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PŘEDMLUVA

 Narodila jsem se a vyrostla v této zemi v době, která by se s nadsázkou dala 

přirovnat  k zakázané skládce uprostřed voňavého zeleného lesa. Sváželi jsme na ni 

vyjma malé skupinky odvážných všichni své odpady. Nejprve tiše ze strachu, potom z 

pocitu bezmoci či odvolávání se na většinu a nakonec většina z nás i z přesvědčení, že 

jsme nemohli jinak. Dnes mlčíme znovu, málokdo přizná svůj díl na smetišti naší země. 

A když  nemlčíme, napadáme a odsuzujeme, dokonce i některé z odvážných za jejich 

styl či způsob protestu. 

Jako dítě a mladý  člověk jsem nebyla, a troufám si říci jako majorita naší tehdejší 

společnosti, hrdá na to, že jsem Češka. Režim, ač často hovořil o vlastenectví, spojil 

tento pojem v mé představě s planými hesly, s nesvobodou v konání i v mluvení, s 

tupým přijímáním reality a v neposlední řadě i s uměním ničit, po kterém zůstal jen 

nevábný  prostor, kam jen oko v naší zemi dohlédlo. Tajný  a soukromý  život každé 

rodiny za zavřenými dveřmi, a ani tam nebyl člověk v bezpečí. Infiltrace komunistické 

doktríny  zničila mnohá blízká pouta mezi otcem a synem, matkou a dcerou, bratrem a 

sestrou.... .

Naučili jsme se neříkat pravdu, protože jsme za ni byli trestáni. Naučili jsme si brát z 

cizího, protože to bylo tehdejší vládou zlegalizováno. Naučili jsme se podvádět, 

abychom dosáhli svého, protože jiných cest nebylo. Naučili jsme se podezírat kde koho, 

protože v komunismu se nedalo věřit  nikomu. Naučili jsme se “ulejvat”, protože ten kdo 

nic nedělal, měl nejméně problémů. Naučili jsme se nepomáhat, protože jsme přijali 

doktrínu strachu. Naučili jsme se vidět zlo, a tudíž jednat zle. Nakonec jsme se začali 

stydět. Ubohost svého jednání jsme viděli, ale nedokázali jsme ho do dnešních dnů 

skutečně změnit. A bohužel, toto jsou ty nejhorší pozůstatky režimu, jež se zahryzly 

hluboko do našich srdcí, a kterým nakonec vděčíme za vše, na co si dnes stěžujeme. 

Těžko se jich zbavuje, generace je předává další generaci. Tady  už nejde o změnu 

politického systému, tady jde o změnu v každém z nás a tu budeme schopni učinit, jen 

pokud si skutečnost přiznáme každý jednotlivě, jen pokud každý  přijmeme díl své viny 
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na tomhle dlouhém destruktivním čase. (Asi  20 miliónů  lidí  zaplatilo experiment komunistické 

společnosti svým životem.)

Od roku 1989 uběhlo hodně času a málo přiznání, málo uvědomění. Nikdy jsme 

otevřeně nezamítli komunistickou stranu jako zločinnou a nebezpečnou společnosti. Jak 

je možné, že v očích dnešní generace díky  nám není tato strana mezi ilegálními, jako 

jiná uskupení sympatizující s jakoukoli formou bezpráví či násilí? Kde v sobě a jinde 

kolem nás hledat touhu po vlastenectví, čistou lásku k vlastní zemi, kde hledat hrdost a 

na co,  když nejsme upřimní a otevření, a znovu ze strachu neukážeme prstem, protože 

bychom ukazovali také na sebe? Vnímáme ještě vůbec, jak důležité je pěstovat v sobě 

vlastence? Chápeme dnes, jak vše, co znovu tvoříme, stojí na tom, zda jsme nebo 

nejsme, zda se chceme nebo nechceme cítit vlastenci? Rozumíme dnes vůbec pojmu 

vlastenectví, a s čím je spojeno? V naší historii není těžké najít  jedince, kteří byli a jsou 

pokládáni za vlastence. Co je pojilo? Čest, odpovědnost, vzdělanost, či touha po ní, 

odvaha, empatie, výdrž, zdravá neústupnost a často i filantropie. Najdeme, nebo lépe, 

hledáme takového člověka mezi sebou dnes?

Cílem této práce je znovuotevření tématu vlastenectví a jeho významu pro naši 

společnost; poukazuje na vlastenectví jako podstatnou součást vzdělávacího procesu, 

jehož  výstupem by měl být vlastenecky založený jedinec garantující kvalitu společnosti. 

Výzkum proto zaměřuji na učitele, jako zprostředkovatele výchovy k vlastenectví, na 

jejich osobní vlastenecké přesvědčení, hodnoty  a způsob vedení. Dále pak na žáky, jako 

živý důkaz učitelova snažení.

 Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se zaměřuje na 

vymezení pojmů, které vedou k rozvoji předpokladů nutných pro vznik vlasteneckého 

cítění, což je morálka a výchova jako taková, a pojmů, které jsou jeho nezbytnou 

součástí, vlast, jazyk a čistá láska . Další kapitola mapuje vývoj a úroveň vlasteneckého 

uvědomování napříč historií, vzhledem k jeho vývoji, jeho pojetí na školách a jeho 

výchově prostřednictvím učitelů. Poslední kapitola teoretické části seznamuje s 

podobou zavedení vlastenecké výchovy jak v rámcově vzdělávacím programu, tak v 

jednotlivých školních programech sledovaných škol a udává přehled jednotlivých 

8RÝDL, K. NEZEL, I. Rasismus a nacionalismus v současném životě. Praha: IPPP ČR 1997, s. 55. ISBN (brož)



vzdělávacích oblastí, které svým obsahem vedou k výchově vlastenectví na školách. 

Posledním bodem je seznámení s alternativní školou, která je součástí výzkumu.

 V části empirické se prostřednictvím rozhovorů snažím zmapovat úroveň 

výchovy k vlastenectví na třech sledovaných školách. Sleduji zde vlastenecké cítění 

jednotlivých učitelů a jejich způsob výuky, která směřuje k rozvoji předpokladů nutných 

k jeho výchově. Zrovna tak se snažím zjisti úroveň vědomostí a národního uvědomění 

jednotlivých žáků.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1.   Základní vymezení pojmů

 V první kapitole se pokusím vymezit tři, podle mého názoru, spolu související a 

navzájem se ovlivňující pojmy.

1.1 MORÁLKA

“Morálka z latinského “mos”, původně “vůle”. Vůle uložená člověku zvnějšku (Bohy, 

panovníky) = předpisy, zákony. Je to osobní způsob života, smýšlení, charakter, mravní 

chování jedince. České slovo “mrav” je z pravoslavného “norv”. Znamená to něco, co 

se obecně líbí, co je vhodné.”1 Podle Horsta Heidbrika 2 se morální povinností zabývá 

filozofie, zkoumá a formuluje morální pravidla, tj. jak by  měli lidé morálně myslet a 

následně jednat. Psychologie oproti tomu zjišťuje, jak lidé skutečně jednají a proč 

jednají právě tak. 2 Podívejme se na tři základní koncepce v přístupu k problematice 

morálního vývoje, které vymezil ve své knize Manual of child psychology Hoffman L. 

