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NÁZEV

Zájmové vzdělávání jako systém podpory interdisciplinárního rozvoje dětí

ABSTRAKT
Diplomová práce přináší systémový pohled na problematiku zájmové činnosti žáků
v souvislostech měnící se základní školy. Cílem je poskytnout nový pohled na rozvijem
osobnosti dětí prostřednictvím zájmového vzdělávání na základních školách. Teoretická část
práce předkládá systémově pojatý diskurs řešené problematiky. Metodou literární rešerše dává
do souvislostí současné požadavky na vzdělávání a reálné možnosti rozvíjení klíčových
kompetencí dětí ve školním věku se zaměřením na využívání jejich volného času. V praktické
části je popsáno vlastní výzkumné šetření, v němž byly uplatněny kvantitativní i kvalitativní
metody pedagogického výzkumu. Jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, v němž byl
sledován charakter náplně volného času dospívajících. Využití strukturovaných rozhovorů
umožnilo nahlédnout do reality činnosti školní družiny z pohledu žáků, jejich rodičů
a pedagogů. U dospívajících byla prokázána převaha pasivity ve volném čase pramenící
s nej větší pravděpodobností také z nesystémového ovlivňování volného času již v mladším
školním věku. Výstupem práce je návrh programu, v němž jsou nastíněny možnosti,
jak uplatněním

systémového

interdisciplinárního

přístupu

rozvíjet

kompetence

žáků

prostřednictvím zájmového vzdělávání organizovaného školou.
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WORK TITLE

Free-Time Activities as a System of Interdisciplinary Development of Children

ABSTRACT
The thesis provides a systematic insight to issues of pupils' free-time activities in relation to
primary school transformation. The aim is to show a new perspective of developing
personalities of children by means of free-time activities at primary schools. Theoretic part of
the thesis presents a systematic overview of the subject matter. By literary search method,
there are explored current educational needs and real possibilities of developing key
competencies of school-age children during their free time. The practical part includes
description of a survey conducted employing quantitative and qualitative methods of
pedagogical research. The outcomes of the survey reflect various free-time activities typical
for adolescents. Structured interviews enabled to monitor activities of after-school centers
from the point of view of pupils, their parents and teachers. The study proved predominating
passive approach of pupils to their free-time activities partly caused by non-systematic
education and care in their younger school age. The thesis concludes in a project proposal
based on possible ways of implementing systematic interdisciplinary approach aimed at
developing pupils' competencies by means of free-time education managed by schools.
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Motto:
„Není pravda, že máme málo času, pravda je, že ho hodně promrháme."
L. A. Seneca

ÚVOD
Je jaro. Koruny stromů v ulici jsou již obsypané zeleným chmýřím, sluneční paprsky se opírají
do špinavých pražských chodníků a vzduchem se prodírá zápach nedalekých popelnic. Sedím
v parku na zbytcích čehosi, co kdysi bývalo lavičkou, dvěma prsty pravé ruky žmoulám stále
se krátící nedopalek a má levá ruka svírá nedopitou láhev piva. Několikaminutové ticho náhle
přetíná chraplavý hlas vedle mě sedícího kamaráda: „ Co dneska budeme dělat, vole? " Já
však těžko hledám jakoukoli odpověď. Sedáváme v tomto parku takřka každý den a pokaždé
řešíme tutéž otázku. Tu a tam se sice naskytne nějaké zpestření, kdy otec vysype peněženku
a já s kámošem si můžeme dopřát nějaké to kino, for bes nebo lepší cigára. Ale nic takového
dnes nehrozí. V kapse mám bez koruny dvacku a za takový kapitál nebude ani na Plzeň. Je
před námi další projlákaný den, ale pořád lepší než sedět doma nebo snad dokonce ve škole.
Je mi 15 let a nudím se.
Jde o smyšlenou povídku nebo realitu? V každém případě se mi příběhy s podobným
námětem vkrádají do vědomí, když denně potkávám náctileté postavy potulující se pražskými
ulicemi a parky.
Již několikátým rokem se věnuji vedení sportovního kroužku v rámci zájmových činností
zajišťovaných základní školou. Během své praxe jsem měl možnost pracovat s dětmi
na prvním i druhém stupni základní školy, s chlapci i dívkami, pohybovat se v prostředí
několika škol a především nahlédnout do tajů volného času dětí. Se znepokojením jsem zjistil,
že u většiny dětí je mnou vedený sportovně zaměřený kroužek jedinou aktivitou v náplni
jejich volného času směřující к zdravému životnímu stylu. Nabyl jsem přesvědčení, že škola,
zejména pak školní družina, zdaleka nenaplňuje své možnosti v oblasti volného času, a tím
i v rozvíjení osobnosti žáků. Model školní družiny, se kterým jsem se setkal, mi evokuje
analogii čekárny, kde děti jen bezúčelně čekají na své rodiče.
Navíc řada žáků druhého stupně ZŠ hrdě přiznala, že většinu svého volného času tráví pasivně
v komunitě svých vrstevníků. Nebylo těžké vypozorovat, že mají sklon к rizikovému způsobu
chování, zejména kouření a požívání alkoholu. Je možné na těchto skutečnostech něco
8

změnit? V každém případě mě naznačené problémy motivovaly к výběru tématu diplomové
práce.
Cílem diplomové práce je hledat cesty к rozvíjení osobnosti dětí prostřednictvím zájmového
vzdělávání na základních školách. Při řešení dílčích úkolů bude v teoretické části práce
uplatněna metoda literární rešerše založená na systémovém přístupu ke zkoumaným
objektům. V části praktické budou použity kvantitativní i kvalitativní metody pedagogického
výzkumu. Pomocí dotazníkového šetření bude sledován charakter náplně volného času
dospívajících. Následné využití strukturovaných rozhovorů umožní nahlédnout do reality
školní družiny z pohledu žáků, jejich rodičů a pedagogů. Výstupem práce bude pokus
o nastínění možností, jak uplatněním systémového interdisciplinárního přístupu rozvíjet
interdisciplinární kompetence žáků prostřednictvím zájmového vzdělávání organizovaného
školou.

9

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A PŘÍSTUPY
PROBLEMATICE
1.1

K ŘEŠENÉ

Systémové paradigma

Pro současnou vědu je charakteristická výrazná orientace na systémový přístup a systémověinterakční paradigma. Změna náhledu od univerzality (uni - vertere, tj. směřování к jednomu)
к multiverzalitě (multi - vertere, tj. směřování к mnohému) znamená, že jakýkoli objekt je
vnímán jako systém. Jelikož je termín systém definován jako souhrn souvisejících prvků
sdružených do určitého smysluplného celku, pak v souladu s těmito trendy musíme pohlížet
na objekt našeho vědeckého zkoumání jako na soustavu elementů, tzv. subsystémů. Ty jsou
vzájemně propojeny vztahy, které je vydělují vůči svému okolí a zároveň je s ním
neoddělitelně spojují. Princip oněch vztahů nespočívá na lineárním odkazu, nýbrž vzájemné
interakce mají cirkulární charakter'. Musíme tedy mít vždy na paměti, že vše souvisí se vším
a jediná

cesta

к poznání

vede

přes

porozumění

všem

těmto

vzájemným

vztahům

(LUHMANN, 2006).
Vždyť až souvislosti a vztahy vůči sobě i okolí nám umožňují daný objekt označit
a kategorizovat. Bohužel si však člověk většinou vybírá cestu nejsnazší, vydává se vstříc
„černobílému škatulkovaní", kdy zkoumaný objekt redukuje pouze na nejzjevnější znaky
a vazby.
Příkladem může být Guttenbergův knihtisk. Je evidentní, že knihtisk, jako technologie
vytvářející identické kopie otiskem odlitých liter, stál na počátku vývoje typografie. Ovšem
jen málokdo si uvědomí, že měl výrazný vliv i na rozvoj nacionalismu, industrialismu,
universální gramotnosti a vzdělání. Knihtisk byl totiž obrazem opakovatelné přesnosti, který
poskytl model, v jehož rámci byli jednotliví lidé sečteni v ohromném nahromadění moci.
Technologie, která dodala spisovatelům a umělcům odvahu ke kultivaci sebevyjádření, vedla
jiné к vytvoření obrovských vojenských a komerčních organizací. Guttenbergův knihtisk tak
dovedl civilizaci nejen к další masivní mechanizaci a vědecko-technickému pokroku, ale
i к revolucím a válkám.
Podobným příkladem může být i mluvené slovo, chápané širokou veřejností jako jeden
z prostředků vzájemné výměny informací. Význam řeči je však mnohem hlubší. Již

1

Subjekt A působí na subjekt B, který na podnčt okamžité reaguje. Reakce se však ihned stává podnětem
ovlivňujícím (nejen) subjekt A.
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francouzský filosof Henri Bergson přišel s myšlenkou interpretující jazyk jako lidskou
technologii, která narušila a zmenšila hodnoty tzv. kolektivního nevědomí. Byl toho názoru,
že právě řeč umožnila intelektu, aby se oddělil od daleko širší skutečnosti. Lidská inteligence
bez jazyka by tak zůstala totálně vtažená do předmětů své pozornosti. Tedy až objev fonetické
abecedy vedl к verbalizaci vědomí. Marshall McLuhan vysvětluje význam jazyka na základě
následující analogie: „Jazyk činí pro inteligenci totéž, co kolo pro nohy a tělo. Kolo jim
umožňuje, aby se pohybovaly od jedné věci ke druhé snadněji, rychleji a se stále menší mírou
vtaženosti."

(Mc LUHAN, 1991, s. 83). Pomocí jazyka se tak můžeme domluvit nejen

s druhými, ale (což je málo komu zřejmé) především sami se sebou.
Rovněž číslo, vyjádření počtu, exaktní to obraz přesnosti a jasnosti, v sobě skrývá význam
daleko intenzivnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Díky němu můžeme nejen počítat
věci, čas nebo peníze, ale číslo je samotnou podstatou všech věcí vnímatelných smysly. Číslo
pomáhá hmatu dosáhnout mnohem dál, než ruce vůbec umožňují. Číslo jako extenze lidského
hmatu člověku dovoluje se dotýkat věcí „nedotknutelných" a pracovat s objekty fyzicky
neuchopitelnými. I takový může být pohled na relativně běžný a pro většinovou společnost
tak „průhledný a jasný" pojem, jakým je třeba zmiňované číslo.
V souladu s výše nastíněným paradigmatem systémového přístupu usiluje předložená práce
o zohlednění

všech

souvislostí

řešené

problematiky

v interdisciplinárním

kontextu

a o vzájemné propojování sledovaných oborových témat.
1.2

Vývoj a jeho determinanty v pojetí přírodních a sociálních věd

Od pradávna je termín vývoj nedílně spojován se změnou - od změn destruktivních
po konstruktivní, od drobných po zásadní, od pozvolných po revoluční, od pozitivních
po negativní atp. Vždy byl vývoj chápán jako v čase se uskutečňující postup od jednoduchého
ke složitějšímu, lepšímu. Ovšem pojem vývoj žádný hodnotící obsah nenese.
Příkladem může být známé Herakleitovo pojetí ohně (pohybu) jako protiklad k Parmenidovu
neměnnému, nehybnému trvání. „Nikdy nevstoupíme do téže řeky" nikoliv proto, že by se
onen vodní tok změnil, ale proto, že „nové a nové vody přitekly do ní" a voda, do níž jsme
předtím ponořili své dolní končetiny, nenávratně odtekla. Stejně tak výraz evoluce označující
změnu nikterak nekategorizuje. Výraz evoluce pochází z latinského slova e-volvere, což
v překladu znamená vytéci, odvaliti, rozvinouti, plynouti, díti se (GEIST, 2000).
Vývoj není více než sled jevů, odehrávající se v čase. Není ani pokrokový, ani zpátečnický,
ani pozitivní, ani negativní, žádoucí nebo nežádoucí. Pojímání vývoje ve smyslu hodnotícího
11

soudu lze pouze za předpokladu zařazení do určitého hodnotového systému jako systému
referenčního, přičemž jeho platnost se vztahuje pouze к tomuto systému a pro ty, kteří tento
systém sdílejí.
Aplikujeme-li termín vývoj na život lidského jedince, hovoříme o vývoji osobnosti člověka.
Obecně je definován jako proces, v němž se kvalitativně i kvantitativně mění veškeré stránky
osobnosti jedince, a to v rovině tělesné, psychické i sociální.
Každá věda pohlíží na otázku vývoje člověka vlastní optikou, přičemž i na úrovni jednoho
oboru se můžeme setkat s řadou zcela různých interpretací. Například biologické obory
anatomie a fyziologie. Zatímco anatomie pojímá člověka jako vymezenou konstituci přesně
uspořádaných vnitřních orgánů, fyziologie jej chápe jako soubor mnoha mechanických,
fyzikálních a biochemických procesů (MACHOVÁ, 2004).
I mezi velkými teoriemi psychologie nalezneme výrazné rozpory v otázce konceptu člověka
ajeho vývoje (ČÁP; MAREŠ, 2001). Důkazem může být směr behaviorální psychologie
zastoupený J. B. Watsonem. Ten vidí člověka jako soubor svalových a žlázových reakcí
a rovněž objekt učení. Považuje všechno jednání za pasivní reakci na vnitřní nebo vnější
stimuly. Oproti tomu S. Freud, jako nej významnější představitel psychologie analytické,
tvrdí, že člověk je uskutečňován na základě vědomého i nevědomého konfliktu mezi
„superego" (vzor chování) a „id" (instinkty a pudy) (FREUD, 1997). С. G. Jung, zakladatel
hlubinné psychologie, dokonce přichází s myšlenkou, že všichni jsme jen opisem dávných
pravzorů (archetypů) (JUNG, 2004).
Sociologie vychází z teze, že vývoj člověka je proces, při kterém ubývá vlivů genetických
(dědičnosti) a přibývá vlivů společnosti (poznatků a zkušeností). Za otce moderní sociologie
je považován E. Dürkheim, neboť svým dílem oddělil sociologii od ostatních věd
zkoumajících člověka 2 . Zastává názor, že člověk vrůstá do dané společnosti a vědomě
i nevědomě si osvojuje v důsledku hrozící přímé či nepřímé represe její hodnoty a normy
chování (DÜRKHEIM, 1998). Vývoj jedince tak v podstatě odpovídá vývoji samotné
společnosti, jejíž je součástí. Dürkheim tvrdí, že všichni vidíme svět pouze tak, jak jsme se to
naučili. Zároveň však upozorňuje na význam zprostředkovatelů zmiňovaného vrůstání, tzv.

2

E. Dürkheim vytvořil, oproti odkazu Comta a Spencera, jejichž myšlenky byly povahou spíše abstraktní
a teoretické, koncept, který již nesl současnou myšlenku sociologie jako exaktní vědy založené na empirickém
výzkumu. Odlišuje sociologii od psychologie názorem, že psychologie ač věda empirická zkoumá skutečnosti
vnitřního charakteru (duše), zatímco sociologie by měla studovat fakta vnější, tzv. sociální fakta, jimiž autor
rozumí společenské struktury a kulturní normy a hodnoty, které mají na aktéry „donucovací" účinek.
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médií (jazyka, písma, znaků), a dodává, že jazyk není arbitrárni. Zvuk stvořený našimi
hlasivkami neodpovídá označované věci, neboť jeho význam je ryze společensky podmíněn.
Proto, ač jsme součástí jedné kultury, společnosti nebo sociální skupiny (rodiny), stále platí
známé rčení: „Kolik lidí, tolik světů".
Z předložené analýzy vyplývá, že všechny výše uvedené pohledy a teorie se více či méně
shodují s podstatou všeobecně platné definice vývoje člověka. Zásadní je ale rozpor v otázce
poměru a významu jednotlivých determinant. Biologie a psychologie upřednostňují faktory
endogenní, sociologové spatřují hnací sílu vývoje jedince naopak ve společnosti. Přesto nejen
v důsledku současných systémových tendencí nezbývá než souhlasit s pohledy všech
zmíněných vědních oborů.
1.3

Systémová analýza determinant vývoje člověka

Vývoj člověka je určován determinanty a vlivy, které lze rozdělit z hlediska jejich původu,
a to do dvou specifických skupin, na faktory vnitřní a vnější.
Vnitřními faktory rozumíme předpoklady biologické. Zejména pak takové, které jsou dány
růstem a zformováním v prenatální, případně perinatální fázi ontogenetického vývoje.
Znamená to, že v uvedené kategorii vlivů hraje významnou roli dědičnost. Je zřejmé, že právě
dispozice přenesené prostřednictvím genů z rodičů zásadním způsobem vstupují do vývoje
každého z nás.
V samotném počátku života, při početí, dochází ke splynutí dvou pohlavních buněk - spermie
a vajíčka. Obě jsou nositeli originální informace v podobě 23 chromozomů. Každý
chromozom je tvořen jednotlivými geny, které (jako základní kámen DNA) v sobě skrývají
specifické funkce, základy budoucích vlastností daného organismu. Tím je jedinec hned
v počátku svého života obdařen souborem do určité míry náhodně vybraných dispozic z jedné poloviny od otce, z druhé od matky. Všeobecně je onen soubor označován jako tzv.
genotyp. Samotný výstup, tj. jakým způsobem se organismus s přidělenými dispozicemi
vyrovnává, se nazývá fenotyp (OTOVÁ, 2006).
Významným způsobem mohou udávat směr vývoje člověka i jiné vlivy, než ty charakteru
genetického. Výrazné změny mohou zapříčinit některé choroby nebo chování matky během
těhotenství. Prokázaným je poškození vyvíjejícího se organismu v důsledku např. vystavení
plodu ionizačnímu záření, nikotinismu, alkoholismu, narkomanie, poruchy příjmu potravy
apod. Rovněž nelze opomenout případné komplikace v perinatálním období ontogenetického
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vývoje. Problémový porod může poškodit mozek a negativně ovlivnit jeho následný vývoj
(např. lehká mozková disfunkce, mozková obrna) (MACHOVÁ, 2004).
Ani porodem však možné působení biologicky determinovaných vlivů v ontogenetickém
procesu nekončí. Například nemoci jak krátkodobé, tak především dlouhodobé, zasahují
do specifických činností jedince, čímž výrazně ovlivňují jeho způsob života a dokonce
i sociální vazby. Jakékoli pohybové omezení ztěžuje osvojení nejen senzomotorických,
ale i sociálních dovedností. Nedostatky v motorice s sebou nesou problémy jak v běžných
činnostech, jakými jsou psaní, kreslení či sportovní činnosti, ale zároveň i ztěžují styk
s ostatními lidmi, čímž trpí sociální stránka života jedince. Nepřehlédnutelný význam
pro motoricky omezeného člověka má i chování druhých vůči němu.
Je evidentní, že stejně tak i případné poškození některého ze smyslů způsobí v životě jedince
nezanedbatelné změny. Totéž lze konstatovat i u jevů, jakými jsou specifické poruchy učení
nebo lehká mozková disfunkce (POKORNÁ, 1997).
Studie a výzkumy profesora Z. Matějčka prokázaly, že u dětí, jejichž matky si narození svých
potomků prokazatelně nepřály (žádaly o umělé přerušení těhotenství, ale nebylo jim
vyhověno), se objevují výrazné problémy v sociálních vztazích, partnerských, rodinných
i pracovních (MATĚJČEK; DYTRYCH, 1994). Matějček tento jev nazývá subdeprivací,
neboť diagnostikované projevy odpovídají mírnější formě důsledků psychické deprivace 3 .
Z toho vyplývá, že na vývoj člověka má vliv i plánovaný přístup к otázce rodičovství, tj. zda
byl dítětem chtěným nebo nechtěným.
Mezi vnitřní neměnné biologicky podmíněné faktory patří i temperament, kterým rozumíme
vrozené dynamické vlastnosti osobnosti. Typologií bylo zkoncipováno hned

několik

(HELUS, 2003). Nicméně, ať se blíže věnujeme koncepci Hippokrata (sangvinik, flegmatik,
melancholik, cholerik), C. G. Junga (introvert, extrovert) či E. Kretschmera (pyknik, astenik,
atletik), všechny popisují biologicky determinované vlastnosti projevující se způsobem
reagování, chování a prožívání. Aktuální je tato problematika i pro školní prostředí.
I ve školní praxi se můžeme setkat s žáky, kteří mají problémy s chováním právě v důsledku

Psychická deprivace bývá definována jako psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, kdy
subjektu není dána příležitost uspokojovat některé základní psychické potřeby v dostačující míře a po dosti
dlouhou dobu (LANGMEIER; MATĚJČEK, 1974).
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některého vyhraněného typu temperamentu. Vzhledem k tomu, že tyto vlastnosti osobnosti
jsou vrozené, jsou pedagogickým působením těžko ovlivnitelné.
Lze shrnout, že výše charakterizovaná skupina vnitřních faktorů svým působením vytváří
biologicky podmíněné prepozice, od nichž se odvíjí vývoj všech stránek osobnosti člověka.
Vnějšími faktory vývoje člověka jsou vlivy vnějšího prostředí. Jedná se v podstatě o veškeré
vnější podněty, které mohou specificky rozvíjet lidské vlastnosti. Nesmíme nikdy zapomínat,
že vnímáme všemi smysly současně. V konkrétním momentě naše vědomí sice registruje jen
některé podněty zprostředkované preferovanými smysly, ale i ostatní podněty a vlastnosti
vnějšího prostředí, které aktuálně nejsou objektem našeho zájmu, subliminálně (podprahově)
vnímáme. Je vědecky prokázáno, že každý člověk nevědomě reaguje na podněty, jakými jsou
například tlak, hluk, teplota, intenzita slunečního svitu a dokonce i barvy.
Nej výraznějším vlivem je bezpochyby sociální interakce, konkrétně pak interakce rodinná,
s vrstevníky, svou roli hraje samozřejmě také škola a společnost jako sociokulturní prostředí.
Odborná literatura dokonce uvádí, že společnost v rámci vývoje člověka vykonává jisté
funkce. Hovoří o funkci restriktivní (omezení), direktivní (řídící, usměrňuje určitými normami
a pravidly chování), protektivní (ochrana zájmů společnosti) a predikativní (díky kulturním
normám můžeme do určité míry předvídat, jak se člověk v určité situaci zachová)
(HELUS, 2007).
Neustálé celoživotní působení všech vnějších faktorů na člověka a následné vyrovnávání
se s jejich vlivem vytváří jeden složitý proces označovaný socializace.
1-4

Socializace

Termín socializace má poměrně široké spektrum užití co do šíře, hloubky i obsahu. Nejprve
byl spjatý s přizpůsobováním dítěte společenskému celku, v současnosti je již chápán jako
celoživotní proces, jeden z nej důležitějších v životě člověka. Jeho významu odpovídá
i pozornost jednotlivých vědních oborů, především pak psychologie, sociologie nebo
pedagogiky. Teorií a interpretací existuje na poli každé z disciplín hned několik, ale svou
podstatou se zpravidla shodují.
Nejčastěji definují socializaci jako proces, jímž se jedinec začleňuje do sociální skupiny
(společnosti), přičemž si osvojuje historicky a kulturně podmíněné hodnoty, normy a vzorce
chování. Učí se sociálním rolím a dalším vědomostem, dovednostem a schopnostem
(HAVLÍK, 2002). Výsledkem socializačního procesu je sociální zkušenost, která je na jedné
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straně všem lidem společná, na druhé, pro každého jedince jedinečná, a tím nepřenosná
a zároveň také pro určitou společnost a kulturu specifická 4 .
Pohlížení jednotlivých věd na socializaci se liší především v otázce její realizace a významu.
Psychologie považuje socializační proces za druh sociálního učení, jímž jedinec získává
základní orientaci pro své chování v příslušných sociálních útvarech, jimiž během života
prochází (HELUS, 2007). Někteří vidí princip socializace v adaptaci a analogují socializační
proces s trvalým přizpůsobováním se fyzikálnímu, psychologickému a sociálnímu prostředí
člověka.
Většina autorů tvrdí, že po fyzickém narození se člověk rodí podruhé socializačním procesem,
tentokrát jako sociokulturní bytost (osobnost). Výstupem socializace je pak (neustálé)
utváření tzv. identity (vymezení vlastního já) a rovněž tzv. identifikace, která vyjadřuje
příslušnost k dané kultuře (GEIST, 2000).
Identifikací se míní sociálně přičleněná „informace" (např. jméno, společenský status, role)
a tudíž v ní nelze nalézt svou identitu. Identifikační význam se skrývá i v osvojování
fonetické abecedy: Dítě se neučí mluvit, ale pouze říkat slova. Společnost tím vpravuje
jedince do určité kultury prostřednictvím slov, jazyka.
Identitou
a na jej ich

rozumíme utváření osobnosti jedince, kdy hledá sám sebe v systému vztahů
základě

se

vymezuje

vůči

ostatním.

