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Úvod 

Ve své práci jsem se rozhodl věnovat kategorii odpovědnosti, kterou můžeme 

označit za jeden ze základních výchovných cílů většiny vychovatelů. Často a v různých 

souvislostech o ní hovoříme jako o něčem nepostradatelném v osobnosti člověka, resp. 

v jeho identitě, považujeme ji za jednu z nejdůležitějších vlastností, která je spojena s 

utvářením charakterové a hodnotové orientace člověka, ale málokdy tuto kategorii přesně 

charakterizujeme a nenacházíme tím tak pro své požadavky jasná a výstižná 

opodstatnění. 

Proč je právě odpovědnosti přikládán takový význam? Je o ní často hovořeno, je 

všemi skloňována jako jedna z nejpodstatnějších vlastností člověka, která má být v 

procesu výchovy tou nejvíc posilovanější a nejvíc rozvíjenější, ale etymologie tohoto 

slova a jeho význam už tak často reflektovány nejsou. Mnohdy v postojích rodičů 

slýcháváme názory: "Hlavně aby ten náš kluk byl zodpovědnej", "Ty v sobě nemáš kus 

odpovědnosti!", "To je ale nezodpovědný přístup!". 

Přiznávám, že i já sám si od dětských let kladu otázku, co to vlastně odpovědnost 

Je. Proč je pro rodiče tolik důležité, aby byli jejich syn/dcerka zodpovědní? Proč je 

lidskou společností takový jedinec vysoce oceňován a jeho zodpovědný přístup k 

čemukoliv je všeobecně pokládán za nejsprávnější a je po něm zároveň vyžadován v 

celém jeho životě, v mnoha různých souvislostech a situacích? Zodpovědný má být 

přístup k práci, k osobnímu životu, k potomkům a jejich výchově, máme být zodpovědní 

v lásce a obecně řečeno v celém životě. Ale co takový odpovědný přístup znamená? Co 

znamená v praktické podobě. A jak se promítá do chování jedince? Kde jsou hranice 

individuální odpovědnosti? (Jsou jedinci, kterým jejich přílišná odpovědnost přináší spíš 

problémy, psychické obtíže a emoční neklid, úzkost...etc.) 

A je vůbec možné vychovávat ke komplexní odpovědnosti, když z praxe víme, že 

jeden a týž jedinec dokáže být v jedné situaci či při plnění konkrétního úkolu vysoce 

odpovědný a v jiné souvislosti vykazuje známky naprosto nezodpovědného chování? 

Avšak jak do tohoto procesu vstupuje stejně významný apel na svobodu jedince? Souvisí 

spolu nějak kategorie svobody a odpovědnosti, a do jaké míry? Pokud ano, a shodneme-li 

se na faktu, že právě tyto dvě kategorie jsou těmi, které by měly být v člověku od dětství 
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pěstovány, posilovány a výchovně ovlivňovány, přichází otázka - jak tedy? Jak do tohoto 

procesu vstupuje výchova s kategorií autority? Je možné najít a aplikovat optimální 

postoj k rozvoji zmíněných kategorií? A jak souvisí zejména rodičovské postoje s 

rozvíjením těchto kategorií? 

Alespoň na některé z těchto otázek bych chtěl ve své diplomové práci hledat 

odpovědi, nebo možná lépe řečeno další a hlubší inspirace k přemýšlení. 

Zároveň v první, druhé, páté a šesté kapitole uvádím výsledky své empirické 

sondy. Sondu zakládal dotazm'k s otázkami vždy významově spojenými s obsahem dané 

kapitoly. Dotazník není standardizovaný a byl mnou vytvořen na základě témat, kterým 

se v jednotlivých kapitolách věnuji. Přesné znění otevřených otázek bude vždy v každé 

subkapitole uvedeno, celkové znění s ukázkami některých odpovědí přináší příloha 

diplomové práce. Na základě zjištěných dat se budu snažit o jakési zrcadlení uvedeného 

teoretického postoje některých odborníků s názory rodičů. 

Metodika práce s dotazníkem byla určena náhodným výběrem třiceti rodin, 

v nichž žijí děti a mladí dospělí ve věkovém rozmezí od deseti do dvaceti pěti let. Vesměs 

se jednalo a úplné a funkční rodiny, většinou ze střední sociální vrstvy. Míra dosaženého 

vzdělání nebyla reflektována, ale z některých otevřených rozhovorů s rodinami je zřejmé, 

že odpovídali lidé s různým stupněm vzdělání. Vráceno mi bylo celkem dvacet 

dotazníků, které jsem vyhodnotil. Žen - respondentek bylo více než mužů v poměru 

dvanáct žen ku osmi mužům. 

Výzkumnou sondu tedy nepřipojuji tradičním způsobem do závěrečné kapitoly, 

ale přikládám její jednotlivé výsledky k různým kapitolám jako jejich reflexe. 

Vyhodnocování nebylo tolik komplikované, ale na druhou stranu je nutné poznamenat, že 

se jednalo o sedm otevřených otázek, a proto jsem postupoval způsobem, kdy jsem 

k sobě sdružoval stejné odpovědi buď smyslem, nebo přímo tak jak bylo doslovně 

uvedeno a odpovídalo vyjádření dalších respondentů. 

Stejné či výrazně podobné odpovědi (lišící se pouze v detailech jako jsou množná 

a jednotná čísla a nebo slovosled) jsem tedy sjednotil a vypočítal výsledky v procentech 

podle následujícího vzorce: 
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Př.: 

9 (Počet stejných odpovědí) : 20 (Celkový počet respondentů) * 100 

Výsledky jsou, myslím, uspokojivé, převládala spíš shoda V jednom procentu 

uvádím vždy nejzajímavější odpovědi. 

Ve své práci tedy věnuji prostor i myšlenkám neodborníků, abych nastínil, co si 

pod odpovědností někteří rodiče představují, k čemu se snaží své děti vychovávat a jak a 

podle čeho posuzují jednání svých dětí, pokud takové jednání označují za "odpovědné". 

Vzhledem k větší přehlednosti jsem se zároveň rozhodl připojit odkazy na 

použitou literaturu na závěr každé kapitoly. Celkový podrobný seznam je samozřejmě 

uveden v závěru diplomové práce tak jak je obvyklé. 

9 



1 

Co je to odpovědnost 

1.1 

Odpovědnost jako teoretický problém z hlediska přírodních a společenských 

věd 

Co je to odpovědnost? Pro svou úvodní úvahu jsem se rozhodl inspirován autory 

různých vědeckých disciplín rozvést téma v několika rovinách. Nabízím pohled ve svém 

důsledku komplexní, neboť i tak vnímám kategorii odpovědnosti. Jako interdisciplinární 

a do jisté míry osobnost člověka i přesahující kategorii. 

Diplomovou práci nazývám "Vliv výchovných postojů rodičů na utváření 

odpovědnosti jedince vůči sobě a okolí". Tedy už z názvu je zřejmé, že kategorii 

odpovědnosti rozděluji na dvě oblasti. Na oblast ryze subjektivní, která má ve svém 

důsledku dopad individuální a jejíž zájem je nasměrován pouze introspektivně, a dále 

hovořím o oblasti "okolí", jímž rozumím nejbližší okolí jedince (rodinu, spolužáky, 

nejbližší přátele), dále pak širší okolí, jako jsou formální a neformální skupiny, se 

kterými se v různých vývojových obdobích jedinec identifikuje a k nimž se vztahuje na 

základě svých aktuálních potřeb, hodnot, přesvědčení a postojů. 

Na následujících řádcích uvedu několik formulací předních myslitelů z oblasti 

společenských a přírodních věd, abych tím nabídl některá témata, která bychom nejen v 

procesu výchovy mohli považovat za důležitá. Pojetí odpovědnosti je u těchto autorů v 

mnoha ohledech velmi inspirativní a podnětné. Souhrnně se dá říct, že se liší v pojetí 

vlivů, které utvářejí člověka. Jde o rozpor ve vnímání lidské bytosti a determinacích 

jejího vývoje. 

Antoine de Saint-Exupéry vtiskl jedné z postav své knihy Malý princ slavnou 

větu: "Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal". Touto připomínkou se 

dostávám do první roviny svého uvažování o odpovědnosti. Do souvislostí vztahových, 

potažmo mezilidských. V čem tkví hloubka Exupéryho myšlenky? Do jaké oblasti staví 

naše uvažování? Často slýcháme interpretace této myšlenky, že se jedná o vyjádření 
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povinnosti každého z nás postarat se o toho druhého, že jde o morální závazek stát 

druhému, blízkému člověku po boku v dobách dobrých i zlých nebo že se jedná obecně 

řečeno o vyjádření důsledku vztahového jednání. V mnoha ohledech nám tyto jednotlivé 

interpretace nabízejí postoje společensky žádoucí, pro sociální, lidsky významné. Na 

těchto faktech se shodnou nejen odborníci, ale i neakademická laická veřejnost. Cílem a 

jedním ze smyslu mezilidských vztahů by měla být na základě těchto úvah tedy 

odpovědnost vzájemná. Bližší specifIkace toho, za co všechno jsme ve vzájemné 

odpovědnosti vlastně odpovědní, spadá však už do složitějšího komplexu úvah. 

Jsme ve vztahu zodpovědní za život druhého člověka, zajeho sociální a materiální 

situaci, za jeho vzdělanost, za jeho nakládání s prožitky, za jeho práci se zkušeností, za 

jeho vztahy s druhými lidmi? Tyto otázky se jeví jako velmi citlivé a podléhají nejvýše 

osobní analýze každého z nás. Myslím si, že odpověď na otázku, za co za všechno 

neseme odpovědnost, my lidští jedinci, kteří jsme se vyčlenili z fyziologického 

přírodmno řádu a začali po staletí kultivovat své myšlení a city, si musí každý z nás 

stanovit sám. 

Z prvních základních uvedených myšlenek je zřejmé, že se vždy jedná o něco, na 

co bychom se měli více ohlížet, čemu bychom měli podřídit i některé vlastní potřeby a 

touhy, a že tedy jde o něco, co je všeobecně považováno za nadřazené našemu 

sobeckému zájmu. Jde patrně o takovou vlastnost, kdy neprosazujeme svůj zájem na úkor 

druhých, na úkor okolí. Jde o otázku naší vůle, našeho chtění něco nějak udělat. 

V této souvislosti si ale připomeňme, že otázka vůle a toho čím je v konkrétní 

praxI určována, zdali smyslovými motivy libosti a nelibosti a nebo rozumem jako 

nejvyšším rozhodovacím činitelem, je otázkou v historii častokrát řešenou. 

Britský biolog a etolog Dawkins dokonce v rámci své teorie o determinaci 

lidského chování staví do popředí tzv. sobecký gen, o kterém tvrdí, že není jen molekulou 

DNA, ale už svým samotným charakterem a funkcí je v podstatě "sobeckým". Sobeckost 

je pro něj základní vlastností, stejně jako pro všechny další molekuly, neboť míří za 

jasným účelem, který struktuře molekuly při procesu sebeutváření dopomáhá přežít a 

reprodukovat se dál a dál do dalších a složitějších systémů. Sobeckost je tedy, dle autora, 
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přirozenou vlastností každého genu. Toto pojetí však člověku bere "sen o nezištném 

altruismu, který se nestará o biologickou identitu svého cíle. " 11 

Podle Dawkinse je altruismus ve svém základu sobecký, neboť jeho cílem je 

sdílení společných genů s příjemci tohoto altruismu. V dovětku knihy Sobecký gen píše 

biolog Zrzavý: "Genu je jedno sedí-li jeho kopie ve mně, v mém dítěti nebo v mém 

sourozenci, a tak se mohu, ba dokonce mám obětovat v jejich prospěch, pokud tím v 

jejich tělech zachráním více kopií genů. (...) Jedinec je jenom krátkodobá koalice genů: 

egoismus jedince (. . .) je prostě součtem egoistických zájmů jednotlivých genů. " 2/ 

Kompetice (jako výsledek praktického užití vlastností genů) je v tomto smyslu 

tedy chápána jako prostředek k úspěšnosti rodu a rodově sblížených jedinců a kjejich 

přežití. Z psychologie ostatně víme, že jako první zachráníme spíš své blízké než např. 

sousedy. 

Ale i tuto teorii lze podrobit kritice, protože zachraňuji-li kohokoliv jiného než 

sebe, nechovám se z pohledu morální postkonvenční normy sobecky. Společenské vědy 

totiž pracují s individualistickým pojetím jedince, a proto lze i tuto biologickou teorii 

napadnout. Můžeme doložit na výjimkách, že existují i jedinci, kteří se chovají jinak, než 

by se dalo na základě biologické predikce očekávat. Tyto výjimky, často vstupující do 

dějin, nejsou bohužel biologickými vědami respektovány, neboť se matematicky a 

statisticky jedná o naprosto nevýznamnou odchylku. Rozdíl mezi pohledy je zkrátka v 

tom, že biologie pracuje s obecnější normou a vědy společenské, např. pedagogika 

vnímají jednotlivce jako základní jednotku svého výzkumu a případné následné 

intervence. 

Dostávám se k obsahu následující kapitoly, v níž se věnuji tématu svobody, a 

proto mne napadá, na základě nastíněných premis, zdali je vůbec možné, aby si lidé 

zvolili něco svobodně a mohli za toto rozhodnutí nést odpovědnost? 

V každém případě tato hypotéza, ostatně jako všechny hypotézy, má plné právo, 

aby byla vyvracena, protože jedině vyvratitelná, ale doposud nevyvrácená hypotéza je 

platná. Ve smysl lze pouze uvěřit a to následně způsobí, že v konání a v životě smysl 

nalézáme. Ostatně Konrád Lorenz k těmto způsobům přemýšlení nahrává svými 

úvahami, když uvádí, že teorie poznání je vždy založena na procesu, kdy prvotní úsudek 
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podrobíme interakci s dalšími zkušenostmi a smyslovými podněty a teprve tehdy se 

rozhodneme, zdali byla daná myšlenka správná či nikoliv. 

Jak však upozorňuje Lorenz, v dogmatickém přijímání nevyvrácených hypotéz je 

možná jedno z největších nebezpečí pro naši civilizaci. V mnohém je Lorenzův model 

podobný tomu, o čem pohovořím v subkapitole 1.3.1. Lorenz se ve svých úvahách obrací 

nejen k odborné veřejnosti s aktuálními výzvami, ale zejména k nejširší veřejnosti. O 

dogmatickém přijímání nevyvrácených hypotéz mluví jako o doktrínách. 

Jednou z takových doktrín je právě, dle Lorenze, víra v neomezenost a absolutní 

moc podmíněného reflexu. Věříme-li, že na svět přicházíme pouze jako tabula rasa, jak 

nám svým způsobem tvrdí biologové, je výsledkem předpoklad, že se všemu musíme 

naučit, tedy i tomu, v co má člověk věřit, co má cítit, co si má myslet ... etc. 3/ 

Proto je tak jednoduché, i bez ohledu na politický systém, nakládat všemožně s 

lidskou individualitou a neustále útočit a mnohdy v masovém měřítku na lidskou identitu. 

Toho lze totiž přímo geniálně využít v jakémkoliv odvětví průmyslu, kde přesvědčení, že 

"Toto je to, bez čeho nelze žít, být štastný a vést smysluplný život" denně útočí na naše 

kapsy a zvyšuje ekonomický obrat. Z morálního pohledu se jedná o vysoce konformní, 

masovou a individuum nerespektující manípulaci. Tato behavioristická doktrína, jak píše 

Lorenz, hlásá, že každý z nás by se mohl za "ideálních" podmínek plně rozvíjet, (a tak by 

se mohli rozvíjet rovnocenně všichni lidé), ovšem pouze v případě nastolených 

"ideálních" podmínek pro všechny. Ideální podmínky by podle této teorie formovaly 

ideální lidi. Jistě by měli mít všichni lidé právo na stejné šance ve vývoji, ale podle 

Lorenze si však nejsme rovnocenní ve svých možnostech. Navíc n'ká: "Nikdy v minulosti 

nebyly tak velké masy lidstva rozděleny na tak málo etnických skupin; nikdy nebyla 

masová sugesce tak účinná; nikdy dříve neměli manipulátoři k dispozici tak důmyslné 

reklamní techniky a tak působivé hromadné sdělovací prostředky jako dnes." 4/ 

Uvědomíme-li si rok vzniku této úvahy - rok 1973 a podpoříme-li svou vzpomínku 

rekapitulaci událostí, ke kterým ve světě od té doby došlo na poli historicko-politického 

života, pocítíme jistě znepokojující dimenzi těchto filozoficko-empirických úvah. 

Pro pedagogiku, jejíž nebezpečí občas také můžeme spatřovat v jisté dávce 

normativnosti, je ovšem důležitým východiskem fakt, že jako věda pojímá osobnost jako 

komplex bio-psycho-sociálních determinant a věčná otázka, zdali se kryje lidská činnost s 
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přírodní kauzalitou motivace libosti a nelibosti a nebo je-li "rozum (transcendentalita) 

určujícím důvodem vůle" s/ je z mého pohledu důležitou součástí nikdy nekončícího 

přemýšlení o životě, jeho smyslu a sociálních systémech. Vědomou práci s tímto tématem 

považuji za jeden ze základních předpokladů úspěšné, kompetentní, vědecky erudované a 

hlavně odpovědné práce s člověkem jako se základním tématem a obsahem dané 

společenské či přírodní vědy. 

Obloukem však zpět k základní otázce - kde se v nás, lidských bytostech, tato 

prosociální vlastnost tedy bere? Jakými cestami docházíme k jejímu přijetí a zakořenění 

do charakterových struktur osobnosti? Kdo a za jakých okolností nám toto osvojení 

zprostředkuj e? 

Například Matějčkova úvaha je vedena mnoha směry. V odpovědnosti spatřuje 

sókratovský vnitřní hlas Daimonion, křesťanské svědomí, analytické superego, 

bemeovské transakční pojetí "rodiče ve mně", nebo něco, co souvisí se sociální 

inteligencí, s mezilidskými vztahy a s hodnotou těchto vztahů. " Ve výchově pak jde o to 

(hrubě řečeno), jak právě toto cosi do sebe dostat, jak to př~jmout - či jak to zařídit, aby 

to naše děti přijaly a aby jim to bylo k dobrému. " 6/ 

Pohled na odpovědnost můžeme v Matějčkově díle vystopovat ve chvíli, kdy 

přichází s otázkou, kde se vlastně odpovědnost vzala. Připomíná, že ji všichni po tom 

"druhém" požadujeme a zahrnujeme ji do vlastností pro život nejdůležitějších. 7/ 

Etymologií slova odpovědnost je vyjádření responzibility na určitý apel, žádost 

nebo prosbu. V optimálním případě tedy jde o určitou připravenost a odhodlanost k 

responzibilnímu postoji. V širší míře, jak uvedu v dalších kapitolách, jde však o komplex 

většího počtu vlastností a postojů. Jednoznačně ale jde o postoje vostrém kontrastu k 

něčemu sobeckému, bezohlednému, recipročnímu, prospěchářskému a pragmatickému, 

(což považují biologové za lidskému druhu vlastní a přirozené). Jde o zvýšený ohled k 

potřebám druhých a snížený k potřebám vlastním. Matějček v zamyšlení se nad 

odpovědností nabízí jako psycholog tuto formulaci: " .. je to internalizovaný společenský 

řád, zvnitřnělé společenské normy, za své přijatá společenská pravidla, která tvoří onu 

základnu, z níž vycházejí pohnutky či motivy našeho jednání." 8/ Ve svých dalších 

úvahách postupuje ve stejném duchu, ale přidává třetí rozměr a ten označuje jako 

odpovědnost " ... vůči autoritě, která nás přesahuje" . . 9/ V této souvislosti se domnívám, 
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že stejnou autoritu, jen jinak označenou, tedy např. jako přesah, transcendenci, 

sebeurčení, vyšší cíle společenské, nadnárodní, ekologické... etc., nabízí ve svém díle 

mnoho odborníků. Přít se o podstatu oné "vyšší autority" však není nutné. Nejde o to, je

li chápána duchovně, nábožensky nebo společensky. Hlavní smysl a podstatu vidím 

v jejím ekvifmálním pojetí. A tím je jakási rovnováha mezi uspokojováním potřeb 

individuálních a potřeb těch druhých, jako uvědomění, že tento způsob rovnováhy/"bytí" 

umožňuje žít společně. 

Odpovědnost vůči sobě samému vidí Matějček např. v ohledech na vlastní zdraví. 

Nebudu-li si je chránit, ohrožuji zároveň společnost tím, že nebudu moci přispět k jejímu 

rozvoji a rozkvětu a požaduji od druhých, aby se ze svého díla podělili i se mnou v 

případě mé nemoci nebo jiného handicapu, který znemožní mé běžné a normální 

fungování ve společnosti. Další odborníci hovoří o odpovědnosti vůči sobě samému ve 

smyslu odpovědnosti k vlastním schopnostem, které bych měl jako jedinec rozvíjet, ve 

smyslu neustálé odpovědnosti k formování kvalit a dovedností své osobnosti, dále ve 

smyslu odpovědnosti za své talenty, za svou vzdělanost, za partnerské a rodinné vztahy a 

zejména za své svědomí. 

Zde vyvstává další rozměr uvažování o odpovědnosti a tím je fakt, že podle 

společenských věd nesu jako jedinec odpovědnost za svou rodinu, za její funkční a 

naplňující se vztahy, dále v širším měřítku za blízké okolí, s nímž v mnoha faktech 

spolusoužití kooperuji, a dále se okruh rozšiřuje na soužití v jednotlivých skupinách. Jako 

obyvatelé náležíme k jednomu městu, zemi, kontinentu a ve svých nejvyšších důsledcích 

k planetě, za jejíž prostředí neseme jako jedinci a její obyvatelé svou individuální 

odpovědnost, která by se měla ve své konkrétní podobě projevovat disciplinovaností 

ekologickou a sociální. 

Byť se biologové domnívají, že odpovědnost je jen jakýmsi nutným 

předpokladem pro spolupráci mezi lidmi, kteří svou podstatou nejsou stvořeni ke 

kooperaci, ale jen k přežití a ochraně svých potomků, já si troufám tvrdit, že nejde jen o 

předpoklad k přežití a kontinuitě společnosti. Spíš jde o respekt pravidel soužití všech lidí 

mezi sebou a lidí v přírodním prostředí s respektem k jeho zákonitostem. 
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Pokud se přírodní vědy domnívají, že odpovědnost není přirozenou lidskou 

vlastností, společenské vědy tuto hypotézu úspěšně vyvracejí a dokazují vlastní hypotézy 

na případech vysoce altruistického a nezištného lidského chování, které se v nějvětší míře 

projevuje zvýšeným ohledem k potřebám druhých lidí. Takové chování je založeno na 

zakořeněném přesvědčení, že v hierarchii hodnot je odpovědnost k druhým nadřazena 

odpovědnosti za vlastní osobu, resp. dalo by se říci, že u takových lidí dochází k tomu, že 

odpovědností k sobě chápou jako samozřejmost mít odpovědnost za ostatní. Dalo by se to 

vyjádřit i následující větou: Mou vlastní odpovědností je nést odpovědnost za své okolí. 

Jinou otázkou je jistě to, zdali o to okolí stojí a jeví o to zájem. V ideálním případě by se 

však mělo jednat o zakořeněné přesvědčení člověka. 
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1.2 

Odpovědnost a svoboda 

V souvislosti s odpovědností se mi nabízí Pelikánovo pojetí svobody. Tu chápe 

jako kategorii od odpovědnosti neoddělitelnou, jedna podle něj ovlivňuje druhou a 

zároveň obě kategorie považuje za klíčové, jejichž interiorizace by měla být jedním z 

optimálních cílů úspěšného výchovného působení. Tedy hovoří v této souvislosti o zralé 

osobnosti jako 

o osobnosti odpovědné a vnitřně svobodné. 

V souladu se zmíněným se však nabízí zamyšlení nad dvěma protichůdnými 

východisky, která někteří autoři připomínají. Svobodu můžeme chápat buď jako svévoli, 

libovůli, tendenci po sobeckém uspokojování pouze vlastních potřeb, nebo jako duševní 

stav, kdy samostatně volíme prostředky k dosažení svých cílů. O samotné svobodě, jako 

o neoddělitelném faktu existence, hovoří Pelikán zejména v souvislosti s postmoderním 

myšlenkovým proudem, kdy svobodu pojímá jako způsob existence, determinovaný 

historicky a psychologicky, tedy psychologickou strukturou člověka. Svoboda je podle 

něj možná pouze v mezích této determinace. Zároveň přichází autor s úvahou, že svoboda 

je tím pádem limitována i realitou, v níž může jedinec existovat a v níž se může projevit a 

růst, tedy v realitě, která souvisí s poznáním vlastních možností a uvědoměním si těchto 

možností v rámci reality dané společenskou strukturou, do níž jedinec vrůstá a jejíž 

společenské normy si postupně osvojuje. 10/ 

Právo na svobodu deklarují demokratické státy jako jedno z nejzákladnějších práv 

svých ústav. Taková práva zabezpečují občanům konat, říkat, publikovat, hlásat cokoliv. 