První model tzv. “dědičného hříchu” doporučuje, aby bylo dítě vychováváno co 

nejdříve, tedy od nejútlejšího mládí. Dalším modelem je tzv. “vnitřní čistota” (původní 

dětská nevinnost, dobrota), kdy se má dítě  v raném věku co nejméně ovlivňovat 

výchovnými tendencemi rodiny, či jejího okolí. A nakonec třetí model, který  vychází z 

toho, že dítě se podobá spíše nepopsanému, čistému listu. Není tedy  ani dobré, ani 

špatné. 3 Klíč k porozumění podstatě morálního usuzování dítěte hledal i J. Piaget. 4 

Nejdříve se zaměřil na analýzu vztahu dětí k pravidlům. Domníval se, že veškerá 

morálka je obsažena v systému pravidel a podstata veškeré morálky spočívá v respektu, 

který si jedinec k těmto pravidlům vytváří. 4

Čím více se u dětí rozvíjí schopnost vzájemné spolupráce, tím více se rozvíjí autonomní 

morálka. Velmi vhodné k tomuto účelu jsou podle Vacka specifické skupinové projekty, 

v jejichž rámci děti plánují svoje postupy a společně diskutují, jak cílů dosáhnout, jak si 

spravedlivě rozdělit práci apod. Jinak řečeno, školní třída, která poskytuje dětem 

dostatečné příležitosti ke spolupráci, je podle něj dobrým prostředím pro překonávání 5 

10

1   Etika a morálka - úvod [online]. Praha: Evangelická akademie. 
2   VACEK, P. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál 2008, s. 7. ISBN 978-80-7367-386-4.
3   Tamtéž, s. 7.
4   Tamtéž, s. 9.
5   Tamtéž, s. 10.



egocentrického myšlení a “slepé” poslušnosti vůči autoritě. Vacek upozorňuje, že pro 

rozvoj morálky je pak neméně důležité, aby  se děti v rámci vzájemné spolupráce rovněž 

podílely jak na tvorbě školních (třídních) řádů a pravidel, tak také na přerozdělování 

domácích povinností v rodině. 5

Piaget  6 dále zkoumal morálku dítěte skrze dětskou neobratnost. Zjistil, že mladší děti 

do věku osmi let posuzují vinu na základě míry  materiální škody. Neumí rozeznat, zda 

byl záměr s dobrým a nebo špatným, egoistickým úmyslem. Neobratnost hraje u těchto 

dětí rozhodující roli, ten kdo způsobí větší materiální škodu, je víc vinný. Pokud by v 

obou případech došlo ke stejné materiální škodě, je možné obrátit pozornost  dětí na 

záměr. 6

Piaget  7 se dále zabýval dětským lhaním, které souvisí se “sebestředným myšlením”. 

Zjistil, že věk dítěte je směrodatný  pro pochopení lži. Děti do 6 až 7 let berou lež jako 

ošklivé slovo. Mezi 7 až 10 rokem definují lež jako cokoli, co není pravda, včetně chyb, 

či přehánění. Nicméně pravdou je, že osmileté dítě chybu už jako lež  nevnímá. Postupně 

se dopracovává k definici lži jako ke “tvrzení, které je záměrně nepravdivé¨. 7 Jsou však 

i děti, které trpí absencí morálně-sociálního genu (zvýrazněný  egocentrismus), což 

jejich chápání morálky bude ovlivňovat celoživotně. 8

Kohlberg Lawrence, 9 další z předních psychologů, používal ke zkoumání morálního 

rozvoje metodu rozhovoru. Prezentoval morální dilema a kladl otázky. Kohlberg a jeho 

kolegové výzkumem potvrdili, že žáci a studenti, kteří se pravidelně zúčastňují diskuzí 

o morálních dilematech, začínají přemýšlet na úrovni vyšších stádií morálního vývoje. 

Pedagog diskuzi zásadně ovlivňuje jen nepřímo; podněcuje ke změně úhlu pohledu na 

daný problém, uvádí jej do širších souvislostí, vede k naslouchání názorům druhých atd. 

Škola jako výchovně orientovaná instituce má nepochybně zásadní kompetence a velké 

možnosti pro pozitivní podněcování morálního vývoje.9

11

5   Tamtéž, s.10.
6   Tamtéž, s.11-12.
7   Tamtéž, s. 12-13.
8   Tamtéž, s. 19.
9   Tamtéž, s. 32.



N. J. Bull 10 na základě svého výzkumného šetření dokládá, že dívky obecně dosahují 

vyšší úrovně morálního usuzování, a přičítá to částečně i jejich rychlejšímu fyzickému 

a psychickému zrání děvčat. K dalším z jejich předností patří obecně vyšší jazyková 

zdatnost, která se u dívek uplatňuje ve schopnosti přesněji a kvalitněji vyjadřovat 

rovněž tak morální názory a postoje. A nakonec je to jejich orientace na svět lidí. Dívky 

se daleko více zajímají o mezilidské vztahy, neboť všeobecně disponují s vyšší sociální 

vnímavostí. Úroveň morálního rozvoje obou pohlaví, jak píše Vacek, se postupně 

vyrovnává až po sedmnáctém roce. 10

Má úroveň inteligence vliv na morální vývoj a naopak? Podle Vacka je rozvinutější 

intelekt předpokladem k tomu, aby jedinec dospěl do vyšších či nejvyšších stádií 

morálního usuzování. Není to však automaticky fungující podmínkou. “Úsudek, nebo 

dokonce úsudek vztahující se k běžným životním situacím, je ve škole rozvíjen velmi 

zřídka. Nepřipravenost zaujímat stanoviska k čemukoliv se opakovaně objevuje i u 

našich vysokoškolských studentů, shodou okolností budoucích učitelů. Mnozí jsou 

zaskočeni, když jsou optáni na názor.” 11 Bull 12 přikládá inteligenci značný  význam v 

následujících konkrétních projevech: 

Předvídání důsledků – jednání s ohledem na důsledky předpokládá schopnost je 

předvídat. Do jejich předvídání také patří cítění s druhými, sympatie a empatie. 

Morální učení – spočívá ve schopnosti začínat  již v rané fázi vývoje morálního vědomí 

rozumět smyslu pravidel a norem.

Řešení konfliktů – Jedinec řeší konflikt s přihlédnutím k morálním postojům a nárokům 

situace. Pouze pečlivé posuzování argumentů na obou stranách dilematu může přinést 

racionální a v tomto případě i morálnější rozhodnutí. 

Dosahování dohody – inteligentnější jedinci jsou v tomto schopnější a vynalézavější. 

