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Úvod

V této práci bude naší hlavním středem zájmu výchova. Nejprve si ji a několik 

dalších hlavních pojmů charakterizujeme. Poté se nezapomeneme podívat, jak se její úloha 

proměňovala s tím, jak se psaly naše dějiny. Tím nejdůležitějším se ovšem stane zamyšlení 

nad jejím možným dosahem. Budeme se zabývat tím, jak moc nás výchova ovlivňuje a 

jestli je to v pořádku nebo ne. Vodítkem nám k tomu budou odborné knihy, které na tuto 

problematiku nazírají různě. Budeme mluvit o autorech, kteří jsou pedagogickými

optimisty. Tito lidé věří v sílu výchovy a vzdělávání. Jsou přesvědčeni o tom, že jen díky 

ní se stáváme tím, kým jsme. Bez výchovného působení si neumějí představit náš život. 

Oproti těmto autorům však stojí lidé, kteří jejich nadšení pro výchovu nesdílejí, ba naopak. 

Někteří mají vůči ní jen výhrady, jiní jdou ve své kritice dál a výchovu jako takovou 

naprosto odmítají. My se budeme zabývat oběma póly. Rozebereme si argumenty, které 

jsou na uvedenou problematiku manifestovány v různých knihách a vytvoříme si na ně 

vlastní názor, který si také dovolíme vyjádřit. V rámci rozsahu naší práce se ovšem 

budeme zabývat jen vybranými autory a jen některými jejich stanovisky. 

Za cíl si stanovujeme porovnání některých stanovisek podporujících a popírajících 

dosah výchovy a objevení jejich nedostatků. Taktéž chceme prokázat a přesvědčit se o 

tom, jestli máme pravdu, když se domníváme, že naše společnost nemůže fungovat bez 

výchovy. Rádi bychom viděli nějaké změny, ale nesouhlasíme s radikálními stoupenci 

antipedagogiky, kteří stojí proti různým podobám výchovy i proti škole.

My se v této práci v rámci svých znalostí nad výchovou zamyslíme. Nad jejím 

místem a úlohou ve společnosti. Budeme zkoumat, jestli bychom se bez ní dokázali obejít 

a jak by v tom případě náš svět vypadal.
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Pojmy, se kterými budeme pracovat

Jelikož píšeme práci pedagogickou, řekneme si pár slov o této vědě. Pedagogika je 

věda o výchově, která se realizuje hlavně v podmínkách školy a mimoškolních 

vzdělávacích institucích. Její využití najdeme ale i v sociální politice státu a oblasti 

ekonomiky.  Dříve byla hlavně vědou teoretickou, nyní na ni pohlížíme i jako na vědu 

explorační. Pedagogika patří mezi společenské vědy a má mnoho oborů. Nejznámějšími 

jsou Sociální pedagogika, Speciální pedagogika a Pedagogika volného času.

Jako na většinu důležitým pojmů i na pojem výchova existuje několik různých 

náhledů a definic. Jedno ovšem mají společné a to významově podobná slovesa, která 

v nich nalézáme. Jsou to slova jako působit, formovat, zprostředkovávat, předávat, 

posilovat, připravit. Domníváme se, že všechna tato a jistě i další slovesa by se dala 

zahrnout do pojmu výchova. My ji vidíme jako záměrné nebo nezáměrné působení na 

různé složky osobnosti člověka s určitým cílem. Tím by měl být mnohostranně rozvinutý 

člověk s určitými vědomostmi, dovednostmi a hodnotami, které bude vyznávat. Člověk, 

který bude připravený pro život ve společnosti, bude ctít a tolerovat druhé. Ovšem nejen 

výchovou je člověk formován. Jeho charakter a další složky určuje velkou měrou dědičnost 

a prostředí, ve kterém se pohybuje. Pátrání po zodpovězení otázky, co z těchto okolností 

jeho vývoje ho formuje nejvíce, dosud bohužel nebylo dokončeno. My se v této práci 

v rámci svých znalostí nad výchovou zamyslíme. Nad jejím místem a úlohou ve 

společnosti. 

K pojmu výchova se neodmyslitelně váže pojem vzdělávání. V anglosaské realitě 

mají tyto dva pojmy provázané pouze do jednoho, pod kterým chápou obojí. My společně 

s Němci chápeme vzdělávání jako něco trochu jiného, ale taktéž vidíme tyto dva procesy 

velmi provázaně. Vzdělávání se tedy u nás chápe jako „proces záměrného a 

organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů aj., typicky realizovaný 

prostřednictvím školního vyučování.“ ( Průcha, str. 15.).

Naše práce pojednává o dosahu výchovy na člověka a my tento dosah zkoumáme 

z hledisek pedagogických optimistů a na druhé straně lidí, kteří se přihlásili pod hnutí 

antiautoritativní pedagogiky a antipedagogiky. Podíváme se tedy nyní na tyto pedagogické 

teorie. Pedagogickým optimismem rozumíme názor, který věří v ohromnou kladnou sílu 

výchovného působení na jedince. Pedagogové zastávající tento koncept jsou přesvědčeni o 

tom, že výchova člověka ovlivňuje více než jeho zděděné geny. Věří tomu, že všechny děti 

jsou vzdělavatelné a že se také všechny chtějí vzdělávat. Oproti těmto tendencím stojí 
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antipedagogika, která vidí výchovu jako manipulaci, díky které je dítě nesvobodné. Ona 

vidí dítě jako rozumnou samostatnou bytost, která ví sama nejlépe, co je pro ni nejlepší. 

Její odvětví černá antipedagogika jde ve své kritice pedagogické společnosti ještě dál. Jako 

zničující a traumatizující odsuzuje jakékoliv výchovné působení a odsuzuje i všechny 

vychovatele a učitele, kteří nějakým způsobem na dítě působí. Ve zkušenostech lidí 

z jejich dětství vidí stavy úzkosti a méněcennosti, stresu a nebezpečí. Příčinu těchto 

nepříjemných stavů vidí černá antipedagogika v dramatu výchovného působení. 



10

Stručný historický exkurz

Na styl výchovy bylo v různých obdobích našich dějin nahlíženo různě. Lišila se jí 

přikládaná důležitost, její cíle, metody i principy. Je to dáno tím, že v každé historické 

etapě byl cílem výchovného působení odlišný člověk. Můžeme tedy říci, že výchovné 

potřeby byly dány sociálními, kulturními, ekonomickými a politickými podmínkami. 

V době zdlouhavých válek společnost potřebovala převážně fyzicky zdatné muže a ženy, 

které jim porodí děti, pokud možno chlapce - budoucí válečníky, a budou se o ně 

svědomitě starat. V době vzniku povinné školní docházky dospěla společnost do té fáze, že 

začala požadovat lidi gramotné, tedy alespoň trochu vzdělané. Abychom více nahlédli do 

této problematiky a pochopili tedy obšírnost pojmu výchova, uděláme si exkurz do tak 

obsáhlé vědní disciplíny, jakou jsou dějiny pedagogiky. Je to nutné, jelikož pojem výchova 

pochopíme jedině tehdy, seznámíme-li se s jeho historickými proměnami a uvidíme-li ho v 

souvislostech. Poznáme, že lidstvo se bez výchovy dosud nikdy neobešlo, i když si to 

v dobách dávno minulých ani nemuselo uvědomovat. Poté můžeme pokračovat diskuzí, 

zda se bez ní někdy obejde. Tyto tendence tu jsou a jsou velmi výrazné.

Výchova v nejstarších nám známých lidských společnostech

V nejstarších dobách bylo nejdůležitějším úkolem člověka přežít. K uspokojení 

této primární biologické potřeby byl uzpůsoben celý život. Již z této doby pochází základní 

dělba práce a to ta, že muž musí obstarat obživu a žena se zase postarat o rodinný krb. Toto 

rozdělení vzniklo velmi jednoduše. Člověk k němu byl fyziologicky a psychologicky 

předurčen. Muž je vyšší, silnější, rychlejší a hbitější než žena. Obvykle také mívá lepší 

postřeh. Je zaměřen na cíl a dokáže se plně koncentrovat. Žena  je menší, má méně svalové 

hmoty než muž, zato je ale schopna věci nevídané a to zplodit nový život. Je 

determinována k tomu starat se o děti. Na rozdíl od muže se umí vcítit do druhých, jelikož 

to potřebuje a zvládá také dělat více věcí najednou, to proto, aby rozpoznala blížící se 

nebezpečí. 

Těžiště výchovy tedy tvořila výchova muže - lovce a ženy - matky a pečovatelky, 

přistupovala k ní výchova pracovní, tělesná a mravní. Již na počátku lidské éry se tedy 

setkáváme se základními složkami výchovy, které nás budou provázet celými dějinami 

pedagogiky.
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Země starého Východu

Od rozpadu prvobytné společnosti a nástupu otrokářských despocií sledujeme první 

diferenciaci výchovy. Ta se počala výrazně projevovat v Egyptě, Mezopotámii a Persii od 

4. tisíciletí před Kristem. Tato změna šla ruku v ruce se změnami ve společnosti. Jelikož se 

společnost rozdělila na vládnoucí vrstvu, úředníky, kněží a otroky, tak i jejich výchova 

byla různá. Umíme si představit, že požadavky na otroka byly úplně jiné než na člověka 

z vysoce postavené rodiny.

Od vládnoucí vrstvy se očekávala určitá inteligence a vědomosti. V této době se 

tedy setkáváme s prvními školami, kde se vysoce postavení lidé učili triviu, stavebnictví, 

medicíně a vojenství. Důraz byl samozřejmě také kladen na tělesný rozvoj a obratnost. 

Sloužící byli vychovávání k tomu, aby byli pracovití a ukáznění, což byla také jediná věc, 

pro kterou je bylo zapotřebí.

Starověké Řecko

Posuneme se teď v dějinách o pěkný kus dopředu a to do doby Antického Řecka, 

kterým rozumíme období přibližně mezi rokem 800 před naším letopočtem po dobu kolem 

nástupu křesťanství, tedy kolem roku 300 našeho letopočtu. Toto období je známé svou 

vysokou životní úrovní a vědeckými  objevy. Výchova zde měla nezastupitelné místo a 

byla předmětem zkoumání a úvah mnoha významných lidí. Antické Řecko bylo tvořeno 

městskými státy, takzvanými polis. My se zaměříme na ty nám nejznámější, a to Spartu a 

Atény. 

Sparta byla zemědělským státem, kde 90% obyvatelstva tvořili otroci. Výchova 

aristokratické vrstvy byla velmi drsná, chlapci i dívky byli vychováváni tvrdě, museli být 

nesmírně fyzicky zdatní, pokud to nezvládli, nepřežili. Kromě tělesné složky obsahovalo 

výchovné působení také složku brannou. 

V Aténách byla díky odlišným ekonomickým, sociálním, politickým i kulturním 

podmínkám diametrálně odlišná situace.  Atény byly ve všech směrech mnohem vyspělejší 

než Sparta a proto potřebovaly i jiného člověka. Jejich cílem byla harmonicky rozvinutá 

osobnost. Tedy člověk vyspělý nejen po stránce tělesné a rozumové, ale také estetické. 

Školy zde také existovaly, byly ovšem určeny pouze hochům.

Aténští filozofové se hojně zamýšleli nad pojetím výchovy, můžeme tedy říci, že již 

tehdy se začala konstituovat pedagogika, ovšem v žádném případě neměla takové 

postavení jako dnes. Přemýšlelo se o ní v rámci filozofie. Nejvíce se o vzestup výchovy 

zasloužil Platón, který prosazoval veřejnou výchovu a to i dívek, ale pouze svobodných 
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občanů. Výchova byla pro Platóna totéž co filozofie. Hlavní cíl viděl v rozumové výchově. 

To Aristoteles chtěl zaměstnat tři základní složky výchovy, ale zato vypustil dívky.

Římská výchova

Římská výchova prošla několika proměnami souvisejícími s proměnami samotného 

římského státu. Nejprve byl kladen důraz na složku pracovní, cílem výchovy byl podobně 

jako ve Spartě bojovník a zemědělec. Poději se ale doba změnila. Se zvyšující se vyspělostí 

Říma se měnila úloha výchovy. Můžeme říci, že vše podstatné přejal Řím od Řeků. Školy 

byly státní a vzdělávaly úřednictvo. Velice slavným, důležitým  a bez nadsázky můžeme 

říci že nepřekonaným odvětvím bylo řečnictví. Kniha O výchově řečníka od Marca Fabia 

Quintiliana předběhla svou dobu, jelikož se zabývá cíli, metodami i formami výchovy. 

Cílem je vzdělaný mravní člověk. Autor žádá individuální přístup k žákovi a odmítá 

tělesné tresty, což je na jeho dobu opravdu velmi pokrokové.

Výchova ve středověku

V této epoše dějin máme společnost opět jinou než předtím, až příliš podléhající 

křesťanství. Metody, formy i cíle výchovy jsou tedy také odlišné, což je dáno i jejich 

stanovením katolickou církví. Společnost se počala měnit po vyhlášení Ediktu Milánského 

v roce 313 a její změny byly definitivní po rozpadu Říše Západořímské v 5. století. 