Filozofie v tomto ohledu připomíná rozdělení svobody na vnitřní a vnější. Tou vnější 

chápe takovou svobodu, kdy je jedinec oprávněn dělat bez nátlaku zvnějšku to, co chce. 

Nikdo na nás v tomto případě nemůže vykonávat nátlak. V takovém prostředí vnější 

svobody je možné svobodně projevovat své názory a postoje beze strachu z postihu. Jde 

tedy o "cosi", jež se přímo vztahuje k okolí a co bez vztahu k němu nemá opodstatnění. 

Naopak vnitřní svobodu pojímá např. Aristoteles jako něco "čeho princip je v 

jednajícím". 11/ Pokud se řídíme předpokladem, že ostatní lidé jednají dobrovolně, 

pokládáme je zcela logicky za takové jednání odpovědnými. Pokud tedy např. 
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protizákonné jednání pachatele nebylo řízeno vnějším nařízením nebo nějakou hrozbou, 

pokládáme, vzhledem k předpokladu možnosti každého člověka svobodně se k tomu 

kterému činu rozhodnout, jeho čin za takový, za nějž nese plnou odpovědnost. Byť je 

jeho jednání v souladu se zákonem, není ještě jisté, že daný zákon je v pořádku morálně. 

(viz. kap. 4) "Jednáníje potud svobodné, pokud duchjednajícího určuje k tomuto jednání 

sám sebe. 11 12/ V celé historii se naopak můžeme opakovaně přesvědčit o tom, že vnitřní 

svoboda může existovat, ne-li "nezničitelně", i v dobách absolutní vnější nesvobody. 

Vzpomeňme v této souvislosti např. na vídeňského psychiatra Frankla, který na základě 

úděsné osobní zkušenosti z Osvětimi vystavěl významnou psychoterapeutickou teorii. 

Tvrdí, že každé JAK lze zvládnout, máme-liJznáme-li PROČ. " Vnější nátlak je dokonce 

výzvou a vnitřní svoboda se v určitých případech osvědčuje až k smrti. 11 13/ Někteří přední 

teoretici se dokonce v této souvislosti domnívají, že vnější nesvoboda zdaleka nejlépe 

třl'bí a profiluje vnitřní svobodu jedince, ale i s tímto názorem lze polemizovat, neboť 

např. u dětí zanedbávaných nebo utlačovaných se vnitřní svoboda z pudu sebezáchovy 

jistě zformovat musí (byť podléhají autoritě, se kterou nesouhlasí), ale stálo by jistě za 

zjištění, do jaké míry jsou takoví jedinci schopni odpovědného života ve svém pozdějším 

bytí. Ale tato problematika je spíš otázkou komparace dvou determinací vývoje, vnější 

nesvobody a nedostatečné saturace některých potřeb. Obecně lze říci, že kombinace 

těchto determinant vývoje se jeví navýsost společensky nežádoucí. 

Jak ale bude patrné v kapitole věnované morálnímu vývoji, kauzalita lidského 

jednání je mnohem složitějším tématem a k jejímu nastínění nestačí pouze rozdělení na 

vnitřní a vnější svobodu, ale je v tomto případě zejména nutné pracovat se základní 

filozofickou otázkou teorie poznání a rozdílu pohledů přírodních a empirických věd. 

Ostatně je nutné položit si i otázku, jestli je vůbec možné jevy posuzovat na základě 

objektivm'ho poznání a zdali objektivismus jako takový je vůbec reálným a relevantním 

pohledem. 

V této souvislosti bych však připomněl např. konstruktivistické pojetí reality jako 

něčeho co vzniká pouze v našem tělesném a duševním systému tím, že předměty, situace 

a prožitky pojmenováváme, dáváme jim významy a vtiskáváme jim subjektivní hodnoty. 

Tedy jsme neustále v jakémsi dynamickém, ale pro okolí uzavřeném systému, který ve 

svém autopoietickém způsobu existence přijímá podněty z vnějšku pouze na základě 
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subjektivní významnosti. Tyto podněty ve svém důsledku mohou nastavení tohoto 

systému ovlivnit pouze dáme-li k tomu sami prostor, resp. rozhodneme-li se k tomu. 

Konstruktivistická filozofie tedy realitu vždy pojímá jako konstrukt pozorovatele a 

nikoliv jako objektivní a neměnnou konstantu. Ovšem toto pojetí ve svých důsledcích 

nijak nestojí proti uvedeným myšlenkám, pouze na proces interiorizace nahlíží v jiném 

úhlu a pracuje s jinou představou a teorií o struktuře lidské osobnosti. Tu chápe jako 

uzavřený dynamický systém. Realita je konstrukt pozorovatele a může být měněna pouze 

systémem samotným. Její interpretace druhým pozorovatelem není nikdy totožná 

s interpretací daného systému. 

Piaget v tomto směru (tedy v teorii poznání) vytvořil model asimilace a 

akomodace. Mozek a kognitivní struktury jsou hlavními činiteli v těchto procesech. 

Mozek je pevnou a neměnnou strukturou, zato kognitivní struktury se pod vlivem 

příjímaných informací mění. Data tedy kognitivní struktury přijímají (asimilují) a na 

tomto základě se na ně i akomodují. 

Teorie poznání úzce souvisí se svobodou a proto se nyní vrátím k pojetí svobody 

jako podstatné vlastnosti, která dle Pelikána umožňuje člověku jednat odpovědně. Pelikán 

připomíná důležitost procesu sebepoznávání a chápe jej jako základní předpoklad pro 

proces vytváření vnitřní svobody jedince. Za důležitý také autor pokládá " ... vznik 

komplexního obrazu světa ve vědomí jedince ... " a ten je důležitý " ... pro ujasnění 

vlastního místa v něm. II 14/ A aby k tomuto cíli výchova dospívala, je nutné pro tento 

proces vytvářet adekvátní podmínky. O těch hovoří např. takto: "Pokud dospělí, zpočátku 

nejčastěji rodiče, vykonávají vše pro uspokojení jakéhokoliv přání dítěte, aniž staví děti 

podle míry jejich rostoucích možností a schopností do situace, kdy musí jisté překážky 

překonávat samy a některé prostě nepřekonají, výrazně přispívají k zakořenění v dítěti 

pocitu neomezené svobody bez jakékoliv zodpovědnosti." 15/ 

Tato citace jasně ukazuje důležitost a význam výchovného postoje. Jednak 

připomíná situaci, kdy dítě nemůže něčeho dosáhnout, protože na výkon prostě 

nedosahuje svými možnostmi a schopnostmi (a rodiče přesto naléhají), a na druhou stranu 

připomíná výchovnou situaci, kdy je dítěti svoboda omezena na minimum. Frustrované 

dítě není schopno jednat samostatně, protože nemá okolnostmi rodičovských postojů tuto 

možnost nabídnutu. Zde se jedná např. o některé prvky hyperprotektivní výchovy. V této 
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souvislosti autor nabízí tzv. "naučenou bezmocnost", která paradoxně dítěti umožňuje 

jediné, a to je únik z dané reality, protože myslí, že na úkol nestačí, nebo není schopno se 

samo svobodně rozhodnout a za své rozhodnutí převzít odpovědnost. 

Je zřejmé, že "učení se svobodě", nebo ještě lépe učení se "unést svobodu" 

bychom měli pokládat za základní předpoklad k budování vlastnosti, které říkáme 

odpovědnost. Neboť" Větší míra svobody nese sebou i větší míru odpovědnosti." 16/ V 

tom vidím i paralelu s některými terapeutickými a poradenskými směry, které považují 

převzetí odpovědnosti za své vlastní činy, jednání a chování spolu s jeho důsledky za 

prvořadý cíl své odborné a úspěšné intervence. Tvarová-Gestalt terapie dokonce téma 

odpovědnosti (a učení se ji přebírat a přijímat) považuje za hlavní "léčebnf' prvek své 

teorie i praxe. 

Výchova potencující učení se rozhodovat a přebírat za toto rozhodnutí 

odpovědnost je tedy ve svém důsledku nejlepší prevencí, aby jedinec 

k takovémuto zodpovědnému jednání dospěl a považoval ho za samozřejmé a přirozené. 

Definujeme-li zralého a dospělého jedince zejména jako osobnost zodpovědnou za své 

činy, odpovědnou ve svém rozhodování a také vnitřně svobodnou, pak s tímto 

výchovným snažením musíme jedině souhlasit. 
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1.3 

Vlastní pojetí odpovědnosti 

Na základě svého teoretického bádání se domnívám, že odpovědnost je jakousi 

komplexní vlastností obsahující mnoho rysů a dala by se charakterizovat mnoha způsoby. 

Podle mého názoru je však odpovědnost takovou vlastností, která se stává motivem 

našeho jednání a myšlení a má za hlavní hodnotu svého působení respekt k důsledku 

jednání. Ke svému jednání tedy přistupujeme morálně. Vznik této sebekontrolující 

motivické základny ovlivňuje zejména výchova. Díky jejímu rozvíjení a podněcování 

přispíváme ke kooperaci mezi lidmi a ke kooperativnímu svobodnému rozhodování při 

stanovování pravidel společného života. Podněcování odpovědnosti při výchově nese 

s sebou tendenci k rozvíjení schopnosti anticipovat následky svého jednání a k tendenci 

rozvíjení schopnosti analyzovat a syntetizovat morální normy společnosti a vlastní 

morální normy konajícího subjektu. 

Osobně si myslím, že tyto snahy jsou jedním z nejtěžších úkolů člověka, které ho 

nutí na základě společenské smlouvy jednat tak, aby svým jednáním neporušoval práva 

okolí a zároveň saturoval své vlastní, biologicky a kulturně podmíněné potřeby. Tím, že 

ve výchově dokážeme vytvořit podmínky, aby vychovávaný porozuměl skutečnému 

významu odpovědnosti, předejdeme častým situacím, kdy právě pro nejednotnost 

v subjektivním chápání odpovědnosti má tolik lidí problémy s její realizací. 

Je patrné, že ve výchově k odpovědnosti jde o jistou rovnováhu mezi 

odpovědností k sobě a odpovědností vůči okolí a o rovnováhu mezi vlastní vůlí a vůlí 

okolí. K této rovnováze, dle mého názoru, přispíváme svým kamínkem individuální 

odpovědnosti. Přispíváme do mozaiky vyššího a většího smyslu, který nás ve své 

velikosti, propojenosti a síle přesahuje. Přispíváme tedy do mozaiky společného života a 

existence na této planetě. 

Vzhledem ke všem doposud uvedeným názorům bych celou myšlenku shrnul 

následovně: Tím, že jsem odpovědný sám za sebe (odpovídám svým schopnostem tím, že 

je formuji, zlepšuji a posiluji, stejně jako talenty, vzdělanost a partnerské vztahy, dále 

formuji své svědomí a podrobuji kritice své touhy a přánI') přispívám ke společné 
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odpovědnosti všech lidí za plynulý a smysluplný přechod k dalším generacím. Jsem jako 

člen společnosti za svůj "kamínek" odpovědný právě proto, abych ho mohl jako čistý a 

dobře opracovaný vložit na místo tam, kam ve velké mozaice patří, a kde má vymezené 

místo. A právě ono "nalézání" tohoto místa v mozaice vidím jako další paralelu k procesu 

"vrůstání" do společnosti a hledání si svého místa v ní. 
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1.4 

Odpovědnost jako vlastnost pomáhajícího profesionála 

Pro každého z nás má rozhodnutí stát se pomáhajícím profesionálem 

(poradenským pracovníkem, sociálním pedagogem ... etc.) svůj subjektivní význam a 

vychází ze subjektivních důvodů, motivů a hodnot. Získané zkušenosti nás při výkonu 

takových povolání vedou různými cestami a často se ocitáme na křižovatkách plných 

etických paradoxů, nejasností mravních norem a konfrontací s krizí lidské identity, a 

shledáváme tak potřebu krystalizované hierarchie hodnot jako nepostradatelnou. Při 

řešení těchto navýsost citlivých otázek se můžeme přiklonit k tendenci po supervizním 

setkání se starším a zkušenějším kolegou nebo musíme, a to považuji v začátcích kariéry 

pomáhajícího profesionála za relevantnější, přikročit k reflexi a konfrontaci svého 

vnitřního světa, integraci svých hodnot a morálních norem. 

Vedle znalosti norem legislativních je zde další apel na naši profesionalitu, a tím 

je transparentní hodnotový systém a deklarované charakterové postoje. Tento imperativ 

by měl platit, dle mého názoru, ve všech profesích, ale v oblasti pedagogické, poradenské 

a obecněji řečeno v oblastech pomáhání, kde stavíme kvalitu života, štěstí a spokojenost 

klienta na první místo smyslu a cíle našeho snažení, by se mělo jednat o hodnoty 

interiorizované, podložené zvnitřnělým procesem přijetí odpovědnosti, s respektem ke 

svobodě individuality. Vliv výchovy a empirie na takto vyprofilovanou osobnost je jistě 

z našeho pedagogického normativm'ho pohledu neoddiskutovatelný, ale s ním by měla jít 

ruku v ruce i touha po vlastní sebevýchově, seberegulaci a sebereflexi, které jsou 

důležitými hnacími motory uvědomělé práce s vlastní osobností, s chápáním jejích 

omezení, jejích hranic a měly by postupně vést k poznání a specifikaci rámce vlastních 

možností, a tedy k cestě k adekvátním aspiracím. Bez takto definovaného osobního 

postoje odborného profesionála a bez jasně daného rámce služeb, které "nabízím" a na 

které "mám kompetenci", není možné efektivně nabízet službu, ba dokonce vědomě a 

účinně pomáhat. 

Byť se můžeme podle Vališové dohadovat, zdali má jakýkoliv smysl ovlivňovat 

různými způsoby vývoj dětí a mladých lidí, resp. lidí obecně, když se i teorie o různých 
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situacích, zážitcích a prožitcích mnohokrát v životě promění, je na místě o těchto věcech 

hovořit a naučit se znovu nahlas a společně o těchto hodnotách přemýšlet. 17/ 

Toto všechno jsou důležitá témata pro každého jedince a táhnou se celým lidským 

životem. Je pouze na každém z nás, jak je dokáže využít a pracovat s nimi. Osobně jsem 

přesvědčen, že za toto vše zmíněné neseme obrovskou dávku odpovědnosti. 
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1.4.1 

Lidská identita 

Rád bych se nyní zamyslel nad oblastí lidské identity a hodnotového systému 

člověka, protože právě v nich spatřuji východisko pro téma odpovědnosti jako jedné 

z nejpodstatnějších lidských vlastností. 

Velmi často se v dnešní době hovoří o stále narůstající krizi lidské identity a 

morálních hodnot. A o tomto tématu lze hovořit i v rámci všech pomáhajících profesí. 

Jedná se totiž o záležitost celospolečenskou. Jevil-li se hlavním nástrojem a důvodem 

předlistopadového zapírání vlastních potřeb a dezintegrace osobností strach, v čem 

můžeme vidět důvod situace rozpadávání se základních lidských hodnot v současnosti? 

Bez přehánění lze konstatovat, že roste kriminalita, sociální deviace obecně, hodnota 

života jakoby ztrácela své hranice, součástí lidské zábavy se kromě přirozené kultury a 

umění stávají show, v nichž lidé lžou, zakoušejí ponížení a výsměch s cílem získat velký 

obnos peněz. Bavíme se pozorováním pořadů v nichž někdo spadl, odřel se, cokoliv si 

zlomil a my si tyto záběry předkládáme jako něco směšného. Dnes už nepřekonáváme tak 

často hranice lidských možností vědomostmi či sportovními výkony, ale "reality show", 

hazardy se životem. Uspokojením se stávají praktiky a metody ještě donedávna 

nestandardní. A v reklamách je nám dennodenně předkládán fakt, že předváděné věci 

jsou nepostradatelné, protože zakládají ty "správné" vztahy, dávají nám pocit "štěstí" a 

vlastně dávají životu smysl, hodnotu a význam. A navíc i "Škola se potýká s krizí 

výchovy, která je dalším nevyhnutelným důsledkem celkové krize demokracie, morálky i 

autority. " 18/ 

Václav Havel v těchto ohledech hovoří o fenomenu lhostejnosti ve všech jeho 

zrůdných podobách projevu. Za ním prý stojí mnoho úmrtí, nehod, nemocí a nákaz, stejně 

jako uměleckých paskvilů, zvrácené zábavy a nebo nezájmu o politické dění, účastí ve 

volbách začínaje a zájmem o člověka ležícího na ulici konče. Docházelo-li 

v komunistické éře, dle Havlových slov, " ... k tvrdým útokům na lidskou integritu, 

brutálním okleštěním člověka jako člověka. ", 19/ k čemu dochází dnes? Trvá ještě stále 

vnější a násilná konsolidace lidského ducha za cenu mravní krize společnosti? Je-li 

psychologicky dokázáno, že s narůstající otupělostí se otupuje i schopnost si tuto 
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otupělost uvědomovat, jak je jí možno zamezit? Uvědomujeme si vůbec celospolečenský 

dopad této stále narůstající krize hodnot? Nejvyššími hodnotami se dnes staly mladý věk, 

co možná nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání (bez ohledu na kvalitu vědomostí), časová 

a rodinná flexibilita (nejlépe bezdětnost) nebo loajálnost k cílům a záměrům firmy, (což 

jsou ve většině případů na prvním místě zejména zisk a prosperita). 

Každá společnost se kultivuje a bohatne především díky své kultuře a jejímu 

stálému rozvíjení v uměleckých a vědeckých oblastech. Kultura jako nástroj 

sebeuvědomění společnosti a národa se ztrácí v rozměrech globální společnosti, 

spojováním národů a tím dochází ke ztrátě identity a to vše opět s cílem hospodářského 

rozkvětu daných nadnárodních či multinacionálních společenstev a velkých obchodních 

nadnárodních firem. Neváhám použít slova Václava Havla, který ve svém dopisu 

adresovaném tehdejšímu generálnímu tajemru'kovi ÚV KSČ Gustávu Husákovi uvádí 

následující slova: "Kdo si však troufá odhadovat, co tento fakt znamená pro českou 

společnost? Kdo ví, jak se mezera projeví v duchovním a mravním ovzduší budoucích 

let?" 20/ Proč tato slova znějí stejně aktuálně i dnes a tato výzva se jeví nadčasovou? 

Jeho otázka "k jak hluboké zítřejší duchovní a mravní impotenci národa povede dnešní 

kastrace kultury? "21/ je natolik současná, že zastírá dobu svého vzniku stejně jako 

tehdej ší význam a důvod jejího sdělení. Kultivace současných kulturních norem, 

navrtávání systému orientovaného na výkon a zisk se zdají být jedinými mody, jak 

působit, nadneseně řečeno, pro blaho společnosti a vlastm'ho národa. Proto zejména v 

kultivaci hodnot, Gako je hodnota lidského života, lásky, zdraví a štěstí pramenícího jako 

následek ze zmíněných), spatřuji jediné možné a morálně nejvyšší východisko pro práci 

pedagoga, pomáhajícího profesionála, nebo v širších souvislostech jakéhokoliv člověka 

pracujícího s lidmi. Stejně významnými se jeví i otázky záchrany životm'ho prostředí a 

multikulturální pohled na fungování lidského společenství, např. zkoumáním odvěkého 

rozporu mezi okcidentálními a orientálními národy. Havlem zmiňovaná lhostejnost mi 

přijde jakýmsi opakem odpovědnosti a proto jsem chtěl touto subkapitolou uzavřít první 

kapitolu své diplomové práce. 
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1.4 

Shrnutí výsledků empirické sondy 

První otázka mého malého výzkumu zněla: Co rozumíte pod pojmem 

"odpovědnost"? 

V této otázce panuje u respondentů největší shoda ze všech otázek nabízených 

v dotazníku. Procentuálně byly nejčastěji zastoupeny následující odpovědi takto: 

10% 1% 

20% 

50% Odpovědnost je stav, kdy za své jednání ponesu důsledky. (kladné i 

záporné) 

20% Odpovědnost je dodržování určitých pravidel 

10% Odpovědnost je postoj jedince k povinnostem 

Odpovědnost je čestné jednání 

Odpovědnost je morální vlastnost 

1 % Odpovědnost je vztah člověka k člověku a k věcem, u kterých svým 

jednáním něco ovlivňuje a má na tom zájem. 

Odpovědnost je zodpovědný a svědomitý přístup k problémům 

Odpovědnost je vztah k rodině a k životu 
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Odpovědnost je omezení v chování 

Odpovědnost je uvědomění sama sebe 

Odpovědnost je morální vlastnost 

Odpovědnost vyžaduje zdravý rozum a svobodu 

Odpovědnost je uvědomění si svého postoje k životu 

Odpovědnost je ochota nést za své jednání určité následky 

Odpovědnost je individuální rozhodování a jednání člověka 

Jednat sám za sebe bez pomoci druhých 

... etc. 

Druhá otázka zněla: Co podle vás rozvoj odpovědnosti nejvíce ovlivňuje? 

10% 1% 

30% 

45% Výchova 

30% Věk a okolí, celkové prostředí 

25% Rodina 

Vlastní příklad rodičů 

15% Příklady literatury ajilmu 
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10% Okolí (společnost a zákony) 

Ocenění pozitivních výsledků 

Motivace 

Vyjadřování smyslu pro povinnost 

1 % Způsob života 

Morálka 

Samostatné řešení následků svého chování 

... etc. 
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Třetí otázka zněla: Jaký je podle vás rozdíl mezi odpovědností vůči sobě a vůči 

okolí? 

1 

30% Žádný 

15% Vůči sobě jde o svobodu vůle 

10% Vůči sobě jsou lidé odpovědnější než vůči okolí 

Vůči okolí cítím větší odpovědnost než vůči sobě 

1% Lidé zapomínají na své zdraví 

30% 

Je-li cit pro odpovědnost vyvinutý povšechně mělo by to být stejné 

Odpovědnost k okolí může být vynucená 

U odpovědnosti k sobě jde o pochopení svých povinností spojených 

s dosažením osobního cíle 

U odpovědnosti k okolíjde o dodržování etických norem 

K okolí jde o vyšší formu odpovědnosti, jde o nesobecké jednání 

Odpovědnost k sobě zakládá (je nutným předpokladem) pro odpovědnost 

k okolí 
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Odpovědnost k okolí je odpovědnost k práci 

Odpovědnost k okolí je povinnost rozhodovat se i proti své vůli 

Ideální je totožná 

... etc. 

V souvislosti s celou empirickou sondou jsem považoval za správné uvést jednu 

zajímavost, kterou jsem při administraci vypozoroval, a která ze způsobu vyhodnocení 

není patrná. Pokud bych měl hovořit o nejvýraznějších rozdílech v odpovědích II mužů a 

u žen v souvislosti s uvedenými otázkami, které se váží k podstatě odpovědnosti, 

vypozoroval jsem, že většina respondentů - mužů na tuto vlastnost nahlíží jako na 

"schopnost" potlačení vlastních potřeb na úkor okolí, vidí ji jako projev nesvobody 

jedince, jejíž příčinou jsou sociální normy. 

Ženy naopak psaly o odpovědnosti jako o podstatné pro sociální vlastnosti, která 

umožňuje společný život všech lidí. Tedy ji vnímaly jako něco, co poskytuje bezpečí pro 

všechny lidi. Muži naopak ji vnímali jako něco, co brzdí svobodu jedince. Vím, že není 

vhodné docházet k přehnaným závěrům, počet respondentů nebyl významný a velký, ale i 

v tak malém měřítku svou určitou výpovědní hodnotu tato skutečnost má. Některé 

z těchto zajímavých odpovědí přináší příloha mé diplomové práce. Respondentů mužů 

bylo osm, žen dvanáct. Celkem tedy odpovídalo 20 lidí a zahrnovali věkovou skupinu od 

čtyřiceti do osmdesáti let. 
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2 

Klasifikace vlastností a postojů odpovědné osoby 

2.1 

Některé výsledky z výzkumu Jiřího Hromátky 

V této kapitole se budu zabývat tím, jaké konkrétní vlastnosti a postoje 

praktického života se podle některých autorů mohou pojit s odpovědností. 

V první části své práce jsem nejprve považoval za důležité nastínit, o jak složitý 

jev se jedná, nahlédnout na jeho jednotlivá pojetí a nastolit tak prostor pro teoretické 

zkoumání toho, jak který z výchovných postojů rodičů ovlivňuje utváření odpovědnosti. 