Vyšší inteligence může být v případě dosahování dohody  za každou cenu ale i 

kontraproduktivní. 12

12

10   Tamtéž, s.53.
11   Tamtéž, s. 56-57.
12   Tamtéž, s. 57-58.



Věrohodnost – inteligentnější děti jsou schopné lépe odlišit, kdy  jde a kdy nejde o lež. 

Na druhou stranu lhaní se může stát mimořádně účinným nástrojem velmi schopných 

dětí (lžou věrohodněji a “chytřeji”). 12

Mravní cítění má v Lickonově 13 pojetí šest vzájemně provázaných součástí: svědomí, 

sebeúctu, empatii, lásku k dobru, sebekontrolu a skromnost. 13 Mravní přesvědčení dle 

Vacka obsahuje vedle znalosti normy, pravidla či principu i vnitřní citový  náboj. Je to 

proces zvnitřnění vnějších požadavků a norem. Má-li mravní přesvědčení vyústit v 

odpovídající činy, tj. v mravní chování, je třeba, aby jedinec měl rozvinuté určité 

vlastnosti vůle a charakteru (např. cílevědomost, vytrvalost, houževnatost, statečnost, 

čestnost, zásadovost). Mravní chování je pak výsledkem rozhodovacího procesu, 

konfliktu motivů apod. 14 Mravní jednání v Lickonově modelu “dobrého charakteru” 

podmiňují tři složky: Kompetence – schopnost převést morální poznání a cítění do 

úspěšného jednání, vůle – je základem odvahy jednat morálně a zvyk – v mnoha 

situacích těží morální jednání z “dobrých zvyků”. 15           

 

“Prosociální chování je chování, které přináší užitek jiným.”16 Altruismus je podle 

Reichelové a Baranové vyšší forma prosociálního chování, kdy má jedinec sklon jednat 

tak, aby se zvýšila celková pohoda jiné osoby s tím, že toto jednání mu nepřináší žádný 

zjevný prospěch. Naopak, často od něho vyžaduje určitou oběť.16

Z práce J. Kotáskové17 jasně vyplynulo, že morálně zralé děti pocházejí z rodin s 

demokratickými výchovnými postoji, bez vzájemných konfliktů. Řešení morálních 

konfliktů v různých životních situacích provázelo poukázání na humánní potřeby a 

zásady, nikoli na pouhé vyhovění rozkazu a přání autority. Případný přestupek mělo dítě 

možnost napravit.

Dítě získalo zkušenosti s různorodými vztahy k druhým dětem a příslušností k různým 

sociálním skupinám. 17 Vacek uvádí, že výskyt prosociálního chování, jako je soucítění, 

spoluúčast, solidarita či aktivní pomoc potřebnému, je výrazným signálem správně 

orientovaného morálního rozvoje. 18 

13

12   Tamtéž, s. 57-58.
13   Tamtéž, s. 60-61.
14   Tamtéž, s. 63-64.
15   Tamtéž, s. 64; ( Lickon 1992, s. 61-62).
16   Tamtéž, s. 77; (Reichelová, Baranová 1994, s. 41).
17   Tamtéž, s.78.
18   Tamtéž, s. 78-79.



Každý pedagog by se podle něj měl na prvém místě snažit podporovat a rozvíjet 

prosociální projevy žáků. V tomto duchu bychom na dítě měli působit již  v předškolním 

věku, kdy je důležité učit děti empatii a soucitu vůči svému okolí. Naučit  je aby si 

všimly  bolesti či smutku u druhého nebo se dokázaly radovat společně se svým 

kamarádem, jakoby  se jednalo o radost  vlastní. Neméně podstatným předpokladem 

rozvoje prosociálnosti je nutnost vytváření návyku svou pomoc umět nabízet a 

odpovídající formou o ni požádat. Takový  návyk by se měl v budoucím dospělém životě 

projevovat jako zautomatizovaná dovednost, jako neoddělitelná součást jedince. 18

 

 Jaký je morální stav společnosti podle Krause a Poláčkové? Současný  život je podle 

nich komercionalizován a materializován. Narůstá egoismus, čelíme novému jevu tzv. 

“zpeněžování” dětství, jsme nadměrně přesyceni podněty z okolí. Vyrábíme hračky, 

které svým detailním propracováním berou dětem možnost  využít a rozvíjet vlastní 

fantazii. Nemůžeme se potom divit chudé představivosti současné mladé generace, ba 

co víc, nemůžeme se divit jejich chudosti citové. Informační prostředí, které nás 

obklopuje, je náročné a všechny nás ovlivňuje. Trendem dnešní společnosti je uzavírat 

se do samoty, nebo trávit volné chvíle jen s nejbližší rodinou. Člověk je pronásledován 

na každém kroku přemírou podnětů a snaží se unikat před uniformitou. “Tato snaha 

izolovat se, zavřít za sebou dveře ovšem velmi těsně koresponduje s narůstající 

lhostejností, apatií a zpětně se promítá negativně do mezilidských vztahů jako neochota, 

někdy až sobectví.” 19

Dalo by se podle Vacka předpokládat, že po roce 1989 bude proces obnovy morálky a 

další její rozvoj v centru zájmu teoretiků i praktiků. Bohužel, zatím tomu tak není. 20 

Je možné, jak uvažuje J. Pelikán 21, že dnes již panuje všeobecná nechuť se touto dříve 

akcentovanou ideologickou oblastí zaobírat. Ukazuje to i  aktuální nedostatek literatury 

v oblasti mravní výchovy. 21 

M. Píššová22 připisuje dnešní malý  zájem odborné veřejnosti o otázky morálky 

nedostatečné úrovni mravní výchovy na školách. Současná škola podle ní 22 

14

19   KRAUS, B. POLÁČKOVÁ, V. Porstředí - člověk - výchova. Brno: Paido 2001, s. 161. ISBN 80-7315-004-2.
20   VACEK, Rozvoj morálního vědomí žáků, s.83. 
21   Tamtéž, s. 83.
22   Tamtéž, s. 83-84.



“fakticky rezignovala na aktivity, které by směřovaly k promyšlenému pozitivnímu 

ovlivnění morálky. Přitom poukazuje na obecně přijímaný názor, že jde o oblast v 

minulosti nejvíce zdiskreditovanou a tudíž zdevastovanou, a tedy také nejvíce 

potřebnou.”22 Jak píše Vacek, frontální forma vyučování na školách ještě stále převládá, 

to vede k malé spolupráci mezi dětmi. Chybí diskuze, vzájemné a otevřené vyjadřování 

názorů a rovněž  tak obhajování vlastních postojů aj. Podle něj jsou tyto nesplněné 

potřeby  zásadní překážkou při ovlivňování mravního rozvoje žáků. Promyšlené vedení 

dětí k vytváření rozlišovacích schopností a dovedností v rozličných sociálních situacích 

je dlouhodobým a těžko změnitelným  dluhem naší školy. 23 Dnešní děti jsou stále pod 

vlivem tradiční morální výchovy i s jejími mnohými negativními stránkami. N. J. Bull 24  

