu veřejného mínění 

Eurobarometr je Evropská komise. Samotný výzkum probíhá tak, že dotazník vyplňují 

spolupracovníci agentury AISA v rámci face to face interview. V našem případě je 

učitelům škol účastnících se projektu ESF JPD 3 „IN OSK OP“ zadáván zástupci školy 

dotazník určený pro samovyplňování (viz kap. 3.3.4 Základní a výběrový soubor). Jako 

zadavatel je v našem případě jmenována Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
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a dotazník byl představen jako  součást projektu ESF JPD 3 „INOSKOP“ . Zkreslení účelu 

zjišťování jsm e se snažili zabránit úvodním dopisem, za účelem posílení záruky 

anonymity šetření byly jednotlivé dotazníky opatřeny štítky určenými pro zalepení 

dotazníku. Toto opatření bylo využito většinou respondentů. Dotazníky nebyly vybírány 

osobně, ale učitelé je měli odevzdávat do boxu к tomuto účelu určenému. V otevřených 

výpovědích přesto identifikujeme zkreslení, které bývá v literatuře pojmenováno jako 

dezinterpretace tohoto kontextu respondentem, nebo-li efekt záhlaví. Učitelé se cítili 

ohroženi, vyjadřovali své obavy, které interpretujeme jako obavy z kontroly. Učitelé měli 

patrně pocit, že jsou  kontrolováni, zda odpovídají „správně“ (Havlík 2002). 19 učitelů ze 

161 (tedy 12 %) neuvedlo (patrnč z obavy ztráty anonymity v rámci školy), který předmět

Změna role

Na základě analýz poznámek, v nichž byl dán učitelům prostor vyjádřit svůj názor

к tematice, se projevuje zkreslení popisované jako  změna role, která souvisí s profesní rolí

učitele. Učitel, který je zvyklý být tím, kdo pokládá otázky, zkouší ostatní, je  najednou

sám tázán a má snahu odpovědět perfektně, ukázat se v co nej lepším světle (Disman

2007). Jak narůstá jeho nejistota, zda jsou  jeho odpovědi perfektní, snaží se vymanit z role

zkoumaného, hodnotí koncepci výzkumu, formulaci otázek:

o Velice zjednodušující, v Q9 js te  nedali na výběr ty oblasti, na které m á negativní 

vliv (Příloha 6; 8-9). 

o Q20 postrádá neutrální postoj - ani/ani (Příloha 6; 10).

o Vážená pan í Groschlová, některé skupiny dotazů byly form ulovány značně  

tendenčně  (Příloha 6; 11-12). 

o  Zbytečný formulář, když si představím , kolik papíru bylo popsáno, kolik  

pracovn ích  sil využito na clení a vyhodnocení... (Příloha 6; 22-23).
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o Nechápu sm ysl dotazníku - práci s výstupy. Co může můj profesní posto j к 

evropanství ovlivnit a co odchylka od  běžné populace  (Příloha 6; 28-29).

3.5.1 Dosažení cíle výzkumu

Cílem výzkumu bylo identifikovat nej významnější faktory ovlivňující identifikaci učitelů 

s Evropou v současnosti, po vstupu ČR do EU. „Evropskou identitu“ jsm e definovali jako 

přináležitost к Evropě ve smyslu čtyř kategorií na ose evropanství až občanství Evropské 

unie (Rikctta 2002). Na základě výsledků dotazování jsm e došli к závěru, že se učitelé 

pražských základních škol:

>  identifikují s Evropou zejména ve smyslu společné kultury a dějin a politické 

myšlenky,

r  evropanství vnímají ve smyslu tradice vymezení národa,

V významy EU vstoupily do každodenního života učitelů, přesto se příliš 

neidentifikují s občanstvím EU:

> nereflektují svou reálnou informovanost o EU,

>  vyjadřují méně jisté postoje ve vyjádření pocitu hrdosti na přináležitost jak 

к evropskému prostoru, tak к národnosti.

3.5.2 „Jako občan EU trochu tápu, být Evropanem je  ja s n é “

Na základě výsledků dotazování jsm e došli к závěru, že se učitelé pražských základních 

škol identifikují s Evropou převážně ve smyslu kulturní jednoty se společnými dějinami a 

hodnotami a v tomto smyslu je  pro ně evropanství pojem odlišný od pojmu občanství 

Evropské unie (Evropan nemá podle odpovědí učitelů stejný význam jako občan EU).



Přesto pokud se jedná o vnímání společných evropských hodnot, učitelé odpovídali na 

otázku: „Pokud jd e  o společné hodnoty, jso u  si podle Vašeho názoru stá ty EU... 1- velmi 

blízké, 2-spíše blízké, 3-spíše vzdálené, 4-velm i vzdálené. “

G ra f 8: Společné hodnoty: „ P o ku d jd e  o společné hodnoty, jso u  si podle Vašeho názoru  
stá ty  EU... I- velmi blízké, 2-spíše blízké, 3-spíše vzdálené, 4-velm i vzdálené. “ (absolutní 
četnost)
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Ve výsledcích překvapuje nízké zastoupení odpovědi, že „ P okud jd e  o společné hodnoty, 

jso u  si podle mého názoru stá ty EU  velm i b lízké".

Evropská unie a její politiky vnáší do našich každodenních životů významy. Vstupem 

České republiky do Evropské unie se stali občané České republiky také občany Evropské 

unie. Učitelé reflektují tyto změny, jak  dokládají asociace vztahující se к pojmu Evropa. 

Učitelé odpovídali na dotaz: „Evropa. Jaké představy si spojujete s  tím to pojm em ?  

Uveďte tři hesla". Představy se různí: někdo uvedl „kontinent“ nebo „světadíl“ , více 

osobní je  představa „můj kontinent“ nebo „světadíl, ve kterém žijeme“ , více odtažité je 

»název světadílu“ nebo „geografické zařazení“ . Aktuální významy Evropské unie se 

projevily zejm éna v heslech jako  „možnost studia“ -  „pracovní mobilita“ -  „euro“ - 

»spolupráce i potíže se spoluprací“ -  „Evropský soudní dvůr“ -  „žádné hranice“ -  

»bezpečnost z globálního měřítka“ . Absolutní četnost výroků v základních čtyřech 

kategoriích představuje následující grat:



I. Evropa jako 
geografický 

prostor

II. Evropa jako 
kulturní jednota

. Evropa jako IV. Evropa jako 
politická politická

myšlenka instituce: EU

G ra f 9: „ Evropa, jaké představy si spojujete s tím to pojm em ? Uveďte tři hesla"  
(vyhodnocení 365 výroku získaných  v dotazníkovém  šetření podle struktury 4 kategorií 
významu pojm u Evropa viz kap. Evropa ja k o  předm ět výzkumu)

Nejčetněji zastoupené byly výroky vztahující se к představám s významem Kvropa jako

kulturní jednota  a Evropa. Nejčastěji vyskytovaly na pozici třetí asociace.

Lze tedy odvozovat, že pojem „Evropa“ nemá pro učitele pražských základních škol

význam pojmu „Evropské unie“ , jak  se někdy používá. Rozpor nacházíme v postojích

к Evropské unii. Učitelé se neidentifikují s občanství Evropské unie. Evropské unii sice

důvěřují ve větší míře než ostatním institucím (43 %  spíše důvěřuje Evropské unii), ale

nereflektují vlastní informovanost o aktuální situaci Unie: pouze 50 %  učitelů odpovědělo

správně na otázku aktuálního počtu členských zemí Evropské unie, 46 % učitelů

odpovědělo správně, že členové Evropského parlamentu jsou  voleni přímo občany EU,

přestože se tyto volby v České republice j iž  jednou  konaly. Jen 9 %  učitelů odpovědělo,

že se nejvíce prostředků z rozpočtu EU vynakládá na zemědělství. Pětina učitelů

pražských základních škol si myslí, že se nejvíce prostředků vynakládá na administrativní

a osobní náklady, budovy. Tato témata pojmenovává i Jaroslav:

„...já osobně ja k o  nejsem  pro  ty evropským i norm am i svazující lana, které  
občas Brusel vysílá, naštěstí je š tě  zatím  v rám ci ško lství fu n g u je  ten princip  
subsidiarity  ( ...)... region m á své ško lství a to ško lství reaguje na ten region  
a nikoliv na to, co bude p íska t Brusel. (...) ...už jen o m  to, že m y tam



v podsta tě  nahážem e pen íze  a  oni j e  p a k  zase rozhazujou zpátky za  určitých  
pravidel. Ovšem pravid la  taková, že vás to omezuje. Já  bych řekl, že to j e  
socialistický způsob financování. M y vám tedy zaplatím e tady toto, ale vy si 
tedy к tom u přidáte  je š tě  30 %. ... Takže Brusel po tažm o ovlivňuje vývoj 
v těch daných regionech.
(...) j á  myslím, že ekonom ické vazby jso u  příliš  vysoké. (...)
Tam arm áda těch úředníků, kteří tam prostě  leží, válej se, tloustnou, 
kupujou si věci bez daně a žijou  p rostě  z  peněz všech občanů E vropský unie 
(...) a m ě to hrozně irituje. Ty pen íze  jso u  třeba v podsta tě  někde jin d e  a oni 
si tam jen o m  užívaj. (...)
Je to přerozdělován í peněz, ja k  to fungova lo  za  dob Varšavský smlouvy, teď  
j e  to ovšem  v rám ci Evropské unie.

Příloha 7 (Jaroslav, 69 -  99) 

Předmětem dotazování bylo také tém a hrdosti na přináležitost к evropskému prostoru a 

к národnosti. V tomto smyslu nás zajímalo, zda se učitelé pražských základních škol 

ztotožňují s tradičním chápáním učitelské profese ve smyslu „národní profese“ , kdy je  

učitel chápán jako představitel národní kultury, její uchovávatel a udržovatel (viz Příloha 

2). Výsledky dotazování poukazují na nejisté postoje učitelů pražských základních škol ve, 

vyjadřování hrdosti na přináležitost к národnosti (viz následující graf):

G ra f 10: „...že jsem  Cechem (Češkou) j s e m “ (relat. četnost %)

Učitelů, kteří jsou  „velmi hrdí“ na přináležitost к národnosti je  výrazně méně než 

v souboru běžné populace. Přesto Radek vyznává:
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„ Jsem  rád, že ta tradice j e  a když teď  sedím e  v době, kdy se znovu  
hovoří o tom, že budou po  pě ti letech vystaveny korunovační klenoty  
Karla IV. a da lší význam né historické relikvie, tak to člověka ja ko b y  
posune trošku , nebo zastaví se, řekne si: Jo, p řeci jen o m  jsm e  s tou 
historií sp ja tí toho našeho státu, přeci jen o m  m ám e být na co pyšní, 
m ám e být na co hrdí. “

Příloha 7 (Radek; 31-36)

Ještě méně jisté  jsou  postoje učitelů pražských základních škol к evropskému prostoru.

Následující g raf  prezentuje výsledky v souboru učitelů a v souboru běžné populace:

G ra f 11: „...že jse m  Evropanem (Evropankou) j s e m “ (relat. četnost %>)

Q učitelé
■  běžná populace

velmi hrdý(á) docela hrdý(á) ne moc hrdý(á) vůbec ne hrdý(á)

Jak interpretovat sledované jevy? Tyto způsoby identifikace s Evropou? Odpovědi 

musíme hledat v širším kontextu. Jak v teoretické, tak v empirické části zdůrazňujeme 

nutnost řešit výzkumný problém v širším kontextu. Dílčí výsledky proto musíme také v 

širším kontextu interpretovat. Které faktory ovlivňují identifikaci učitelů pražských 

základních škol s Evropou? Výsledky provedeného výzkumu poukazují na tradiční pojetí 

profese a důvěru v instituce. Učitelé pražských základních škol mají tradiční sebepojetí 

profese a jsou  skeptičtí ve vyjadřování důvěry v instituce. Jaký mají učitelé postoj ke své 

profesi? Jak učitelé pojímají svou profesi? Při interpretaci výsledků vyjdeme z analýzy 

výsledků hodnocení profesních znalostí.
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3.5.3 Pojetí profese

Učitelé patří mezi neustále sledovanou a v posledních desetiletích také dost kritizovanou 

profesní skupinu. Vyplývá to ze společenského požadavku loajality učitelů vůči státu, 

který má ve svých rukou vzdělávací systém (Walterová 2001, Walterová 2002, Vašutová 

2002, Pol 2007). Složitost problematiky souvisí s různorodostí konceptů fenoménu učitele 

(viz kap. 2.1 Učitel jako předmět výzkumu). Jak učitelé sami reflektují svou profesi? 

Podle Vašutové (2004) je  to pojetí spíše tradiční, v němž je  dominantní transmisivní role 

učitele (viz kap. 2.1 Učitel jako předmět výzkumu). Dokládá to výzkumnými nálezy z let 

1999 až 2003, které dokládají „...tradiční sebepojetí profese, v něm ž ovládání předm ětu  a 

je h o  výuky hraje stěžejn í roli (...) P řekvapující j e  přisouzení nej m enší význam nosti 

reflektivních a norm ativních znalostí, které jso u  v současnosti považovány za zvláště  

význam né  v profesionalizaci učitelů. Při analýze však musíme brát zřetel к povaze  

dotazované skupiny, z níž 57 % tvoří učitelé ve věku 31 až 50 let, tedy zkušení, zaběhnutí a 

ru tinn í uč ite lé '1 (Vašutová 2004, s. 32). Bude tradiční pojetí převažovat také v našem 

případě? Na základě výsledků konstatujeme, že učitelé pražských základních škol 

pojímají svou profesi také spíše tradičně. Ovládání předmětu a jeho výuky hraje stěžejní 

roli. Pořadí přisouzené protesním znalostem na základě průměrné hodnoty na škále bylo 

téměř identické s citovaným výzkumem.

Následující g raf  znázorňuje hodnocení význam u jednotlivých znalostí ze souboru 

profesních znalostí. Vyšší číslo označuje m enší význam  (na škále 1 = velmi významný, 2 

= spíše významný). Za nejvýznamnější označili dotazovaní učitelé psychosociální a 

komunikativní profesní znalosti (prům ěr 1,28) a kurikulární (oborové, předmětové -  

prům ěr 1,47).
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G r a f 12: P ro fesn í zn a lo sti p o d le  význam u (vyšší č ís lo  vyjadřu je  m en ší význam )

Reťlektivní spolu s normativními profesními znalostmi mají nejvyšší průměr, tedy pro

dotazované učitele nejmenší význam. Reflexe je  však považována za předpoklad rozvíjení

znalostí. Reflexe je  chápána jako  proces zahrnující nejen logické a racionální řešení

problému, ale i intuici, emoci a nadšení (Janík 2005, s. 123). V oblasti učitelského

vzdělávání se projevuje snaha koncipovat „reflexivní praxi“ (Vašutová 2004, Janík 2005,

Seberová 2006). Tyto otázky souvisí s autonomií učitele. Učitelům v České republice je

připisována nová role, stávají se tvůrci kurikula (viz 2.1.2 Socioprofesní role učitele).

Pojetí profese ilustruje postoje učitelů ke změnám. Jak učitelé přistupují к hodnocení

změn ve školství? Radek komentuje:

„ Současná doba j e  velm i zajímavá, ja k  z pohledu učitelů, tak 
určitě i z  pohledu žáků...M yslím  si, že  většina učitelů j e  ráda, že j e  
změna, i když ke zm ěně došlo vlastně p ře d  20 lety, ale p o řá d  mám  
takový pocit, že ta změna, která j e  v naší společnosti, že to ško lství 
nekopíruje tu změnu. M yslím  si, že  v naší společnosti proběhly  
daleko hlubší zm ěny než proběh ly  ve ško lství.(...) myslím  si to 
z toho pohledu, že vlastně ve školství, dalo by se říct, že taková ta 
nová krev nepřichází, ty, co učili p ře d  20 lety učí p o řá d  a znam ená  
to, že spousta z nich nebude opouštět své staré tradiční m etody  
práce. A v tom m ožná lidé vidí, že  společnost j e  trošku někde jinde, 
než j e  to školství. “

Příloha 7 (Radek; 11-21)



Následující g raf  reprezentuje názory učitelů v zastoupení jednotlivých škol. Musíme si 

uvědomit, že normativní znalosti zahrnují také znalost Rámcového vzdělávacího 

programu, kurikulární znalosti zahrnují oborové a předmětové znalosti a reflektivní 

zahrnující sebehodnocení učitele, reflexe změn a iniciování změn.

G r a f 13: H odnocen í význam ností vyhraných  p ro fesn ích  zn a lo s tí p o d le  ško l

3.5.4 „ Nedůvěra je  velká, je  velká..“

S tradičním profesním pojetím patrně souvisí i další výsledky. Výsledky dotazování

naznačují, že místo očekávaného entuziasmu a optimismu vůči budoucnosti se u učitelů

pražských základních škol objevuje větší skepse než u běžné populace. Jaké postoje mají

učitelé к současným změnám ve společnosti? Jaroslav shrnuje:

„No j á  vidím to, že kolem  člověka v ty společnosti se rozjíždí 

strašně moc informací, že společnost není schopná j e  vstřebávat a 

že lidé m ají po tom  poc it takový tý unavenosti, že j e  p o řá d  někdo  

honí. Jsou  nervózní z  toho, že nejsou schopni po jm out všechno. "

Příloha 7 (Jaroslav; 7-9)

V dotazníku byla aktuální společenská situace (viz kap. 1.2 Důsledky modernity)

zredukována na vyjádření míry důvěry v soubor patnácti institucí (viz Příloha 9 -  Q l) .  Ve
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výsledcích jsm e identifikovali dva specifické profesní typy -  učitel optimista, který „spíše 

důvčřuje“ většině institucí (nedůvěřuje nejvýše třem institucím z 15, S  = 15 až 18) a učitel 

-  pesimista, který „spíše nedůvěřuje“ většině institucí (důvěřuje nejvýše třem institucím z 

15, Z = 27 - 30).