Společnost je rozdělena na stavy, kde chudí nemají žádná práva, očekává se od nich jen 

zbožnost a poslušnost církvi a šlechtě. Prvky antické výchovy jsou používány jen tehdy, 

pokud jsou slučitelné s vírou v Boha. Výchova budoucích šlechticů se uskutečňovala na 

hradech, kde se učili sedmeru rytířských ctností a kladl se důraz také na složku tělesnou a 

brannou. Nedostatek byl ovšem v tom, že často neuměli číst a psát, pravděpodobně to 

nebylo pro jejich budoucnost důležité.

Není s podivem, že školy byly zřizovány církvemi a byly to školy klášterní, 

katedrální a farní, přičemž ty posledně jmenované byly přístupné i chlapcům z chudších 

vrstev. Těžištěm výchovy a vzdělávání bylo sedmero svobodných umění, znalost bible a 

latiny. 

Roku 1262 byla v Praze založena městská škola. Byl to velký krok kupředu, 

protože tyto školy měly praktičtější zaměření, učilo se zde sedmeru mechanických umění a 

latina počala ustupovat mateřskému jazyku. Celkově bylo ovšem jejich učení plné dogmat 

a mechanického učení nazpaměť bez trochy porozumění.
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Od konce 12. století se setkáváme s prvnímu univerzitami, které zakládal panovník 

se souhlasem papeže. Nejstaršími univerzitami jsou Bologna, Oxford, Cambridge, 

Sorbonna a Salamanca. Časově jen těsně za ně se řadí první univerzita ve střední Evropě a 

to Karlova univerzita, jejíž základní kámen byl položen roku 1348. Ta byla následována 

univerzitami ve Vídni, Krakově a Lipsku. Karlova univerzita byla zřízena po vzoru 

Sorbonny a měla čtyři fakulty.

Těžko bychom se mohli bavit o výchově ve středověku a nezmínit přitom Tomáše 

Akvinského. Tento významný mnich a filozof se snažil ve svých dílech uvést do souladu 

Aristotelovo učení s katolickou teologií. Velmi přínosné bylo jeho učení o harmonii víry a 

rozumu, kdy nechtěl zatratit ani rozum ani víru.

Názory významných postav 14. - 16. století na výchovu

Pro úplnost se jen stručně zmíníme o pedagozích doby renesance. V této době se 

pomalu ale jistě začaly do povědomí lidí vracet antické ideály, tudíž i výchovný ideál 

všestranně rozvinuté osobnosti. Toho chtěl dosáhnout Vittorino da Feltre svým Domem 

radosti, který vybudoval v přírodě. Návrat k přírodě požadoval i François Rabelais. 

Thomas More je pokrokový ve svém požadavku školní docházky i pro dívky. Vedle 

základních složek výchovy vyzdvihuje i tu pracovní. Erasmus Rotterdamský je naopak pro 

klasické vzdělávání. Jeho přínos vidíme v požadavku zábavných a přístupných forem 

vyučování. V tom je mu podobný Michel de Montaigne, který k tomu vyzdvihuje úlohu 

výchovy při rozvoji charakteru. Zato Francis Bacon vyzdvihuje empirii a základní 

pedagogické zásady.

Ideje reformační a protireformační pedagogiky

Určitě nejsou nikomu neznámé základní ideje husitství ani jméno jejich zakladatele 

Jana Husa. Jejich požadavek gramotnosti širokých vrstev navázal na ideje renesance. 

S jejich ideálem si dále pohrávala Jednota Bratrská. V Německu měl podobné snahy 

Martin Luther. V této době také vznikly dva řády, které měly výchovu a vzdělávání 

v Evropě ovlivnit na velmi dlouho. Tovaryšstvo Ježíšovo i Jezuité působí dodnes.

17. a 18. století

V této době prochází Evropa velkými kulturními, sociálními i politickými 

změnami, mezi nimi i několika revolucemi. Jak už bylo řečeno výše, na husitské ideály 

navázala Jednota Bratrská. Ta zakládala latinské a bratrské školy. Začínají se objevovat 
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myšlenky humanismu. Posledním biskupem Jednoty Bratrské byl nejvýznamnější český 

pedagog a filozof Jan Ámos Komenský. Velkou měrou přispěl k vydělení pedagogiky 

z filozofie. Stručně si uvedeme jeho nejznámější díla. Tím nejobsáhlejším je Velká 

didaktika, o které můžeme říci, že je prvním teoretickým spisem o výchově. Pojednává o 

cílech, obsahu, prostředcích, metodách a principech výchovy. Dalším velkým dílem je 

Brána jazyků otevřená, což je učebnice latiny. Jako velmi nadčasovým se nám jeví 

Informatorium školy mateřské. Komenský byl velký pedagogický optimista. Základními 

oblastmi výchovy je podle něj vzdělání ve vědách a umění, mravní a náboženská výchova. 

Jeho rozpracování didaktických rad a principů nebylo dodnes překonáno. Taktéž jeho 

organizace školy byla přímo famózní na jeho dobu. Podle jeho docházky dělené do stupňů 

se učíme dodnes, stanovil rozvrh hodin a také to, že se mají vzdělávat  pohromadě děti 

stejného věku.

Velkým pedagogickým optimistou byl i John Locke. Tento prosazoval individuální 

výchovu a kladl důraz na složky tělesné, mravní a rozumové, přičemž tu posledně 

jmenovanou považoval za nejméně podstatnou.

Podíváme se teď do Francie, kde jsme svědky Velké francouzské revoluce a vzniku 

pojmu demokratická výchova. Nejvýznamnější postavou této doby je bezesporu filozof, 

pedagog a osvícenec Jean Jacques Rousseau. Ten se zvlášť se vzestupem volné výchovy 

stává v poslední době velmi citovaným autorem pro svůj požadavek přirozené výchovy a 

návrat k přírodě. Jeho výchova má být zbavena memorování, kruté kázně a vedení 

k pokoře. Má být v souhlase s věkovými zvláštnostmi dítěte a prostoupena láskou a 

empatií vůči němu. Můžeme říci, že veškerá aktivita je nechána na dítěti, má se začít 

vzdělávat tehdy, když o to projeví zájem. Rousseau vyzdvihuje osobní zkušenost dítěte. 

Dítě má být usměrňováno důsledky svého jednání ne poučováním. Velký důraz klade na 

rozvoj smyslového vnímání. Kritizujeme však jeho postoj k dívkám, které degraduje na 

pouhé pečovatelky o děti a muže bez vlastního názoru. Všechny své myšlenky sepsal v díle 

Emil čili o výchově.

V Německu byla kvůli obrovskému dopadu třicetileté války situace jiná. Ratke 

požadoval základní vzdělání pro všechny vrstvy obyvatelstva za podstatné. Významnější 

než Ratke je pro své filantropistické snahy Johann Bernard Basedow. Tento muž hodně 

přejal od svých předchůdců Komenského a Rousseaua a stejně tak i on má mnoho 

následovníků. Basedow měnil vzdělávání na takové, které bude praktičtější, takže chce 

živé základy, pracovní vyučování a reálné vzdělání. A nakonec si řekneme pár slov o 

Immanueli Kantovi, který nebyl jen filozofem, ale také pedagogem. Stejně jako Komenský 
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vyzdvihuje úlohu výchovy v životě jedince. Za nejdůležitější a také nejnáročnější považuje 

morální složku výchovy. Prosazuje také výchovu organizovanou školou.

Pohledy na výchovu v 19. století

Samozřejmě že i v tomto století jsme svědky velkých změn na poli politickém, 

sociálním, kulturním i ekonomickém a dokonce i nevídaných změn na poli průmyslu. 

Velké změny do výchovy a vzdělávání přináší hlavně růst obyvatelstva a jejich stěhování 

za prací do měst. Tento trend se odráží hlavně v budování nových škol a přemýšlení, co se 

vzděláváním chudších vrstev.

Nejvýznamnějšího pedagoga své doby spatřujeme v Johannu Heinrichovi 

Pestalozzim.Tento člověk, často označovaný slovem lidumil, vyučoval na venkově chudé 

děti. Elementární výuku doplňoval o výuku zemědělství a řemesla. Stejně jako Kant 

zdůrazňoval mravní podstatu výchovného působení. Říká se o něm, že je jedním ze 

zakladatelů moderní humanistické pedagogiky.

Na Johnanna Friedricha Herbarta je často v Německu pohlíženo stejně jako u nás 

na Komenského. Který z nich byl významnější nám nepřísluší soudit. Musíme ale uznat, že 

Herbartova analýza výchovně vzdělávacího procesu je vskutku geniální. Svou pedagogiku 

zakládá na filozofii a psychologii. Hlavní úkol vyučování spatřuje v rozvoji zájmů a dělí 

ho do čtyř stupňů: jasnost, asociace, systém a metoda. Domníváme se, že tyto stupně jsou 

velmi aktuální. Skrze svého pojetí výchovného procesu Herbarta kritizoval soudobou 

školu. Friedrich Fröbel se do dějin pedagogiky zapsal svým založením první mateřské 

školy v roce 1837, které bylo poté mohutně následováno dalšími mateřskými školami, ale 

také pro vymyšlení „dárků“, kterými jsou geometrická tělesa sloužící jako prostředky 

k rozvíjení člověka pomocí hry.

Uděláme si teď krátký exkurz do Ruska a seznámíme se s Konstantinem 

Dmitrijevičem Ušinským a  Lvem Nikolajevičem Tolstým. Myšlenky prvního z nich byly 

velmi pokrokové i proto že byl ovlivněn Pestalozzim. Přál si mravného, pracujícího 

člověka, který žije pro svou společnost. Velmi přínosným je jeho propracování 

pedagogických principů. Druhý z nich, známější spíše jako spisovatel, měl svou představu 

školy, kterou bychom dnes nazvali alternativní. Dnes se k jeho pojetí vracíme hlavně kvůli 

požadavku rozvoje tvořivosti. Chtěl školu bez osnov, učebních plánů a trestů. Takovou 

školu, kde by se  děti učily jen to, co by samy chtěly.

Angličan Herbert Spencer přemýšlel o tom, jaké vědomosti jsou vlastně pro 

člověka nutné. Dospěl k pěti oblastem. Prvním je sebezáchova, která se pojí s vědomostmi 

z fyziologie a anatomie, druhou je trivium a poznatky  z hlavních vědních oborů. Třetí 
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oblastí jsou poznatky potřebné ke zvládnutí povinností rodiče. Čtvrtou pak vědomosti, 

které člověk potřebuje k tomu, aby správně plnil své sociální role a posledním okruhem 

jsou znalosti o umění napomáhající ke správnému využívání volného času. Spencer dále 

kritizoval odtrženost výchovy od života  a právě proto spatřoval cíl výchovy v přípravě na 

opravdový život. Dnes jen nám velmi platný John Dewey pro svoje projektové vyučování. 

Dewey byl dále přesvědčen o nutnosti elementárního vzdělání a filozoficky se orientoval 

na pragmatismus. Pozorujeme u něj také pedocentrické názory.

Rozvoj českých škol a pedagogiky (19. a 20. století)

Snahy o vzdělávání všech vrstev byly u nás legalizovány v roce 1774, kdy Johann 

Ignáz Felbiger zpracoval na pokyn Marie Terezie školní řád. Školní docházka sice ještě 

nebyla úplně povinná, ale velmi doporučená. Byl to velký krok vpřed. V letech 1848 -

1849 byla u nás provedena velká reforma školství. Skutečně povinná školní docházka byla 

zavedena roku 1869. Školský zákon tehdy zřídil osmiletou obecnou školu a tříletou školu 

měšťanskou. V této době se počala vyvíjet tradice našeho učňovského školství, která 

probíhala v rámci cechů. 

Česká pedagogika se začala rozvíjet v 18. století, kdy tu existovali vzdělaní učitelé, 

kteří se snažili pozvednout úroveň našeho školství a žáků. Nejznámějším z těchto učitelů 

byl skladatel Jakub Jan Ryba. Když se posuneme do 19. století, vyvstane nám jméno Jan 

Vlastimír Svoboda, který měl hodně společného s rozvojem předškolních zařízení u nás. 

Byl to vzorný učitel prvního takového zařízení, kterému se dle jeho hlavní funkce říkalo 

opatrovna. Zpracoval metodiku předškolní výchovy, kterou nazval Školka.

Karel Slavoj Amerling přišel v 19. století s reformou základního školství. Chtěl 

všestranné vzdělávání, které bude zahrnovat všechny obory vědění a lidské činnosti. 

Amerling vybudoval první českou hlavní školu zvanou Budeč a vydával první český 

pedagogický časopis Posel z Budče.