zde kritizuje, že není postavena na konstruktivním způsobu osvojení. Žáci nejsou 

schopni plného morálního porozumění, protože postrádají konkrétní zkušenosti, tradiční 

výchova je vede k pasivitě. Pasivita je charakteristická pro všechny autoritativní, 

dogmatické modely výchovy, které potlačují vlastní rozum. Je zejména zaměřena na 

negativní regulaci, učí především tomu, co se nemá dělat. Tradiční výchova ignoruje 

konflikty, tj. konflikt hodnot v konkrétních morálních situacích a toto je podle Bulla její 

nejslabší stránka. 24  

“Obsah mravní výchovy by měl být v mnohem větší míře orientován na vytváření 

pozitivních mravních stránek osobnosti. J. A. Komenský se mravní výchově věnuje ve 

své Velké 25 didaktice.  Nejlepšímu způsobu kázně učí nebeské slunce, které tomu, co 

roste, dává vždy světlo a teplo, často déšť a větry, zřídka hromy a blesky, ačkoli i to mu 

někdy přichází k dobrému” 25

1.2  VÝCHOVA

“Výchova je činnost životem podmíněná a život podmiňující. Je to proces, který pomáhá 

tvořit osobnost člověka, a tím nepochybně spoluutváří celou společnost. Výchova jako 

nástroj řízení či kontroly je účinnější nežli legislativa s předpisy, příkazy a zákazy. Svým 

působením vede jedince ke svobodnému a zároveň pozitivnímu rozhodování v jeho 

životě.” 26 
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22   Tamtéž, s. 83-84.
23   Tamtéž, s. 84.
24   Tamtéž, s. 84.
25   Tamtéž, s. 85; (Komenský, 1905, s. 307).
26   KRAUS, POLÁČKOVÁ, Prostředí - člověk - výchova, s. 41-42; (Komenda, 1994, s. 39).



Výchova se podle Krause a Poláčkové odráží v ekonomice dané společnosti, má vliv na 

její kulturu, na úroveň mezilidských vztahů. Výchova je dnes pod neustálým tlakem 

mnoha negativních vlivů médií, internetu, herního byznysu a čelí různým sociálně 

patologickým jevům. A to i přesto, že otázky výchovy a vzdělávání bohužel nepatří 

mezi priority společenského dění. 27 Dnes zoufale potřebujeme kultivovat a rozvíjet 

každou osobnost a k tomu je nutné přijmout nové všeobecné vzdělání. 28

Nejdůležitějším úkolem výchovy je zachování norem a hodnot pro budoucí generace. A 

jak tvrdí Kraus a Poláčková, toho nelze dosáhnout násilným, nebo autoritářským 

prosazováním správného, či nesprávného, tak jak to bylo běžné před rokem 1989. Dnes 

víme, že hlavně díky komunikativnímu jednání, které spočívá na rozboru argumentů, 

vytvoříme prostředí vhodné pro smysluplné přijetí norem a hodnot, jež  vedou u dětí a 

mladistvých k tvorbě autonomního svědomí. 29

1.2.1     Vzor a jeho vliv ve výchově nového člověka

Kraus a Poláčková uvádějí, že od svého narození přijímá dítě už  po celý  svůj život 

neustále obrovské množství nejrůznějších podnětů a informací. Rodina je od jeho útlého 

dětství jejich hlavním zdrojem, ale s narůstajícím věkem nezůstává pouze u ní. Každé 

dítě má své biologické a psychické potřeby, které spolu s jeho přirozenými vlohami, 

zkušenostmi, hodnotovými orientacemi a vzory v podobě rodičů a sourozenců ovlivňují 

zpracování získaných informací. Je přirozené, že se snaží prosazovat svá přání, nebo 

potřeby  a dožaduje  se jejich splnění. 30 “Dítě potřebuje opakovaně získávat zkušenost, 

že jeho činy mají smysl a že jimi může aktivně ovlivnit průběh událostí a jejich 

výsledky.” 31 Je tedy  aktivní součástí v socializačním procesu, kterým se podle Krause a 

Poláčkové rozumí osobní a vzájemné působení členů rodiny  jak dobrými, tak špatnými 

vzory. Odráží se v něm společenské vztahy národnostní, sociální, ekonomické, politické 

aj. ze současnosti i z minulosti. Rodina by měla fungovat jako stálé, podporující a 

bezpečné prostředí, které saturuje svým členům pocit sounáležitosti. Možnost 

identifikace jedince s někým blízkým, patřit k někomu, je jednou ze základních lidských 

potřeb. Žádná jiná instituce nemůže nahradit citovou funkci rodiny. 32 
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27   Tamtéž, str. 42-43.
28   Tamtéž, str. 43.
29   RÝDL, K. NEZEL, I. Rasismus a nacionalismus v současném životě. Praha: IPPP ČR 1997, s. 91. ISBN (brož.).
30   KRAUS, POLÁČKOVÁ,  Prostředí - člověk - výchova, s. 41-42
31   MERTIN,V. Výchovné maličkosti. Praha: Portál 2011, s. 35. ISBN 978-80-7367-857-9
32   KRAUS, POLÁČKOVÁ, Prostředí - člověk - výchova, s. 41-42.



“Oba rodiče se stávají představiteli možného partnerského vztahu, který dítě od první 

chvíle svého života sleduje a na kterém se samo učí tomu, jak takový vztah vypadá, jaká 

jsou pravidla jeho fungování.”32 Jejich vzor je pro dítě jistotou, která mu pomáhá čelit 

jakémukoli nedorozumění ve svém vlastním partnerském či jiném mezilidském vztahu. 

Opírá se o něj ve svém jednání nebo při řešení konfliktů.32 Významnou roli při výchově, 

jak uvádí V. Mertin, hraje tedy model, vzor chování a jednání. Nejdůležitější je, aby  se 

rodiče stali vzory  správného chování zejména v době, kdy na dítě mají největší vliv a 

dítě se mu přirozeně učí. “Úlohu rodičovského vzoru vystihuje dobře věta prof. 

Matějčka: “Nejvíc vychováváme, když  si myslíme že, vůbec nevychováváme.” 33  

Existuje ovšem také jedna nevýhoda vzoru. Rodiče již nelze příliš měnit. Musí sami 

sebe přesvědčit, že je čas dostat ze sebe maximum dobrého a začít si uvědomovat své 

nedostatky. Takové dovednosti se naučí každý a nesouvisí tolik s tím, jaká jsme kdo 

osobnost a nebo jaké výchovné cíle zastáváme.33 Záleží jen na nás, jaký  vzor našim 

dětem předložíme v jednání vůči svému partnerovi, v přístupu k vlastním rodičům a 

jaké chování a způsob slovního vyjadřování před dítětem používáme.34

Kraus a Poláčková zmiňují, že pro správnou pohlavní identifikaci dítěte je podstatné, 

aby mělo zkušenost s osobami obou pohlaví, tedy jak ženského tak mužského. Pokud v 

něm dominují osoby pouze jednoho pohlaví, hrozí dítěti špatná identifikace, což  by 

mohlo mít za následek vznik poruch, které by pak negativně ovlivňovaly  jedince při 

výchově vlastních dětí. Špatným vzorem pro své dítě je rozhodně i žena samoživitelka. 