Tabulka 3.33: M íra vyjádření d ůvěry vybraným institucím (Q l)
Učitelé (N = 137)

I absolutní počet relativní počet (v %)
Vyjadřuje optimismus 
(nedůvěru vyjádřil max. 3 
institucím)

15 - 18 12 9 %

Vyjadřuje skepsi 
(důvěru vyjádřil max. 3 
institucím)

2 7 - 3 0 25 1 8 %

12 ze 161 učitelů důvěřuje většině institucí, 25 ze 161 učitelů nedůvěřuje většině institucí.

V tomto vztahu se patrně odráží napětí mezi rovinou politickou ( v širším pojetí politicko- 

hospodářskou) a rovinou kulturní ve vzdělávacím kontextu. Toto napětí souvisí se 

společenskou krizí, která se netýká pouze České republiky nebo Evropy, ale vzhledem 

к hospodářským podmínkám celého světa.

Podle Giddense (2003, s. 83) je důvodem ke skepsi nevědomost, nebo opatrnost. Postoje 

důvěry jsou  silně ovlivňovány zkušenostmi v přístupových bodech, tedy v situacích, kdy 

se jedinec dostává do přímého kontaktu se systémem, institucí nebo zprostředkovaně 

prostřednictvím médií a ostatních zdrojů. Špatná zkušenost nabytá v takové situaci může 

vést až к rezignovanému cynismu (Giddens, s. 84) a odpoutání se od systému. Daniela si 

také všimla, že mezi učiteli:

I): Nedůvěřu je  velká, je velká.
T: A vůči všem m yslíte? Nebo vůči rodičům ? Obecně?
D: Ano, otrávenost. Jak  Ilavel kdysi říkal blbá nálada, tak to si 
myslím.

Příloha 7 (Daniela; 113-117)

Specificky sc to týká také vztahu mezi politickou reprezentací a občany: 

,,...V podm ínkách  globálního rozšíření národních států je  odpoutání se od  vládnoucích
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systém ů dnes tém ěř nemožné. Lze opustit zemi, v níž j e  vládní po litika  zvláště represivní 

(...), ale jen  tak, že vstoupím e na územ í jin éh o  sátu a přijm em e je h o  zákony"  (Giddens 

2003, s. 85). Učitelé pražských základních škol politikům důvěřují málo. Jak ukazuje 

následující g r a f  zatímco Evropské unii důvěřuje 48 % učitelů, Vládě České republiky už 

jen  23 %. Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ještě méně (16 %) a politickým stranám 

jen  4 % učitelů.

"spíše důvěřuji" (%)

6 0

5 0  ------------   \

4 0

3 0 ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 0 ---------

10 -------  ':i------------------------------   :

0  -------------------------------------------------------------  t---------------------------------- t-------------------------- --------------------------------------  t-------------------------- 1-------------------------- - I --------------------------- i

EU Vláda ČR Posl. Sněmovna politickým stranám
Parlamentu ČR

G ra f 14: Q l - Vyjádření důvěry (%)

Mají učitelé s politiky opravdu špatné zkušenosti? Jaroslav přiznává:

„M ám zkušenost, že každý p o lit ik  který jd e  s dobrým i úm ysly do 

politiky, bud' z  n í hrozně rychle uteče, nebo se radši přizpůsobí. (...) 

Žádném u politikovi nevěřím, že to dělá s dobrým i úm ysly.(...) 

Většina to dělá proto, aby si p ro stě  legálním i prostředky nakradla.

A když to nejde legálními, zkouší to nelegálním i. (...) N ěkdy mám  

pocit, že po litici jso u  lidi, k teří nejsou schopní být v reálném  živo tě  

úspěšní, tak jd o u  jin o u  cestou , tak aby rodině zase zabezpečili co 

nejlepší ekonom ické podm ínky. “

Jaroslav, 166 - 182

Je zajímavé, že míra důvěry vyjadřovaná učiteli pražských základních škol je  výrazně 

vyšší u mezinárodních institucí. Evropské unie (48 %) a Organizace spojených národů (63 

%). Odpovídá to výsledkům v běžné populaci (EB 66, 2006).
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3.5.5 „Není čas“

S čím mohou podobné postoje ještě souviset? Učitel stojí uprostřed konfliktu několika

světů: vzdělávání a hodnot, financování a politických rozhodování. Problém je obecnější a

netýká se jen  pojetí Evropy ve škole. Současné proměny společnosti ovlivňují každého

z nás. Nejen v rozhovorech se projevilo, že „...není č a s " . S tímto jevem jsm e se setkali ve

všech fázích výzkumu: v pilotážním průzkumu (viz kap. 3.2 Pilotážní průzkum), sběru dat

(Např. „ Při vší mé práci obtěžující"  - viz Příloha 6; 12) a toto téma pojmenovávají i

učitelé v rozhovorech:

„ Já musím říct, za ty léta, co učím, že to, co dříve bývaly sborovny a 
teď  j e  strašný rozdíl. M y teď  prostě  nemám e vůbec čas. (...)
D: Jako někdy sedět o přestávce a o něčem žvanit... třeba když jsem  
učila na m oravské vísce, tak jsm e  si vždycky sedli ke kafi a bylo o čem  
žvanit a my jsm e  probrali i ty pedagogický problém y, no !(...) Teď  ...to 
j e  (?)., že?, a už maže pryč.
N ení vůbec čas, prostor a navíc... ani není chu ť to řešit!"

Příloha 7 (Daniela; 118-127)

„Ale j e  fakt, že se o tom, zas tolik nebavíme. Jak  tady žijem e v to m  
fo fru  (...) A v podsta tě  máme je n  krátký přestávky nebo ani ne, když 
učíme i na tom jiným  stupni, pak pospíchám e domů, ... to j e  ta 
@ uspěchaná@  doba... “

Příloha 7 (Alena; 145-148)

3.5.6 „Jím je  to úplně jedno, oni chtějí m ít čárky!“

V průsečíku sledovaných jevů  -  celková skepse, tradiční pojetí profese, nereflektování

míry vlastní informovanosti, nedostatek času nebo nejisté postoje ve vyjadřování hrdosti

na přináležitost к národnosti nacházíme jev, který ilustruje Daniela:

„(...) N ení vůbec čas, prostor a navíc... ani není chuť to řešit! My jsm e  
měli teď  tu blbou akci a měli jsm e  sezeni a ředitelka říkala: no, napište  
si lak jako pár bodů, které předměty, co byste je š tě  rádi si vylepšili, ... já  
jsem říkala, já  kdybych na to měla šáhnout, lak bych já  si myslím, že
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na 1. stupni by se měla zlepšit hudebka. A teď  někdo říká, no a ani 
nejsou žádné skladby poslechové, nějaké ukázky a to, no a já  už nem ůžu  
hrát na klavír, klouby mám včudu, prostě ... a oni napsali hudební 
výchova. Druhy den jsem šla  nahoru do knihovny, tělocvikářka m i říká, 
poslouchej, tam prý byla nějaká připom ínka, že se blbě učí hudební 
výchova na 1. stupni. Já  jse m  říkala, no, já  si to ale taky myslím, no oni 
teda hned  holky kvůli které to je !
(...) Oni nebudou každej šahat do svýho. Oni každý řeknou: Ježiš, kvůli 
které to tam máme napsané? Kdo to neum í nebo nedělá? Jim  je  to úplně  
jedno , oni chtějí mít čárky! ...
T: A le čím to je?
D: ??? Otrávenost! Já když přijdu  do školy, mně holky říkaly: A ne, 
abys zase do všeho ryla! D rž hubu, prosím  tě! Ty se m usíš šetřit! A ť  
nejsi zase nemocná, a do ničeho se nem ontuj! Já když třeba na .. “Já  
jsem  se jenom  chtěla ze p ta t...“ -  Ne!....Nikdo nechce, aby byly  
problém y! Oni chtějí, už ve 12 hodin aby byli doma....Takže tady ta 
otrávenost je !  “

Příloha 7 (Daniela; 127-146)

Z hlediska postojů učitele ohrožuje kvalitu vzdělávacího procesu formalismus. Podle 

Starého (2007) se velká většina škol vypořádala s přechodem na vlastní školní vzdělávací 

program. Ani ze strany učitelstva nezazněly hlasy, které by podstatu reformy 

zpochybnily. Jaké mohou mít postoje к reformě ve skutečnosti? „Jim je  to úplně jedno, 

oni ch tějí m ít čá rky !“ (Daniela; 139-140)
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ZÁVĚR

Cílem předkládané práce bylo přispět к diskuzi aktuálních problémů profese učitele, které 

souvisí se současnými změnami ve společnosti. Zabývali jsm e se vymezením 

a souvislostmi pojmu „evropská identita“ učitele. Hledali jsm e  možnosti jeho  zkoumání 

v kontextu českého prostředí. Volba metody byla dána reálnými podmínkami výzkumu, 

které byly určeny charakterem hypotéz. Naše volba vyjadřuje jednu z mnoha možností 

výběru proměnných. „Evropskou identitu“ učitele jsm e vymezili jako  součást učitelova 

pedagogického myšlení.

Cílem výzkumu bylo identifikovat faktory identifikace učitelů pražských základních škol 

s Evropou. N a  základě analýzy výsledků výzkumu konstatujeme, že učitelé pražských 

základních škol se identifikují v první řadě s Evropou ve smyslu kulturní jednoty se 

společnými dějinami a hodnotami. Další významnou kategorií byla identifikace ve smyslu 

geografického prostoru obecně (např. kontinent), reprezentující konvenční vrstvu 

významu pojmu nebo prezentující individuální vrstvu významu tvořenou zkušenostními 

subjektivními rysy (např. můj kontinent). Důležitým závěrem je  také zjištění, že význam 

pojmu Evropa je  obohacován aktuálními sémantickými rysy vyplývajícími z konkrétní 

situace (významy Evropské unie), a to m ožná ve vyšší míře, než by sami učitelé 

pražských základních škol očekávali. Na základě výsledků a výběru indikátorů 

konstatujeme, že se učitelé pražských základních škol neidentifikují s občanství Evropské 

unie. Zjistili jsm e, že učitelé pražských základních škol nereflektují na rozdíl od běžné 

populace svou reálnou informovanost o Evropské unii. V porovnání s běžnou populací 

mají více nejisté postoje к podpoře členství České republiky v Evropské unii. Reflektují 

však význam Evropské unie pro budoucnost svých žáků. Byla potvrzena hypotéza, že
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učitelé pražských základních škol jsou optimističtější v hodnocení členství ČR v EU 

z hlediska budoucnosti žáků než z osobního hlediska.

Během výzkumu jsm e  se často dostávali do situací, kdy bylo náročné rozhodnout, zda 

zvolený postup je  pro řešení výzkumného problému relevantní. Snažili jsm e se proto 

obohatit zvolený kvantitativní přístup postupy, které by mohly známé omezení 

kvantitativního přístupu zmírnit. Proto jsm e realizovali pilotážní průzkum, předvýzkum 

a několik rozhovorů s učiteli. Tato opatření nám byla velkou pomocí při interpretaci 

výsledků.

Způsob řešení výzkumného problému je  jednou z mnoha možností. Výsledky potvrzují 

nejednoznačnost obecného vymezení pojmu „evropská identita“ učitele. V dalším postupu 

proto doporučujeme zejm éna širší využití kvalitativních metod výzkum, např. j iž  ve fázi 

výběru proměnných, protože kvalitativní výzkum jde na rozdíl od kvantitativního do 

hloubky jevů, které se snaží zařadit do širších kontextů. V jeho  průběhu také nezaujímá 

výzkumník takový odstup od zkoumaných subjektů, ale je  s nimi v bližším spíše 

neformálním vztahu. Právě tyto rysy by pro řešení problematiky jistě  byly přínosem. 

„Evropskou identitu“ učitele vymezujeme jako součást učitelova pedagogického myšlení. 

Jedná se o soubor profesních idejí, postojů, očekávání, ale i předsudků, které vytváří 

kognitivní základnu pro učitelovo jednání, realizaci vzdělávacího procesu, působí 

formativně na žáky -  spoluvytváří tedy také samotnou kulturu školy. Kulturou školy 

rozumíme specifické rysy konkrétní školy, zejména sdílené hodnoty, postoje, normy, 

symboly, ale i vztahy školy к okolí. Problematika „evropské identity“ učitele se 

nevztahuje jen к profesi učitele, ale spoluvytváří prostředí školy. Je přeci důležité položit 

si otázku: Co si myslíme, čemu věříme, kdo jsm e?  Reakce respondenta: „ Nechápu sm ysl 

dotazníku -  p rác i s výstupy. Co může m ůj p ro fesn í posto j к evropanství ovlivnit a co 

odchylka od  běžné popu lace?"  (Příloha 6; 2H - 29), dokládá, že sebereflexe mezi učiteli
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pražských základních škol není samozřejmostí. Přesto zde je: „Vlastně jse m  si p ř i něm  

(vyplňování dotazníku (pozn. autora)) kladla dost otázek a inspirovaly m ě к většímu zájm u  

o ES, o n ě m žs i uvědomuji, že  vím m álo" (Příloha 6; 4 -  5).

Východiskem práce bylo řešení výzkumného problému v širokém vzdělávacím kontextu. 

V tomto kontextu jsme následně hledali souvislosti zjištěné identifikace. Tyto souvislosti 

nám pomohly ilustrovat realizované rozhovory. Učitelé v nich pojmenovávali zjištění 

kvantitativného výzkumu. Můžeme tedy konstatovat, že způsoby identifikace učitelů 

s Evropou široce souvisí se současnými změnami ve společnosti. Učitelé stojí uprostřed 

konfliktu roviny společensko-kulturní a ekonomicko-politické. Kéž by si společnost stále 

více uvědomovala hodnotu vzdělávání jako „skrytého bohatství“ . Pevně věřím, že reflexe 

pojmu „evropská identita“ učitele bude alespoň malým příspěvkem do takové diskuze.
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PŘÍLOHY

Příloha 1: Prostředí důvěry a rizika v předm oderních  
a moderních kulturách

PR ED M O D ERN I
obecný kontext: převažující význam 
lokalizované důvěry

M ODERNÍ
obecný kontext: vztahy důvěry ve 
vyvázané abstraktní systém y

1. Příbuzenské vztahy jako  
prostředek stabilizující sociální 
svazky v čase a prostoru

1. Vazby osobního přátelství či sexuální 
intim ity jako  prostředky stabilizace 
sociálních svazků

£

2. Místní komunita jako místo 
představující znám é prostředí

2. Abstraktní systémy jak o  prostředky 
stabilizace sociálních svazků

>

Ъ
0

i

3. Náboženské kosmologie jako  
způsoby víry a rituální praxe 
poskytující interpretaci lidského 
života a přírody naplněnou 
prozřetelností

4. Tradice jak o  prostředek spojení 
přítom nosti a budoucnosti; 
orientovaný na m inulost
v rezerzibilním  čase

3. Na budoucnost orientované, 
kontrafaktuální m yšlení jak o  způsob 
spojení m inulosti a přítom nosti

•*“»4
.N

1. Hrozby a nebezpečí ze strany 
přírody, jak o  šíření infekčních 
chorob, nespolehlivost klim atu, 
povodně a jin é  přírodní pohrom y

1. Hrozby a nebezpečí vzešlé z reflexivity 
m odernity

^5
Ъto
ov

2. H rozba lidského násilí ze strany 
plenících vojsk, m ístních lapků, 
loupežníků či zlodějů

2. H rozba lidského násilí v důsledku 
industrializace války

a .
3. R iziko ztráty boží milosti nebo vliv 
zlovolné magie

3. Hrozba ztráty osobního smyslu 
odvozená z reflexivity m odernity 
aplikované na „já“

Citováno: G iddens 2003, s. 93
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Příloha 2: Metafory

Metafory, které jsou vzhledem к profesi učitele v české literatuře používány:

• N em ožná pro fese  vychází z představy radikálního zhoršení pracovních podmínek, 

z důvodů neúměrných rizik nebo zátěží. Profese ztratila budoucnost, výsledek 

práce je nejistý, nezjistitelný nebo společností znehodnocený, že ani nelze mluvit o 

profesním zadost i učiněn í.

• O ptim istická profese vychází z odmítání pedagogického pesimismu, profesi 

udržuje v dosažení výsledku po těžkém překonávání překážek, víry v lepší stránky 

v člověku. Tento optimismus se udržuje téměř za všech okolností i navzdory 

výchovným selháním.

• A ngažovaná profese  vychází z metafory, která vyjadřuje, že učitel se vstupem do 

takové profese stává také veřejným činitelem, jehož osobní jednání je  pod  

dohledem veřejnosti. К pracovní náplni přibývají i jiné dobrovolné povinnosti, jde  

zejména o přesvědčování v oblasti občanského, komunálního nebo kulturního 

života.

•  N árodn í pro fese  je  tradičním chápáním učitelské profese. Učitel je  vnímán jako  

představitel národní kultury, je jí uchovávatel a udržovatel. Národní specifika 

vytvářejí základ, bez kterého by jeho působení nebylo plnohodnotné. Charakter 

práce je  často výrazem určitého historického, národního a kulturního vývoje.