Měli bychom zmínit ještě jednu důležitou osobnost 19. století a tou je Gustav Adolf 

Lindner. Tento v několika oborech vzdělaný muž se stal roku 1882 prvním profesorem 

pedagogiky na Univerzitě Karlově. Byl to on, kdo započal tradici teoretické pedagogiky a 

psal didaktiky. Lindner navázal nejen na našeho Komenského, ale také na Herbarta a další 

významné západní pedagogy. Ve výchově požadoval více prvků tělesných, estetických a 

pracovních, usiloval o vyšší vzdělanost dívek a ne malá byla jeho zásluha v boji o 

vysokoškolské vzdělání učitelů základních škol. V té době se učitelé vzdělávali na 

preparandách.
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V historii české pedagogiky se nyní přehoupneme přes rok 1900. V ní má své 

místo pohled na mravní formování osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka. Přál si výchovu 

hluboce mravního věřícího člověka. Po vzniku samostatného Českého státu v roce 1918 

naše vláda začala mimo jiné řešit i otázky školství. Roku 1920 se konal první sjezd 

československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti, jehož záměrem bylo, aby 

byl stanoven kulturní a školský program. V roce 1922 byl pak konečně vydán Malý 

školský zákon, který provedl jisté změny, avšak formálně byla přejata struktura školství 

z Rakouska - Uherska. 

Stejně jako Lindner byl i Otakar Kádner profesorem pedagogiky na Univerzitě 

Karlově. Otakar Kádner je autorem rozsáhlých prací o pedagogice. K rozvoji naší 

meziválečné pedagogiky přispěl také Josef Hendrich, který byl významným 

komeniologem. Máme ho v úctě pro podrobnou analýzu základních pedagogických směrů 

20. století.

O zformování české pedagogiky jako exaktní vědy se nemálo zasloužil Václav 

Příhoda. Tento profesor pedagogiky a psychologie na Univerzitě Karlově přišel se zásadní 

reformou školství a výchovy. Školu viděl jako jednotnou ovšem vnitřně diferencovanou 

podle stupňů škol. Po roce 1948 ovšem nemohl nadále pracovat v pedagogické oblasti a 

tak přesedlal na pedagogickou  a vývojovou psychologii.

S příchodem války bylo naše školství velmi negativně zasaženo fašistickou 

ideologií. Vysoké školy byly uzavřeny. Naše demokratická vláda se po skončení války 

snažila o změny. Různé politické strany přicházely s různými požadavky. Poté, co 

Komunistická strana vyhrála volby, jí nic nebránilo v prosazení svého požadavku, kterým 

bylo jednotné školství. Naše školství se stalo dogmatickým, naprosto podřízeným 

marxismu a leninismu a téměř úplně prostým západních tendencí.

Rok 1946 se významně zapsal do dějin české pedagogiky. Konečně byly 

vyslechnuty hlasy bojující o vysokoškolské vzdělání učitelů a české univerzity se začaly 

rozrůstat o pedagogické fakulty. Děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se 

nestal nikdo jiný než Otokar Chlup, který než se jím stal učil pedagogiku na Masarykově 

univerzitě. Napsal několik význačných knih o pedagogice. Byl velkým kritikem 

formalismu reformní pedagogiky, ovšem taktéž odmítá přehršle poznatků v české škole. 

Přeje si vyváženost výchovných složek.

Ve druhé polovině 20. století byla postupně vybudována na všech vysokých 

školách pedagogická pracoviště. Roku 1964 vznikla Československá pedagogická 
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společnost. Pedagogická věda už se nesoustředila výlučně jen na dítě ve výchovně -

vzdělávacím procesu, ale také na mimoškolní a rodinnou výchovu a vzdělávání dospělých. 

Vývoj pedagogiky ve 20. století

Tato epocha lidských dějin je v mnoha oblastech umění i věd rozštěpena na mnoho 

směrů, nejinak je tomu i v pedagogice. Přestože je již samostatnou vědou, má a vždy bude 

mít hodně společného s filozofií. Proto v pedagogických směrech 20. století můžeme najít 

více či méně skrytou filozofii. Jako v každém jiném století i v tomto věda našeho zájmu 

reflektuje sociálně politické, ekonomické i kulturní podmínky, nové poznatky z oblasti 

přírodních věd a rozvoje společenských věd. Nejdůležitějšími snahami pedagogiky jsou 

její demokratické zaměření, kladná citová atmosféra a větší či menší snaha obracet se 

k dítěti. Dále kladná empatická atmosféra a  pokusy o pedagogický dialog. 

Asi nejvýraznějším hnutím této doby je reformní hnutí. Jeho přívržencům vadil 

zastaralý obsah vzdělání, důraz na pamětní učení, malý zřetel k osobnosti žáka, 

zdogmatizovaný herbartismus (ten vyvinuli Herbartovi žáci, když dogmaticky lpěli na 

dodržování jeho obrazu vyučovací hodiny) a velmi receptivní a nedemokratický charakter 

vzdělávacího procesu. Reformismus čerpal hodně z Rousseaua, Tolstého, Spencera a 

Deweyho. Nejznámějšími reformisty byli Ellen Key, Marie Montessori, Ovide Decroly, 

Eduard Claparéde a Georg Kerschenteiner. Chtěli pravý opak toho, co kritizovali: 

individuální přístup k dítěti, jeho aktivitu ve výchovném procesu a dodržování 

pedagogických principů jako jsou přiměřenost a posloupnost. Žádali výuku zajímavou a 

přitažlivou.

Setkáváme se také se směry opřenými o společenské vědy. V ovlivnění Sigmundem 

Freudem se pedagogika psychoanalytická zaměřuje na citový život, který může být 

výchovně-vzdělávacím procesem velmi narušen a žádá, aby si jich pedagog byl vědom. 

Sociologická pedagogika staví na Durkheimovi a i ostatních sociolozích své doby. 

Výchovu jedince chápe jako jeho přípravu pro vstup do společnosti a jeho zespolečenštění 

tedy socializaci. Pedagogika existencialistická vychází z existencialistického vidění světa. 

Nejvyšší hodnotou je pro ni člověk.

Řekněme si také pár slov o pedagogice sovětské. Ta se počala v Sovětském svazu 

vyvíjet ve 20. letech jako jednotný výchovně-vzdělávací systém založený na marxisticko-

leninských východiscích. Vidíme v ní pevně zastoupeny prvky sociologické pedagogiky, 

jelikož pro Sovětský svaz jejich pedagogika znamenala hlavně formování sovětského 

občana. Díky sledu historických událostí se se sovětskou pedagogikou nebo alespoň jejími 
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prvky setkáváme po druhé světové válce i ve velké části východní Evropy. 

Nejvýznamnějším představitelem této pedagogiky je bezesporu Anton Semjonovič 

Makarenko, který přednášel na univerzitě a napsal mnoho pedagogických knih.  

Makarenka můžeme zařadit do řady mezi ostatní velké pedagogické optimisty. Mimoto 

spatřuje v žákovi osobnost a dle toho k němu přistupuje. Plnohodnotného občana vidí jako 

komplexně rozvinutou osobnost. Za nejdůležitější výchovné prostředky považuje práci, 

kolektiv a režim.

Radikální postoje k výchově a vzdělávání 

Ve druhé polovině 20. století se vyskytlo několik radikálních názorů na výchovné 

působení. Tato stanoviska jako by navazovala na reformní pedagogiku. V něčem její 

kritiku prohlubovala, jinde přišla s něčím novým. Se zvyšujícím se počtem 

demokratických států začala lidem vadit autoritativnost tradičních výchovných systémů, 

které byly zorganizovány za vlády autoritativních panovníků. Literatura, která stoupencům 

nových směrů pomáhá, je opět od Rousseaua a Tolstého. 

Často se ovšem stává, že když člověk proti něčemu brojí, může se dostat až do 

extrému. Tím máme na mysli hnutí za odškolnění výchovy a za svobodnou školu. Jeho 

představitelé poprvé promluvili v 60. letech 20. století. Vadilo jim, že škola vychovává 

jedince k obrazu, jaký potřebuje vláda. Chtějí nezávislé, svobodné školy, které budou děti 

vzdělávat hravým způsobem a žádné z nich se v nich nesetká s tradičními prostředky 

k udržení kázně, osnovami ani klasifikací známkami.

Taktéž v šedesátých letech se rozvíjí antiautoritativní pedagogika. Toto hnutí je 

velmi kritické k pedagogické praxi, ovšem není již tak radikální jako to, o kterém jsme 

mluvili před ním. Vadí mu právě ta již zmíněná převládající formální autorita a požaduje 

výchovně-vzdělávací proces bez útisku. Takový proces, který by podporoval rozvoj 

svobodné osobnosti, čehož nelze dosáhnout jejími tradičními metodami, formami a 

prostředky.

Od sedmdesátých let se setkáváme s antipedagogikou. Toto hnutí vyhlásilo boj 

všemu, co jen trochu připomíná výchovu. Jakékoliv záměrné působení na dítě totiž 

stoupenci antipedagogiky vidí jako manipulaci s osobností dítěte. Vidí v něm deformaci 

jejich ducha a přirozenosti. 

V těchto tendencích pokračuje pedagogika i v letech osmdesátých, kdy se začíná 

vyvíjet myšlení zvané postmodernismus. Období plné krizí vedlo ke kritickému pohledu na 



20

svět plný skepse. Tyto tendence se projevují i v pedagogice, kde jen prohlubují tendence 

z předchozích let. Postmodernistické myšlení odmítá ve výchově jedinou správnou cestu, 

hledá inspiraci v odlišných školských systémech, vznikají alternativní školy. Z dítěte má 

vyrůst člověk chápavý a tolerantní.

Alternativní školy

V návaznosti na kritická hnutí, která jsme právě analyzovali, stojí školy, které 

odmítají autokratický styl výuky založený na kázeňských prostředcích a frontálním 

vyučování. Tyto moderní školy naopak obracejí všechnu svou pozornost k dítěti a jeho 

potřebám, kladou důraz na jeho i učitelovu svobodu. Ve výchovně-vzdělávacím procesu 

chtějí žáky vést k samostatnosti, tvořivosti a zodpovědnosti. K těmto všem úkolům 

využívají netradiční formy a metody vyučování. Nejznámějšími alternativními školami 

jsou waldorfská škola, montessoriovská škola, daltonský plán, jenská škola a freinetovský 

plán. My si je teď ve stručnosti charakterizujeme.

S daltonským plánem se setkáváme již v první polovině dvacátého století  ve 

Spojených státech amerických. Zavedla ho Helena Parkhurst. V jejím plánu bychom těžko 

hledali děti rozdělené do tříd podle věku. Protože je zde kladen důraz hlavně na aktivitu a 

samostatnosti žáků, dítě může být v různých předmětech na různých úrovních. Látka je 

rozdělena na měsíční úkoly, které si dětí plní dle vlastního tempa.

S winnetskou soustavou svět seznámil Carleton Wolsey Washburne. S daltonským 

plánem měla společné to, že žáci zvládali část učiva svým tempem. Ovšem tu druhou, 

praktickou část řešili skupinovou formou. 

O Marii Montessori již byla řeč. Tato paní, původním povoláním lékařka,  otevřela 

v roce 1907 v Římě Dětský domov (nechápejme v dnešním smyslu slova), kde se starala o 

děti předškolního věku. Jelikož se její metody osvědčily, začala o několik let později také 

přednášet. Montessori dokázala tak jako málokdo před ní pochopit dětský svět a přiblížit 

ho dospělým. Trávila hodiny pozorováním dětí, až přišla na to, co opravdu potřebují. 

Zjistila, že je to zejména prostředí, které poté pro děti vhodně upravila. Inspirovala se 

Fröbelovskými dárky a přišla s odpovídajícím didaktickým materiálem. Také si všimla 

toho, že když děti určitá činnost doopravdy zaujme, dokáží se jí dlouho a samostatně 

věnovat a nechtějí přitom být rušeny. Všechnu činnost s dětmi tedy individualizovala a roli 

učitele změnila na toho, kdo pozoruje a pomáhá. Tento přístup měl pomoci dítěti ke 

svobodnému a spontánnímu rozvoji jeho tvůrčích schopností.

Když se řekne alternativní škola, většině lidí se vybaví škola waldorfská. Tato škola 
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byla založena v Německu filozofem Rudolfem Steinerem v roce 1920. Ten ve své 

antroposofické pedagogice vychází z představy, že jedince ovlivňují jeho vyšší irracionální 

síly. Proto má jeho výchova poskytnout dítěti dostatek prostoru k rozvoji vnitřních sil a 

schopností.

Ve stejné době jako waldorfská škola, vzniká jenský plán, který má své kořeny 

v reformní pedagogice, také u něj převládá kritika tradiční školy. Tvůrce Peter Petersen 

odmítá formální dělení do tříd, zkoušení a klasifikaci. Jeho děti se dobrovolně seskupují do 

skupin, čemuž odpovídá i pracovní prostředí školy. Vyučování rozdělené do týdenních 

plánů se uskutečňuje v povinných a nepovinných kurzech. Učitel podněcuje k aktivitě a 

vytváří vhodné podmínky pro výuku..