Neposkytuje mu plnohodnotnou předlohu soužití muže a ženy, což  je pro budoucí 

manželský život dítěte velmi podstatné. Navíc již od druhého roku dítěte potlačuje tak 

jeho přirozenou potřebu trávit čas s oběma vzory, ženským i mužským. Bohužel 

problém zastoupení obou pohlaví ohrožuje děti následně i ve výchovných zařízeních či 

vzdělávacích institucích, které navštěvují a jejichž  personál většinou tvoří samé ženy. 

Dnes se již ví, jak velký význam má otec během samotného prenatálního vývoje 

dítěte. 35 
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32   KRAUS, POLÁČKOVÁ, Prostředí - člověk - výchova, s. 41-42.
33   MERTIN, Výchovné maličkosti, s. 46.
34   Tamtéž, s. 39.
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“Rodič předává dítěti smysl svého života, smysl vztahů k lidem, smysl práce a zábavy. 

Dělá to nepochybně slovy, ale zejména tím, jak sám žije, tedy vlastním příkladem. Dítě 

proto potřebuje co nejvíc vidět a zažívat, jak rodiče žijí, jak se chovají, jak jednají, jak 

pracují, jak se vypořádávají s různými náročnými situacemi. Pro vývoj dítěte je proto 

dobře, když je hodně doma s rodiči a co nejvíc rodinného života se odehrává před jeho 

očima.” 36

Oba autoři dále podtrhují také podstatný vliv životního prostředí na jedince. A to nejen 

co se týká základních přírodních faktorů, ale i jeho dalších oblastí, kulturní a 

společenské. Prostředí, které člověka ovlivňuje, zahrnuje vedle materiálních věcí také 

duchovní hodnoty, jako je morálka, věda, či umění. Člověk a životní prostředí na sebe 

vzájemně působí. Zasahujeme do něho svou prací a měníme je dle svých potřeb. 

“Názory na vliv prostředí na jedince nalezneme již v řecké filozofii, v období renesance, 

osvícenství. Mnoho osobností se důležitostí podmínek, v nichž člověk vyrůstá v 

souvislosti jejich vlivu na rozvoj osobnosti a výchovu zabývá, jako například: M. de 

Montaign, E. Roterdamský, T. Campanelly, L. Montesquieu.” 37 J. Lock a F. M. A. 

Voltaire 37 hovoří vedle geografických faktorů také o podstatné úloze politického zřízení 

a zákonodárství ve vývoji člověka. G. S Hall 37 tvrdil, že prostředí pouze simuluje 

pozadí pro příznivé či méně příznivé rozvíjení vloh. A. Adler, 37 hlavní představitel 

individuální psychologie, vidí zejména rodinu zodpovědnou za vývoj psychiky člověka 

a za hlavní zdroj jeho duševních zážitků. Naopak podle E. Thorndika a W. Sterna slouží 

prostředí člověku  pouze jako prostor, kde může “účelně uskutečňovat své rozvíjení”. 37 

Tím oba popírají jakýkoli vliv prostředí na výchovu či vývoj člověka. 37

“Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že prostředí, do kterého se rodíme, ve kterém 

vyrůstáme a žijeme, v nás zanechává zřetelné stopy a v nějaké míře nás poznamenává a 

ovlivňuje. Od našeho významného sociologa z první republiky A. I. Bláhy pochází pojem 

“sociální dědičnost”, jímž chtěl vyjádřit to, že vedle geneticky přenášených dispozic, 

přenášejí se i určité způsoby a modely chování v daném prostředí (především rodinném) 

existující.” 38 
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36   MERTIN, Výchovné maličkosti, s. 28-29.
37   KRAUS, POLÁČKOVÁ,  Prostředí - člověk - výchova, s. 99.
38   Tamtéž, s. 99.



Vliv lokálního prostředí je dle mínění Krause a Poláčkové podstatné nejen pro chování 

dětí, ale také pro jejich intelektové schopnosti.  39

V rámci interakce dítěte s okolním prostředím upozorňují Kraus a Poláčková na 

působení různých dětských a mládežnických skupin, jejichž vliv a role s přibývajícím 

věkem dítěte narůstá. Každý  vychovatel by měl mít přehled o jednotlivých skupinách, 

měl by znát jejich důležité znaky, cíle a normy, kterými se jejich členové řídí. Měl by 

stále sledovat jejich vývoj a zabránit  případnému obrácení jejich aktivit proti němu. 

Výzkumy podle Krause a Poláčkové ukazují, že větší starost a zásahy rodičů či učitelů 

do náplně volného času by zabránily deviantním formám chování mládeže. Vlivu 

dětských skupin dokáží někteří zkušení vychovatelé využít také jako výchovného 

prostředku. 40

Jak píše profesor R. Kohoutek 41ve svém článku, již  vynikající český dětský spisovatel 

Jaroslav Foglar, mimo jiné také praktický  pedagog a psycholog, působil na dětskou 

psychiku a osobnost skrze své knižní dětské, skupinové vzory (Rikitan, Rychlé šípy). 

Tyto vzory, které dětem předkládal, je vedly k nenásilnému pozitivnímu výběru a 

vyvolávaly v nich touhu jej následovat. “Foglarova koncepce výchovy a prevence závad 

poruch chování a osobnosti je nesporně originální a stále efektivní. Ve svém díle 

vycházel ze snahy uspokojovat správně předpokládané potřeby sdružovací intimity, 

dětské organizační svéráznosti, tajnůstkářství, idealistické romantiky a touhy po 

dobrodružství dětí tohoto životního údobí. Jeho masový výchovně kultivující vliv byl 

maximální. Učil především vnímat co nejvíce krásu přírody a vznešenost stvoření.41 

Skrze svůj pevný řád - modrý  život předával dětem formou lovení třinácti bobříků své 

zásady  s touhou vychovat z nich duchovně a morálně silné dospělé jedince s dobrou vůlí 

a úctou k člověku, k jeho životu a s láskou k přírodě. “Lidi odolné pro boj se zlem a s 

nepravostmi, či podvody všeho druhu. Foglar zastával myšlenku, že výchova je snadná 

věc, když se jí člověk cele věnuje.” 41 

Ve své diplomové práci píše S. Hrnčiřík, že aby  byla výchovná činnost v dětských či 

mládežnických organizacích úspěšná, musí její vedoucí, 42 
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39   Tamtéž, s. 130.
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vychovatelé zvolit přitažlivé a vhodné výchovné metody. Za účelem výchovy k 

vlastenectví se hodí například poznávací výlety, dětské tábory, různé soutěže, družby, 

charitativní práce apod. Takovéto organizace tedy mohou výrazně přispět k rozvoji 

vlastenecké a státoobčanské výchovy. “Specifikem  působení  dětských a mládežnických 

organizací má být faktor dobrovolnosti.” 42 K takovým organizacím patří dnes například 

Junák, Skauti, Sokol aj.42 

”Životní situace vystupuje v sociální pedagogice jako zásadní prvek v chápání procesu 

výchovy. Záměrné využívání situací vychovatelem a učitelem je velmi prospěšné. 