Z hlediska

systémově-interakčního

paradigmatu je důležité si uvědomit, že nelze redukovat pouze na „Já" nebo „Ty", jelikož
vždy se nalézáme ve společném vztahu - „Já a Ty". Nelze být mimo vztahovou rovinu, neboť
(jak vyplývá ze samotné definice a principu socializace) „skrze druhé jsem já a druzí
skrze mě".
Sociologické obory, podobně jako psychologické, chápou socializací proces, v jehož rámci
se člověk na základě sociální interakce učí společenským rolím, normám a modelům chování.
Ovšem obecné principy socializace jsou základním východiskem sociologické vědy jako
takové. Vychází totiž z principu, že každý z nás je originální a jedinečnou bytostí 5 ,
ale zároveň je naše chování v jistých situacích podobné, a tudíž i předvídatelné.

Socializace začíná početím a končí smrtí. Uskutečňuje se ve dvou zásadních rovinách. V rovině ontogenetické,
Čímž máme na mysli vrůstání jedince do konkrétní subkultury, a v rovině sociogenetické, kdy dochází v rámci
dané subkultury к přejímání hodnot, norem a vzorců chování od generací předešlých.
Tou se stává v rámci procesu personalizace (proces tvorby svébytné a neopakovatelné osobnosti aktivně
zasahující do společenských vztahů i tvorby kultury).
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Onu předvídatelnost chování sociologie zdůvodňuje interiorizací požadavků a norem
společnosti, ke které jedinec přísluší. Neboli

během života každý jedinec

přebírá

od společnosti a kultury určité modely chování, které se vztahují ke konkrétním situacím.
Tento proces osvojování kulturních vzorců je v odborné literatuře označován jako tzv. proces
enkulturace, kterým je dokonce někdy nahrazován samotný termín socializace.
V sociologii se velmi často v souvislosti se socializačním procesem pracuje s pojmem kultura.
Podobně jako je tomu u socializace i kultura je interpretována mnoha způsoby. Z hlediska
sociologie jí rozumíme soubor lidských výtvorů a způsobů, jak jich bylo dosaženo, který je
charakteristický jistou stálostí v čase, zároveň i pružností a adaptivitou к novým okolnostem
(HAVLÍK, 1995).
Příhodnější vysvětlení nabídl německý myslitel J. W. Goethe. Přišel s myšlenkou, že kultura
vyjadřuje všechno, s čím se člověk nerodí. Kultura zahrnuje vše, co se jedinec musí naučit,
aby se stal platným členem své společnosti, vše, co člověk sám většinou nevytváří, nýbrž
přejímá od generací předešlých, vše, co je spíše kolektivním a obvykle anonymním a co dané
společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných.
Význam kultury jednoduše odhalíme vysvětlením funkcí, které vůči člověku vykonává.
Sociologické teorie hovoří o třech. Funkce „regulace lidského chování" vyjadřuje vlastnost
kultury, která má evidentní dopad na chování jedince. Kultura totiž vytváří systém zahrnující
hodnoty, neboli materiální a nemateriálni statky, které daná kultura oceňuje a jsou
pro ni charakteristické, a normy, které určují jak těchto hodnot dosáhnout. Obsahuje normy
právní, mravní, zvyky, obyčeje i tradice a jejich dodržování zajišťuje přímými nebo
nepřímými sankcemi. Kultura je specifický jev i tím, že v jejím rámci je normální to, co daná
kultura za normální považuje.
Kultura současně zastává funkci „integrační a identivní", kterou rozumíme, že určitou skupinu
lidí spojuje a zároveň odděluje od jiných. Utváří nejen jednotlivé společnosti, ale také
zabezpečuje, aby si jejich účastníci rozuměli a dokázali spolu žít (MURPHY, 1999).
Kulturní odkaz současně člověku umožňuje naplnění lidské potřeby porozumět věcem
a lidem, které jej obklopují. Tuto vlastnost kultury můžeme nazvat funkcí „orientace
ve světě", kteří zabezpečují především náboženské systémy, vůbec základní pilíře kultur.
Člověku pomáhají к částečnému porozumění časoprostorového principu naší existence, toho,
co bylo před jeho životem a co bude po něm. Kultura je tedy nedílnou součástí procesu
socializace, jejím významným obsahem.
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Diskutovanou otázkou je také rozdelení socializačního procesu do specifických období.
Někteří autoři z řad psychologů převzali Freudovo rozdělení vývojových etap (období orální,
anální, falické, latentní a genitální) a adaptovali jej do následující podoby: 1. stadium orální,
2. anální, 3. oidipovské a 4. stadium dospělosti (GEIST, 2000). Sociologové dávají za pravdu
spíše G. Wurzbacherovi, který rozčlenil socializační proces z hlediska individuálního utváření
a rozvíjení jedince do tří stupňů: 1. stupeň - socializace, 2. stupeň - enkulturace a 3. stupeň personalizace (JANDOUREK, 2001).
Z výše uvedeného vyplývá, že problémy socializace jsou předmětem mnoha vědních oborů,
zejména sociologie a psychologie, a jejich poznatky se vzájemně doplňují. Interdisciplinární
přístup tedy musí být metodologickým východiskem pro systémové zkoumání procesu
socializace.
Socializace je realizována na základně sociální interakce - komunikace 6 . Proto je důležité
porozumět jejím obecným principům a respektovat její specifika a zákonitosti.
1.5

Komunikace jako základní prostředek socializace

Komunikace v sobě skrývá dva zásadní aspekty. Prvek obsahový, který nese informační
hodnotu, a element vztahový, vyjadřující jakousi metainformaci - způsob, jak má být
se sdělením naloženo. Obsahem tedy rozumíme konkrétní mechanické vlnění vzduchu (zvuk
včetně řeči), znaky (písmo, obrázky), shluk určitých molekul či změnu elektrických veličin,
zatímco vztahem kontext (souvislost), čili jak máme dané sdělení chápat. Z toho vyplývá,
že komunikace zbavená vztahové roviny (kontextu) je nesmyslná a má tak pro příjemce
nulovou informační hodnotu (WACZLAWICK, 1999).
Z hlediska

způsobu

vzájemné výměny

informací rozeznáváme

komunikaci

digitální

a analogovou. Člověk je jediným organismem, který používá jak analogového, tak digitálního
způsobu komunikace. O digitální komunikaci hovoříme ve všech situacích, kdy je použito
slovo, písmo, znak či určitá hodnota fyzikálních veličin к pojmenování dané skutečnosti.
Znamená to, že řeč (neboli verbální komunikace) je formou digitální. Vždyť slovo,
ať mluvené či psané, je pouhou redukcí skutečnosti. Slovo mluvené omezuje označovanou
věc na mechanické vlnění vzduchu, jehož strůjcem jsou naše hlasivky, a slovo psané
zjednodušuje skutečnost v řetězec znaků, jejichž význam spočívá pouze na základě
společenské dohody.

6

Vše co víme, víme skrze média. Komunikace je pouze jedním z mnoha.
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Jak vyplývá z předchozího textu, digitální forma komunikace je především nositelem aspektu
obsahového, zatímco stránku vztahovou postrádá. Naopak analogová komunikace spočívá na
principu použití subjektu к vyjádření skutečnosti, který se jí nejvíce podobá. Zároveň v sobě
skrývá složku vztahovou, čili nám napomáhá informace zachycené sluchem v podobě slov
vyhodnotit a následně i zformulovat odpověď. K tomu je využívána komunikace nonverbální.
Znamená to, že aby verbálně podaná informace byla správně pochopena, člověk mluvená
slova doprovází dotyky (haptika), pohyby obličejového svalstva (mimika), přiblížením
či oddálením vůči příjemci (proxemika), postojem (posturologie), pohybem (kinetika), gesty,
pohledy (oči dělají to, co by dělaly nohy, kdyby mohly: chodí tam, kam by člověk rád šel,
a odvracejí se odtamtud, odkud by nejraději utekl) či určitou hlasitostí, rychlostí, výškou tónu,
intonací nebo plynulostí řeči (paralingvistika). Člověk tak komunikuje, aniž by použil slova.
Z toho lze vyvodit zásadní vlastnost komunikace - nekomunikovat nelze. Chování totiž nemá
žádný protiklad. Stále nějak jednám - stále svému okolí něco sděluji, a to aniž bych si to sám
uvědomoval (VYBÍRAL, 2000).
Neverbální komunikace

se zdá informačně hodnotnější než slovo mluvené.

Ovšem

nonverbální komunikace nemá odpovídající skladbu, která by jednoznačně definovala povahu
sdělovaných vztahů. Takže kombinací verbální a nonverbální komunikace se vzájemnému
porozumění přiblížíme, ale dosáhnout jej ani tak nemůžeme.
Je důležité si uvědomit a respektovat výše uvedená fakta a principy. Vždyť komunikace je
zásadním prostředkem socializace, skrze ni se realizujeme, vystupujeme v sociálních vztazích
a utváří se naše osobnost. Komunikací směřujeme od předsudku к úsudku, je cestou
od zjednodušení к rozlišení.
1.6

Úloha výchovy ve vývoji člověka

Socializační procesy mohou být záměrné a cílené, ty pak lze shrnout pod termín výchova.
Doslova jej odborná literatura vysvětluje jako specifickou činnost záměrného cílevědomého
utváření tělesných a duševních vlastností jedince, a to v souladu s cíli a úkoly, které si daná
společnost na určitém stupni historického vývoje vytyčuje (KRAUS, 2008). V jejím procesu
sc

střetávají

a vychovávaný

vychovávající
(mnohými

(některými

zaměňovaný

autory
za

označován

objekt

výchovy)

jako

subjekt

výchovy)

ve

vzájemné

interakci

a komunikaci (MAREŠ; KŘIVOHLAVÝ, 1995). Cílem je osvojení určité sumy vědomostí,
dovedností a návyků, rozvoj praktických schopností i vytvoření jistých postojů a názorů
na společnost a přírodu.
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Primární skupinou, v níž se od narození formuje osobnost jedince, je rodina. Svým členům
by měla mimo jiné poskytovat rozvíjející podněty, emocionální zázemí, bezpečí a jistotu. Jako
základní článek sociální struktury má tak plnit zejména funkci socializační a výchovnou
(HAVLÍK, 2002).
Výchova je zcela předmětem vědy pedagogické. Ovšem její kořeny musíme hledat v teoriích
gnozeologie a etiky, oborech filosofie. Vždyť obsahem výchovy je jak poznání - osvojení
vědomostí a dovedností, tak otázky morální - vytvoření hodnotového systému.
Znamená to, že základní kameny současné pedagogiky položili již velcí antičtí filozofové.
Ti nejprve řešili především otázky vzniku a podstaty bytí, zda je jeho principem pohyb
či stálost nebo jestli jej určují nadpřirozené síly.
Pozornost na člověka obrací až Sokrates. Jeho učení hovoří o tom, že základem lidské bytosti
je duše, která vytváří jednání člověka, a tudíž je nositelkou jeho osudu. Člověk ví, že duši má,
ale nezná ji. Jedinou cestu к jejímu poznání Sokrates spatřuje v tzv. Péči o duši a dodává,
že jedinec se musí učit mravnosti, aby porozuměl tomu, co je správné a co zlé. Upozorňuje
tak, již v období pátého století před Kristem, na nutnost výchovy a vzdělávání 7 .
Platon, Sokratův žák, myšlenku výchovy a vzdělávání dokonce institucionálně realizuje.
Zakládá první

filozofickou

školu, tzv. Akademii, kde se učila například matematika,

geometrie, harmonie, astronomie. Základem Platónovy filosofie je však nauka o idejích.
V proslulém Pojednání o jeskyni rozděluje lidské bytí do dvou světů - světa idejí a světa
stínů. Svět idejí vysvětluje jako svět principů, kde je ukryta skutečná pravda. Idea je pak
podstatou veškeré skutečnosti, vyjadřující vzor, normu, příčinu pro jedinečnou věc, je jakýmsi
pojmem vznášejícím se nad konkrétní věcí. Člověk však tápe ve světě stínů. Smyslově
uchopitelné věci, které nás obklopují, jsou pouhými stíny jejich idejí a nesou jen malou část
skutečnosti. Lidské smysly jsou překážkou к prohlédnutí a připoutávají nás к jedinečnému
světu. Platón tak chápe rozum jako jediný pramen poznání a tvrdí, že pouze člověk, který
je schopen odpoutat se od smyslů, dochází к jeho pravému naplnění. Z pohledu etiky je
významným Platónův dialog s názvem Faidros (PLATÓN, 1993). Filosof zde přirovnává duši
к okřídlenému dvojspřeží s vozatajem. U bohů jsou oba koně dobří, ovšem u lidí je jen jeden

7
1

Zajímavé j e Sokratovo nadřazení mravního pohledu zákonům. Vznesl otázku, zda poslouchat zákony státu,
když vím, že jsou špatné.
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kůň krásný a dobrý, druhý však vyjadřuje naprostý opak koně prvního. Je pouze
na vozatajovi, který reprezentuje lidskou vůli, kam a jakým směrem se spřežení vydá.
Dalším antickým myslitelem, jehož odkaz zcela jistě přežívá až dodnes, je Aristoteles. I on,
podobně jako jeho předchůdci, se zabýval výchovou a vzděláváním. Pro pedagogickou teorii
je bezpochyby stěžejním Aristotelovo založení Lykeionu, někdy též označovaného jako škola
peripatetická, kde se výuka uskutečňovala formou diskuzí vedených při procházkách 8 .
Myšlenky antických filosofů, nejen výše uvedené, jsou aktuální i dnes. Vždyť ideologie
starověkého Řecka a Říma jsou podstatou současných evropských kultur (STÖRIG H.J,
2000).
Se středověkem se ve filosofických koncepcích objevuje transcendentálni rozměr. Především
v období od 8. dol5. století křesťanská dogmata (nejen) myšlení filosofů výrazně ovlivňují.
Problematika

existence

Boha

a

víry

se

odráží jak

v

díle

Tomáše

Akvinského,

tak v myšlenkách Sv. Augustýna. Oba se domnívají, že pramenem poznání je víra a jejím
garantem Bůh.
Až na přelomu 16. a 17. století navazuje na Antiku, konkrétně na Platónovo dílo, F. Bacon,
který se pokusil ve svém spisu Novum Organum postavit lidské vědění na nové a dokonalejší
základy - na základy vědy. Je toho názoru, že za skutečné poznání lze považovat pouze to
vědecké a zároveň uvádí i způsob jeho naplnění.
Bacon rozpracovává tzv. nauku o idolech. Idolem rozumí přeludy, iluze, omyly a předsudky,
ke kterým člověk tíhne a kterým při hledání pravdy podléhá. Autor je kategorizuje
na tzv. idoly lidského rodu (iluze mající svůj původ ve vůli a afektech), idoly jeskyně (omyly
založené na individuálním založení, výchově a postojích), idoly trhu (přeludy vycházející
ze společenského styku, např. řeč) a idoly divadla (omyly pocházející z tradovaných tezí
filosofů). Nejprve se člověk musí seznámit s těmito idoly a poté rozum od omylů, předsudků
a iluzí očistit, aby mohl přistoupit ke správné vědecké metodě. Onu vědeckou metodu Bacon
Popisuje jako postup, který začíná určením pracovní hypotézy jako východiska, následuje
shromažďování příslušné zkušenosti prostřednictvím experimentu a vrcholí vyvozením
důsledků a jejich ověřením experimenty novými. Bacon tak konstruuje základní principy
novodobého vědeckého výzkumu.

8

Zajímavostí je, že jej finančně podporoval makedonský dvůr. Důvodem pravděpodobně byl fakt, že jeho
zakladatel Aristoteles byl zároveň učitelem samotného Alexandra Makedonského.
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Metodu poznání koncipoval i francouzský filosof R. Descartes. Na rozdíl od Bacona, který
spatřuje pramen poznání ve zkušenosti, Descartes je toho názoru, že zdrojem vědění je naopak
rozum a cestou jeho naplnění pochybnost. Přichází tak s myšlenkou skepticismu a jeho výrok
„Myslím, tj. pochybuji, tedy jsem" se zapsal hluboko do filosofických dějin.
Nastíněné teorie F. Bacona (empirismus) a R. Descartesa (racionalismus) vyjadřují zřejmý
rozpor

filosofických

koncepcí v odpovědi na základní gnoseologickou otázku pramene

a principu lidského poznání, kterou se samozřejmě pokusili vyřešit i další věhlasní zástupci
filosofického řemesla.
S konceptem racionalismu například nesouhlasí anglický autor J. Locke, který v eseji
O lidském rozumu odmítá Platónovo učení o vrozených idejích a oponuje s tvrzením: „Nic
není v intelektu, co dříve nebylo ve smyslech. " Domnívá se, že lidská mysl je nepopsaná
tabule („tabula rasa"), na kterou se zapisuje zkušenost prostřednictvím smyslů, a rozum pak
(pouze) uspořádává jednotlivé počitky.
O specifický kompromis tendencí empirických a racionalistických se pokusil německý klasik
I. Kant ve svém spisu Kritika čistého rozumu. Kant nejprve uvažuje o tom, že dá zapravdu
empiristům a pokládá si otázku: „Jak bychom mohli něco poznávat,

kdyby se

nedotýkaly našich smyslů a neuváděly naši rozvazovací činnost do pohybu?"

předměty

Označuje tak

zkušenost jako časově předcházející poznání. Tím ale není řečeno, že všechno poznání
pochází ryze ze smyslových podnětů. Kant předkládá názor, že to, co nazýváme zkušeností, je
Jiz samo něčím složeným, složeným z dojmů přicházejících z vnějšku a z něčeho, co
pripojujeme my sami. Filosof vymezuje dva aspekty poznání: tzv. a priori vyjadřující vše co
máme před vší zkušeností, a tzv. a posteriori zahrnující veškerou zkušenost. Kant chce jimi
poukázat na specifikum lidského poznání. Abychom daný prožitek, zkušenost mohli vůbec
zpracovat, je zapotřebí jej zařadit do souvislostí, které nám jsou dány předem (a priori), kdy
příklady těchto souvislostí mohou být čas a prostor.
Vzhledem к tomu, že se pedagogika od filosofie oddělila až v 19. století, je jasné,
že myšlenky, jak zde uvedených autorů, tak dalších filosofů, včetně F. W. J. Schellinga,
G. W. F. Hegela, A. Schopenhauera či F. Nietzscheho, se více či méně odrážejí v současném
pojetí výchovy a vzdělávání.
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Teorie a názory na úlohu výchovy ve vývoji jedince se v historii různily 9 a nakonec
vykrystalizovaly v tři pedagogikou předkládané směry.
Jeden z proudů zastupují tzv. teorie nativistické, které jsou charakteristické tím, že význam
výchovy podceňují (•výchovný pesimismus).

Zastávají stanovisko, že vývoj jedince je založen

na vrozených růstových schopnostech

a genetických předpokladech. Vývoj

člověka

je v podstatě biologický děj vedoucí ke změnám formy a funkce podle fází, které mají
predeterminovaný sled. К těmto myšlenkám se přikláněl například J. J. Rousseau, který tvrdil,
že se děti mají vyvíjet volně, a tím co nejvíce rozvíjet svou individualitu, nikoli však
bez dozoru. Vychovatel se tak stává průvodcem, který respektuje vývojové zákonitosti
a individualitu dítěte. Z nativistického pohledu vychází ve svých pracích i L. N. Tolstoj nebo
celý

směr

analytické

psychologie,

který

hájí onu

myšlenku

z pozice

psychologie

(VALIŠOVÁ, 2007).
Dalším významným směrem jsou tzv. teorie empiristické (někdy též nazývané exogenitické),
které naopak význam výchovy a vnějších podnětů přeceňují. Podle těchto myšlenek je
ve vývoji jedince rozhodující zkušenost. Podstatou těchto stanovisek jsou zejména myšlenky
J. Locke. Rozum je nepopsaná tabule (tabula rasa). Nic, co nebylo ve smyslech, nemůže být
v rozumu.
Zastáncem empiristických názorů byl J. B. Watson, který uvádí, že člověk se nerodí ani dobrý
ani zlý. Jeho případná dobrota nebo zloba je důsledkem výchovy a zároveň dodává: „Dejte mi
zdravé dítě a udělám z něj kohokoli. "
Na Watsonovo dílo navazuje B. F. Skinner. Rozšiřuje je o jakési nastínění metody, přičemž
zdůrazňuje význam motivace. Skinner si vysvětluje výchovu jako proces učení na základě
spontánních reakcí člověka. Tvrdí, že chování je utvářeno a udržováno vnějšími podněty
a ovlivňuje je nejen způsob, jakým prostředí působí na organismus před jeho odpovědí,
ale i tím, co poskytuje po odpovědi. Odpověď vnějšího prostředí na reakci organismu
má zpevňující důsledek (SKINNER, 1965).
Třetí tendenci vyjadřují tzv. teorie interakční (neboli syntetické), které překonávají obě
předešlé krajnosti. Autoři těchto koncepcí řeší především problematiku, jakým způsobem
vrozené vlohy a podněty vnějšího prostředí spolupůsobí při vývoji člověka na každém

9

Různá pojetí výchovy byla determinována sociokulturními podmínkami, odlišnými názory na pojetí člověka
a možnosti ovlivňování jeho vývoje.
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věkovém stupni. V souvislosti s těmito tendencemi nesmíme opomenout J. A. Komenského,
jehož myšlenky jsou podstatou pedagogické práce dodnes. Podle něho má člověk jisté
předpoklady к tomu, aby mohl být vychován, a je třeba těchto dispozic využít. Odůvodňuje
to tvrzením, že ten, kdo se člověkem narodil, se jím stává právě až působením vhodných
cílených podnětů - výchovou.
Na odkaz J. A. Komenského navazovala celá řada osobností pedagogické teorie, včetně
A. Diesterwega, který zdůrazňoval význam aktivity vychovávaného člověka a zpětné vazby,
čímž se přiblížil požadavkům současného vzdělávání (KASPER, 2008).
Současná pedagogika staví na kompromisu všech výše uvedených proudů. Bere v úvahu
všechny činitele, vnitřní i vnější, objektivní i subjektivní, a snaží se zohledňovat individuální
potřeby žáků.
Jedním ze základních kamenů soudobých přístupů je teoretická koncepce „mastery learning"
B. S. Blooma. Je založena na principu přizpůsobení edukačního procesu jejímu objektu
(vychovávanému). Bloom tvrdí, že každý je schopen si osvojit určitý soubor poznatků
a dovedností za předpokladu, že mu budou poskytnuty vhodné podmínky (BLOOM, 1968).
Řeší tak otázku individuálního přístupu к vychovávanému, včetně obsahu vzdělávání a časové
dotace působení 10 .
Určitý vliv na současnost má bezpochyby dílo J. Deweya, který se domníval, že hlavním
kritériem poznávání je činnost. Výchova by tak měla být založena na praktické zkušenosti
vychovávaných

realizované

na

základě

řešení

praktických

problémů,

co

nejvíce

se dotýkajících skutečného života. V intencích této tzv. reformní pedagogiky pokračují
soudobé inovativní koncepce vzdělávání (RÝDL, 2003). Významnými impulzy pro rozvoj
výchovy a vzdělávání je například humanistická pedagogika a psychologie, psychologie
orientovaná na dítě, akcentující osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání (HELUS, 2004), dále
konstruktivistické pojetí vzdělávání 11 či kooperativní učení 12 .
Současná škola poznamenaná výše uvedenými teoriemi je charakteristická výrazným zřetelem
к dítěti a možnostem jeho rozvoje, tj. individuálním přístupem к žákům. Znamená to,

,0

Edukační proces, včetně tempa, a jeho obsah musí odpovídat individualitě jedince, na kterého jsou směřovány.