I Célestin Freinet je plný kritiky vůči tradiční škole. Nejvíce mu vadí její 

jednostrannost a nudnost. Základním principem jeho školy je aktivita dítěte a jeho možnost 

zvolit si práci. Freinet si vytváří mnoho prostředků k efektivnímu učení. Nejznámějšími 

z nich jsou školní tiskárna, která tiskne různé projevy žáků. Dále školní kartotéka místo 

učebnice a pracovní knihovna.

Rozvoj alternativní škol se vyvíjel velmi slibně, ale ve třicátých letech 20. století 

byl zpomalen totalitními ideologiemi. Tento stav ještě prohloubila druhá světová válka. 

Situace se zlepšuje ve druhé polovině 20. století, kdy se alternativní školy více propojují i 

s ostatními institucemi, které člověka výchovně ovlivňují, jako je rodina, společnost a 

kultura.

Na závěr ještě jednu citaci z knihy Topologie výchovy od Jiřího Michálka: 

„ Vychováváme vždy do jisté doby a vychováváme v určité dějinné situaci, předáváme 

vychovávaným svůj svět jako dědictví možností, jak být, popřípadě otvíráme vychovávaným 

perspektivu jejich vlastních možností.“ (Michálek, str. 44).
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Výchova jako nepostradatelná instituce

Někdo by mohl namítnout, že názory J. Á. Komenského jsou již zastaralé, 

nemoderní a dávno překonané. Tvrdit, že to není alespoň zčásti pravda, by byla troufalost. 

Ale i tak považujeme za troufalce ty, kteří se domnívají, že Komenský už nám v dnešní 

době nemůže nic dát, ani nás o něčem informovat a už vůbec ne nás něčím překvapit. Od 

tohoto ohromného muže se máme podle našeho názoru stále čemu učit. Spousta jeho 

návrhů stále ještě nebyla v našem školství uvedena do praxe. Ano, uznáváme, že některé 

jeho autoritativní výchovné metody jsou již v našem světě nepoužitelné, avšak tato 

nepoužitelná část z Komenského odkazu je stále minimální. A proto jsme se i přesto, že je 

tomu již dlouho, co je J. Á. Komenský mrtev, rozhodli zařadit do naší práce i jeho názor, 

jelikož jsme cítili, že jedině tak může být naše práce pro naše účely úplná.

V naší práci začínáme pohledem, který hodnotí výchovu velice kladně a vysoko 

vyzdvihuje její dopady na člověka. Komenský jako představitel pedagogického optimismu 

vůbec nepochybuje o úloze výchovy v našem životě. Naopak se domnívá, že má na 

člověka obrovský vliv, daleko větší než genetická výbava, kterou zdědil po svých předcích. 

Domnívá se, že výchovou (tedy tou láskyplnou) lze člověka napravit. A když se výchova 

spojí se vzděláním, lze zlepšit celou společnost. Komenský se zabýval výchovou 

v rodinném kruhu, které přikládal veliký dopad na jedince. Jeho názory v této problematice 

jsou na jeho dobu velmi nadčasové a mnoho rodičů by se z nich mohlo poučit i dnes. Dále 

se při četbě jeho děl setkáváme s velmi pečlivým rozpracováním školské soustavy. 

Povinné vzdělávání viděl jako nutné.

My jsme si z nepřeberného množství knih, které napsal, vybrali Informatorium 

školy mateřské, jelikož je zaměřena na předškolní věk dítěte, který má rozhodující vliv na 

celý pozdější život jedince, na jeho osobnost, povahu, návyky i koníčky. Ovšem také je 

v tomto období možné dítě co nejvíce odnaučit nežádoucí návyky. Z celé této knihy si 

vybereme poznatky, které se nám hodí pro naše účely. 

Při četbě Informatoria školy mateřské se nám honilo hlavou, že Komenský 

vyzdvihoval to, co dávno po něm počali ve spojitosti s výchovou vyzdvihovat i jiní autoři, 

totiž láskyplný přístup. J. Á. Komenský vidí v dítěti to nejdražší, co může člověk mít. Sám 

děti přirovnává ke klenotu. Vidí děti jako bezbranná stvoření, o které je důležité láskyplně 

pečovat a dělat vše pro to, aby se vyvíjely v harmonickou bytost. Bylo by ovšem pošetilé 
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domnívat se, že jim dává volnost. Komenský naopak požaduje od dětí kázeň, pokoru a 

trpělivost. Liberální přístup považuje za nesprávný, když píše o tom, že rodiče, kteří 

nechávají své dítě, aby si dělalo, co se mu zlíbí, se poté velmi diví, že z jejich dítěte vyrostl 

přinejlepším rozmazlenec a přinejhorším tyran.

Podle J. Á. Komenského je povinností rodiče se o své potomky starat a to tak, jak 

nejlépe dokáže. Ve své knize autor popisuje, že je třeba již od útlého dětského věku 

rozvíjet jak jeho volní vlastnosti, tak rozum, tak i jeho tělesnou schránku.

Komenský také píše o výchově vzorem, kdy je zajedno i s dalšími pozdějšími 

autory. Domnívá se, že dítě hodně věcí samo odkouká a samo od sebe se je naučí. 

Samozřejmě se nápodobou může naučit i zlozvykům, které dělají jeho rodiče. Proto to, co 

rodič dělá a jak jedná, by nikdy nemělo být v rozporu s tím, co žádá po svém potomkovi. 

Dosáhl by tím jen toho, že dítě jako malé by bylo zmatené, a čím by bylo starší, tím méně 

by si slova svého rodiče bralo k srdci.

Z celé Komenského publikace cítíme, že se domníval, že jedině autoritativním 

přístupem se dá na dítě nejlépe působit. Tento jeho pohled koresponduje s dobou, kdy žil. 

Musíme také vzít v úvahu, že byl hluboce věřící a proto je jeho Informatorium školy 

mateřské prodchnuto myšlenkami o Bohu. Ano, byl pro autoritativní přístup, ale nesmíme 

si myslet, že chtěl, aby rodiče dítě zastrašovali, to v žádném případě. On viděl jedinou 

možnost v tom, že dítě bude poslouchat a ctít své rodiče, kteří jej budou milovat a s láskou 

jej vychovávat. A takovou výchovu si nedokázal představit jako vždy jen příjemnou 

(vidíme zde podobnost s P. Piťhou). Byl pro tělesné tresty, ovšem pro jejich použití mírné 

a pouze v těch situacích, kdy je to opravdu zapotřebí. Lidé, kteří vyzdvihují spíše liberální 

přístup či dokonce volnou výchovu, by řekli, že Komenského výchova byla manipulativní 

a děti si do života odnášely traumatické zážitky.

Komenského dítě si mělo hrát a poslouchat své rodiče, kterými bylo milováno a 

ochraňováno. Mělo určité hranice a tak nebylo zmatené. Když udělalo něco, co jeho rodiče 

nepovažovali za správné, dostalo přiměřený trest. A vědělo, proč tento trest dostalo. Bylo 

ovšem ujištěno, že je bezmezně milováno.

My se nekloníme ani k jednomu z těchto přístupů. Nechceme ani přísně 

autoritativní výchovu, ani naprosto volný režim. Domníváme se, že pro dítě je vhodnější 

lehce autoritativní přístup, respektive vědomí, že si nemůže dělat jen to, co chce, protože 

na světě není sám a jeho jednání se dotýká i ostatních lidí. Myslíme si, že dítě by mělo 

uznávat rodiče jako autoritu (pro naše potřeby berme rodiče, který je vyrovnaný, netrpí 

žádnou psychickou poruchou, své dítě miluje, stará se o ně, nebije ho, ani ho nevyužívá 

etc.), jelikož tak vidí, že na světě není samo, že jde zde někdo, komu na něm záleží a proto 
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mu říká, že něco dělat nesmí, protože by si například ublížilo, což ono ještě nemůže vědět, 

protože nemá zkušenosti. 

Na Komenském si ceníme hlavně jeho láskyplného přístupu k dítěti, který v jeho 

době nebyl vůbec běžný. Také si ceníme jeho boje za to, aby dítě bylo vychováváno svými 

vlastními rodiči a ne někým cizím (můžeme uvést do souvislosti s kojením). Stále je zde 

hodně toho, co si můžeme z jeho knihy odnést. Jak už bylo řečeno výše, nesouhlasíme plně 

s jeho autoritativním přístupem. Ovšem naprosto souhlasíme s tím, jak vysoce výchovu 

hodnotí, a také s tím, že zatracuje možnost děti nevychovávat. Také se domníváme, že 

nelze na děti nijak nepůsobit. Samozřejmě že toto působení by se mělo dít s ohledem na 

dětskou osobnost, její potřeby, přání a touhy. Ale nemělo by to být dítě, kolem kterého se 

bude točit celá rodina. Souhlasně s Komenským se totiž domníváme, že výchova v 

předškolním věku má nesmírný dopad na osobnost jedince a tak se tedy obáváme, že by si 

dotyčný zvykl, že je středem pozornosti a že jeho přáním je pokaždé vyhověno. Komenský 

zajisté věděl, že je důležité zapojit do výchovného procesu i osobnost vychovávaného. 

Stále byl ovšem ovlivněn svou dobou a svou vírou, která kladla důraz na pokoru a 

poslušnost.
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Výchova jako samozřejmost nebo jako možnost?

V této části nám bude průvodcem Jiří Michálek se svou publikací Topologie 

výchovy. My si z této složité knihy vybereme určitá stanoviska a těmi se budeme zabývat.

Jiří Michálek nepatří mezi myslitele, kteří výchovou opovrhují nebo ji přímo 

zavrhují. Ovšem je nám jaksi zatěžko představit ho jako autora, který výchovu bere jako 

danost, pevně za ní stojí a považuje ji za nejlepší instituci v naší společnosti. Spíše bychom 

řekli, že stojí na rozcestí. O výchově říká, že tady byla vždy, aniž by si to lidstvo 

uvědomovalo, lidé se automaticky starají o své potomky a nemůžeme popřít, že tato péče 

je poněkud jiná než ta, ke které dochází v říši zvířat. Náš autor se ovšem zdráhá brát 

výchovu jako naprostou samozřejmost. Přemýšlí o ní, o jejím v místě ve společnosti, 

odkud se vlastně bere a v čem spočívá její úděl. Spekuluje o tom, k čemu máme naše děti 

vychovávat a čím to, že zrovna nás tíží toto břemeno. Nebere výchovu jako věc spadlou 

odkudsi z nebes, ale snaží se přijít jí na kloub. Ve své knize mluví o učení se životu, to 

považuje za základní úkol výchovy. Tím životem má na mysli život sám ve své podstatě, 

jeho danost. Skrze toto učení se životu promlouvá učit se být člověkem. Jelikož jak říká 

autor: „Výchova je předpokladem pro to, aby se člověk stal člověkem “ (Michálek, str. 18). 

A člověk by měl vědět, koho vychovává a pro co má vychovávat a jak toho lze dosáhnout. 

Toto vše už nám dopředu bylo předáno, bez zamýšlení, zkrátka je to v nás. J. Michálek se 

snaží, abychom to tak nebrali, abychom přemýšleli o předpokladech výchovy.  Tím nám 

dává najevo, že naše výchova, tak jak ji známe a jak jsme na ni zvyklí, je pouze možností, 

jednou z mnoha. Tento svůj argument ospravedlňuje tím, že se obrací na Finkovy 

antinomie výchovy a také na nám velmi známé potíže spojené s výchovným procesem, 

proti kterým tak silně vystupují stoupenci antipedagogiky a jí podobných hnutí.

Na druhou stranu ovšem spatřuje Jiří Michálek místo výchovy v našem světě jako  

spíše samozřejmé. Říká k tomu: „Výchova – samozřejmá stejně tak jako tajuplná, vždycky 

nějak rozhodnutá a přitom rozhodující o všem ostatním, všemi provozovaná, ale jen 

málokterými promýšlená. Přitom její dnešní evropsko-americká podoba je výsledkem 

staletého promýšlení a rozvrhování, mající své kořeny v řeckém myšlení “

(Michálek, str. 22).

O stránku dále si je J. Michálek ještě jistější, když tvrdí, že je výchova naprosto 

samozřejmá, každý se s ní přece setkal, přinejmenším jako vychovávaný. Výchova 

k člověku neodmyslitelně patří.
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Dále v knize jsme seznámeni s Kleobulovou výzvou, která zní „Vychovávat děti!“. 

Člověk by řekl, že je tato výzva naprosto jasná a nezpochybnitelná. Většina lidí ji 

dodržuje. J. Michálek ji ovšem nebere na lehkou váhu a hloubá o ní. Vidí v ní to, že 

výchova je možnost. Ano, my máme tu možnost naše děti vychovávat, ale také máme 

možnost je zahubit nebo je nechat napospas životu. Čím to ovšem je, že to neděláme? Čím 

to je, že své děti milujeme, staráme se o ně a záleží nám na nich tak jako na nikom jiném? 

