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Abstrakt 

 

Disertační práce je zaměřena na hodnoty z pohledu pedagogiky. Je zaměřena na zjištění toho, zda 

mají hodnoty v dnešních školách své místo, zda jim je věnována ze strany učitelů pozornost, zda se učitelé 

snaží ovlivňovat své žáky ve smýšlení a vést je k poznání životních priorit. V práci se zamýšlíme nad 

otázkami síly vlivu rodiny na hodnotové smýšlení dětí a možnosti pedagogů ovlivnit své žáky. Ptáme se, 

zda si pedagogové myslí, že téma hodnot patří do pedagogiky a je-li vůbec v kompetenci školy a 

pedagogických pracovníků do takto soukromé oblasti zasahovat, a pokud ano, do jaké míry?  

 Disertační práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V empirické části se seznámíme 

s výsledky našeho výzkumu, ke kterému byla použita metoda dotazníkového šetření. Respondenty bylo 855 

žáků (469 dívek, 386 chlapců) z 11 standardních základních škol, 2 víceletých gymnázií a 1 střední 

odborné školy a středního odborného učiliště a 55 pedagogických pracovníků (41 žen a 14 mužů). 

Výzkumná část zahrnuje nejen slovně okomentované výsledky, ale také jejich přehledné grafické 

znázornění.  

 Přílohy obsahují ukázky použitých dotazníků.  Cílem disertační práce je prezentovat pojem 

„hodnota“ z pedagogického pohledu. Hlavním cílem práce bylo zjistit názorové odlišnosti mezi pedagogy a 

žáky na 18 tvrzení, která obsahovala životní hodnoty. Cílem práce bylo také zjistit, zda nový platný 

kurikulární dokument Rámcový Vzdělávácí Program (RVP ZV) poskytuje učitelům potřebné učební 

obsahy, týkající se výchovy k hodnotám které by mohli zapracovat do svých Školních Vzdělávacích 

Programů (ŠVP). Dále bylo zkoumáno, jakými didaktickými prostředky jsou dané hodnoty žákům 

předávány.  
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Abstract 

 

The doctoral thesis is focused on valuea in pedagogy. In other words values in pedagogy at 

present. The thesis is trying to find an answer to several questions, especially if there is a space at present 

schools for values and for teaching them, if teachers pay enough attention to this up-to-day subject, if 

teachers are trying to work on their pupils´ thinking of valuea and are trying to lead pupils to know value 

attribute and top priorities, life priorities etc.. We are trying to find differences between  pedagogues and 

pupils in their opinion for  18 values. 

We are also pondering if teachers think that topic of values comes under pedagogy and if it on the 

whole falls within school’s and teacher’s cognizance infringe upon to such a private area. And if yes, how 

much?  

 The theoretical part of the doctoral thesis is devided into 6 sections.  

 The experiential part makes the acquaintance of results from our research for which we have used 

a questionnaire. Our respondents were 855 pupils (469 girls, 386 boys) from 11 standard primary schools, 2 

multiannual grammar schools and 1 secondary school and 55 pedagogues (41 women and 14 men).  

 Attachments content examples of the questionnaire, which has been used for pupils and for 
teachers. The aim of the doctoral thesis is to come the concept of values as a pedagogical problem.  This is 
possible to perceive in several points of view.  Part of this work is an inquiry about how values (let us say 
„values ladder“) teachers maintain and how they want to develop them by their pupils. The other aim of my 
work is to identify if new valid document for educational system (RVP ZV) offers teachers teaching 
contents which they need, and which are related to upbringing to values, which can teachers fill into do 
their School educational programmes. Next I focused on what didactic resources are used for handing over 
values to pupils.   
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Úvod 

Zájem o hodnoty lze sledovat prostřednictvím vývoje filozofických myšlenek již od antické doby 

až po současnost. Ještě v 6. a 5. století před naším letopočtem se filozofie zabývala otázkou lidských 

hodnot nejčastěji v rámci polemik o nejvyšším dobru. Teoretický základ pro jejich zkoumání byl vytvořen 

v rámci filozofie a dal vzniknout etice, vědnímu oboru, který se zabývá specifickým společenským jevem – 

morálkou. (Vacek 2008, s. 7) V té době ještě antičtí Řekové neměli zvláštní termín pro hodnoty, pro 

vyjádření tohoto obsahu nejčastěji používali pojmy „axia“ (hodnota, důstojný) nebo „ethos“ (zvyk, obyčej) 

anebo „time“ (hodnocení, ctění). Ve vědeckém světě se v teoriích hodnot nejhojněji používají právě 

zmíněné antické pojmy axiologie nebo timologie. Problematiku hodnot ve spojení s otázkami morálky, 

dobra (agathos) nebo krásy (kalos) řešili již starořečtí filozofové, přesto se některé axiologické problémy a 

otázky z tehdejší doby znovu a znovu objevují v současných axiologických učení, včetně psychologických, 

a provokují k obnovení diskuze.  