" Důraz je kladen na procesy objevování, rozšiřování a přetváření poznávacích struktur (obrazů světa) v procesu
učení (TONUCCI, 1994).
12

Kooperativní učení je postaveno na spolupráci žáků, kdy výsledky jednotlivce jsou podporovány činností celé
skupiny (KASÍKOVÁ, 1997).
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že přizpůsobuje obsah, metody i časovou dotaci edukačního procesu tak, aby maximálně
odpovídaly vývojovému stupni a individuálním potřebám každého žáka. Zároveň usiluje
o stálé a všestranné rozvíjení dětské osobnosti
S tímto cílem koresponduje probíhající kurikulární reforma, která předpokládá zásadní
proměnu přístupu ke školní edukaci. V souladu s progresivními trendy ve vzdělávání (NPRV
v ČR, Bílá kniha, 2001) rámcové vzdělávací programy (RVP ZV, 2007) preferují rozvíjení
klíčových kompetencí, jimiž rozumí souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů
a hodnot důležitých pro osobní rozvoj žáků a jejich uplatnění ve společnosti.
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2 ŠKOLA » PROSTOR PRO SYSTÉMOVÉ
KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ

ROZVÍJENÍ

Nástup do školy je v životě dítěte zásadním mezníkem, který ovlivňuje jeho vývoj v oblasti
tělesné, psychické i sociální. Zkušenosti, které zde dítě získává, a požadavky, s nimiž se musí
vyrovnávat, stimulují rozvoj jeho osobnosti a osobnostních vlastností. Škola by proto měla
především působit jako výzva, nabídka možností pro vlastní rozvoj a sebeuvědomění.
Soudobé tendence změny paradigmatu

vyučování a učení vycházejí z kognitivistické

psychologie, sociálního a pedagogického konstruktivismu, přičemž zohledňují požadavky
humanistické psychologie s akcentem na celistvý rozvoj osobnosti. Také v české škole
sledujeme postupnou

transformaci behaviorálního

přístupu

к přístupům

inspirovaným

kognitivní psychologií a respektem к sociálním a kulturním aspektům učení. V praxi
to znamená

přechod

od

transmisivního

ke

konstruktivistickému

pojetí

výuky

(SPILKOVÁ, 2005).
2.1

Konstruktivistické pojetí procesu edukace

Paradigma teorie konstruktivismu začíná stále více pronikat do způsobu uvažování o výchově
a vzdělávání. Vnímání poznání jako konstruktivní činnosti se vztahuje jak na poznávací
činnost žáka, tak na způsob uvažování pedagoga.
Pedagogický konstruktivismus se snaží respektovat přirozené procesy učení. Důraz je kladen
na procesy objevování, rozšiřování a přetváření poznávacích struktur (obrazů světa) v procesu
učení. Teorie vychází z předpokladu, že poznání a porozumění světu si musíme vystavět ve
vlastním vědomí. Poznávání se děje konstruováním tak, že fragmenty nových informací si
poznávající

subjekt

řadí

do již

existujících

smysluplných

struktur' 3 .

Ve

prospěch

konstruktivismu mluví sociální aspekty vědění jako pluralita pravd a netrvalost světa: podoba
lidského poznání se neustále mění a vyvíjí; v přírodních, ani humanitních vědách neexistuje
jednoznačná, definitivní pravda, porozumění určitým jevům se mění.

V každém okamžiku má člověk ve vědomí hotovou podobu světa, hotovou strukturu. Nová fakta do této
struktury buď zapadají, anebo jsou s touto strukturou v rozporu a vyvolávají její změnu.
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Smyslem

edukace

tedy

není

a nemůže

u tzv. transmisivní pedagogiky 14 .

být předání jediné

pravdy, jak

tomu

je

Hlavním úkolem školy je vybavit žáka schopností

orientovat se v záplavě poznatků a naučit se je správně využívat. Každý žák, aby mohl
rozumět a chápat, má ve svém vědomí celistvý obraz světa. Cílem pedagoga je umožnit
žákovi tyto obrazy (prekoncepty) zkoumat, usnadnit zapojení nových informací do
existujících mentálních struktur a napomoci při reflexi nejen nového poznatku, ale i způsobu,
jakým ho bylo dosaženo a jak byl zapojen do obrazu světa. Edukace tedy není zaměřena
pouze na obsah, ale zejména na proces učení. Spolu s výukou obsahů dochází к pěstování
komunikačních a sociálních dovedností (TONUCCI, 1994).
V pedagogické praxi to znamená, že školní výuka má navozovat takové učební situace, které
se maximálně podobají situacím spontánního učení. Toho lze dosáhnout důrazem na vnitřní
motivaci žáků - aktivizací dosavadních znalostí a názorů, předkládáním problémových
zadání, důrazem na použitelnost, užitečnost a potřebnost vytvoření si vlastního názoru,
získání daného poznatku pro život.
Z pozice pedagogického konstruktivismu je učení považováno za sociální fenomén. Lidské
poznání je vzniká vždy v interakci, prostřednictvím komunikace. Poznání proto nelze chápat
odděleně od sociálního prostředí, v němž a pro nějž vzniká. Dialog, konfrontace různých
názorů a úhlů pohledu vede к hledání nových způsobů řešení, ke vzniku nových myšlenek,
nápadů, к novým způsobům zkoumání daných témat. Koncepci konstruktivismu lze aplikovat
i na aktivní sociální učení ve skupině, kde se vytvářejí „věci" společně a pro všechny, takže
vzniká malá kultura společných výtvorů se společnými významy. Jestliže je člověk do takové
skupiny zařazen, nepřetržitě se učí, jak být její součástí, a to v mnoha rovinách.
2.2

Pojetí kompetencí v transformované škole

Proměna české školy vstupuje do fáze zavádění nových kurikulárních dokumentů a schválený
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV, 2007) přináší v souladu
s progresivními trendy ve vzdělávání řadu zásadních změn 15 . Nově formuluje cíle základního
vzdělávání. Směruje pedagogy k tomu, aby u žáků rozvíjeli především takové životně důležité

14

Pro tzv. tradiční pojetí výuky je v jeho vyhraněné podobě příznačná transmise, tj. předávání hotových, logicky
utříděných informací, přičemž se počítá s jejich „zrcadlovým" otiskem do mysli žáků. Žák je přijímá tak, jak mu
byly sděleny. Metodou učení je memorování, přenos neproblematizovaných poznatků do vědomí žáka.
15

RVP ZV je základním pedagogickým dokumentem, který vymezuje povinný rámec státem stanoveného
vzdělávání, formuluje požadavky pro základní vzdělávání, je východiskem pro práci jednotlivých škol, udává
směr jejich vzdělávacímu a výchovnému působení.
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dovednosti, které budou umět v konkrétních situacích použít. Jasně vymezuje výsledky
edukace, tj. klíčové kompetence, kterých má žák dosáhnout. Svým pojetím podporuje
pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.
Cílem školního vzdělávání už není (a ani nemůže být) zvládnutí dosavadního vědění lidstva,
ale rozvíjení kompetencí, které člověku umožní celoživotně se učit, řešit problémy, najít si
práci apod. Ty se budují spolu s rozvojem vědomostí a dovedností oborově zaměřených.
„ Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí
vychází z hodnot obecně přijímaných
které kompetence jedince přispívají

ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom,
k jeho vzdělávání, spokojenému

a úspěšnému

životu

а к posilování funkcí občanské společnosti. " (RVP ZV, 2007, s. 14).
Školní vzdělávání by mělo všechny žáky 16 vybavit těmito kompetencemi na takové úrovni,
která je pro ně dosažitelná 17 . Svým pojetím tedy musí v maximální míře zohledňovat
individuální přístup к žákům, orientovat se na jejich rozvojové potenciality a na jejich
aktivity, kterými mohou své dispozice dále rozvíjet.
Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek к osvojení činnostně
zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady
к účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových
kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence к učení;
kompetence

к řešení

problémů;

kompetence

komunikativní;

kompetence

sociální

a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.
Uvedené kompetence se různými způsoby prolínají, mají nadpředmětovou podobu a lze je
získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto к jejich utváření
a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve
škole probíhají.
V rámcově vymezeném kurikulu se předpokládá, že každá škola a především sami učitelé
budou hledat cesty, kterými к daným cílům co nejefektivněji směřovat. Cest je mnoho, ale
zdaleka ne všechny к naplňování současných cílů vzdělávání а к rozvoji klíčových a nově
i6,,

V celém textu diplomové práce se označením „žák", „žáci" rozumí jak chlapci, tak i dívky.

7

Je samozřejmé, že klíčové kompetence se dotvářejí v průběhu celého života a jejich osvojování je procesem
dlouhodobým. RVP ZV předpokládá, že kompetence, kterých žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání,
vytvoří základ pro celoživotní učení, vstup do života i do pracovního procesu.
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chápaných oborových kompetencí vedou. Proto se školy ocitají před řadou nezodpovězených
otázek: Jaké strategie a vyučovací metody zvolit? Jak konstruovat funkční model učebního
procesu? Jaké pojetí výuky rozvíjet? Jak by se měl změnit život naší školy? Co všechno
bychom měli a co můžeme udělat právě my proto, abychom kompetence našich žáků rozvíjeli
skutečně komplexně a systémově?
2.3

Škola a její možnosti ovlivňovat zájmové vzdělávání ve volném čase

Problematika volného času má v dnešním světě nepřehlédnutelný význam a mimořádné
postavení. Zvolený způsob využívání volného času významně ovlivňuje celkové utváření
osobnosti ve všech jejích dimenzích. Spolupodílí se na kultivaci fyzických a psychických
vlastností dítěte, jeho dovedností, obohacuje znalosti, tříbí názory, ovlivňuje způsoby chování
a jednání, postoje a vztahy к ostatním (HÁJEK, 2008). Prostor pro rozvíjení osobnosti dětí
v jejich zájmové sféře významným způsobem pomáhá otevírat základní škola.
2.3.1

Přístupy ke zkoumání problematiky volného času u dětí a mládeže

Vymezením pojmu volný čas se zabývala již celá řada vědců z různých vědních oborů
(sociologie, ekonomiky, pedagogiky, psychologie, politiky, práva, medicíny aj.). Tradiční
ahistorický starší je přístup sociologizující,

někdy také označovaný jako negativní pojetí

volného času. Činnost ve volném čase klade do protikladu к pracovním činnostem jako sféře
povinností. Volným časem je všechen čas, který nám zbude po splnění všech povinností
(pracovních,

společenských,

sociálních,

rodinných)

a

po

uspokojení

biologických

a fyziologických potřeb 18 .
Oproti tomu přístup

psychologizující

(tzv. pozitivní chápání volného času) vychází ze

skutečnosti, jak člověk danou činnost pojímá a prožívá, co pro něho samotného znamená.
Volný čas je chápán jako svobodně zvolený čas z hlediska potřeb člověka, který s ním volně
disponuje. Volný čas je tedy subjektivní, je to čas pro vlastní seberealizaci, sebeuspokojení,
a to bez ohledu na charakter činnosti, kterou právě člověk provozuje. Je to čas, v němž je
člověk sám sebou, svobodně si volí a provozuje takové činnosti, které mu přinášejí zábavu,
radost, odpočinek, potěšení, které obnovují a rozvíjejí jeho tělesné a duševní, popř. tvůrčí
schopnosti. Nemusí to být pouze činnosti pro sebe, ale i pro druhé, ze svého vnitřního popudu
a přesvědčení.

18

Toto pojetí chápe volný čas jako zbytkovou časovou hodnotu na relativně svobodné využití. Oblast volného
času se tedy vyznačuje jistou možností dobrovolně zvolené činnosti. Za autora tohoto přístupu bývá označován
J. Dumazedier (francouzský sociolog, zakladatel pedagogiky volného času).
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Také při zkoumání vlivu volnočasových aktivit na rozvíjení osobnosti dětí je v této práci
preferován systémový přístup к řešené problematice, tj. akcentováno vzájemné propojování
obou výše popsaných náhledů v kontextu reality. Systémový přístup к pedagogickému
ovlivňování volného času dětí vychází z ideje celostního rozvoje osobnosti dítěte při
respektování jeho přirozených potřeb. Preferuje nutnost scelit edukační prostředí - klíčovým,
určujícím je paradigma „nourish the children", dát dětem to, co skutečně pro svůj rozvoj
potřebují.
Sociologické výzkumy ukazují, že vraném věku dítěte má rodina dominantní postavení
vzhledem к výběru aktivit, jimiž se ve volném čase zabývá. Prokázána je proměnlivost
v obsahu a frekvenci volnočasových aktivit v závislosti na věku (CSEMY, 2005). Studie
rovněž upozorňují, že v posledním období došlo v oblasti trávení volného času dětmi
a mládeží

к

výrazným

změnám

(SAK;

SAKOVÁ,

2004).

Kultura

a

sport

se

zkomercionalizovaly, těžištěm volného času se stala televize, na předních místech je poslech
reprodukované hudby, návštěvy restauračních zařízení a nicnedělání. Významné místo
zaujímají aktivity spojené s rozvojem moderních informačních technologií - internet, mobilní
telefony aj. (SLEPIČKOVÁ, 2000).
Rozhodnutí o způsobu trávení volného času se postupně přesouvá v závislosti na mentální
(intelektové) vyspělosti jedince z činitelů převážně vnějších (rodina, škola, média) na činitele
převážně vnitřní - snaha o kultivaci sebe sama. Jak se mění zájmy dítěte v průběhu
ontogenetického vývoje, mění se i funkce volného času v jeho životě.
2.3.2

Pedagogické ovlivňování způsobu prožívání volného času dětí

Strategie vytváření školního kurikula se v souvislosti se zavedením RVP výrazně změnila,
a to v duchu liberálnějšího přístupu к prioritám jednotlivých škol a potřebám dané sociální
lokality. Transformace školy je výzvou pro změny i v činnosti subjektů, které nabízejí
programy v oblasti volného času dětí. Předpokládá se zvýšení participace dětí na výběru
činností a na jejich obsahovém zaměření. Pokud si děti vytvoří společně program, stanoví
vlastní cíle, kterých chtějí dosáhnout, identifikují se s těmito aktivitami natolik, že jsou
schopné za ně nést odpovědnost. Efektivita výchovného dopadu aktivit ve volném čase se tak
zvyšuje.
Souvislost mezi pojmy výchova a volný čas lze vyjádřit z několika úhlů pohledu, které se liší
v závislosti na tom, zda zdůrazňujeme cíle, podmínky či prostředky výchovy (HÁJEK, 2008):
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a) výchova pro volný čas (k volnému času) - podstatou je utváření, rozvíjení motivace
a schopností pro hodnotné využívání volného času;
b) výchova ve volném čase - je součástí výchovného působení v tom čase, kdy může
člověk o náplni své činnosti svobodně rozhodnout;
c) výchova volným časem - jedná se o aktivity ve volném čase, metody a prostředky
výchovy, obsahové a institucionální působení jako prostředek výchovy.
Požadavek pedagogického ovlivňování volného času se ukazuje jako nezbytná a důležitá
součást výchovného působení na rozvoj osobnosti dítěte. Toto cílevědomé a záměrné
působení však musí respektovat základní principy výchovy ve volném čase, jako je
např. dobrovolnost, pestrost, přitažlivost, aktivita, radost a sebeuspokojení z činností,
postupnost a přiměřenost, spojení teorie s praxí, individuální přístup, ale i potřeba sociálního
kontaktu.
2.3.3

Záměry výchovného působení ve volném čase

Výchova ve volném čase usiluje tak jako škola o naplňování obecných cílů ve vzdělávání. Ve
srovnání s klasickou povinnou edukací, má však svá specifika. Především učí děti jak
hospodařit s volným časem, jak jej racionálně využívat a oceňovat jako významnou součást
zdravého životního stylu. Odborná literatura vymezuje řadu funkcí, které výchova ve volném
čase může plnit, a pokouší se o jejich utřídění (PÁVKOVÁ, 2002).
S ohledem na východiska i cíle diplomové práce se jeví jako účelné preferovat propojování
dílčích záměrů a funkcí volnočasových aktivit do širších oblastí výchovného působení
a upozornit tak na určité stěžejní soubory úkolů, které jsou vzájemně provázány a zpravidla
mohou fungovat jako systém.
a) Oblast podpory zdraví
Veškeré výchovné působení ve volném čase by mělo podporovat zdravý vývoj dítěte ve všech
jeho dimenzích (vývoj tělesný, duševní, sociální), a to jak obsahem aktivit, tak i podmínkami,
Při kterých jsou realizovány (HAVLÍNOVÁ, 2006).
Zdraví 19 je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro optimální pracovní
výkonnost. Proto se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví stalo jednou

Zdraví je chápáno v souladu s definicí WHO jako „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen
nepřítomnost nemoci nebo vady" (HOLČÍK, 2004).
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z priorit vzdělávání 20 („ZDRAVÍ 21", 2002). Rámcové vzdělávací programy 21 kladou důraz
na celostní přístup к člověku, tj. na aktivní ovlivňování a ochranu fyzického, psychického
i sociálního zdraví. Požadují, aby vzdělávání odkrývalo žákům cestu к poznání, jak cennou
hodnotou lidské zdraví je. Předpokládají, že o zdraví, jeho podpoře a ochraně bude uvažováno
na úrovni celé školy či školského zařízení (všech pedagogů i dalších zaměstnanců).
V návaznosti na plnění cílů „Zdraví 21" by se podpora a ochrana zdraví měla stát záměrem,
strategií i součástí podmínek a způsobů organizace života nejen škol, ale i všech dalších
zařízení, která v době mimo vyučování nabízejí dětem a mládeži programy pro volný čas 22 .
Aktivity ve volném čase mohou к podpoře zdraví přispět například:
o

vhodným organizačním rámcem, tj. promyšleným rozvržením jednotlivých aktivit
v denním

a týdenním

režimu 23 -

střídat

činnosti

různého

charakteru,

práci

a odpočinek, duševní a tělesné činnosti, organizované aktivity a činnosti spontánní
(volná hra); poskytovat prostor pro kompenzaci a relaxaci, uklidnění, uvolnění napětí;
rozvíjet činnosti skupinové, umožnit navození kontaktů a pocitu sounáležitosti
i podporovat individuální aktivity;
o

poskytováním příležitostí к vydatnému pohybu, nejlépe na zdravém vzduchu
kompenzovat

nedostatek

pohybu

v propojení

s motivací,

aby

se pohyb

-

stal

pravidelnou součástí životního stylu dětí;
o

vedením ke zdravému stravování - upevňovat zdravé stravovací návyky, využívat
stravování ve školních jídelnách, které je z hlediska dodržování hygienických předpisů
a nutričních požadavků přísně kontrolováno;

o

vytvářením podmínek pro dodržování stravovacího a pitného režimu - při společném
stravování dbát na kulturu stolování; konzumace stravy beze spěchu, v esteticky
vyhovujícím prostředí; zajistit pitný režim, ovlivňovat výběr nápojů;

20

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny
v 21. století („ZDRAVÍ 21") představuje strukturovaný model komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj
vypracovaný týmy předních světových odborníků.
' V rámcových vzdělávacích programech pro předškolní, základní, gymnaziální i střední odborné vzdělávání.
2
Podpora zdraví je realizována převážně prostřednictvím tzv. skrytého kurikula, tj. je součástí každodenní
činnosti, ve větší či menší míře se týká všech pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců, aktivity
Probíhají ve zdravém prostředí, které je přátelské vůči přirozeným potřebám dětí, pedagogů i rodičů.

Režim dne je usměrňován v souladu s biorytmy i s ohledem na individuální zvláštnosti jednotlivců.
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o

pěstováním a upevňováním hygienických návyků - dbát na dodržování zásad osobní
hygieny, péče o osobní věci, dodržovat hygienická pravidla s ohledem na specifiku
jednotlivých činností, usilovat o hygienu prostředí, kde činnosti probíhají;

o

dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při všech aktivitách - chránit
děti před úrazy;

o

vhodným materiálním i sociálním prostředím přispívat к psychické pohodě všech
přítomných, podporovat rozvoj sociálních kompetencí dětí, umožnit jim překonávat
sociální bariéry, posilovat sebevědomí;

o

vytvářením vhodných příležitostí к tomu, aby všechny děti měly možnost zažít
úspěch.

b) Oblast výchovně-vzdělávací
Formativně výchovné a vzdělávací působení je považováno v současné době za prioritní.
Spočívá v záměrném a cílevědomém formování osobnosti dětí, v dosahování vymezeného
poslání, které koresponduje s legislativně určenými základními záměry školního vzdělávání.
V rámci svého výchovného a vzdělávacího poslání nabízejí volnočasové aktivity možnost
působit na všechny složky osobnosti dítěte (tělesnou, psychickou i sociální). To znamená, že
je toto působení zacíleno i do výše specifikované oblasti podpory zdraví. V mnoha aspektech
se tyto dva soubory funkcí volného času překrývají a vzájemně propojují.
Prostřednictvím pestrých a zajímavých činností je naplňována funkce kreativní, kdy dítě má
možnost rozšiřovat rámec smyslového poznání, rozvíjet cit pro krásu. Vhodně vedené aktivity
mají nepochybně významnou funkci axiologickou (přispívají к vytváření postojů, upevňují
pozitivní hodnoty, poskytují prostor pro posuzování sebe sama). Úspěchy ve volnočasových
aktivitách přinášejí pocit uspokojení a radosti, příležitost к seberealizaci a kladnému
sebehodnocení. Na základě zkušeností z rozmanitých činností se rozvíjí sféra zájmů dětí,
jejich motivace a schopnost v budoucnu smysluplně organizovat svůj volný čas.
c) Oblast sociální a preventivní
Účast ve volnočasových aktivitách přispívá к socializaci dítěte (HÁJEK, 2008). Může
kompenzovat nedostatky kontaktů rodiny a školy, pomáhat při vytváření vztahů mezi
vrstevníky a ostatními dětmi. Děti se dostávají do nových sociálních kontaktů většinou
s lidmi, kteří mají podobné zájmy, názory, postoje. To je příležitost pro rozvoj sociálních
kompetencí, komunikativních dovedností, sociální interakce a percepce.
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Děti jsou motivovány obsahem aktivit, zajímavými způsoby jejich realizace, vytvářením
kontaktů a osobních vztahů s vrstevníky, které vznikají při společné zábavné činnosti.
Zainteresovanost dětí je trvale působícím faktorem, který má motivační vliv na budoucí
rozhodování o vlastním životním stylu.
Aktivity ve volném čase poskytují prostor к možnému vyrovnávání rozdílů mezi nestejnými
psychosociálními

podmínkami

dětí

v rodinách,

tj. mohou

pomáhat

dětem

sociálně

znevýhodněným (z méně podnětného rodinného prostředí).
Nejčastěji se však chápe funkce sociální jako péče o děti (zabezpečení jejich bezpečnosti
a dohledu nad nimi) v době, kdy skončilo vyučování a rodiče nemohou nad nimi převzít
dohled

(jsou v zaměstnání

nebo jinak

zaneprázdněni).

Pokud

převáží

takto

pojatá

a realizovaná funkce všechny ostatní, stává se z prostoru pro aktivní využívání volného času
pouhá „čekárna" na rodiče či jiné dospělé, kteří si děti po určité době vyzvednou.
V úzkém propojení se sociální funkcí mají dobře strukturované, definované a organizované
aktivity ve volném čase význam preventivní.

Pokud nabídka aktivit je dostatečně pestrá, aby

uspokojila potřeby dítěte a probudila jeho zájem o určitou aktivitu, pokud mu dá šanci, že
v něčem bude úspěšné, snižuje se pravděpodobnost 24 , že se bude orientovat na rizikové
chování.
Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže jsou multifaktorově podmíněny. Ukazuje se, že
vedle vlivů rodiny, subkultury, osobnostních determinant a celospolečenských faktorů se část
dětí a mládeže na „šikmou plochu" dostává díky akčnímu vakuu ve volném čase. Tento vliv je
ještě markantnější v té části populace, která má výrazněji vyjádřenou potřebu mimořádných
zážitků bez schopnosti získat uspokojující prožitky vlastní aktivní činností a vlastním
přičiněním.
Sociologické studie i konkrétní životní příběhy dokládají, že do této skupiny dospívajících se
zvýšeným rizikem výskytu společensky nežádoucích jevů patří děti, které
o

chronicky sledují televizi, filmy, hrají počítačové hry, surfují na internetu,

o

bloudí po ulicích a restauračních zařízeních a ubíjejí nudu,

o

vyhledávají dramatické a dobrodružné aktivity zástupným způsobem - pomocí násilí,
kriminality, drog, alkoholu apod. (CSEMY, 2005; SAK, 2000)

24

„Kdo si hraje, nezlobí."
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Především dospívající ve věku 13 - 15 let tráví svůj volný čas venku, v partě, a to více než
4 hodiny denně. Právě zde je velký prostor ke vzniku závadových part páchajících trestnou
v*

«

•

•

•

činnost nezletilých . Party jsou i častým místem prvního kontaktu s nelegální drogou.
Popsaná situace je nesporně výzvou pro školská zařízení i další organizace к rozšíření
nabídky zájmové činnosti pro děti a mládež, zejména však ke změně strategie při prevenci
sociálně patologických jevů (Metodický pokyn č.j.: 20 006/2007-51).
2.3.4

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, legislativně vymezuje školská zařízení pro zájmové
vzdělávání 26 a specifikuje následující formy, jimiž lze zájmové vzdělávání realizovat:
•

pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost,

•

příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost nespojená
s pobytem mimo školské zařízení,

•

táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde sídlí školské
zařízení,

•

osvětová činnost, poskytování informací a programy prevence sociálně patologických
jevů,

•

individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků,

•

otevřená nabídka spontánních činností.

Mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání patří: střediska volného času, školní družiny,
školní kluby (Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).
Střediska volného času mohou poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální
pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením. Zpravidla
vykonávají činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Mezi
střediska volného času patří domy dětí a mládeže, které uskutečňují činnost ve více oblastech
zájmového vzdělávání, nebo stanice zájmových činností zaměřené na jednu oblast zájmového
vzdělávání.

25
26

Pro tento věk je charakteristická skupinová trestná činnost (násilná činnost, krádeže).
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, §111.
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Školní kluby poskytují zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol.
Vykonávají činnost ve dnech školního vyučování, ale mohou ji nabízet i ve dnech, kdy
vyučování neprobíhá, a to včetně školních prázdnin. Činnost klubu je určena přednostně pro
žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého
gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.
Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat к pravidelné denní
docházce do družiny. O přijetí účastníka к činnosti klubu se rozhoduje na základě písemné
přihlášky. Pravidelná účast na činnosti klubu není pro žáky závazná.
v

Školní družina poskytuje účastníkům zájmové vzdělávání к naplnění volného času
zájmovými činnostmi zaměřenými na oblasti navazující na školní výuku, a to ve dnech
školního vyučování a o školních prázdninách. Může vykonávat činnost pro žáky nebo i žáky
•

••

•

•
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a jej ich rodiče (zákonné zástupce) i ve dnech pracovního volna .
Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky z jedné nebo několika
98
skol, kteří se přihlásí к pravidelné denní docházce , přednostně pro žáky prvního stupně
základní školy, především 1 . - 4 . ročníku. Uskutečňuje se formou pravidelné výchovné,
vzdělávací a zájmové činnosti nebo formou příležitostných aktivit určených pro rodiče či širší
veřejnost (besídky, slavnosti, sportovní dny aj.). Nabízí účastníkům odpočinkové činnosti
a možnost přípravy na vyučování. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci,
kteří nejsou přijati к pravidelné denní docházce do družiny.
Účastníci pravidelné denní docházky do školní družiny se zařazují do oddělení, která mohou
být naplněna nejvýše do počtu 30 účastníků. V jednom oddělení lze individuálně integrovat
nejvýše pět účastníků se zdravotním postižením. Nejvyšší počet účastníků na jednoho
pedagogického pracovníka stanoví ředitel s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků,
zejména s ohledem na jejich bezpečnost. Jejich práci řídí vedoucí vychovatelka jmenovaná
ředitelem školy.
Mezi nej častější zájmové činnosti napomáhající osobnostnímu růstu dítěte patří aktivity
pohybové, estetické, technické a pracovní. К odstranění únavy z vyučování а к odreagování

27

o

Po projednání se zřizovatelem může ředitel v době školních prázdnin činnost družiny přerušit.

28

O přijetí účastníka к činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí j e písemné
sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
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slouží odpočinkové a rekreační činnosti. Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za
úplatu 29 .
Přehled využívání školní družiny ČR к 30.12. 2008
Počet školských zařízení - školních družin

4 099

Počet oddělení školní družiny celkem

9 109

z toho počet oddělení pro žáky se zdravotním postižením

647

Počet zapsaných účastníků

234 566

Počet účastníků z 1. stupně ZŠ

230 092

z toho počet účastníků

z 1. až 2. ročníku ZŠ
z

135 578

2. stupně ZŠ

4 474

ze ZŠ speciálních

2 148

ze ZŠ pro žáky se zdravotním postižením

5 233

Počet účastníků v odděleních pro žáky se zdravotním postižením

6 397

Počet zájmových útvarů působících v rámci školní družiny

9 882

Počet účastníků v zájmových útvarech

123 676

Zdroj: UIV, 2009
V současnosti existuje v České republice cca 4 099 školních
234 566 dětr.

družin, které navštěvuje

Přehled o využívání školní družiny je uveden v tabulce 1. Školních klubů je

447 a přihlášených

žáků v nich 24 443. To jistě nejsou zanedbatelná čísla (UIV, 2009).

Výsledky jejich činností však bývají jen málo prezentovány na veřejnosti a zůstávají tak
jakoby na okraji celospolečenského zájmu.
V souvislosti se zaváděním nové kurikulární reformy a otevíráním možností, které poskytují
moderní informační technologie, dochází v posledních letech к širší a zřetelnější prezentaci
vzdělávacích programů jednotlivých škol a školských zařízení (prostřednictvím webových
stránek). Rodiče více sledují zaměření školních programů, učební plány a podmínky výuky.
Při výběru školy pro své dítě začínají stále častěji zohledňovat nejen slibovanou kvalitu výuky
dětí ve škole, ale také to, jak jsou školou zajišťovány zájmové aktivity pro volný čas.

29

Školní družiny i kluby bývají většinou součástí školy a nemají svůj vlastní rozpočet na provoz a pomůcky
Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti.
Úplatu může ředitel rozdělit do více splátek. Úplata může za určitých vyhláškou vymezených okolností být
snížena nebo prominuta.
30

Ústav pro informace ve vzdělávání - statistika к 31. 12. 2008
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2.4

Podíl zájmového vzdělávání na plnění klíčových kompetencí

Z předložené analýzy vyplývá, že v procesu vzdělávání na základních školách se může
v přímé návaznosti na výuku významně uplatňovat i vzdělávání zájmové, pokud pod
odborným pedagogickým vedením poskytuje žákům smysluplné využití volného času
a vytváří prostor pro jejich všestranný rozvoj. Na rozdíl od povinného vzdělávání však pro
zájmové vzdělávání rámcové programy připraveny nebyly, a záleží tedy na každé vzdělávací
instituci, zda a jakým způsobem bude tyto zájmové aktivity do svého školního programu
implementovat.
Základní

školy

právě

uvádějí

své

školní

vzdělávací

programy

do

života.

Jejich

prostřednictvím usilují o rozvíjení klíčových kompetencí žáků, pro své pedagogické působení
hledají vhodné strategie, formy a metody. Mají к dispozici poměrně rozsáhlé informační
zázemí v podobě publikací, metodických materiálů, pomůcek, a elektronického portálu.
Sbírají první zkušenosti z realizace nově koncipovaného kurikula. Do jaké míry využívají také
zájmové vzdělávání к rozvíjení vědomostí a dovedností žáků? Jak v současné době,
tj. v období transformace školy, tráví žáci převážně svůj volný čas? Co ve svých programech
školy prezentují a jaká je realita? Odpovědi na tyto otázky mohou vypovědět mnohé
o edukační realitě na školách a mohou být inspirací pro zavádění účinnějších, systémově
strukturovaných vzdělávacích strategií. Proto bude naznačeným problémům
pozornost i v praktické části diplomové práce.
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věnována

3 DÍTĚ ŠKOLNÍHO VĚKU JAKO OBJEKT VÝCHOVNÉHO
PŮSOBENÍ
Výchova a vzdělávání patří к prioritám současné společnosti. Cílem sociálního tlaku je
zabezpečení rozvoje všech stránek osobnosti jedince a jeho důsledkem legislativně zakotvená
povinná školní docházka či aktuální transformace českého školství. Je patrné, že současná
škola jako institucionální nástroj společnosti se snaží tyto požadavky naplnit a její snaha je
zřejmá

například

i formulací tzv.

klíčových

kompetencí

vymezených

v rámcových

vzdělávacích programech (RVP ZV, 2007). Vychází z předpokladu, že základem к naplnění
vytyčených cílů je mimo jiné přizpůsobení koncepce edukačního procesu všem specifikům
vývoje osobnosti dítěte. Znamená to upravit obsah, formy, metody, časové dotace i pomůcky
edukace ve škole vzhledem к poznatkům a doporučením vývojové psychologie.
Ontogenetická psychologie předpokládá, že vývoj osobnosti probíhá podle vnitřních zákonů
organismu, zároveň je však ovlivňován vzájemnou interakcí člověka s vnějším prostředím
(LANGMEIER; KREJČÍŘOVÁ, 2006). Je jasné, že jak záměrné, tak spontánní vlivy zvenčí
mohou vývoj jedince podporovat, mohou ho zpomalovat, pozměňovat nebo i narušovat. Teze
vývojové psychologie jsou tedy založeny na skutečnosti, že psychický vývoj je nedílně spjat
s vývojem biologickým a sociálním.
3.1

Zrání a učení

Většina autorů se shoduje na modelu vývoje osobnosti zahrnujícího dva navzájem spjaté
procesy - zrání a vzájemné ovlivňování jedince a prostředí neboli učení (VÁGNEROVÁ;
VALENTOVÁ, 1994).
Zrání znamená proces probíhající podle vnitřních zákonů, kdy rozhodující úlohu hrají genové
a vrozené výbavy jedince. Zrání se týká jak anatomických struktur a jejich fyziologických
funkcí, tak elementárních psychických předpokladů zahrnujících například základní formy
vnímání a paměti, vlohy pro rozvinutí schopností, temperament apod. Zrání je současně
neoddělitelné od vzájemného působení jedince a prostředí, od procesů učení.
Význam učení spočívá v tom, že člověk si během života osvojuje pohyby, řeč, sociální
komunikaci a interakci, dodržování společenských norem, rozsáhlý soubor vědomostí
a dovedností, které shromáždily předchozí generace a poskytují je jedinci pro orientaci ve
světě a společnosti, pro jeho uplatnění v zaměstnání.
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Souhrnně zráním rozumíme druhově typický, endogenní, nespecifický, nevědomý proces,
zcela závislý na věku a vývoji somatickém. Oproti tomu učení je procesem individuálním,
exogenním, specifickým, do určité míry vědomým a zároveň bezprostředně závislým na
procesech zrání. Vzájemná závislost je charakteristická tím, že v průběhu vývoje osobnosti
vlivu zrání ubývá a naopak význam učení roste. Oba uvedené aspekty vývoje osobnosti
člověka jsou tudíž hluboce provázány. V praxi to znamená, že v samotném vývoji dítěte
pozorujeme jisté senzitivní období, kdy je jedinec vnímavější na určité podněty a tudíž,
z pozice pedagogiky, existují v životě člověka časově vymezené etapy, které jsou více či
méně vhodné к osvojování vědomostí a dovedností (HELUS, 1998).
I rozvoj somatických stránek osobnosti v sobě skrývá vztah procesů zrání a učení. Vždyť
pro rozvoj konkrétních pohybových dovedností (učením) je primárním
dosáhnout

určitého

stupně

pohybových

schopností

-

např.

předpokladem

rychlostních,

silových,

vytrvalostních či obratnostních.
3.2

Psychický vývoj osobnosti

Psychický vývoj osobnosti je určován na základě vývoje kognitivního a sociálního. Vývojová
psychologie vychází především z konceptů dvou autorů, které jsou pro psychologickou vědu
naprosto zásadní.
J. Piaget proslul svou teorií kognitivního vývoje člověka (PIAGET, 2007): Dítě se učí
neustálým získáváním vlastních zkušeností na základě asimilace (biologické předpoklady
obohacuje zkušenostmi) a akomodace (vliv sociálního prostředí). Dochází к postupnému
utváření

kognitivních

struktur,

které

pak

následně

obohacuje

zkušenostmi

novými

a konstruuje tak poznávací struktury složitější. Na základě těchto myšlenek rozdělil Piaget
kognitivní vývoj člověka do pěti etap: myšlení senzomotorické (od narození do 2 let věku),
symbolické předpojmové (od 2 do 4 let), názorné předoperační (od 4 do 6 let), operační
myšlení konkrétní logické operace (do 11 let) a operační myšlení formálně-logické operace
(do 12 let).
Snad

nej významnější

vývojovou

teorií jedince,

která

z

výše

nastíněné

Piagetovy

bezprostředně vychází, je teorie sociálního vývoje E. Eriksona. Autor ji zakládá na myšlence,
že život člověka lze strukturovat do několika zásadních období, kdy každá vymezená etapa je
charakteristická určitým konfliktem (ERIKSON, 2002). Jedinec je v každé fázi vystaven krizi
neboli vývojovému úkolu, přičemž na správnosti jeho splnění závisí vývoj následný. Erikson
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vymezuje osm centrálních vývojových etap, z nichž každá vyjadřuje dva extrémy možného
výsledku vyrovnání se jedince s konkrétní „vývojovou krizí".
1 ) Důvěra <-> nedůvěra
Už na počátku života je člověk postaven před závažný vývojový úkol. V období, jehož
trvání Erikson vymezuje přibližně do šestnáctého měsíce věku, hraje nej významnější
roli budující se vztah s matkou. Prostřednictvím stálých a opakovaných podnětů od
matky, především pak na základě odstraňování nelibosti se dítě učí důvěřovat nejen
•2 1

matce, ale celému světu .
2) Autonomie «-> stud, pocit zahanbení
V této etapě vývoje se dítě postupně vyděluje od matky a snaží se osamostatnit.
Vyžaduje svobodu, ovšem takovou, která má jasně vymezené hranice. S krizí se
jedinec vyrovnává do čtyř let věku.
3) Iniciativa <-> pocity viny
Třetí

období je

časově

vymezeno

mezi

čtvrtým

a

sedmým

rokem

věku.

Charakteristická je zvědavost a iniciativa dítěte. Jedinec si skrze podněty svých rodičů
osvojuje, co je dobré a co špatné, utváří si postoje к vlastním činnostem. Je položen
základní kámen sebevědomí.
4) Výkonnost «-* méněcennost
Vývojový úkol typický pro mladší školní věk, tedy období do dvanáctého roku věku.
Objevuje se potřeba výkonu a práce, přičemž dítě chce být za své výsledky pozitivně
hodnoceno. Je důležité je i za drobné úspěchy dostatečně odměnit chválou.
5) Identita «-> zmatení rolí
Na počátku staršího školního věku, čili v období kolem dvanácti let, dochází
к výrazným změnám, a to nejen tělesným. Operační myšlení konkrétní logické
operace je nahrazeno myšlením operačním formálně-logické operace. Nový způsob
myšlení vede ke zcela novému postoji к sobě samému i celému světu. Dospívající
přemýšlí o sobě i své budoucnosti, hledá svou identitu a své postavení ve společnosti.
6) Intimita <-* pocit osamění
Vývojovým úkolem, před nímž jedinec stojí v rané dospělosti, je nalézt se v důvěrném
intimním vztahu s druhým. Zároveň je však nutné smířit se s určitou nejistotou.
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Doporučuje se neodstraňovat nelibost dříve, než ji dítě projeví.
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7) Generativita <-> stagnace
Jedná se o specifické období života jedince, které je většinou doprovázeno odchodem
dětí z rodinného hnízda. Rovněž bývá označováno za etapu nutného přesahu sám sebe
a je typická potřebou být ostatním prospěšný.
8) Integrita

zoufalství

I v závěru života na člověka čeká závažná krize identity. Spočívá ve smíření se
s životem, jaký byl .
Jak naznačují výše zmíněné teorie vývojové psychologie, člověk během svého života prochází
řadou období, která jsou charakteristická určitými znaky. Přechod z jedné etapy života do
druhé je spojen s přebíráním nové sociální pozice (statutu a role) a doprovázen zpravidla
řadou potíží (např. osvojování nové sociální role, vyrovnávání se s novými požadavky
a nároky). Životní běh člověka byl zkoumán z hlediska těchto období a rozčleněn do
jednotlivých etap. Lze jej rozdělit například následujícím způsobem: období novorozenecké
(do 2 týdnů), období kojenecké (do 9 měsíců), období batolete (do 2 roků), předškolní věk
(do 6 let), mladší školní věk (do 12 let), starší školní věk (do 15 let), adolescence (do 22 let),
dospělost (do 60 let), stárnutí (do 65 let), stáří (do 70 let), stařectví (nad 70 let).
V souladu se záměrem diplomového úkolu (hledat cesty к rozvíjení osobnosti dětí
prostřednictvím zájmového vzdělávání na základní škole) se práce v následné analýze
soustřeďuje na problematiku vývojových zvláštností cílové skupiny, tj. dětí školního věku.
3.3

Mladší školní věk

Mladší školní věk je kalendářně ohraničen přibližně šestým a jedenáctým rokem věku, tedy
odpovídá období, kdy dítě navštěvuje první stupeň základní školy.
Hned od počátku (od vstupu do školy) dochází u dětí к tělesným změnám v podobě prudkého
růstu končetin a formování páteře. Somatické změny sebou nesou i svá specifika, která by
měla být promítnuta do školní edukace. Například v kosterní soustavě je stále mnoho
chrupavčitých tkání, a proto je třeba s fyzickým zatížením dítěte vhodně pracovat, aby
nedošlo к anatomickým poruchám a vadnému držení těla. V návaznosti na vývoj kostry
a svalstva je právě mladší školní věk ideálním vývojovým obdobím pro rozvoj pohybových
schopností a dovedností. Motorický rozvoj dítěte podněcuje i jeho aktivita a velká potřeba
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Nespokojenost s vlastním životem evokuje strach ze smrti.
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pohybu. Nejprve převládá potřeba spontánní motorické činnosti a až po osmém roce věku se
dítě pomalu zaměřuje na výkon.
Období mladšího školního věku považovali psychologové a zejména psychiatři za období
nenápadné, klidné, bez velkých konfliktů. Dojem vznikal při srovnání s nápadnými změnami
v předchozích

letech

a

zejména

vyhrocenou

problematikou

následující

puberty.

Ve skutečnosti i v mladším školním věku dochází к důležitým změnám, při nichž mohou
vznikat nemalé problémy.
Samotný vstup dítěte do školy je důležitý životní mezník, jímž nastává pronikavá změna
v jeho způsobu života a v sociálních vztazích. Dítě tuto změnu pociťuje již vtom, že nyní
odchází pravidelně z domova do školy, má společenské povinnosti (školní povinnosti). Vstup
do školy je pro něj dokladem toho, že se přiblížilo cíli „být velký" jako jsou dospělí. Ostatní
děti i dospělí se к němu nyní chovají poněkud jinak než dříve. Dítě přijímá novou sociální roli
a získává nový status: roli a status školáka.
Rozumový

vývoj dítěte v mladším

školním věku je ovlivněn změnou z názorného

předoperačního myšlení na myšlení operační konkrétní logické operace, které je zásadním
předpokladem pro osvojování učiva na prvním stupni základní školy. Nové myšlenkové
procesy umožňují dítěti vnímat vše, co je názorné, chápat zpětné vazby, strukturovat čas na
to, co bylo a to, co bude, a spojovat myšlenkové operace. Školák je již schopný porovnat dva
parametry a na jejich základě třídit a řadit.
Nový způsob myšlení přináší i nové vývojové úkoly v sociálním životě dítěte. Erikson vnímá
toto období jako fáze píle a snaživosti. Dítě se svou aktivitou neustále snaží získat pochvalu
a uznání. U každé činnosti, kterou vykonává, vyžaduje pozitivní zpětnou vazbu, skrze ni
buduje sebehodnocení a pokládá základy sebevědomí. I z těchto důvodů je nesmírně důležitá
problematika školní zralosti, neboť v důsledku nepřipravenosti může mít nezralý školák
potíže s učením i chováním, za což je pak automaticky špatně hodnocen. A právě
v nepříznivých případech, kdy dítě není za svou aktivitu dostatečně odměňováno pochvalou,
dochází к tomu, že přestává vynakládat úsilí, snižuje se jeho zájem o dosažení dobrých
výsledků. Dítě zkrátka rezignuje. Tím se zvyšuje hladina úzkosti, narušuje se vývoj zájmů,
snižuje motivace a v mnoha případech také dochází к nepříznivým formám vyrovnávání se
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s náročnými

životními

situacemi.

Dítě

se

snaží

na

sebe

upozornit

šaškováním,

uličnictvím apod 33 .
U dětí tohoto věku snadno vzniká zájem o všechno nové, s čím se právě začaly seznamovat
a v čem si mohou ověřit své dovednosti a schopnosti. Významné postavení stále zaujímá hra,
ovšem její charakter se mění. Děti si více hrají ve skupinách, spolupracují, zároveň přibývá
her s přesně vymezenými pravidly a s pozitivním hodnocením se setkávají už i hry
konstruktivní. Patří к přirozenosti dítěte touha vystoupit před druhými. Sebeprezentace mu
přináší pocity zadostiučinění a hrdosti, stává se motivem zvýšeného zájmu (LANGMEIER;
KREJČÍŘOVÁ, 2006).
Specifickou pro mladší školní věk je identifikace dítěte s mužskou či ženskou rolí. Proto se
doporučuje, aby dítě mělo dostatek možností к její realizaci, což je problém především
v neúplných rodinách. Odborníci rovněž vypozorovali období (přibližně kolem osmého roku
věku), kdy jsou děti bez ohledu na pohlaví ochotny veškeré své hračky i domácí mazlíčky
vyměnit za bratříčka nebo sestřičku. Psychologové tento jev vysvětlují citlivostí zmiňovaného
období к přijmutí rodičovství.
Z uvedené stručné charakteristiky tohoto vývojového období je patrné, že komplexní rozvíjení
osobnosti dítěte může výrazně podpořit systémově pojaté výchovné působení.

Základním

východiskem pedagogické práce je zohlednění vzájemně se prostupujícího vývoje tělesného
s vývojem psychickým, provázeného úsilím o sociální začleňování s cílem otevírat právě
v tomto věkovém období nové možnosti celkové kultivace osobnosti.
3.4

Starší školní věk

Starší školní věk, též označovaný jako období pubescence, je zařazován mezi jedenáctý
a patnáctý rok věku a vzhledem ke školní docházce od šestého do devátého ročníku, neboli na
druhý stupeň základní školy 34 . Odborníci jej zároveň rozdělují na tzv. fázi prepuberty, která
začíná objevováním prvních známek pohlavního dospívání a končí u dívek nástupem
menstruace (přibližně 1 1 - 1 3 let), u chlapců noční polucí (o 1 - 2 roky později než dívky),

33

•

V počátcích školní docházky je pro dítě náročným úkolem soustředit svou pozornost po delší dobu na jednu
konkrétní činnost. Navíc je jeho jednání v tomto věku hodně impulzivní a schopnost uvědomělé regulace
vlastního chování se postupně rozvíjí až později.
34
Označení životní etapy mezi 11 a 15 rokem věku v návaznosti na plnění školní docházky není v odborné
literatuře jednotné. Pro účely této práce je důležitý vývoj dítěte ve vztahu к nastupujícímu dospívání. Někteří
pedagogové označují období, kdy žáci navštěvují 2. stupeň ZŠ, jako střední školní věk (Hájek, 2008).
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následovanou tzv. fází vlastní puberty trvající do dosažení reprodukční schopnosti (vyjádřeno
kalendářně od třinácti do patnácti let věku).
Období dospívání se projevuje především změnami tělesnými, kdy dochází к zvýšenému
tělesnému růstu a celkové proměně tělesných proporcí. Současně se objevují druhotné
pohlavní znaky (VÁGNEROVÁ, 2000).
Psychický vývoj je určován změnou myšlenkových procesů, kdy hned na počátku pubescence
dochází dle Piagetovy teorie к nahrazení operačního myšlení konkrétní logické operace
myšlením operační formálně-logické operace. Důsledkem této změny je schopnost pubescenta
pracovat s pojmy, které jsou vzdáleny od bezprostřední smyslové zkušenosti, s pojmy
abstraktními, symbolickými nebo obecnými, jakými jsou například pravda nebo svoboda.
Znamená to, že pubescent již vytváří domněnky, které nejsou opřeny o reálnou skutečnost,
a vyvozuje soudy o soudech. Je schopen myslet o myšlení. Zároveň se při řešení problémů
nespokojí s jediným řešením a uvažuje o možných alternativách.
Tento nový způsob myšlení vede к zcela novému postoji dospívajícího к celému světu, neboť
již srovnává realitu s ideálem, přemítá nad tím, co by mělo být. Odtud pramení typická
kritičnost, nespokojenost, černo-bílé vidění světa, pesimismus. To se společně s hormonální
aktivitou

i podepisuje na emocionální

labilitě pubescenta.