Podle autora je to láska, přátelství, přízeň a starost, co nás podvědomě vede k tomu, že 

volíme tu pozitivní možnost a své děti nenecháváme napospas životu. A co narozené dítě 

potřebuje, aby se stalo člověkem a skrze to součástí lidstva? Nejvíce bychom vypíchli 

lásku, tak samozřejmou věc, která nás zbavuje rozumu a tím i rozumných argumentů a 

vede nás k intuitivnímu jednání. Dále také podvědomě víme, že člověk se bez člověka 

neobejde. Být vychováván a také vychovávat patří neodmyslitelně k našemu bytí. A už 

pradávní filosofové pozici výchovy nezpochybňovali.

Souhlasně s Jiřím Michálkem se spíše kloníme ke stanovisku, ve kterém výchovu 

vidíme jako danou. Chápeme ji i jako možnost a víme, že se mezi námi najdou lidé, kteří 

volí tu druhou, negativní možnost a o své děti se nestarají. O jejich pohnutkách zde mluvit 

nebudeme. Ale přesto, když  nahlédneme do historie lidstva, vidíme v ní výchovu natolik 

prostoupenou a většinou tak instinktivně přijímanou, že nás to vede k názoru, že výchova 

je v lidském životě samozřejmostí. 
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Zamyšlení nad místem a úlohou výchovy ve společnosti

Již ze samotného názvu knihy Výchova, naděje společnosti vyplývá, že se ptá po 

úkolu, jaký má výchova plnit, po místě, které má v našem životě a naší společnosti 

zaujímat. Autor Petr Piťha je katolický kněz a také bývalý ministr školství. Není tedy 

s podivem, že jeho úvahy jsou prodchnuty přemítáním nad naší společností a jejími 

proměnami, mládeží, mravností, morálkou a křesťanstvím. Autor se zamýšlí nad tím, jak, 

proč a kam máme vychovávat a to vše v etickém kontextu. Výchovu nezatracuje, naopak, 

vidí její podstatu a říká o ní, že je to péče. Vidí blízkost se slovem chování a tím odkazuje 

na výchovné vzory a říká, že nejvíce vychováváme tím, jak se sami chováme, protože dítě 

se hodně učí nevědomky nápodobou. P. Piťha ani na okamžik místo výchovy ve 

společnosti nezpochybňuje, její úlohou si je naprosto jistý.  Z jeho úvah vychází, že 

vychovávat mají všichni, tedy, že společnost nemůže fungovat bez výchovy, která je její 

přirozenou součástí už od jejího počátku.

Jeho pojetí souvisí i s tím, co o výchově říká, tedy že je to péče. Většina lidí o své 

potomky pečuje automaticky. O tom, co je k tomu vede, už jsme si povídali v jiné části 

práce. Jelikož se autorovi nelíbí stav naší mládeže, klade si otázku, kdo je za něj 

odpovědný. Bývá to tak, že rodiče odpoví, že tento stav způsobuje škola, která může za vše 

špatné. Na druhé straně barikády stojí učitelé a vychovatelé, kteří se domnívají, že hlavní 

vinu nese rodina. Je to dáno tím, že rodina je prvním socializačním prostředím dítěte a její 

vliv na něj je nezměrný. To, co v rodině může začít špatně a něco nevhodného způsobovat, 

už škola sebelepším přístupem nezlepší. Ano, děti tráví ve škole opravdu hodně času a 

učitelé na ně mají velký vliv, i když si to děti často nechtějí připustit. Ale v rodině je 

základ. Jak říká P. Piťha v knize Výchova, naděje společnosti: „Je nesporné, že v rodině 

výchova dítěte začíná a dítě může být rodinou kaženo už  kojeneckém věku. Právě 

nejranější vklad do výchovy má největší význam v každém lidském příběhu. “  

Úkolem školy je vzdělávat a samozřejmě také vychovávat, ale není v silách 

žádného učitele, ani toho nejsvědomitějšího a nejoddanějšího, aby svou péčí uzdravil rány 

způsobené rodinou. Autor ovšem neviní jen rodinu ze špatného stavu naší mládeže, soudí, 

že ani škola nedělá vše tak, jak by měla. Tuto skutečnost ovšem přičítá i ne zrovna výborné 

reputaci školství a zejména učitelů mezi lidmi. Člověku se hůře pracuje, když je 

podhodnocen a někdy dokonce i urážen. Dále dle svého přesvědčení, že výchova je věcí a 

zájmem všech, říká, že za to, jaký je výsledek našeho výchovného snažení, můžeme 
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víceméně všichni. Nemůžeme stále na někoho svalovat vinu, měli bychom se k této situaci 

postavit čelem.

P. Piťha se v knize rozepisuje o etickém rozměru výchovy, říká, že chceme-li dětem 

něco předat, k něčemu je dovést  a vychovat, musíme to dělat stále. Ke slovu zde  opět 

přichází výchova vzorem. Na úspěšnosti výchovně-vzdělávacího procesu se podle P. Piťhy  

nezměrně podílí atmosféra školy. Tímto termínem rozumíme skutečnost, která žáky 

formuje nezáměrně, ale přesto velmi výrazně. Znamená to, že, aby škola dosáhla svého 

cíle, měla by její atmosféra být pozitivní, přátelská, spravedlivá, otevřená a vztahy v ní by 

měly být slušné. Pokud taková bude, velmi se zvyšuje pravděpodobnost, že naplní své cíle, 

které si vytyčila. Tam, kde se člověku líbí a je tam rád, se mu také lépe učí.

Další oblastí, do které se společně s poselstvím knihy Výchova, naděje společnosti

podíváme, bude zamyšlení nad tím, k čemu a proč vlastně má škola děti vychovávat. Mezi 

učiteli panuje přesvědčení, že mají žákům předat znalosti o té určité disciplíně, kterou se 

zabývají. Učitel svůj předmět ovládá na vysoké úrovni, studoval ho přece na pedagogické 

fakultě. Má také znalosti z pedagogiky, psychologie, biologie a dalších potřebných oblastí 

a tak ví, jak do svých žáků nebo studentů tyto poznatky dostat, aby se tam pokud možno 

nějakou dobu udržely, nebo alespoň, aby o nich člověk měl po celý život nějaké povědomí. 

Bohužel si jsou ne všichni učitelé vědomi, že jejich poslání má i druhou stranu mince. 

Učitel má děti vychovávat k tomu, aby byli slušní, nesobečtí, aby při svém jednání mysleli 

na druhé, aby se nepovyšovali nad ostatní, ale místo toho jim pomáhali. Zkrátka člověk 

nežije na zemi sám, nemá ji jen pro sebe a podle toho by se měl také chovat, jelikož jeho 

jednání má dopady na životy druhých lidí. Domníváme se, že není takový problém zařadit 

etické otázky do výchovy. Vyprávět dětem různé příběhy a vyzvídat, co soudí o jednání 

postav, kdo se podle nich zachoval správně a jak by jednali oni být na místě některé 

postavy z příběhu, přece není až tak složité. Touto cestou je nenásilně a zcela přirozeně 

budeme vést ke slušnému jednání.

P. Piťha pokládá místo výchovy ve společnosti za jasné. Z výběru, jestli 

vychovávat autoritativně či dát průchod spíše liberální výchově, volí spíše tu autoritativní. 

Dokonce se ani nebrání fyzickým trestům, když píše, že výchova bolí a že když chceme 

něčeho dosáhnout, tak to bez bolesti nejde.

To, co zpochybňuje, je způsob, jak ji uchopit. Jelikož se nezabývá prostředím 

rodinným, ale spíše tím školním a široce prostředím, ve kterém my všichni žijeme. Bojí se, 

že mládež je zkažená a vlastně ani vychovávána být nechce, že nikdo se nechce nic učit. 
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Tato stanoviska jsou dosti v rozporu s názory J. Nováčkové, že se učit chtějí 

všichni. My sdílíme také názor druhý. Nemyslíme si, že by se mládež zkazila sama. 

Domníváme se, že kde je láska, porozumění a hlavně také čas, tam je krásný, sebevědomý, 

mladý člověk. Samozřejmě je toto pojetí dosti zjednodušené a také naivní. Ano, velká část 

mládeže možná je zkažená, ale domníváme se, že je to jen tvář, za kterou tito mladí lidé 

skrývají své neštěstí, které se bojí dát najevo, protože jsou hrdí. Myslíme si, že ve většině 

případů má všechno jednání svůj důvod, a když teď upustíme od otázky genového dědictví, 

je tímto důvodem široké výchovné prostředí, tedy rodina, pak škola, kamarádi, média, 

ulice, ale pak zase a hlavně rodina. 
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Úskalí výchovy aneb vyváženost přístupů k 
vychovávanému

V této části práce se budeme jako v celé práci zamýšlet nad výchovou, ovšem 

tentokráte se na ni podíváme z poněkud jiného úhlu. Náš pohled bude spočívat v prolnutí 

obou přístupů k dítěti, tak jak to ve své knize Vyznat se v dětech nastínil Z. Helus. Prvním 

postojem k dítěti máme na mysli liberální přístup, kdy chceme z dítěte vychovat hlavně 

osobnost, a tak ho téměř necháváme, aby si dělal, co chce. Pod tím druhým vidíme naopak 

působení, kdy je pro vychovávajícího na prvním místě prosazení jeho výchovných záměrů 

bez ohledu na dětskou osobnost, jeho přání, tužby, charakter apod.

V této práci analyzujeme a posléze hodnotíme oba přístupy. Nyní se podíváme na 

balancování mezi nimi.

Jako obvykle se i tímto problémem necháme vést knihou, tentokráte má název 

Vyznat se v dětech a sepsal ji již na počátku osmdesátých let 20. století Zdeněk Helus. 

Přestože tato publikace již není z nejnovějších, obsahuje mnoho poznatků a stanovisek, 

které se nám do naší práce hodí.

Kniha Vyznat se v dětech může sloužit lidem, hlavně ale rodičům jako stručný 

průvodce dětstvím a dětskými potřebami. Jsou zde obsaženy rady, jak se k dětem chovat, 

dále jsou zde vylíčeny možné důsledky jednání nesprávného podložené skutečnými 

příběhy. Setkáváme se zde s vysvětlením dětského vývoje, s potenciálem, který jsou v něm 

ukryt a který my můžeme odkrýt ale bohužel také zakrýt navždy nevhodným přístupem. 

Tato kniha řeší výlučně rodinnou výchovu, neboť rodina je první socializační institucí, se 

kterou se dítě setkává a tráví v ní po značnou část života každý den několik hodin a tak o 

jejím vlivu na něj nemůže být pochyb. Z. Helus se zde snaží tedy přesvědčit o tom, jak 

moc je dítě rodinou atmosférou a jejími zvyky prostoupeno, jak moc je těmito vlivy 

utvářeno a ovlivňováno. Chce pro dítě zdravé a krásné prostředí, ve kterém bude moct 

rozvinout svou osobnost. My se podíváme na různé výchovné přístupy nastíněné v tomto 

díle jeho autorem.

Zdeněk Helus je řekněme pro-výchovně založen. Neuznává liberální ani 

antipedagogické smýšlení.  Soudí, že výchova je to nejlepší, co mohou rodiče svému dítěti 

dát. Avšak ne výchova ledajaká. On sám proklamuje výchovu založenou na vědeckém 

bádaní a zkušenostech. V tomto názoru s ním nadšeně souhlasíme. A jelikož právě toto
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bádání nechce po rodičích, sepsal  tuto stručnou knihu. Většina lidí má totiž děti a nějakým 

způsobem na ně výchovně působí, ale bohužel ne všichni a neodvažujeme se tvrdit, kolik 

z nich, na ně působí vhodně. Svůj nesouhlas se stanovisky považujícími výchovu za ničení 

a znásilňování dítěte dává najevo mírnou kritikou Alice Miller. Jelikož se domnívá, že 

extrémně pedocentrická výchova, kdy uděláme vše, co dítěti na očích vidíme, je v takovéto 

formě škodlivá. Dítě potřebuje mantinely, protože tak ví, že na něm někomu záleží. Dobrá 

výchova přece neznamená, že dětská osobnost není rozvíjena, že je mu jen přikazováno, co 

má nebo naopak nemá dělat, jako by bylo stroj. Pod dobrou výchovou rozumí Z. Helus 

láskyplný, chápající postoj. Ale také takové zacházení s dítětem, kdy po něm něco 

požadujeme a když je to nutné, tak ho i trestáme. Vychovávat děti je rodičovská povinnost. 

Dle autora má dítě nabývat zkušeností a tím být vedeno k dospělosti, ve které bude umět 

jednat, bude zodpovědný a nesobecký. Toho dosáhneme tím, že mu poskytneme kvalitní 

zázemí v podobě láskyplného prostředí plného něhy a hlavně vztahů, které budou jeho 

jistým opěrným bodem a umožní mu se harmonicky rozvíjet a rozvinout co nejvíce svých 

možností. Rodiče by měli být hlavně trpěliví, cílevědomí, důslední ve svých požadavcích, 

také by měli umět pochválit. Měli by se ovšem také snažit vidět v dítěti samostatně myslící 

bytost. Jde o to umět vybalancovat oba přístupy k dítěti a nezacházet do extrému, protože 

z různých oblastí víme, že extrémy jsou vždy jen na škodu.