Disertační práce se zabývá hodnotami ve školním prostředí, zejména času, který se věnuje tématu 

morálních hodnot v rámci vyučovacích předmětů, ze strany pedagogů  a také názory pedagogů a žáků na to, 

zda takovéto téma má v dnešní škole své místo. V literatuře se objevuje mnoho teorií o hodnotách v rámci 

psychologie a filozofie, které se však zpravidla vztahují k obecným otázkám bytí, fungování ve společnosti, 

osobnostním preferencím, hodnotovým řebříčkům atd. V rámci psychologie se hodnoty těší velké 

pozornosti. Cakirpaloglu říká, (2004), že to lze vysvětlit tím, že každý psychologický směr dával a stále 

dává prostor pro nové myšlenky. nových autorů, neomezuje množství názorů a již z principu psychologie, 

která respektuje individualitu každého jedince, nabízí tolik úhlů pohledu na téma hodnot, kolik je autorů. 

Podobně je tomu i v sociologii a již zmíněné filozofii.  

 Hodnoty jsou neoddělitelnou součástí života každého člověka, určují přístup k vnějšímu světu, 

formují osobnost, vychovávají, pomáhají orientovat se ve společnosti, pochopit fungování jednotlivých 

společností, jejichž hodnoty se navzájem mohou lišit na základě rozličných kultur, vztahu k přírodě. 

Uvědomění si  hodnot, a možnost svobodně si některé vybrat a přijmout za své určuje, zda budeme pevně 

ukotveni a budeme si jisti sami sebou nebo zda se náš život bude podřizovat diktátu některých 

společenských trendů, které bývají prezentovány jako hodnoty, ale které se pod různými vlivy mění, jsou 

nestálé, a člověk se tak staneme konformním.  

 Téma hodnot je široké a kontroverzní, je spojeno s otázkou, kdo určuje, co má být považováno za 

hodnotné, zda má někdo právo, v rámci našeho tématu konkrétně pedagog, určovat co je hodnotné a co 

hodnotné není? Na tyto otázky se snažíme v průběhu této práce najít odpovědi. Cílem naší práce je zaměřit 

se na hodnoty mravní, duchovní, hodnoty spojené s plnohodnotným životem, zdravě sebevědomou 

osobností a prostředky, které umožňují zdravě sebevědomou osobnost utvořit. K tomu kromě rodiny 

přispívá i škola a její prostředí včetně pedagogů, které jsou součástí tohoto prostředí. A tato práce usiluje o 

pohled na hodnoty z hlediska pedagogického. Žití v současné společnosti klade na jedince vysoké nároky, 



zejména požadavkem samostatnosti, rozhodnosti a schopnosti orientovat se ve společnosti, rozlišovat stálé, 

podstatné a důležité od pomíjivého a nezásadního, hodnotné od povrchního, rozlišovat pravé přátele od 

formálních kontaktů.  

Druhým nejdůležitějším prostředím, po rodině, kde dítě tráví nejvíce času, a kterým se tato práce 

zabývá zejména, je škola, kterou reprezentují pedagogové. V dnešní době není v silách pedagoga, aby při 

slábnoucí autoritě, ubývání možností, jak chování žáků usměrnit a množství administrativy veškeré výše 

uvedené role naplnil. Jaké hodnoty přesto škola může žákům předat? A jaké hodnoty by naopak 

jednoznačně předávat měla? Jaké hodnoty jsou v kompetenci školy a pedagogů, aby je dětem předkládali a 

jakou formou? Kdo určuje co je a co není hodnotné? Mají pedagogové prostor pro téma hodnot a nástroje 

jakými téma hodnot vyučovat? Kde jsou hranice, kam až může zasahovat svým vlivem do vývoje dítěte 

škola? Alespoň částečnou odpověď na tyto otázky se snažíme podat na následujících stránkách. Tyto 

odpovědi jsou začátkem širšího zkoumání.  