Napomáhá k poznávání individuálních zvláštností jedince a umožňuje jeho motivaci k 

učení a žádoucím aktivitám.” 43

“Vliv na výchovu mají komunity, které jsou součástí občanské společnosti a jejich 

členové jsou občané, kteří se scházejí u společné věci, je přirozenou součástí 

komunitního vzdělávání také výchova k občanství, aktivní participaci na řešení 

problémů, převzetí odpovědnosti. Komunitní školou se rozumí škola zřízená např. obcí, 

nebo církevním řádem aj.” 44

Mají dnešní děti nějakého hrdinu? Vědí dnes o nějakém hrdinovi? Hledají nějakého 

hrdinu?

“Ani dnes nemáme hrdiny? Potom jsme velmi nešťastnou společností, protože každý a 

každá doba potřebuje nějaký pozitivní vzor, k němuž se může upínat. A snažit se stoupat 

vzhůru. Měli bychom se tedy kolem sebe rozhlédnout a své hrdiny uvidět a ocenit. 

Budeme-li čekat, až se nějaký hrdina objeví, bude to čekání na Godota” 45

Samostatné Československo bylo vykoupeno mnohými životy vojáků bojujících v 

československých legiích, ale také svobodou mnohých jedinců, vězněných ještě za 

Rakouska Uherska. Dnešní vztah k těmto hrdinům je velmi vlažný, zejména proto, že je 

zcela minimální zájem o vlastní dějiny, o vznik samostatného Československa. Máme 

mnoho hrdinů, kteří se postavili na odpor za první světové války, proti nacistům za 

druhé světové války, nebo proti komunistické diktatuře v dobách pozdějších. Je důležité 

o nich mluvit, vyprávět jejich příběhy. 46 
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Především na konkrétních příkladech přiblížíme novým generacím historii. Musíme pro 

ně i pro nás hledat pozitivní vzory a připomínat  životy našich hrdinů. 46 Stačí nahlédnou 

do stránek “Paměti národa” kde jich najdeme plno a jejich příběhy jsou nám zde k 

dispozici. F. Carlgren je přesvědčen, že životní potřebou pro mladé lidi je setkat se s 

takovými postavami, hrdiny, které mohou uctívat. Vědomí o existenci hrdiny dítěti 

poskytuje opěrný  bod pro jeho lepší orientaci ve vlastním životě. Pokud dětem výuka ve 

škole nenabízí příběhy  lidí, kteří mohou vyvolat určité nadšení a úctu, nezbývají často 

žádní jiní hrdinové než ti, které nabízí reklama či sdělovací prostředky a kteří časem 

vyblednou, nebo jsou lehce nahrazeni novými. 47 

Vedle rodinného zázemí tady velice záleží na osobitém přístupu každého pedagoga, 

který je nesmírně podstatný pro růst zájmu o vlastní historii mezi dětmi.48

Každý jedinec má své vlastní životní plány, představy, které si svou činností snaží 

splnit,” ale obecně představuje naplňování života společnosti.” 49 Sám si volí svůj 

životní styl, který  souvisí s jeho vlastními hodnotami a ideály, jimiž se v životě řídí. Své 

hodnoty si utváří na základě vrozených dispozic, ale i vzhledem k různým vnejším 

činitelům, jež ho obklopují. Ač jedná na základě vlastního rozhodnutí, je ovlivněn 

zvyklostmi a mravy dané společnosti v níž žije. 49“Vedle ekonomických a politických 

poměrů ve společnosti působí na utváření způsobu života celková situace daná úrovní 

vědeckého a technického rozvoje, vývojovou fází v civilizačním procesu. Ta pak přináší 

někdy výrazné změny ve způsobu života, které přehluší působení tradic a dalších 

faktorů.” 50

“Napodobováním v předškolním věku získává dítě smysl pro svobodu a integritu jiných 

lidí. Skrze autoritu v základním školním věku získá pocit životní jistoty a tím i schopnost 

demokratického soužití a spolupráce. A nakonec neautoritativním vyučováním, v 

lidském kontaktu s učitelem v pubertálních letech, prohloubený zájem o svět a životní 

poměry spoluobčanů.” 51 
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1.2.2   Estetická výchova a výchova k mravním hodnotám 

“V této oblasti vznikají dnes obzvláště složité podmínky, kterými je výchova 

determinována. Ač je kolem nás řada podnětů, které vzbuzují libé pocity a krásy, 

přestáváme si jich díky shonu a přetechnizovanému světu pomalu všímat. Nedokážeme 

se radovat z rozkvetlého stromu, ani z krásných předmětů kolem sebe a ještě méně z 

hezkých vztahů. Překonat tyto okolnosti a podmínky je nesnadný úkol současné výchovy. 

Důsledkem je citová deprivace, chudost citů a bezcitnost v jednání. Ve Švédsku 

například v rámci prevence sociálně patologických jevů zavádějí na střední školy hru na 

hudební nástroje a posilují estetickou výchovu.” 52

Výchova k estetice podstatně přispívá k socializaci každého člověka, stává se tak 

nedílnou součástí celoživotní výchovy. Pro každého člověka je nesmírně důležitá 

hodnotová orientace a estetika ji pomáhá utvářet. “Tvoří základ k dalšímu rozvoji 

osobnosti, formuje morální a etické postoje. Estetické vzdělávání vyplývá z potřeb 

člověka, který je připraven nové podněty přijímat a tvořivě na ně reagovat. 

Estetickovýchovné působení se týká oblasti návyků, které mají u dětí základní význam 

pro jejich tělesný rozvoj. Estetická výchova vychází z přirozených možností dětského 

vnímání, hodnocení a zájmů. Navazuje na fyziologické schopnosti dětí, zejména na 

jejich činnost motorickou a smyslovou. Vztah dětí ke kráse a umění rozvíjíme jednak v 

poznávání, hodnocení a vytváření krásy v prostředí dětí, v jeho jednání a chování, v 

práci, v rozvíjení zájmu o umění a vlastní tvořivou činností.

Estetická výchova se výrazně podílí na formování osobnosti a utváření jejího postoje a 

vztahu ke společnosti. Umožňuje každému jedinci proniknout do světa lidí, přírody. 

Rozvíjí mravní kvality, kulturní zájmy i mezilidské vztahy. Má značný vliv na rozvoj 

kulturního života společnosti a je základem mezilidské komunikace” 53 Pro správný 

průběh estetické výchovy je nutné jasné vymezení cílů a úkolů. Uplatňuje se při ní spíše 

emocionální přístup. Nesmí se také opomenout určité specifické zvláštnosti spojené s 

věkem, mentální úrovní, postižením, postavením ve společnosti a s individualitou dítěte. 