Podle Z. Heluse se dá výchovné působení ve většině rodin popsat spíše jako 

náhodné, poznamenané chvilkovým rozpoložením rodiče/ů a okolnostmi. V těchto 

postojích chybí jakýkoliv systém, řád, principy a ustálené tradice, podle kterých by se 

řešily problémy. Ještě horší se situace stává tehdy, když rodiče nemají na skutečnosti 

stejný názor a každý z nich řeší nastalé okolnosti jinak než ten druhý. A v tomto 

absolutním chaosu se má dítě orientovat? Je naprosto zmatené, neví, co si počít, jednou se 

jeho počínání rodičům líbí, podruhé ho za ně trestají. Dospělým by se také nelíbilo, kdyby 

jejich práce postrádala jakýkoliv řád a jejich nadřízený se k nim v práci choval dle nálady a 

jejich práci neoceňoval pokaždé stejně. Představme si třeba situaci, kdy by člověk dostal 

pokaždé jiný plat.  Netvrdíme, že všechny výchovné situace jsou do puntíku stejné a jejich 

řešené má být zcela totožné s řešením předcházejícím. Avšak domníváme se, že výsledky 

podobných neshod by si měly být podobné. Aby si dítě zvykalo na určitý systém. Jelikož 

pokud je v rodině chaos, dítě si tento chaos s sebou odnese do života. Dbejme na to, že děti 

vychováváme převážně svým vzorem, tím, jací sami jsme. Jak můžeme poté po mladém

člověku chtít, aby měl ve svém životě řád, aby bral věci vážně a by bral vážně lidi kolem 

sebe, když jsme ho odmalička svým jednáním nutili, aby to nedělal?
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Již před chvílí jsme narazili na významný problém, který se stává kamenem úrazu 

v mnoha rodinách.  Je to otázka zvolení té správné cesty ve výchově. Jde o to umět  

prosadit vlastní výchovný záměr a zároveň umožnit i dítěti, aby se prosadilo. Domníváme 

se společně se Z. Helusem, který tento problém nastínil v již zmiňované publikaci, že je 

podstatné, aby rodiče měli tento stav na paměti a aby ho při výchově svých dětí brali 

v úvahu a vynasnažili se ho vybalancovat. Samozřejmě se stane, že někdy člověk sklouzne 

k takovému řešení situace, které se mu nelíbí, jsme pouze lidé. Nám jde o celkový vhled do 

výchovy. Pokud dovolíme, aby v naší výchově převládla její první složka tj. vydávání 

rozkazů bez ohledu na dítě, zbude z výchovného vztahu  převážně jen manipulace. A 

naopak, pokud necháme vládu dítěti a jeho tužbám, pravděpodobně budeme mít co do 

činění s egoistickým sobcem. Je toto náš záměr?

Na závěr bychom ještě rádi zmínili argument, který říká, že výchova je společným 

dílem rodičů a dětí. Domníváme se, že velmi dobře vystihuje poselství celé knihy. My jako 

potomci našich rodičů na ně nemůžeme svalovat vinu za to, jací jsme. Oni nás jen vedli, 

ale zbytek už je na nás, přece to nebyli jen oni, kdo nás ovlivňovali. Je to převážně na nás, 

jak se budeme chovat, zda budeme k lidem milí, zdvořilí a tolerantní. Sebevýchova je 

naším úkolem, rodič ji v nás může jedině podnítit.

Publikace Vyznat se v dětech nás jen podporuje v našem smýšlení, že výchova 

člověka nemůže jít pouze jedním směrem, musíme umět prosadit naše pedagogické 

záměry, ale nesmíme ani opomíjet přání dítěte. Vybalancovat oba tyto proudy má pro nás 

nesmírnou hodnotu. Výchova přece není jen sypání příkazů z rukávu, ale stejně tak to není 

jen plnění přání dítěte.
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Výchova jako manipulace?

V této kapitole se opřeme o knihu Mýty ve vzdělávání od PhDr. Jany Nováčkové, 

CSc., Tato psycholožka je velkým odpůrcem tradičního pojetí vzdělávání. Nejvíce jí 

ovšem vadí manipulativní rys výchovy, který je na školách provozován. My se na určité 

její argumenty podíváme, rozebereme si je a na konci vyslovíme vlastní názor.

Velkým argumentem, který autorka uvádí hned na první straně, je velmi negativní 

zkušenost, kterou si většina lidí ze školy odnáší. Je zde poukázáno hlavně na zážitky 

strachu, nespravedlnosti a nudy. Ještě větším problémem je podle paní doktorky 

nerozvinutí schopností, snížení sebevědomí, vytvoření závislosti na autoritě, nedostatečný 

rozvoj komunikačních dovedností, kritického myšlení a vedení k soutěživosti. A 

samozřejmě nepodněcování ke spolupráci. Jednoduše řečeno, nedostatečný důraz na rozvoj 

osobnosti. Když se rozhlédneme kolem sebe, nenajdeme téměř žádného dospělého, který 

rád vzpomíná na svou školní docházku a stejně tak najdeme málo žáků, kteří by rádi 

navštěvovali školu. 

Manipulativní charakter školy vidí autorka v celém jejím systému. Velmi se podle 

ní odrazuje ve známkování, kdy je celý proces učení degradován na sběr co nejlepších 

známek. Toto tvrzení je mimo jiné podpořeno výrokem: „Známkováním bereme učení jeho 

vlastní smysl, tj. vědomé, z vnitřní potřeby motivované osvojování informací a dovedností. 

Učení se tak degraduje na prostředek ke sběru dobrých známek či vyhnutí se známkám 

špatným.“ (Nováčková, str. 10)

Dle knihy vidíme jako vysoce manipulativní také skutečnost, že se v tradiční škole 

učí všechny děti všemu bez rozdílu. Každé dítě je individualita, má jiné schopnosti a jiným 

tempem  a také jiným způsobem dokáže vstřebávat látku. Tento fakt ovšem naši školu 

nezajímá. V naší škole se nikdo neptá po potřebách žáků, nikdo po nich nechce, aby 

spolupracovali, naopak, jsou vyzýváni, aby pracovali každý sám za sebe. A proč? K čemu 

je to dobré? V našem školství se zapomíná na to, že člověk je od přírody tvor zvídavý a 

chtivý vědění. Souhlasně s J. Nováčkovou spatřujeme v nejpoužívanějších prostředcích 

českých učitelů a to odměnách a trestech manipulaci. Člověk je z vnějšku přinucen 

k nějaké činnosti, ale z velké části ji nedělá sám od sebe, ale proto, že musí nebo za tím 

vidí svůj užitek. V knize Mýty ve vzdělávání čteme toto: „Není sporu o tom, že odměny a 

tresty přimějí člověka, aby něco udělal či neudělal. To nelze popřít. Mýtem je však víra 

v jejich dlouhodobý pozitivní účinek. Z dlouhodobého hlediska znamenají pro vývoj dětské 
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osobnosti dokonce značné riziko. Ve škole jsou odměny a tresty reprezentovány především 

známkami, písemnými sděleními rodičům (poznámky), veřejnou pochvalou či pokáráním a 

dalšími sankcemi, také však (a to výrazně) soutěžemi.“ (Nováčková, str. 23) Autorka by 

ráda ve výchovně-vzdělávacím procesu viděla větší využití vnitřní motivace žáků, jelikož 

tak se žák víc naučí, bude-li sám chtít, pokud se něco „nadrtí“ jen za účelem známky, 

výchovně-vzdělávací proces je sám o sobě velmi narušen, protože ten se stává pouze 

prostředníkem k získání známky. Autorka mezi podmínky vnitřní motivace řadí 

smysluplnost, spolupráci a svobodnou volbu.

Podle doktorky Nováčkové je přehnaný důraz na učebnice během vyučování také 

velmi manipulativní, jelikož předkládá dětem hotové informace, učí je, že pouze jedna 

odpověď je správná. Neučí je tvořivě ani kriticky myslet, vyhledávat si informace, 

pochybovat, objevovat, přemýšlet a diskutovat. Samozřejmě vše záleží na učiteli a na tom, 

jak on s učebnicí pracuje. Subjektivně nejsme proti tomu se učebnicí nechat vést, ale nelíbí 

se nám, když od ní učitel a děti neodtrhnou oči po celou dobu výuky. Také se domníváme, 

že se učebnice liší předmět od předmětu a autor od autora. Spíše nám vadí slepé rozkazy 

udávané žákům, že se mají doma naučit ty a ty stránky. Raději bychom viděli dohledání 

informací ze správných zdrojů nebo od rodičů a známých či vedení diskuse na určité téma. 

Jelikož tím žák téma použije a více se naučí, aniž by si to třeba uvědomil. 

Dalším problémem, který je záludný i v tom, že málokoho napadne o něm 

přemýšlet, je, že naše školství není ani trochu demokratické, naopak je velmi autoritářské. 

Autorita v negativním slova smyslu znamená moc. Netvrdíme, že ve třídě má panovat 

naprosto liberální prostředí, žák by měl mít respekt vůči svému učiteli, který by si ho měl 

zasloužit, ale neodbíhejme od tématu. To, co nám vadí, je učitelova hlavní role ve třídě. 

Žák nikdy nemá právo se podílet na spolurozhodování o určité věci, která se ho týká. 

Přitom, kdyby tomu tak bylo, mnohem raději by se poté podle ní choval. Vadí nám, jak 

učitel tímto svým přístupem s dětmi manipuluje, ani se jich nezeptá na to, co si o určité 

věci myslí. Domníváme se, že při dodržení určitých podmínek může mezi dětmi a učitelem 

panovat spolupráce. Tím by vzešel do popředí i pozitivní pohled na autoritu, který na ni 

nahlíží jako na vliv, založený na osobnostních vlastnostech, zkušenostech a dalších 

faktorech. Je totiž logické, že člověk se vzpouzí proti příkazům, které pro něj postrádají 

smysl. Dospělý by se v totožné situaci zachoval stejně.

Raději bychom měli ve škole vytvořit podmínky pro rozvoj zodpovědnosti. K tomu 

je dle autorky nutná možnost svobodné volby, kterou jsme již zmiňovali ve spojitosti 

s vnitřní motivací.
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Nepřiměřené manipulativní jednání spatřujeme i v časné selekci dětí, která je u nás 

hojně provozována a mnoha lidmi opěvována. Ovšem vidíme, že na zdárný sociální vývoj 

dítěte to působí nevhodně. Vezměme si třeba víceletá gymnázia. J. Nováčková proti této 

selekci argumentuje tím, že dítě by se mělo vyvíjet v heterogenní skupině, jelikož čím více 

se skupina stává výběrovou, tím více se z ní vytrácejí běžné sociální situace. Člověk je 

potom neumí řešit, když se s nimi nikdy nesetkal. Můžeme říci, že je velká 

pravděpodobnost, že bude později hluchý vůči potřebám ostatních lidí, které on v něčem 

vysoce převyšuje.

Také styl výuky na našich školách není demokratický, ale vede děti k nepřiměřené 

a troufáme si tvrdit i zbytečné soutěživosti. Dle J. Nováčkové děti nejsou tak chtivé 

soutěžení, jak se domníváme, naopak jsou do nich jen nuceny, pravděpodobně by si někdy 

rády zasoutěžily, ovšem rozhodně ne v takové míře. Soutěže zbytečně vyvolávají v dětech 

pocity méněcennosti. Nevyzrálé děti nutí k podvádění. Takto zaměřené formy výuky 

nejsou dobré pro psychický vývoj dítěte, jelikož je zde nebezpečí, že to na sebe bude 

nahlížet dle hlediska, jestli je lepší nebo horší než ostatní. Můžeme citovat: „ Využíváme a 

zneužíváme u dětí přirozenou lidskou potřebu být úspěšný a být přijímán, uznáván, 

oceňován. Jestliže vytvoříme prostředí, v němž k získání uznání je potřebné porazit druhé, 

pak pro naplnění přirozené potřeby uznání a úspěšnosti většina dětí do těchto akcí bude 

vstupovat.“ ( Nováčková, str. 33). 