Předpokládejme, že u osobnosti mladého dospělého člověka by měla tato vlastnost ve své 

komplexnosti být ve větší či menší míře zakořeněna. Vlastnosti, resp. kvality svědčící o 

interiorizované odpovědnosti a jejím aktivním používání v každodenním životě stanovil 

autor odborné publikace Psychologie odpovědnosti J. Hromátka následovně: 11 

rysy kladného vztahu k jiným, altruismus 

adekvátní hodnocení vlastní osoby 

citlivost svědomí 

vysoký stupeň ochoty (pohotovosti) k pozitivní akci, k nasazení, k výkonu 

úkolové zaměření, starostlivost 
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pečlivost, přesnost, zlYk neodkládat úkoly, ZlYk plánovat akci, dokončit ji, 

zlpk pracovat s určitým předstihem, důkladnost (a jiné dílčí struktury 

motivačně regulačn{ho rázu) 

tendence k silnějším požitkům pocitu odpovědnosti 

perzistence, stálost a neochvějnost 

zdrženlivost (neuvolněnost), schopnost tlumit bezprostřední impulzy, 

sebekontrola 

prospektivnost 

pohotovost k anticipaci nutnosti, výsledku a důsledku vlastnlho jednánl 

perspektivnost (převaha střední a vzdělanějšl perspektilp) 

- preference střednlho stupně rizika (přiměřeného), obezřetnost 

lpsoká emocionální stabilita 

lpššl stupeň emocionality 

silné potřeby: potřeba dosahovat lpsokého výkonu, potřeba společenství, 

potřeba konjuktivnosti, potřeba rozvahy 

koncentrovanost a organizovanost (schopnost a potřeba koncentrovat se, 

lYsoký stupeň integrace potřeb, zájmů a hodnot) 

introvertovanost 
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V Hromátkově díle o odpovědnosti nalézáme zajímavé rozdělení na odpovědnost 

a neodpovědnost stenickou a astenickou. 2/ Autor rozlišuje stenickou, aktivní 

odpovědnost, kterou označuje jako vlastnost " ... dobře integrované osobnosti; je založena 

na výhodnějších předpokladech přiměřené impulzivnosti, citlivosti a emocionality ... . /I 3/ 

U odpovědnosti astenické, pasívnější hovoří o něčem, co se " ... podobá svědomitosti; 

spočívá na méně příznivých předpokladech zvýšené, až velmi vysoké citlivosti, 

emocionality a starostlivosti. /I 4/ V opačném případě neodpovědnost stenická je pro něj 

egoismus a egocentrismus. Tyto vlastnosti autor spojuje s přítomností nefunkčního 

vztahu člověka k sobě samotnému a také k jiným lidem. Astenická neodpovědnost je pro 

něj bezstarostnost, lehkovážnost a nedostatek sebekontroly. Tyto neadekvátní způsoby 

chování se vyvíjí a formují " ... na podkladě silné konstituční impulzivnosti v nepříznivé 

rodinné atmosféře, v podmínkách nedostatečné a nesoustavné výchovné péče;. /I 5/ 
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2.2 

Anticipace jako složka odpovědnosti 

Přes všechna vědecká empirická zjištění však i Pelikán připouští fakt, že 

Hromátkův výzkum nezakládá jasnou a přesnou strukturu těch vlastností, které formují 

odpovědnost jako rys osobnosti. 6/ V každém případě je však možné vysledovat některé 

společné jmenovatele, které z těchto výzkumů vystupují. Těmi jsou některé motivační 

procesy na anticipačním základě s jasně definovanými povinnostmi k přijetí následků za 

vlastní konání. Tedy jinak souhrnně řečeno, v optimálním případě mám jako odpovědná 

osoba tendence k takovým opatřením a anticipačním procesům, abych dokázal 

sebereflektivně zpětně nahlédnout své motivy k určitému konání spolu s posouzením jeho 

možných důsledků pro sebe i pro okolí. 

Jedná se tedy o určitou schopnost nahlížet cirkulární proces příčiny a následku a 

morálně k němu přistupovat. O morálním vývoji budu uvažovat v kapitole 4 své 

diplomové práce, zatím bych rád rozvedl přínos výchovy v rozvíjení anticipace jako 

důležité schopnosti, která se ve zmíněném cirkulárním procesu příčiny a následku jeví 

jako podstatná složka pro rozvoj a internalizaci odpovědného jednání. 

Hromátka ve své studii uvádí, že v odpovědném jednání lze rozlišit tyto podstatné 

prvky: 7/ 

1/ racionálně-emoční moment poznání a hodnocení situace, závislé na způsobu a 

úrovni myšlení, na systému potřeb, zásad a hodnot subjektu; 

2/ prospektivně zaměřená anticipace 

nutnosti jednat určitým způsobem, 

důsledků jednání pro sebe, jiné osoby, kolektiv, společnost, 

uspokojení (popřípadě uvolnění) z jednání podle požadavků a norem; 

3/ aktualizovaný pozitivní vztah k jiným lidem, kolektivu a společnosti (v relaci se 

vztahem k vlastní osobě); 
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4/ aktualizované doplňkové motivy: vztah k práci, důslednost, přesnost, zvyk 

plánovat práci, zvyk neodkládat úkoly; 

5/ regulační a autoregulační procesy. 

Autor považuje schopnost anticipovat nutnost a důsledek svého jednání za 

nejcharakterističtější prvek odpovědného jednání. Veškeré anticipační napětí je téměř 

vždy, dle autora, provázeno nějakým emočním obsahem. Anticipace je "substrukturou 

motivačně-autoregulačního charakteru, integrace a kontroly psychických procesů, 

založených na dílčích strukturách úkolového zaměření (. . .), které se výběrově, podle 

konkrétních podmínekjednání aktivizují a připojují k různým motivům. " 8/ 

Autor zdůrazňuje souvislost odpovědnosti nejčastěji s takovými vlastnostmi, které 

ukazují, zakládají a vytváří vztah člověka k člověku. V závěru ke své úvaze přidává, že 

vyváženost kázně a volnosti spolu s dostatečným citovým zázemím a saturací potřeb 

vedou spolu s pozitivními vztahy uvnitř rodiny k rozvíjení stenické, aktivní odpovědnosti. 

Na tomto závěru se shoduje mnoho odborníků. 

Já osobně chápu rozvíjení anticipace jako jeden ze základních cílů specificky 

lidské činnosti, která záměrně ovliňuje podmínky pro rozvoj osobnosti, chápu ji jako 

jeden ze základních cílů výchovy. Osobnost, kterou v rámci odborné intervence 

pomáháme formovat, by si měla osvojit a rozvíjet tuto vlastnost v rámci sociálního učení, 

v rámci adaptace. Vedle dalších forem sociálm'ho učení jako je asociace, observace, 

posilování a identifikace je anticipace pojímána Kolářem jako schopnost " ... přecijímání 

podmínek ještě nenastalých. " 9/ , dále ji chápe jako" ... připravenost na něco co dosud 

není ... " lOl, dále ji vnímá jako kvalitu tvořivého přístupu člověka ke skutečnosti a jeho 

schopnost následné účasti a změny. V neposlední řadě autor anticipací rozumí schopnost 

měnit, aktivně se podílet, vytvářet nové ... etc. 11/ 

Pokud se tedy v rámci výchovného procesu podaří naučit jedince vnímat své 

sociální prostředí a aktivně do něj zasahovat a měnit je v rámci svých hodnot 

vzdělanostních a morálních, můžeme doufat, že s tím se v jedinci buduje i odpovědnost 
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za jeho svobodná rozhodnutí a schopnost získávat z těchto rozhodnutí zkušenosti, čelit 

jejich následkům a tím se tak adaptovat na své místo ve světě. 

Vzhledem k tématu práce pokládám za důležité rozvést, že Kolář také nabízí 

postoje, které k budování této vlastnosti přispívají a koordinují její vývoj. Hovoří o 

respektu k podmínkám, do kterých dítě vrůstá, apeluje na snahu tyto podmínky pochopit, 

přijmout je a zvládnout, tedy se s nimi do určité míry ztotožnit. Pokud podle něj 

nalezneme k těmto podmínkám vztah, dokážeme je tím také aktivně měnit. 12! 

Podle Mrkvičky naopak anticipace znamená " ... uchopení možnosti ve vizi, snu, v 

plánu, programu, záměru; vždy jde o obrazy a ideje vytvořené na základě minulé 

zkušenosti, přehodnocení a transformované naší fantazií, naší touhou." 13/ Mrkvička 

odpovědnost chápe jako kategorii, jejímž základem je sebeurčení člověka, jeho 

autoregulace a autodeterminace. Zmíněné procesy se podle autora profilují na základě 

vnějších tlaků. Uvědomění si toho, že " ... mohu za to, co se mým prostřednictvím událo, 

co jsem způsobil" 14/, je jedním ze základních předpokladů pro přechod do dalšího 

vývojového období a je zároveň i základem pro zralá uvážení všech období dalších. 

Následné hodnocení rozhodnutí považuje autor za důležité období pro události další. Za 

důležitý prvek a důkaz zralé osobnosti považuje schopnost "přikládat naše činy k matrici 

našich životních hodnot. " 15/ 

Než však přejdu ke kapitole týkající se problematiky hodnot, resp. problematiky 

morálnľho vývoje, dovolím si uvést výsledky svého dotazníkového šetření. 
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2.3 

Shrnutí výsledků empirické sondy 

První otázka pro rodiče zněla: Jaké vlastnosti a postoje podle vás souvisí 

s odpovědností? 

Tato otázka přinesla nejvíce různorodých odpovědí. Zde přináším výsledky 

v procentech: 

1% 

20% Empatie 

15% Pracovitost 

Žebříček hodnot 

Svobodné jednání 

Čestnost, svědomitost 

Pravdomluvnost 

Spolehlivot 

10% Poctivé jednání 

Cílevědomost 

Předvídavost (anticipace) 
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1 % Ctižádost 

Obětavost, Ochota 

Smysl pro pořádek 

Umět udělat rozdíly 

Vůle 

Zásadové chování 

Racionálnost 

Uvědomění si svého postavení v životě, ve společnosti 

Pečlivost 

Dochvilnost 

Ochrana svého zdraví 

Samostatnost 

Rozvážnost 

lVesobeckéjednání 

Mít vlastní názor 

Respektovat řád přírody 

Sebekázeň a ohleduplnost 

... etc. 
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Další otázka byla: Podle čeho jste poznal -a, že je/jsou vaše dítě/děti 

odpovědné? 

I zde se odpovědi velmi různí, a tak předkládám přímé formulace z dotazníků. 

1010 10% le 

20% 

25% 

30% Když začaly plnit své povinnosti a začaly nést následky svého počínání 

25% Podle chování 

20% Podle toho, že co slíbí to udělá/udělají 

10% Podle přístupu a chování k rodičům 

Podle školních výsledků 

Podle profesních výsledků 

1 % Podle jejich jednání v dospívání 

Při vykonávání běžných potřeb člověka 

Podle přístupu ke svým rodinám 

Podle jejich snahy zajistit své rodině budoucnost 

Podle přístupu ke své profesi 

41 



Podle jejich zájmů 

Podle péče o domácí zvířata 

Podle jednání a vystupování 

Podle jednání v nečekaných událostech 

Podle hodnocení situace, ve které se ocitnou druzí lidé 

Projevují zájem o ochranu životního prostředí 

Nelže 

Má vlastní názor 

Když dovedou přiznat nezvládnutí situace a poučit se z toho 

Podle postoje k životu 

Podle jeho rozhodování nezávisle na mé osobě 

000 etco 
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Odkazy: 

II Hromátka, J.: Psychologie odpovědnosti. Naše vojsko, Praha 1970, str. 159 

21 tamtéž 

31 tamtéž, str. 162 

41 tamtéž, str. 162 

51 tamtéž, str. 163 

61 Pelikán, J.: Výchova jako teoretický problém. Amosium, Ostrava 1995 

71 Hromátka, J.: Psychologie odpovědnosti. Naše vojsko, Praha 1970, str. 57 

8 I tamtéž, str. 57 

91 Kolář, Z.: Úvod do studia pedagogiky. PedF UJEP, Ústí nad Labem 1996, str. 23 

101 tamtéž, str. 23 

III tamtéž 

121 tamtéž 

131 Mrkvička, J.: Knížka o radosti, Avicenum, Praha 1984, str. 28 

141 tamtéž, str. 29 

151 tamtéž, str. 28 
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3 

Role rodiny jako primárního činitele utváření 

odpovědnosti 

3.1 
Historie rodiny jako instituce 

" ... člověk je bytost od přírody více určená pro manželské společenství než pro 

občanské, protože rodina je dřívější a nevyhnutelnější než stát a protože pud plodit děti je 

všem živým tvorům více společný než cokoli jiného. (..) " ... lidé jsou spolu nejen pro 

plození dětí, ale i pro potřeby každodenního života, neboť úkoly jsou předem rozdělené, 

práce muže je jiná než práce ženy. (. . .) "Děti jsou, jak ukazuje zkušenost, pevným 

poutem ... (...) ... děti jsou totiž pro oba manžele společným dobrem, a to, co je společné, 

spojuje. " 32/ 

Tímto Aristotelovým úvodem, který Anzenbacher nabízí ve svém Úvodu do 

filozofie, jsem se pokusil nastínit tři oblasti, kterým se v této kapitole chci věnovat. Těmi 

oblastmi jsou rodinný život a jeho historie, dále biologicko-kulturní determinanty 

rodinného života a konečně partnerské rozdíly, které v celé historii lidstva způsobují 

mnoho nedorozumění, neshod, rozchodů a mění se do podob institucí a vědních oborů 

zabývajících se právě těmito rozdíly ajejich vlivem na společný život. 

Na začátek svého krátkého zastavení nad historií instituce rodiny si dovolím 

citovat Oldřicha Matouška, který v úvodu své učebnice Rodina jako instituce a vztahová 

síť nastoluje aktuální otázku, svým obsahem pro téma mé práce signifikantní. Jeho 

podnět zní: "Moderní člověk ale tápe v otázce: Ve jménu čeho by měl být odpovědný? Je 

odpovědný díky historické setrvačnosti, díky schopnosti lpět na blednoucích 

náboženských normách. Oslavování citu a individuality jej nezachrání, to dnes už ví. 

Pokud není věřící, chybí mu ideologie zakládající smysl pro odpovědnost." 1/ 

Důkaz o vlivu výchovy v širší a obecné rovině na rozvoj osobnosti lze bezesporu 

spatřovat v celé historii věků a je nutné pro jasnější orientaci v této disciplíně přijmout 
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fakta a poznatky mnoha disciplín s výchovou souvisejících, resp. s teorií člověka a jeho 

vývoje. Ostatně jako celý vývoj společnosti měly i vědy o člověku svůj specifický směr 

vývoje oscilující do dnešní doby mezi mnoha deterministickými teoriemi vývoje člověka. 

Historickým ohlédnutím tedy můžeme zaznamenat fakt, že jedince vnímáme nejen jako 

živočišný druh, ale také jako bytost se svými jedinečnými a nezaměnitelnými vrozenými 

vlastnostmi, které se s vývojem a pod vlivem prostředí košatí s vlastnostmi, díky vlivu 

prostředí, získanými. Nejvýznamnějším činitelem podílejícím se na formování vlastností 

vrozených a nabízející vlastnosti nové, je bezesporu rodinné prostředí, jeho členové a 

nejbližší přI'buzní. Rodina nejbližší, primární je svým vlivem nejpodstatnější. 

Instituce rodiny, která má funkce biologické, emocionální, výchovné, funguje jako 

model vztahů a saturuje dítěti jeho potřeby, se z pohledu několika současných autorů 

nalézá v různých krizích. Např. Matoušek ve zmíněné učebnici předkládá některé 

problematické oblasti a také se věnuje dnes velmi tendenčnímu odvětví práv dítěte. 

Jak tomu však s institucí rodiny bylo v jiných dějinných obdobích? Zaujímala 

rodina stejně významné místo jako dnes? Shodneme-li se na faktu, že dnes vnímáme 

rodinu jako základní stavební prvek společnosti a jednotku, která pro společnost 

připravuje a vychovává další jedince, bylo tomu tak ale vždy? Jak do tohoto procesu 

dříve vstupovala další neméně podstatná instituce, manželství? 

Jak víme, výchova nebyla vždy a v každé kultuře rozdělena mezi rodinu a 

výchovnou instituci, navíc rodina v kontextu, který naše společnost vnímá jako 

univerzální (tedy otec-matka-děti) nebyla vždy pojímána za samozřejmý a neměnný 

model, ba naopak se formovala postupně s vývojem společnosti a s krystalizací hodnot 

různých kulturně a historicky podmíněných ideologií. 

Máme historicky dochované důkazy o tom, že lidé vždy žili ve skupinách, které 

by se daly označit za do jisté míry referenční, tedy za takové, k nimž jejich členové patřili 

díky společnému rodu, historii, zážitkům nebo něčemu, co dané jedince spojovalo. Tak 

tomu bylo patrně i v prvních primitivních společenstvech období pravěku. Kolem roku 

8000 př.n.I. v době tzv. neolitické revoluce se patrně díky příznivějšímu klimatu rozšiřuje 

osidlování určitého prostoru jednotlivými skupinami lidí, kteří udržují život skupiny 

(kmene, tlupy) tím, že pěstují plodiny, sbírají je a zabývají se chovem zvířat. S postupem 
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času, kdy byla jednotlivá místa dlouhodobě osidlována a území se trvale 

obhospodařovala, vznikala první " ... řemesla, obchod a vojenství. Společnost se mohla 

diferencovat podle majetku." 21 První smysl odpovědnosti za svůj kmen, za společný život 

či za celý rod můžeme tedy vystopovat v ochraně majetku, členů rodu, popř. 

životadárného ohně, plodin nebo zvířat. 

První dochované zmínky o rodinném životě, jeho hierarchii a :funkčnosti máme až 

z období předklasického, tedy z období tzv. městských států (polis), kdy byla řecká 

společnost organizována podle rodů. Rod měl krále, který byl zároveň nejvyšším 

soudcem. Takovými byli např. z historie známí král krétský Idomeneo, nebo z bájí a 

pověstí známí králové - ithacký Odysseus, trójský král Priamos, mykénský král 

Agamemnon ... etc. Nejvýznamnější pro chod dané společnosti byli její právoplatní 

občané, kterých však bylo málo a byli to jen muži. Největší část populace tvořili otroci, 

ženy a děti. Společnost se dělila na jednotlivé kmeny, dále na fyly, demy, :fratrie 

(pokrevně spřízněné rodiny) až k poslední jednotce - oikosu. Oikos byla domácnost s 

půdou a s veškerým majetkem, který k domu náležel. Ten se podle dědického práva dědil 

z generace na generaci. Zde můžeme vidět první snahy a tendence po zachování 

rodového majetku a po udržení kontinuity rodu. 

Odpovědnosti členů rodin směřují ke stejnému cíli, jde hlavně o zachování rodu. 

Sňatky probíhaly z rozumu, hlavním smyslem bylo přivést na svět mužského potomka, 

následovníka rodu. O právech žen či dětí by se nedalo ani hovořit. Byť bylo řecké a 

následně římské právo velmi dokonalé, sloužilo pouze pro "vyvolené" a nebylo v něm 

pamatováno na nemocné, chudé, postižené, neplodné ... etc. Otrokářská společnost se 

zbavovala přebytečných dětí stejně jako neplodných žen. Zachování rodu a regulace 

počtu dětí (odkládáním na veřejná místa) byly samozřejmostí. 

Převratným se zdá být až římský zákon (tzv. Dvanáct desek) z r. 450 př.n.l., ve 

kterém se ň'ká, že rodina je základní jednotkou společnosti. Císař Augustus dokonce své 

snahy dovedl tak daleko, že vydal několik podzákonů a vyhlášek, které nařizovaly 

mužům z nejvyšších vrstev uzavírat sňatek, nebo jiné zákony zvýhodňovaly rodiny s 

vyšším počtem dětí. Další dokonce zakazovaly cizoložství, ale zároveň je nutné 

poznamenat, že rozvodů bylo v té době velmi mnoho a jejich příčinu spatřují někteří 

autoři v postupném nárůstu emancipace žen. Ženy se postupně dovolávaly práv na 
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ovlivňování veřejného života, které jim bylo po mnoho let zapovězeno a bylo umožněno 

pouze mužům. Na výchově jedinců z vyšších vrstev se podílely instituce, které 

zaměstnávaly významné pedagogy, filozofy a rétory té doby a ve vývoji studentů byl 

kladen důraz na antický ideál kalokagathie, ideál harmonie duševních a tělesných 

schopností. 

Středověká rodina byla patriarchální, mnohoženství se tolerovalo, přítrž mu 

učinilo až nařízení knížete Břetislava II., které ho zapovídalo. Významným činitelem 

podílejícím se na ustavování rodiny v dnešním slova smyslu se stalo bezesporu 

křesťanské náboženství. Rodina se stává předpokladem pro křesťanský život v lásce, 

pokoře a úctě k jejím členům, směřující k úctě nejvyšší, k úctě k bohu. Navíc ve 

středověku žila většina rodin na venkově a pospolitost, stejně jako rozdělení práce a 

odpovědnosti na udržování přísunu jídla pro rod, se staly základními předpoklady k 

přežití v době, kdy průměrný věk člověka byl ve srovnání s dnešním poloviční a kdy 

středověkou Evropu sužoval hladomor a smrtelné choroby. Tím se i významně posilovala 

solidarita a při respektování zásad náboženských kodexů se rozvíjelo i pro sociální 

chování. Běžné bylo soužití širší rodiny a několika generací pohromadě. Na konci 

středověku se začaly zřizovat první nalezince pro sirotky, které však odkládání dětí 

(pozůstatek z antiky) nezamezily. Celkově však lze souhrnně říci, že "Trvá vedoucí 

postavení muže a podřízená role ženy, vysoká oddělenost mužské a ženské role, 

necitelnost vůči nenarozeným nebo čerstvě narozeným dětem, vázanost rodiny na majetek 

(dům, hospodářství). Rodina je nejen společenskou jednotkou, je i jednotkou výrobní a 

institucí výchovnou. " 3/ 

Rodina do novověku patriarchální se mnoha kulturně-společenskými změnami 

dostává do různých protichůdných konfliktů. Mění se názory na postavení ženy v rodině 

a ve společnosti, mění se způsob obživy rodiny a rozšiřování rodu, mění se celkové pojetí 

rodiny. Rodina je vnímána postupem času zejména jako výrobní jednotka přispívající k 

ekonomickému růstu daného státu. Roku 1791 Olympie de Bourges vydává v Paříži spis 

Práva ženy a občanky, v němž manifestuje žádost o rovnost obou pohlaví před zákonem a 

možnost vybrat si manžela podle citu. Kritizuje do té doby zcela běžné sňatky z rozumu. 
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Další významné události, které nastartovaly dodnes neukončený proces 

zrovnoprávňování ženy, byly např. první promoce ženy-Iékar'Ky v roce 1865 nebo 

sebevražda na veřejnosti Emily Davidsonové, kterou chtěla demonstrovat právo žen 

účastnit se voleb. 

Patriarchální rodina se začíná rozpadat a citové potřeby všech členů rodiny se 

začínají otevřeně proklamovat jako zásadní. Novověk tedy přináší novou normu ve formě 

změny postoje k citové složce vztahu dvou lidí. Uvědomíme-li si literární, hudební či 

jakoukoliv jinou uměleckou formu romantického vyjádření, porozumíme i samozřejmosti 

tendencí a rozvoji idejí o partnerství. 

Významným mezníkem pro výchovu a rodinný život se také zdá být zavedení 

povinné školní docházky, ženy tak měly možnost část dne pracovat mimo domov, navíc 

domácí práce pro rozvíjející se ekonomiku neměla žádný význam. Tím ovšem muž 

přestal být jediným živitelem rodiny a v běžném životě se začal rozdíl mezi pohlavími 

smazávat. Muž už nebyl jediným zabezpečovatelem rodinného a společenského života. 

Společnost není už rozdělena stavy a původem, ale základní a nejcennější jednotkou se na 

základě průmyslového rozvoje stává ekonomická a informační směna. 4/ 

S touto změnou však přichází nástup různých sociálních rolí a rovněž 

byrokratický systém se dostává ke slovu jako řídící systém většiny dennodenních situací. 

Výchovně je rodina nejdůležitější hlavně u malých a nejmenších dětí, stává se více 

uzavřenou vůči okolí, je "útočištěm". "Rodina je společenství, které dává příležitost k 

uplatnění trvalých hodnot - protilehlých konzumnímu těkání od věcí k věci, od místa k 

místu, od osoby k osobě. " 5/ 

Navíc se začíná stávat vzdělání nejcennější hodnotou, kterou rodina dítěti 

předává. Do výchovy začínají zasahovat prostředky masové komunikace, informace jsou 

stále dostupnější a výchova je proto náročnější. Postupné rozdíly v ekonomické 

situovanosti jednotlivých rodin se pro některé děti stávají předmětem jejich identity a pro 

rodiče je stále těžší vyrovnávat se ve výchově s trendy společnosti a s ekonomickými 

nároky doby. Časté změny režimů, které znemožňují hlubší etablování a zakořenění 

politického, kulturm'ho a vzdělávacího systému, způsobují, že se nestabilita promítá i do 

rodinného života. 
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V režimech nedemokratických se navíc nerozvíjí svobodné myšlení a neJsou 

podporovány individuality, jasným příkladem je situace našeho státu pár století nazpět, 

kdy jsme žili stále v područí někoho jiného. Otázka lidské identity se zejména od 

padesátých let let minulého století do listopadové revoluce jeví jako velmi zanedbávaná a 

proto jsem se její otázce věnoval i v kapitole 1.4.1. 