Citováno: Vašutová 2004, s. 35
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Příloha 3: Struktura rozhovoru
D im enze N adřazené

kategorie
Kategorie

Znalosti
obsahu

Znalosti vědních a 
jiných  obsahů 
(subject m atter 
content know ledge)

У vzdělávací cíle a vyučovací obsahy 
předmětu vztahující se к tématu Evropy 

У význam obsahu a cílů týkajících se Evropy 
ve vztahu к národu, regionu a světu 

У přínos předmětu к identifikaci žáků (podle 
odhadu učitelů)

У re flexe přínosu jako dostatečná, jako  
přehnaná nebo nedostatečná, popř. jiné  
alternativy

D idaktické znalosti 
obsahu (pedagogical 
content know ledge)

У možnosti, strategie, jak  žákům přiblížit 
Evropu

У prvotní porozumění žáků Evropě 
У význam Evropy и žáků 
У funkce evropského vědomí и žáků

Znalosti kurikula
(curriculum
know ledge)

У Evropa jako součást kurikula jiných
předmětů a souvislosti s vlastním předmětem 

У používání učebních plánů, učebnic a dalších 
materiálů к přípravě vyučování 

У účast na přípravě učebních plánů

Instituce
a
interakce

sociální role o význam profese učitele 
o radost z vyučování 
o sebereflexe -  možnosti změny a zlepšení, 

další vzdělávám

předjím aná
očekávání

o význam a postoje současné veřejnosti к 
Evropě

o silnější podpora evropského vědomí

postoj školy 
к tém atu Evropy

о к Evropě se vztahující tradice školy 
o role Evropy ve všedním životě školy 
o diskuze s kolegy vztahující se к tématu 

Evropy

Učitelovo
pojetí
Evropy

sounáležitost s 
prostředím

• vztah к regionu, sounáležitost s národem, 
Evropou, světem (standardizováno 1-5)

•  důvody silnější identifikace
• souvislosti sounáležitosti se subnárodním, 

národním a evropským prostředím

EU • postoj ke vstupu země do EU

význam  Evropy • asociace vztahující se к Evropě

Citováno: Jobst 2006, rkp.
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Příloha 4: Záznam  z hospitace (pilotážní průzkum)
Záznam  z hospitace č.2_________  ________________ ______________
EVS 1. hodina
učí: P.P.
Daturu: 3.11. Arch 1

Průběh hodiny
Činnosti učitele min Činnosti žáků min pozn.
shrnuje závěry poslední hodiny, 
opakuje cíl dnešní 
dvouhodinovky, který byl 
vym ezen již  v m inulé hodině: 
žáci budou psát písem nou práci, 
otázky sami form ulovali v m inulé 
hodině, otázky byly vyvěšeny na 
nástěnce, měli m ožnost přípravy i 
konzultace s vyučujícím i

3 třída se pom alu zklidňuje, 
je  cítit nervozita před 
písem kou

3

vyřizuje organizační záležitosti 
vztahující se к hodině

2 2

uvádí a zadává test, bude trvat 20 
min + přídavek bude max. 5 min 
(pravidla dopředu pevně 
stanovena), vysvětluje postup, 
části testu, ptá se na případné 
dotazy, aby m ohlo být zkoušení 
zahájeno

5 připravují se na test, 
uklízí věci z lavice, 
připravují papír, pom alu 
se zklidňují, jednotlivci 
m ají organizační otázky

5

vyhlašuje začátek písem ného 
zkoušení,
v průběhu zkoušení kontroluje, 
dohlíží, je  nápom ocen -  
upozorňuje, pom áhá se orientovat 
v čase, povzbuzuje, upřesňuje, 
kladně hodnotí, že žáci respektují 
daná pravidla

16 hrobové ticho, žáci se 
soustředí na práci -  
žádají o přídavek 
(Slíbených 5 minut)

25 Výstup
1
(příloha)

Zadání
písem.
zkoušení

učitel jedná  s příchozím  
studentem

1 do třídy vstupuje cizí 
žák se vzkazem  a 
narušuje koncentraci 
třídy, po m inutě se vše 
zase pom alu uklidňuje

vypisuje na tabuli další průběh 
hodiny:
po skončení testu bude 
následovat hodnocení složek 
studentů
v další hodině prom ítán film  o 
vývoji Evropy к EU 
(video/poznám ky)- m ezníky, 
osobnosti, pojm y

10 pokračují v práci
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zadává autoevaluaci vlastních 
složek dle předepsané struktury. 
Dále udává zám ěr: sebereflexe a 
následná konfrontace 
s hodnocením  učitele

5 kom entují a reflektují 
zadání, zjevně se nejedná 
o běžnou záležitost -  
hodnotit sám vlastní práci

Výstup 2 
(příloha)

(struktura
hodnocení)

zadává hodnocení složek 
spolužáka, opět podle předepsané 
struktury, vysvětluje blíže, 
doporučuje m ožné roviny 
hodnocení: žáci si m ají klást 
otázky: jsou  složky úplné? Co mi 
v nich chybí? Co autorovi 
doporučuji к vylepšení?

5

Příloha 1 : Zadání písem ného zkoušení

1) Jaké pom ěry panovaly v Evropě v 15. století? Jak na ně Jiří z Poděbrad reagoval? 
Rozveďte jeho  „plán kolektivní bezpečnosti“ .

2) C harakterizujte EU jakožto  společenství přispívající к ekonom ické stabilitě
v Evropě po druhé světové válce. Které hodnoty zvlášť zdůrazňuje? Na jakých 
principech funguje?

3) Inform ační politika vlády ČR o EU 
Co znam ená slovíčko politika?
Integrovaný inform ační systém o EU v ČR: 5 hlavních pilířů včetně vysvětlujícího 
kom entáře
Co podle vás znam ená v tom to případě „integrovaný systém “ ?

4) A ktualita (fakta, kom entář, zdroj)_______________________________________________

Příloha 2 : Struktura hodnocení složek studenta

1) Titulní strana -  je  poznat, kom u složka patří?
2) Data a hodiny -  jso u  od sebe odlišeny jedno tlivé  dvouhodinovky?
3) W PP -  W orld Press Photo -  je  vložen inform ační m ateriál? Je připsán vlastní 

kom entář к návštěvě výstavy, vlastní názor na výstavu, problém y tam 
prezentované?

4) A ktualita -  nechybí opět vlastní kom entář к aktualitě?
5) Leták
6) Pracovní poznám ky z hodiny
7) M ateriály z hodin -  Jiří z Poděbrad, 2.pol. 20. stol.- je  poznat, že jsem

s m ateriálem  pracoval?____________________________________________________
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EVS 2. hodina
učí: P.P.
Datum: 3.11. Arch 1

Činnosti učitele min Činnosti žáků min pozn.
Obsah hodiny oznám en 
v předešlé hodině 
Úvod ke sledování videa: 
učitelka zadává sam ostatnou 
práci m etodou volného psaní na 
téma: Evropa po druhé světové 
válce

2 pom alu se koncentrují, 
žádají podporu učitelky 
(papír, upřesnění zadání)

učitelka odstartovává 
sam ostatnou práci, kom entuje 
tém a, kom entuje m etodu, 
vysvětluje, upřesňuje, zám ěr, 
souvislost s nadcházejícím  
videem

3 sam ostatně pracují (více 
či m éně), někteří 
kom entují, že je  napadá 
pouze: , je  pátek, je  pátek, 
je  pátek, nic mě 
nenapadá, stále nic 
n e v ím ...“

učitelka zadává hodnocení 
volného psaní, nejdříve 
sebehodnocení, všichni mají 
znovu přečíst a podtrhnout 
nosnou m yšlenku -> nosné 
m yšlenky se vzájem ně diskutují 
- učitelka m yšlenky třídí a 
doplňuje; reflektuje fakt, že si 
žáci neuvědom ili a nejm enovali 
význam nou osobnost

5

pracují

diskutují, vyjm enovávají 
své nosné m yšlenky

Výstup 3 
(příloha)

učitelka uvádí video, sděluje 
zám ěr videa a také avizuje 
následnou práci s videem  
v následné hodině, žáci m ají 
sledovat prezentované m ezníky, 
události, osobnosti

2

pouští video, pozorně sleduje, 
m onitoruje situaci ve třídě, 
zapisuje si poznám ky pro 
plánování následující hodiny 
pět m inut před koncem  hodnotí 
situaci jako  neúnosnou a končí 
prom ítání videa (prom ítnuta byla 
pasáž zahrnující období od první 
světové války po založení ESUO 
v 50. letech) -  zbývá dalších 30 
min videa

25

s postupem  času 
pozornost viditelně i 
slyšitelné upadá
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učitelka shrnuje a usouvztažňuje 
m ezníky a osobnosti 
prezentované ve videu

5 diskutují, spolupracují s
učitelkou
část studentů ruší

ukončuje hodinu 1 odchází ze třídy

V ýstup 3_________________________________________________________
železná opona
berlínská zeď -  je jí pád v roce 1989 
občanské války v Evropě
Československo: Pražské jaro  -  vpád vojsk varšavské sm louvy 1968 
-> norm alizace, 1989 - sam etová revoluce
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Příloha 5: Předvýzkum
O tevřená položka: „Pokud ještě něco dalšího chcete sdělit, využijte příležitosti zde:“

I o O tázka F - výrazně nejisté a neurčité, Q6 nelze určit bez m ěřítka, Q8

také. Celkově jsou  otázky velm i špatně form ulované, potřeboval 

3 bych bližší vysvětlení. O dpovědi často špatně vystihují reálný stav

věcí. N ejhůře hodnotím  otázku Q13a + Q13b - to je  znám ka 

5 zásadního nepochopení! Doporučuji ZÁ SAD NÍ REVIZI celého

dotazníku;

o N evím , jakou  vypovídací hodnotu tento dotazník má, např. otázka 

7 Q 1 je  pro mne těžko zodpověditelná (tisku spíše důvěřuji =

kvalitním u, ale nekvalitním u ne) N avíc ještě  důvěřuji znam ená, že se 

9 m ě žurnalisté nesnaží zám ěrně klam at, ale nakolik jso u  inform ace v

tisku uveřejněné O PRA V D U  pravdivé, to je o tázka atd. M nohé z

I I  otázek v 2. části jsou  špatně form ulované (m nohdy bych zaškrtla 

zároveň "ano" i "ne", protože by bylo třeba vysvětlení. U některých

13 otázek si nejsem  jistá , jak  jso u  m yšleny (organizace, které jsou

schopné kontrolovat důsledky globalizace - u m nohých se 

15 dom nívám , že by schopné byly = jsou , ale nejsou O C H O TN É tak

činit).

o a) otázka Q5 není šťastně form ulovaná - např. body 1,2 vůbec 

17 nem usí m ít souvislost s EU - ten, kdo nesouhlasí, m ůže být ten, kdo

se cítí nebezpečněji/nestabilněji nebo ten, kdo si m yslí, že to nemá 

19 souvislost se vstupem  do EU. Tyto dvě varianty jso u  ovšem

radikálně odlišné, jsou  uvedeny ale pod jednou  m ožností.

21 b) ptáte se často na dem okracii - tlačíte respondenta do im plicitního

axiom u, že dem okracie je  nejkrásnější systém  na světě - ve 

23 skutečnosti se jedná  o vládu dezinform ované nevzdělané lůzy... a už

to vím e od Perikla... Nabídky jsou  tendenční, to by se v 

25 renom ovaném  výzkum u nestalo...

c) co je  proboha otázka Q6? Co to je  "budování"? Co to je  "budování 

27 Evropy?"
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29

31

33

35

37

39

41

43

45

o Q 19 využila bych spíše jako  stupnici důležitosti

o Snad radši ani n e ... Už tak mě všichni dosti pranýřují za to, že 

nem ám  studentům  vnucovat tolik inform ací, ale že m ají spíše 

diskutovat a tvořit si vlastní názo r... Ale jak  si m ůžou na něco udělat 

správný názor, když nevědí, kdo to byl A do lf H itler a proč je  letošní 

rok rokem  2006??? Tak jim  občas vnucuji zábavné historky o tom, 

jak  Reinhardu H eydrichovi vykuchali slezinu a proč by na otázku 

„kdo objevil D N A “ nem useli odpovídat „ Jež íšm arjá jo ze f" ... Je to 

chabé, to uznávám , ale v biologii a chemii toho m oc nezm ůžu ©  

o Q1 Toto bylo pro mne hodně těžké - asi jsem  příliš naivní, či

ovlivněna m édii?? Q 1 1 Toto je  pro m ne velm i těžké!! G lobalizaci v 

rozum né (kontrolované) míře považuji za nevyhnutelnou ... A 

členství v EU je  vlastně globalizace?...Q  12 neodpověděla- vůbec 

nevím ...Q 17 pro mé žáky nudné - 2 - z m ého pohledu ne nudné, ale 

přínosné, potřebné, ale m yslím , že oni m ají pocit zbytečnosti - proto 

nudné. Sam ozřejm ě záleží asi na nastavení obsahu a m etodách. 

Děkuji za inspiraci, stojím  o konzultaci... 

o rádo se stalo!
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I o Obtížné vyplňování z toho důvodu, že na některé otázky se těžko

odpovídá, vím e, jaké  by to m ělo být, ale není to tak. N ěkdy je  i těžké se 

3 přiklonit к daným  odpovědím  (ale to u dotazníků bývá).

o V lastně jsem  si při něm kladla dost otázek a inspirovaly mě к větším u 

5 zájm u o ES, o něm ž si uvědom uji, že vím  jen  málo.

o Jeden (dotazník) z tisíce.

7 o  D otazník obtěžoval.

o V elice zjednodušující, v Q9 jste  nedali na výběr ty oblasti, na které má 

9 negativní vliv.

o Q20 postrádá neutrální postoj - ani/ani.

I I  o V ážená paní G rôschlová, některé skupiny dotazů byly form ulovány

značně tendenčně.

13 o Přeji paní doktorandce zdárné dokončení studia

o H odně úspěchů!

15 o Při vší m é práci obtěžující

o  Věřím  na kom unitní rám ce rozvoje jednotlivců, globalizace tom u

17 nenapom áhá. Rodina ztrácí svůj výhradní podíl na životním  štěstí, lidé

potřebují najít kořeny ve své kom unitě a ve svých rodinných vztazích.

19 o D otazník je  příliš dlouhý! Něco jsem  zaškrtal, protože to chtělo vedení

naší školy. O sobně m ám  к takovéto práci odpor.

21 o N ěkterým  otázkám  jsem  nerozum ěla

o Zbytečný form ulář, když si představím , kolik papíru bylo popsáno, kolik 

23 pracovních sil využito na čtení a vyhodnocen í...

o  snadný, obvyklý dotazník, leč nudný

25 o D otazník byl snadný, ale dlouhý.

o K éž by vzrostl počet kvalifikovaných učitelských profesionálů, kterým 

27 by bylo za je jich  kvalitní práci alespoň D O BŘ E zaplaceno!

o N echápu smysl dotazníku - práci s výstupy. Co m ůže můj profesní

29 postoj к evropanství ovlivnit a co odchylka od běžné populace.

Příloha 6: Otevřená položka
„Pokud ještě něco dalšího chcete sdělit, využijte příležitosti zde:“
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QBa Evropan a občan EU. M ají tyto pojmy stejný význam ? (Ano -  ne)
QBb C htěl(a) byste к tom uto problém u něco poznam enat?
(otevřená položka)

30 o Evropan je  pro mne nadřazenější pojem , bližší

o Do EU postupují jednotlivé státy postupně 

32 o N em usí být v Unii všechny státy Evropy

o EU na jednu  stranu obyvatelům  Evropy některé věci usnadňuje, např. 

34 cestování, na druhou stranu kom plikuje nesystém ovou byrokracií

o Evropan je  širší pojem  

36 o N ezneužívat evropské předpisy ve jm énu  EU

o M yšlenka evropské unie mi není blízká 

38 o Je třeba, aby postavení ČR bylo rovnocenné se zakládajícím i členy

o Čech také není totéž, co občan ČR 

40 o Být Evropanem  přeci ještě  neznam ená být členem  EU!

o Evropan - člověk žijící či přijíždějící z kontinentu Evropa, občan EU - 

42 příslušník státu začleněného do EU

o Evropan=obyvatel kontinentu Evropa 

44 о V Evropě je  43 nezávislých států, ze kterých je  27 v EU

o Pojem  Evropan je  pro mě nadřazen občanu EU 

46 о V budoucnu asi ano, až všechny země Evropy budou tvořit jeden celek

(dům )

48 o Další pokus, jak  sjednotit lidi. Předem  odsouzen к neúspěchu -

ekonom ika není sjednocující, ale vztah člověka к člověku.

50 o Ani občan EU nem á rovnocenné podm ínky

o Jako občan EU trochu tápu, být Evropanem  je  jasné  

52 o Raději jsem  Evropan než občan EU

o Platit to bude, až všechny zem ě Evropy budou v EU 

54 o Turecko: jin á  m entalita obyvatelstva než ostatních Evropanů. Nedělalo

by to dobrotu.

56 o N ejsem  si jistá , zda občan EU je  ve výhodě před Evropanem

o Ze 47 států je  v EU 25 států.