Klade si za cíl vytvořit v každém z nás vztah ke kulturním a uměleckým hodnotám. 53 
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Nakonec prostředí vnímáme všichni, neustále nás ovlivňuje, zasahuje do našeho 

myšlení, probouzí naše city, působí na naše představy a postoje. 53 

Co je to hodnota? “Obecně lze říci, že hodnota je pojem pro ocenění čehokoli ve smyslu 

materiálním i duchovním. Z filozofického hlediska se za hodnotu považuje to, co dává 

světu smysl, lidské skutky apod., co umožňuje člověku základní (hodnotovou) orientaci 

ve světě.” 54 Podle Vacka mají sociální hodnoty základ ve vztahu člověka k druhým 

lidem, který je ovlivněn jeho přirozenou povahou a pak také ve vztahu k sobě samému. 

Je zcela přirozené, že toužíme po lásce, po vzájemnosti, družnosti, potřebujeme se 

prosazovat a být oceňováni. “Civilizační hodnoty vyplývají ze způsobu organizace lidské 

pospolitosti v historickém a společenském kontextu (vývoj od rodového, živelného 

způsobu života až po současný model státoprávního uspořádání, vývoj řeči, písma, vědy, 

techniky, ekonomie atd.).” 54

Dá se říci, že vnější a vnitřní vlivy  utvářejí hodnotový  systém po dlouhou dobu 

ontogenetického vývoje. Vacek se zde zmiňuje, že do individuální struktury  hodnot se 

promítají zvláštnosti každého jedince dané jeho pohlavím, věkem, rodinným zázemím, 

dosaženým vzděláním, profesí atd. Vacek dále píše, že rozhodujícími činiteli při tvorbě 

hodnotového systému jsou podle Saka 54 materiální podmínky života, vlivy sociálních a 

výchovných institucí (rodina, škola, média apod.), vlivy  politicko-ekonomické sféry 

dané společnosti. 54

V rámci našeho vzdělávání nemá “výchova k hodnotám” svůj specifický  předmět. Je 

součástí etické a estetické výchovy. O hodnotách mluvíme také jak v občanské nebo 

multikulturní výchově, tak ve výchově k demokracii apod. Bohužel, specifický či přímý 

způsob rozvoje hodnotových struktur žáků, kdy jsou předmětem samy hodnoty, v našich 

školách prakticky chybí. Ačkoliv je pravděpodobné, že zkoumání a analyzování hodnot, 

jako je například svoboda, čest, soucit  aj. mohou být pro žáky nejen přitažlivé, ale 

rovněž tak pro život mnohem přínosnější než obsahy tradičních předmětů.55

“V Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělání se výchova k hodnotám 

objevuje mezi cíli základního vzdělání a částečně v bližší charakteristice 56 
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klíčových kompetencí (především kompetence občanské). Výslovně se o “utváření 

pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost” hovoří v tzv. 

Cílovém zaměření vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vzdělávací oblast Umění a 

kultura zdůrazňuje posilování tolerantního “přístupu k různorodým kulturním hodnotám 

současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a 

národností.” Nejzřetelněji se výchova k hodnotám jako vlastní téma objevuje v rámci 

tzv. průřezových témat.” 56

Kraus a Poláčková upozorňují, že příprava pro volný  čas má také zahrnout výchovu ke 

spontaneitě. Děti se mají vychovávat k čestnosti, otevřenosti, zvídavosti, senzibilitě, 

kreativitě , flexibilitě a k sociabilitě. Měly by  tím pádem usilovat o kooperaci, toleranci, 

shovívavost a ohleduplnost. 57

Podle Vacka by mohly školy využívat některých specifických programů či projektů, 

které se zaměřují na výchovu charakteru. Reaguje tak na neustálé poznámky, že školy 

mají potíže s rozvíjením charakterových vlastností žáků a zaznamenávají v této oblasti 

pouze mizivý úspěch. Jsou to především etické hodnoty, které jsou odpovědné za základ 

dobrého charakteru. Vacek jmenuje péči o druhé, čestnost, slušnost, poctivost, 

odpovědnost a respekt k sobě i k druhým osobám. Charakter je podle něho chápán jako 

“komplexní uspořádání psychologických charakteristik, které umožňují jednotlivcům 

jednat jako kompetentní morální bytosti. Dobrý charakter obsahuje porozumění, soucit 

a jednání podle základních etických hodnot.”58

Autoři Thomas Lickon a M. Berkowitz hledají způsoby, jak na mravní stránku žáků 

účinněji působit. Například program na výchovu charakteru od Thomase Lickona vede 

učitele ve dvanácti bodech k úspěšné výchově charakteru jeho žáků. Sám spatřuje 

základ dobrého charakteru ve správném vyvážení mravního cítění, mravního poznání a 

mravního jednání. To znamená, že úspěšným učitelem může být  pouze ten, který dokáže 

výchovně působit na všechny tři složky: rozum, city a chování. Oproti tomu 

M.Berkowitz se ve svém programu soustředí na celkový postoj a působení školy na 59 
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osobnost studenta. V bodech programu se soustředí spíše na změnu pohledu 

představenstva školy a jejích učitelů. 59

1.2.3  Tradice a zvyky ve výchově u nás 

Franze Boase60 tvrdí, že člověk je tím, kým ho udělala kultura. Každý jedinec je tedy 

ovlivněn kulturou svého národa. Kultura každé země určuje podobu výchovy svých 

obyvatel od počátku jejich života. Hovoříme pak zejména o lidové kultuře, která je 

pevně svázána s historii celonárodní kultury specifického národa a která má nepochybně 

i obrovskou funkci výchovnou.

“Tradice lidové kultury se vzhledem k výchově vymezují trojí dimenzí: první vyplývá ze 

skutečnosti, že tradiční lidová kultura je součástí kulturního dědictví; druhá je určována 

regionálním charakterem tradiční lidové kultury; třetí je vymezena bohatostí a 

různorodostí žánrů. Jednotlivé dimenze se ovšem doplňují, prolínají a žádná nemůže 

existovat bez obou ostatních.”60 Pojem tradice ve svém původním latinském významu 

“traditio” je možné vnímat ve třech rovinách. Původní pohled na tradici minimálně z 