Matoušek 61 uvádí, že pro industriální společnost jsou typické následující znaky: 

Tendence odkládat sňatky a rození dětí na dobu co nejpozdější. 

Tendence ve větší míře zakládat rodinu neformálně, bez legálního sňatku. 

Zvyšování rozvodovosti. 

Pokles ochoty lidí po rozvodu vstupovat do dalšího svazku a mít další děti. 

Tendence omezovat počet dětí v rodině, případně nemít děti vůbec. 

Prodlužování doby, po kterou děti a rodiče žijí spolu (platí pro Evropu, nikoli 

pro USA). 

Marie Vágnerová v této souvislosti však připomíná, že napřI1dad v naší republice 

je tato posledně uvedená tendence spíš důsledkem zkušenosti s omezujícím systémem 

z doby socialistického zřízení. Společensko-politický systém té doby potlačoval, dle 

Vágnerové" ... jakékoliv projevy vlastní aktivity a preferoval pasivní adaptaci a respekt 

k dogmaticky prezentovaným normám. ". 71 Rigidita a malá možnost migrace 

nepodporovaly ve spojitosti s nedemokratickým politickým systémem jakoukoliv 

samostatnost, variabilitu profesmno zařazení či uvolněnější rodinné vazby. Jistou 

"upjatostí" v rodinných vazbách má autorka na mysli převažující jednotvárnost 

rodinných postojů a stále, i v dnešní době, silnou tendenci rodičů řídit svým dětem život. 
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Z poradenského hlediska je sice takový postoj pochopitelný, ale svou formou nezajišťuje 

dětem dostatečnou volnost a nepodporuje je v samostatném přebíráni odpovědnosti za své 

sebevzděláváni, pracovní zařazení, plnění úkolů ... etc. Byť mnoho rodičů uvádí, že tak 

činí "pro jejich dobro", samotná realita a skutečnost, kterým potom dospívající či mladý 

dospělý musí čelit, nebývají příjemné a nárazy mohou narušit emoční vývoj mladého 

člověka. O dopadech takovýchto postojů však podám později obsáhlejší přehled v rámci 

Matějčkova rozdělení výchovných postojů. (Kap. 5.2) 

Na rozdíl od teorií Langmeierových a Matějčkových z let osmdesátých, kdy se 

autoři domnívají, že touha mít rodinu a jejím prostřednictvím svůj rod "posouvat" 

kupředu je velmi silná, jeví se Matouškův úhel pohledu poněkud skeptičtější. Hovoří o 

sílícím prosazováni individuálních zájmů nad zájmy rodinnými a v této souvislosti 

poukazuje na několik faktorů, které z jeho pohledu mají na tyto trendy ve společnosti 

nejvýraznější vlivy. Za takové považuje zejména stále se rozvíjející emancipační hnutí, 

vysoké ekonomické nároky současného života a složitost finančního zabezpečení rodiny, 

dále konflikt společenské aktivity žen s jejich úlohou mateřskou a dostupnost interrupcí. 
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3.2 

Význam rodinného života pro rozvoj osobnosti 

Hodnota rodinného života a jeho ochrana jsou základem konvence Organizace 

spojených národů, jejíž desátý článek praví, že rodina má požívat co nejvyšší ochrany a 

pomoci zejména v období, kdy je odpovědná za výchovu a péči o své děti. Právo na tuto 

mravní a náboženskou výchovu má rodina jakéhokoliv vyznání, neboť i to je dle článku 

třináct jejím výsostným právem. 

Byť je status rodiny podmíněn kulturně-historickým vývojem, fakt, že se jedná o 

základní jednotku společnosti je neoddiskutovatelný. V rodině zažíváme všichni po svém 

narození první kontakt se světem, díky ní si osvojujeme modely partnerského vztahu a 

mezilidské komunikace, interiorizujeme svou sociální a pohlavní roli a v procesu 

výchovy si osvojujeme návyky a budujeme hodnotovou orientaci, která v celém dalším 

životě ovlivňuje naše činy a vztahování se k celému sociálnímu i přírodnímu okolí. 

Ve vývojové fázi krystalizace morálních hodnot a prvních introspektivních kroků, 

v období středm'ho a staršího školního věku se otázkami odpovědnosti zabýval každý z 

nás. Uvědomováním si vlastních prožitků, vlastních postojů, jimiž hodnotíme druhé, si 

zároveň jako jedinci utváříme svou vlastní a jedinečnou soustavu hodnot a struktur, které 

v následujících letech dalšího osobnostního vývoje projdou ještě řadou změn, ale ve 

svých základech v nás zůstanou společně s přítomným či nepřítomným citovým základem 

do konce života jako aktivní proměnné ovlivňující naše jednání a chování. Lze je však 

korigovat, usměrňovat, poopravovat, posilovat a všemožně rozvíjet. To lze dle slov 

Matějčka a Pelikána takřka celý život, ale právě období dětství a dospívání jsou 

nejživnější půdou pro usměrňování takového růstu. V tomto období tedy můžeme nejen 

klást základy, ale i formovat pozdější postoje svých potomků. 

Odvěké hledání optimálních výchovných cílů a správných výchovných postojů 

vždy přímo souviselo s kulturním a hodnotovým zázemím té které historické společnosti. 

Jak jsem několikrát připomněl, směr filozofických východisek přímo ovlivňuje každou 

epochu lidské kultury. Pokud naše západní společnost staví na základech antického 

dědictví a následném vývoji filozofického myšlení, je samozřejmé, že z nich bude 

vystupovat i názor na "optimální" lidskou osobnost a její formování. Na základě odkazu 
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minulých společností hledáme každý, a pedagogové zvlášť, obraz či prototyp něčeho, 

čemu říkáme "ideál" a k čemu by mělo naše výchovné působení směřovat. Věčné otázky 

na téma čemu učit, jaké stránky osobnosti kultivovat, za jakých podmínek a jakou 

formou, jsou velmi složité. Ostatně proto byla a je kategorie odpovědnosti různými 

společnostmi, historickými obdobími a jejich myšlenkovými směry vždy bez výjimky 

ovlivňována. 

Matějček v přemýšlení o rodině kladl velký důraz na odpovědnost matek a otců za 

postoje svých dětí k jejich budoucím dětem. Jeho úvahy se ubíraly směrem k rozvoji 

lidského rodu a k zachování odpovědných rodičovských postojů k dalším generacím. 

Matějček a Langmeier dokonce hovoří o odpovědnosti vychovatelů za budoucnost 

národa. 

Autoři tvrdí, že z několika výzkumů se potvrzují hluboké lidské důvody, proč 

chtějí mít mladí lidé děti. 8/ Opětovně shledává většina rodin v narození dítěte a ve 

vychování potomka náplň svého života, uspokojování citových potřeb, zdůrazňováno je 

také pouto manželství a jeho náplň, stejně jako radost a zábava s dítětem. 

Marie Vítková píše ve své stati z roku 1941 s názvem Výchovou k rodičovství 

v knize Šťastné dítě následující: " ... ze zmatku, kterým naplňují každého mladého c10věka 

léta dospívání, vyvede je jen inteligentní pochopení té podivuhodné a nesmírně 

odpovědné události, jíž je vznik nového života. Právě mladí lidé musí cítit, že svým 

životem kladou základ ke štěstí nebo neštěstí těch, kteří jim jednou budou dražší nade 

všecko. " 91 

Proto je tolik nutné podporovat instituci rodiny, posilovat manželské pouto a 

napomáhat ve všech rovinách pedagogických a pomáhajících disciplín k tomu, aby bylo v 

našem státě co nejvíce vícečlenných rodin, které společný život a jeho sdílení považují za 

nejvyšší hodnotu, od které se odvíjí jejich další fungování v lidské společnosti. Navíc, I 

rodičovství samotné je také určitým prostředkem k uspokojování potřeb. Rodina jako 

systém má svou hodnotu ve své dynamice a ve své jedinečnosti. A rodičovské postoje 

spolu s individuálními osobnostními charakteristikami jedince právě z těchto zmíněných 

procesů a prožitků vyvěrají. 
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Zároveň je nutné připomenout důležitost a nepostradatelnost saturace potřeb 

citové jistoty a bezpečí, ke které ve fungující rodině dochází. Pocit jistoty získaný nejprve 

od nejbližší mateřské osoby je jednou z významných determinant navazování prvních 

lidských vztahů k ostatním členům rodiny a později dalších vztahů k širšímu okolí. Tedy 

saturace potřeb bezpečí a jistoty je v tomto ohledu nadřazena saturacím potřeb 

fyziologických, díky kterým však dítě v prvních fázích života přežívá. Postupně v 

následujících měsících a letech rozvíjející se důvěra a rodinné vztahy mezi dítětem a 

nejbližšími členy rodiny tvoří svou hloubkou, stálostí a nepodmíněností základ a 

strukturu pro pozdější různorodé vztahy dítěte, důvěru v ně a jejich plnohodnotný rozvoj. 

Prvotní důvěru v nejbližší osoby tedy chápeme jako rozhodující pro schopnost navazovat 

důvěrné a citové vztahy v dospělosti. Jak tvrdí Matějček, vznikne-li nedůvěra, je sociální 

vývoj člověka ohrožen. 10/ 

K optimálnímu rozvoji lidské osobnosti a ke zrání lidské bytosti tedy napomáhají 

hlavně rodičovské postoje. Ty svým formativním charakterem a svou intenzitou mají tu 

jedinečnou moc k tomuto rozvoji zásadně přispívat. Základní důvěra v blízké osoby je 

např. Eriksonem pojímána jako paralela k otázce identity a k otázkám odolnosti proti 

frustracím a životním nepříjemnostem. 

I zde vidím jistou příbuznost s apelem na citové zázemí a význam jeho důsledku 

pro budoucí životní sebejistotu, kterou někteří lidé označují jako "základ ve vnitřním 

světě", nebo jako "něco co dodává celý život sílu a víru v překonání překážek". Pozdější 

uvědomování si své identity a transparence svébytnosti v období vzdoru mezi druhým a 

třetím rokem věku je obdobím, které otevírá dítěti i další dimenze vztahů, tedy nejen v 

rovině s matkou Gá-ty), ale i v rovině vztahu já-otec-matka. Dítě si osvojuje model 

manželství a rodiny a ten má velký vliv na jeho budoucí vývoj. 

Matějček často připomínal, že děti z ústavní výchovy a děti vyrůstající v rodině 

bez otce jsou v těchto ohledech v nevýhodě a jejich vývoj je tím ohrožen. 11/ Citové 

potřeby dětí nejsou dostatečně saturovány, pocit jistoty a bezpečí není poskytován 

jedinou osobou, na kterou se dítě může fIxovat, a model rodiny s oběma rodiči potom 

nevnímá dítě odmala jako přirozenou a pro budoucí partnerský život nepostradatelnou 

věc. 
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Dá se říct, že dítě přichází do rodiny a tvoří si " ... představu o roli a funkci 

jednotlivých jejích členů." 12/ V té době se vytváří zatím neuvědomovaný základ i pro 

svůj pozdější psychosexuální vývoj. Dítě začíná vnímat první projevy citu, lásky, 

náklonnosti a radosti mezi rodiči, vnímá jejich komunikaci a vytváří si tak první 

představu o ženských a mužských rolích. Tímto procesem pomalu vrůstá do lidské 

společnosti a osvojuje si první sociální dovednosti a učí se všem rozměrům mezilidské 

komunikace. Tyto zkušenosti, na něž se později v mladším a starším školním věku budou 

nabalovat zkušenosti se širším sociálním prostředím jsou velmi podstatnou součástí 

vývoje. Z těchto základů vyvěrá představa budoucího partnera, hodnota rodinného života, 

schopnost navazovat hluboké citové vztahy a zejména schopnost jednat odpovědně. 

Jednat odpovědně může také znamenat, že jako člověk reaguji svou odpovědí na 

potřeby, otázky a jednání okolí, ale také svého vlastního těla a mysli, protože být 

odpovědným je, dle Matějčka, být tím, kdo "odpovídá". Ten, kdo ne-odpovídá, se stává 

ne-odpovědným. 13/ Odpovídáme bud' na přímou otázku, rozkaz, apel, prosbu nebo 

žádost okolí a v optimálním případě skutečnosti, že odpovědnost je zvnitřnělá a 

zakořeněná v osobnostní struktuře, odpovídáme hlavně na žádost a podnět vlastního 

svědomí. Proto patrně tak často hovoříme o odpovědnosti ke společenským pravidlům, k 

zájmům národa či skupiny, mluvíme o ní v souvislosti s osobními zájmy, a hlavně 

s rodinou, o které v této kapitole hovořím. 
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3.3 

Biologické, kulturní a partnerské determinanty rodinného života 

V předešlé subkapitole jsem uvedl, že zejména Langmeier s Matějčkem se 

domnívají, že mladí lidé ve většině případů touží mít děti, aby uspokojili své potřeby 

partnerské a potřeby hluboce lidské, rodičovské. 14/ Autoři dokazují biologickou 

podmíněnost rodičovských reflexů, hovoří o instinktivním přírodním nastavení, které se i 

u dětí samotných začíná projevovat už v době střední školní zralosti. Navíc etologické 

výzkumy ukazují, že rodičovské chování je zakotvenější a původnější než chování 

partnerské. Ostatně v úvodu citovaný Aristoteles - " ... pud plodit děti je všem živým 

tvorům více společný než cokoli jiného ... " - hovoří jasně. Byť bereme v úvahu kulturní a 

historickou podmíněnost jak společenského chování, tak vychovatelských zvyků a cílů 

výchovy, je zřejmé, že vychovatelské role jsou s to partneři zastávat zralým a 

zodpovědným způsobem v každé době a instinktivní pud ochrany potomka je patrně 

příčinou kontinuity společnosti. 15/ Nemohu nepřipomenout nápadanou paralelu se 

"sobeckým" genem .... 

Dalším podstatným a v současné době populárním tématem je biologický a 

kulturní rozdíl mezi pohlavími. Tendence k rozlišování obou pohlaví a hledání rozdílů 

mezi nimi přinesla patrně až průmyslová revoluce, která způsobila, že práce se rozdělila 

podle fyzických dispozic a také činnosti založené na duševní produkci byly ještě stále 

zastoupeny zejména muži, protože zakořeněnost antického vzoru přetrvává patrně daleko 

do novověku. Co se rodinného života týče mnoho myslitelů však uvádí, že právě 

rozdílnost mužských a ženských dispozic tvoří jedinečnost vztahu, kde se jedny 

schopnosti doplňují jinými a kde právě různorodost pohlaví přispívá, při podmínce 

vzájemného respektu, k utváření vhodných podmínek pro růst a vývoj dítěte, resp. dalšího 

lidského jedince. Tendence po rovnostářském pojetí pohlaví začínají rozšiřovat ve 

velkém měřítku až feministická hnutí v sedmdesátých letech minulého století (V době 

antiky se ženy braly o svá práva spíš nahodile a jejich snažení bylo velmi často 

kritizováno a nebyl na něj brán zřetel. Ostatně jasné stanovisko podal i Aristofanes v 

satiře Lysystrata aneb ženský sněm). Navíc od dob, kdy muž přestal být jediným a 

hlavním živitelem rodiny, se role ženy rozrostla o rozměr profesionální a hledání hranice 
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mezi profesí a rodinou se od té doby stalo předmětem odborných studií a veřejných debat. 

Byť je zřejmé, že uvolnění některých profesí dříve ženám "zapovězených" je jistě 

významný společenský posun, ale jak připomíná např. Matoušek, tendence po srovnávání 

pohlaví, neustálé hledání rozdílů a tím ustanovování nových a nových pravidel soužití 

rodinu spíš rozbíjí než posiluje. Teorie radikálního feminismu tvrdí, že: " ... všechny 

rozdíly mezi muži a ženami jsou výsledkem učení." 16/ a že "Ženy (..) trpí naučeným 

komplexem bezmocnosti a muži mají svůj pohlavní šovinismus také naučený." 17/ jsou ve 

svém důsledku teoriemi, které zakrývají naši biologickou podstatu. Matoušek dále tvrdí, 

že rodina stojí právě na oněch rozdílech. 18/ Existují rozdíly v přístupu k práci se 

zkušeností, v emočním prožívání, v navazování kontaktů s jinými lidmi ... etc., ale 

budeme-li rodinu a její funkce pojímat jako nadřazené (v hierarchii hodnot 

nadindividuálních, tedy celospolečenských), je situace moderní společnosti se všemi 

teoriemi o rozdílech pohlaví v opozici vůči biologickým základům lidského chování a tím 

podporuje vznik dalších a dalších konfliktů, které se jeví " ... při bližším pohledu jako 

protirodinná. Vedlejším produktem za práva žen, resp. mužůje ideologie nepřátelství." 19/ 

Matoušek uzavírá myšlenku následovně: "Svobodný člověk dnešní doby může žít jen s 

takovým partnerem, jehož různost vnímájako přínos, nikoli jako hendikep." 20/ 

Při bližším zaměření se na tuto problematiku však zjišťujeme některé podstatné 

dimenze partnerského života, které do následné výchovy dětí vstupují a ovlivňují je. 

Genderové studie se zabývají genderem zejména jako sociálním konstruktem. 21/ I v 

těchto výzkumech se však dochází k závěrům, že rozdíly mezi muži a ženami jsou 

celkem nezávislé na prostředí a na výchově a že nejsou primárně určovány kulturou. 

Navíc rozdíly se dají nejlépe vypozorovat v mládí, jak o tom referuje i vývojová 

psychologie, a jedná se spíš o hledání rozdílů, které by partnerství měly spíše pomoci než 

obě pohlaví od sebe oddalovat. Matoušek píše, že hledat které pohlaví je vybavenější a 

hodnotnější pro vedoucí roli v rodině a ve společnosti je "naivní a hloupé". 22/ Od 

zásadních rozdílů v časném mládí (souvisejících s přebíráním pohlavní role a hledáním si 

svého místa ve světě) se jedinec posouvá vlivem prostředí od uspokojování nižších potřeb 

k uvědomování si cest vedoucích k uspokojení potřeb vyšších. Těmi jsou reprodukce 

rodu, hodnota rodinného života a následné nalézaní smyslu vlastního života a 

seberealizace v těchto oblastech. Vědci v případě rozdílů mezi pohlavími mluví o jiné 
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organizaci nervové soustavy (hlavně mozku) a o jiném způsobu jejího fungování, protože 

toto odlišné fungování zakládá vliv rozdílných pohlavních a jiných hormonů. Současná 

společnost se však tyto odlišné znaky občas snaží modifikovat, což mnoho odbornľků 

považuje za nesprávné, ale připouštějí, že muž je už těmito rozdíly od přírody lépe 

vybaven k tomu, aby byl "ochráncem a živitelem" a žena vzhledem k fertilitě je spíš 

uzpůsobena k "vnitřním záležitostem rodiny". 23/ Mužská a ženská role se tedy v celé 

historii doplňovaly. 

Etologové navľc hovoří o tom, že na rozdíl od vrozeného instinktivního 

rodičovského postoje je postoj partnerský formován učením v průběhu individuálního 

vývoje. Zvířata tak činí při kontaktu s jedincem opačného pohlaví v období dospívání. Ze 

slavných pokusů je známo, že zvířata v tomto citlivém období připravená o tuto možnost 

kontaktů jevila v dospělosti deficit schopnosti navazování jak běžných, tak i sexuálních 

kontaktů. Analogie s frustrací, deprivací či subdeprivací u lidských jedinců je zřejmá a 

často odborníky v mnoha publikacích zmiňovaná. Tato teorie jasně ukazuje, že mnohem 

významnější se pro společnost jeví nalézání kompromisů a společných cest pro 

partnerský život než neustálé vyhledávání a potvrzování hypotéz o odlišnostech a 

nesourodých vlastnostech obou pohlaví. 

Na podporu mých slov uvedu, že už v devatenáctém století švédský dramatik 

August Strindberg vložil do úst mužskému představiteli své povídky Domov loutek, 

kapitánu Vilémovi, v situaci, kdy jeho žena po dlouholetém fungujícím partnerském a i 

mileneckém vztahu propadla vlivu staropanenské guvernantky kázající Písmo svaté, 

odřt'kání a život v celibátu, následující slova, která míří jeho ženě, aby ji přesvědčil o 

smysluplnosti a plnohodnosti jejich vztahu: "Že jsem muž, to je jen náhoda, protože o 

tom se prý rozhoduje až v šestém měsíci. Je smutné, že ted'je zločin být mužem, ale chyba 

to není. A čert má vzít toho, kdo štve obě poloviny lidstva proti sobě! Bere tím na sebe 

velkou odpovědnost. " 24/ A pokračuje: "Měli jsme ty nejvyšší zájmy, jaké člověk může mít; 

vždyťjsme dali život novému pokolení a dřeli jsme se a zápasili docela statečně, a ty jistě 

ne nejméně, pro ty malé, z kterých mají vyrůst velcí. Nebylas kvůli nim čtyřikrát blízko 

smrti? Nezřekla ses nočního spánku, abys je kolébala, a denních zábav, abys je 

ošetřovala?" 25/ 
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Touto ukázkou, inspirován Matouškem, který tohoto švédského dramatika také ve 

své učebnici, byť v jiných konotacích zmiňuje, jsem se přenesl k úvahám o hodnotě 

vztahu dvou lidí. Je myslím zřejmé, že každý člověk potřebuje komunikaci a sdílení, 

potřebuje okruh "svých" lidí a zejména potřebuje mít kam se vracet, kam se uchylovat. 

Mít svůj domov. Matoušek nabízí následující myšlenku: "Lidská potřeba překročit sebe 

sama nalézá svůj prvotní, základní výraz v přání mít děti a pečovat o ně. " 26/ 

Matějček v těchto souvislostech hovoří o domově jako o něčem, co Je 

předpokladem pro zdravý a žádoucí vývoj osobnosti. Vytvářením vědomí domova buduje 

rodina v dítěti pocit bezpečí. Stereotyp a vztahy uvnitř každodenmno života v rodině jsou, 

podle Matějčka, jednou z podmínek šťastného dětství. 27/ " V tomto smyslu má dnešní 

generace mladých lidí, kteří zakládají vlastní rodiny, velkou odpovědnost ke generaci 

příští. Odpovědnost, kterou nikdo jiný nemůže za ně převzít. " 28/ 
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3.4 

Kulturně odlišné výchovné postoje některých mimoevropských národností 

Je tomu s výchovnými postoji v různých kulturách stejně? Pomineme-li v 

některých kulturách zcela běžná skupinová manželství či (nejen islámskou), polygamii 

můžeme připomenout hrůznou infanticidu, u některých národů zcela běžnou. Ostatně již 

v dobách antiky byly děti narozené s tělesnou vadou utráceny a této genocidě nejsou 

dodnes dokonce v některých kulturách uchráněna děvčata nebo jedno dítě z dvojčat. V 

knize Počátky našeho duševního života autoři připomínají některé odlišné výchovné 

praktiky u různých národů a ras. 29/ 

Hodnota takového snažení a komparace jednotlivých odlišností vedoucí k 

vyprofilovanému názoru na plnohodnotné výchovné postoje jsou v souboru pedagogické 

a poradenské literatury jeho nepostradatelnou součástí, a proto považuji za důležité 

věnovat dvěma přHdadům krátkou připomínku. Díky tomu uvidíme jasněji rozdíly v 

kultuře naší, západní, a možná nalezneme vysvětlení pro tendenci k pečlivé a svědomité 

výchově dětí. 

Nejprve bych marginálně připomněl postavení žen v arabských zemích, které je 

po několik století stále stejné. Žena je svým způsobem považována za méněcennou, musí 

se zahalovat a je neustále kontrolována. Co se výchovných postojů týče je 

blízkovýchodní svět příznivější k chlapcům. Ti jsou vychováváni odděleně od dívek již 

od šesti let věku a přístup ke vzdělání mají daleko snadnější než dívky. Ty jsou 

vychovávány hlavně k domácím pracem a k područí svému muži. Pracuje-li žena mimo 

domov, dbá se na to, aby byla obklopena pouze ženami. Ostatně i do škol zavedly 

arabské státy interní televizní okruhy, aby dívky nepřišly s muži-učiteli do přímého 

kontaktu. Paradoxně je v těchto zemích velmi nízká rozvodovost, protože každá žádost je 

dlouze přezkoumávána soudci. Žena o rozvod žádá soud, muži stačí třikrát přednést 

předepsanou formuli. 30/ 

Dalším pozoruhodným ph'kladem je jeden pastýřský kmen z Indie. Ten žije na 

náhorní planině Nilgiri v jižní Indii a zajímavé je, že v případě narození dítěte posílá 

matku do vzdáleného útulku, kde s ním dotyčná žije v naprostém klidu a nemá na starosti 
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nic jiného. Dítě je kojeno dva roky a je mu dopřán absolutní citový blahobyt. Autoři 

soudí, že členové tohoto kmene jsou veselí a radostní zejména z toho důvodu, že jim byl 

v prvních letech života dán hluboký citový základ od rodičů hned od prvních dnů po 

narození. 31/ 

Oproti tomu válečnický národ Ganda z Ugandy si z žen a dětí dělal otroky. 