Charakteristická je

také

nespokojenost se sebou samým, zvláště pak se svým vzhledem. Dospívající mívá nepříjemné
pocity, když je středem pozornosti.
Nový model myšlení je však současně i předpokladem pochopení učiva mnoha vyučovacích
předmětů a dovoluje jedinci kritický přístup к myšlení druhých.
Dle Eriksono vy teorie stojí před dítětem tohoto věku (tj. na druhém stupni základní školy)
důležitý vývojový úkol - nalézt svou identitu. Hlavním prostředkem hledání vlastního já je
vrstevnická skupina. Pubescent se ve vrstevnickém prostředí snaží být sám sebou a zároveň
být konformní ve vyjadřování, úpravou zevnějšku, druhem preferované hudby, postojem
ke škole, к rodičům, к penězům, к sexualitě, ke kouření, alkoholu, drogám atd. Právě
rozpor mezi vzdorem vůči konformitě a touhou příslušet к nějaké sociální
a přáním po společenském postavení je pro toto období typický.

skupině

Dospívající tak usiluje

o sebeurčení v kolektivu. Tím silně roste vliv vrstevníků, pubescent v partě hledá uznání a své
místo, ovšem i přes emancipaci od rodiny, domov zůstává oporou a jistotou. Proto je nutná
pozornost obou rodičů. Doporučeno je nevnucovat se, pouze dávat prostor к otevřené debatě,
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к ventilaci emocí pubescenta. Zároveň ale neslevovat z vytyčených určitých mezí, aby si
dospívající uvědomil odpovědnost za své chování.
V období pubescence se samozřejmě objevují i první známky sexuální aktivity. Projevují se
především intenzivním zájmem o druhé pohlaví, sexuálními fantaziemi, představami
žádoucího partnera. Současně se však ozývá potřeba párového přátelství, kde na rozdíl od
vrstevnických skupin se pubescent nemusí podřizovat jakýmkoli normám. Přátelství chlapců
bývá založeno častěji na společných zájmech a činnostech, naopak přátelství dívek spíše na
hlubší emoční náklonnosti. Dospívající zkouší různé postoje, často střídá zájmy.
3.5

Osobnostní zřetele v systémovém přístupu к dítěti

Výše uvedená specifika vývojových etap, v jejichž průběhu dítě plní povinnou školní
docházku, potvrzují neotřesitelnou pozici školního prostředí a jeho zásadní vliv ve vývoji
osobnosti člověka. Aby

škola jako

instituce v této významné roli, v roli

činitele

determinujícího vývoj člověka, obstála, musí především učitelé respektovat vývojové aspekty
jednotlivců a zároveň je ve svém záměrném a cíleném působení maximálně využívat.
К povinnostem pedagogických pracovníků proto patří umožnit maximální rozvoj fyzických
i psychických dispozic dítěte skrze vhodně zvolený obsah, s využitím odpovídajících forem
a metod výchovného působení. Celistvý rozvoj osobnosti dítěte je vhodné podporovat také
dostatečně širokou nabídkou zájmových aktivit, možností pro seberealizaci, kdy dítě může
uspokojit potřebu kladného hodnocení ze strany svého sociálního okolí. Pro realizaci těchto
činností je nutné zajistit vhodné sociální i materiální prostředí. Rozhodující úlohu zde hraje
osobnost učitele či vychovatele.
Jaká je však současná edukační realita? Využívají pedagogičtí pracovníci skutečně všech
možností, jak komplexně rozvíjet osobnost každého svého žáka? Do jaké míry odpovídá
jejich působení námi preferovanému systémovému přístupu?

To jsou základní otázky, na

které se také pokusí hledat odpovědi praktická část diplomové práce.

46

4 VÝZKUMNÁ ČÁST
Předložená teoretická analýza umožnila odhalit širší souvislosti řešené problematiky
a zdůvodnit

potřebu

systémového

přístupu

při implementaci

zájmové

činnosti

do vzdělávacích programů základních škol. Poukazuje na závažné problémy v rozvíjení
interdisciplinárních kompetencí dětí a dospívajících, které jsou mimo jiné determinovány
i rozporem mezi prezentovanou nabídkou programů a edukační realitou. Jejich řešení bude
nesporně vyžadovat komplexní empirické zkoumání všech souvisejících skutečností. Zajedno
z možných „nakročení" lze považovat i systémově pojaté orientační výzkumné šetření, které
bylo připraveno, realizováno a vyhodnoceno v rámci praktické části diplomového úkolu.
4.1

Pilotní studie - výzkumná sonda A

Na podkladě systémově rozpracovaného teoretického rozboru bylo potvrzeno, že současný
systém výchovy a vzdělávání v ČR
s výchovným

ovlivňováním

volného

podporuje úsilí o propojování školní
času

dětí

školního

věku.

Efektivní

edukace
směřování

к integrovaným kompetencím však vyžaduje, aby byly propojovány teoreticky stanovené
předpokládané

výstupy

s výsledky

empirického

zkoumání

skutečných

potřeb

dětí

a dospívajících, pro něž školy připravují programy
Proto v první etapě výzkumného šetření je pozornost věnována životnímu stylu dospívajících
a hledány odpovědi na otázky: Jakým volnočasovým aktivitám se věnují, zda je tyto aktivity
uspokojují? Kdo ovlivňuje výběr činností, jimiž se ve volném čase zabývají?
Výzkumná sonda si nečiní ambice celoplošně zjišťovat situaci v dané oblasti či porovnávat
aktivity ve volném čase u určitých skupin respondentů (takovému záměru neodpovídá cíl,
rozsah šetření ani počet respondentů). Záměrem této etapy výzkumu je pouze nahlédnout
do zájmové sféry dospívajících na konci povinné školní docházky tak, jak ji sami prezentují.
Získané informace poslouží jako případná opora pro nasměrování další etapy výzkumu.
4.1.1

Cíl výzkumné sondy A

Cílem výzkumného šetření je zjistit u vybraného vzorku dospívajících, zda způsob, jakým
využívají svůj volný čas, odpovídá očekávaným výstupům pedagogického ovlivňování
volného času, které probíhalo (či mělo probíhat) v souladu s kurikulem během jejich
dosavadní školní docházky.

47

Očekávanými výstupy, s nimiž budou konfrontovány výsledky výzkumné sondy, jsou
komplexně pojaté klíčové kompetence, které vyplynuly z analýzy popsané a zdůvodněné
v teoretické části práce. Kritériem posuzování aktuální situace budou výpovědi žáků ve věku
1 4 - 1 5 let. Konkrétně bude mapováno, jakými aktivitami se žáci ve volném čase převážně
zabývají, z d a j e tyto aktivity uspokojují a kdo má na jejich rozhodování, co budou ve volném
čase dělat, nej větší vliv.
4.1.2

Formulace hypotéz

Formulovány jsou 3 pracovní hypotézy, které vycházejí z cíle výzkumné sondy a konkretizují
její předpokládané výsledky.
Hypotéza

1: Dospívající

ve věku

cca 15 let (v závěru povinné

upřednostňují volnočasové aktivity pasivního

školní

docházky)

charakteru.

Negativním fenoménem doby je medializace současné generace dětí, které vyrůstají pod
tlakem komerční televize a rozsáhlou nabídkou pasivního přijmu zábavy prostřednictvím
nových informačních technologií (SAK; SAKOVÁ, 2006).
Hypotéza

2: Dospívající

si o tom, čím se zabývají ve volném čase, rozhodují

většinou

Typická pro období dospívání je touha po samostatnosti, po navazování

kontaktů

(ve více než 60 %) sami

s vrstevníky, a tudíž snaha o odpoutání se z přímého vlivu rodičů a prosazení vlastní volby.
Hypotéza 3: Dospívající jsou převážně

(více než 80 % dotázaných)

spokojeni s tím, jak

tráví svůj volný čas.
Dospívající budou s výběrem aktivit spíše spokojeni, neboť vzhledem к jejich sociálnímu
zrání a formování sebepojetí mají pocit, že si rozhodli sami. Navíc lze předpokládat,
že nemají celkový přehled o tom, čím vším by se mohli zabývat.
4.1.3

Výběr a popis respondentů

O spolupráci byly pořádány základní školy v Praze. Výběrem 9 škol bylo sledováno,
aby respondenti představovali pokud možno nespecifikovaný výběr populace. Výzkumné
šetření proto proběhlo na školách různé velikosti (co do počtu žáků), na školách sídlících
v různých městských částech, v centru města i v sídlištní zástavbě. V zájmu důsledného
sledování cíle této práce, jsou dále prezentovány jen relevantní výsledky provedených
zkoumání. Bližší charakteristika škol a počty oslovených žáků z jednotlivých škol nejsou
uváděny, neboť naším záměrem je pouze vhled do reality. Nejedná se o srovnávací studii,
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proto

nebudou

sumarizované

výpovědi

respondentů

jednotlivých

školy

vzájemně

porovnávány.
•

Počet oslovených respondentů:

632, z toho dívek 333 a chlapců 299.

•

Počet kompletně a správně vyplněných dotazníků

ос

4.1.4

zařazených к vyhodnocení:

600.

Metody použité к získání výzkumných dat

Pro pilotní výzkumnou sondu A byla zvolena metoda dotazníkového šetření vzhledem
к povaze předmětu výzkumu a dostatečnému počtu potenciálních respondentů. Tato metoda
je vhodná pro kvantitativní vyhodnocení výzkumu a při správném postupu zaručuje získání
poměrně spolehlivých cílových informací.
4.1.5

Popis vlastního výzkumného šetření

V přípravné fázi byla zformulována první verze dotazníku. Tento dotazník byl pilotně zadán
jedné skupině žáků na škole, která se neúčastnila dalšího výzkumného šetření. Po jeho
vyhodnocení byl konzultován výběr a formulace položek v dotazníku. Záměrem tohoto kroku
bylo zajistit validitu dotazníku. Výzkumný nástroj byl na základě získaných připomínek
upraven do konečné verze. Upravená verze dotazníku, která byla použita pro výzkum,
je uvedena na následující straně.
Dotazník byl zadáván osobně, instrukce к vyplnění dotazníku je uvedena v jeho úvodní části
(dle potřeby ústně vysvětlena). Osobním zadáním dotazníku bylo sledováno dodržení
a kontrola srovnatelných podmínek, a občasně i eliminovány zkreslující vlivy vzniklé změnou
osoby zadavatele.
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Vyřazeny byly také všechny dotazníky, kde žáci nedodrželi požadavky zadání, tj. označení právě dvou
výpovědí v ot. 1 a označení právě jedné odpovědi v ot. 3.
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DOTAZNÍK PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dotazníkové šetření se týká náplně volného času. Je anonymní a jeho výsledky slouží jako
podklad při řešení diplomové práce. Doplň, prosím, odpovědi na následující otázky:
Věk:

Pohlaví:

muž

žena

1. Zamysli se chvilku nad tím, jak trávíš v průběhu týdne svůj volný čas.
Z následující nabídky vyber (označ křížkem) ty dvě činnosti, kterým věnuješ během týdne
nejvíc svého volného času.
Pokud aktivita, které se věnuješ, není v nabídce, označ křížkem volbu „jiné " a napiš, o jakou
aktivitu jde.
\ \

Provozuji sportovní aktivity
Věnuji se umělecké činnosti (hudební, výtvarné)
Sleduji televizi
Hraji na počítači
Chodím ven s kamarády
Nudím se
Jsem doma sám (sama) - čtu si, poslouchám hudbu

2. Kdo zpravidla nejvíce ovlivňuje to, jak trávíš svůj volný čas?
Označ jen jednu možnost - tj. největší, rozhodující vliv.
Rodiče
|

| Ty sám (sama)
j Kamarádi

I

I Učitel
Někdo jiný (napiš kdo

)

3. Jsi spokojen(a) s tím, jak trávíš svůj volný čas?

Děkuji za pravdivé vyplnění dotazníku.
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4.1.6

Dílčí výsledky výzkumné sondy A

Získaná data byla kvantitativně vyhodnocena s využitím počítačové aplikace Microsoft Exel
a pomocí jejích funkcí sumarizována v tabulkách. Pro přehlednost jsou údaje prezentovány
i v grafickém vyjádření.
a) Vyhodnocení položky 1
Otázka nabídla respondentům výběr к volbě odpovědi. Žáci měli označit právě dvě aktivity,
jimž v průběhu týdne věnují nejvíc ze svého volného času, tj. bylo získáno 1 200 preferencí.
Získaná data jsou uvedena v tab. 1.
Tah. 1 Preference volnočasových aktivit v počtech odpovědi žáků
Preferovaná aktivita
Sportovní činnost
Umělecké činnosti (hudební, výtvarné)
Sledování televize
Hry na počítači, internet
Pobyt „venku" s kamarády
Pocit nudy
Pobyt sám (sama) doma - četba, poslech hudby
Jiné činnosti

Graf 1 Aktivity ve volném čase preferované

Počet odpovědí
180
108
144
240
264
120
108
36

dospívajícími

Aktivity ve volném čase preferované dospívajícími
Nuda
9%

Jin

é

3 %
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Sport
15 %

Komentář к výsledkům vzhledem к hypotéze 1
Předpokládali jsme, že dospívající
pasivního

ve věku cca 15 let upřednostňují

volnočasové

aktivity

charakteru.

К pasivním aktivitám (z hlediska všestranného rozvoje osobnosti a vymezeným funkcím
volného času) řadíme sledování televize, čas strávený u počítače, posloucháním hudby
a četbou doma, i uváděný výrok „nudím se".
Z výše uvedených výsledků výzkumu vyplývá, že náplň volného času dospívajícího (žáka
8. nebo 9. ročníku ZŠ) není z pohledu zdravého životního stylu vůbec ideální. Značné
procento připadá na činnosti ryze pasivní, především výdobytky technického pokroku televizi (12 %) a počítač (20 %). Sport a umělecky zaměřené činnosti jsou zastoupeny pouze
15%, resp. 9 % .
Výsledky výzkumu rovněž ukázaly, že významným způsobem do volného času promlouvají
vrstevníci. Alarmujícím číslem je bezpochyby poměrně vysoké procento (9 %) nudících
se pubescentů.

Osobně mě však více zaráží počet respondentů, kteří uvádějí mezi

nejčastějšími činnostmi ve volném čase pobyt venku s kamarády (22 %). Domnívám se totiž,
že individuální nuda je vzhledem к sociálně-patologickým jevům méně nebezpečná než nuda
kolektivní. Vědecko-technický pokrok přináší jedinci celou řadu, z hlediska zdravého
životního stylu však nepříliš vhodných, možností potlačení pocitu nudy, jakými jsou
například televize, internet, počítačové hry nebo poslouchání populární hudby. Jenže nuda
v komunitě vrstevníků může sice vést na jedné straně к sportovním či společenským hrám,
zároveň však svádí к činnostem patogenního

charakteru, od kouření po

zneužívání

návykových látek.
Lze konstatovat, že hypotéza 1 byla potvrzena. Charakter volného času dospívajících je spíše
pasivní a nepřispívá tak к trendu zdravého životního stylu. Jeden z nezávažnějších důvodů
spatřuji v neznalosti jiných možností náplně volného času. Jak by se mohl pubescent věnovat
například softballu, když jej nikdy nehrál, tudíž nezná jeho pravidla ani prostředí. Navíc je
prokázáno, že lidé ve svém životě, v sociální interakci, v chování, rozhodování i zájmech
vyhledávají „refrén", tj. tíhnou к tomu, co znají, ovládají a umí, přičemž potřeba objevovat
něco nového se s věkem snižuje a naopak náklonnost ke známému roste.
Jak již bylo konstatováno, na programu pubescenta se bezesporu podepisují i vrstevníci.
Dospívající vyrůstá v určitém sociálním prostředí, s konkrétními kamarády (spolužáky),

52

se kterými jej spojují především společné zájmy a záliby, většinou právě i společná nuda.
Nevyhledává tak nové možnosti náplně volného času, neboť je nezná on ani jeho vrstevníci.
I kdyby se dospívající rozhodl věnovat nějaké nové zájmové aktivitě, v zásadě by jej přesto
limitovala nepřipravenost způsobená nedostačujícím rozvojem vědomostí a dovedností
v inkriminované oblasti. Například patnáctiletý chlapec, který dosavadní život proseděl
u televize a počítače nebo se věnoval některému z hudebních nástrojů, jen těžko může
s dlouhodobým a uspokojujícím výstupem hledat svou seberealizaci ve fotbale, atletice
či basketbalu. Vždyť úspěch je základním předpokladem dlouhodobého zájmu.
b) Vyhodnocení položky 2
Cílem druhé otázky bylo zjistit, kdo zpravidla v největší míře ovlivňuje to, jak respondenti
využívají svůj volný čas. Označit měli pouze jednu z nabízených možností, tj. kdo má podle
nich rozhodující „slovo" (rodiče, kamarádi, učitelé či jiné osoby, nebo zda si o své náplni
volného času rozhodují sami). Získané informace jsou sumarizovány v tab. 2.
Tab. 2 Rozhodující vliv na trávení volného času dle počtu odpovědí
Rozhoduje
Rodiče
Vlastní volba
Kamarádi, vrstevníci
Učitelé
Někdo j iný (uvedeni např. trenéři, sourozenci)

Počet odpovědí
92
416
76
8
8

Graf 2 Rozhodování o volbě aktivit ve volném čase
Kdo rozhoduje o náplni volného času

Rodiče

Vlastní volba

Vrstevníci
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Učitelé

Jiní

Komentář к výsledkům vzhledem к hypotéze 2
Předpokládali jsme, že více než 60 % dotázaných dospívajících uvede, že si o tom, čím se
zabývají ve volném čase, rozhodují sami.
Výzkumné šetření tuto hypotézu potvrdilo. Jen 16 % dospívajících uvedlo, že do jejich volby
jak využívat volný čas zasahují rodiče. Tato skutečnost se dala předpokládat, protože právě
v období dospívání touží děti po samostatnosti v rozhodování, bouří se proti autoritám.
Překvapivé je však zjištění, že ještě méně připouštějí zásadní vliv vrstevníků. Nutno vzít
v úvahu, že posouzení míry vlivu ostatních na vlastní rozhodování samotnými dospívajícími
nemůže být zcela objektivní. Přestože jsou možná inspirováni svými vrstevníky nebo
limitováni představami rodičů, jejich výpovědi jsou bezpochyby ovlivněny přesvědčením,
že konečné rozhodování o tom, co budou či nebudou dělat ve volném čase, mají ve vlastních
rukách.
c) Vyhodnocení položky 3
Třetí položkou byla zjišťována spokojenost dospívajících s tím, jak využívají svůj volný čas.
Graf 3 Spokojenost dospívajících s náplní volného času

Spokojenost s náplní volného času

Komentář к výsledkům vzhledem к hypotéze 3
Výzkumná sonda mimo jiné potvrdila mou domněnku, že více než 80 % dotázaných je
spokojených strávením

svého volného času. Ona spokojenost bezesporu souvisí s tím,

že drtivá většina respondentů rozhoduje o jeho náplni sama. Dalším důvodem může být i to,
že pubescent si jiné možnosti ani neuvědomuje, neboť se s nimi doposud neseznámil. Neboli
54

„nechybí nám to, co nehledáme".

Zároveň však 19% podíl těch, kteří s využíváním svého

volného času spokojeni nejsou, lze považovat za vysoký. Bohužel к zachycení příčiny jejich
nespokojenosti nebyla dotazníková sonda nastavena. V každém případě je tento výsledek
výzvou pro instituce zajišťující zájmové aktivity pro volný čas к inovaci nabídky programů
právě pro tuto věkovou skupinu.
4.1.7

Shrnutí výsledků výzkumného šetření A

Výzkumy i každodenní zkušenosti prokazují, že aktivní využívání volného časuje základním
atributem zdravého životního stylu. Z a j e d e n z pilířů prevence sociálně patologických jevů
u dětí a mládeže je považováno pedagogické zhodnocování volného času a rozvíjení
aktivizujících zájmových činností dětí. Jaká je realita? Komparace zjištěných výsledků
v jednotlivých položkách dotazníku odhalila skutečnost, že respondenti (žáci 8. a 9. ročníků
ZŠ) většinou ve volném čase tíhnou к činnostem pasivním a pro jejich zdravý rozvoj nepříliš
vhodným. Zároveň přiznávají, že jde o jejich vlastní volbu náplně volného času.
Jakým právem však vůbec můžeme pubescenta za toto jeho rozhodnutí kárat? Vždyť
pozornost dospívajícího zůstává převážně zaměřena na aktivity, kterým se začal věnovat již
od počátku školní docházky, a také jeho pasivní náplň volného časuje výstupem (ne)činnosti
z let minulých.
Poskytli jsme mu v průběhu jeho školní docházky, zejména na prvním stupni základní školy,
tj. v období, kdy je dítě přirozeně iniciativní a má velkou potřebu zažít úspěch (v období
ideálním pro rozvoj všech stránek osobnosti dítěte), dostatečně širokou paletu možností, aby
se mohl zapojit včas do různých zájmových činností?! Jak probíhá zájmové vzdělávání určené
dětem mladšího školního věku? Na tyto otázky se pokusím hledat odpovědi v další etapě
výzkumného šetření.

55

4.2

Kvalitativní výzkumné šetření В

V návaznosti na výsledky pilotní studie, která přinesla informace o náplni volného času
dospívajících, bylo připraveno kvalitativní výzkumné šetření zaměřené na sledování a hlubší
analýzu aktuální situace v poskytování zájmového vzdělávání na 1. stupni vybraných
základních škol.
4.2.1

Cíl výzkumu

Cílem této etapy výzkumného šetření je zjistit, zda je na vybraných ZŠ systémově
zabezpečeno zájmové vzdělávání žáků mladšího školního věku ve školní družině. Konkrétně
se jedná o hledání odpovědí na otázky:
•

Odpovídá skutečná činnost školní družiny plánovaným záměrům a očekáváním
vymezených v pedagogické dokumentaci (v programech školní družiny)?

•
4.2.2

Směřuje působení školní družiny к interdisciplinárnímu rozvoji osobnosti žáků?
Formulace hypotéz

Zájmové vzdělávání zajišťované školou pro žáky mladšího školního věku (školní družina) je
legislativně vymezeno 36 . Jeho cíle by měly korespondovat se vzdělávacím kurikulem a mělo
by být zajišťováno odborně a metodicky erudovanými pedagogickými pracovníky, kteří ve
své práci využívají poznatky pedagogiky volného času 37 . Přestože z výsledků provedené
výzkumné sondy lze usuzovat na určité rezervy v pedagogickém ovlivňování volného času
dětí, hypotézy v další etapě výzkumného šetření vycházejí především z podmínek, které
nastavuje probíhající kurikulární reforma a strategie prevence sociálně patologických jevů na
školách.
Hypotéza 1: Školní družina má dostatečné časové možnosti a podmínky pro to, aby se
v návaznosti na školní výuku podílela na rozvíjení interdisciplinárních

kompetencí

dítěte.

Školní družina má příležitost působit svým programem na dítě mladšího školního věku po
dobu srovnatelnou s dobou, kterou žák pobývá ve školní výuce. Má tedy klíčový význam
a možnosti cíleně ovlivňovat vývoj dětí i v rámci volnočasových aktivit i mimo vyučování.

36

Zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

37

Výchova ve volném čase čerpá z dlouholeté tradice v ČR i ze zkušeností ze zahraničí (HÁJEK aj, 2008).