Zdůvodnění významnosti tématu 

 

  Otázky hodnot jsou řešeny v odborných textech z mnoha hledisek: filozofického, psychologického, 

sociologického i pedagogického. Posledně zmíněný pohled patří však k nejméně propracovaným a 

v souvislosti s aktuální kurikulární „reformou“ pak není zpracován téměř vůbec. Přitom je velice důležitý 

pro pochopení zákonitostí pedagogicko - psychologických procesů při utváření, zvnitřňování a předávání 

hodnot. Je vhodné doplnit jej o poznání, jak mohou učitelé v praxi co nejvhodněji a nejefektivněji využít 

svého působení při předávání hodnot svým žákům. Je třeba více využívat poznatků o utváření hodnot pro 

záměrné působení na utváření hodnotových orientací u dětí a vhodně je doplnit pro současné edukační 

prostředí v našich školách. A to zejména i s rostoucí problematikou sociálně patologických jevů  

 

Formulace vědeckého problému 

 

     První otázka, kterou si pokládáme, je:“Jaké hodnoty učitel na základní škole sám deklaruje 

jako významné pro sebe? Další otázkou je, zda stejné hodnoty sdílejí i žáci. S tím velice úzce souvisí 

podproblém, zda je mezi těmito hodnotovými „žebříčky“ rozdíl. Velmi důležitou část tvoří odpovědi na 

otázky:“ Jaké obsahy, metody a nástroje má učitel k dispozici při realizované výchově k hodnotám?“ A 

které z nich používá při předávání, rozvíjení a prohlubování těchto znalostí, dovedností a postojů? 

Tématické oblasti jsou rozděleny na zaměření se na postavení a úlohu školy, potom na postavení, úlohu a 

osobnost učitele, další oblast tvoří otázky nástrojů a metod učitelů. Neméně významnou skupinu tvoří 

zamyšlení nad žáky samotnými. 

 

Stav řešení tématiky hodnot v rámci školního prostředí 



     Otázky z oblasti hodnot si položili již mnozí autoři, např. Lickona (1992) Vacek (2006), Cipro 

(2002) aj., kteří se touto problematikou zabývají na poli psychologickém, filozofickém aj.. Je ale obtížné ve 

výchově a vzdělávání uchopit téma hodnot pedagogicky. Jak by měli pedagogičtí pracovníci své svěřence 

k hodnotám vést? 

 

Jedním ze zajímavých zjištění jsou výsledky rozsáhlého výzkumu z konce dvacátých let minulého 

století, který uskutečnili Američané Hartshorne a May, kteří došli k závěru, že nebyla prokázána souvislost 

mezi výchovou, která byla žákům poskytnuta a jejich skutečným chováním. Morální chování se dle jejich 

závěrů nevyznačuje stabilitou (vyrovnaností) u jedné osoby v různých situacích. Osoba, která nepodvádí 

v jedné situaci, může „selhat“ v situaci jiné. Okolnosti jsou tedy nejdůležitějším faktorem (v psychologii se 

hovoří o tzv. situační podmíněnosti). Nebyl prokazatelný vztah mezi tím, co lidé o morálních tématech 

říkají a způsobem, jak jednají. Jinými slovy, lidé, kteří vyjadřují zásadní nesouhlas s lhaním, krádežemi 

apod. mohou sami ve skutečnosti lhát, krást…  

 

Domníváme se, stejně jako někteří jiní autoři, že se pedagogům díky RVP ZV, resp. Školnímu 

vzdělávacímu programu, otevřely možnosti, jak děti vést, učit či seznamovat s hodnotami, jak se tomuto 

tématu v rámci výuky věnovat. Výše uvedený dokument uvádí jednotlivé kompetence, ke kterým mají být 

děti vedeny, ale způsoby, jak žáky dané kompetenci naučí, ponechávají na školách. Vzniká tedy prostor pro 

učitele a jejich kreativní myšlení při vytváření aktivit, které vedou k vytvoření dané kompetence. S tím ale 

vyvstávají nové otázky, zejména zda učitelé mají prostor pro realizaci svých nápadů, zda mají obsahy, 

metody a nástroje pro aktivity.  