Také Jiří Michálek ve své publikaci Topologie výchovy vyjadřuje obavy nad 

manipulativní rysem výchovy. Její úlohou ve společnosti si je spíše jistý, ovšem obává se 

toho, jestli ji lidé správně pochopili a jestli ji tedy dovedou správně uchopit a využít ji tak, 

jak by využita být měla. Autor této knihy se obává manipulativního vlivu výchovy, pokud 

je tato chápána pouze jako formování vychovávaného do určitého tvaru. Nelíbí se mu, že 

na objekt výchovy a jeho potřeby je zde brán malý zřetel. Příklad uvádí na dítěti, které 

téměř na vše, co po něm dospělý chce, odpovídá: ne! J. Michálek v této jeho stručné 

odpovědi vidí projev lidství  a samostatnosti. A jakožto takový o něm říká, že se ho 

musíme naučit vidět jako projev lidství  a samostatnosti, ne vzdoru a zpupnosti a jako 

takovému mu vyjít vstříc. Jelikož když se tak nestane, bude podle autora jádro lidství 

narušeno. My bychom se měli naučit tyto projevy postřehnout, pochopit, zamyslet se nad 

nimi a následně vůči nim zaujmout stanovisko. Samozřejmě nastane situace, kdy nás dítě 

jen zkouší a hraje si s námi, ale my bychom měli vidět ten rozdíl. Dítě je přece také člověk, 

není to jen zmenšenina dospělého, ale samostatně uvažující bytost, která má jen ten 

handicap, že se o sebe nedokáže sama postarat. A tak je na ni často nahlíženo jako na 
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někoho druhořadého, který nic nechápe a kterého je třeba jen utvořit či dokonce přetvořit 

k našemu obrazu.

Publikace Mýty ve vzdělávání se, jak vyplývá i ze samotného názvu, převážně 

zabývá problematikou výmyslů o výchovně-vzdělávacím procesu, které jsou bohužel 

hluboce zakotveny mezi lidmi. Vnímavý čtenář ovšem vycítí více či méně skrytou 

naléhavou otázku manipulace. Tímto slovem rozumíme takové zacházení s člověkem, 

které se ho snaží vmanévrovat do určité pozice, či donutit k určitému jednání, aniž by o to 

musel dotyčný vědět. Autorka se zabývala manipulací dítěte převážně skrze školu, určitá 

stanoviska uváděná v její knize se ovšem dají přenést na více situací, kde se spolu setkává 

vychovávající s vychovávaným. 

Jisté je, že kdykoliv na někoho výchovně působíme, vědomě nebo nevědomě jím 

manipulujeme. Domníváme se ovšem, že ne vždy musí tato manipulace být negativní. Dítě 

potřebuje cítit mantinely, jelikož tak ví, že někomu na něm záleží. My jsme touto kapitolou 

chtěli jen nastínit tento problém. Sami jsme toho názoru, že manipulace k výchově patří a 

jen těžko si představujeme výchovu, která by od tohoto aspektu byla zcela oproštěna. 

Důležité je, za jakých podmínek se výchova odehrává a zda si je vychovatel nebo kdokoliv 

jiný vědom svého obrovského vlivu, který má. Zda ví o tom, jak může dítěti pomoci anebo 

také ublížit. Rodič, vychovatel i učitel by nikdy neměl přestat o výchově přemýšlet, nebrat 

ji jen jako samozřejmost a danost, která je tady přece odjakživa, ale ptát se, k čemu 

člověka vychovává a proč vlastně? A proč právě on? Tato otázka nám vyvstává zvláště 

tehdy, když přemýšlíme o úloze učitele nebo vychovatele, neboli člověka, který si starost o 

ostatní a tím i o společnost zvolil za své povolání. Ten si přece musí uvědomovat, co 

všechno svým nesprávným jednáním může způsobit. Nedívejme se tedy na ty, které 

vychováváme, jako na lidi bez rozumu a bez zkušeností. Nedívejme se na sebe, jako na ty 

jediné rozumné a zkušené. Pomáhejme dětem na jejich cestě životem, ukazujme, 

pojmenovávejme a upozorňujme.
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Výchova jako nepochopení dítěte

V tomto dílu budeme přemýšlet o dosahu výchovy, která měla  na dítě 

traumatizující účinky. Vodítkem a inspirací nám bude tentokráte světoznámá publikace 

Dětství je drama od Alice Miller. Tento spis se zabývá nesprávnými výchovnými 

metodami, které děti traumatizují. Autorka je psychoterapeutka a tak se kniha zabývá 

příčinami těchto traumat a hlavně tím, jak je znovu odžít a tím je vytěsnit.

Po přečtení knihy jsme si ještě více jisti ohromným dopadem výchovy na člověka. 

Sice nesouhlasíme se vším, co je  v knize řečeno, ovšem vidíme a věříme tomu, jaké 

zhoubné následky může mít absence citu vůči dítěti v jeho raných fázích života. A nejen 

to, autorka se zabývá i případy, kdy rodič nemá dítě rád takové, jaké je, ale pouze když je 

kupříkladu hodné, svědomité a pilné, nosí pěkné známky nebo se stará o mladšího 

sourozence. Z takového přístupu dle A. Miller vyplývá, že rodič dítě miluje jen když…A 

toto když je velmi varovné pro všechny ostatní! Pro zdárný vývoj dítěte je nikoliv důležité, 

nýbrž nutné, aby cítilo, že je bezmezně milováno, i když třeba zrovna nemá náladu, má 

vztek nebo pláče, protože se mu přihodilo něco, s čím si neví rady. Dítě musí být milováno 

rodiči už jen z toho důvodu, že je jejich dítě. A musí to cítit a vědět za každých okolností. 

Nejhorší na celé věci je, že toto dítě, které vyroste do dospělého člověka, na skutečnost, že 

nebylo automaticky milováno, nahlíží zkresleně. Nejdůležitější pro dítě je láska jeho 

rodičů, respektive matky. Udělalo by cokoliv proto, aby ji získalo, jen aby se na ně matka 

láskyplně podívala, vzala je do náruče a políbila jej. Dítě je zkrátka bez matčiny přízně 

ztraceno. Dospělý člověk, jenž vyroste z tohoto dítěte, klade všechnu vinu za nedostatek 

lásky na svá bedra. Děje se to dle A. Miller z toho důvodu, že nechce přijít o iluzi krásného 

dětství, jelikož to není jednoduché. Chce doufat, že ho rodiče milovali a tak tedy, když ho 

zrovna nemilovali, mohl si za to sám, protože se přece nechoval podle jejich představ, něco 

provedl, a tak si pohrdání zasloužil. Autorka knihy Dětství je drama v této publikaci 

formulovala předpoklady, kterých je třeba dosáhnout, aby se dítě mohlo správně vyvíjet. 

Prvního předpokladu jsme se už dotkli, je to potřeba být chápáno a akceptováno, tedy moci 

vyjadřovat své pocity bez toho, aniž by se za ně muselo stydět či snad dokonce aby mu za 

ně bylo nadáváno. Bohužel se to ale děje častěji než si myslíme. Dítě se odmalička  nesmí 

ozvat, když se mu něco nelíbí, když pláče, dospělí jsou z toho nervózní. Není dobře, když 

člověk již od kojeneckého věku své emoce zadržuje, je zde pravděpodobnost, že se později
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bude muset vybít někde jinde a ke svým dětem se bude chovat stejně. Dalším 

předpokladem je, aby se dítě mohlo v určitém věku osamostatnit a toho velmi úzkého 

vztahu mezi ním a matkou se mohlo vzdát. Jde ale i to, aby se ho dokázala vzdát matka. 

Jelikož správně dítě vychovat znamená dopřát mu v dospělosti nezávislost a právo na 

samostatný život. Jinými slovy respektovat ho jako dospělou osobu, která už maminku 

tolik nepotřebuje. 

Podle A. Miller je ovšem nutností pro to, aby se tyto požadavky naplnily, to, aby 

rodiče sami vyrůstali ve stejných podmínkách, aby sami jako malí zažili stoprocentní lásku 

a pocity jistoty a bezpečí, jedině tak prý dokáží dát to samé svému dítěti. My doufáme, že 

to není úplná pravda, že se s tím dá něco dělat, i když rodič sám zažil poněkud horší vztah 

se svou matkou. Pokud by to opravdu bylo tak, jak tvrdí autorka (a jistě má ke svému 

tvrzení mnoho důvodů a podkladů, které se neodvažujeme zpochybňovat) bylo by vlastně 

všechno ztraceno, někdo, kdo neměl ideální dětství, by se už ani nemusel snažit dopřát ho 

svým potomkům. Mohli bychom to převést i na jiné situace. Například je hloupost, aby se 

dítě z rozvedené či dokonce rozvrácené rodiny ženilo či vdávalo, jelikož jeho manželství 

dopadne stejně tak jako to jeho rodičů? Alice Miller argumentuje tím, že dospělí, kteří byli 

jako děti ochuzeni o dostatečnou lásku a důvěru, jsou po celý život neuspokojení. A po 

zbytek života hledají to, co jim jejich rodiče nedali. Potřebují pochopení a bezmeznou 

lásku. Tito lidé si svého počínání většinou nejsou vědomi, ovšem i přesto musí jejich 

potřeba být uspokojena a k tomu jsou nejlepším prostředkem jejich děti. Události se tedy 

opakují a my jsme svědky začarovaného kruhu. Jejich malé bezbranné děťátko je naprosto 

závislé na přízni rodičů a tak dělá vše, co se po něm chce, jen aby ji získalo. A. Miller tedy 

tvrdí, že hlavní věc, o kterou tu běží, je pocit jistoty. Matka je nejistá, protože její 

rovnováha závisí na chování jejího dítěte. Tato nejistota je dle autorky skryta v totalitním 

způsobu výchovy, s čímž podle nás lze částečně souhlasit. Dále se k tomu v knize píše: 

„K tomu přistupuje podivuhodná schopnost dítěte tuto potřebu matky nebo obou rodičů 

intuitivně, tedy nevědomě vytušit a uspokojit, tzn. převzít funkci, jež mu byla nevědomě 

přidělena.“ ( Miller, str. 9) Dítě zde vlastně vystupuje jako určitá loutka, která má splnit to, 

co nebylo splněno kdysi, kdy to splněno být mělo. Tato manipulace s dítětem je děsivá. 

Nechceme věřit tomu, že každý rodič s nenaplněnými potřebami je odsouzen k tomu, aby 

jejich naplnění vyžadoval od svého dítěte. Dítě tu není od toho, dítě je dítětem proto, aby 

vyrůstalo v šťastné a spokojené rodině a aby si jen hrálo. Ano, jeho hlavní náplní je hra, ne
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plnění potřeb zploditelů a už vůbec ne starání se o ně nebo o své sourozence. Svět by asi

byl hned hezčí. Musíme uznat, že na slovech Allice Miller něco je. I když nám určité 

pasáže knihy připadají přehnané, protože v nich vidíme opačný extrém, kdy dítě využívá 

rodiče jen jako loutku, která mu má splnit všechny jeho tužby a přání. Ale zpět k věci. 

Pokud se s dítětem takto zachází, není mu dovoleno věci prožívat, není přijímáno se svými 

pocity a hrozí mu tedy, že matku ztratí, výsledkem je to, že nemůže nic prožívat a tedy ani 

jednat tak, jak by samo chtělo. Tyto citové reakce jsou tedy vytěsněny, ovšem jen napůl, 

jeho nevědomí je nevytěsní nikdy, zůstanou uloženy a jednou vyplavou na povrch. A. 

Miller v této souvislosti hovoří o vytvoření falešného já, čímž myslí já, které se chová jen 

podle toho, co se po něm žádá a nikoliv tak, jak by si samo přálo.

Co se týče všech těchto skutečností, tak s autorkou souhlasíme a děkujeme jí za 

napsání této publikace. Ovšem naše nadšení se zmírňuje, přihlédneme-li k pohledu A. 

Miller na výchovu, který je velmi silně prodchnut antipedagogickými idejemi. Její důraz na 

potřeby dítěte je přehnaný. Souhlasíme s tím, že by se jeho potřebám mělo naslouchat. 

Ovšem nemyslíme si, že by se měly stát jediným řídícím činitelem výchovného působení. 

Jde nám přece o zdárný vývoj dítěte, toho chceme dosáhnout tím, že budeme nedůslední? 

Výsměch A. Miller právě důslednosti nám přijde opravdu neoprávněný, je to názor 

psychoterapeuta, ne pedagoga a my jako lidé, zajímající se o pedagogiku, nad ním 

vyjadřujeme své nepochopení. Také se domníváme, že názory v knize Dětství je drama o 

traumatizujících zážitcích jsou poněkud nadsazené. Už samotný název je krajní. Jelikož 

autorka pohlíží na sebehorší výchovnou situaci tak, že okamžitě působí dítěti trauma. Ano, 

je to možné, ale my máme ten názor, že pokud ve výchově převažuje citlivý přístup a dítě 

je akceptováno a milováno, nesrazí ho na kolena jedna nepříjemná zkušenost s rodiči. 

Raději bychom viděli větší analýzu těchto situací a jejich hodnocení v kontextu, tzn., jestli 

k nim dochází často nebo výjimečně. 

( Vycházíme zde z příběhu popsaném na stránkách 52-53 v knize Dětství je drama)
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Pryč s výchovou?