56

Rodičům vyhovuje, když dítě navštěvuje některý zájmový kroužek nabízený školou, neboť
nemusejí děti doprovázet do místa konání jiných zájmových aktivit. O všechno se totiž
postará instituce fungující přímo jako součást školy. Pro zaměstnanou matku - samoživitelku
je to jediná cesta, jak zajistit, aby dítě trávilo volný čas pod dohledem vychovatele.
Technologický rozvoj měl za následek zrychlení celého světa. Nejprve vynález hodin
strukturoval každý den na 24 částí - hodin, industrializace a pásová výroba etapizovala denní
jednotku na pracovní směny a konečně fenomén současnosti - internet bourá jakékoli časové
hranice. To má mimo jiné za následek neurčitou pracovní dobu a požadavek flexibility ze
strany zaměstnavatelů. Nikoli již silnější, ovšem ten rychlejší v současném světě vítězí 38 .
Důsledky se samozřejmě promítají i do vztahu rodiny a školy. Rodiče, aby si udrželi životní
standart, s heslem: „čas jsou peníze" na rtech odkládají své děti do rukou institucí a odcházejí
s kravatou, popřípadě v lodičkách bojovat o profesní uznání a co možná nejvyšší společenský
iq

status . Předpokládají, že výchovu jejich dětí plně zabezpečí škola.
Hypotéza 2: Pedagogičtí pracovníci40

mají к dispozici program školní družiny a tematické

plány, které svou pestrostí odpovídají zásadám aktivního využívání volného času.
Lze předpokládat, že činnost školní družiny (jako školského zařízení) se odvíjí od podle
předem připraveného programu. Náplň činnosti jednotlivých oddělení se řídí tematickými
plány, které jsou koncipovány s ohledem na potřeby dětí a v souladu se školním kurikulem
jsou zaměřeny na jejich všestranný rozvoj.
Přestože cíle a náplň činnosti školní družiny nejsou explicitně stanoveny rámcovými
vzdělávacími programy, pedagogičtí pracovníci tvoří (inspirováni metodikou RVP ZV) pro
činnost školní družiny vlastní program. Tento program by měl být pedagogicky řízenou
nabídkou činností ve volném čase, která však zároveň významně přispěje к rozvíjení
kompetence žáků aktivně trávit volný čas.

38

Dromokracie (vláda rychlosti) je stav, v němž rozhodující komponentou strukturace společnosti je moc
rychlosti (VIRILIO, 2007).
39

Bohužel se stává, že rodiče si pořizují své děti spíše „pro zábavu" a odpovědnost za jejich výchovu přesouvají
jinam.
40

Pedagogickými pracovníky ve školní družině rozumíme jak vychovatele, tak i vychovatelky.
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Hypotéza
realizovány

3: Každodenní
dle programu

činnosti

děti v jednotlivých

(tematického

plánu),

odděleních

školní

tj. všechny jsou důsledně

družiny

jsou

pedagogicky

vedeny a svým charakterem podporují komplexní rozvoj osobnosti dětí (v 80 % mají výrazně
aktivizační

charakter).

Pokud mají pedagogičtí pracovníci к dispozici vypracované programy a metodické materiály,
lze oprávněně předpokládat, že edukační realita ve školní družině bude avizovanému
programu odpovídat.
4.2.3

Metody výzkumného šetření

V této etapě výzkumného šetření bylo ke sběru informací použito několik metod (HENDL,
2005), které umožnily kvalitativní posouzení současného stavu sledované edukační reality:
o

analýza pedagogické dokumentace týkající se zájmového vzdělávání organizovaného
školou (zejm. školní družiny),

o

nestandardizované pozorování provozu ve školní družině,

o

vedení záznamových archů pedagogy (vychovateli),

o

strukturovaný rozhovor se žáky mladšího školního věku,

o

dotazník pro rodiče (s prostorem pro volné vyjádření).

4.2.4

Výběr respondentů

Výzkumné šetření proběhlo na třech základních školách v Praze (dvě se nacházejí ve staré
zástavbě centrální části města, jedna je školou sídlištní). Školy byly vybrány z těch, které
spolupracovaly již v 1. etapě výzkumu, tj. žáci 8. a 9. ročníků z těchto škol se zúčastnili
dotazníkového šetření, z jehož výsledků vyplynula i potřeba dalšího kvalitativního sledování
volného času školáků (viz kapitola 4.1). Při výběru škol jsem využil výhodu osobní znalosti
prostředí.
Na vybraných školách poskytlo vyjádření formou záznamových archů celkem 11 pedagogů
(vychovatelů a vychovatelek školní družiny), to znamená, že byla zmapována činnost
jedenácti oddělení školní družiny, která navštěvovalo v době výzkumu cca 290 dětí 41 .

41

Počet dětí není přesný, neboť činnost ve školní družině byla sledována v průběhu delšího časového období
a počet přítomných dětí se měnil.
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Strukturovaným rozhovorem bylo osloveno 30 dětí mladšího školního věku, které po celé
sledované

období

navštěvovaly

školní družinu

a jejichž rodiče byli ochotni

také

spolupracovat, tj. poskytnout další potřebné informace o náplni volného času svých dětí.
Shromážděný materiál tedy zahrnoval i vyjádření 30 rodičů.
4.2.5

Popis realizace výzkumu a prezentace dílčích výsledků

a) Analýza pedagogické dokumentace týkající se zájmového vzdělávání ve školách
Prvním krokem při ověřování stanovených hypotéz bylo prostudování programů zájmového
vzdělávání a tematických plánů jednotlivých oddělení školní družiny. Tyto dokumenty byly
ochotně poskytnuty vedeními škol a doplněny ústním komentářem při konzultaci s vedoucími
vychovatelkami školní družiny. Jde o materiály, které si pedagogičtí pracovníci v souladu
s platnou legislativou a cíli základního vzdělávání připravili sami, přičemž zohlednili
možnosti školy, ve které s dětmi pracují, i potřeby dětí, které se činností školní družiny
účastní.
Provedená analýza poskytnutých materiálů sledovala, zda cíle formulované v programech
korespondují s očekávanými výstupy RVP ZV a zda využívání volného času v družině je
plánováno tak, aby plnilo základní funkce výchovy ve volném čase (aktivní odpočinek
spojený s rozvíjením klíčových kompetencí).
Poznatky získané podrobným studiem dokumentů lze shrnout:
•

Cíle vymezené v programech odpovídají v obecné rovině cílům uvedeným v RVP
ZV. Je patrná snaha o rozvíjení klíčových kompetencí žáků (zaměření na
pohybové a relaxační aktivity, esteticko-výchovnou

a pracovní činnost, na

rozšiřování a aplikaci znalostí osvojených ve školní výuce).
•

Ze strukturace programů a popisu plánovaných činností je patrné, že zájmové
kroužky jsou v některých případech časově nasazeny do programu tak, že se
vzájemně překrývají. Systém tedy neumožňuje dětem rozvíjet své dovednosti ve
více oblastech.

•

Zaznamenána byla malá pestrost a nízká kapacita nabízených zájmových kroužků
(v porovnání s počtem dětí, které školní družinu navštěvují). Děti většinu času
tráví ve „svém" oddělení a veškeré aktivity jsou vedeny jednou (Jejich")
vychovatelkou. Často nemají možnost navštěvovat kroužky dle svého zájmu
a vedené odborníky specializovanými na danou vzdělávací oblast.
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•

Tematické plány jednotlivých oddělení se liší i po formální stránce - pokud jde
o vymezení očekávaných výstupů (použití aktivních sloves) i o rozsah či kvalitu
popisu činností a podmínek možné realizace. Z toho lze vyvodit, že vedení školní
družiny s tematickými

plány, které si vytvořili

vychovatelé,

systematicky

nepracuje (např. v rámci evaluace). Z příliš stručného popisu činností není patrné,
do jaké míry a zda vůbec se počítá s aktivním zapojením žáků.
•

Programy jednotlivých oddělení („na papíře") jsou dle mých zkušeností většinou
předimenzované. Nepředpokládám, že uvedenou paletu činností lze s dětmi ve
vymezeném čase, prostoru a s daným materiálním vybavením zvládnout.

b) Sledování doby, po kterou děti pobývají ve školní družině
Provoz školní družiny probíhá ve dvou časových úsecích: ráno před vyučováním (7:30 až
8:00) a v době po skončení vyučování cca do 18 hodin. Doba pobývání jednotlivých dětí ve
školní družině je různá v návaznosti na rozvrh hodin výuky a přání rodičů 42 . Ve snaze
komplexně zmapovat, do jaké míry děti mladšího školního věku mohou svůj volný čas
skutečně využít к rozvíjení zájmových činností, pokusil jsem se zjistit, kolik času průměrně
v jednotlivých dnech ve školní družině stráví v porovnání s dobou školního vyučování.
Výzkumné šetření proběhlo v průběhu jednoho týdne v březnu 2009. Respondenty byli žáci
1. st. ZŠ, kteří navštěvují školní družinu, a jejich rodiče. U 30ti vybraných žáků byly získány
(rozborem jejich rozvrhu hodin v daném týdnu) údaje pro výpočet průměrné doby, kterou tyto
děti strávily v povinné školní výuce, vč. přestávek.
Dále byli v rámci výzkumného šetření požádáni rodiče těchto 30ti dětí navštěvujících školní
družinu, aby během daného týdne monitorovali a následně zaznamenali odpolední odchody
svých dětí ze školní budovy, resp. školní družiny. Doba pobytu zahrnuje i čas, v němž dítě
navštěvuje některý ze zájmových kroužků pořádaných školou. Dotazník pro záznamy rodičů
je

součástí

přílohy.

Hodnoty

vypočtené

ze

získaných

údajů jsou

pro

porovnání

uvedeny v tab. 3.

42

Pro dokreslení situace se nabízí uvést průměrnou docházku dětí do školní družiny ve školách, kde probíhalo
výzkumné šetření. Z dostupné dokumentace se podařilo zjistit, že z celkového počtu žáků 1. stupně je to 62 %
dětí, ovšem z žáků 1. a 2. tříd je zapsáno do školní družiny 86 %.
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Tab. 3 Průměrná doba, kterou tráví děti ve výuce a ve školní druiině
Dny v týdnu

Doba pobytu ve výuce (h)

Doba pobytu v družině (h)

Pondělí

3,94

3,47

Úterý

4,58

3,17

Středa

4,34

3,43

Čtvrtek

3,94

3,47

Pátek

3,91

2,77

Graf 4 Průměrná doba, kterou tráví děti ve školním prostředí

Čas strávený ve školním prostředí
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Výsledky sondy prokazují trend současnosti. Průměrný žák prvního stupně základní školy
navštěvující školní družinu v jejích útrobách stráví téměř tolik času, jako v samotném
vyučování. Číselně vyjádřeno: každý všední den v průměru 4,14 hodiny pod záštitou
pedagoga rozvíjí své vědomosti a dovednosti v procesu vyučování a následných 3,26 hodiny
čeká na své rodiče ve školní družině. Jde o smysluplně a aktivně strávený nebo
promarněný čas ?
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Graf 5 Čas strávený ve vyučování a doba pobytu ve školní druiině

Poměr času stráveného ve vyučování
a ve školní družině
Školní
družir

44°/,

Výuka
56%

c) Posouzení prostředí určeného pro zájmové vzdělávání ve školní družině
Cílem bylo získat určité informace o prostředí, v němž děti v odpoledních hodinách tráví svůj
volný čas. Pro sběr dat byla použita metoda fokusového pozorování, sledování vybraných
parametrů prostředí, které mají významný vliv na efektivitu pedagogického ovlivňování
volného času dětí ve školní družině.
Osobnost člověka se formuje skrze média, tedy skrze jazyk, znaky nebo sociální interakci.
Takovýmto médiem je však i fyzické, materiální prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje.
Okolní prostor, životní prostředí, domov i budova školy zprostředkovávají počitky, na které
lidský organismus specifickým způsobem reaguje (většinou nevědomě, avšak prokazatelně).
Vliv prostředí, ve kterém se děti nacházejí, na jejich chování, a tím i na efektivitu učení, je
bohužel často podceňován.
Zaznamenány byly údaje o učebnách, kde zájmové vzdělávání probíhá, tj. o jejich
prostorovém řešení, vybavení a přizpůsobení potřebám výchovy ve volném čase. Z analýzy
záznamů vyplynulo, že zkoumané prostředí
neodpovídalo

zdůvodněným

požadavkům

školní družiny v některých

pedagogiky

volného

času.

Lze

parametrech
oprávněně

pochybovat o plnění funkce volného času zejména v oblasti zdravotní, rekreační i výchovně
vzdělávací.
Ve dvou školách zahrnutých do mého výzkumného šetření děti po skončení vyučování
zůstávají ve stejné místnosti, ve které předchozí čtyři až pět hodin zápasily s vyjmenovanými
62

slovy, čtením či násobilkou. Jedinou změnou mezi vyučováním a školní družinou je v tom, že
učitele vystřídal vychovatel či vychovatelka a žáci se mohou věnovat aktivitám podle svého
uvážení, respektive uvážení vychovatele. Ovšem formulace „mohou se věnovat" je výmluvná.
Vždyť děti jsou při výběru činností tímto uzavřeným prostorem velmi omezeny. Proto
inklinují ke hře na počítači, sledování televize nebo motoricky pasivním hrám. Právě
nemožnost pohybového vyžití je výrazným problémem. Dítě mladšího školního věku má
velkou potřebu motorické aktivity. Omezování v uspokojování této potřeby a s tím spojená
minimální ventilace kumulované agrese může mít za následek problémové způsoby chování
vůči vrstevníkům i dospělým. To je samozřejmě „odměněno" tresty a sankcemi ze strany
vychovatele a dítě tak ztrácí pozitivní vztah ke školnímu prostředí. Družina se stává školou
po škole, dítě je trestáno, aniž by se primárně něčím provinilo.
Důležitým aspektem (s tímto souvisejícím) je barevné řešení interiéru prostorů školní družiny.
Nejčastěji jsou školní místnosti vybíleny, ačkoli bílá barva, jak potvrzují vědecké studie,
podněcuje (podobně jako červené odstíny) aktivitu a agresi. Proto stojí za uvážení přizpůsobit
barevnost nátěrů v jednotlivých místnostech tomu, k j akým účelům jsou využívány. Prostory
určené к relaxaci a odpočinku by měly být řešeny spíš modrými odstíny, které mají
uklidňující účinky.
Dalším negativním jevem, který jsem zaznamenal v odděleních školní družiny zahrnutých
do výzkumu a který nelze ignorovat, byl značný hluk. Je vědecky prokázáno, že intenzita
zvuku má vliv na lidské chování. S narůstajícím hlukem se zvyšuje potřeba somatické reakce,
podrážděnost a agresivita. Děti by rozhodně měly mít možnost před rušivými (nejen
sluchovými) vjemy uniknout, najít si klidné místo, prostor, kde mohou odpočívat nebo
se věnovat přípravě na vyučování.
Tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Omezování dětí v somatickém vyžití společně
s aktivizujícími nátěry jejich „mříží" neodvratně směřují к agresivním projevům v chování.
S narůstající agresí se samozřejmě zvyšuje i intenzita hluku, která opět posiluje aktivitu
a podráždění dětí.
Výše uvedené problémy svědčí o tom, že ve zkoumaných školách není zatím věnována
dostatečná pozornost zájmovému vzdělávání a zřejmě zůstává nedoceněn jeho možný
příspěvek ke zkvalitnění výsledků edukace u žáků na prvním stupni základní školy. Je
ověřeno, že významnými prostředky výchovy jsou prostory, ve kterých činnosti žáků
probíhají. To platí i pro školní družinu, i zde by prostředí mělo splňovat požadavky
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hygienické, pedagogicko-psychologické a estetické. Škola pro výuku využívá odborné
vybavené učebny, speciální pracovny, dílny, tělocvičny, hřiště apod. Bude tedy zřejmě spíše
organizačním problémem, za jakých podmínek poskytnout toto vybavení žákům školy
i v odpoledních hodinách к zájmové činnosti v rámci školní družiny.
d) Sledování činnosti školní družiny ve zvoleném časovém období
Nástroji pro sledování realizace tematického plánu aktivit jednotlivých oddělení ve školní
družině jsou:
•

záznamový list, o jehož vyplnění bylo požádáno 11 pedagogických pracovníků (9 žen
a 2 muži), kteří vedou oddělení zahrnutá do výzkumného šetření,

•

záznam strukturovaného rozhovoru s vybranými dětmi, které se po celý týden
programu účastnily a jejichž rodiče byli ochotni také na výzkumu spolupracovat.

Sběr dat pomocí obou nástrojů probíhal paralelně. Pedagogičtí pracovníci v průběhu
zvoleného týdne zapisovali do připravených záznamových archů (viz příloha) všechny
činnosti, které s dětmi skutečně realizovali, včetně doby, po kterou aktivity probíhaly.
Zaznamenána byla i účast dětí v zájmových kroužcích, které na školách rozvíjejí svou činnost.
Respondenti se také pokusili odhadnout pomocí bodové škály, nakolik jednotlivé aktivity děti
zajímají a baví. Zároveň probíhaly strukturované rozhovory dětmi, které se i se svými rodiči
zapojily do výzkumu. Informace získané těmito rozhovory přispěly к vytvoření celkového
obrazu o činnosti školní družiny 43 .
e) Vyhodnocení materiálu získaného ze záznamových listů
První úkolem při analýze vyplněných záznamových listů bylo vytvořit určitý kategoriální
systém, který by umožnil získaný materiál kvalitativně vyhodnotit. Následně jsem se pokusil
o transkripci textového materiálu do formy shrnujícího sdělení, implementoval do něho
poznatky získané pozorováním činností a doplnil je vlastním komentářem.
Při hodnocení činnosti oddělení školní družiny se jeví jako zásadní kriterium míra vedení,
řízení a průběžná organizace ze strany pedagoga. Vzhledem к tomuto kritériu byly

43

Záměrem této etapy výzkumného šetření nebylo v žádném případě podrobné hodnocení kvality (evaluace)
zájmové činnosti v jednotlivých odděleních školní družiny ani vzájemné srovnávání oddělení dle efektivity
sledované edukační reality. Takové zkoumání by vyžadovalo jinou metodiku řešení a přesáhlo rozsahem
možnosti diplomové práce.
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(pro potřeby výzkumu) všechny popsané činnosti rozřazeny na aktivity „organizované"
a „volné" (volná hra).
Mezi činnosti průběžně vedené vychovatelem 44 byly zařazeny: aktivity zájmových kroužků
(např. keramický, taneční, pohybové hry), tematické výtvarné činnosti, společenské hry
a relaxační

cvičení vedená vychovatelem, výchovně zaměřené hry ve formě řešení

modelových situací. Neorganizované jsou činnosti v rámci volné hry ve škole i na školním
hřišti.
Zvolená kategorizace umožňuje orientačně postihnout poměr řízené a neorganizované
činnosti dětí tak, jak je znázorněno v grafu 6. Uvedené výsledky mají bezprostřední návaznost
na hypotézu 3 vymezenou pro tuto část výzkumné sondy. Ukazují, že formulace této hypotézy
byla více než optimistická. Aktivity, při kterých je dítě ve své činnosti vedeno pedagogickým
pracovníkem, nedosahují v poměru svolnými činnostmi dětí ani poloviny, konkrétně jsou
zastoupeny pouze ve 44 %. I vzhledem k tomu, že do kategorie „organizované" jsou zahrnuty
všechny aktivity v zájmových kroužcích, kde odborné vedení je nezbytností, je výstup šetření
alarmující. Rozpor mezi proklamovanými programy a realitou je v tomto ohledu propastný.
Graf 6 Podíl organizovaných a volných činností ve školní družině

Organizovanost činností
Neorganizované

Činnosti vedené

Vlastní zkušenost mě navíc utvrzuje v tom, že dítě mladšího školního věku organizaci
a dohled dospělého u svých činností samo vyžaduje. Doslova dychtí po nějakém úkolu,

44

Označením vychovatelé v následujícím textu rozumíme jak muže, tak i ženy.
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po možnosti ukázat své schopnosti, touží po pochvale za dobře odvedenou práci. Navíc je
třeba vzít v úvahu i argument potvrzovaný každodenním životem, že člověk je tvorem
od přírody líným, pohodlným. Důkazem nám mohou být veškeré vynálezy typu dálkových
ovladačů, automobilů, eskalátorů či donáškových služeb. Proto by bylo naivní se domnívat,
že aktivitu ve svém rozvoji projeví dítě samo, navíc za předpokladu, že jej nikdo
ani neobeznámil s možnostmi pro nasměrování jeho iniciativy. Dítě tak jen stěží bez podpory
a odborného vedení ze strany vychovatele může svůj čas naplnit činnostmi konstruktivními,
které budou vhodným způsobem rozvíjet jeho osobnost.
V další fázi kvalitativní analýzy získaných dat byla pozornost věnována metodám použitým
při realizaci programu vzhledem к preferenci činnostního pojetí výchovy ve volném čase.
Při posuzování efektivity činností, které probíhají pod vedením pedagoga a děti jsou po celou
dobu v důsledku tohoto řízení organizovány, bylo třeba přistoupit к další kategorizaci.
Za zásadní zde považuji kriterium podílu vlastního aktivního zapojení dětí do činností. Proto
v této souvislosti činnosti popsané v záznamových listech, které byly zahrnuty do souboru
„organizované", byly dále rozřazeny do dvou kategorií - na aktivity, při nichž jsou děti
nuceny být skutečně pohybově i myšlenkově aktivní, a na činnosti, kdy jsou pasivními
příjemci nabídnutého programu. Popsaná identifikace činností z hlediska aktivizace dítěte by
samozřejmě nemohla být učiněna pouze na základě získané výpovědi respondentů (stručného
popisu v záznamových listech). Použity byly proto i výsledky dlouhodobého vlastního
pozorování.
Každou

aktivitu

zahrnutou

v tomto

výzkumu jsem

měl

možnost

osobně

sledovat

a konfrontovat tak popis jejich průběhu uvedený v záznamových listech pedagogů, s výsledky
vlastního pozorování. Na základě těchto poznatků jsem jednotlivé činnosti
pedagogickými

pracovníky

rozdělil

z hlediska jejich

aktivizujícího

vedené

potenciálu

vůči

zúčastněným dětem na činnosti, které vyžadují bezprostřední zapojení jejich motorických,
kognitivních či tvůrčích schopností, a činnosti, v jejichž průběhu zůstávají žáci pasivními
příjemci. Znamená to, že do kategorie aktivizujících činností byly zařazeny aktivity
zájmových kroužků, tematické výtvarné činnosti, společenské hry a relaxační cvičení vedené
vychovatelem, výchovně zaměřené hry ve formě řešení modelových situací apod. Naopak
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činnosti pasivního charakteru reprezentují například sledování televize, poslech audio
nahrávek, vycházky 45 či společná četba 46 .
Zvolená kategorizace umožnila stanovit podíl činností, u nichž lze předpokládat, že v jejich
průběhu byly přítomné děti aktivní, a činností, kde nebylo přímé zapojení dětí očekáváno
či vyžadováno. Jak vyplývá i z grafického znázornění (graf 7), realizované činnosti
aktivizovaly své příjemce pouze v 52 %. Připomeňme, že se jednalo o tak vysoký podíl pouze
z těch aktivit, které byly přímo vedeny a organizovány pedagogickým

pracovníkem.