58 o Evropan je  i Ukrajinec, Bčlorus atd.

o Člověk žijící v Evropě = Evropan (pro m ne). Pokud by platilo Qba - 

60 kdo či jak  by byl nazýván Švýcar?
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Příloha 7: Polostrukturované rozhovory

Transkripční konvence

otázka ?

oznám ení; klesavá kadence
naznačení pokračování výpovědi
zdůraznění slova nebo jeho  části text
zdůraznění konce výpovědi, výkřik (zvolání, 
rozkaz)

text!

pauza
hezitační zvuk (eee, yyy) #
sm ích @
hovor se sm íchem @ text@
nesrozum itelný úsek (?)
těžce srozum itelný, předpokládaný úsek (text)
přitakání neverbalizované (uhm) &
náhlé přerušení výpovědi tex/
bezprostřední navázání na předchozí výpověď 
partnera

—

text m luvený současně, tzv. overlap [ ] - hranaté závorky pod 
sebou

A: a potom  [ona]
B: [ne] to bylo 
takhle

kom entář autora transkriptu <texl>
(Leix 2006)
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7. 7 Jaroslav
ředitel základní školy v Praze 
věk: přes 40 let 
délka rozhovoru: 53 m in, 27 s 
T : tazatel 
R: pan ředitel

I T: # C htěla bych se vás chtěla zeptat, co si m yslíte o dnešní době -  říká se naše 
uspěchaná doba, to, co se děje ve spoleěnosti#když bychom  to měli vztáhnout

3 třeba к tradicím , nebo., jaký  m áte vztah к tom u, co si o tom  m yslíte
Ř:[&]

5 T:[obecně], nejen jak  se to vztahuje ke škole, ale i třeba jak  se to vztahuje, jak  to
souvisí se školou

7 R: No já  vidím  to, že kolem  člověka v tý společnosti se rozjíždí strašně moc
inform ací, že (?)není schopná je  vstřebávat a že m ají potom  pocit takový tý 

9 unavenosti, že je  pořád někdo honí. Jsou nervózní z toho, že nejsou schopni
pojm out všechno. Před těm i dvaceti třiceti lety byl ten trend takový trochu jako

I I  renesanční člověk a všechno zvládat a to je  ta tradice, která ješ tě  trochu přetrvává 
a dneska jso u  lidi jako  handicapováni a bojí se vnitřně přiznat si neúspěch jenom

13 proto, že něco nevím .
T .&

15 Ř: Ale na druhou stranu já  to můžu odpálkovat a říct, ale já  um ím  to a to a pak
jsem  na to přeborník, takže taková ta užší profilace a rychlejší profilace, která 

17 v současný době jakoby  nastala směrem  к jednotlivci je  asi problém , se kterým se
jakoby  vnitřně perem e. My se trochu tak dívám e na ten západní svět třeba a tam 

19 se dom nívám , že už to prostě sfoukli,
T: jo

21 že m y je  teď jako  doháním e, a běžím e rychleji, než běželi voni,
T .&

23 oni se všichni usm ívaj, že jso u  v pohodě a m ám  ten pocit, že je to právě proto, že
si řeknou, já  tohle prostě nezvládám , já  sem blbej na tohleto a na tohle se zeptám  

25 někoho jinýho  a pozvu si firmu.... Dobře si vzpom ínám , když jsem  cokoliv
potřebovali, tak jsm e  si to dělali 

27 [doma]
T[&]

29 Ř: dneska proč bych nezavolal toho instalatéra, nebo proč bych musel rozum ět
globálním u oteplování @ a m luvit o něm @  když tom u houby rozum ím , že jo.

31 T. &
Ř: Tak si m yslím  taky, že je  taková, že v tom se taky m ění role tý školy, nebo tak 

33 to alespoň cítím  a tak to taky dělám e, že vlastně neučím e ty děti inform ace, ale
um ět s nim i pracovat, třídit je , dávat je  do souvislostí, klidně si přiznat, tomu 

35 nerozum ím , ale podívám  se tam hle
T. &

37 Ř: anebo se prostě na to vykašlu, protože m ě to vůbec nebaví, ale naopak mě to
rozčiluje. To je  tak, že ten člověk m ůže dostat, nebo že se i ta společnost se někdy 

39 tlačí do toho O rw ellovskýho postoje absolutní kontroly a z toho já  tedy mám na
druhou stranu obavu 

41 T .&
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53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

Ř: už i třeba dotazy rodičů typu, jestli by nem ohli m ít děti čip a ve dveřích by 
byla brána, která by sním ala jejich  dítě a dala jim  im puls na m obil, že teda dítě 
vstoupilo do školy 
T :@
R:To ve m ně vzbuzuje úplně hrůzu, absolutní nedůvěru rodiče ve své dítě 
T. &
a za druhé absolutní kontrolu. [To přece]

T:[jo]
R: není m ožný, to se ztrácí identita, svoboda, na jedné  straně tu svobodu 
proklam ujem e a na druhou stranu ty lidi v touze nebo m ožnostech dělat cokoliv 
T .&
R: jsou  schopni om ezit svobodu toho druhýho.
T: Tak asi zase těm rodičům  jde  o pocit toho bezpečí,
R: & zatím  m ůže to dítě tatínkovi nebo m am ince poslat SM S, nebo si to m ůžou 
ověřit, [ale]
IL io ]
Ř: to sice m ožná, že je  ta společnost ohrožující

(  )
10:55
Ř : ... a v okam žiku, kdy ty lidi právě vyjedou ven, tak se potom  vrací a přináší 
zpátky ty pozitivní hodnoty, protože vědí teda...
T: jo , vlastně, že tedy zhodnotí, nebo vlastně vidí, poznají lépe ty naše hodnoty, 
odliší je  od těch ...
Ř: Ano, umí si to zhodnotit, zjistí si vlastně, že tam jso u  lidi šťastný, že mají 
vodu a tady si lidi stěžujou, že maj vodu, pivo, víno a co všechno ještě  m ožnýho 
a za cenově úplně jiných  podm ínek, třeba že ty šance třeba tady pracovat a být 
úspěšný jso u  stejný jako  někde jinde... je to a potom  přinese ještě  nějaký 
pozitivní m yšlenky v jednání s lidmi,
T: &
Ř: když se vezm e, že [&]...já  osobně jako  nejsem  pro ty svazující, norm am i 
evropským i svazující lana, které jako  občas Brusel vysílá, naštěstí ještě  zatím  
v rám ci školství funguje ten princip subsidiarity,
T: &
Ř: tedy nechat volnost tom u daném u regionu, což je  asi nutný, protože vždycky 

ten region m á své školství a to školství reaguje na ten region a nikoliv na to, co 
bude pískat Brusel.
T: A co m yslíte#, jestli byste konkretizoval, třeba nějaký příklad toho, co Brusel 
podle V ás# vysílá, ty lana, který to jsou
Ř: už jenom  to, že my tam v podstatě nahážem e peníze (?) řečeno, a oni je  pak 
zase rozhazujou zpátky za určitých pravidel. Ovšem  pravidla taková, že vás to 
om ezuje. Já bych řekl, že to je  socialistický způsob financování. M y vám tedy 
zaplatím e tady todlencto, ale vy si tedy к tom u přidáte ještě 30 %.

J :  jo
Ř: Takže ten Brusel potažm o ovlivňuje vývoj v těch daných regionech.
T: &
Ř: A i třeba se vypisujou nějaký program y, teď  tenhle region se do toho nevejde 
do toho program u...
T: &
Ř: Teď se zjišťuje, že tedy tato republika m á odčerpáno m álo peněz, ale na druhé
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125
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137

straně se to hodnoceno jako  větší m íra svobody,
T. @ jo@
Ř: což je  pravda, protože to, co jste  tady viděla....já m yslím , že ekonom ická 
situace nebo ty ekonom ický vazby jso u  příliš vysoký...
T: &
R: Tam  arm áda těch úředníků, kteří tam  prostě leží, válej se, tloustnou, kupujou 
si věci bez daně a žijjou prostě z peněz všech občanů Evropský unie,... a mě to 
hrozně irituje. Ty peníze jsou  třeba v podstatě někde jinde  a oni si tam  jenom  
užívai.
T: &
R: Je to přerozdělování peněz jak  to fungovalo za dob V aršavský sm louvy, teď je  
to ovšem  v rám ci Evropské unie 
14:08 -  2. tém a
T : Já bych přešla к tom u dalším u tém atu, vlastně navážu na to, o čem jsm e se ..co 
js te  zm iňoval, m luvil jste  o tom, že děti těmi postoji rodičů m ůžou ztratit svojí 
identitu a že prostě potřebujem e vědět, kam vlastně patřím e a já  bych teda chtěla, 
když takhle...vám  teda dám  ty vrstvy, jestli byste je  složil podle důležitosti... 
jakou  m ají pro vás. Je to m ěsto, je  to teda nejbližší m ěsto, potom  region, náš stát, 
tedy Č eská republika, kontinent a svět. Kam vy osobně nejvíc patříte?@
Ř: Já asi nejvíc patřím  do regionu, už s ohledem  na vliv, který m ám  a odkud 
jsem , jsem  se tady narodil 
T: [jste z Prahy?]
R: [z pohledu školy] tady jsem  se narodil, sem jsem  chodil, teď  jsem  tady ředitel 
T: [vy js te  tady chodil]
Ř: Pak je  pro m ne důležitá Česká republika, protože jsem  na ni svým způsobem  
pyšnej a na rozdíl od většiny Pražáků bych to m ěsto dal až za tu Českou 
republiku

J :  jo
Ř: [A pak bych]
T: [Jo, že vy vní]m áte m ěsto jako Prahu a region jako  (název pražské čtvrti).
Ř: &
T:Jo, &
Ř: &
T: N o nevadí, nevadí!
Ř: A tady ty dva... no to je  velm i těžký, podle toho, jak ý  pohled na to vidím. Jako 
pro mě je  důležitější ten svět, protože ten m ůže vykazovat nějaký prvky nemoci -  
války a podobně, pro mě ten kontinent znam ená Evropa a kam arádi, to je  o tom 
kontinentě, m ně to asi jako , m ožná ten svět, svět je  pro m ne důležitější než ten 
kontinent
T: К  tom u vztahu, na co bych se ještě  zeptala, no třeba Evropská unie, jaký  je  
je jich  vztah ke globalizaci, nebo jestli to nějak souvisí, ...co si třeba pod 
globalizací představujete, taky je to hodně [frekventovaný]
Ř: [&]
T: slovo v současnosti
Ř: M ně jak o  ve všech těch okam žicích toho sjednocování nebo té globalizace 
právě nejvíc vadí ty prachy.
T: &, ta [ekonom ická stránka]
Ř: [ekonom ická stránka] ovlivňuje tu stránku politickou, ne ve vztahu stranické, 
ale ta politos jak o  práce pro občany... takže ty m ravní ideály, ty kom unikační 
toky, které by m ěly fungovat a to prostě to respektování druhých a um ět s tím
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druhým  navázat nějaký kontakt je potíráno právě tou ekonom ikou. Jakm ile tady 
prostě fungujou ty ropný kartely, který ovlivňujou ten svět, prostě za mě bojují 
nějaký politici a to vždycky bude vyvolávat nějaký konflikty. Dokať nebude 
odbourám  vztah politiky a ekonom iky, což nebude nikdy,
T: &
R: tak nelze očekávat, že dojde к nějakým  shodám  nebo vysloveně nějaká 
polarita... se m ůžem e jako  v rámci těch m alých regionů nebo v rámci tý Evropy 
tak ještě  tady .. i dva, tři, čtyři státy, který, který vlastně maj stejný jakoby  základ, 
ale zase v rám ci celé té Evropské unie zase tady budou ekonom ický tlaky, větších 
třeba něm eckých firem, anglických firem  nebo to je  jedno, nebo chtěl jsem  říct 
Poláky...je to vždycky o ekonom ickém  vlivu, ne o tom jako třeba říct si, třeba 
Praha občanům  
T: &
Ř: nebo @ m ě teď zrovna nic nenapadá...zkusím  třeba pitom ost, proč si neudělají 
radši jednotný  dopravní značky a dopravní pravidla, to je  zrovna věc, která by 
zrovna hrozně pom ohla,
T: &
Ř: ale ne .. jako , který člověka omezují.
T: &
Ř: N o a ...říkám , ta ekonom ická ...ty nitky táhnou od těch ekonom icky silných 
subjektů sm ěrem  к tý politice jso u  ty nitky... ten právě zase ten prostý občan to 
vním á tu  m ožnost je t  kam koliv, ví, když si budu chtít dát ham burgera, vím, co 
v něm bude,... vím , že se na tom a tom  středisku dom luvím , protože by měli umět 
taky anglicky 
T: &
Ř: nebo m ůžu cestovat, to jsou  prostě nejčastější takový jakoby  plusy, který má 
ta... m á ten vliv toho , co teda, ale ekonom icky je  to tedy obšancováno.
T: &
Ř: N a druhou stranu jsou  to právě tyhlety různý tlaky, který toho člověka můžou

T: A když teda v téhle souvislosti bych se ještě  zeptala, jestli důvěřujete našim 
politikům  nebo evropským
Ř: m ám  zkušenost, že každej politik, kterej jd e  s dobrými úm ysly do politiky, 
buď z ní hrozně rychle uteče, nebo se radši přizpůsobí.
T: &
Ř: Žádném u politikovi nevěřím , že to dělá s dobrým i úmysly.
T: &
Ř: V ětšina to dělá proto, aby si prostě legálním i prostředky nakradla. A když to 
nejde legálním i, zkouší to nelegálním i. A protože já  na bráchu, brácha na mě, 
takže jestli jsem  levej nebo pravej, oni to všechno na sebe vědí a neprásknou.
T: &
Ř: A už jso u  tak zaháčkovaný, zvláště v naší republice, která je  tak m alá, takže se 
tam všichni znají, oni si tam všichni prostě ty k a j , ... potom  pane docente a vidím i 
na té regionální politice, jak  to tady funguje, je  to těžké lavírování 
T: M yslíte tím přím o radnici m ěstský části [název pražské m ěstské č tvrti]
Ř: [název pražské  m ěstské čtvrti] 21:13

Ř: N ěkdy m ám  pocit, že politici jsou  lidi, kteří nejsou schopní být v reálném
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životč úspěšní, tak jdou  jinou  cestou, tak aby tu rodinu zase zabezpečili co 
nej lepší ekonom ický podm ínky.
( ...)23:21 -  3. tém a
T: A v tom hle všem , o čem  jsm e se nyní bavili, jak é  je  postavení autonom ie 
učitele, jestli je  dobře nebo do jaký  m íry, jestli je  učitel tedy nějak řízen třeba co 
m á nebo nem á v té škole, jestli cítíte nějaký tlaky třeba i , jestli ten tlak taky tou 
ekonom ickou sférou, nebo jak  se učitel s tou autonom ií umí vyrovnat, protože, že 
jo , kurikulární reform a dává víc autonom ie, jestli je  to pochopeno, jestli toho 
učitelé umí využít, nebo jestli si myslíte, že by toho měli víc využít 
R: já  nem ohu m luvit za jiný školy, já  m ohu m luvit jenom  za 
T: &
R: naší školu. #pokud ten člověk cítí tu svobodu a m ožnost zkusit si ledacos a 
následně, pokud se to nepodaří, tak potom  nem á problém y s tou novou reform ou, 
s „ervépéčkem “ .
T: &
R: M y jsm e  začli před třemi [lety]
T: [ vy js te  byli pilotní] škola
Ř: ne, nebyli. Nebyli jsm e, ale prostě jsm e si řekli, že proč už to neudělat, my 
jsm e tedy měli svůj vlastní projekt od roku 1993 do roku.. 1998, ten jsm e tvořili 
na koleně, pak to zrušili, jo , všechny ty experim enty, protože se to m uselo vejít 
do nějaké dotace, to my jsm e překračovali, no a tak jsm e si říkali, proč nevyužít 
zkušenosti tady z toho období plus 
T: &
Ř: to jsm e dělali podle N árodní školy, která je  hodně postavená právě na té 
aktivitě a svobodě toho učitele ale zároveň na spolupráci, o prožitku, zážitkový 
pedagogice no a tak jsm e to rychle, když jsm e tady znova procházeli 
rekonstrukcí,
T: &
Ř: jsm e  se teda do toho pustili....(?)
T .@
Ř: a dneska vidí, že tu m ožnost maj, ovlivní spoustu věcí, já  to třeba cítím  i ve
sm ěru к tý radnici, že cítí, že m ám e obrovskou moc
26:05(...)43:19
Ř: Ale tak já  jsem  optim ista, já  si m yslím , že se to jednou  podaří.
T: Co se podaří?
Ř: No, zm ěnit školu na instituci, která bude nikoliv učící, ale bude třídící. Bude 
třídit, um ožní těm  dětem  třídit inform ace, um ožní těm dětem  tady prožít si nějaký 
hezký období, zažít něco, co si potom  odnese, pozitivního, ale i negativního ...do 
života. I pocit zklam ání by si měl prožít, protože když kolem  něho budou všichni 
dělat ťu ťu ťu ňu ňu ňu,
T: &
Ř: a pak dostane přes prsty, tak je  sam ozřejm ě zdrcený, já  tohle vidím  na 
absolventech, kteří přicházejí z vysokých škol, kteří nejsou vůbec připravení na 
učitelský povolání,
T: &
Ř: nem yslím  tím , že neumí učit, neznají, to ne. N eum í kom unikovat s dospělým i 
a neum í kom unikovat., neumí si sednout s rodičem  a říct. Vaše dítě dělá to a to, 
přiběhne, bafne na ně,
že nějakej cucák, mi nebude vykládat, jak  m ám  vychovávat vlastní dítě, když ten 
si ještě ani jedno  dítě nepočal
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T: &
R: No a von se rozbrečí a uteče ze školství. Základní věci, který jso u  je  kontakt 
se zákazníkem . To není dítě, to je  ten rodič.

7.2 Alena
učitelka na 2. stupni, také na 1. stupni ZŠ (učí angličtinu)
věk: přes 40 let
délka rozhovoru: 21 m in, 23 s

(...)
I T: N em ám  připravený žádný krátký otázky, ale takový tři okruhy, to, co nás 

neustále obklopuje, co si m yslíte o současný době nebo # m luví se o uspěchané
3 době, o době globalizace, o přem íře inform ací a zároveň je  tu nějaký hlas, že by

se m ěly udržovat tradice, tak jaký  je  váš postoj к tom u 
5 A: No, takhle, já  si m yslím , že ty děti dneska mají hodně jakoby  inform ací a že to

je  docela zrychlený,ale vede к tom u i ta technika vlastně a tak..ale.@ já teď 
7 nevim (?)@ #...jako mě to trošku m rzí, že ty tradice jako  upadaj, že všechno

začíná být stejný, jako  ta globalizace, že jo , tak to mě třeba m rzí, protože já  mám 
9 ráda, že tohle je  jako  český, a jako ten národ je  takovejdle a prostě todle je naše

T:&
II A: zase na druhou stranu, ten vývoj tý techniky, počítačů, to se nedá zastavit, no, 

T:&
13 A: ale ... tak nějak udělat tu rozum nou ... tak nějak udělat m ezi nim a tu rozum nou

m íru obojího, aby to do sebe zapadalo, abysm e jakoby  nezapom ínali, že žijeme 
15 teda v Čechách a že všechno nem usí být jako  A m eričan

T: m yslíte tedy, že se to nevylučuje, jakoby  třeba ta globalizace a ta tradice,
17 A. no jako  takhle svazuje, já  si m yslím , že se to vylučuje, globalizace znam ená

pro m ě, že tak nějak to sm ěřuje к jednom u, takže já  tohle 
19 T: к jednom u

A: no, nějaký kom prom is, protože to ze sebe nikdo nevym aže, že? Že je  Čech 
21 nebo Ital, ale už je  tím ...protože já sam a žiju ve sm íšeným  m anželství.