  

V současné době můžeme konstatovat, že existují projekty, nápady a plány, které učitelé (zejména 

předmětu Občanská výchova) realizují, o které se také dělí jejich zveřejňováním. Avšak chybí sjednocující 

teoretický rámec, který by toto jejich úsilí zaštítil.   

 

Teoretická východiska 

 

 Teoretickými východisky disertační práce jsou teorie vývojové, sociální a pedagogické 

psychologie a dále sociální a školní pedagogiky. Jedná se například o teorii Alberta Bandury (1969), který 

věnoval se svými spolupracovníky systematickou pozornost formě učení, nazvané jako sociální učení. 

Jedná se o učení pomocí pozorování, nápodobou. Další teorií, ze které vycházíme, je teorie vývojových 

stádií, kde například Erikson zkombinoval hledisko biologické a sociologické. Z teorií učení pak 

instrumentální podmiňování (z behavioristické školy myšlení) a instrumentální konceptualismus (pochází 

z kognitivní školy).  Také některé práce sociologické a filozofické povahy.  Jednou z takovýchto prací je i 

polemický spis od Ivana Illicha nazvaný Odškolnění společnosti, kde se zabývá filozofickými otázkami 



související se školou, její úlohou a hodnotami, která má nebo naopak nemá předávat a zda je vůbec 

k předávání hodnot oprávněna. Zamýšlí se také nad situací, kdyby vůbec povinná školní docházka nebyla.  

 

     Teoretickými východisky jsou také následující publikace, jejichž autory jsou: Bendl, S.,  a 

zejména jeho pojednání o absenci morálních kodexů v současné době, Cakirpaloglu,P., a pojednání o 

definicích hodnot, Cipro, M.,Eyre, L., Eyre, R., a zamyšlení se nad tím, jak vést děti k hodnotám v rámci 

rodiny,  Gobelová, T., Kučerová, S. a její metody mravní výchovy, Lickona, T., Prázný, A., Vacek, P.. 

 

Metodologie a základní metody výzkumu 

 

     Při výzkumu byly použity metody ze dvou oblastí, a to, z oblasti metod sběru dat, dotazník a 

interview, a z oblasti metod analytického zpracování získaných dat 

Ke sběru dat byla zvolena empirická metoda dotazníkového šetření. Dotazník je způsob 

písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Je to soustava předem připravených a pečlivě 

formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na které dotazovaná osoba (respondent) odpovídá 

písemně. (Chráska, 2007) Dotazníkové metodě bývá často oprávněně vytýkáno, že nezjišťuje to, jací 

respondenti (pedagogická realita) skutečně jsou, ale jen to, jak sami sebe (pedagogickou realitu) vidí, nebo 

chtějí, aby byli viděni. Data získaná dotazníkem vyžadují obezřetnou interpretaci, aby bylo odlišeno 

objektivní zjištění od subjektivních soudů. Nespornou výhodou dotazníku na druhé straně je, že umožňuje 

poměrně rychlé a ekonomické shromažďování dat od velkého počtu respondentů. Důvodem, proč jsme se 

pro náš výzkum rozhodli použít dotazník, bylo zejména snaha získat velký soubor rozmanitých 

respondentů, u kterého bude možnost výsledky zpracovat v rámci doktorandského studia. Dalšímu 

výzkumu v dané oblasti se budeme věnovat nad rámec disertační práce. 

Pro zpřesnění informací vyplývajících z dotazníkového šetření byla tato metoda doplněna metodou 

interview s učiteli a žáky. Interview je metoda shromažďování dat o pedagogické realitě, která spočívá 

v bezprostřední verbální komunikaci výzkumného pracovníka a respondenta. Někdy se v podobném 

významu používá také obsahově širšího českého termínu rozhovor. Protože ne každý rozhovor je interview, 

je používání pojmu interview přesnější a výstižnější. Velkou výhodou interview oproti jiným výzkumným 

metodám je navázání osobního kontaktu, který umožňuje hlubší proniknutí do motivů a postojů 

respondentů. U interview můžeme sledovat reakce respondenta n a kladené otázky a podle nich usměrňovat 

jeho další průběh. Vytvoření vzájemně příjemného, uvolněného vztahu mezi výzkumníkem a respondentem 

se označuje termínem raport. Podle toho, tak dalece je interview řízeno, je možno rozlišit interview 

strukturované, polostrukturované a nestrukturované.  

Z oblasti metod analytického zpracování získaných dat byla použita analýza rozptylu, korelační 

analýza a Studentův t-TEST. 