Kategorizovat v tomto smyslu volnou hru nebylo relevantní, neboť ve volné hře je aktivita
„v rukou dítěte". Činnosti dětí ve skupině mají různý aktivizačni potenciál, tj. jsou
individuálně specifické, odlišné a míru aktivizace by nebylo možno zvolenými metodami
výzkumu postihnout.
Graf 7 Charakter činnosti ve školní družině z hlediska aktivity dětí

Charakter činností z hlediska aktivity dětí

Činnosti
podněcující
aktivitu dětí

Činnosti, u
kterých je dítě
pasivním
48%

Přesvědčil jsem se o tom, že pro školní družinu je typická situace, kdy aktivita dětí, které
potřebují kompenzovat několikahodinové „sezení" ve školní lavici, převyšuje představu
vychovatele o tom, co lze dětem při trávení jejich volného času ve školní družině „dovolit".
V těchto případech ve snaze děti zaujmout a zároveň zabezpečit kázeň (možná si i ulehčit
práci) zpravidla posadí své svěřence před televizní obrazovku. Paradoxně však dochází
к opačnému efektu než vychovatel zamýšlel. Děti se sice po dobu promítání uklidní, ovšem

45

Vycházku považuji za činnost, kdy j e dítě pasivním příjemcem, neboť j e j nikterak nevybízí ani к aktivitě
kognitivní, ani motorické. T a j e dokonce vzhledem к bezpečnosti dětí nežádoucí.
46

Četba vedená vychovatelem uvádí do momentálně aktivního stavu pouze jednoho účastníka, mnohdy jen
pedagoga, proto ji za aktivitu podněcující vlastní iniciativu dítěte nepovažuji.
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po jeho skončení dojde к neodvratné explozi emocí, aktivity a agrese. Je totiž vědecky
prokázané,

že člověk,

ať je

příjemcem jakéhokoli

televizního

spotu,

na

podněty

interpretované svým zrakem více či méně somaticky reaguje. Vědci uskutečnili výzkum, při
kterém bylo provedeno měření hladiny hormonů v moči před a následně po televizní percepci.
Jeho výsledky jasně prokázaly zvýšení hormonální produkce během sledování televize. Je
jasné, že pokud dítě odstrčíme do spárů televizní zábavy, jeho neustále potlačovaná agrese
jednou ze svého vězení utéci musí. Používání těchto praktik je právě u dětí mladšího školního
věku téměř trestuhodné. Vždyť dle základních tezí vývojové psychologie je období, kdy dítě
navštěvuje první stupeň základní školy, charakterizováno jako etapa aktivity dítěte spojená
s potřebou výkonu a jeho ocenění. Uvedené způsoby omezování dětí v pohybu a vlastní
činnosti mohou mít bezpochyby až patogenní důsledky.
Při sledování a hodnocení aktivit v souvislosti sjejich vlivem na rozvoj osobnosti dětí je
užitečné použít jinou kategorizaci. Získaný materiál jsem nyní třídil podle toho, zda jsou
v průběhu

jednotlivých

činností

záměrně

rozvíjeny

některé

specifické

dovednosti

a schopnosti, či zda jde o volnou hru, kde přímé vedení nepředpokládáme. Tento postup
umožnil v realizovaných programech jednotlivých oddělení identifikovat činnosti kognitivně
zaměřené, pohybové 47 , výtvarné, hudební a dramatické a porovnat jejich zastoupení svolnou
hrou. Zjištěné výsledky byly pro ilustraci převedeny do grafické podoby (graf 8).
Graf 8 Činnosti realizované ve školní družině

Poměr činností v současné školní družině
Kognitivně
zaměřené
činnosti
Volná hra
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Pohybové
činnosti

10%
Výtvarné činnosti

12%
Hudební a
dramatické
činnosti

Volná hra na
školním hřišti

22%

4%

47

Do pohybových aktivit byla zařazena také například vycházka, i když jsem se přesvědčil, že svou náplní
к rozvoji motorických schopností a dovedností vůbec nesměřovala.
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Z grafu je patrné velmi nízké zastoupení pohybových aktivit (10 %). Zjištěný podíl
pohybových činností (aktivního odpočinku) rozhodně nesplňuje doporučení odborníků
(zejména pediatrů) v oblasti všestranné podpory zdraví dítěte. Většinu aktivit tvoří volná hra
(59 %) realizovaná v prostorách školní družiny nebo na školním hřišti.
Volnou hru na školním hřišti lze hodnotit jako činnost pozitivní, ve vztahu к náplni volného
času a rozvoje dítěte ovšem pouze za jistých předpokladů. Na základě pozorování jsem zjistil,
že se děti na školním hřišti zpravidla separují (dle osobních sympatií a vzájemných vztahů) do
několika skupin, přičemž každá z nich se věnuje určité činnosti. Někteří hrají fotbal
či vybíjenou, ale stále tu zůstává vysoké procento dětí, které i čas na školním hřišti tráví
pasivně, posedávají v okruhu svých kamarádů a doslova čekají, až je rodič osvobodí ze zajetí
školní družiny.
Důležitým determinantem při volbě aktivit je počasí a střídání ročních období. Je jasné, že po
dobu zimních měsíců, respektive v období přibližně od poloviny října do konce dubna,
zabavení dětí hrou na dětském hřišti nepřipadá v úvahu. Vzhledem k tomu, že výzkum byl
proveden ve dnech s příznivým počasím, je třeba si přiznat, že výsledky jsou poněkud
zavádějící. Ve dnech, kdy vládne nepříznivé počasí, jsou děti (a vychovatelé) odkázány pouze
na prostory školy.
Podrobná analýza záznamových archů mě dále utvrdila v přesvědčení, že ve školní družině
vládne stereotyp. Jednotlivé činnosti se každý den opakují a ani organizace jednotlivých
oddělení nedoznává žádné změny. Proto se zdá ideálním řešením „útěk" do některého
ze školou nabízených zájmových útvarů. Ovšem výzkum jasně ukazuje, že i přes současnou
nabídku zájmových kroužků není možné zajistit interdisciplinární rozvoj dítěte ani ve sféře
využívání volného času, ani pokud jde o samotný rozvoj osobnosti dětí.
I kdyby měl vychovatel sebevětší snahu a nadšení, není schopen sám obsáhnout svými
kompetencemi veškeré oblasti zájmových činností v požadované hloubce a rozsahu. Jsem
přesvědčen, že k tomu, aby byla zajištěna interdisciplinární dimenze systému zájmového
vzdělávání, je nezbytné posílit kooperaci školní družiny se specialisty, kteří jsou schopni
položit základy pro rozvíjení zájmových aktivit dětí na skutečně odborné úrovni.
f) Shrnutí informací získaných z individuálních rozhovorů s žáky mladšího školního
věku
Zdrojem informací o způsobech realizace tematických plánů v jednotlivých odděleních
ve školní družině byly také strukturované rozhovory s žáky, kteří se činností školní družiny
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ve sledovaném

období

zúčastnili.

Výpovědi

30 dotázaných

dětí byly

vyhodnoceny

a porovnávány s tím, co zaznamenali do svých archů pedagogičtí pracovníci.
Struktura řízeného rozhovoru s žáky:
1. Co nejraději děláš ve volném čase?
2. Líbí se ti v družině? Které aktivity se ti tam líbí?
3. Které činnosti tě nebaví? Proč?
4. Co nejčastěji děláš ve školní družině během volné hry?
5. Píšeš během pobytu ve školní družině domácí úkoly? Pokud ne, tak proč?
V úvodní fázi rozhovoru jsem se dotazoval na to, kterým volnočasovým aktivitám se děti
věnují nejraději. Drtivá většina dotázaných určila jako

svou nej oblíbenější

činnost

v zájmovém kroužku nabízeném školou, který během pobytu ve školní družině navštěvují.
Bohužel některé děti již uváděly činnosti pasivního charakteru, tedy hraní počítačových her
a sledování televize. Tímto zjištěním jsem se utvrdil v domněnce, že děti, které tráví svůj
volný čas ve školní družině, jsou ve své zájmové realizaci plně odkázáni pouze na program
školního zájmového vzdělávání.
Téměř třetina žáků odpověděla na otázku, zda se jim ve školní družině líbí, negativně.
Důvody své nelibosti uváděli různé. Někteří se negativně vyjádřili ke konkrétní činnosti
(např.

ke

společnému

čtení,

zhotovování

tematicky

zaměřených

výrobků).

Jiným

nevyhovuje samotné prostředí školní družiny. Negativně hodnotili především hluk a neustálé
rušivé podněty či nedostatek hraček. Dokonce se našel i nezanedbatelný podíl těch, kteří
vypověděli, že se během svého pobytu v družině nudí.
Zajímavé bylo zjištění, že hodnocení dětské oblíbenosti jednotlivých činností ze strany
vychovatelů 48 nekorespondovalo s tím, co vypovídali samotní účastníci těchto aktivit. Děti
totiž uváděly jako své nejméně oblíbené činnosti i takové aktivity (a v mnoha případech
se shodlo na téže nezajímavé aktivitě více dětí), o nichž se pedagogové domnívali,
že se dětem líbí.
Ukázala se tak jistá optimistická zaslepenost vychovatelů vzhledem к realitě jejich působení.
Příkladem je rozdílné posouzení společného čtení. Děti je označily jako nejméně oblíbenou

48

Respondenti odhadovali, nakolik jednotlivé aktivity děti zajímají a baví.
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aktivitu

ve

školní

družině.

Vadilo jim

omezování jejich

vlastní

četby

z důvodu

monologického principu této činnosti. To znamená, že děti baví číst, ovšem nerady
poslouchají četbu druhých.
Odpovědi na otázku: „Co nejčastěji děláš ve školní družině během volné hry?" bohužel
potvrdily závěry získané na základě vlastního pozorování. Více než polovina dotázaných
uvedla činnosti, které svou podstatou nevedou к rozvíjení dovednosti aktivně využívat volný
čas a dovolím si tvrdit, ani к rozvoji osobnosti samotné (hra na hracích konzolách přinesených
z domova, hra na počítači 49 , povídání s kamarády apod.).
Z kvalitativní analýzy odpovědí vybrané skupiny dětí rovněž vyplynulo, že školní družina
není místem, kde se děti připravují na vyučování. Více než 80 % dotázaných odpovědělo na
otázku, zda během svého pobytu ve školní družině vypracovávají domácí úkoly nebo se
připravují na vyučování, negativně. Ostatní děti tvrdily, že se domácím úkolům ve školní
družině věnují jen v „extrémních" situacích, kdy jich mají zadáno příliš mnoho a vzhledem
к pozdnímu odchodu ze školní družiny by v domácím prostředí neměly dostatek času к jejich
plnění. Ovšem takové situace nastávají maximálně jednou za měsíc.
Rozhovorem s žáky byly zjišťovány i důvody, proč nevyužijí pobyt ve školní družině
ke splnění povinností do školy. Nej častější příčinou byl hluk a rušivé prostředí. Už při
běžném nahlédnutí do provozu školní družiny jsem zaregistroval chaos a zvýšenou intenzitu
nejen zvukových podnětů. Proto se nelze divit, že žáci ve školní družině úkoly vypracovávat
nechtějí, a i kdyby chtěli, podmínky pro jejich „domácí přípravu" na výuku jsou značně
nepříznivé.
Dalším uváděným důvodem byla nepřítomnost jednoho z rodičů, jako garanta správnosti
řešení domácích úloh. Někteří žáci jsou zvyklí pracovat na svých úkolech za dozoru rodičů,
kteří jim samozřejmě s jejich realizací pomáhají buď jako kontrolní orgán nebo jako případná
nápověda.
Někteří žáci také tvrdili, že důvodem jejich pasivity v oblasti přípravy na vyučování je lenost,
vlastnost pro člověka zcela přirozená. Pokud dítě rodič, učitel nebo vychovatel nemotivuje
(odměnou či trestem?), dítě na 1. stupni ZŠ samo potřebu připravovat se na vyučování
většinou nemá.

49

Dvě ze tří sledovaných školních družin disponovaly ve svém vybavení počítačem.
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Je otázkou, zda lpět na vykonávání domácích úkolů ve školní družině. Přece jen se jedná
0 „domácí" úkoly, a proto by měly být realizovány v domácím prostředí. Ovšem vzhledem
k tomu, že některé děti se vracejí (vinou časově náročného povolání jejich rodičů) do domovů
až v pozdních odpoledních hodinách, stíhají pak nanejvýš uspokojit své biologické potřeby.
Možnost plnit školní povinnosti by měly mít bezpochyby i v prostředí školní družiny.
К tomuto účelu je nezbytné zajistit vhodné materiální i sociální podmínky, tj. prostor, kde
bude mít dítě klid a odbornou pomoc v osobě pedagogického pracovníka.
4.2.6

Shrnutí výsledků výzkumného šetření В

V této etapě výzkumného

šetření bylo ověřováno několik hypotéz. Především jsem

předpokládal, že školní družina má dostatečné časové možnosti a podmínky pro to, aby se
v návaznosti na školní výuku podílela na rozvíjení interdisciplinárních
hypotéza

1 byla potvrzena

částečně.

kompetencí dítěte. Tato

Sledované děti mladšího školního věku pobývají

odpoledne ve školní družině po dobu téměř tak dlouhou, jako trvá školní vyučování. Tento
„časoprostor" může být plně využit к rozvíjení vědomostí, dovedností a schopností dětí
prostřednictvím zájmového vzdělávání. Jak vyplynulo z výpovědí rodičů, plně spoléhají na to,
že popsané možnosti budou ve prospěch rozvoje jejich dětí využity. Po příchodu domů nejsou
dětem ze strany rodičů již žádné aktivity nabízeny. Vzhledem к tomu, že děti přicházejí ze
školní družiny v pozdních odpoledních hodinách, není zde pro ně ani žádný časový prostor.
Děti většinou píší úkoly a „směřují" ke spánku.
1 když školní družina má dostatek času na děti působit, o tom, zda jsou zajištěny všechny
materiální a organizační podmínky pro efektivní využití tohoto času, lze v případě
sledovaných škol pochybovat. Za největší prohřešek považuji provoz školní družiny ve
třídách, kde se děti dopoledne učí.
V souladu splatnou legislativou byl vysloven předpoklad, že všichni pedagogičtí

pracovníci

mají к dispozici program školní družiny a tematické plány, které svou pestrostí

odpovídají

zásadám aktivního využívání volného času.

Analýza dostupné pedagogické dokumentace

odhalila, že tato hypotéza 2 byla formulována

příliš optimisticky a nebyla tudíž potvrzena.

Ve všech zkoumaných školních družinách a odděleních sice programy a plány к dispozici
jsou, avšak kvalita jejich zpracování je různá. V několika případech plány nevyhovovaly
z důvodů nedostatečné pestrosti a nízkému aktivizujícímu potenciálu. Jako problematická se
jeví skutečnost, že již při pročítání programu se vkrádají pochybnosti o možnostech jeho
realizace.
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Třetí hypotéza se týkala konkrétních činností dětí ve školní družině. Předpokládal jsem, že
všechny činnosti jsou důsledně pedagogicky

vedeny a svým charakterem podporují

komplexní

rozvoj osobnosti dětí a v 80 % mají výrazně aktivizační charakter. Ani tato hypotéza 3 se
nepotvrdila.

Ukázalo se, že aktivity, kdy je dítě při své činnosti vedeno pedagogickým

pracovníkem, jsou do programu zařazovány pouze ve 44 %. „Zbytek" programu tvoří volná
hra. Pokud jde o aktivizující potenciál činností je třeba upozornit, že řízené činnosti často
vedou děti к pasivní konzumaci nabídnutého programu. Zapojení sledovaných dětí do
cílených pohybových aktivit bylo pouze 10%, do činností kognitivně či esteticky zaměřených
31%. Převažující volné hry dětí na hřišti či v prostoru školy (celkem 59 %) postrádaly
motivační náboj к aktivnímu využívání volného času v současnosti i do budoucna.
Z rozboru dat získaných na zkoumaných školách vyplynulo, že cíle vymezené v připravených
programech a tematických plánech školní družiny nejsou v reálných činnostech důsledně
naplňovány. Ukázalo se, že většina pedagogických pracovníků (vychovatelky i vychovatelé),
s jejichž činností jsem měl příležitost se podrobně seznámit, se snaží nabídnout dětem ve
svých odděleních pestrý program. V žádném případě nechci proto zpochybňovat jejich
pedagogickou erudici, zájem a osobnostní předpoklady efektivně zajistit zájmové vzdělávání.
Problém spatřuji v modelu současného školního zájmového vzdělávání. К jeho zkvalitnění
může přispět pouze změna systémová, přičemž jednu z jejích možných forem se pokusím
v následující kapitole navrhnout.
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5 NÁVRH INTERDISCIPLINÁRNÍHO SYSTÉMU
ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA PRVNÍM STUPNI
^ Z Á K L A D NJQH

x

ŠKOL

Výstupy z výše popsaného realizovaného výzkumného šetření ukazují, že zájmové vzdělávání
na prvním stupni vybraných škol neplní v plné míře funkce deklarované pedagogickou
dokumentací. Děti jsou po dobu svého pobytu ve školní družině spíše pasivní, tudíž
nerozvíjejí svou osobnost ani si nerozšiřují znalosti o možnostech, jak aktivně využívat volný
čas. Současný model školní družiny, který vlastně „nevědomě" učí své účastníky (děti
mladšího školního věku) trávit volný čas pasivně, vede je i v období dospívání к preferenci
činností pasivního charakteru, které se mohou stát prostředím podporujícím rizikové chování.
Domnívám se, že dítě, kterému během školní docházky, zejména pak na prvním stupni
základní školy, nebyl umožněn rozvoj například v oblasti sportovní, bude se jen s obtížemi
v dospělosti věnovat některé ze sportovních činností. Příčinu spatřuji v omezení způsobeném
nedostatečným rozvojem sportovních dovedností a schopností v dětství. Toto zanedbání
jedinci

znemožňuje

v daném

sportovním

odvětví

dosáhnout

uspokojivé

výkonnosti.

Vzhledem k tomu, že úspěch je základním předpokladem zájmu, je pravděpodobné, že právě
ke sportu při výběru náplně volného času tíhnout nebude. Dalším důvodem je neznalost
a absence určitých zkušeností. Jen těžko bude volit takové zájmové činnosti, kterým se nikdy
nevěnoval a nezná jejich specifika.
Proto považuji za nezbytnou změnu současného modelu školní družiny a celkového přístupu
к zájmovému vzdělávání na prvním stupni základních škol. Mám tím na mysli nevyhnutelnost
transformace školní družiny do podoby interdisciplinárního systému zájmového vzdělávání.
S využitím zjištěných skutečností a závěrů, ke kterým jsem dospěl při zpracování teoretické
i praktické části diplomové práce, pokusil jsem se takovýto systém navrhnout, vymezit jeho
principy a cíle a zároveň upozornit na podmínky jeho realizace. Tímto návrhem chci poukázat
na jednu z možností, jak efektivněji nakládat s časem, který žáci prvního stupně mnohdy
bezúčelně tráví v prostředí školní družiny.
5.1

Vymezení základních principů interdisciplinárního systému zájmového
vzdělávání

Rámcový vzdělávací

program pro základní vzdělávání ukládá, aby školní

výchova

a vzdělávání směřovaly к budování klíčových kompetencí, které jsou předpokladem pro
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uplatnění v určených oblastech života člověka. V souladu s těmito principy jsem se rozhodl
pro potřeby zájmového vzdělávání vymezit takové kompetence, které by co nejvíce
odpovídaly

edukačním

oblastem

determinujícím

efektivní

využívání

volného

času.

Předložený systém zájmového vzdělávání v rámci školy spočívá v široké nabídce činností
směřujících ke kompetencím: pohybové, kognitivní, výtvarné, hudební a dramatické, kdy
naplnění těchto všech je základem kompetence nejvyšší - kompetence к trávení volného času
(viz schéma 1).
Schéma 1 Systém kompetencí

Každá vymezená kompetence představuje soubor specifických schopností a dovedností,
vyjadřuje okruh předpokladů к vykonávání zájmových aktivit z určité oblasti lidských
činností. Všechny jsou vzájemně propojeny a vytváří tak systém - kompetenci к trávení
volného času. Principem systému je mechanismus vzájemné komplementarity. Pokud bude
člověk o jednu kompetenci ochuzen, rapidně se snižují možnosti náplně volného času
a seberealizace, a to celoživotně.
a) Struktura modelu a organizační rámec systému
Zájmové vzdělávání zajišťované školou by bezesporu mělo směřovat к naplnění výše
vymezených kompetencí, ke kompetenci к trávení volného času, a tím zároveň podporovat
cíle základního vzdělávání (vyučování), zejména pokud jde o rozvoj všech stránek osobnosti.
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Uvedených cílů lze dosáhnout pouze za předpokladu, že podstatou systému zájmového
vzdělávání bude dostatečně široká nabídka činností ze všech základních oblastí volného času,
tj. z oblasti pohybové, kognitivní, výtvarné a hudebně-dramatické. Zaměření těchto oblastí je
určující pro vymezení obsahové struktury odpovídajících vzdělávacích modulů, jejichž cíle
tedy směřují vždy к jedné z kompetencí uvedených ve schematickém modelu.
Základní organizační rámec zájmového vzdělávání je tvořen strukturovaným systémem čtyř
modulů. Dětem budou nabídnuty z každého zmíněného modulu (např. výtvarného) určité
zájmové činnosti formou zájmových bloků (např. keramický kroužek, kreslení a malování,
textilní techniky, řezbářská dílna) v týdenní časové dotaci od 60 do 90 minut 50 . Účast
v každém modulu je pro děti povinná, zatímco výběr aktivity (bloku v rámci tohoto modulu)
spočívá na individuální volbě dítěte. Někomu by se tento model mohl zdát vůči dítěti
„násilný" („Proč povinné činnosti, když jde o volný čas?"). Zdůvodnění mého rozhodnutí
spočívá v prokázané potřebě motivovat děti к učení, a to nejlépe tím, že jim poskytujeme
nové příležitosti, při nichž si ověří, co všechno dokáží. К přirozeným lidským vlastnostem
patří také pohodlnost a strach z neznámého prostředí. Pochybuji, že dítě bez popudu
a motivace ze strany rodičů či pedagogů samo bude aktivně pracovat na svém rozvoji, navíc
za předpokladu, že je nikdo s konkrétní činností neseznámil 51 . Jestliže budeme trvat na
aktivním zapojení dítěte do všech čtyř zájmových modulů, pak můžeme předpokládat, že díky
této široké nabídce dostane příležitost vyzkoušet si, jaké zájmové činnosti mu budou přinášet
radost a uspokojení. To je základ pro rozvíjení kompetence к trávení volného času, která hraje
rozhodující úlohu při prevenci rizikového chování dospívajících.
b) Zabezpečení odborného pedagogického vedení
Nezbytnou podmínkou efektivnosti systému je odborné vedení všech nabízených činností.
V praxi školní družiny to především znamená odbourat v odpoledních hodinách organizaci
formou jednotlivých oddělení, kde vychovatel i s maximální snahou a odhodláním není
schopen odborně obsáhnout a v odpovídající kvalitě realizovat činnosti ze všech oblastí
zájmového vzdělávání. Pro zajištění interdisciplinární dimenze systému je nezbytně nutná

50

Časová dotace bloků závisí na specifikách realizovaných aktivit.