T:&
23 A: Takže vlastně je  to těžký i tím hletím , ..v m anželství, protože m oje děti u ž jso u

Italočeši a budou m ít taky třeba sm íšený m anželství, takže postupně se bude ta 
25 tradice vytrácet, ale byla bych ráda, aby si s sebou brali

T: a podporujete v nich tedy tu 
27 A: češství i tu Itálii

(...) 4:00
T: a pozorujete nějak, že se prostě teď  v posledních letech se m ění žáci ve škole

29 nebo vztah je jich  rodičů ke škole? V souvislosti právě s tou prom ěnou?
A: &

31 T: S tou uspěchaností
A: Asi... rodiče jso u  hodně nároční a očekávají od nás jako  těch učitelů ty

33 nejvyšší výkony. A ...já to spíš pozoruju, protože učím  angličtinu a oni by chtěli
prostě, aby ty děti um ěly rychle anglicky, aby m luvily hodně anglicky a vlastně 

35 by na nás chtěli to, co ty děti m ohou získat, když chodí do nějakého kurzu, kde je
deset dětí,"

37 T:&
A: tak oni by si představovali, že to získají tady v ty škole.
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T:&
A: Jenže to nejde, protože tady těch dětí na tu angličtinu m ám e 20 
T:&
A: takže m y jim  nem ůžem e dát takovej jakoby servis.
T:&
A: Tak na to jso u  hodně náročný, na tu angličtinu a to, co po nás chtěj, tak různě, 
co třeba sleduju, ty jso u  trochu živější a asi trochu jako  vodrzlejší, jakože třeba 
to, co pro nás bylo úplně nem yslitelný si dovolit, tak jako  ty děti si dovolej...i to 
vidim  třeba na svejch dětech.
T:&
A: 1 když je  nějak vychovávám , tak je  to buď televize nebo z čeho, asi jsou  i ve 
větší pohodě, je  to že jim  dávám e, aby m ěli takovýto větší sebevědom í a už 
nemaj asi tolik strachu jako  jsme m ívali my,
T:&
A: prostě nevim , jsou  takový...vodrzlý.
T: A naopak [ty rodiče]
A: [ty rodiče si m yslej] že tozvládne ten učitel, jako  v hodně případech.
Jako některý jso u  rozum ný a berou to tak, že prostě je  to na dohodě m ezi, na 
společný práci toho učitele a rodiče. Jako základ dom a, jako  že ten základ jim  
dají dom a ty rodiče,
T:&
A: ten základní vzor,
T:&
A: a ve škole my tom u taky vlastně napom áhám e, že je  tady m ám e půl dne,
T:&
A: ale že i ..já., pro mě by bylo dobrý, aby tam  byla nějaká spolupráce toho 
rodiče a učitele. Zm ěřit se třeba na nějaký problém ový dítě, když ten rodič má 
T: A jso u  ty rodiče otevřený?
A: N ěkterý jo , některý ne, to už záleží, každej je  opravdu svůj, každej je  jedinec, 
kterej...někdo bude jenom  kritizovat, někdo rád spolupracuje! To je  potom 
takovej ideální stav.
T: M yslíte si, že to je  povahou těch rodičů, n e b o je  to něco jinýho? Jaký jsou?
A: N o asi je  to hodně i povahou a n e b o je  to taky ta doba, která je  jakoby 
náročná, tak třeba, když někdo pracuje jakoby v nějakým  zam ěstnání, kde jsou  na 
něj kladený nároky, tak si m yslim , že už to má v sobě a on taky klade ty nároky 
někde jinde. Ze prostě žije v takovým  světě, kde ty nároky jsou  veliký, takže je  
klade na tu učitelku, pak m ožná i na to dítě,
T:&
( - )  8:36 
2: tém a
T: A v souvislosti, ono se to vlastně i tak hodí к tom u cizím u jazyku...#  když 
bych se vás zeptala, tady vám dám ty kartičky# к tém atu kam patřím e. Když 
takhle vám  dám....
A:&
T: ...Česká republika, m ěsto, region, kontinent, svět.
A:&
T: Tak, jestli byste je  seřadila, podle toho, kam  vy nejvíc, co je  pro vás 
nejdůležitější. Od nejdůležitějšího po jakoby...co je  vám nejblíž.
A: [?]

I: [?]
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A:&... tak to je těžký...
A:[@ ]
T:[@ ]
A: asi to nebude,...region, to tedy m yslím e jako  třeba (název pražské  čtvrti).
T: No, když to takhle řeknete, tak ano.
A :......
T: Klidně, co vás napadá....tak к tom u povídejte.
A: Tak jakoby, podle toho, tak jak já se na to koukám ,
T: no, určitě!
A: protože, každej to vním á jinak,
T:&
A: pro m ě je  asi nejdůležitější ten kontinent, ale kvůli tom u, že tedy jsm e žili v tý 
Itálii, že tam  m ám e taky nějaký ty kořeny. Pak tedy my jsm e součástí toho světa, 
m usím e se navzájem  tolerovat a tak..no neviní no, pak je  pro mě zase hodně 
důležitej jako  osobně ..když bych na to koukala jako., tak by to pro mě bylo 
takhle.
T : Takže kontinent -  svět -  Česká republika -  region 
(?)
T: jo , jo ,jo .
A: A tam  je  m ožná pro mě hodně důležitej ten (název pražské čtvrti)
T :&, region, a m ěstem  vním áte,
A: m ěsto mi trochu tak splývá...Praha -  region, m ožná bych to dala takhle...
T:&
(...)
T: A vním áte třeba Českou republiku spíš ve sm yslu státu nebo z e m ě ,.... jestli mi 
rozum íte
A: spíš politicky nebo kulturně?
T: no, no, no.
A: no já ji  vním ám  spíš kulturně, jako  spíš ta historie, co nám tady zanechala, 
příroda,
T:&
A: ale jako  politicky 
T:&
A: ani ne.
T: A u toho kontinentu?
A:&
T: to tam taky?...něco к tom u, jako  vním áte kontinent..., co pro vás znam ená 
kontinent? Když je  vlastně na tom prvním  m ístě? Vy jste  tedy jednak  zmínila.. 
A:&
T: ...protože jste žila v cizí zemi,

[(?)]
A: Já to všechno vním ám  jako  ten domov.
(...)
T: je š tě  ten  třetí okruh, c o #  nebo au ton om ie u č ite le , k d yž se řekne, so u v is í to 

v lastn ě  s rám co v ý m a  v zd ě lá v a c ím a  program am a, je s t li  si m y slíte , že  vám  dávají 
více autonom ie, to znam ená sam ostatnosti, jestli vám to vyhovuje, že vlastně 
m ů žete  p řizp ů sob it to, co  děláte s dětrna tom u, jak  [ vy ..]
A: [možná] že jo , že mi to dává jakoby větší prostor, v podstatě, já  to necítím  
jako  nějaký om ezení, co dělám  s dětm a a co ne, zároveň je  dobrý si říct, kam 
bysm e jak o  chtěli dojít, jakým a způsobam a to je  luk, to je  dobře, že to je
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nechávaný na nás, ale asi je dobrý si říct, když ty děti končí tu základku, tak by 
135 měly když chtějí jít na tu střední školu, tak

T:&
137 A: by m ěly um ět tod le .

T:&
139 A: Zkoušky neustále jsou , probíhaj, a hodnotí, co přijm em  na základě těch

zkoušek, takže tohle je  trošku 
141 T:& a m yslíte tedy, že výstupy, který jsou  form ulovaný v Rám covým

vzdělávacím  program u, že jsou  , byste zhodnotila třeba příliš obecný, že by to 
mělo být konkrétnější, protože tam je, že jo, že mají být v nějakým  tom stupni, 
(...)

143 17:54
A: Já m yslím , že to takhle asi stačí. A pak asi záleží na každým  tom učiteli, jak  
m oc asi půjde do hloubky 

145 T:&
(...)

147 A: ale je fakt, že s o tom , zas tolik nebavím e. Jak tady žijem e v tom  fofru
T:&

149 A: a v podstatě m ám e jen  krátký přestávky nebo ani ne, když učím e i na tom
jiným  stupni, pak pospíchám e d o m ů ,... to je  ta @ uspěchaná@  doba,

151 T:&
A: Tak jako  že bysm e si sedli a popovídali o RVP, tak to ne no.
T:&

153 (...)
T: Tak už je  to 21 m inut, tak já  vás nebudu už dál zdržovat, děkuju vám  za 
rozhovor,
A:@

7.3 Daniela
učitelka na 1. stupni ZŠ v Praze 
věk: 60 let
délka rozhovoru: 22 m in, 36 s 
T : tazatel 
D: D aniela

I T : C htěla bych se s vámi pobavit o tom právě # jak  říkáte, půjdete do důchodu, 
D: No,

3 T: U ž m áte celou tu dráhu za sebou, takže m áte spoustu zkušeností, takže v čem
třeba je  ta současná doba jiná , než jak  to bylo na začátku, co se zm ěnilo, cokoliv, 

5 co vás napadne.
D: [?]

7 T: [?] právě úplně cokoliv, co vás napadne, co si m yslíte, jakoby,
D: Ve školství?

9 T: O becně i jak  to m á vliv na to školství, obecně na tu společnost,
D: No, asi ve všem  a jak o  prvotní jso u  #peníze.

II T:&
D: A i odraz školy, i odraz v dom ácnosti a z toho se odvíjející chování dětí vůči
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ostatním  dětem ,
T:&
D: Ten má, ten nemá,
T:&
D: Je to tady prostě daný,... co ještě... jsou  děti, který nem ůžou je t na školu v 
přírodě,
T:&
D: oni na to nem ají, ale oni to hrozně citlivý, aby to přiznaly, nebo přiznaly... oni 
to přiznají, oni to ví, ale před tou třídou,
T:&
D: aby to prezentovaly! T ak ! No, takže to je  tam..
T: a je  jich  m enšina?
D: je  jich m enšina.
T: Jo.'
D: Záleží zase na složení třídy,...toto, nebo když něco vybírám  na něco, vždycky 
si říkám , jestli je  to nutný, jestli by to nešlo někde nějak jinak  ušetřit, že bychom  
tam  došli pěšky, nejeli tram vají nebo něco, že se snažím  ty rodiče,
T: aby se elim inovalo,
D: rodiče šetřit, i dopředu,
T:&
D: za prvé strašně nesnáším  v televizi takový ty # pořady, nebo i v novinách, 
kolik stojí prvák. Dvacet tisíc a já  nevím  co. N o když ho budu chtít vybavit za 
dvacet tisíc, tak ho vybavím  za dvacet tisíc . To není problém , ale není daná věc, 
že ten prvák m usí m ít to, to, to.
(•••)
D: N o tak to je  z toho pohledu finančního, a pak je  to ta otevřenost dětí, jak  už 
jsm e o tom m luvili, ty děti jsou  teď otevřenější, ale i drzejší, protože oni neznají 
pravidla hry slušného chování.
T:&
D: A oni to nem ají daný z domu. A kolikrát se baví stylem , že to zkouší! Oni, 
ono na ně není čas ve výchově. Takže oni z dom u, to, co tady dělá Vašek 
s M atesem ,
T:&
D: že ho diriguje, sm ěřuje, tak to oni nem ají ale vůbec! Takže tam jako...teď  
odbočím  úplně, teď  jsem  si vzpom něla. J á jse m  m ěla páťáky, teď, co jsem  
dostala, že budou m ít v jídelně dozory. Přes poledne.
T:&
D: H odinu, pom ocný dozor,
T: [Páťáci].
D: [Páťáci].
T:&
D: S tím , že je  tam kantor, sam ozřejm ě, oni jso u  u dveří a pouští. Když je  plná 
jídelna, tak je zastaví, nechají a na závěr, až se odstravuje tahle banda velká, tak 
oni jd o u  a utřou stoly.
T:&
D: Ode mě chodí jenom  tři děti na obědy a ty ostatní, já js e m  říkala...no já  si 
m yslím , že takovou čest, že jako  už m ůžem e dělat i dozor v jíde lně  si nem ůžem e 
nechat ujít, tak jsem  vám  tady rozepsala datum y, jestli to někdo chcete vym ěnit 
na někdy jindy , tak přijďte za m nou... přihlásil se Ťoupalík: Paní učitelko, mě by 
tedy zajím alo, tady za to snad někdo bere peníze, abych já  po někom  utíral stoly
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v jídelně, ať si to každý um eje po svým. Já jsem  říkala, Dane, nezlob se na mě, 
chodils někdy do jídelny? Jako když jsi byl v první, v druhé třídě? Taky za tebe 
někdo um ýval stoly.
(...)
8:25
D: Kde jsou  ty pravidla hry? Takže oni z dom u nemají zažitý... a to teď není jako  
že by jim  rodiče zakázali dělat službu, takže o ně dom a není zájem , to ne,
T:&
D: Ale kam sm ěřuje ta výchova,
T:&
D: Že ty děcka už takhle reagují.
(...)
D: No, je  vidět hodně u dětí i tady ten..., ztratil se kožený kopačák. Kluci ho 
někde zakopli a prostě nebyl na zahradě nikde. A tak jsm e ho hledali, to kluci ne, 
to nejde, to takováhle věc je  drahá...kdo ho měl naposledy... a ten jeden  kluk řekl: 
Tak ho zítra donesu, táta mi na to dá.
T:&
D: Pro ně prostě to není problém , peníze a nějaký takový hodnoty, není, to teda 
všechno zvládnou.... No, takže lo je  dost takový velký problém ,
T: A je  to třeba i že...že se to dá zvládnout finančně, ale i vztah к těm věcem ?
D: Určitě! Určitě, no. To jsem  m yslela. Oni vlastně i v té třídě, ne že by si něco 
devastovali, to ne. To zas oni ví, já  je  к tom u vedu, tohle je  naše a m y si to tady 
hlídám e.
T:&
D: Jo? Takže tam , dejm e tom u bych nem ěla problém , aby někdo ryl do lavice, to 
ne, ale...tyhle hodnoty, to už není naše... teď tam jedno dítě prokoplo dveře od 
záchodu.
T:@
D: Om ylem . On řekl om ylem . Já jsem  š i je  jenom  tak chtěl otevřít, ty dveře. No 
tak om ylem  prokopnout dveře, to už m usí být trochu síla. No a, tak byla důtka a 
rodiče řekli, že koupí nový dveře a nic. Já bych to udělala pro celou školu, pro 
všechny děcka přednášku, něco. Já bych to nějak zpracovala, ale já  to nesnáším , 
že se to koupí a on už to nikdy neudělá.
(...)
T. A to je  teda zm ěna už u těch rodičů, nebo vidíte zm ěnu i u těch [rodičů]?
D: [rodičů] u rčitě . V íte taky takový ten vztah jak o  dřív: no ono je  to těžký. Mám 
jednu  kolegyni, m ladou holku, která vede bezvadně první třídu, teď  m á třeťáky. 
Ona je  vede bezvadně ty děcka, právě podle úplně nového stylu a to je ukázka! 
K olegyně j í  nem ůžou přijít na jm éno!
T:&
D: O na vždycky, když něco potřebuje, tak přijde za mnou. Já jsem  říkala:
H anko...to nesm íš...a ona už tím , jak  se cítí ukřivděná, se někdy přijde s tím, 
že..to je , já  jsem  ale říkala: Hanko, ale to už jsou  zase věci, který m usíte přiznat, 
třeba, že ty ženský zase mají svým a zkušenostm a taky nabytý nějaký pozitiva, 
že? Že to není jenom , prostě musí to být někde vyvážený....P roč o tom teď 
m luvím ...jo! A ona m á perfektní rodiče. Ta, když jede  na školu v přírodě, tak 
jedna  rodina tam za ní přijela den před odjezdem , že jim  jde  pom oct sbalit věci, 
takže dětem  balili kufry a ten, druhá rodina...nebo m ěli tam ...já nevím  prostě 
jeden  z rodičů zem řel a m atka, jo , otec zem řel, m atka se nějak finančně nem ohla 
ani j í t  do práce, nějak se z toho sesypala, prostě nem ěli prachy. Jo a ta učitelka na
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třídní schůzce říkala, že ...jim bude říkat, co děti potřebují, ale že je  jí  to trapné, 
když ví, že jedna  holčička na to nemá, druhý den tam bylo o jednu  hrom adu těch 
učebnic... ty rodiče bez m rknutí, ani jí  to neříkali, kdo dal, prostě se o to 
postarali...N o jo! Jenom že já  si m yslím , že je  to i o vztahu té učitelky к těm 
dětem  a i к těm  rodičům , aby oni toho potom  byli schopní,
T:&
(...)
D: N edůvěra je  velká, je velká.
T: A vůči všem  m yslíte? Nebo vůči rodičům ? O becně?
D: Ano, otrávenost. Jak Havel kdysi říkal blbá nálada, tak to si m yslím ,
T: A m ezi učitelam a, m yslíte, že je  to víc m ezi učitelam a, jako v tý škole 
atm osféra, že se zm ěnila třeba i v tom sboru jako ,
D: Já m usím  říct, za ty léta, co učím , že to, co dříve bývaly sborovny a teď je  
strašný rozdíl.M y teď prostě nem ám e vůbec čas.
T:&
D: Jako někdy sedět o přestávce a o něčem  žvanit... třeba když jsem  učila na 
m oravské vísce, tak jsm e si vždycky sedli ke kafi a bylo o čem žvanit a my jsm e 
probrali i ty pedagogický problém y, no!
T:&
D: Teď ...to je  (?)., že?, a už m aže pryč.
T:&
D: N ení vůbec čas, prostor a navíc... ani není chuť to řešit! My jsm e měli teď tu 
blbou akci a měli jsm e sezení a ředitelka říkala: no, napište si tak jako  pár bodů, 
které předm ěty, co byste ještě  rádi si vylepšili, nebo ...prostě a já  jsem  říkala, 
jéžišm arjá , já  kdybych na to m ěla šáhnout, tak bych já  si m yslím , že na 1. stupni 
by se m ěla zlepšit hudebka. A teď někdo říká, no a ani nejsou žádné skladby 
poslechové, nějaké ukázky a to, no a já  už nem ůžu hrát na klavír, klouby mám 
včudu, prostě ... a oni napsali hudební výchova. D ruhy den jsem šla nahoru do 
knihovny, tělocvikářka mi říká, poslouchej, tam  prý byla nějaká připom ínka, že 
se blbě učí hudební výchova na 1. stupni. Já jsem  říkala, no, já  si to ale taky 
m yslím , no oni teda hned holky kvůli které to je !
T:Aha,
D: To je taky jed n a  veliká chyba. Oni nebudou každej šahat do svýho. Oni každý 
řeknou: Ježiš, kvůli které to tam m ám e napsané? Kdo to neum í nebo nedělá? Jim 
je  to úplně jedno, oni chtějí m ít čárky! ...
T: A le čím  to je?
D: ??? O trávenost! Já když přijdu do školy, mně holky říkaly: A ne, abys zase do 
všeho ryla! D rž hubu, prosím  tě! Ty se m usíš šetřit! A ť nejsi zase nem ocná, a do 
ničeho se nem ontuj! Já když třeba na ..“Já jsem  se jenom  chtěla zeptat...“ -  
N e!....N ikdo nechce, aby byly problém y! Oni chtějí, už ve 12 hodin aby byli 
dom a....T akže tady ta otrávenost je !(...)
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7.4 Radek
učitel na 2. stupni ZŠ 
věk: přes 40 let 
délka rozhovoru: 16 min, 22 s 
T: tazatel 
R: Radek