Někteří narození chlapci byli utráceni z důvodu, že se válečníci báli, že chlapec jednak 

věští smůlu a brzkou smrt otce a navíc by ho v budoucnu mohl ohrozit jako možný 

nástupce. Děti se učily jen pracovním a praktickým dovednostem, citové zázemí, mazlení 

a jiné citové projevy ze strany matky či otce neexistovaly; ostatně jazyk Gandů nezná 

dodnes ani slovo pro lásku. 

Jak je tedy ze studie patrné, postoj k ženě, k dítěti a k výchově má výrazný vliv na 

povahové rysy tohoto národa. Zajímavý je také rozdíl v jednotlivých přístupech k těhotné 

ženě a k průběhu celého těhotenství vůbec. Jen těžko si můžeme představit, že lze oddělit 

společenský systém a povahu lidí od výchovné praxe a spolusoužití všech v jedné 

kultuře. 

Na ukázce těchto diametrálně odlišných výchovných způsobů jsem chtěl pouze 

demonstrovat odlišné přístupy a postoje. Jak jsem v předešlých kapitolách předestřel, je 

nyní zřejmější, že výsledek výchovných snažení je spojitou nádobou několika 

proměnných. Např.: kulturně-historická epocha, pojímání hodnoty života v různých 

dobách, hodnota manželství a rodiny, morální vývoj dané společnosti, forma a intenzita 

uspokojování potřeb ... etc. Odpovědný přístup k formě a způsobu života je potom 

výsledkem těchto proměnných, který se promítá do chování řízeného hodnotovou 

hierarchií členů dané skupiny. Ti svou vzájemnou interakcí tvoří společnost a svými činy 

ji posouvají kupředu a nebo nazpět. 
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3.5 

Česká rodina 

V době komunismu byla rodina svým způsobem věcí veřejnou, ale zároveň se 

stávala útočištěm před nesvobodou vnějších vlivů každodenního života. Před érou 

reálného socialismu jsme jako stát žili jen krátkou dobu mimo útisk a područí, a tak je 

přirozené, že některé hodnoty, jako zejména svobodný rodinný život se utváří až do 

dnešní doby. Jistě jsou některé prvky rodinného života po staletí stejná a neměnná, ale 

nepochybně se shodneme, že posilování nejvyšších hodnot se daří lépe, transparentněji, 

efektivněji a hlubším způsobem ve svobodné a demokratické společnosti. Věčný rozpor 

mezi právem všech na všechno, ale faktem rozdílných schopností, které se 

v kapitalistickém systému (s důrazem na zejména ekonomické zájmy) projevují třídními 

rozdíly, se logicky promítá do situací rodin. Byť je dokázáno, že rodinné štěstí Oe-li 

charakterizováno pozitivními a láskyplnými vztahy) nemá s mírou ekonomické 

situovanosti rodiny žádnou korelaci, stále vzrůstající rozdíly v příjmech a v jistotách jistě 

rodinám na bezpečí a stálosti nepřidají. Můžeme doufat, že některé složité rodinné situace 

rodinu spíše stmelí, ale tím spíš se potřeba citové vazby mezi rodiči a dítětem jeví jako 

žádoucí a pro zdravý vývoj jedince nepostradatelná 

Za smutný paradox dnešní doby považuji fakt, že nutnost výdělku možná svým 

způsobem podporuje rodinné podnikání, ale odvádí rodiče často na celý den mimo 

domov. O nebezpečí citové frustrace a deprivace jistě není nutné pochybovat. Vznikly 

nové manželské a partnerské problémy, které v dřívější éře neexistovaly, a rodiny se 

paradoxně uzavírají okolí a společnosti ještě víc, protože povinnost sociálních a 

profesionálních rolí není doma vyžadována. 

V době útlaku lidské individuality byla rodina jednotkou, kam mohl člověk utéct 

a budovat si své intimní a bezpečné vztahy. Jak píše Matoušek, v Sovětském svazu byl 

dětem předkládán za příklad Pavlik Morozov, který udal své rodiče jako kulaky. Morálce 

nepřidal ani fakt, že mnozí lidé museli za cenu vlastm'ho sebezapření a ztráty sebeúcty 

vstoupit do strany, jen aby se jejich dětem dostalo náležitého vzdělání. 33/ Za to, aby se 

tento způsob degradace lidství už nikdy neopakoval, neseme také vysokou dávku 

odpovědnosti. 
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Důležitou sondu do současné české rodiny a zprávu o jejím stavu podali autoři 

publikace Proměny současné rodiny. Jedním ze zajímavých faktů vztahujících se 

k tématu mé práce je následující výsledek jejich výzkumů. Ten se dá shrnout do těchto 

bodů: 34/ 

1/ "Mladí lidé do 30 let většinou oddalují vstup do manželství anebo alespoň 

narození dítěte či dětí." 

21 "Vyjma vysokoškolaček a podnikatelek, které pracují v prvé řadě 

z důvodu seberealizace, pracují ostatní ženy především z důvodu finančního 

( ... ) ." 

31 "Ženy ve všech profesních skupinách mají ve srovnání s muži více než o 

třetinu nižší průměrné hrubé měsíční příjmy, a to včetně podnikatelek a žen 

ve vysoce kvalifikovaných profesích vyžadujících vysokoškolské vzdělání." 

41 "Zvolíme-li za hlavní diferenciační kritérium příjem rodiny, resp. příjem 

na hlavu ( •.• ), ukazuje se, že se vzrůstajícím počtem závislých osob (dětí) se 

tento příjem výrazně snižuje. "Velké" rodiny mající více než dvě (závislé) 

děti jsou na tom velice podobně jako neúplné čisté rodiny." 

51 "Jestliže by se tedy lidé rozhodovali pouze na základě ekonomických 

hledisek a motivů ( ..• ), pak by budoucnost české rodiny byla vážně 

ohrožena. " 

61 "I v případě sebezařazení domácností do sociálních vrstev ( •.. ) se opět 

ukázalo, že může existovat značný rozpor mezi "objektivním stavem" a 

"subjektivním viděním". 
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7/ "Jak rodiny, které jsou příjmově níže, tak ty, které jsou naopak výše než 

průměr, mají tendenci řadit se "do středu"." 

8/ " •.. čeští muži a české ženy nezastávají, pokud se jedná o rodinné role, 

příliš konzistentní postoje." "Je daleko více mužů i žen ( ... ) pro stejné 

rozdělení povinností v péči o domácnost." 

9/ "K zastáncům tradičního rozdělení rodinných rolí se ze sociálně profesního 

hlediska řadí zejména příslušníci dělnických rodin." 

Byť měla práce Hany Mař1'kové a kolektivu dalších autorů za cíl zejména 

komparaci mužské a ženské sociální role, společenského postavení ... etc, jeví se závěry, 

k nimž autoři dospěli, jako aktuální a mnohé o stavu současné české rodiny vypovídají. 
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4 

Souvislost formování odpovědnosti s morálním vývojem jedince 

4.1 

Etika a výchova 

Etika jako filozofická disciplína, podle všeho pocházející od Aristotela, je jednou 

z nejsložitějších věd zabývajících se jednáním člověka. Zabývá se nejen etickými 

paradoxy, ale stanovuje způsoby, kterými můžeme posuzovat jednání lidí na základě 

určité hodnotové stupnice, můžeme posuzovat okolnosti takového jednání, jeho dopad a 

z toho plynoucí míru závažnosti následků. Schopnost morálně posuzovat dané jednání 

vyžaduje hlubokou dovednost vnímat problém na základě mnoha aspektů a podrobovat 

svůj výsledný soud jak normám dané společnosti, tak zároveň dokázat uplatnit nejvyšší 

stupně své morální autonomie, tedy posoudit čin na základě vlastm'ho svědomí jako 

jakéhosi nejvyššího morálního "soudce" v každém z nás. 

Stupeň morálního vývoje a morálního jednání závisí jak na výchově, tak na 

následné sebevýchově každého jedince. Krystalizace morálních hodnot a tzv. morálních 

stupňů by se měla stát závazkem, úkolem a součástí sebevýchovy v životě člověka. 

Akltivní zájem o morální hodnoty a jejich každodenní uplatňování je přímo úměrný 

kvalitě a vyspělosti státu a jeho občanů. 

Aristoteles rozděluje lidskou činnost na činnost teoretickou - na poznání, dále na 

činnost praktickou - na jednání a na činnost tvořivou - na dělání, zhotovování. Etiku 

považuje za činnost praktickou, proto je pro něj etika praktickou filozofií. 1/ 

Etymologicky je slovo etika odvozeno od slova éthos znamenajícího nějaký zvyk, mrav. 

Morálním nazývá filozofie vše, co představuje shodu jednání a svědomí nezávisle na 

obsahu, který je motivem takového jednání. Tedy zdali je jednání morální, je otázkou 

svědomí člověka, který nějak jedná. Toto jednání však lze pozorovatelem posuzovat, 

zdali je mravné, nemravné, etické, neetické. O svobodě vůle, která do tohoto 

rozhodovacího aspektu velmi silně zasahuje, jsem rámcově pojednal v kapitole 2.2. Je 

však jasné, že bez určitých norem daných společenskou smlouvou - zákony a bez 
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ovládnutí některých sobeckých potřeb bychom nemohli jako civilizace pokračovat ve 

svém vývoji. 

Každá společnost, každá historicky podmíněná kultura se staví k rodině a rodinné 

výchově jiným způsobem a považuje za hlavní axiomy svého působení odlišné vzorce 

chování, jednání, myšlení, resp. hodnot. Vzhledem ke kapitole 3.1, bych zde nyní rád 

uvedl v souvislosti s uvažováním o morálním vývoji výzkum Langmeiera 2/, který 

posoudil a analyzoval několik knih a příruček, které pojednávají o výchově a hlavních 

výchovných obsazích v době od poloviny devatenáctého století do sedmdesátých let 

století dvacátého. 

Devatenácté století je v morální výchově charakterizováno kázní, poslušností, až 

herbartovskou upjatostí a nekompromisností. Naopak počátek dvacátého století je 

signifIkantní uvolněním výchovy, výchova je zakládána na racionálním úsudku, ideálem 

je vzdělanost a vše "přes míru" i v citovém životě není vyhledáváno. Morálka je tedy spíš 

výrazně kontrolována rozumem. 

Po první světové válce přichází lehký návrat k upjatosti, děti mají mít naprostý 

režim ve všem a citovému rozvoji se nepřikládá takový důraz. Důraz je naopak kladen na 

důslednost ve výchově, dále na pořádek a stereotypní pravidelnost. Jako prevenci před 

vybudováním sobeckého jednání radili odborníci těch dob nechat dítě vykřičet a nevšímat 

si ho. 

Teprve až v padesátých letech se začíná rozvíjet důraz na citovou složku výchovy. 

Láska se dostává do popředí potřeb a hodnot, které mají být při výchově dítěte saturovány 

a rozvíjeny. Pozitivní vztahy k nejbližším lidem se posléze obracejí na širší okolí a jsou 

cennými hodnotami etiky a morálky tohoto období. 

S příchodem alternativních pedagogických směrů se v některých státech výrazně 

rozvolnila výchova a příležitost k růstu dostaly zejména myšlenky osvobození dítěte 

z normativních nároků a povinností, v Spojených státech se například rozvíjí výrazná 

liberálnost ve výchovných postojích, která se později i na základě četných výzkumů také 

neprojeví ve svých důsledcích jako optimální výchovný postoj. Tyto postoje naopak 

budovaly rozvolněné morální hranice, a odpovědnost jedince spíš podrývaly, než aby ji 
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posilovaly. Odpovědnost jedince nebyla hlavním cílem výchovy, tím byla spíš svoboda 

bez hlubších vazeb k odpovědnosti za okolí, které tato svoboda ovlivňovala. 

Dnešní trend akceptovat individualitu a přispívat k rozvoji harmonických vztahů 

se zdá být logickým vyústěním několikaletých snah. Je tedy patrné, že charakteristika 

společnosti a jejích ideálů a morálních norem se mění s každým příchodem nového a 

radikálního politického zřízení, s vlivy ostatních kultur a národů. Ty se k nám v dnešní 

době dostávají hlavně díky masmédiím a internetu takr"ka během chvíle, a proto je 

mnohdy i za jedno z nebezpečí současnosti pokládán fakt, že nejmladší generace jsou 

jednak "obětmi možností", ale zároveň není ani v lidských silách všechny dnes dostupné 

prameny informací efektivně využívat. 

Proměnlivost hodnot se tedy váže na mnoho faktorů a záleží pouze na 

jednotlivcích, jak se svým morálním růstem budou zacházet a jak budou své hodnoty 

předávat svým dětem. Děti přejímají vše, co v rodině vidí a slyší, a považují to za 

přirozené a normální. K tomu, aby o své hodnoty pečovaly, aby je chránily, by měla vést 

především výchova, která by měla v jedinci vybudovat přesvědčení a víru, že 

odpovědnost za takovou péči a ochranu je důležitá, správná a pro smysluplný a bezpečný 

život na zemi nepostradatelná. 
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4.2 

Rozměry morálního zrání 

V první kapitole jsem hovořilo dvou optimálních cílech výchovy. O schopnosti 

nahlížet cirkulární proces příčiny a následku, tedy o schopnosti anticipace, a o 

předpokladu morálně k tomuto následku přistupovat. Na základě uvedených myšlenek 

v kap. 4.1 lze shrnout, že období formování základních morálních hodnot je obdobím, 

během kterého se zkušenosti autorit obklopujících vychovávaného jedince, 

vykrystalizované ve skutečnosti jejich bytí, dostávají vlivem jejich výchovného působení 

do vnitřních struktur jedincova hodnotového systému, ovlivňují jeho volní jednání a 

formují jeho charakterové vlastnosti, které poté následně ovlivňují profilaci vlastnosti se 

všemi těmito složkami související - a tou je odpovědnost. 

Je tedy zřejmé, že se schopností přebírat za své činy odpovědnost úzce souvisí 

otázka morálního vývoje osobnosti. Neboť, jak mnoho autorů uvádí, zralá osobnost by 

měla nejen za své činy přebírat odpovědnost, ale zároveň by měla své činy a svá jednání 

uzpůsobovat své vnitřní hierarchii hodnot a podrobovat je stále se rozvíjejícímu 

morálnímu úsudku. Možná bychom mohli spíš hovořit o morálním motivu našeho 

jednání. 

Stadia morálruno vývoje, ostatně jako vše v lidské osobnosti, podléhají přísným 

zákonům vývoje - od dětství, po celou dobu dospívání a stále dál, podle individuálního 

zrání osobnosti a okolností prostředí. 

Základní Kohlbergovo etické rozdělení na pre-konvenční, konvenční a post

konvenční morálku, tedy na morálku mající jako nejvyšší rozhodovací aspekt vlastní 

svědomí jedince, je rozdělením obecným, platným, ale pro naše účely a záměr hovořit o 

morálním vývoji osobnosti mající pň1iš úzký rozměr. Proto jsem si na úvod vypůjčil 

připomenutí Piagetova zjištění, že důležitou fází ve vývoji dítěte je právě formování 

odpovědnosti. 

Autor vychází z empirického zjištění, že děti ve věku 7-8 let posuzují jakýkoliv 

prohře šek v chování (příkladem může být poničení, rozbití, ztracení věci) na základě 

důsledku pro pachatele, či důsledku škody. Př11dadem je situace, kdy chlapec omylem 

shodí skleničky, které stály za dveřmi, ale o nichž nevěděl. Takto staré dítě, Gak uvádí a 
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cituje Piageta Pelikán), bude sledovat jako podstatné pro posouzení míry trestu škodu, 

kterou chlapec způsobil a nikoliv zdali měl v úmyslu takovou věc udělat, či nikoliv. 31 

Děti starší, deseti-jedenáctileté však při posuzování činu a okolností, za kterých k němu 

došlo budou vnímat spíš " ... subjektivní motivy vedoucí k činu ... ". 41 

Samotný Piaget to nazývá" " . zrodem zvláštních sentimentů mravní závaznosti čili 

svědomí." 51 Švýcarský odborník, původní erudicí biolog, hovoří ve své studii 

Psychologie dítěte o svědomí, ovlivněn analytickou školou, jako o něčem, co může být 

internalizovanou představou rodičů, která se projevuje nadřazenou funkcí k egu, tedy 

superegem. To je jak víme z psychoanalytických teorií souborem všech možných 

povinností, příkazů, "pravd", závazků a neměnných a zakořeněných "jediných" způsobů, 

jak správně žít. O teorii intrapsychických konfliktů v psychoanalytickém pojetí bylo 

napsáno mnoho studií, pro můj účel je však podstatné uvědomit si, že takto pojímané 

"nadjá" je v piagetovském pojetí srovnatelné s prvním stupněm morálního vývoje, 

s morálkou heteronomní, a jak uvedu podrobněji v kapitole 4.3, s prvním morálním 

stadiem v pojetí amerického psychologa dvacátého století Lawrence Kohlberga. 

Důležité je poznamenat, že Piaget spatřuje jako nejdůležitější ve vývoji morálky 

krok od slepé poslušnosti autorit k rozvíjení vzájemného respektu v kolektivu či skupině 

a tedy de facto i k určitému recipročnímu schématu vzájemné odpovědnosti jednoho za 

druhého, za jeho svobodu, zajeho bezpečí a za právo všech lidí vyjadřovat vlastní názory 

a postoje. Schopnost nahlížet problémy široko spektrálně a vidět je v souvislostech 

považuje autor za odpovědný přístup jedince. 61 

J. Vacková-Chlumecká se v knize Šťastné dítě z roku 1941 věnuje ve své stati s 

názvem Mravní výchova dětí do šesti let otázce působení a vlivu okolí na mravní vývoj 

jedince. Používá termínu "dobré rodinné ovzduší" a tvrdí, že právě to je " ... půdou, ze 

které klíčí všechny společenské ctnosti, pravdomluvnost, poctivost, ochota, úslužnost, 

ústupnost. Kdo nezískal těchto vlastností v rodině, nenaučí se jim nikdy později v životě, 

leda úporným úsilím - sebevýchovou. " . 71 

Navíc, jako pedagogové víme, že dítě se učí zejména nápodobou a proto je nutné 

si uvědomit, že i trestání dítěte za něco, jehož důsledky nebylo vzhledem ke svým 

duševním schopnostem s to anticipovat, by se mohlo stát v očích dítěte nesmyslným 
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jednáním, ale pro jeho další vývoj významným činitelem ovlivňujícím jeho jednání s 

ostatními. Proto bychom jako vychovatelé neměli posuzovat konečný výsledek činu, ale 

pohnutky skutku, které vedly k jeho realizaci. Ovšem k tomu je nutné mít vyprofilovaný, 

transparentní a zralý morální pohled na dění kolem nás. Domnívám se, že posouzení 

takových pohnutek by se mělo mělo odvíjet od hlubší znalosti morálm'ho vývoje dítěte a 

zákonitostí, které s tímto vývojem souvisí. 

Významný odborm'k dvacátého století, V. Tardy, píše: "Pro mravní výchovu je 

důležité, aby rodiče žádali na dětech jen to, co odpovídá jejich vyspělosti. Obětavost 

nemůžeme žádat od dvouletého dítěte, stačí, když pochopí, že např. jeho mladší 

sourozenec má nárok na plnou péči rodičů. Pravdomluvnost můžeme žádat teprve tehdy, 

když nesměšuje přání a skutečnost. Čtyřleté dítě uvěří leckdy své "lži": "já jsme to 

neudělal". Stává se, že děti bývají trestány za to, že opoměly něco, co pro dospělé má 

velký význam, ale pro dítě je lhostejné. " 8/ 

V mravním rozvoji dítěte je tedy podstatný a rozhodující vývoj od odpovědnosti 

objektivní k odpovědnosti subjektivní. Zmíněná Kohlbergova morálka post-konvenční je 

zde v patrné analogii s Piagetovou morálkou autonomní. Tu autor vnímá jako nejvyšší a 

optimální stadium žádoucího morálního rozvoje zdravé a odpovědné bytosti, tedy bytosti 

zralé a pro sociálně orientované. Pelikán tento optimální cíl výchovných snah souhrnně 

pojímá následovně: "Jestliže nejmenší děti se postupně seznamují s požadavky okolí na 

své chování a v podstatě se od nich vyžaduje jejich respektování bez většího vysvětlení 

(jde o vytváření návyků), pak postupně s mírou osvojení základních požadavků nutných 

pro socializaci dítěte, rostou i možnosti rozšíření rozhodovacího procesu samotných dětí 

od volby alternativní varianty až po samostatné vlastní rozhodování. Spolu s tím se i 

vnější odpovědnost (odpovědnost někomu) mění v odpovědnost vnitřní (před sebou 

samým)". 9/ 

Míra a intenzita internalizace odpovědnosti jako jakési komplexnější vlastnosti je 

tedy přímo úměrná postupnému zapojování vlastm'ho svědomí do procesu samostatného 

rozhodování. Jak připomíná Pelikán, nejsou ve stadiu autonomní morálky chápana 

pravidla, normy a příkazy jako neměnné imperativy. JO/ Důležitým se jeví posun od 

chápání těchto norem jako něčeho co bylo člověku od příchodu na svět poskytováno 
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"shora" (rodiči, vychovateli, institucí, zákony, společností obecně) k chápání těchto 

norem jako důležitého předpokladu pro spolupráci s lidmi. Spoluprací však chápu i 

dimenzi vztahovou, intimní, a nebo také příslušnost ke skupině. 

Vzhledem k nastíněným premisám se domnívám, že Kantovský kategorický 

imperativ - mohu chtít, aby se mé jednání stalo obecně platným pro všechny ostatní - je 

zde na místě. Podrobnější pohled na teorii morálního vývoje uvádí kapitola 4.3. 
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4.3 

Teorie morálního vývoje z pohledu Jeana Piageta a Lawrence Kohlberga 

V předešlé subkapitole jsem nabídl Piagetův přHdad s rozbitím skleniček. Piaget 

ve své teorii hovoří o fázích kognitivního vývoje, která jsou zodpovědna za konkrétní 

formování jednotlivých morálních stadií. Opačně by se tedy dalo říci, že morální vývoj a 

zrání schopnosti morálmno úsudku souvisí s kognitivním vývojem. Ve fázi 

předoperačního myšlení je sice dítě schopné kontrolovat do jisté míry své chování, ale je 

egocentrické a vychází z představy, že to co vidí ono samo, vidí i všichni ostatní. 

Předoperační myšlení je zamířeno na jeden aspekt situace, je centrické. 11/ 

Ve fázi konkrétních operací Piaget uvádí, že dítě je schopné zaujímat více 

perspektiva uvádět je do souvislostí. Dítě už vnímá nejen výrazné znaky. Je ale schopno 

abstrahovat pouze na hranici svých zkušeností, za tuto hranici nedokáže nahlédnout. 

Ve fázi formálních operací je jedinec schopen plně ovlivňovat určitou diskuzi 

argumenty zakládajícími se na zkušenosti jeho a dalších osob. Formálně-logická struktura 

umožňuje mluvit o různě všedních tématech. Jedná se o abstraktní myšlení, které dokáže 

abstrahovat od konkrétních věcí anebo osob. 

Piaget na základě svých teorií dochází k rozdělení morálního vývoje na dvě 

základní stadia. Hovoří o morálce heteronomní a autonomní. Heteronomní je taková, 

která je z největší míry koncipována morálním tlakem dospělých a u dítěte se na základě 

tohoto tlaku zakládá morální realismus. 12/ (viz kap. 4.2) Hodnoty jsou dané vnějškem, 

jsou objektivní, každé jednání, které je v souladu s názorem a postoji "jeho" dospělých, je 

dítětem považováno za správné. Za důležité také autor považuje, že ke zrodu povinnosti 

je nutný nejen apel z vnějšku, ale i jeho přijetí, které vyvěrá hlavně z citové vazby dítěte 

k dospělému. Vedle citové vazby se zdá být podstatný i respekt, který zavazuje dítě jak 

náklonností, tak obavou-bázní a způsobuje v dítěti pocit závazku. Ten je, podle Piageta, 

vázán v prvních fázích morálruno vývoje k fyzické přítomnosti dospělého. 13/ 

Ve fázi prvních heteronomních postojů dochází k procesu asimilace (viz kap. 1.2) 

a dítě při ní přijímá obraz rodiče. Tedy jde o stejný proces, o němž jsem mluvil 

v souvislosti s analytickým náhledem v předešlé subkapitole. Hovořil-li jsem o mravním 

realismu, je také podstatné připomenout, že Piaget ho vysvětluje na příkladu se lží. Jako 
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vychovatelé chceme po dítěti, aby bylo pravdomluvné, aby nelhalo. Často to ale chceme 

v době, kdy ještě není ani dostatečně schopné porozumět sociální významnosti 

pravdomluvnosti a její konkrétní hodnotě. Proto vzniká morální realismus a otázka 

pravdomluvnosti se nezapíše do vnitřních struktur dítěte, jen zůstane vně a její plnění je 

pak slepé a její význam a smysl je nepochopen. 14/ 

Heidbrink v této souvislosti mluví o objektivní odpovědnosti, to znamená, že 

jedinec posuzuje ne záměr, ale důsledek samotného činu. Jasným přI1dadem takového 

jednání je sedmiletý chlapec, který rozbití skleniček posuzuje z hlediska důsledku pro 

pachatele či důsledku škody. (viz kap. 4.2) 

Autonomní morálka krystalizuje hlavně na základě spolupráce dětí mezi sebou. 