51

Mám osobní zkušenost s odmítavým způsobem chování dítěte při prvním zájmovém setkání. Dítě bylo к první
účasti doslova donuceno rodiči (po až hysterických projevech), zatímco na následné setkání se již začalo samo
těšit. Důvodem počátečního vzdoru byla bezpochyby obava z neznámého prostředí.
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vzájemná spolupráce více pedagogických pracovníků (nebo i institucí 52 ), přičemž pověřený
specialista garantuje odborné zázemí jednoho bloku. Každá nabízená aktivita by tak byla
vedena osobou, která dosahuje vdané činnosti odpovídající odborné úrovně. Zároveň však
vedoucí zájmového útvaru musí disponovat pedagogickou způsobilostí a zkušenostmi
z pedagogické praxe.
c) Prezentace výsledků činností zájmových útvarů
Dalším nutným předpokladem úspěšnosti systému je vědomí dětí, že činnost, které se věnují,
к něčemu smysluplnému směřuje. To znamená, že činnost každého bloku musí mít předem
určený výstup, který bude reflektovat úspěšnost každého účastníka a umožní mu tak zažít
úspěch 53 . Míním tím především pořádání různých vystoupení, koncertů, výstav, sportovních
dnů, divadelních představení, Tyto akce jsou nejen pro děti motivací a příležitostí ukázat své
schopnosti, ale i možností pro rodiče, jak sledovat výsledky práce svých ratolestí. Tím škola
může získat přízeň rodičů к podpoře systému zájmového vzdělávání, ale rovněž i navázat
a rozvíjet spolupráci, která může podpořit naplňování očekávaných výstupů dle školního
vzdělávacího programu.
d) Materiální podmínky pro realizaci
Zásadními

determinanty

realizace

nastíněného

systému

zájmového

vzdělávání

jsou

samozřejmě prostorové a materiální podmínky školy, kde školní družina působí. Každá škola
disponuje jinými prostory a vybavením, každá má jiné možnosti případné spolupráce
s institucemi, které by mohly v tomto ohledu pomoci. Rozdíly jsou patrné již v porovnání
škol, zahrnutých do mého výzkumného šetření. Například škola situovaná v pražské sídlištní
periferii má к dispozici dvě tělocvičny a rozlehlé multifunkční školní hřiště. Oproti tomu
v budově školy v historickém centru města nalezneme jen malou tělocvičnu a funkci školního
hřiště plní dvůr ve vnitrobloku. Ovšem její možnosti spolupráce s institucemi, které mohou
poskytnout např. bazén, sportovní halu, ledové kluziště, jsou mnohem širší, neboť všechny
zmíněné objekty se nacházejí v docházkové vzdálenosti od školy.
Na základě osobní zkušenosti si dovolím tvrdit, že к uskutečnění většiny zájmových bloků lze
využít současné prostory škol, nanejvýš s minimálními úpravami. Například к realizaci

52

К zajištění odbornosti se nabízí spolupráce s institucemi, které v jednotlivých zájmových
profesionálně působí (např. umělecká škola, sportovní kluby, DAMU, ZOO).
53

oblastech

Zájmové vzdělávání musí zároveň naplňovat potřebu dítěte být kladně hodnoceno ze strany nejbližších.
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kroužků výtvarného modulu jistě postačí současné učebny výtvarné výchovy, stejně tak
к hudebně zaměřeným činnostem lze využít učebnu hudební výchovy. I keramickou či
řezbářskou dílnou současné školy disponují ve svém materiálním zabezpečení. К zajištění
specifického prostorového zázemí, které v budovách škol nebývá, jakými jsou například
plavecký bazén, sportovní hala, ledové kluziště či divadelní sál, se nabízí spolupráce se
zřizovatelem (obcí) a místními institucemi (sportovními areály, kulturními organizacemi
apod.).
e) Finanční zabezpečení
К naplnění výše předložených principů a determinant jsou bezpochyby zapotřebí odpovídající
finanční prostředky. Otázka financování navrženého modulu zájmového vzdělávání ve školní
družině je snad vůbec nezávažnějším problémem, neboť zvýšení příspěvků ze strany rodičů je
vzhledem к principům systému nepřípustné. Systém zájmového vzdělávání by se v důsledku
finanční náročnosti mohl stát pro některé děti, resp. jejich rodiče, nedostupný, čímž by byla
ohrožena jeho efektivnost. Při jeho realizaci je proto nevyhnutelná spolupráce školy s obcí,
která by měla rozvíjení zájmových aktivit dětí a mládeže finančně podporovat (samozřejmě
pokud bude vypracován vyhovující projekt a předložena žádost o grantové prostředky v rámci
vypsaných regionálních programů). Zájem obce lze předpokládat i vzhledem к výchovnému
potenciálu tohoto systémově řešeného modelu v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.
Další možností je, aby se škola pokusila najít společnosti nebo organizace, které by byly
ochotny projekt spolufinancovat, ať v roli partnera anebo sponzora.
Na tomto místě je nutno dodat, že samotná realizace, tj. způsob organizace, výběr, časová
dotace i zajištění jednotlivých činností, závisí na daných podmínkách a potřebách konkrétní
školy. Jednu z možností aplikace výše koncipovaného systému do školního prostředí se
pokusím nastínit v závěrečné části diplomové práce.
5.2

Návrh

realizace

školního

interdisciplinárního

systému

zájmového

vzdělávání
Jednou z možností, jak rozvíjet kompetence к aktivnímu využívání volného času zájmovým
vzděláváním a zároveň akcentovat požadavek všestranného formování osobnosti dítěte, může
být následující aplikace výše prezentovaného modelu interdisciplinárního
vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ, kteří navštěvují školní družinu.
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zájmového

Schéma 2 Organizační struktura programové

nabídky
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Organizační strukturu programové nabídky znázorňuje schéma 2. Základ tvoří čtyři
vzdělávací moduly, v jejichž rámci jsou pod odbornou garancí dětem 54 nabídnuty bloky

54

Program budou využívat děti zapsané do odpoledního programu školní družiny.
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zájmových aktivit (kroužky, dílny). Dodržením systémového přístupu při tvorbě rozvrhu
(vhodným časovým nasazením těchto bloků do odpoledního programu), může školní družina
v plné šíři naplňovat své poslání, tj. výchovou ve volném čase položit základy pro celoživotně
nezbytnou kompetenci к aktivnímu trávení volného času.
Návrh předpokládá, že modulový systém zájmového vzdělávání bude provázán ostatními
aktivitami školní družiny a stane se tak nedílnou součástí její činnosti. To znamená, že při
koncipování vzdělávacího programu školní družiny bude připraveno konkrétní organizační
schéma (vzhledem ke specifikům školní družiny, školy apod.). Pověření pracovníci školní
družiny plní pro navržený model zájmových aktivit roli jakéhosi dispečinku. Kontrolují, zda
zájmové bloky jsou realizovány dle rozvrhu, zajišťují, aby děti měly možnost v době
přestávek mezi aktivitami relaxovat, poskytují zázemí pro děti, které se nemohou činností
v zájmovém bloku zúčastnit aj.
Modulový systém spočívá na pevně nastavené programové nabídce v průběhu týdne. Každý
z prvních čtyř dnů v týdnu je věnován jednomu vzdělávacímu modulu. Tento systém
zajišťuje, že v průběhu týdne (v důsledku nevyhnutelné účasti v každém modulu) bude možno
motivovat dítě a rozvíjet jeho zájmy skutečně interdisciplinárně. Konkrétní program, tj. jakým
konkrétním obsahem, s využitím jakých činností budou kompetence v daných oblastech
rozvíjeny, záleží na vlastní volbě dítěte.
Současně doporučuji vymezení některých specifických činností, které by byly uskutečňovány
každý den bez ohledu na vzdělávací modul, který je ten den realizován. Takovou činností
rozumím především aktivity cíleně zaměřené na relaxaci. Například každý den po nástupu do
odpolední školní družiny by děti měly mít možnost alespoň 20 minut zábavnou formou
relaxovat či individuálně odpočívat.
Na rozdíl od klasicky provozovaných zájmových činností, např. v umělecké škole, kde je
zájmový útvar zvolen na začátku školního roku a dítě do něj dochází zpravidla celý rok, tento
systém nabízí dítěti vyzkoušet si více činností, získávat zkušenosti, vybírat v delším časovém
horizontu tu aktivitu, která uspokojí jeho zájmy a potřeby. Vychází z předpokladu, že děti na
počátku školní docházky lze motivovat k tomu, aby se účastnily širokého spektra činností
atak postupně objevovaly a rozvíjely své dispozice, než se vyprofilují „k těm pravým"
aktivitám, jimž budou později věnovat i většinu svého volného času.
Jsem si vědom, že organizačním problémem se může stát zajištění rovnoměrného využívání
kapacity zájmových bloků. Výběr bloků by mohl usnadnit např. čipový systém (děti jej
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využívají např. při volbě pokrmů ve školní jídelně). Na základě čipové volby budou děti
v určeném předstihu zařazovány dle volné kapacity jednotlivých bloků. Školní družina má
tyto informace к dispozici a může plnit funkci dispečinku - zajistit, aby děti byly ve správný
čas na správném místě.
V případě, že ve vybraném bloku již místo nebude, zvolí dítě jinou alternativu nebo bude pro
tentokrát zařazeno automaticky. Tento systém umožní průběžně vyhodnocovat zájem dětí
0 účast v jednotlivých blocích, čímž se stává i nástrojem evaluace. Pokles zájmu dětí může
být signálem poklesu kvality či vzniku jiného problému, který se podaří včas zachytit a řešit.
Naopak vysoká preference blokuje výzvou pro jeho rozšíření.
Jak již bylo uvedeno, i přes princip stoprocentního zapojení dětí do interdisciplinárního
zájmového vzdělávání musí být ve školní družině zachován prostor, který bude i nadále plnit
především její sociální funkci. Systém musí počítat i s možnými situacemi, kdy se některé dítě
nebude moci zvoleného programu z různých důvodů zúčastnit (např. sportovní aktivity není
schopno absolvovat, neboť v minulých dnech bylo nemocné).
Jak již bylo uvedeno, během čtyř dnů budou mít děti možnost rozvíjet své vědomosti,
dovednosti a schopnosti ve všech nabízených zájmových oblastech. Poslední den v týdnu v pátek pak otevře školní družina prostor pro samostatné aktivity žáků. To by bylo možné
1 vzhledem к předpokládanému nízkému počtu dětí 55 . Budou jim zpřístupněny prostory, kde
budou probíhat konkrétní činnosti, tentokrát zajišťované vychovateli školní družiny 56 .
Znamená to, že v každém „zájmovém" prostoru se bude o organizaci i bezpečnost dětí starat
minimálně jeden vychovatel. Za ideální lze považovat stav, kdy by se děti mohly volně
pohybovat mezi zájmovými místnostmi a pod odborným vedením vychovatele se věnovat
jednotlivým aktivitám dle vlastní volby.
Podmínkou realizace popsaného modelu je přizpůsobení vnitřních prostorů školní družiny
požadavkům modulového systému. Jen tak bude zajištěna nejen efektivita probíhajícího
programu, ale také ochrana zdraví a bezpečí dětí. Vyžaduje to např. propojení všech
používaných prostorů a takovou jejich úpravu, aby vyhovovaly povaze provozovaných
činností i hygienickým normám. Rozhodně by neměla chybět místnost určená к odpočinku

55

Realizované výzkumné šetření potvrdilo, že v pátek školní družinu navštěvuje méně dětí nebo si rodiče děti
odvádějí dříve.
56

Například pod supervizí vychovatele bude dětem umožněn přístup do tělocvičny, kde budou mít možnost
aktivně relaxovat.
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vybavená zvukovou izolací, uklidňujícím (např. modrým) řešením interiéru, koberci, stoly
a židlemi pro případnou přípravu na vyučování. Jak prokázalo i výzkumné šetření na třech
pražských školách, inovativní řešení prostorů školní družiny je nevyhnutelné 57 .
Nabídka jednotlivých zájmových bloků v týdenním programu včetně jejich popisu:
Den:

Pondělí

Modul:

Výtvarné činnosti

Název bloku:

Popis bloku:

Výtvarný kroužek

Děti si osvojí různé techniky kresby, skrze malířský štětec
budou rozvíjet svou jemnou motoriku, tvořivost i fantazii.

Keramický kroužek

Děti se naučí pracovat s hrnčířskou hlínou, vyrábět keramické
výrobky a dají hmotnou podobu své představivosti.

Řezbářská dílna

Děti se učí pracovat se dřevem, kdy práce s masivem je
zároveň relaxací a terapií.

Ruční práce

Textilní techniky, vyšívání, pletení, barvení textilií, výrobky
z korálků, z plsti apod.

Den:

Úterý

Modul:

Hudební a dramatické činnosti

Název bloku:

Popis bloku:

Pěvecký sbor

Od zpívání přes hry s rytmem a melodiemi až po základy hry
na některé hudební nástroje.

Hudební nástroj

Počátky hraní na vybrané hudební nástroje (flétna, kytara,
bubny). Činnost probíhá ve skupinkách dle specializace.

Dramatický kroužek

Hlavní náplní jsou tvořivé hry v prostoru se zapojením
různých předmětů (loutek, papíru, textilu aj.), ale i vlastního
těla. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj tvůrčího ducha dítěte,
na rozvoj fantazie, jeho vyjadřovacích schopností.

Školní kapela

Specifická činnost, kde děti mohou zúročit své schopnosti
v modulu hudebně-dramatickém a následně je rozvíjet při
vzájemné kooperaci.

57

Nelze připustit, aby děti trávily volný čas ve svých kmenových třídách, kde pobývají celé dopoledne.
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Den:

Modul:

Středa

Pohybové činnosti

Název bloku:

Popis bloku:

Pohybové činnosti

Hry zaměřené na rozvoj motoriky. Děti si jejich
prostřednictvím osvojují základy gymnastiky a atletiky.

Taneční kroužek

Vyjádření hudby pohybem (aerobic, moderní tanec, break
dance).

Míčový sport

Vybraný míčový kolektivní sport (florbal, basketbal, futsal)
zajišťovaný ve spolupráci s některým ze sportovních klubů.

Plavání

Odborně vedené kurzy plavání obsahující i základy
plaveckých sportů (synchronizované plavání, vodní pólo,
skoky do vody).

Bruslení
(v zimních měsících)

Děti se pod odborným vedením učí základům bruslení
a ledních sportů (hokej, krasobruslení).

Kroužek bojových sportů

Děti si osvojují základní techniky, pravidla a etiku bojových
sportů (judo, tejkvondo, kung-fu).

Den:

Modul:

Čtvrtek

Kognitivní činnosti

Název bloku:

Popis bloku:

Počítačový kroužek

Kurz zaměřený na seznámení s informačními technologiemi
v uživatelské rovině. Děti jsou vedeny к vhodným návykům
při práci s počítačem (správné držení těla). Hry jsou
motivačním prostředkem - odměnou za splnění úkolů.

Zoologický kroužek

Ve spolupráci s pražskou ZOO se děti dostávají do přímého
kontaktu s živými zvířaty, učí se o ně starat a utváří si tak
vztah к přírodě.

Kroužek společenských her

Zájmový útvar zaměřený na stolní a společenské hry (šachy,
dáma, riskuj, carcassone, dostihy a další).

Kroužek
mladých „objevitelů"

Během roku jsou pořádány výlety a exkurze po významných
kulturních institucích a památkách.
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Den:

Modul:

Pátek

Prostor pro aktivitu samotných dětí

Prostor:

Využití:

Tělocvična

Sportovní hry.

Učebna výtvarné výchovy

Kreslení a malování (možnost dokončování výrobků ze
zájmových bloků).

Relaxační místnost

Možnost odpočinku nebo přípravy na vyučování.

Společenský sál

Nacvičování výstupů některých
hudebně-dramatických
zájmových útvarů (divadlo, pěvecký sbor).

Neopomenutelnou součástí všech zájmových bloků jsou jejich specifické výstupy:
výstupem všech výtvarných bloků jsou výstavy výrobků,
bloky hudebně-dramatického

modulu jsou během

školního roku

doprovázeny

vystoupeními u příležitostí různých společenských akcí,
všechny sportovně zaměřené bloky mají oporu v sportovních kláních pořádaných
ro

v rámci sportovních dnů (minimálně dvakrát do roka) ,
dovednosti získané v počítačovém kroužku děti uplatní při práci na multimediálním
projektu (natočení filmu),
-

zoologický kroužek je podpořen chovem drobných živočichů (akvarijní ryby, gekon,
pavouk, králíci apod.).

Specifikace výše uvedených zájmových bloků je pouze orientační. Výběr jednotlivých
zájmových činností a především pak výběr jejich pedagogického vedení by měly být
provedeny na úrovni vedení školy (nejlépe i školní rady) po provedení důsledné analýzy.
Nastíněný model bude efektivní pouze za výše vymezených podmínek, tedy za předpokladu,
že bude zabezpečená účast dítěte ve všech oblastech, zároveň odborné vedení všech aktivit
i výstup každé aktivity ve formě vystoupení, výstavy či sportovního klání.

58

Výstupem výkonnostně orientovaného míčového sportuje oficiální ligová soutěž, které se děti na základě své
výkonnosti účastní během celého školního roku.
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6 ZÁVĚR
V rámci řešení diplomové práce jsem se pokusil hledat nové cesty к rozvíjení osobnosti dětí
prostřednictvím zájmového vzdělávání na základních školách. V teoretické části byl metodou
literární rešerše založené na systémovém přístupu ke zkoumaným objektům analyzován
současný stav sledované problematiky a nastíněna základní východiska dalšího postupu.
V první etapě praktické části byl pomocí dotazníkového šetření sledován charakter náplně
volného

času

dospívajících.

Následně,

uplatněním

několika

kvalitativních

metod

pedagogického výzkumu, se podařilo zmapovat realitu školní družiny ve vybraných školách
integrací pohledů žáků, jejich rodičů a pedagogů.
Výsledky teoretického i praktického zkoumání odhalily řadu, z mého pohledu závažných,
problémů. Bylo potvrzeno, že náplň volného času dospívajících není vzhledem

ke

společenským záměrům ideální a volnočasové aktivity preferované pubescenty nesměřují
к zdravému životnímu stylu. Na intervenci v pubescentním věku je však podle mého názoru
již pozdě a i proto jsou pokusy o zájmové uplatnění dospívajících většinou v dlouhodobém
horizontu neúspěšné.
Jsem si vědom toho, že výzkumné šetření odhalilo situaci pouze na třech základních školách.
K tomu, aby byly výsledky skutečně dostatečně spolehlivé, bylo by třeba uskutečnit plošné
šetření. Přesto se dá předpokládat, že situace bude i na dalších pražských školách obdobná.
Primární příčinu současné nežádoucí náplně volného času pubescentů spatřuji v nevhodně
nastaveném modelu zájmového vzdělávání na prvním stupni základních škol. Realizované
výzkumné šetření ukázalo, že školy, zejména pak školní družiny, v tomto ohledu zdaleka
nenaplňují své možnosti, a to především v utváření návyků dětí využívat volný čas v souladu
se zásadami zdravého životního stylu. Navíc v potřebné míře nepodporují cíle základního
vzdělávání v interdisciplinárním rozvoji osobnosti. Děti tráví v prostředí školní družiny
výraznou část dne, přičemž se po dobu svého „dlouhého" pobytu věnují činnostem převážně
pasivního charakteru. Tím současné pojetí organizace školních družin své účastníky „učí"
trávit volný čas pasivním způsobem, což následně vede pubescenty к preferenci pasivity i při
konstrukci programu jejich vlastního volného času. Protože jsou tyto děti současně ochuzeny
o vlastní zkušenost s jinými možnostmi seberealizace a zároveň limitováni nedostatečným
rozvojem potřebných kompetencí, jejich volba je omezena pouze na ty činnosti, které svou
podstatou nenaplňují ideál zdravého životního stylu a v některých případech mají sklon až
к rizikovému chování.
85

Pokud chceme tuto situaci změnit, musíme se zaměřit již na děti v mladším školní věku a od
prvních dnů školní docházky využívat čas, který doposud tráví ve školní družině bezúčelným
čekáním na vysvobození svými rodiči, к účelům rozvoje osobnosti dětí a jejich výchově
к aktivnímu prožívání volného času.
Zvýše uvedených důvodů si dovoluji v diplomové práci poukázat na jednu z možností
transformace - zavedení interdisciplinárního systému zájmového vzdělávání, který na základě
nabídky aktivit a povinné účasti dětí ve všech zájmových modulech výše zmíněnou zkušenost
a kompetenci umožní.
Podstatu a mechanismus fungování v práci navrženého interdisciplinárního systému
zájmového vzdělávání lze nejlépe demonstrovat analogií s laboratorním pokusem:
Vpustíme žáka jako laboratorní myš do jednotlivých bludišť reprezentujících zájmové
oblasti

(moduly)

a na jejich výstupech

nastražíme

pasti s návnadou v podobě

konkrétních zájmových aktivit (bloků). Stačí pak jen počkat, až se nám „myš" do
některé z pastí chytí.
Výše diskutovaná problematika zájmového vzdělávání, i v návaznosti na probíhající
kurikulární reformu základního vzdělávání, získává každým dnem na aktuálnosti. Věřím, že
i výstupy této práce mohou přispět к jejímu řešení.
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DOTAZNÍK PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dotazníkové šetření se týká náplně volného času. Je anonymní a jeho výsledky slouží jako
podklad při řešení diplomové práce. Doplň, prosím, odpovědi na následující otázky:
Věk:

Pohlaví:

R Ï 5

muž

H

žena

•

1. Zamysli se chvilku nad tím, jak trávíš v průběhu týdne svůj volný čas.
Z následující nabídky vyber (označ křížkem) ty dvě činnosti, kterým věnuješ během týdne
nejvíc svého volného času.
Pokud aktivita, které se věnuješ, není v nabídce, označ křížkem volbu „jiné " a napiš, o jakou
aktivitu jde.
[

] Provozuji sportovní aktivity

I

I Věnuji se umělecké činnosti (hudební, výtvarné)

j

I Sleduji televizi
Hraji na počítači

[XI Chodím ven s kamarády
j

J Nudím se

I

I Jsem doma sám (sama) - čtu si, poslouchám hudbu

Q

Jiné

2. Kdo zpravidla nejvíce ovlivňuje to, jak trávíš svůj volný čas ?
Označ jen jednu možnost - tj. největší, rozhodující vliv.
I

I Rodiče
Ty sám (sama)
Kamarádi

I

I Učitel

I

I Někdo jiný (napiš kdo

)

3 Jsi spokoj en (a) s tím, jak trávíš svůj volný čas?
M v Ano

•

Ne
Děkuji za pravdivé vyplnění dotazníku.

ZÁZNAMOVÝ LIST PRO PEDAGOGY
Dovoluji si Vás požádat o vyplnění záznamového listu, kterým (v rámci diplomové práce)
sleduji aktivity dětí mladšího školního věku mimo vyučování. Děkuji Vám za spolupráci.
Uveďte počet dětí zapsaných ve Vašem oddělení ŠD:
....
Zaznamenejte prosím v průběhu jednoho týdne do tabulky činnosti dětí ve školní družině,
včetně jejich účasti v zájmových kroužcích pořádaných školou (např. volná hra, zhotovení
výrobku na téma..., sledování DVD apod.).
Pondělí
Aktivita
Hodnocení
Počet
Podrobnější popis aktivity
Čas:
přitom,
(body
od-do
žáků
1 - 10)*
Af.h-fcb

1

hfïf

Л

^/

М г / ч ^

ČJ
J f

firn

С

ftíh

/

Úterý
Cas:
od-do

Počet
přitom,
žáků

^f/roj

ЭУр

Aktivita

r

fb/<fi%<s(u<c/r)'t4. IM—
клСир

já/*/*'

yf^-L

kjf

fk&n

^

^сЛчС^С^
ť

í^cvcduas/j

™

Л^Ь

ŕ -

Podrobnější popis aktivity

Hodnocení
(body
1-10)

itf
č
25

2JL

£

ť

'uřHxrj
Yol^

JtíorzJ

: J^/tô)

^

vrtíte'
J

kr^J

' jc

Л ft.

dtsáJ
<P

(ft
fkrbtj'

ž f t ť

fK/tûJif
U

/И

Vv&la'

I^kJ

* Hodnoťte pomocí bodové škály od 1 do 10, jak se podle Vašeho názoru dětem činnost líbila.

<r

Středa
Cas:
od-do

Počet
přitom,
žáků

уЬо/есч''

Hodnocení
(body
1 -10)*

Podrobnější popis aktivity

Aktivita

o&zc/

fapy&mGčtc fl/ъéoKtuS'

Л
и
12 &

43Г

•j"Zsr3*

0.

^

2 f

3

p

JS
f -

£

jjjJL!
У

<1č

Čtvrtek
Čas:
od - do

^

Počet
přitom,
žáků

Aktivita

jýrŕtéZ^

f'bi'ČU^

/v»

Podrobnější popis aktivity

Hodnocení
(body
1-10)

o^čz/j

Я

Л6

7^

2 ř

S
d

/fo

.

;

,

СУ*

/LcAfu^lj^
y e t h n j

* Hodnoťte pomocí bodové škály od 1 do 10, jak se podle Vašeho názoru dětem činnost líbila.

Pátek
Čas:
od - do

Počet
přitom.
v ri o
zaku
10

Aktivita

Podrobnější popis aktivity

Hodnocení
(body
1 - 10)*

hkJïbâi
rvLct)'
из

Ус

ст£>{.

út^U
fojty'

ytluq

Doplňující informace:

* Hodnoťte pomocí bodové škály od 1 do 10, jak se podle Vašeho názoru dětem činnost líbila.
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ZÁNAMOVÝ LIST PRO RODIČE
Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, kterým (v rámci řešení diplomové práce)
sleduji aktivity dětí mladšího školního věku mimo vyučování. Děkuji Vám za spolupráci.
Zaznamenejte prosím do tabulky, v kolik hodin odešlo Vaše dítě ze školy nebo ze školní
družiny v jednotlivých dnech v průběhu týdne. Dále uveďte, jaká je jeho náplň volného času
po odchodu ze školy (např. tenis, hra na hudební nástroj, výtvarný kroužek, jde domů...)
Den:
Pondělí

Čas odchodu ze školy

Následná činnost
clvM-M,

Úterý

yfç^OO

ydc

dtruicZ

jSrHptíKÁl. SUA. A^jti-CÍMriuSJ Л^/Luo

prüftet*

Středa

Čtvrtek
/jç^o
Pátek
^^JÍ,

—> /VtгСгьЬ"

c. f ŕ
n^iUŕihu^