I T: Chci se tě zeptat, co si m yslíš o dnešní době a co si m yslíš o tradici! Jaký to
m á vazby... jestli se to ...jestli je  to v napětí třeba, cokoliv, co tě napadne,

3 obecně., i jakoby  jak  to třeba ovlivňuje školu.
R: A m yslíš současná doba ve vztahu ke školství nebo úplně obecně 

5 T: Úplně obecně,
R: &

7 T: A potom  třeba i jak  to m ůže tu školu ovlivnit.N ebo jak  to třeba m á vliv na
žáky, jak se m ění žáci, protože máš už hodně let praxe, jestli pozoruješ 

9 R: &
T: N ějakou zm ěnu u žáků.

II  R: Současná doba je  velm i zajím avá, jak  z pohledu učitelů, tak určitě i z pohledu
žáků...M yslím  si, že většina učitelů je  ráda, že je  zm ěna, i když ke zm ěně došlo

13 vlastně před 20 lety, ale pořád mám takový pocit, že ta zm ěna, která je  v naší
společnosti, že to to školství nekopíruje tu změnu. M yslím  si, že v naší 

15 společnosti proběhly daleko hlubší zm ěny než proběhly ve školství.
T: Jo, &,

17 R: # m yslím  si to z toho pohledu, že vlastně ve školství#dalo by se říct, že taková
ta nová krev nepřichází, ty, co učili před 20 lety učí pořád a znam ená to, že 

19 spousta z nich nebude opouštět své staré tradiční m etody práce. A v tom m ožná
lidé vidí, že společnost je  trošku někde jinde, než je  to školství. Tak já  to třeba i

21 vním ám  na té základní škole.
T: &,

23 R: No а к těm  tradicím , nevím  teď, z jakého pohledu bych se měl vyjádřit
к tradicím : к tradicím  školství, tradicím  českého národa, tradicím  České 

25 republiky,
T: Tak, no,... obecně co je  pro tebe tradice, já  nevím , dodržování různých tradic, 

27 od národních, rodinných,
R: N o tak v tom  bych viděl velkou zm ěnu oproti m inulém u režim u, kdy tradice 

29 vlastně byly jakoby  povinně dodržovány a teď  ty tradice jsou  vlastně každou
rodinou, každým  člověkem  trošku jiným  způsobem , protože # každý ten člověk 
vním á vlastně během  toho roku a i během svého života ty tradice trošku jinak. 
(2:40)
( . . . )

31 4:06
R: Jsem  rád, že ta tradice je  a když teď sedím e v době, kdy se znovu ...# hovoří o 

33 tom, že budou po pěti letech vystaveny korunovační klenoty Karla IV. a další
význam né historické relikvie, tak to člověka jakoby  posune trošku , nebo zastaví 

35 se, řekne si: Jo, přeci jenom  jsm e s tou historií spjatí toho našeho státu, přeci
jenom  m ám e být na co pyšní, mám e být na co hrdí, no a jestliže  v letošním  roce
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37 uplynulo třeba 10 let od vítězství na olympiádě,
T: &

39 R: tak to spousta lidí vním ala jakože škoda, že se to víc nepropagovalo, protože
kdyby jsm e byli v jiném  státě, tak by se to daleko víc vyzvedávalo.

7.5 Helena
učitelka na 2. stupni ZS 
věk: přes 40 let 
délka rozhovoru: 21 m in, 20 s 
T : tazatel 
H: Helena

I T: Chci se tě zeptat, co si m yslíš o současný době, co si m yslíš o trad ici, jaká je
vazba m ezi tím , jestli se to [vylučuje]

3 H: [Současnou] dobu a tradici
T: No,

5 H: &
T: O becně i prostě, co tě napadne.

7 H: No, tak m yslím  si, že současná doba je  vlastně dobou, kdy existují nějaká
pravidla, která je  třeba dodržovat, ale jinak  je  celkem  taková volnost oproti tomu,

9 co bylo třeba před 20 lety, takže.... co já  vím?
T: Prostě cokoliv: technologie, prostě jak  jde  vývoj dopředu..

I I  H: Jo! No,
T: Jak se m ění, jo , třeba jak  to ovlivňuje školu, jak  se m ění žáci, jestli vnímáš,

13 internet,
H: &

15 T: Jak tohle všechno ovlivňuje...
H: No, když to vezm em e takhle, celkově je  to vlastně taková zvláštní doba, ve 

17 které si každý m ůže najít svůj styl, svůj způsob, jak  bude trávit volný čas, má
к tom u plno příležitostí atd., co se týče tedy školy, tak si m yslím , že ale tento 

19 volný způsob nebo ...že vlastně existuje ta volnost existuje i ve vztazích různých
a i vlastně vztazích mezi lidmi, co působí trochu i m ožná negativně, protože ty 

21 vztahy mezi lidm i se nějakým  způsobem  jakoby zhoršují, a je  to vidět především
v rodinách. Je to vidět v rodinách v tom sm yslu, že jako  učitelka vím , že ..60 % a 

23 m ožná více procent rodin je  neúplných, to znam ená, že jsou  tam , buď se rodiče
rozvedli a našli si někoho jinýho anebo žijí pouze s jedním  rodičem  anebo jsou  to 

25 přím o rozvrácený rodiny atd., což se potom  zase odráží na výchově těch dětí. To
znam ená,

27 T: &
H: že ty děti zase nem ají nějaký vzor v tom , jak  by ta rodina m ěla dál vypadat,

29 jak  by se m ěli chovat vlastně к rodičům  a jednak  vlastně ani neodkoukají ty
vztahy rodičů m ezi sebou a naopak vidí hodně negativism ů tadyhle v tom. Takže 

31 i oni jso u  často kritický к tom u, jestli oni vůbec založí rodinu a jestli oni vůbec
budou m ít děti!

33 T: &
H: To přem ýšlí, tak,

35 T: &
H: když se tedy takhle s nim a kontaktuju. A takže to by bylo.. A tedy vlastně to
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37 jejich  chování ve škole potom  se odráží to chování z toho dom ova.

T: &
39 H: Že nejsou zvyklý, # chovat se nějakým  způsobem  slušně, tak jako

T: D održovat pravidla..
41 H :...dodržovat určitá pravidla, protože na to z dom ova nejsou zvyklý,

T: Že nem ají,
43 H: D om a si každý dělá, co chce, dom a žádný pravidla dodržovat nem usí, nebo

mezi rodiči panuje n a p ě tí , to znam ená že oni toho využívají, A že vlastně oni si 
45 de facto m ůžou dělat, co chcou a m yslí si, že potom  to m ůže fungovat i ve větší

společnosti jak o  je  třeba třída, škola atd. Takže to je jich  chování bych řekla, jak  
47 se říká, že každá generace je  horší a horší, tak že se teď  zhoršuje kvůli tom u, že ta

tradice rodiny se vytrácí, plno rodičů spolu žijí jen  tak, že spolu žijí, nebo když se 
vzali, tak záhy rozvádí a ty rodiny jsou  rozvrácený, neúplný.

49 (...) 11:20
T: Takže m ůžeš třeba říct, že pro tebe je  tradice nějaké tradice jso u  důležité?

51 H: N ěco, co z těch tradic vycházelo? Tak já  si m yslím , že hlavně tradice tý
rodiny, že ta  by asi jako  nějakým  způsobem , i když třeba nevím  jakým , by se asi 

53 zpátky vrátit m ěla, protože to...kdyby se to začalo rozvíjet ještě  nějakým  dalším
volnějším  způsobem , tak už potom  nevím , si nedovedu představit, jak by asi ty

55 vztahy taky v rám ci, jo?  Kvůli těm dětem , jak  by to dál jako  na ty děti působilo,
jak  by to dál prostě šlo, kdo by ty děti třeba vychovával nebo jestli by oni potom

57 žili úplně @ sam ovolně@  nebo,
T: &
H: Jo? Protože v těch rodinách to jinak nefunguje než takhle.
(...)

2 0 2



Příloha 8: Významy pojmu Evropa podle typů významu

č. K A TEG ORIE

(1) K onvenční
vrstva

prototypické
sémantické
rysy

Evropa ja ko  
geografický  
prostor

/ kontinent, světadíl

aktuální
sémantické
rysy

Evropa ja ko
politická
instituce

2 EU, unie

sociálně- 
kulturní rysy

Evropa ja ko  
kulturní jedno ta

3 kultura, tradice, hodnoty

se společnými 
dějinam i a

4 ekonom ická vyspělost

hodnotam i 5
Evropa ja ko  
politická  
m yšlenka - 
historicky

6 svoboda/rovnost/hratrství

Evropa ja ko 7 EU  - ja k o  instituce
politická 8 význam y E U
myšlenka  -  
aktuálně - EU

9 CR ve vztahu к Evropě  
ja k o  EU

10 EU  ve vztahu ke světu

(2) Individuální
vrstva

zkušenostní
sémantické
rysy

Evropa ja ko  
geografický  
prostor

11 můj kontinent 
dom ov

aktuální
sémantické
rysy

12

(Machová 1996)
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SUM M ARY

This work attem pts to identify and analyse factors that have an effect on the identification 

o f  teachers with Europe: “European identity” o f  a teacher is being argued. We widely 

discuss actual m eaning o f  the term  “Europe” and seek an em pirical approach to the 

“European identity” research. Correctness o f the “European identity” o f  a teacher is not 

put to test; actual issue o f  the teacher’s profession is being discussed instead.

The structure o f  this work consists o f  three chapters. First o f  all som e basic assum ptions 

for the work need to be posted: we discuss such terms as “globalisation” , “knowledge 

society” , “educational aim s” and context o f  “European dim ension o f  education” . The 

second chapter presents three interrelated parts. They are focused on the meaning of 

them e “teacher as a subject o f  research”, “identity as a subject o f  research” and “Europe 

as a subject o f  research” . W e conclude with the own m eaning o f  the “ European identity” 

o f  a teacher in the end o f  the second chapter. Empirical approach throughout the rest of 

the work is based on this conclusion. The m ethodological approach is derived from the 

character o f the postulated hypothesis. We com pare two independent samples. Two 

sam ples being a) teachers (teachers o f  basic and secondary schools in Prague) and b) 

random population.

Based on the results o f  our survey we analyse following factors o f  how teachers (in 

Prague basic and secondary schools) view the m eaning o f  “ E urope” : First o f all those 

teachers view Europe as a political idea and as culture unity, and its shared history. The 

results o f this survey refer to absence o f  identification with Europe citizenship. Teachers 

don’t reflect the real aw areness o f  the European Union, but reflect the contribution o f the
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European Union for future o f  their pupils. Based on the survey results we can interpret 

these m eans o f  identification as w idely related to contem porary changes o f  society.

The m eaning o f  term  “European identity” o f a teacher seem s am biguous. This work 

presents one o f  possible interpretation. The focus on the m eaning o f  Europe as the 

European Union is mainly due to the m ethodological approach derived from  the character 

o f  the postulated hypothesis. Therefore we propose to focus potential next research to 

investigate the m eaning o f  “ Europe” as cultural unity and tradition.
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Zpráva z dotazníkového šetření:
„Z jišťování profesních postojů učitelů k evropanství“

Zpráva pro školu:

FZŠ Chodovická 2250, 

Praha 9 -  Horní Počernice

ESF JPD 3 „INO SK OP“



Vaše škola se v rámci projektu ESF JPD 3 „INOSK.OP“ zúčastnila 
dotazníkového šetření zam ěřeného na zjišťování profesních postojů učitelů 
к evropanství, jehož  výsledky by měly sloužit jako  zdroj pro reflexi Školního 
vzdělávacího program u Vaší školy.

U čitelům byl zadán dotazník s otázkam i vztahujícím i se к aktuálním  problém ům  
společnosti: postoje ke globalizaci, důvěra v m édia a další sociální instituce, 
postoje к členství ČR v EU aj.
Vaše škola patří mezi deset škol projektu ESF JPD 3 „IN O SK O P“, které 
souhlasily s realizací šetření. V následujícím  m ateriálu byly jednotlivé školy 
vzhledem  к nutné anonym itě označeny barvam i:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Š kola n á v ra tn o s t
1. zelená 7 9 %
2. žlutá 46,8 %
3. m odrá 5 6 %
4. červená 86,4 %
5. růžová 7 0 %
6. šedá 61 %
7. bílá 5 0 %
8. fialová 62,5 %
9. ie m á 54,5 %
10. oranžová 5 2 %

P rů m č r 62 %

Dotazník odevzdalo celkem 161 respondentů. 12 %  učitelů a 88  %  učitelek, 
z toho vůbec nejčastější byla kategorie učitelek ve věku 41 až 50 let: celkem 
38 %. N ejvíce učitelů bylo ve věku 25 -  30 let, celkem 6  (4 %).

2



Obtížnost dotazníku
Přestože byl dotazník obsáhlý a učitelé mu museli věnovat asi mezi 20 až 30 
m inutam i, označilo jej 61,4 %  respondentů jako  snadný, obvyklý a pouze 8 % 
jako  obtížný a nam áhavý.

Při koncipování šetření jsm e si kladli několik základních otázek:
Jedním  z cílů probíhající kurikulám í reform y je  přizpůsobení obsahu vzdělávání 
a jeho  forem aktuální společenské situaci. Proto považujem e za důležité ptát se 
učitelů, kteří se podíleli na vzniku Školního vzdělávacího programu 
navazujícího na Rám cový vzdělávací program , jak  oni sami vním ají aktuální 
společenské události (jaké jsou  je jich  postoje ke globalizaci, jak  důvěřují 
m édiím  a jiným  sociálním  institucím, jak é  jsou  je jich  postoje vůči členství ČR 
v EU, jaké  jsou  jejich  znalosti o EU, zda odlišují evropanství od občanství v EU, 
jak á  je  je jich  národní přináležitost).
D ynam ická povaha doby produkuje neustálé prom ěny poznání a klade tak 
nároky na společnost tyto změny reflektovat. Specifickým  způsobem se to týká 
učitelské profese. U čitelé připravují žáky na život v budoucnosti -  a nejistota 
budoucího vývoje je  jedním  z rysů společnosti rozvíjející se v podmínkách 
globalizace.
Zajím á nás proto i to, jak  v této situaci učitelé hodnotí svou profesi -  které 
profesní znalosti hodnotí jako  nejvýznam nější a obecně tedy: zda zastávají spíše 
tradiční názory, jsou  vzhledem  к tém atu Evropy zaměřeni spíše na společné 
dějiny, společnou evropskou kulturu a členství ČR v EU zatím příliš 
nereflektují, neidentifikují se se svým evropským  občanstvím , nebo zda se 
zajímají o aktuální dění a v je jich  postojích se objevuje zájem o reflektování 
neustálých změn a je jic h  zprostředkování žákům.

Výsledky tohoto šetřen í by m ěly sloužit ja k o  podklady p ro  reflexi stávajícího  
Školního vzdělávacího program u školy  v příslušných tem atických okruzích, 
kterou  v případě zájm u školy provede autorka šetření.

Při interpretaci výsledků nesm ím e zapom ínat na zkreslení daná objektivními 
příčinam i použitých metod. D otazník poskytuje data vztahující se к postojům 
učitelů, jak  o nich sami učitelé vypovídají, ne jak é  skutečně jsou. Výsledky se 
vztahují pouze na tu část učitelského sboru, která vrátila vyplněný dotazník.