Nejde tedy jen o respekt rigidních pravidel a postojů rodičů jako neměnných pravidel, ale 

jde o situaci, kdy autoritu nahrazuje vzájemný respekt a úcta čišící z kolektivu a vztahové 

interakce. Piaget v této souvislosti hovoří o třech periodách. 

Dítě mezi sedmým a osmým rokem je téměř zcela pod vlivem rodičovské autority. 

Dítě mezi osmým a jedenáctým rokem se ladí na rovinu mezi autoritu a rovnost vlastních 

názorů a jejich uplatňování v kolektivu. Toto období je velmi citlivé na kritiku. Třetí 

období staví Piaget do jednoho roku mezi jedenáctým a dvanáctým rokem. Stanovené 

pravidlo spolupráce je výsledkem dohody mezi dětmi a je ho možné modifikovat pouze 

na základě další společné dohody všech zúčastněných. Heidbrink píše, že myšlenka 

striktní rovnosti je relativizována. 15/ 

Pro pedagogiku je vedle Piagetova pojetí kognitivmno a morálního vývoje 

důležité připomenout, i radikální varování před "hodnými" a "šplhounskými" dětmi, 

které nedokáží přijmout jinou morálku než heteronomní a udržují si ji daleko déle, než by 

jim jejich vývojový stupeň dovoloval. Nebezpečné je z výchovného hlediska takové děti 

v jejich "slušnosti" podporovat, stavět je ostatním dětem na odiv a dávat je za příklad. 

Je tedy zcela patrné, že se morálka, nebo respektive morální uvažování rozvíjí 

v úzké souvislosti s věkem a zkušenostmi dítěte, stejně jako s jeho vztahovými 

interakcemi ve třídním prostředí. 
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Nyní bychom mohli také připomenout rozdělení morálm'ho vývoje na šest stupňů 

- stadií, které vytvořil Lawrence Kohlberg. Ten označuje první stupeň jako odměnu a 

trest. Jednání člověka je podmíněno vědomím hrozícího trestu, jedinec se podřizuje a 

přizpůsobuje autoritám, které ho obklopují. Jedná se o ekvivalentní postoj a kognitivní 

způsob, který se u Piageta objevuje v jeho heteronomní, objektivní odpovědnosti. 

Důležité pro takto konajícího je opět jen důsledek, který z jeho jednání vyvstává od 

autorit, jimiž je obklopeno. Hlavním kontrolním mechanismem není svědomí 

provinivšího se. 

Druhý stupeň, který Kohlberg nazývá účelové myšlení, je takový postoj 

jednajícího, kdy si lehce uvědomuje, že některé své potřeby musí umírnit na základě 

respektu k zájmům a potřebám druhých, resp. svého okolí. Konkrétně se jedná například 

o takovou situaci, kdy je dítě schopno přijmout myšlenku ohledně práva ostatních na 

názor. Dítě však není ještě schopné zaujmout nebo nahlédnout a pochopit důvody postoje 

druhé nebo třetí osoby. Děti na tomto stupni vývoje dokáží spory vyřešit daleko lépe mezi 

sebou než za přítomnosti třetí, dospělé osoby. 17/ 

Na třetím stupni, Kohlbergem označeným jako shoda s ostatními, dokáže člověk 

vnímat třetí osobu a chce splnit vše, co se od něj požaduje. Tento stupeň hovoří o postoji, 

který je závislý na mínění skupiny. Jedná se o do jisté míry vysoký stupeň konformity, 

která se projevuje neadekvátní slušností, společnou řečí s davem a skupinami, ke kterým 

jedinec náleží svou příslušností sociální či kulturní. Postoj jedince není na skupině 

nezávislý." ... správné je to, co za správné považují také ostatní. " 18/ 

Stupeň označený jako orientace na společnost je charakterizován zákony a jejich 

dodržováním. Ty jsou morální normou a je jedno, vznikly-li na základě demagogického 

vládm'ho systému nebo až přespříliš nejednotným a nevyspělým raně demokratickým 

společenským zřízením, jejich respekt je povinností, ať je jejich podstata jakkoliv sporná, 

či dokonce nesmyslná. Člověk na tomto stupni morálm'ho vývoje není schopen 

uvědomění, že ne všechny zákony jsou správné a jejich dodržování je možné uzpůsobit 

vlastnímu ohodnocení a podrobit je kritice vlastm'ho svědomí. Nastolené zákony mají 

bezpodmínečnou platnost. 

Pátý stupeň pojmenovaný jako sociální úmluva a individuální práva deklaruje 

svobodu a život jako nejvyšší hodnoty, a ty jsou jako takové nadřazené nad zákony a jsou 
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posuzovány zcela individuálně a zejména s ohledem na skutkovou podstatu, tedy na 

motiv. Jakýkoliv rozsudek, jak píše Heidbrink v Psychologii morálního vývoje, který 

vyr1me soud řídící se nesprávným zákonem" ... není výkonem soudní moci, ale spíše 

bezprávím." 19/ (viz 4.2) Dalším velmi výstižným výrokem je v této souvislosti 

následující výrok: "ne vše co je zákon, je také právo" 20/ Takové hodnoty (svobody a 

života) bývají součástí demokratických společností a jsou zaneseny do ústav států. 

Ústavní soud jako "něco" stojící nad zákony je proto opodstatnělou institucí se svým 

vysokým smyslem a funkcí v demokratickém státě. 

Šestý a poslední stupeň označuje autor jako etické principy. Jedná se o zvnitřnělé 

obecně platné morální principy spravedlnosti. Nejvyšším hodnotícím činitelem 

v rozhodovacím procesu má být vysoce morální a sebereflektivní svědomí, tedy morálně 

postkonvenční, stojící nad zákony dané společnosti, a zahrnující v sobě jak normy dané 

společnosti, tak její zákony, a také snahu jednat společně s vědomím určitých všeobecně 

platných principů rovnosti mezi lidmi a jejich společných práv. Kantovský kategorický 

imperativ, který jsem zmiňoval v subkapitole 4.2, je pro tuto kategorii zcela relevantní a 

na svém místě. V souvislosti s tématem odpovědnosti a zejména odpovědnosti k okolí 

bych zdůraznil fakt, že Kohlberg považuje v rámci šestého, nejvyššího stupně morálm'ho 

vývoje za důležitý tzv.: laskavý postoj, který ctí blaho ostatních lidí a " ... přitom 

předpokládá identifikaci a empatii. " 21/ 

Zajímavým zrcadlem k těmto zmíněným názorům odborníků a významných 

badatelů v oblastech kognitivního a morálm'ho vývoje jsou uvedené výsledky mé 

empirické sondy, která reflektuje názory rodičů a jejíž výsledky uvádím 

v předcházejících i následujících kapitolách. Některé názory se velmi významně opírají o 

morálku a morální profil jedince a jsou pro některé z respondentů neoddělitelné od 

výchovy k odpovědnosti a od odpovědnosti samotné. 
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5 

Výchovné postoje a utváření odpovědnosti 

5.1 

Výchovné postoje obecně 

Termínem výchovné postoje shrnuji ty vlastnosti a ty zkušenosti dospělých, které 

se promítají do následného chování a vztahování se k dítěti. Jde tedy o představy, ideály, 

vědomosti, zkušenosti, požadavky ... etc. Tyto postoje dle Matějčka rozhodují o tom, 

" .. .jak bude dítě na svět přivítáno a jak se mu na něm dále povede." JI Širším způsobem 

řečeno, rodičovské postoje se formují na základě instinktivních, geneticky uložených 

dispozic každého lidského jedince a dále díky zkušenostem z vlastních rodin primárních, 

tedy díky vnitřně zabudovanému modelu vlastních rodičů toho kterého nastávajícího 

rodiče. Tento model se tak stává živnou půdou, ve které se v postojích smísí vlastnosti a 

hodnoty dané osobnosti. "Být dobrým otcem a dobrou matkou předpokládá být dobrým, 

vyrovnaným člověkem a inteligentním vychovatelem, rozumět dítěti a jeho potřebám, ale 

také rozumět sobě a svým chybám. A k tomu nás všecky zavazuje láska a důvěra dítěte, s 

níž se otvírá všem, kteří se k němu přiblíží. " 21 

Významný český odborník dvacátého století, profesor Tardy, vidí ve výchově 

jedinou možnou cestu k budování odpovědnosti v osobnostní struktuře dítěte. Moci a 

účinku výchovy autor naplno důvěřuje a tvrdí, že "Po stránce vývoje povahy je však 

zásahy možno měnit mnoho.". 31 O rodině, rodinné výchově a možnostech výchovy dále 

píše: "Rodina musí výchovou zasahovat velice hluboce do duše dítěte. Zasahuje-li příliš 

málo, přijdou odjinud později prudší nárazy. Zasahuje-li příliš mnoho, vzniká v dítěti 

mnoho útlumů, které mu pak celý život vadí v sebeprosazování a v prožívání, otravují je 

pocitem hříchu, nebo taková výchova narazí na odpor, který přemůže vnějšně, ale ne 

vnitřně. "41 

Pelikán h'ká, že při interiorizaci odpovědnosti musí dojít k přechodu z vnější 

úrovně na úroveň vnitřní. Ale pro to " ... musí vzniknout určité základní předpoklady." 51 

Pro výchovnou praxi je tedy nanejvýš efektivní vyhledávat takové vlastnosti 
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vychovávaného jedince, které jsou pro jeho osobnost signifikantní a mohou svou 

intenzitou a hodnotou ovlivňovat rozvoj vlastností dalších, pro naše pojetí odpovědnosti 

vyhovujících, resp. rozhodujících. Slučováním a kombinací těchto vlastností dochází k 

řadě interakcí, které v konečném důsledku přispívají k budování společného jmenovatele 

a tím by měla být právě odpovědnost. 

Ruský psycholog K. Muzdybajev tento proces vysvětluje následující formulací: 

" odpovědnost je výsledkem integrace všech psychických funkcí osobnosti: subjektivního 

vnímání okolního světa, zhodnocení vlastních životních dispozic (resursov), 

emocionálního vztahu k povinnosti, vůle". 6/ 

Odpovědnost můžeme jako vychovatelé a poradci formovat od útlého věku 

člověka pouze tak, že budeme pokud možno rovnoměrně, systematicky a s láskou 

podněcovat rozvoj všech vlastností dítěte, které mají pro jeho individuální růst podstatný 

význam a které svou podstatou a významem napomůžou k jejímu rozvoji. 

Z celého pojetí mé práce vyplývá, že hlavním činitelem a faktorem vlivu 

výchovného působení se pro následný rozvoj jeví " ... celý komplex okolností, v níchž dítě 

vyrůstá. " 7/ Tedy, lapidárně řečeno, efektivnější působení rodičů je takové, které je ve své 

komplexnosti podnětné, klidné, harmonické a zároveň jednotné. 

Dalším významným výchovným postojem je Hromátkou zdůrazňovaný 

požadavek na bezodkladné řešení povinnosti nebo úkolu. 8/ Jak uvedu v subkap. 5.6, 

důslednost je pojímána jako nesmírně podstatná součást účinné výchovy. Saturace 

potřeby bezpečí a jistoty, které dítěti dávají jak rodiče svými citovými postoji, tak svými 

jasnými "pravidly hry", jsou dalšími základními předpoklady žádoucího výchovného 

působení s vlivem na následný vývoj dítěte. 

Dalo by se konstatovat, že ostatní postoje odlišující se výrazně od této normy jsou 

ve svých důsledcích odpovědné za rozvoj neodpovědnosti osobnosti. Pelikán úvahu 

uzavírá: " ... odpovědnost jako komplexní rys celkové kultivace člověka je ovlivněn jak 

klimatem, tak komplexností výchovy. " 9/ 

Vraťme se k možnosti formování lidské osobnosti a pokoušení se sladit možnosti 

vrozené s předpoklady a nároky sociálními, v užším slova smyslu s nároky vychovatele. 

Shodneme-li se na faktu, že tím je vždy osoba, která nemusí být biologickým rodičem 
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dítěte, ale která vstupuje do vývoje dítěte svou citovou a morální složkou, saturuje mu 

jeho primární fyziologické a duševní potřeby, pak se musíme i shodnout na faktu, že 

námi stanovené výchovné cíle nárokují i určité dovednosti a morální profil vychovatele 

samotného. Ten svými výchovnými postoji ovlivňuje vývoj jedince. A snažím-li se ve 

své diplomové práci věnovat tématu odpovědnosti a stanovil-li jsem, že rodina je tou 

hlavní "buňkou" složitého organismu zvaného společnost, považuji za správné rozvést 

téma výchovných postojů a jejich dopadu. 

V další kapitole bych tedy proto rád nabídl názory některých předních odborm'ků 

na to jak určité výchovné postoje mohou formovat odpovědnost, jak ji v osobnosti dítěte 

mohou spoluutvářet. 
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5.2 

Matějčkovo rozdělení výchovných postojů 

Matějček rozděluje kategorii výchovných postojů na postoje negativní a pozitivní. 

(Toto označení samotné však dovysvětluje jako pouze orientační, které nemá hlubšího, 

signifIkantního významu.) 10/ V negativních poukazuje na výchovu zavrhující, která 

nebývá lehce vypozorovatelná. Její tendence se odrážejí v postojích a chování rodičů, kdy 

dětem plánují cíle života, nutí je k přijetí pro ně nevlastních představ, budoucích plánů, 

nebo způsobů vztahování se. Takové děti jsou vystavovány tlaku rodičů za to, že tyto 

"úkoly" neplní, nebo v opačném případě mohou rodičům připomínat jejich selhání v 

požadovaných oblastech, jako je např. matka samoživitelka, která své dceři předkládá 

způsob jak by měla žít, protože jen tou cestou by se mohla vyhnout případnému 

nechtěnému těhotenství či samoživitel stvL V této souvislosti si připomeňme, že se 

setkáváme v poradenské praxi i s nárokujícími rodiči, kteří ve svém oboru dosáhli 

absolutní špičky a uznání, ale jejich potomek už k "následovnictví" bohužel předpoklady 

nemá, ať již mluvíme o předpokladech motorických nebo intelektových. Rodič je tímto 

faktem natolik zklamán, že může ve svých postojích uplatňovat vůči dítěti zavrhující 

postoje, protože vnímá, že dítě zkrátka není takové jaké si je vysnil a nesplní mu 

představy o jeho "jediné možné" profesní orientaci, potažmo celého smyslu a náplně 

života. 

Dalším, nevím mohu-li použít v této souvislosti termín "zářným př11dadem", jsou 

podle autorova rozdělení tzv. "nechtěné děti". V mnoha studiích byla tomuto fenoménu 

věnována pozornost, a tak jen pro kontinuitu práce připomenu, že výchova těchto dětí už 

pro samotnou podstatu jejich příchodu na svět nebývá citově bohatá, nedochází v ní k 

citovým odezvám a reakcím matky, popř. bližšího okolL Tento přístup je považován za 

společensky nežádoucí, patologický. 

Dalším negativním postojem je výchova zanedbávající. V obecné rovině se jedná 

o celkové zanedbávání bud' jedné nebo více potřeb, od těch nejnižších fyziologických až 

po ty nejvyšší, pro osobnostní rozvoj nejdůležitějších potřeb citových, potřeb bezpečí a 

jistoty. Děti s takovou výchovou paradoxně nemusejí pocházet pouze z rodin sociálně 

slabších, s nízkými návyky hygienickými, ale můžeme se s ní setkat i u rodin dobře 
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ekonomicky situovaných, ale ve kterých zejména kvůli absenci pozornosti rodičů k dítěti, 

kterou zapříčiňuje nárokující pracovní nasazení, dítě tráví většinu času samo, s televizí, s 

kamarády, zkrátka s kýmkoliv jiným než s rodiči a v jakémkoliv prostředí, které mu 

zajišťuje, "vrací" a umožňuje získávat alespoň v jiné formě a v jiné intenzitě to, co by mu 

mělo primárně poskytovat rodinné zázemí. Tedy dostatečně stimulující komunikaci, 

lásku, pevné a důvěrné vazby ... etc. Kompenzace v sociopatologických způsobech života, 

které umožňují danému jedinci prožít deficitní emoční vzrušení, je známý fakt 

poradenské praxe. 11/ 

Mezi postoje, které Matějček označuje jako pozitivní (jak jsem připomněl - sám 

však toto označení pokládá vzhledem k následkům pro vývoj za sporné), ale také 

následný vývoj jedince determinující, patří i výchova rozmazlující. Tu označuje jako 

" ... neadekvátní citovou vazbu rodičů k dítěti." 12/ V této souvislosti bych jen rád zmínil, 

že i ve své praxi se často zabývám otázkou "adekvátní citové výchovy" a shledávám její 

vymezení za velmi obtížný úkol, ale pokud bychom souhlasili s názorem, že výchova 

rozmazlující je ta, která dítě vybavuje přesvědčením, že je vysoce zranitelné a musí být 

po celý život ochraňováno, je jasné, že tento způsob zacházení bude takový jedinec v 

dospělosti vyžadovat od svého okolí a navíc je bude považovat za samozřejmý. Tyto 

následky si jedinec nese do budoucího partnerského vztahu, ale už ve školním prostředí, v 

prostředí konkurenčním, je konfrontován s tím, že jeho významnost a jedinečnost není 

ostatními uctívána a vyzdvihována tak, jak je na to zvyklý z domova. Tyto děti jsou ve 

třídním kolektivu a pro pedagoga obzvlášť problematickou součástí a jejich výchově 

bývá při obtížích věnována pozornost několika odborm'ků. V poradenské praxi je 

většinou spolupráce s takovými rodiči problematická, neboť škola a její představitelé jsou 

vnímáni jako nepřátelé, kteří dítěti nerozumí a neakceptují jeho "výjimečnost" a zraňují 

jeho city. 

Mnoho společných postojů s výchovou rozmazlující má výchova úzkostná a 

ochranářská. Ta se objevuje v rodinách zvýšeně úzkostných, většinou věkově starších 

rodičů a v rodinách, které postihla tragická zkušenost nebo je právě ona tragedie (např: 

handicapované dítě) etiologií tohoto rodičovského postoje. Ať je však příčina jakákoliv, 

důležité jsou následky. Děti z těchto rodin bývají, dle Matějčka, natolik zahrnuty 

hyperprotektivním rázem výchovy, že v budoucím osobním životě nedokáží být 
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samostatné, perou se s odpovědností a ve své podstatě nerozumí své tendenci chtít být 

ochraňován a nevolán k odpovědnosti za následky svých činů. Ty totiž nesli vždy rodinní 

vychovatelé za něj. Činili tak z důvodu úzkosti a strachu, že by se jejich děcku mohlo 

něco přihodit. Takoví rodiče chtějí své dítě ochránit od případných eskapád, kterými jako 

dospělí sami prošli, chtějí ho uchránit prožitku bolesti, ztráty ... etc. Nedomyslí však, že 

pokud dítě takové situace neprožije a nezažije si je, hodnota čehokoliv pozitivního v 

životě pro něj klesá a potom nedokáže ani zhodnotit případné zisky. Tyto ztráty však dítě 

ubíjí o to víc. Takový jedinec není na prohry a nespravedlnost světa připraven, protože 

tato výchova nevybavuje k odolnosti a síle osobnosti, organismu. V této souvislosti bych 

použil výstižný termín Pelikánův, že výchova by měla spět především k tornu, aby 

"imunizovala" pro život. To však u výchovy úzkostné a ochranářské vzhledem k výše 

uvedeným faktům a longitudálním empirickým zjištěním o jejím dopadu nelze 

předpokládat. Matějček připomíná, že častým problémem je v poradenství situace, kdy 

dítě z takové rodiny "uteče", protože cítí potřebu vymanit se z takto manipulativního 

způsobu výchovy a jeho odchod z rodiny je prožíván všemi příslušm'ky značně bouřlivě. 

V rodinách s pevným mateřským sepětím lze takovou situaci předpokládat zejména v 

období dospívání dítěte, protože v tomto období může svobodně odejít díky naší 

legislativě, která takového jedince zplnoletňuje v osmnáctém roce věku. O plné zralosti v 

tomto věku (tedy chápeme-li zralost jako období zvnitřnělé odpovědnosti a zahrnutí ji do 

širšího komplexu svých vlastností, činů a jednání) patrně ještě hovořit nemůžeme, avšak 

separaci od úzkostné rodiny lze chápat jako přirozený, vnitřně podmíněný proces, jehož 

intenzita však vždy záleží na osobnosti dospívajícího. Započíná se tak do jisté míry 

"ozdravný" proces osamostatňování se, jehož průběh může být pro takového jedince 

velmi dramatický a plný negativních zážitků. Důležitost a význam poradenské a 

pedagogické spolupráce jistě nemusím zdůrazňovat. Tyto děti v tomto období potřebují 

pomoc zorientovat se v jakémsi "novém světě", který dříve neznaly, nebo jim byl 

filtrován tak, aby je pokud možno negativně nezasáhl. Jedná se o období zvýšeně složité, 

individuálně prožívané a pro vznik sociálně patologických jevů zvýšeně rizikové. Navíc u 

dětí jakkoliv handicapovaných, kde je úzkostnost rodičů zvýšená, i když svým způsobem 

pochopitelná, je riziko, že se do jejich sebeobrazu po celý další život dostane prvek 

nesamostatnosti a odkázání na druhé naopak vysoké. Apel na odpovědnost rodičů za sebe 
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samé je zde kladen zvláště důrazně, protože jen v dobré fyzické a duševní kondici se 

mohou rodiče obětavě starat o své nemocné dítě. V. Tardy ve své odborné stati Duševní 

rozdíly mezi dětmi řI'ká: "Dítě, kterému není dopřáno příležitosti ke hře s druhy ve věku 

předškolním a pozdějším, trpí tím na svém povahovém vývoji. /I 13/ 

Jako předposlední bych rád zmínil výchovu perfekcionalistickou, kterou 

charakterizuje zejména snaha na straně vychovatelů mít úspěšné, bezchybné a 

stoprocentně dokonalé dítě. Pro bystrého pozorovatele je zřejmé, že tyto postoje jsou opět 

rodičovskou představou a nárokem, neboť pouze tak splní dítě představy rodiče o tom jak 

by mělo vypadat, jak by mělo být dokonalé, úspěšné, chytré, peďektní ... etc. Děti pod 

tíhou úkolu, který je na ně rodiči naložen, však často selhávají. Většinou je příčinou to, že 

na daný úkol zkrátka svým vývojovým obdobím nebo - a to mnohem častěji - svými 

schopnostmi, nedosahují. 

Ve školním prostředí se pedagog může s projevy dítěte z takto orientované 

rodinné výchovy setkat v situacích, když dítě selhává v případech, kdy by to nikdo z 

učitelů nepředpokládal. Mnohdy se tyto děti označují jako přetěžované, protože orientace 

rodičů na výkon dítěte mívá nejenom tendence mimoškolní, např. sportovní aktivity a 

jiné zájmy, ale i výsledky školní, ve kterých je u dítěte očekáván maximální a 

stoprocentní výkon. Podstatnou stránku tohoto problému - neurotizaci dítěte není, 

myslím, nutné připomínat. V kompetenci příslušného výchovného a rodinného poradce 

nebo pedagogicko-psychologické poradny je následně tyto rodičovské tendence usměrnit, 

v lepším případě vysvětlit rodičům obranné reakce dítěte na zátěž, vysvětlit jejich 

etiologii a pokud možno v mezích možností poradenské intervence navrhnout jiný, méně 

zátěžový výchovný přístup k dítěti. Otázkou ovšem vždy zůstává do jaké míry je možné v 

poradenském procesu pracovat i s důležitou součástí této problematiky a tou je samotná 

podstata rodičovského peďekcionistického postoje vůči dítěti. Jde o vlastní aspirace, 

tužby, přání a zejména obraz dítěte, jak ho právě perfekcionistický rodič chce a touží mít. 