Přikročili jsme k extrému a tak vás zveme na krátkou podívanou do života bez 

výchovy. Nejprve si musíme objasnit termín postpedagogické hnutí, který budeme 

zmiňovat. Tento směr se rozvinul v 80. letech, kdy se opřel o vzrůstající rozvoj práv dítěte 

a antipedagogické ideje. Tento směr vidí vztah dospělý - dítě jako rovný, názory ani 

jednoho z nich nejsou lepší ani horší. Člověk je veden k pocitu, že všichni ostatní jsou mu 

rovnocenní. Za představitele hnutí je považován Hubertus von Schoenebeck. Tento muž se

již nemohl dívat na pedagogické koncepce, zvláště pak na zážitky zodpovědnosti, 

mocenství a manipulace, a tak studoval, jak by to mohlo fungovat jinak, a poté sepsal 

krátký ale zato výstižný spis Život s dětmi bez výchovy. Zde představil svou koncepci s 

názvem Amikace, kterou se rozumí: „Přátelský vztah člověka k sobě samému, k jiným 

lidem, ke světu.“ (Schoenebeck, str. 4) Tento vztah se má dle autora projevovat 

v každodenním jednání, vidění a hodnocení světa. 

H. von Schoenebeck zpochybňuje výchovu. Uvědomuje si ovšem její zakotvení ve 

společnosti a to ho jen podněcuje k tomu ji vymazat ze života lidí. Nevidí na ni jedinou 

pozitivní věc, odmítá ji jako takovou. Vadí mu zejména to, že v tradičním pojetí je na děti 

často nahlíženo takovým způsobem, jako by byly jen hloupé bytosti bez názoru. A když už 

dostanou šanci svůj názor projevit, nikdo je neposlouchá, protože jsou ještě moc malí na 

to, aby té určité situaci rozuměly a tak je jejich názor jistojistě nesprávný. Toto vidění dětí 

je podpořeno tím, že nemají všechna práva jako mají dospělí. Jako příklad je uvedeno 

právo volit. Postpedagogické hnutí má za to, že děti a mládež musí mít stejná práva, která 

mají dospělí. Věkovou hranici považuje za diskriminaci. My toto nadšení nesdílíme, 

konzervativně se domníváme, že bez informací, určitého vzdělání a zkušeností by mohla 

být volba dosti zkreslená a náhodná. Na druhou stranu bychom ale rádi viděli možnost, kdy 

by se děti vyjadřovaly k politickým záležitostem, které se jejich života týkají stejnou 

měrou jako se týkají nás dospělých. Ať vysloví svůj názor a  ať je tento názor brán v potaz. 

Další diskriminaci vidí H. von Schoenebeck v potlačování svobody myšlení, kterou 

spatřuje v tom, že děti musejí povinně chodit do školy minimálně do té doby, než završí 

povinnou školní docházku. Svůj argument o tom, že je to proti svobodě myšlení, 

ospravedlňuje tím, že  se děti ve škole nemohou chovat podle svých přání, naopak musejí 

dělat to, co se po nich žádá a tím podle autora dochází k vymezení toho, co si mají  myslet. 

Postpedagogické hnutí se svým požadavkem volné výchovy tedy vyžaduje zrušení povinné 
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školní docházky. Jako důvod předkládá tvrzení, že tato norma není přírodním zákonem a 

jako taková se dá lehce změnit. Dále argumentuje tím, že povinná školní docházka je 

podstatná pouze pro dospělé a že se děti mají učit jen to, co samy uznají za vhodné. Škola 

se zde rýsuje ve světle zrůdné instituce, která děti zotročuje. My považujeme nárok na 

zrušení povinné školní docházky za absurdní. Vidíme v něm krok nazpět. Argument o 

přírodním zákonu se nám jeví jako směšný. Kdo říká, že všechny přírodní zákony jsou 

správné a jako takové naprosto v pořádku? Dobrá, řiďme se tedy zákony přírody, nechť 

přežívá jen ten nejsilnější. Mějme volnou výchovu, ať si děti dělají, co chtějí. Druhý 

argument, tedy ten, že pro děti není povinná školní docházka důležitá a mají se učit jen to, 

co chtějí, nám přijde taktéž nesmyslný. Nechápeme, jak má dítě vědět, co se chce učit, 

když ještě nebylo s ničím seznámeno? Jak má vědět, že nalezne zalíbení v přírodních 

vědách, když ještě nenechal nikoho, aby mu o nich vyprávěl? Může se samozřejmě stát, že 

mu o nich již něco naznačil někdo z rodiny nebo některý známý, ale kde bereme tu jistotu, 

že by ho přeci jen nezajímalo i něco jiného? Domníváme se, že aby mohl člověk žít v naší 

společnosti, rozumět jí a cítit se v ní dobře, potřebuje k tomu všeobecné vzdělání. Ať ho 

má a po jeho absolvování se specializuje a věnuje se tomu, v čem nachází hlubší zájem. 

S popsáním školy jako zrůdné instituce ale nemůžeme zcela nesouhlasit. Museli bychom 

být naivní a slepí. Nemůžeme tvrdit, že se ve škole k dětem vždy chovají tak, jak by měli. 

Spousta učitelů se chová mocensky a nespravedlivě. Děti jsou často ponižovány. A přesto 

nám tvrzení, že škola děti zotročuje připadá jednostranné a extrémní.

Snad nejvíce je H. von Schoenebeck pobouřen tvrzením, se kterým pedagogika 

pracuje (i když se nedomníváme, že se to dá takto všeobecně tvrdit), totiž že člověk, když 

se narodí, tak neví, co je pro něj dobré. Jedná se tedy o to, zda člověk je nebo není již od 

porodu (či dokonce už před ním) osobou plně zodpovědnou. Autor je rozhořčen 

myšlenkou, že někdo jiný má za dítě rozhodovat téměř o všem, co se ho týká, až do dne, 

který je kýmsi určen jako den, kdy se z dítěte stává dospělý jedinec. V našem životě se to 

zodpovědností jen hemží, toto slovo užíváme velmi často, to nemůžeme popřít. Hlavně 

dospělí tímto slovem argumentují, když už nemají co říct. V knize Život s dětmi bez 

výchovy se dokonce píše: „Svět dospělých je odpovědný za svět dětí. Neexistuje však 

rovnoprávnost mezi dospělým a dítětem ve vztahu odpovědnosti za sebe sama.“

( Schoenebeck, str. 6) 

Podle H. von Schoenebecka nemá tvrzení, že dítě za sebe nemůže být zodpovědné, 

žádné opodstatnění. Pohled Amikace je ten, že to, že dítě za sebe není odpovědné, opět 

není přírodním zákonem. Že je to jen staromódní nazírání dospělých. My tento názor

nesdílíme, máme naprosto opačné mínění. Kdyby příroda považovala malé dítě za plně 
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odpovědné, proč by ho potom vypouštěla na svět tak bezradné? A proč by tuto 

neschopnost postarat se o sebe prodlužovala na dobu několika let? Ano, souhlasíme s tím, 

že to je pohled člověka, že to on to tak vymyslel. Ale nejsme v našich názorech na 

odpovědnost tak vyhranění. H. von Schoenebeck nám říká, že lidé dokážou už od svého 

narození rozpoznat, co je pro ně důležité. Nikdo za ně nemusí v tomto ohledu rozhodovat. 

Autor připouští, že mezi dospělými a dětmi jsou rozdíly ve znalostech a v chování, ovšem 

podle něj má každý mít svůj pohled na věc a podle toho se řídit.

Když dítěti odepřeme to, aby bylo samo za sebe odpovědné, bude to podle H. von 

Schoenebecka považovat za útok na svoje chápání. Začíná postupný rozklad sebedůvěry 

ale také důvěry ke všem ostatním a dále k celé společnosti. I toto stanovisko nám připadá 

zbytečně přehnané. Máme za to, že se taková věc může přihodit, ale myslíme si, že se to 

nedá generalizovat a tvrdit s naprostou jistotou.

Pokud tedy vychovávané dítě (berme tedy jako danost, že vychovávající má za 

vychovávaného odpovědnost) pociťuje jako agresi, když je za něj někdo odpovědný, jak se 

potom cítí dítě, které není vychovávané? Pokud je něco takového vůbec možné? Cítí se 

sebejistě a šťastně? Tato rovina pohledu je podle našeho názoru v publikaci Život s dětmi 

bez výchovy nedostatečně zpracována. Spíše se domníváme, že takové dítě se cítí zmateně 

a nešťastně, protože když si může dělat, co chce, když za něj nikdo nenese odpovědnost, 

nikomu na něm vlastně nezáleží. Netvrdíme, že to tak je, pouze konstatujeme, že si to dítě 

může myslet. My si myslíme, že když dítě nemá hranice svého chování, které jsou dány 

odpovědností jeho rodiče/ů, je úzkostné a neví, co si počít. Jsme toho názoru, že člověk 

potřebuje určité zkušenosti, aby mohl žít sám za sebe.

Souhlasíme s tím, že tvrzení: „Já vím nejlépe, co je pro tebe nejlepší“ je ponižující 

a nechceme ho vypouštět z úst. Ale přesto jsme toho názoru, že se oba pohledy na dítě dají 

skloubit a že lze najít zlatý střed. Víme moc dobře, že v každé oblasti života jsou extrémy 

na škodu a proto nechceme život s dětmi bez výchovy. Podle nás to ani není dost dobře 

možné, protože by potom rodič nesměl na dítě ani promluvit, ani mu nic doporučit, protože 

by to už mohlo být považováno za to, že ho vychovává.



43

Závěr

V naší práci jsme se snažili popsat různé argumenty pojednávající o tom, jak moc je 

V nás potřeba výchovy zakořeněná a jaký je její dosah, nebo-li jako moc nás ovlivňuje.

Myslíme si, že se nám alespoň zčásti povedlo ukázat, že výchovný dosah je nezměrný, ať 

už v tom pozitivním nebo negativním smyslu slova.

Za cíl jsme si stanovili dokázat, že bez výchovy se obejít nelze. Rozebrali jsme se 

stanoviska lidí, kteří mají za to, že to možné je. Ovšem, jak jsme již řekli v konkrétních 

kapitolách, jejich slova nám připadají nedostatečná. Jelikož nepíšou o tom, že se nemáme o 

dítě vůbec starat. Neříkají, že máme dítě pohodit do lesa a nechat ho tam být. Podle nás 

chtějí jen výchovu zbavit určitým jejích forem. Souhlasíme s tím, že výchova by se měla 

trochu změnit, aby více respektovala osobnost dítěte, ale nesouhlasíme s jejím vymizením 

a ani ho nepovažujeme za možné. V praxi vidíme, že západní svět už se od antivýchovných 

teorií odvrátil, jelikož poznal jejich stinné stránky.

Myslíme si, že výchova je ve společnosti silně zakořeněná a že je naprosto 

instinktivní. Většina lidí se automaticky stará o své potomky, stejně jako se o ně starají 

zvířata.

Je ovšem pravdou, že v poslední době hovoříme o krizi výchovy, která je převážně 

způsobena krizí výchovných cílů. Nevíme, k čemu máme děti vychovávat, je pro nás 

problémem stanovit si požadavky, protože netušíme, jaká bude doba, až člověk, kterého 

vychováváme, bude dospělý. Vývoj naší společnosti je moc ukvapený na to, abychom 

věděli, k čemu máme naše děti vychovávat. Máme vlastně vůbec odvahu vychovávat? Kde 

bereme tu jistotu, že na to máme právo? Co když tím překračujeme určité pravomoci, co 

když tím dítěti škodíme? Jsme často bezradní, jednáme zkratkovitě a dokonce se stává, že 

nás děti obtěžují. Potom, co děti vychováváme s nejistotou, se často dostáváme do situace,

že čelíme jejich činům, které jsou pro nás nepochopitelné. Děje se to z nedostatku lásky? 

Kéž by to tak bylo, kéž by odpověď byla tak jednoduchá. Dříve lidé vychovávali více 

samozřejmě, domníváme se, že to bylo i tím, že o výchově tolik nehloubali, řešili ji 

mimovolně. Ale kam to vedlo? Byla taková samozřejmá výchova vždycky tím nejlepším 

řešením? Obáváme se, že na otázky výchovy nikdy nebude možné nalézt jednoznačnou 

odpověď, co člověk, to jiný názor. A samozřejmě také, co dítě, to jiná osobnost. 

Věda o výchově není vědou lehce změřitelnou, není vědou o jasně prokazatelných 

argumentech. Můžeme vydat knihy s podrobnými návody o tom, jak vychovávat. Ale není 
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lepší vychovávat intuitivně a hlavně s láskou? Poskytnout dítěti poklidný a bezpečný 

domov?

Myslíme si, že výchova by se měla rozvíjet a měnit ve shodě s tím, jak se vyvíjí 

naše společnost. Jsme ale proti všem extrémům. Zkušenosti nám ukazují, že ani přehnaně 

autoritativní působení, ani volná výchova nejsou vhodným řešením. Proto vychovávejme 

s láskou, prosazujme naše podstatné a zdůvodnitelné požadavky, ale ne dogmaticky. 

Přemýšlejme o výchově a o tom, kterak se jí zhostit, aby co nejvíce brala ohledy na 

osobnost a tužby našeho dítěte. Ovšem nepodléhejme těmto tužbám moc, jsme to přece 

my, kdo vychovává.
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