Přehled výsledků v jednotlivých oblastech:

Jak učitelé po jím a jí svou profesi:
V této otázce nás zajím alo, zda toto pojetí bude spíše tradiční, kdy bývají 
preferovány oborové a předm ětové znalosti a jaký  význam  má pro učitele
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reflexe změn. Výsledky odpovídají šetřením provedeným  na toto tém a 
v dřívějších letech. Dotazovaní učitelé pojím ají svou profesi spíše tradičně.
V otázce „...který druh profesních znalostí považujete za nejvýznam nější 
v odbornosti učitele“ (Q 24) označují za nejm éně význam né znalosti norm ativní 
(tj. znalost školského zákona, vzdělávacích program ů aj. - prům ěr 2,03) a 
reflexivní (tj. sebehodnocení, reflexe a iniciování změn). N aopak za 
nejvýznam nější označují znalosti kurikulární (tedy oborové, předm ětové). 
N ásledující g ra f (Obr. 2) znázorňuje hodnocení jednotlivých znalostí podle 
významu. V yšší číslo označuje m enší význam  (na škále 1 = velmi význam ný, 2 
-  spíše význam ný). Za nejvýznam nější označili dotazovaní učitelé 
psychosociální a kom unikativní profesní znalosti (prům ěr 1,28) a kurikulární 
(oborové, předm ětové -  prům ěr 1,47).
Tyto výsledky jsou  zcela v souladu s výsledky výzkum u učitelů realizovaným  
v le tech  1999-2003. Výpovědi respondentů ukazují na „...tradiční sebepojetí 
profese, v něm ž ovládání předm ětu  a je h o  výuky hraje stěžejn í roli (...) 
Překvapující j e  přisouzení nejm enší význam nosti reflektivních a norm ativních  
znalostí, které jso u  v současnosti považovány za zvláště významné 
v profesionalizaci učitelů. Při analýze však musíme brát zřetel к povaze  
dotazované skupiny, z n íž 57 % tvoří učitelé ve věku 31 až 50 let, tedy zkušení, 
zaběhnutí a ru tinní uč ite lé" (Vašutová: Profese učitele v českém  vzdělávacím  
kontextu, Brno 2004).
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O b rá z e k  2: P ro fesn í zna lo sti podle význ am u  (vyšší číslo v y ja d řu je  m enší význ am )

Následující g ra f (Obr. 3) reprezentuje názory učitelů v zastoupení jednotlivých 
škol. Zám ěrně jsou  zobrazeny norm ativní znalosti, které zahrnují také znalost 
Rám cového vzdělávacího program u, kurikulární znalosti zahrnující oborové a 
předm ětové znalosti a reflektivní zahrnující sebehodnocení učitele, reflexe 
změn a iniciování změn -  tedy znalosti význam né pro inovativní typ škol:
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Důvěra  v sociální instituce
D ůvěra je  vyjádřením  pocitu bezpečí, které potřebujem e pro zachování osobní 
jistoty. To je  v dnešním  světě, kdy se m usím e přizpůsobovat neustálým 
změnám, velmi těžké. N aše postoje jsou  ovlivněny jednak vlastními 
zkušenostm i, jednak  inform acem i, které máme zprostředkovány z větší části 
médii. N ázory učitelů odráží obecný trend nedůvěry zejm éna v dom ácí politické 
instituce:

Z dotázaných 161 učitelů:
médiím  důvěřuje'. politickým  institucím nedůvěřuje:
tisk 6 8  učitelů politické strany 150 učitelů
rozhlas 107 učitelů Poslanecká 

sněm ovna 
Parlam entu ČR 129 učitelů

televize 79 učitelů Vláda CR 119 učitelů
internet 87 učitelů EU (ve sm yslu  

politického celku) 76 učitelů

Jak učitelé hodnotí aktuální společenské problém y:
N ejm éně vyrovnané výsledky se vztahovaly к tém atu globalizace, ke kterému 
patrně učitelé ještě  nemají zcela vyhraněné postoje. N ejvětší shoda panovala 
v souhlasu s výrokem:

o na oblast vědeckého a technického pokroku má globalizace spíše pozitivní 
vliv ( 1 1 0  učitelů), 

o  na oblast životního prostředí má globalizace spíše pozitivní vliv (79 
učitelů),

o  na oblast dem okracie na celosvětové úrovni má globalizace spíše 
pozitivní vliv (74 učitelů).
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N evyrovnané byly postoje učitelů к hodnocení vlivu globalizace na vybrané 
oblasti - O tázka zněla: „ G lobalizace m á na následující oblasti... “ ________
oblast spíše

pozitivn í
vliv

spíše
negativní
vliv

žádný vliv

Ekonomický růst v CR 75 50 13
Zam ěstnanost v CR 51 37 37
Zdraví 41 44 42

Specifické přístupy si vyžádalo hodnocení vztahu učitelů к pojmu Evropa. Jaké 
má v současnosti pro učitele význam y pojem  Evropa?
Pojem Evropa jsm e pro účely dotazování vym ezili ve čtyřech kategoriích, ke 
kterým jsm e následně přiřazovali význam y uváděné učiteli v dotazníku:
A. Evropa jako geografický prostor (např. kontinent, světadíl aj.)
B. Evropa jako kulturní jednota se společným i dějinam i a hodnotam i (např. 
společné dědictví, společná kultura, m nohonárodnost aj.)
Ca . Evropa jako politická m yšlenka -  historicky (např. volnost, rovnost, 
bratrství aj.)
Cb. Evropa jako politická m yšlenka -  aktuálně (EU  a je jí principy, významy 
pro občanský život -  např. cestování, pracovní mobilita, bezpečí, spolupráce)
D. Evropa jako politický celek: EU (EU, unie).

V zhledem к cíli projektu, který spočívá ve zjišťování postojů učitelů к aktuální 
společenské situaci jsm e se v dotazování zaměřili na kategorii Cb a D -  Evropa 
jako  politický celek (EU). V ýznam ným  výsledkem  šetření je  fakt, že se učitelé 
vůči Evropě ve smyslu EU vym ezují ve vyšší míře, než by patrně sami 
očekávali:

Ze 161 dotázaných učitelů:
o 76 učitelů spíše důvěřuje EU,
o 70 se spíše zajím á o evropské záležitosti (záležitosti EU), 75 se ne příliš 

zajím á o evropské záležitosti (záležitosti EU), 
o 91 se spíše zajím á o dom ácí záležitosti (záležitosti ČR), 28 se velmi 

zajímá, 38 se ne příliš o tyto záležitosti zajímá, 
o 73 učitelů si myslí, že členství ČR v EU je  dobrá věc, 8 špatná věc, 
o  111 si m yslí, že ČR má prospěch, výhody ze vstupu ČR do EU, 45 že 

prospěch nemá,
o 28 % učitelů označuje své znalosti o EU jak o  podprům ěrné (na škále od 

1-10 jako  1 až 4). 70 %  dotázaných učitelů své znalosti označuje jako  
prům ěrné nebo nadprům ěrné (na škále 1-10 jako  5 až 10)
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O b rá z e k  4 -  Sebehodnocení v lastn ích zna lo stí o E U  na škále 1 (nevím  nic) až 10 (v ím  toho hodně). Nejvíce  
učitelů (43 ) označilo své znalosti ja k o  p rů m ě rn é  (5).

o bohužel však méně než po lovina dotázaných učitelů (70) označila ja ko  
pravdivý výrok ,, Členové Evropského parlam entu jso u  voleni přím o  
občany EU ", a to i presto, že volby do Evropského parlam entu na území 
ČR j i ž  jednou  proběhly, 

o  pouze desetina dotázaných učitelů (14) ví, že EU doposud vynakládala 
nejvíce prostředků z rozpočtu na zemědělství.

Tyto výsledky ukazují na fakt, že dotazovaní učitelé se zatím v menší míře 
identifikují se svým občanstvím  EU, přestože EU důvěřují v daleko vyšší míře 
než dom ácím  politickým institucím.
N ízká míra identifikace s vlastním  evropským občanstvím patrně souvisí 
s tradicem i naší země. Pojem národa se zde váže ke společnému jazyku, kultuře 
a dějinám. Toto vním ání se prom ítá i do chápání evropanství -  většina učitelů 
(148) si myslí, že Evropan a občan EU nemají stejný význam.
Význam pojmu „Evropa" se tedy ve sm yslu společného kulturního dědictví a s 
tím souvisejícího vědom í sounáležitosti s evropanstvím prom ítá i do národní 
přináležitosti:

Nakolik jste hrdý(á) na to, že jste:
velmi
hrdý(á)

docela
hrdý(á)

ne moc 
hrdý(á)

vůbec ne 
hrdý(á)

a) Cechem 
(Češkou)

49 88 16 3

b) Evropanem  - 
(Evropankou)

19 94 28 8
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о 40 dotázaných učitelů o sobě nikdy nepřem ýšlí jako  o Evropanovi 
o Ovšem ptáme-li se: jaké představy si učitelé spojují s pojm em „Evropa“, 

nepřevažují obecně asociace vztahující se ke společné kultuře, ale 
objevuje se velký podíl představ vyjadřující význam y, které existence EU 
vnáší do našich každodenních životů:

Učitelům byla položena otázka: „Evropa. Jaké představy si spojujete s tímto  
pojmem. Uveďte tři hesla. “
Pro podrobnější analýzu celkového počtu 365 výroků vztahujících se к pojmu 
„Evropa“ jsm e identifikovali dokonce 12 kategorií význam u Evropa:______

číslo
kategorie

vymezení kategorie p řík lady výroků, které učitelé 
uváděli

1 E v ro p a  jako g e o g ra fic k ý  p ro s to r k o n tin en t, svě tad íl
2 E v ro p a  ja k o  p o litic k á  in s titu ce E U , unie
3 E v ro p a  ja k o  ku ltu rn í j e d n o ta  se 

sp o lečn ý m i d ě jin am i a h o d n o tam i
ku ltu ra , trad ice , h o d n o ty

4 ek o n o m ic k á  v y sp ě lo s t
5
6 E v ro p a  ja k o  p o litic k á  m y š le n k a  - 

h is to rick y
s v o b o d a /ro v n o s t/b ra trs tv í

7 E vro p a  ja k o  p o litic k á  m y š le n k a  -  
ak tu á ln ě  - EU

E U  -  jako  in stituce
8 v ý zn a m y  EU
9 ČR ve v z ta h u  к E v ro p ě  jako  EU
10 EU  ve  v z ta h u  ke světu
11* E v ro p a ja k o  g e o g ra fic k ý  p ro s to r1 

(o so b n í zk u še n o s t)
m ůj k o n tin en t 
d o m ov

12* v o ln á  aso c ia ce př. E v ro p a n  se m á

Následující g ra f ilustruje hlavní výsledky. Zvlášť vyhodnocujem e asociaci 
uvedenou jako první v pořadí, druhou a třetí, aby nedošlo к celkovému 
zkreslení.
Naše současnost a zejm éna pravděpodobně vliv médií na naše vním ání je  
obrovský, protože nejvyšší počet asociací s Evropou se vztahuje к Evropské unii 
a jejím  principům (kat.8 ) -  ovšem nejčastěji až ve třetí asociaci.
Jako první v pořadí v souvislosti s Evropou respondenty napadlo: kontinent (kat. 
1) -  41 výroků,

jako  druhé: společná tradice a kultura  (kat. 3) -  36 výroků, 
jako  t ř e t í : Evropská unie (kat. 8 ) -  49 výroků.

Tyto výsledky vyvracejí náš předpoklad, že nejvyšší počet výroků se bude 
vztahovat к významu společného kulturního dědictví a tradice, společných dějin:

1 Kategorie označená * vym ezuje subjektivně zabarvené význam y pojm u „Evropa“ .
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120

100

Profesní postoje učitelů
Osobní názory učitelů se v procesu přípravy na vyučovací hodiny přeměňují 
na profesní postoje. Jsou to zároveň profesionální postoje? V našem šetření jsm e 
krom ě profesního pojetí zjišťovali hodnocení vzdělávacích potřeb vztahujících 
se к tém atu Evropy a hodnocení vzdělávacích cílů vztahujících se к aktuálním 
společenským  problémům:

J a k  V y  o s o b n ě  h o d n o t í te  té m a  E v ro p y  v z h le d e m  k e  v z d ě lá v a c ím  p o tře b á m  
V a š ic h  ž á k ů ?

velm i
souhlasím

spíše
souhlasím

spíše
nesouhlasím

velmi
nesouhlasím

tém a velmi 
abstraktní

14 75 45 12

podnětné pro můj 
předm ét

19 78 46 4

přínosné pro žáky 22 101 23 0
přinos m ohou žáci 
zhodnotit 
v budoucnosti

51 95 8 0

pro m é žáky nudné 5 52 64 24
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A jak u čitelé  hodnotí d ů ležitost vzd ěláv ac ích  cílů , které byly v ých o d isk em  pro 
formulování tzv. průřezových tém at, které jsou  novou kom ponentou RVP?

O b rá z e k  5: P rů m ě r všech škol ( l= v e lm i d ů lež ité , 2=spíše dů ležité, 3=spíše nedů ležité, 4=ve lm i nedů ležité, 
9=nevím , x=bez odpovědi)

V ýchova к občanstv í (=7) je  hodnocena podobně jak o  sch o p n o st o v lád a t tech n ik u  a 
technologie (=2). Jako důležitější učitelé označili jazykovou, m ed iáln í a sociální 
kom petenci (=1) a dále p řij ím á n í ekologické zodpověd n o sti (=3) a p ře k o n á v á n í 
p ře d su d k ů  (m ultikulturálnost =  4). Jako nejm éně důležité byly označeny h isto ricko- 
politické vazby a p o dm íněnosti ev ro p sk éh o  p ro s to ru  (=5) spolu s m u ltip e rsp ek tiv n o stí 
budoucnosti (=6; nejistota budoucího vývoje je  jedním  z rysů m oderní společnosti).

Jak se výsledky Vaši školy odlišují od prům ěru všech škol ukazuje následující graf:

O b rá ze k  6: Škola bílá
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N a závěr představujem e soubor nejvýraznějších výsledků, které by měly sloužit 
к navazujícím  diskuzím :-)

C O  TO ZN A M EN Á , KDYŽ...

Z těchto  161 učite lů m á 136 
učite lu doma PC

112 učitelů má doma m ožnost 
připojeni na Internet

110 učite lu s l m yell, že  členství 
ČR v EU |e z hlediska budoucnosti 

je jich žáků dobrá véc

84 neví 2e poslanci Evropského 
parlamentu Jsou voleni přímo 

občany EU

78 důvéfuje EU

52 učite lů ovládá na určité ú row l tři 
c iz l Jazyky

49 učite lů Je velmi hrdých na to. 2e 
Jsou české národnosti

44 učitelů sl mysli, že  pokud Jde o 
společné hodnoty, Jsou s l stá ty 

EU splée ká le n é

34 učite lů s l m ysli, že  EU 
vynakládá ze svých prostředků 

nejvíce na admin istrativní a osobni 
náklady, budovy

28 učite lů se velmi zajím á o 
zálež itos ti ČR

19 je velmi hrdých na to. že Jsou 
Evropany

Z 265 učite lů Jich 161 odpovédélo 
na vétfclnu otázek

79 duvéřuje televizi

7 dúvéfuje politickým  stranám
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Shrnutí:
Výsledky šetření dokládají, že v tém atu hodnocení aktuální společenské  
situace učiteli se objevuje celá řada překvapujících, očekávaných nebo 
sporných zjištění:

o překvapující zjištěn í: učitelé se к Evropě ve sm yslu EU vym ezují ve 
vyšší m íře, než by patrně sam i očekávali. R eflektují aktuální situaci, 
hodnotí členství CR v EU, ale příliš se neidentifikují s vlastním  
evropským  občanstvím ; 

o  očekávaná zjištěn í: učitelé pojím ají svou profesi tradičně. To však  
může představovat riziko pro tvorbu Školního vzdělávacího  
program u. Pro dotazované učitele nem ají pojm y Evropan a občan  
EU shodný význam , to odpovídá české tradici vym ezení pojmu  
národ;

o sporná zjištěn í: nejm éně vyrovnané výsledky a patrně zatím
nevyhraněné postoje mají dotazovaní učitelé v hodnocení globalizace 

 a jejího vlivu na vybrané ob lasti._____________________________________

Z pětná vazba od učitelů:
V elm i cenné jsou  také poznám ky, které učitelé připojovali. Pohybovaly se od 
postesknutí a výtek:
O btížné vyplňování z toho důvodu, že na některé otázky se těžko odpovídá, vím e, jaké  by to 
m ělo být, ale není to tak. Někdy je  i těžké se přiklonit к daným  odpovědím  (ale to u 
dotazníků bývá).
Jeden z tisíce; Dotazník obtěžoval; Při vší m é práci obtěžující; D otazník byl snadný, ale 
dlouhý; Snadný, obvyklý dotazník, leč nudný; N ěkterým  otázkám  jsem  nerozum ěla 
Vážená paní G rôschlová, některé skupiny dotazů byly form ulovány značně tendenčně.
Velice zjednodušující, v Q 9 js te  nedali na výběr ty oblasti, na které m á negativní vliv 
Dotazník je  příliš dlouhý! Něco jsem  zaškrtal, protože to chtělo vedení naší školy. Osobně 
m ám  к  takovéto práci odpor.
...přes vyjádření vlastního názoru: 

i V lastně jsem  si při něm  kladla dost o tázek a inspirovaly m ě к větším u zájm u o ES, o něm ž si 
uvědom uji, že vím jen  málo
Věřím  na kom unitní rám ce rozvoje jednotlivců, g lobalizace tom u nenapom áhá. Rodina ztrácí 
svůj výhradní podíl na životním  štěstí, lidé potřebují najít kořeny ve své kom unitě a ve svých 
rodinných vztazích.
K éž by vzrostl počet kvalifikovaných učitelských profesionálů, kterým  by bylo za jejich  
kvalitní práci alespoň DOBŘE zaplaceno! 
a: po hledání smyslu:
Nechápu sm ysl dotazníku - práci s výstupy. Co m ůže ovlivnit můj profesní postoj к 
evropanství a co odchylka od běžné populace 

; Zbytečný form ulář, když si představím , kolik papíru bylo popsáno, kolik pracovních sil 
využito na čtení a vyhodnocení . ..
V této souvislosti o to více děkuji všem  učitelům , kteří se dotazování zúčastnili, 
za vstřícnost a zástupcům  škol za je jich  spolupráci. Všem školám přeji vydařený 
školní rok 2007/2008!
V Praze, 1.10.2007 A ndrea Grôschlová
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Štítky pro zalepení 
dotazníku

Upozornění:

Vyplněný dotazník prosím  zalepte štítky, k teré jso u  jeh o  součástí (zaručí tak anonym itu 
v rámci školy), a vhoďte je j do připravené a označené krabice. V yplněné dotazníky budou 
vyzvednuty přibližně po 2 týdnech.
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Vážená kolegyně, vážený kolego,

jsem  doktorandkou Pedagogické fakulty U niverzity Karlovy v Praze a v rámci své disertační 

práce provádím  výzkum , který navazuje na m ezinárodní šetření provedená ve Velké Británii 

(U niversity N öttingen) a N ěm ecku (U niversität Leipzig). C ílem  výzkum u je  zjistit, jaké  jsou 

Vaše profesní postoje pokud jd e  o tém a Evropy a Evropské unie. Obracím  se na Vás 

s důvěrou a předem  děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. Vaše odpovědi pom ohou získat 

srovnání, v čem se liší postoje učitelů к dané problem atice od běžné populace. Vaše názory 

také pomohou reflektovat probíhající kurikulární reformu a poslouží jako reflexe 

tvorby Školního vzdělávacího programu na vaší škole.