Cílem poradenského procesu může být, při řádné kvalifikaci poradenského pracovníka, 

dopomoci takovému rodiči rozkrýt tyto tendence a umožnit mu vhled do vlastních 

vnitřních motivací, které ho k tomuto postoji a nárokování vedou. Zde se však již 

pohybujeme na úrovni poradensko-terapeutické, proto přistoupím k poslednímu 

"pozitivnímu" výchovnému postoji, aby byla udržena kontinuita a směr práce. 
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Výchova protekčni je ve směru uvažování rodičů podobná jako výchova 

perfekcionalistická, ale vytyčených, často nereálných cílů se dítě má dopracovat přímou 

účastí rodičů na vymýšlení a vytváření prostředků a podmínek k jejich dosažení. Dítě 

nemusí být dokonalé, ale musí být zkrátka nejlepší. Hodnocením toho, co je pro dítě 

nejlepší, se rodiče dopouštějí jakési svévole. Rozhodují totiž opět za dítě, které však v 

době, kdy je v područí rodičů a kdy za něj jako zákonní zástupci rozhodují, nemá 

možnost a ani kognitivní vybavenost danou věc posoudit. Jenjaksi cítí, co je mu příjemné 

a co není, a má své, vývojově podmíněné, cíle, přání a touhy. Následky rodičovského 

"zametání cestičky" si s sebou ponese dítě celý život a záleží pak pouze na síle vůle dané 

osobnosti, jak se co nejlépe a nejsvobodněji naučit brát život jen do "svých" rukou, 

nenechat se nikým ovlivňovat a spatřovat ve svobodě samostatného rozhodování 

jedinečnost své existence. 

Apel na podnětné školní prostředí, vyspělé rodičovské postoje a následnou, 

tolikrát zmiňovanou, důležitost kooperace obou institucí považuji za neoddiskutovatelnou 

součást a determinantu zdravého rozvoje osobnosti od začátku školní docházky po její 

ukončení. 
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5.3 

Makarenkovo rozdělení autorit 

Významný ukrajinský odborm'k A. S. Makarenko rozděluje výchovné postoje 

rodičů do podobného souboru jednotlivých přístupů jako Matějček, ale zastřešuje je 

kategorií autority. Od té odvozuje vliv na rozvoj vlastností osobnosti dítěte a mluví o 

správném či nesprávném podkladu autority v souvislosti s cílem, za který považuje 

"správnou výchovu". Tedy autoritu nechápe jako cíl, ale jako prostředek ve výchovném 

procesu. Vychovatele bez autority považuje za bezmocného. Tvrdí, že většina rodičů 

považuje za výchovný cíl poslušnost a kázeň dítěte. Tu však spolu s autoritou také 

nepovažuje za cíl výchovy. V takovém případě, kdy rodiče opomíjejí, dle Makarenka, 

další výchovné cíle a doslova je "zanedbávají" nastává situace, kdy" ... vyrůstají poslušn~ 

zato však slabí lidé. " 14/ Jeho rozdělení rodičovských postojů je ovlivněno dobou svého 

vzniku, ale v něčem je podobné vůči Matějčkovým názorům, a proto jej pro srovnání 

uvedu na následujících řádcích. 

Autoritu vybudovanou na utlačování považuje za nejčastěji vyskytující se u otců. 

Slovy dnešní terminologie bychom toto Makarenkovo označení výchovy pojali jako 

manipulativní, autoritářské, dominantní a agresivní jednání otce, vybudované na křiku a 

zastrašování ostatních členů rodiny. Takový jedinec udržuje poslušnost jednotlivých 

členů pod hrozbou trestu. Výsledkem takové výchovy jsou děti zastrašené, lhavé a 

zbabělé, ve svém jednání však značně hostilní, dle Makarenka surové. "Ze zastrašených a 

otrockých dětí stávají se pak buď bezcharakterní, zbyteční lidé, nebo domýšlivci, kteří se 

po celý život mstí za utlačování v dětství." 15/ Zde se jedná o postoj hraniční, sociálně 

nežádoucí. 

Za další nesprávně budovanou autoritu považuje Makarenko tu, která je budována 

na odstupu rodičů od dítěte. Ta se projevuje přesvědčením rodičů, že má-li děcko 

poslouchat, musí k němu rodiče hovořit co nejméně, udržovat si od něj odstup. Děti jsou 

vychovávány najmutou osobou nebo prarodiči. Autor tuto výchovu označuje jako častou 

v rodinách "inteligence", k tomuto faktu si však musíme uvědomit dobu vzniku této 

odborné práce. V míře širší je však možné s dnešní situací srovnat společné rysy výchovy 

v rodinách podnikatelských nebo jinak vytížených, kde vyrůstá dítě samo, obklopeno 
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přepychem a nejnovějšími modními a technickými výstřelky, ale podnětnou komunikaci 

a rozvfjení vnitřního světa mu sotva kdy umožňují nejbližší členové rodiny, natož 

samotní rodiče. Tu saturují au-pair, "paní na hlídání" ... etc. 

Autoritu, kterou ruský teoretik označuje jako založenou na domýšlivosti, můžeme 

připodobnit k postojům takových rodičů, kteří se považují ve své dokonalosti a 

jedinečnosti za nenahraditelné, domnívají se, že jsou nepostradatelní a rádi, nahlas a často 

o sobě hovoří v superlativech, povyšují se nad ostatní a činí se tak od malička v očích 

svého dítěte jako ctnostní a příkladní lidé, které musí dítě následovat a jejichž velikost si 

"právem" musí uvědomovat. "V tomto ovzduší povýšenosti nemůže důležitý táta 

rozpoznat, co z jeho dětí vyrůstá a koho to vlastně vychovává. " 16/ 

Autorita vybudovaná na puntičkářství by se dala zkráceně vyjádřit 

připodobněním: co slovo - to zákon, nebo "Co jsem řekl, to platí" ... etc. Taková výchova 

je plná zákazů a přI'kazů, dítě nevyrůstá v prostředí, které třIbí a rozvíjí jeho zájmy, 

názory a hodnoty. Takové dítě je už předem úzkostlivé, naučí se reagovat na rodičovské 

apely s takovou samozřejmostí, že vlastní názor a vhled do důsledků a smyslu takových 

nařízení není vůbec konfrontován, a tak dítě vidí a plní jen samoúčelná nařízení s 

automatičností, která ovšem může v dalším vývoji dítěte značně determinovat vývoj jeho 

ucelených, odpovědných a zejména svobodných názorů a hlavně přijímání některých 

"pravd a nařízení". (Souvislost s výsledky výzkumů o morálním vývoji, které jsem uvedl 

v kap. 4, je, myslím, jasná.) 

Dalším rodičovským postojem, který bych rád dle autorova schématu uvedl, je 

výchova, nebo autorita postavená na moralizování. Takoví rodiče dítě neustále poučují, 

aniž berou v potaz vývojové hledisko, tedy je-li dítě na takovéto "poučování" vůbec 

zralé, a svou invenci považují za zásadní výchovný prvek, který přispívá k růstu a vývoji 

dětské osobnosti. Časté kázání a dlouhosáhlé hovory, které bývají věkově nepřiměřené, 

mají později za následek, že dítě je předčasně vyspělé, působí dojmem "rozumbrady" a v 

dětském kolektivu je často paralyzováno právě pro svůj vývojově nepřirozený náhled na 

vztahy a dětské problémy. V mnohém podobné prvky má výchova hyperprotektivní, kdy 

rodiče staví do popředí svého výchovného snažení poučení dítěte, nehledě na fakt, je-li 

dítě vůbec schopno takové poučení zpracovat, přijmout a zahrnout do své struktury 

jednání. Rodiče se snaží dítěti předat zkušenosti, které však plynou ze života dospělého 
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člověka, a není proto jakýmkoliv způsobem možné, aby se děti takovými úvahami 

dokázaly zabývat. 

Dalším negativním postojem, který by se z mého pohledu mohl stát poněkud 

diskutabilním, je Makarenkem označená autorita vybudovaná na lásce. Různí autoři 

hovoří o nepostradatelnosti dostatečného citového zázemí pro dítě, které má v dalších 

letech zásadní vliv na utváření zdravé a stabilní osobnosti. Protiklad takového snažení, 

který může přinést naopak budování určité falešné citové masky, je zmiňován málokdy a 

studií o tomto jevu v naší odborné literatuře také mnoho provedeno nebylo. Makarenko 

tuto autoritu pokládá za jednu z nejrozšířenějších z těch "nesprávných". Upozorňuje na 

to, že dítě, které se naučí reagovat na rodičovské podněty způsobem, jaký je od něj 

vyžadován, se stává cynické vůči tak vzácnému a hlubokému citu, jakým je právě láska 

Reakce dítěte na otázky typu "Proč tak zlobíš, copak ty nemáš maminku rád/a?", "Řekni, 

jak máš tatínka rád", se tak stávají pravidelností a dítě se naučí, jak má reagovat, chce-li 

si své blízké naklonit. Tak se může lehce stát, jak jsem uvedl, že dítě k tak vážným 

otázkám znecitliví, stanou se pro něj běžnými a naučí se, "jak správně reagovat", protože 

ví, co rodiče chtějí slyšet. Autor dokonce ve spojení s tímto typem výchovného přístupu 

upozorňuje na možnost nebezpečí, že "Od malicKa začíná dítě chápat, že je možno se 

lidem vlichotit." 17/ Za nebezpečné také Makarenko považuje to, že tento druh autority 

" Vychovává neupřímné a prolhané sobce." 18/ V mnoha ohledech by se dalo s autorem 

jistě souhlasit, ale myslím, že je nutné si uvědomit, že takové následky jsou ryze 

individuální a jejich možnost nijak nezastírá či dokonce nepřebíjí váhu a hodnotu dopadu 

výchovy citové, kterou zakládá opravdový a přirozený rodičovský cit, vyvěrající z 

citových potřeb zralých rodičů. 

Za nesprávný přístup považuje Makarenko rovněž i autoritu budovanou na 

dobrotě. Tou rozumí neustálé ústupky dítěti, promíjení mu jeho nezdárných skutků, 

povolování všeho, na co si dítě vzpomene. Tím se rodič prý snaží vyvolat u děcka 

poslušnost, ale opak se stává pravdou a takové dítě naopak opanuje svým chováním a 

přáními celou rodinu v čele s rodiči, kteří místo toho, aby dítě vychovávali, mu svým 

způsobem podléhají a "slouží mu." Takové chování bych na základě vlastního studia a 

dosavadní praxe předpokládal spíš u rodin s dětmi "vymodlenými", jakkoliv 

handicapovanými nebo jinak znevýhodněnými, kde je ústupek dítěti řízen obavou a 
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nemírnou láskou k dítěti. U takových případů se mi v poradenské praxi jeví jako důležité 

nahlédnout s rodiči proces obětavosti v kontrastu s procesem obětování se. 

Dalším typem je autorita budovaná na přátelství. S tou se každý z lidí jistě ve 

svém okolí někdy setkal. Autor připomíná, že charakteristické je pro tento postoj 

oslovování dětí rodiče křestními jmény, ale bez toho aniž by bylo v dětech záměrně a 

cíleně budováno přesvědčení a porozumění tomu, že "žádné kamarádství není možné bez 

vzájemné úcty." 19/ Tento přístup zastírá fakt, že i přátelští rodiče jsou staršími členy 

rodiny, kteří si zaslouží úctu a vlídné zacházení. Důstojnost by tak měla v optimálním 

případě doplňovat tyto přátelské výchovné postoje, aby, jak píše autor, nedocházelo k 

tomu, že děti budou postupně vychovávat rodiče. 

V případě, " ... kdy poslušnost se prostě vykupuje dárky a sliby." 201, dochází, dle 

Makarenka, k budování autority na základě podplácení. Tedy jde o princip "něco za 

něco", ve kterém nejsou hlubší důvody požadovaného chování blíže zkoumány a jejich 

splnění je podmiňováno nebo naopak odměňováno povrchním ziskem, nikoliv vnitřním 

úsudkem se zapojením svědomí jako nejvyššího morálního činitele. O fázích morálního 

vývoje jsem hovořil a tento přI1dad považuji za názorný a v mnoha ohledech za 

odstrašující, chceme-li jako vychovatelé budovat v dětech vykrystalizovaný morální 

úsudek a odpovědnost za vlastní jednání. 

Vzhledem k tématu této práce považuji za cenné shrnout v závěru subkapitoly 

věnované Makarenkovu pohledu na výchovné postoje, že autor spojuje kategorii 

odpovědnosti s několika aspekty výchovných postojů rodičů. Hovoří o odpovědnosti 

rodičů za výchovu dítěte, protože nad tím ční vyšší odpovědnost za společnost, pro kterou 

jsou děti vychovávány. Tedy v jeho pojetí je odpovědnost mnohovrstevným pojmem, 

který spojuje výchovné snažení se společenským pokrokem. Rodič je v jeho díle chápán 

jako jedinec, který je plně zodpovědný za výchovu svých dětí. Rodinu chápe jako 

instituci, která přispívá k rozvoji dané společnosti. Jedná se tedy o myšlenky, které jsou 

nadčasové, nezávisle na době a okolnostech svého vzniku. 
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5.4 

Výchova k odpovědnosti a autorita 

Po tomto výčtu však přichází logický dotaz, jak přirozenou autoritu budovat a jak 

o ní přemýšlet v souvislosti s tak důležitým tématem, jakým je odpovědnost. Anton 

Semjonovič Makarenko své myšlenky o rodině shrnuje tak, že připomíná odpovědnost 

rodiny, jak společnosti, tak také před svými dětmi. "Když rodiče vykonávají tuto 

povinnost čestně, rozumně, když mají velké a skvělé cíle, když si sami jsou vždy vědomi 

svého jednání a svých skutků, znamená to, že mají i rodičovskou autoritu a nemusí hledat 

žádné jiné základy a tím méně vymýšlet něco umělého. " 21/ 

Přirozenou výchovu zakládá autor na tom, že se rodič o svého potomka zajímá, že 

zná jeho přání, touhy a zájmy. Ví, co dítě chce a co naopak nechce, s čím má potíže a s 

čím se trápí. Takový rodič by měl bezesporu také vědět, v čem jsou jeho syn či dcera 

dobří, co jim naopak nejde a v čem potřebují pomoct nebo být vedeni. V Makarenkových 

myšlenkách je zdůrazňována velká dávka požadavku na opravdový zájem o vlastní dítě, o 

jeho život a jeho povahu a celou osobnost. 

Budu-li tedy jako vychovatel své dítě znát a rozumět mu, protože znát ho a 

rozumět mu chci, dokážu svou autoritu vychovatele, dle A.S. Makarenka, budovat. Tato 

autorita následně vede k autoritě vybudované na pomoci. Prakticky tuto úvahu chápu jako 

sdílení dobrého i špatného s dítětem, vedení jeho určitých vlastností v pravý čas a 

nárokování čehokoliv přímo úměrně jeho možnostem spolu s jasným smyslem takového 

požadavku, který jako vychovatel na dítě kladu. Takové náležité a optimální výchovné 

rodičovské působení však zcela logicky také nárokuje vysokou míru odpovědnosti za 

vlastní (rodičovské, vychovatelské) kroky ve výchově. 

Důležitý je fakt, že odpovědnost chápe Makarenko jako podstatnou složku 

autority rodičů. Rodič má podle něj autoritu, je-li sám odpovědný. Odpovědnost je 

naopak podle něj jedna z vlastností podílejících se na budování autority. Dítě " ... musí 

chápat, že odpovídáte nejen za sebe, ale i za něj před (..) společností." 22/ 

Autor dále připomíná, že odpovědnost má tedy rozměr jak v pomoci dětem, tak v 

požadavcích, které na ně klademe. I když tyto důvody nebývají dětem mnohdy jasné, je 

přirozené, že se jim své chování a výchovné požadavky snažíme vysvětlit způsobem pro 
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jejich vývojové stadium přiměřeným. Ne vždy to však lze a tehdy nastupují apely a 

příkazy neměnné a radikální. Tím, že dítěti umožníme, aby se i samo dostávalo z obtíží, 

které si způsobilo, nebo aby bylo nucené řešit některé problémy a otázky, zvyká si 

postupně na to, že je nutné občas jednat samostatně a učí se tak i překonávat obtíže. 

"Autorita vybudovaná na pomoci, na opatrném a pozorném vedení se šťastně doplňuje 

autoritou, vybudovanou na vědění. Dítě bude pociťovat vaši přítomnost vedle sebe, vaši 

rozumnou péči, vaši starostlivost, ale zároveň však bude vědět, že od něho leccos žádáte, 

že nemíníte dělat vše za ně, přebírat za ně odpovědnost. /I 23/ 

Je tedy zřejmé, že tento ruský odborník vyznával zásadu, že autorita Je 

neoddělitelnou součástí výchovy a že je-li vybudovaná pouze na zásadách, které chtějí 

dosáhnout poslušnosti všemi prostředky, které výchova nabízí, selhává. Zde bych na 

posílení Makarenkových myšlenek připomněl v jiných odstavcích již zmiňovanou J. 

Vackovou-Chlumeckou, která v roce 1941 o autoritě napsala: "Prvním pramenem 

mravního cítění je cit autority, který činí dítě schopným vzhlížeti k někomu s úctou. /I 24/ A 

dále dodává: "Pravá autorita zahrnuje v sobě lásku, úctu, důvěru. (...) Největším 

nebezpečím pro autoritu je nejednotnost těch, kdo na dítě působí. /I 25/ 

Autorita je však mnohem složitější problém, kterým se zabývá mnoho předních 

odborníků. Latinský původ tohoto slova nás odkazuje k záruce, jistotě, platnosti, důrazu, 

vážnosti, spolehlivosti, jistotě, usnesení, rozhodnutí a k mnoha dalším ekvivalentům, 

které v českém jazyce existují. 26/ Mnoho odborníků vnímajících autoritu jako 

pedagogický problém hýří často otázkami typu: Jaká autorita a za jakých podmínek má 

být ve výchově uplatňována? Na čem má být vystavěna? Jak do tohoto procesu vstupují 

rozdílná pojetí rousseauovsky pedocentristická a herbartovsky voluntaristická? Je autorita 

pravomocí nebo se týká především kvalit vychovávajícího? Takové otázky jsou jistě 

podnětnými introspekcemi do výchovného procesu ajeho metod a účinků, ale nezakládají 

ještě přesná vymezení optimálního pojetí a uplatňování této kategorie. Navíc celá lidská 

historie nás přesvědčuje o tom, že utváření autority, její využívání či zneužívání jsou 

mnohdy paradoxní. Lidé ji vyžadují a odvolávají se k ní, když chtějí bránit své zájmy na 

úkor ostatních, ale staví se proti ní ve chvíli, kdy by měla omezovat jejich vůli a jejich 

svobodu rozhodovat se. 
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Meze autority jsou většinou vnímány mezi diktaturou, " ... kdy veškeré 

rozhodování, pravomoc a odpovědnost připadají vedení a od vedených se vyžaduje 

poslušnost, oddanost, nekritičnost, závislost." 27/ a mezi naprostým antipedagogickým 

přístupem, kdy jako hlavní hodnotu vnímáme naprostou svobodu jedince. Ze zkušenosti 

víme, že ani jedna z kategorických mezí není pro rozvoj jedince, natož pro chod 

společnosti vhodná. Demokratické státy se snaží pravomoc a odpovědnost rozdělovat 

mezi občany, kteří však respektují dané zákonné normy a přijímají je jako něco, co je 

v zájmu jedince i skupiny. 28/ 

Delegace stejných práv na sebe i ostatní je nesmírně zodpovědný úkol pro členy 

vyspělé společnosti. Autorita tedy neznamená pouze pravomoc nad ostatními, ale 

zejména odpovědnost za to, co naplňuje mou autoritu a jaký smysl ve své autoritativnosti 

spatřuji jako ten kdo koná. 

Významná je tzv.: bezděčná autorita, která podle některých autorů vyvěrá 

z přirozené osobnostní skladby, která vykazuje jak znaky přebírání moci, tak 

plnohodnotné vysvětlení takového postupu na základě práva, zkušenosti, erudice, citové 

vyzrálosti a morální vyspělosti jedince. Z pohledu pedagogiky záleží vždy na tom, zda 

žáci/děti vychovatele jako autoritu přijmou a na vychovatelích (rodiče, učitelé ... apod.), 

zdali autoritou budou. 29/ Takový rodič nebo pedagog je poté vskutku zářným příkladem 

přirozené autority, jakou ti, kteří jsou jejím působením formováni, oceňují, vyhledávají a 

přejímají jako základ do své vlastní struktury osobnosti. 
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5.5 

Nejen o výchově k návykům 

Ve výchově bychom ovšem, hovořím-li k tématu práce, měli naše snahy vědomě 

rozdělovat mezi tendenci vychovávat k návykům (od hygienických po sociální) a mezi 

výchovu k odpovědnosti. První, dle mého názoru, není totéž co druhé. Jistě počáteční 

návyk formuje pozdější zvyk, automatismus v některých věcech a samozřejmost 

v jednání. Tardy však říká o mravních návycích, že existují, " ... aby pomáhaly usměrňovat 

a usnadňovaly zvykovým mechanismem jednání později, kdy už nepostačí zvyk a 

nastupuje vnitřní přesvědčení člověka. " 30/ 

Matějček ř1'ká, že " ... odpovědnost v nás je postoj, motivická základna či 

pohotovost a připravenost určitým způsobem jednat." 31/ Společně se však i s jinými 

odborníky shoduje na závěru, že výchovný systém odměn a trestů rozvoj této vlastnosti 

zdaleka nezajistí. Podle jiných autorů se naopak může na základě této výchovné metody 

vybudovat v jedinci vážná chyba s celoživotními následky, protože dítě si díky ní v sobě 

zvnitřní model či přesvědčení, že bude za všechno v životě odměňováno a svým 

způsobem se v něm začne nepřímo budovat pragmatické, egoistické přemýšlení a své 

chování začne přizpůsobovat recipročnímu schématu. Takových prospěchářů jsme jistě 

každý ve svém životě potkali mnoho. Cílem a zároveň motivem jednání se u takto 

hostilních jedinců stává zisk. Negativní následek výchovy pouze k návykům, je zde tedy 

patrný. Matějček jako prevenci pro takový případ radí: "Posilovat všechno nesobecké v 

dítěti a vést je tak, aby bralo na vědomí a přijímalo práva a zájmy druhých dětí." 32/ Na 

takový postoj musí být však osobnosti rodičů náležité vyzrálé a dle mého názoru musí být 

samy odpovědné, aby nepřímo a jakoby mimochodem učily své děti svým vlastním 

příkladem, svými způsoby chování a vztahování se k druhým, zkrátka svým vlastním 

odpovědným jednáním. 

O morálním vývoji jsem hovořil připomenutím Piagetova a Kohlbergova 

zkoumání a příkladů s různě starými dětmi, nyní je nasnadě představit Matějčkovu úvahu 

na dané téma. Autor říká, že u dětí tříletých jistě nemá žádný smysl snažit se, aby 

pochopily, že by se měly vzdát své hračky a půjčit ji druhému dítěti. V takovém případě 

ale radí, že je důležité a účinné " ... obrátit nepříjemnost v povznášející zážitek." . 33/ 
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Ostatně tato tendence se táhne i dílem JiřIno Pelikána, který výchovu k pro sociálnímu a 

altruistickému způsobu života pokládá za jednu z primárních hodnot lidského života a 

považuje ji za hlavní axiom úspěšné výchovy. Filozoficky řečeno by měl tento 

"povznášející zážitek" plynout ze samotné podstaty dobrého skutku. Tím je konkrétně 

myšlena situace, kdy dítě učíme o něco se podělit, s někým druhým se naučit radovat z 

jedné společné věci nebo ze společného výsledku práce. Taková radost ze společně 

vytvořené bábovičky na písku je v budoucnu základem pro radost z kooperace. "Od 

batolivého věku výš je dítě zpravidla schopno pochopit, že máme-li si spolu dobře pohrát, 

nesmíme uchvátit všechny hračky jen pro sebe a z druhého si udělat jenom služebníka. " 34 

Se stejným apelem autor připomíná, že všechny rodičovské a prarodičovské postoje typu: 

"Nikomu to nepůjčuj, je to nové!", "Tohle je jenom tvoje! " ... etc. ve svém důsledku pouze 

napomáhají k rozvoji sobeckého jednání dítěte, protože na základě příkladu " svých " lidí z 

nejbližšího okolí uplatňuje později ty prvky a způsoby chování, které vnímá jako běžné, 

normální. Stejně tak nepodporuje-li rodič přátelské vztahy dítěte, izoluje ho od dětského 

kolektivu, buduje v dítěti pouze bariéru pro budoucí schopnost navazovat hlubší citové 

vztahové vazby přátelské i milenecké. Jak víme z vývojové psychologie zamezení styku s 

vrstevníky v období střední školní docházky způsobuje v dospělosti problémy s 

navazováním intimních vztahů s okolím. utužuje se tak pouze sobecká dimenze identity, 

bez prvních zkušeností kooperace a kompetice, bez prvních a pro další rozvoj dítěte 

důležitých zážitků prohry, zklamání, ale také zážitků úspěchu, radosti z láskyplných a 

empatických vztahů. Ve chvíli, kdy k těmto zmíněným souvislostem přičteme ještě 

rozměr vývojového moratoria se specifiky různých vývojových údobí, požadavek na 

vybavenost pedagoga, poradenského pracovníka či terapeuta je zde na místě. Ten jako 

odborník musí všechny tyto aspekty vnímat, zahrnovat je do struktury posuzování, 

diagnostiky a následné odborné práce nejen pro výchovu k návykům. 