Korelační analýza je analýza závislosti mezi dvěma proměnnými. Těsnost vztahu mezi 

proměnnými je možné vyjádřit např. pomocí koeficientu korelace.   

Analýza rozptylu, kterou odvodil R.A. Fisher před několika desítkami let, je moderní statistickou 

metodou, která přináší přesné a spolehlivé výsledky. Základní myšlenku analýzy rozptylu je možné vyjádřit 

následujícícm způsobem: Jestliže máme určitý soubor metrických dat (celkem n hodnot), který je rozdělen 

do několika (k) skupin, potom můžeme vypočítat dva na sobě nezávislé odhady rozptylu: 

- první z těchto odhadů vychází z rozptylu mezi průměry skupin 

- druhý vychází z rozptylu uvnitř skupin 

 

K objektivnímu posouzení poměru obou rozptylů se používá F-testu. (Chráska, 2007) Otázka, 

kterou pomocí analýzy rozptylu často řešíme, je, zda mezi zjištěnými průměry naměřených dat jsou, či 

nejsou významné rozdíly. 

Analýza dokumentů se bude týkat RVP ZV, ŠVP různých škol a vypracovaných tematických 

učebních plánů a příprav učitelů.  

 

Výstup/Výsledek/Přínos pro obor 

 

Hlavním výstupem a přínosem disertační práce je hlubší pohled na Školní Vzdělávací Programy 

na vybraných základních školách s důrazem na výchovu k hodnotám, zjištění názorových postojů učitelů k 

otázce výuky hodnot ve škole, jejich názory na důležitost této oblasti v současné škole, jejich požadavky na 

podpůrné prostředky při realizaci výuky hodnot.  Přínosem jsou také zjištění na téma hodnot, jejich místa 

v současné škole, o jejich potřebnosti pro děti, získaná přímo od žáků.  Výstupem je komplexnější pohled 

na problematiku učení hodnot u žáků základních škol jak ze strany pedagogů, tak ze strany žáků. 

 

Hypotézy a jejich vyhodnocení 
 
Druhou část naší práce tvoří pedagogický výzkum, kde bylo stanoveno 5 hypotéz, aby bylo možné 

sledovat vzájemné vztahy mezi kvalitativními znaky, což byly otázky v předkládaných dotazníkách. Na 

začátku je vždy formulována nulová hypotéza. Cílem provedeného výzkumu, jak již bylo uvedeno, bylo 

zmapovat postoje pedagogů a žáků k tématu hodnot, jejich výuce a zařazení do vyučovacích předmětů, 

najít rozdílné názorové postoje mezi pedagogy a žáky a pak následně ještě mezi muži a ženami. Bylo 

stanoveno 5 hypotéz, které se na základě statistického vyhodnocení buď potvrdily, nebo vyvrátily: 

 
H1 - Odpovědi pedagogů a žáků se budou zásadně lišit u více než 50% uvedených tvrzení, označených C1 

- C18. Termín zásadně znamená statisticky významné údaje na  1%  nebo 5% hladině významnosti. Tato 

hypotéza se potvrdila. 



H2 – Všichni pedagogové budou zastávat názor, že škola by měla učit děti, co jsou to hodnoty, a tedy 

100% pedagogů odpoví na otázku C24 - Měla by škola děti učit, co jsou to hodnoty?, kladně.  Tato 

hypotéza se nepotvrdila. 

H3 – 100% dětí na otázku C22 – Učí škola děti, co jsou to hodnoty? Odpoví kladně.  H3 se nepotvrdila. 

H4 – Více jak 50% pedagogů odpoví na otázku C26 – Může škola děti skutečně naučit, co jsou to 

hodnoty?, kladně.  Hypotéza H4 se potvrdila. 

H5 – Díky Rámcovému (RVP) a Školnímu Vzdělávacímu programu (ŠVP) získali pedagogové možnost 

zařadit téma „hodnot“ do své výuky. Všichni pedagogové odpoví na otázku C37 – Dává Vám ŠVP více 

nového prostoru a možností pro výuku tématu hodnot? kladně. Tato hypotéza se nepotvrdila. 

Závěr 

Disertační práce se zabývá, na školách dosud okrajovým, tématem, a to  hodnotami, jejich 

potřebností, přínosem či naopak zbytečností a zejména osobními názory pedagogických pracovníků a žáků 

na toto téma. 
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