Dotazník, který m áte před sebou, se skládá ze tří částí. 1. část je  převzata z dotazníku, který 

je  součástí pravidelných m ezinárodních výzkum ů veřejného mínění „Eurobarom etr" 

prováděných z pověření Evropské kom ise ve všech členských zem ích Evropské unie. 2. část 

dotazníku se zam ěřuje na Važe názory vztahující se ke vzdělávací oblasti. Ve třetí části Vás 

poprosím  o vyplnění identifikačních údajů nutných pro statistické zpracování. Dotazník je  
anonym ní a jeho  výsledky budou využity  výhradně pro výzkum né účely.

Děkuji, že dotazník vyplníte cele a pravdivě. Děkuji za Váš řas.

Mgr. A ndrea Grôschlová

1. část
V úvodu se Vás zeptáme zcela obecně:

QA Evropa. Jaké představy si spojujete s tím to pojm em ?
Uveďte tři hesla:
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QBa Evropan a občan Evropské unie. Mají tyto pojmy  
stejný význam ?
(Zaškrtněte pouze jeden čtvereček  v řádku)

AN O  NE

□ , Ц

QBb Chtěl(a) byste к tom uto problém u něco poznam enat?

Nyní přejdeme к otázkám  převzatým  z Eurobarom etru:

Q1 Nakolik důvěřujete následujícím  institucím ?
(Zaškrtněte jed en  čtvereček  v každém  řádku)

spíše
důvěřuji

spíše
nedůvěřuji

1 Tisk □, □ ,
2 Rozhlas Ц
3 Televize Ц
4 Internet □ ,
5 Soudy, český právní systém □ ,
6 Policie Ц
7 A rmáda Ц
8 N áboženské instituce Ц
9 Odbory □l
1 0 Politické strany □l
1 1 V láda České republiky Ц
1 2 Poslanecká sněm ovna 

Parlam entu ČR
□:

1 3 Evropská unie
1 4 O rganizace spojených národů
1 5 Sdružení na ochranu 

spotřebitelů
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N y n í  s e  s o u s t ř e d ím e  n a  E v ro p s k o u  u n ii .

Q2 Řekl(a) byste obecně, že členství České republiky  

v Evropské unii je  ...
(Zaškrtněte vyhovující odpověď)

Q3 Když uvážíte všechny souvislosti, řekl byste, že ČR má 
nebo nemá prospěch, výhody ze vstupu do Evropské  
unie?
(Zaškrtněte vyhovující odpověď)

Q4 Kolik toho víte o Evropské unii, je jí politice a 
institucích?

(Zaškrtněte jed en  čtvereček na stupnici v řádku, který označí míru Vašeho 
poznám )

N e v ím  ц  ц  D j ц  D j ц  Q j □ ,  Ц  V ím
v ů b e c  to h o
n ic  h o d n ě

Q5 Inform ace o Evropské unii, je jí politice a institucích  
vyhledáváte ...
(Zaškrtněte vyhovující odpověď)

dobrá věc špatná věc ani dobrá, ani 
špatná věc

ano, má 
prospěch

ne, nemá 
prospěch

pro svou osobni z profesních 
potřebu důvodů

nikdy
nevyhledávám
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Q6 O každém  z následujících výroků týkajících se
Evropské unie prosím  označte, zda si m yslíte, že je  
pravdivý či nepravdivý.

(Zaškrtněte je d e n  čtvereček  v každém  řádku)
pravdivý nepravdivý

1 Evropská unie se skládá z 25 □, □ ,
členských zemí.

2 Členové Evropského parlam entu □, Oj
jsou  voleni přímo občany
Evropské unie.

3 ČR převezm e předsednictví EU □ , □;
1. ledna 2 0 1 0 .

4 D ůležitá rozhodnutí v EU dělá □, Ц
Evropská komise.

Q7 Když hledáte informace o Evropské unii, její politice a
institucích, které z níže uvedených zdrojů využíváte? A jaké 
další?

(Zaškrtněte více odpovědí)

1 Přednáška 9 CD-Rom
2 Diskuze

s příbuzným i, přáteli, 
kolegy

1 0 Inform ační centra EU

3 D enní tisk
11 Inform ační kanceláře vlády 

nebo krajské sam osprávy
□ „

4 Další noviny, 
časopisy

1 2 Poslanec Evropského 
parlam entu

a

5

Televize

1 3 U čební m ateriály věnující 
se problem atice evropské 
integrace

a

6

Rádio
1 4 Profesní vzdělávací kurzy

□ „

7
Internet u ,

1 5
Jin é .................................... a

8

6

Knihy, brožury I :l
1 6 N ikdy nevyhledávám  tyto 

informace
a



Q8 Na kterou z následujících položek se podle Vašeho  
názoru vynakládá nejvíce prostředků z rozpočtu  
Evropské unie?

(Zaškrtněte pouze jed n u  odpověď)

Zam ěstnanost a 
sociální záležitosti

Zem ědělství

Vědecký výzkum

A dm inistrativní a 
osobní náklady, 
budovy

Ц

□ ,

П,

Zahraniční politika a 
pom oc státům mimo EU 

Regionální dotace

jmy.

Q9 Podle Vašeho názoru má globalizace spíše pozitivní 
nebo spíše negativní vliv na následující oblasti.
(Zaškrtněte jed en  čtvereček  v každém řádku)

spíše spíše žádný nevím/
pozitivní vliv negativní vliv vliv nemám

názor
1 Ekonom ický růst v České □ : Ц □ ,

republice
2 Solidarita mezi zeměmi Ц □ з

3 V ědecký a technický 
pokrok

□ :

4 D em okracie na 
celosvětové úrovni

□ »

5 K valita veřejných služeb □ , □ l □ »

6 Nerovnosti mezi zeměmi Ц
7 Zam ěstnanost v České 

republice
Ц □ з n ,

8 Životní prostředí П , □ з

9 Zdraví Ц □ з
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Q10 Jaká je  Vaše národnost?
(Zaškrtněte jed en  čtvereček ve sloupečku)

I ] česká pokračujte otázkou Q 11, Q12

I j jiná. J a k á ? ........................ pokračujte otázkou Q13, Q l4

POZN: Po jejich  zodpovězení (Q ll-1 2  nebo Q13-14) pokračujete otázkou Q15

Q11 Přem ýšlíte někdy o sobě nejen jako  Čechovi (Češce), 
ale také jako  o Evropanovi (Evropance)?
(Zaškrtněte pouze jed n u  odpověď)

1 Často □ |

2 N ěkdy г д

3 N ikdy

Q 12 Nakolik js te  hrdý(á) na to, že js te  Čechem  
(Češkou)?

(Zaškrtněte jed en  čtvereček  v řádku)
velmi docela ne moc vůbec ne

hrdý(á) hrdý(á) hrdý(á) hrdý(á)

□, ц  □, a

Q13 Přem ýšlíte někdy o sobě nejen jako  (doplňte národnost: 
...................... ), ale také jako  o Evropanovi (Evropance)?

(Zaškrtněte pouze jed n u  odpověď)

1 Často [Ц

2 N ěkdy Ц

3 N ikdy 0

Q14 Nakolik js te  hrdý(á) na to, že js te  (doplňte národnost:

 )?
(Zaškrtněte jeden čtvereček  v řádku)

velmi docela ne moc vůbec ne
hrťý(á) hrdý(á) hrdý(á) hnjý(é)



Q 15 Nakolik js te  hrdý(á) na to, že jste  Evropanem
(Evropankou)?

(Zaškrtněte jed en  čtvereček  v řádku)

velmi docela ne moc vůoec ne
hrdý(á) hrdý ( i) hrdý(á) hrdý(á)

Ц □ 3 □ 4

Q16a Které tři hodnoty z následujícího seznamu jsou nejdůležitější 
pro Vás osobně?
(Zaškrtněte m axim álně tři odpovědi)

1 Právní řád 7 Rovnost !__ j

2 Respekt к lidskému 
životu

0
Solidarita, podpora 
druhých

L ----H

3 Lidská práva L _ J j 9 Tolerance ■ - 'g
4

Osobní svoboda ( j 10 N áboženství
-  ■ 10

5
Dem okracie Ц

1 1 Sebenaplnění
' li

6
Mír

12 Respekt к jiným  kulturám -i p

Q16b Které tři z následujících hodnot nejlépe charakterizují 
Evropskou unii?

(Zaškrtněte m axim álně tři odpovědi)

1 Právní řád 7 Rovnost

2 Respekt к lidskému 
životu

Ц
0

Solidarita, podpora 
druhých

3 Lidská práva П 3 9 Tolerance

4
Osobní svoboda I j 10 Náboženství

5
D emokracie L. js 11 Sebenaplnění

6
Mír L ]f,

12 Respekt к jiným kulturám
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Q17 Pokud jde  o společné hodnoty, jsou si podle 
Vašeho názoru státy Evropské unie...
(Zaškrtněte jed en  čtvereček v řádku)

velmi spíše spíše velmi
blízké blízké vzdálené vzdálené

□, Ц □, Ц

Q18 Řekl(a) byste, že se velm i zajím áte, spíše zajím áte, ne 
příliš zajím áte anebo vůbec nezajím áte o dom ácí 
záležitosti -  m yslím e tím záležitosti České republiky?
(Zaškrtněte jed en  čtvereček v řádku)

velmi spíše ne příliš vůbec
zajímám zajímám zajímám nezajímám

□ , □: □, □,

Q19 Řekl(a) byste, že se velmi zajím áte, spíše zajím áte, ne 
příliš zajím áte anebo vůbec nezajím áte o evropské  
záležitosti -  m yslím e tím  záležitosti Evropské unie?
(Zaškrtněte jed en  čtvereček v řádku)

velmi spíše ne příliš vůbec
zajímám zajímám zajímám nezajímám

□ , □: □) □<

P Chcete к této části cokoliv poznam enat?

I0



2. část: Vzdělávací oblast

Q20 Jak Vy osobně hodnotíte tém a Evropy vzhledem  ke 
vzdělávacím  potřebám  Vašich žáků?

(Zaškrtněte jed en  čtvereček  v řádku)

velmi spíše spíše velmi
souhlasím souhlasím nesouhlasím nesouhlasím

1 Tém a velmi abstraktní □  ; □, a

2 Podnětné pro můj G, n
- J j

předmět

Přínosné pro mé žáky a
4 Přínos m ohou žáci D,

zhodnotit v budoucnosti

5 Pro mé žáky nudné □ l Ц

Q21 Řekl(a) byste obecně, že členství České republiky  
v Evropské unii je z hlediska budoucnosti Vašich  
žáků...
(Zaškrtněte vyhovující odpověď)

dobrá věc špatná věc ani dobrá, ani
špatná véc

□, □, □,

Q22 K teré  tři h o d n o ty  z n ás le d u jíc íh o  sezn am u  js o u , podle  
V ašeh o  názoru , n e jd ů lež itě jš í pro o so b n o stn í rozvoj 
V aš ich  žáků ?

(Zaškrtněte maxim álně tři odpovědi)

1
P rá v n í  řád

7
R o v n o s t

2 R e s p e k t  к  l id s k é m u
8

S o l id a r i t a ,  p o d p o r a

ž iv o tu d r u h ý c h
3

L id s k á  p r á v a 1_i.
9

T o le r a n c e

4
O s o b n í  s v o b o d a 1..J4

10
N á b o ž e n s t v í

5
D e m o k r a c i e !-•; 11

S e b e n a p l n ě n í

6
M í r

12
R e s p e k t  к  j i n ý m  k u l tu rá m



Q23 Co je, podle Vašeho názoru, pro Vaše žáky nejdůležitější 
z hlediska vzdělávacích cílů?
(Zaškrtněte jed en  čtvereček v řádku)

velmi
důležité

spíše
důležité

spíše
nedůležité

velmi
nedůležité

nevím/
nemám
názor

Ja z y k o v á ,  m e d iá ln í  a  
so c iá ln í  k o m p e t e n c e

□  , Q □ ,

S c h o p n o s t  o v lá d a t  
t e c h n ik u  a  t e c h n o lo g ie

□  , □ i □з □< a

P ř i j ím á n í  e k o lo g ic k é  
z o d p o v ě d n o s t i

□  , Ц □< □ ,

P ře k o n á v á n í  p ř e d s u d k ů ,  
v n í m á n í  n á z o r ů  a 
p o ž a d a v k ů  j i n ý c h  n á r o d ů  
(m ultikulturálnost a 
internacionalita)

□  , □» □< o,

H is to r i c k o - p o l i t i c k é  v a z b y  
a  p o d m ín ě n o s t i  
e v r o p s k é h o  p ro s to r u

□  , □ ,

„ M u l t ip e r s p e k t iv n o s t “ 
o t e v ř e n o s t  b u d o u c n o s t i  -  
potenciální otevřenost a 
nejistota budoucího vývoje je  
jedním  z rysů m oderní 
společnosti

□ 1 Ц a

V ý c h o v a  к o b č a n s tv í  
(dem okratické a sociální 
standardy evropských států se 
staly kritérii pro kvalitu nově 
strukturovaných nadnárodních 
organizací a společenských 
formací)

□  , □ j □ 4 □»



Q 24 Který druh profesních znalostí považujete za 
nejvýznam nější v odbornosti učitele?
(Zaškrtněte jed en  čtvereček v každém řádku)

velm i sp íše  sp íše  velm i
význam ný význam ný nevyznám - nevýznam 

n ý  ný
1 n o r m a t i v n í  (Školský zákon, vzdélávací programy, právní předpisy, vnitřní předpisy)

□, Ц □, □, □,

2  k a u z á ln í  (strategie vyučování a učení, strategie hodnocení žáků, vztahové podmíněnosti od
cíle к  výsledku edukace)

□, ц  □, □„ □,

3 . . . k u r i k u l á r n í  (oborové, předmětové)

□ , □, □ , U □,

4 . . i n f o r m a t i c k é  (inform ační technologie, internet)

□, ц  ц  a

5 m a n a ž e r s k é  (interpersonální strategie/způsoby jednání, vedení třidy, vedení lid í)

n ,  □ ,  □ ,  n 4 Ц

6  d i a g n o s t i c k é  (m onitorováni Školního terénu, poznáváni klientů -  tj. žáků a rodičů,
a v ý z k u m n é  Pe^a8°8>cké experimentování, nástroje zpětné vazby a měření výkonu žáků)

□, □, □, CL □.

7 v š e o b e c n é h o  (politické, kultum i, ekonomické, právni znalosti)

r o z h le d u

□, a  □, □„ a

8 r e f l e k t iv n í  (autodiagnostika, efektivni reakce, reflexe změn, iniciování změn)

□ , □, Ц □,

9  i n t e r v e n č n í  (edukační zásahy/zákroky v řešeni problémů jedinců, skupin, sankce)

□, □, n,

I Q , . r i , (em patie, sociálni vztahy, prostředky socializace, prostředky ped. komunikace.
pSyChOSOCiainl rétorika, stylistika, vystupování)

a
k o m u n i k a t i v n í

□ , □: □, Ц Ц

11 . . . j i n é  Jaké?..............................................................................................

□, □, □, ц  a
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3. část - Identifikační údaje

A (Zaškrtněte vyhovující odpověď)

M už Q, Žena □,

В Věk
(Zaškrtněte vyhovující odpověď)
do 24 let 25 - 3 0  31-40 41-50 51-60 60 a více

□, □, a  □, a

C Který z cizích jazyků ovládáte?
(V  jednom  řádku zaškrtněte nejvíce jed en  čtvereček H odnocení uveďte 
podle kritérií tzv. Společného evropského referenčního rámce pro  ja zyky '
- přiloženo)

Z ačá tečn ík S tředně  p o kro čilý P okročilý

A I A 2 B l В 2 C l C 2

anglický jazyk □ з Q, □ з □ б
2 francouzský jazyk Ц □  з Q □ з □ .
3 německý jazyk □  з □ . □ з ц
4 ruský jazyk Ц □ 4 □ з ц
5 španělský jazyk □ з Q □ з а
6

j in ý ........................... □ з □ 4 □ з □ .

1 Hodnocení jazykových znalostí je  vypracováno podle Společného referenčního rám ce pro 
jazyky  Rady Evropy!zdroj: httn://w \vw m aciiiillan cz /ceť litm )
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D Předměty, které vyučuji:
(Zaškrtněte vyhovující odpovědi)

1 český jazyk  a literatura □  5 m atem atika Q

cizí ja z y k ..........................  □ ,  zem ěpis | д

3 dějepis Ц  7 J iný .................................  □ ,
4  8 ”  '

občanská nauka □ „  -*in^ ................................. D ,

E (Zaškrtněte vyhovující odpověď)
Ano Ne

1 M áte v dom ácnosti počítač? [ Д  [Д

2 M áte v dom ácnosti m ožnost připojení na internet? □  [Д

T Jak obtížný byl pro Vás dotazník?
(Zaškrtněte jed n u  odpověď)

1 Snadný, obvyklý □

2 N áročný □

3 O btížný, namáhavý

Pokud ještě něco dalšího chcete sdělit, využijte příležitosti zde:

Velmi Vám děkuji za pochopení a spolupráci 
a děkuj i za Váš čas!!!! A.G.
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