Matějček také dochází k závěrům, že "Výchova k odpovědnosti se nedá dělat 

kázáním, tresty a strachem ... " 35/, protože " ... odpovědnost je celkový postoj k životu ... " 36/ 

a " ... nejúčinnějším výchovným prostředkem v těchto případech je osobní příklad 

vychovatele. " 37/ V tomto vidím velmi úzkou paralelu k Pelikánovu pojetí výchovy jako 

něčeho, co vede v optimálním případě k sebevýchově, později k sebepřesahujímu 

způsobu fungování ve světě a ve společnosti. Tento cyklický proces formování dalších 
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generací, podmíněný právě záměrným působením výchovným, by mohl být, dle mého 

názoru, i cestou k "nápravě světa", po níž ve svých dílech volal už Jan Amos Komenský. 

Tedy" Vychováváme, jsme-li sami odpovědní." 38/ je přesné vyjádření apelu na neustálé 

uvědomování si své odpovědnosti, která nakonec cizeluje naše postoje a tříbí naše 

hodnoty. 

Uvědomíme-li si, k čemu a za co se cítíme zodpovědní, osvětlíme tím i motivy 

našeho jednání a porozumíme tak lépe (nejen) svým výchovným postojům. Takovou 

cestu sebepoznání považuji za přínosnou bez ohledu na hodnoty víry, rasový původ či 

sexuální orientaci. V uvědomění si této svobody sebepoznání spatřuji nejsilnější a 

nejpřínosnější hodnotu a zbraň před manipulací, útlakem lidských práv, totalitou a 

jakoukoliv záměrně utlačovanou svobodou lidského ducha. Celospolečenská tendence k 

ochraně lidských práv je poté v tomto úhlu pohledu zcela pochopitelná a obhajitelná ve 

své všeobecné platnosti. Myšlenka lidské identity z úvodu mé práce má nyní jasnější 

opodstatnění a konotaci. 

Výchova k návykům přispívá v této souvislosti tedy pouze k následování jedné z 

teorií vývoje člověka, k teorii behavioristické, jejíž dopad však kritizuje Lorenz v 

intencích nastíněných v první kapitole. Postoje, užívající výchovu k návykům pouze 

jakýmsi způsobem kladou základ pro další výchovné nároky a postupy, které mají za cíl 

vyšší formu autonomní morálky. Tedy ne jen slepé dodržování pravidel. 
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5.6 

Vliv důslednosti ve výchově na utváření odpovědnosti 

Pelikán nabízí systém výchovy k odpovědnosti, který rozděluje do několika 

úrovní. Hovoří zejména o důslednosti v daném výchovném postoji vychovatele. 39/ 

Vyzdvihuje podstatnou součást důsledného výchovného apelu a tím je požadavek na 

splnění úkolu nebo jiné povinnosti. Požadavek na neodkladné, okamžité splnění úkolu 

chápe jako základní předpoklad pro další výchovné působení a tedy následné záměrné 

ovlivňování vývoje osobnosti dítěte. Autor však zároveň připomíná, že je nutné každý 

výchovný požadavek vysvětlit (tedy nepoužívat jen vysvětlování důvodů, které dítě ve 

svém vývojovém období není s to pochopit, není na to kognitivně dostatečně zralé, ale 

spíš nastínit následky za takové jednání, které už dítě v určitých mezích schopno pochopit 

je) a nepožadovat na dítěti věci nesmyslné, které nemají hlubšího opodstatnění. V tom 

jsou autorovy názory jednotné s Makarenkovým pohledem a s pohledem již citované 

autorky Vackové-Chlumecké, která dokonce řľká: "Důslednost je vnitřní jednotnost. 

Vychovatel sám v sobě rozpolcený nemůže působit jednotně. " 40/ "Důslednost je projevem 

kázně dospělého. "41/ 

Podle Pelikána se tím formuje první stadium, které v optimálním případě přechází 

ve stadium druhé, kdy se v osobnosti dítěte a v jeho přístupu k úkolu formuje trvalejší 

odpovědnost tak, že se z jednorázové povinnosti stává povinnost pravidelná, jejíž splnění 

je však nutné nejen pro uspokojení vychovatele, ale svým důsledkem je vázáno k širšímu 

okolí. V konkrétní podobě se jedná o takový úkol, který např. v rodině slouží k tomu, že 

ostatní členové se mohou spolehnout na fakt, že koš je vždy večer vynesen a vysypán 

nebo že nádobí je po obědě umyté ... etc. Trvalejšími úkoly dítě navykáme skutečnosti, že 

bez jeho spoluúčasti na chodu rodinného života není možné vytvářet a budovat další a 

trvalé hodnoty, není možné pokračovat v započaté práci a ani ostatní členové rodiny 

nemohou ve svých činnostech pokračovat. Jak píše Vacková-Chlumecká: "Svěřte jim 

přiměřené úkoly! Samostatnost pracovní jde ruku v ruce se samostatností povahovou, 

vede k spolehlivosti a odpovědnosti. Kdo měří každý krok dítěte, kdo diktuje každý jeho 

pohyb ze strachu, aby si neublížilo nebo něco nepokazilo, zbavuje je odpovědnosti a 

samostatnosti. " 42/ 
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Za další podstatný fakt, který je důležité zmínit považuji situaci každého člověka, 

v níž je nucen rozhodnout mezi vlastními zájmy a zájmy či odpovědností za něco, co 

souvisí s úkolem, který se může vztahovat k jeho okolí. Jde tedy o uvědomění si svobody 

volby, která však přináší své důsledky, vyplývající z merita skutečnosti, že se jedinec 

rozhoduje sám o své vlastní vůli a musí v tu danou chvíli posoudit a uvědomit si důsledek 

svého rozhodnutí. Důslednost rodičovského apelu, že se dítě musí rozhodnout na základě 

zvážení důsledků, které budou z rozhodnutí vyplývat pro jeho okolí, je žádoucím 

výchovným postojem. TřIbí se jím odpovědnost k okolí. Jedná se o výjimečně důležitou 

myšlenkovou operaci, která se stane do dalšího života navždy součástí osobnostního 

vybavení jedince a s níž se bude velmi často konfrontovat. To, s jakým výsledkem se 

bude muset smířit a co bude muset pro svá rozhodnutí a případné následky nucen 

obětovat, je však čistě individuální daní lidského jedince a je přímo úměrné jeho 

charakterovému a hodnotovému žebříčku, který se v ruku v ruce buduje přibližně ve 

stejnou dobu jako kategorie odpovědnosti. 
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5.7 

Hromátkův výzkum a výchovné postoje 

V kontextu této kapitoly se jeví jako podstatné navázat na zmíněný Hromátkův 

výzkum, jehož některé výsledky jsem již uvedl. Psycholog došel k následujícím závěrům. 

První typ odpovědnosti, tedy stenickou, aktivní odpovědnost ovlivňuje v rozvoji 

takový výchovný přístup rodičů, kdy jejich postoje nabízí jedinci, tedy dítěti, samostatně 

se na základě svých vývojových schopností rozhodovat. Tím je dítě zároveň v 

rozhodování vedeno. Takový přístup, dle autora, rozvoj této odpovědnosti zakládá v 

nejhlubší formě. 

Naopak rozvoji astenické neodpovědnosti odpovídá spíše takový rodičovský 

postoj, kdy je na dítě uplatňováno mnoho nároků. Problematické to bývá zejména u dětí 

hyperaktivních, impulzivních, které neudrží pozornost, natož aby dokázaly uposlechnout 

všech apelů, příkazů a úkolů. Jako nežádoucí přístup, který vývoj této vlastnosti 

ovlivňuje, vidím také ve výchově úzkostné, kterou jsem popsal v rámci Matějčkova 

rozdělení, ale která může ve svých důsledcích v dítěti vypěstovat celoživotní strach z 

neúspěchu, strach z nesplnění požadavku nějaké autority, strach ze selhání...etc. Jedná se 

o následky velmi nepříjemné a v mnoha ohledech pro zdravý a kvalitní život 

postradatelné. 

Dalším nevhodným výchovným postojem, který negativně ovlivňuje rozvoJ 

odpovědnosti je takový, který není bohatý na city, nepodněcuje dítě k touze a adekvátní 

aspiraci po úspěchu. Dítě má z takového jednání naopak obavu, nepřijde mu přirozené, 

bojí se reakce okolí, celé společnosti, ve které se pohybuje. Typickým přfkladem je citová 

deprivace, o které ve svých studiích podali mnoho důkazů Matějček a Langmeier. 43/ 

Následkem této výchovy se, dle Hromátky, rozvíjí odpovědnost, resp. neodpovědnost 

stenická. 

O stupeň horší, i když toto hodnocení je v této souvislosti poněkud neadekvátní, 

se zdá být ve svém důsledku výchova zanedbávající, kde dochází k nedostatečné péči o 

potřeby dítěte. Následky bývají, jak známo, uváděny nejen analytiky v intencích 

celoživotmno strachu a fobií, které se pojí s pocity viny a nejistoty. Hromátkovo přiřazení 

tohoto výchovného postoje jako příčiny astenické neodpovědnosti je potom pochopitelné. 
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Osoby vymezené jako "odpovědné" vyrůstaly v rodinách s láskyplným vztahem 

rodičů plným úcty a vzájemné sdílnosti a soudržnosti nejen ve výchovných postojích. 

Naopak osoby "neodpovědné" tyto modely postrádaly, často byly tělesně trestány, 

vysoká míra deprivace, tak jak ji pedagogické a psychologické vědy určují, zde byla 

velmi patrná. 44/ 
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5.8 

Shrnutí výsledků empirické sondy 

Rodiče byli v šesté otázce požádáni, aby specifIkovali konkrétní výchovné 

postoje. Otázka zněla: Jmenujte 3 konkrétní výchovné postoje, které vám, podle 

vašeho soudu, pomohly budovat u vašeho dítěte/dětí tuto vlastnost. 

Zde panuje jedna z největších shod: 

10% 1% 

20% 

35% Vlastní příklad 

Důslednost ve výchově 

25% 

25% Rozhovory s dětmi o dění kolem 

Pravdomluvnost 

20% Zadávání úkolů (domácích prací) 

Odměna za splnění úkolu, povinnost 

Láska 
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10% Plnění povinností 

1 % Trocha přísnosti 

Usměrňování chování 

Odpovědnost za prospěch 

Stanovení "mantinelů "/pravidel v chování 

Kontrola dodržování pravidel 

Přiměřené tresty za porušení stanovených pravidel 

Zapojení do péče o prarodiče 

Ochrana životního prostředí 

Co slíbím se snažím splnit 

Oboustranná důvěra 

Naslouchání jeho problémům 

Určitá tolerance 

Hodnocení 

Vedení k samostatnosti 

Upřímnost 

... etc. 
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21 Bělehrádek, J., Závadová, J. a kol.: Šťastné dítě. Ženská národní rada 1941, str. 9 
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1998, str. 29 

28/ tamtéž 
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6 

Pět oblastí odpovědnosti 

6.1 
Pět oblastí odpovědnosti pro život 

V tomto závěrečném vlastním pojetí se pokusím na základě historické a 

interdisciplinární reflexe přiblížit své pojetí toho k jaké odpovědnosti by děti měly být 

vychovávány, resp. za co bychom měli být v životě odpovědní. Odpovědnost je sice 

podle mě jenom jedna, ale její funkci a smysl by mělo zakládat pět hlavních oblastí. 

Možná by bylo možné najít a specifikovat i další oblasti, ale ty které uvedu jsou z mého 

hlediska pro život člověka nejdůležitější. 

Jsem přesvědčen, že odpovědnost by měla směřovat k pěti základním cílům svého 

aktivmno působení ve vědomí a svědomí člověka. Na podporu svého tvrzení připojím i 

výsledek dotazníkového šetření s odpověďmi rodičů. Z empirického šetření jistě není 

možné dělat dalekosáhlé závěry, ale jeho výsledky považuji za nesmírně zajímavé. 

Těchto pět různorodých oblastí by se mělo stát podle mne součástí a smyslem 

odpovědného jednání. První jsem nazval: 

1/ Odpovědnost za nalézání smyslu. 

Zcela záměrně jsem použil sloveso nalézání, namísto slovesa hledání. Domnívám 

se totiž, že mám-li odpovědnost za nalézání smyslu, ať už svého jednání, nebo svého 

prožívání, vždy by se mělo jednat o aktivní tendenci, vedoucí k pochopení smyslu svého 

konání. Pochopení dává smysl, pochopení je motiv. 

Byť u některých lidí k samotnému nalezení dojít v konečné podobě nemusí, přesto 

je samotný proces mající za cíl "nalezení" smyslu veden silnějšími motivy, které posilují 

jednání jedince, než tendence "pouze" k procesuálnímu hledání, která se už samotným 

etymologickým základem slova zdá být poněkud pasivnější a nemusí jedince tolik 

naplňovat jako víra v nalezení smyslu svého jednání. 

Vidím v tomto nadějném procesu i příslib "zdravějšího" způsobu aktivního 

prožívání života, chápu ho jako prevenci socio-patologických jevů a dalších různých 
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existencionálních frustrací a existenčních vákuí. 1/ V odpovědnosti za nalézání smyslu 

chápu Franklův logoterapeutický příslib, kdy tvrdí, že každé jak je v lidských silách 

zvládnout a překonat, máme-li odpověď na otázku proč. Proto ve slovesu nalézaní 

vnímám jakýsi apel na objevování svého - proč. Nalezení smyslu znamená smíření a 

ujištění, že hledání mělo smysl. "Pouze" hledání nemusí vést k nalezení a potvrzení 

smyslu "hledání". Tuto povinnost aktivně hledat a nalézat je z mého pohledu nutné 

vštěpovat do osobnosti dítěte od raného věku a prevetivně tím tak zajišťovat jeho 

tendenci k aktivnímu zkoumání a následně i nalézání smyslu svého konání ve všech 

oblastech života, tedy nejen ve významu velikášského "nalézání smyslu života", jak je 

velmi často v těchto konotacích uváděno. Smysl můžeme nalézat i v jedinečných a 

nepatrných skutcích mířících k sobě samému, nebo k okolí. 

Druhou odpovědností, ke které by měly výchovné postoje podněcovat jsem 

nazval: 

2/ Odpovědnost za zdraVÍ. 

Domnívám se, že zdravý a silný jedinec je předpokladem k tomu, aby byly 

naplněny některé snahy a aktivním proměnným byl udáván řád a smysl. Zdraví je ostatně 

mezinárodní organizací WHO označeno jako stav úplné fyzické i duševní pohody, kvalita 

života je tedy vyjadřována také v těchto intencích a můžeme za ní vidět další a další 

souvislosti s psychickou vyrovnaností člověka, která se u každého zakládá na jiných 

individuálních předpokladech. O tom ostatně podávají svědectví různorodé terapeutické 

školy. V odpovědnosti za své zdraví vidím zároveň všechny ostatní oblasti odpovědnosti, 

které dojdou-li cíli, naplní podstatu této "odpovědnosti". 
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Jako třetí uvádím: 

3/ Odpovědnost za pozitivní a láskyplné vztahy. 

Každý člověk si musí v životě nutně stanovit za co bude zodpovědný, resp. za co 

se cítí být zodpovědný a proč. Ve vztazích, tak jak je formuluji, vidím naději a 

předpoklad pro utváření dalších dimenzí odpovědnosti, které umožňují společný život na 

této planetě. Prosociální orientace je základem k respektu práv a svobod druhých lidí. 

Proto jako čtvrtou uvádím: 

4/ Odpovědnost za svobodu a stejná práva všech lidí. 

Konotace s demokracií a celkovým pojetím rozdělení moci je pochopitelná. A 

jako pátou, poslední uvádím: 

5/ Odpovědnost za životní prostředí. 

Bez této aktivní oblasti odpovědnosti nenaleznou předešlé odpovědnosti aru 

uplatnění a ani smysL Tato oblast se jeví v současném světě jako vysoce aktuální a je 

pouze naší celospolečenskou odpovědností na ni upozorňovat a vychovávat k ní. Máme 

odpovědnost za další generace a jejich život na Zemi. 
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6.2 

Shrnutí výsledků empirické sondy 

Poslední, sedmá otázka mé empirické sondy zněla: Za co by vaše dítě/děti 

mělo/měly být v životě odpovědné? 

10% 1% 
.----------== I-----===~~----~~ 

35% Za své chování 

30% Za sebe 

25% Za své zdraví 

Za svůj život 

15% Za prosperitu rodiny 

Za vztahy k lidem 
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10% Za své okolí 

Za životní prostředí 

Za svá rozhodnutí 

Za vše co je schopno ovlivnit 

Za práci 

Za své děti 

Měly by být odpovědné k rodičům 

Za své činy 

1 % Za své vzdělání 

Za svou vlast 

Za partnery 

Za ovlivnění vlastního života a možnost ovlivnit život jiným lidem 

Za starší a nemocné 

Za další generace 

Za vytvoření předpokladů ve výchově formovat u svých dětí žebříček 

hodnot 

Za své postoje k sobě a k ostatním 

Najít tu nejlepší cestu při řešení problémů 

Za vliv na společnost 

... etc. 
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Odkazy: 

1/ Frankl, V.E.: Člověk hledá smysl. Psychoanalytické nakl., Praha 1994 

111 



Závěr 

Ve své práci j sem se pokusil zamyslet se nad kategorií odpovědnosti a nad 

výchovnými postoji, které přispívají k jejímu utváření. Během své práce jsem zjistil, že se 

jedná o složité téma, které by vyžadovalo dlouhodobějšího a hlubšího studia, neboť se 

jedná o kategorii velmi rozporuplnou, a proto jsem se zabýval v úvodu i rozdílem v jejím 

pojetí u přírodních a společenských věd a srovnával některé názory odborníků s názory 

rodičů, které jsem získal na základě své empirické sondy. 

Chtěl bych však říct, že tuto kategorii nevidím pouze jako jakousi rovnováhu mezi 

pudovou a sociální determinací člověka, ale jako motivickou základu pro veškeré konání 

a jednání člověka, které by ve svém důsledku mělo být vždy odpovědné, tedy takové, aby 

svým důsledkem neohrozilo okolí a respektovalo jeho svobodu. 

Uvědomil jsem si, že jsem své téma zvolil možná poněkud širším způsobem, ale 

to mi na druhou stranu umožnilo poukázat a uvědomit si mnoho dalších aspektů, které 

s touto vlastností souvisí, a které její utváření ovlivňují. Odpovědnosti tedy rozumím jako 

vlastnosti, která by měla být společná všem ostatním, které ovlivňují jednání člověka, 

měla by být vedoucím motivem, který všechny ostatní vlastnosti koriguje a spoluutváří. 

Závěrem si lze položit stejnou otázku, která byla v této práci několikrát 

zmiňována: Jaké výchovné postoje by nejlépe podporovaly rozvoj odpovědnosti a 

utvářely její vznik? 

Domnívám se, že takové postoje, které by vyvěraly z vědomí rodičů (z jejich 

přesvědčení) o nutnosti odpovědného přístupu k výchově svých dětí jako k procesu, 

1/ který danou rodinu přesahuje svým významem celospolečenským 

2/ který by svým působením zaručoval rozvoj lidské osobnosti mající tendenci 

k sebepřesahu, ve smyslu potlačení některých příliš sobeckých potřeb (sobeckých genů). 

Takovým potlačením rozumím vyšší potřebu člověka, jejíž smysl a základ leží v potřebě 

žít pro štěstí druhých. 
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Tento způsob žití totiž člověku, podle mého názoru, zpětně umožňuje být 

šťastným a naplněným člověkem. 

Ze zjištěných studií, názorů odborníků a z výsledků empirické sondy je zřejmé, že 

na utváření odpovědnosti jedince vůči sobě a okolí se podílí nejvyšší mírou jak záměrné 

učení - aktivní výchovné postoje, tak učení bezděčné, kdy se dítě učí vlivem prostředí a 

každodenním příkladem rodičů v jejich volním jednání. 

Dovolil jsem si stanovit následující výchovné postoje rodičů/vychovatelů, které se 

z mého pohledu na utváření odpovědnosti jedince vůči sobě a okolí nejvíc podílejí: 

1/ Láskyplný citový postoj akceptující dítě jako svobodnou a rozvíjející se 

individualitu; 

2/ Vytvoření stabilního harmonického citového rodinného zázemí, kde má dítě své 

útočiště a své jistoty; 

3/ Apel na plnění povinností; 

41 Adekvátnost úkolu ke kognitivnímu stadiu vývoje dítěte, k jeho aktuálním 

rozumovým schopnostem; 

51 Předávání morálních hodnot vlastním příkladem a aktivním záměrným 

působením ve smyslu přímé edukace; 

61 Aktivní otevřená komunikace o důsledcích užitého chování a motivu jednání; 

71 Možnost poskytování volby. Dítě si vybere za co ponese odpovědnost; 

8/ Kladné hodnocení plnění úkolu, povinností; 
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9/ Důraz na spolupráci s okolím; 

10/ Učení se "unést" svobodu, porozumět jejím hranicím a bránit ji; 

11/ Aktivní uvažování o právech druhých lidí; 

12/ Učení se významu smyslu a důležitosti jeho přítomnosti v jednání člověka v 

každodenním životě; 

13/ Takové postoje a opatření, které tlumí sobecké projevy dítěte na úkor společně 

sdílených hodnot jako něčeho vyššího něž je vlastní vůle jednotlivce; 

14/ Postoje, které podněcují touhu účastnit se věcí veřejných (zákony, přírodní 

prostředí .•. apod.); 

15/ Postoje, které podněcují touhu vyjadřovat se a svobodně říkat vlastní názor; 

16/ Postoje, které učí bránit spravedlnost; 

17/ Postoje vyžadující zdravý životní styl (strava, pravidelný pohyb, zájmy •.. etc.) a 

pravidelnou psychohygienu; 

18/ Postoje, které umožňují u dítěte rozvíjet zájmy a užívat smysluplně volného 

času; 

19/ Postoje, které podněcují vzdělanost a předávají poznání, že vzdělanost je 

jakýmsi rozpuštěním jednoho pohledu. Vzdělanost zároveň přispívá ke schopnosti 

různé pohledy sbližovat a nalézat prostor pro jejich koexistenci; 
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19/ Všechny zmíněné postoje, v nichž je uplatňována důslednost 

v projevování požadavku na dítě; 

v požadavku na jeho neodkladné splnění; 

v žádosti o spolupráci na daném úkolu; 

v pravidelnosti vykonávání zadaných povinností; 

ve vlastní sebereflexi rodiče, který má jít přľkladem; 

v kontrole splněných úkolů či povinností dodržovat pravidla; 

v pozitivním hodnocení dosažených výsledků i v dílčí míře; 

... etc. 
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Úplným závěrem bych rád řekl, že náš stát, a tedy i naše školství a systém 

poradenské a pomáhající odborné péče, zažily od druhé poloviny dvacátého století řadu 

změn v oblasti politického a kulturniho života Po listopadovém převratu roku osmdesát 

devět se některá témata související s lidskou osobností ajejí důstojností dostala na okraj 

zájmu společnosti. Přiležitost k růstu a k rozvoji získaly spíš častěji myšlenky trŽll1'ho 

hospodářství a norma lidské identity se odsunula na jakousi pomyslnou vedlejší kolej 

priorit lidské společnosti. V době této dezorientace hodnot a sociálních nejistot je jistě 

nesmírně těžké zabývat se intenzivně a s neutuchajícím zájmem lidským jedincem a 

jeho životem jako základní hodnotou, ale mnozí autoři píší i nadále a některá témata se 

stávají opět aktuálními, možná právě pro vědomí a vzrůstající pocit deficitu na straně 

společnosti. Nebo působí tato tendence jako hledání léku na Havlem označovanou tzv. 

"nemocnou společnost"? Ať už je pravda jakákoliv, je nesmírně důležité, že krize 

hodnot a dezintegrace lidské identity se opět stávají hlavními tématy lidských hovorů, 

námětů a obsahů akademických debat a v neposlední řadě i obsahem práce 

pomáhajících profesionálů. Z mého pohledu se tak stane prostřednictvím naplněných 

potřeb duchovního uspokojení z dobře a lidsky odvedené práce, byť se velmi často 

jedná o boj s větrnými mlýny. A k interiorizaci těchto hodnot, stejně jako k vůli jejich 

rozvíjení a potřebě je naplňovat, přispívá zejména pedagogika ve svých nejširších 

souvislostech, možnostech a kompetencích. 
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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti jako multifaktoriální a 

interdisciplinární filozofickou, pedagogickou a psychologickou kategorií, zkoumá 

etiologii jejího utváření a zakořenění do osobnostní struktury jedince ve výchovném 

procesu. Zabývá se zároveň názory a výsledky výzkumů mnoha odborníků o utváření 

odpovědnosti v různých výchovných přístupech rodičů v komparaci s výsledky empirické 

sondy, která byla učiněna ve třiceti rodinách. 

Zároveň práce nabízí otázky týkající se hranic odpovědnosti, její souvislosti 

s lidskou identitou a poukazuje na konotace odpovědnosti vůči okolí s odpovědností vůči 

sobě. 
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Seznam příloh 
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