19. století lze definovat jako záměrné předávání vzoru předků, jejich obyčejů. Druhý 

pohled vnímá tradici v absolutním protikladu. Zcela ji odmítá a tvrdí, že se jedná pouze 

o určité adaptační strategie, strategie přežití. Třetí rovina spojuje tyto dvě dohromady, 

kdy vedle adaptačních strategií existovaly 61 určité vědomé kulturní normy, které lze 

nazvat tradiční. Proč se zabýváme tradicemi? Nejčastěji jsou tradice chápány  v 

nacionální rovině, kdy jde o jistou snahu najít společné původní kořeny, nějakou idealní 

podobu národní duše, kultury.  Mohou jimi být sledovány stejně tak  národní, jako i 

individuální zájmy. Proč je pro nás tradice důležitá? Máme v sobě zakořeněno, že 

tradice je jistý  odkaz našich předků. To ovšem v sobě skrývá i nebezpečí, že za určitých 

okolností mohou člověkem manipulovat. 61

Lidové slavnosti a zvyky se tvořily jako reakce na změny v přírodě, tedy na jednotlivá 

roční období. Reflektovaly probouzení přírody, čas úrody, příchod zimy. Byly ovlivněny 

fázemi měsíce. Dá se říci, že nahrazovaly svým způsobem dnešní kalendář. 62 
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Mnoho zvyků pochází z dávné minulosti, z doby rituálů, obětí a pověr, nejčastěji 

vznikaly a šířily se mezi obyvateli na vsi. Svůj nesporný  vliv na zvyky a tradice měl i 

nástup křesťanství, které potlačilo některé staré a přineslo nové. 62 

Dnes je možná ještě více důležité než  v minulosti, aby si školy uvědomovaly  subkulturu 

svého regionu s jeho tradicemi, místními zvyky, lidovým umění a snažily se je pomoci 

zachovat. 63 Pro školy by mělo být prvořadé uchovávat  kulturu a řídit se daným 

prostředím při výchově svých svěřenců. 64 “Tradice nás motivují a stávají se součástí 

našich pedagogických cílů. Není neobvyklé, že nové tradice vytváříme a budujeme, 

protože stmelují naše malé společenství, vytvářejí svébytný systém hodnot.” 65

Ke každému regionu patří jak specifické přírodní podmínky, tak jeho vlastní kultura, 

která zahrnuje tradice, zvyky, památky či kulturní instituce. Každý region se nachází v 

určitém vývojovém stupni a odráží v sobě společenské poměry. 66

“Využívání regionálního folkloru, tradic a zvyklostí je jistě vhodnou metodou, jak v 

dětech prohloubit jejich vztah k rodné zemi, k hodnotám a jak jim přibližovat život 

našich předků, kteří měli k přírodě mnohem blíže než my dnes.” 67

Kulturní tradice ať již  národní nebo krajové se promítají do života každého jedince, 

skupiny, potažmo do celé společnosti. Stejně tak náš život ovlivňují určité zvyklosti a 

jednání  tradované ve vlastních rodinách. Vnímáme způsob hospodaření, výchovy  dětí či 

trávení volného času, ale také způsob uspokojování biologických, hygienických i 

kulturních potřeb.68

Jsem přesvědčená, že je povinností každého z nás chránit naše kulturní dědictví, tedy i 

tradice, zvyky  a obyčeje, které tvoří naši národní identitu a které jsou zdrojem i zdravé 

národní hrdosti. Slouží jako zdroj jisté identifikace v celosvětovém národním 

společenství, pro které je rovněž velkým přínosem. Proto si myslím, že bychom také 

všichni měli toužit poznat naše kořeny a být  na ně patřičně hrdí, neboť pouze tak si 

dokážeme vážit i kulturního dědictví jiných národů. 69 
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“Ať už tradici budeme vnímat jako povinné zlo, výzvu, motiv, výchovný prostředek, 

normu nebo hodnotu, využívejme ji v souladu s vědomím úcty a pokory, stejně jako 

obezřetnosti a hrdosti.” 69

1.2.4 Úloha a rizika výchovy k vlastenectví

V současnosti se tolik nevnímají rozdíly  mezi vlasteneckou, regionální či občanskou 

výchovou. Většinou se spojují dohromady, ale výchova k vlastenectví má přitom těsnou 

spojitost s mravní výchovou. 

Vlastenectví má sílu motivace, neboť jeho hlavní podstatou je hluboký  cit – láska, a jak 

se říká “láska hory přenáší”. Ačkoliv jde o lásku k vlasti, může být stejně inspirativní 

jako ta k určitému člověku a jistě oplývá i všemi svými pozitivními atributy  (tolerance, 

trpělivost, stálost, respekt, ctnost, empatie, nevlastnění, úcta, skromnost, víra, odpuštění, 

milosrdenství, otevřenost, štědrost, vlídnost aj.). Vyvolává u jedince vysokou míru 

zodpovědnosti, volá po jeho aktivní účasti na podstatných a rozhodujících 

celospolečenských událostech, vede člověka k účasti na jakýchkoli prospěšných 

činnostech ať už při budování obce, města nebo celé krajiny. Nabádá jej k maximálním 

výkonům v jakékoliv oblasti jeho života. Je tedy  i velkou motivací při studiu, proto je 

pro mě výchova k vlastenectví tou nejpodstatnější.

Jaké jsou základní úlohy vlastenecké výchovy? 

Patří mezi ně působení na rozvoj vztahu a úcty k rodné zemi, k její krajině, k jejímu 

přírodnímu, kulturnímu bohatství, ale i k jejím státním představitelům. Patří sem také 

výchova k ochraně a obraně svobodného demokratického zřízení, výchova k respektu a 

úctě vůči občanům i národnostním menšinám nejen v naší vlasti, ale i v ostatních 

zemích. Pro úspěšný  proces vlastenecké výchovy  je potřeba u dětí rozvíjet city. Proto je 

nutné zprostředkovat dětem co nejvíce podnětů z vnějšího prostředí a dbát na mravní 

výchovu. Vliv na tento proces a jeho kvalitu má mnoho dalších podmínek. Záleží na 

prostředí, ve kterém daný  jedinec vyrůstá, ve kterém se pohybuje, na jeho 

individuálních a ontogenetických zvláštnostech 70
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Vývoj vlastenectví u dětí lze rozdělit na dvě etapy:

1. etapa: seznamování, provází dítě od jeho narození. Dítě během ní získává mnoho 

nových poznatků a vlastních životních zkušeností. Seznamuje se s prostředím a s 

historií.

2. etapa: formování vlastních postojů a upevňování výchovných norem a zásad. Dítě si 

tvoří své vlastní názory  o všem, co je mu předkládáno a s čím se střetává. Rozšiřuje si 

své poznatky za hranice vlastní země. Poznává jiné národy, jejich bohatství i vztahy 

mezi nimi.

Obě tyto etapy formují vlastenecké a státoobčanské vědomí. 71

 

Jaká mohou být rizika ve výchově k vlastenectví?

Zavést výuku vlastenectví (či národního uvědomění)? 

V době napjaté sociální situace bych byl s podobnými pokusy velmi opatrný, aby to 

nesklouzlo k vypjatému nacionalismu a šovinismu. Osobností a událostí z naší historie, 

na které můžeme být hrdí, máme dost a učitelé toho jistě v hodinách dějepisu a 

občanské výchovy využívají. Proto si nemyslím, že je třeba něco podobného nařizovat 

direktivně shora.72

Výchova k občanství – doplňující koncepce k současnému kurikulu. 

Jak koncepce vznikala? Tato koncepce vznikla z potřeby reagovat na neuspokojivé 

výsledky českých žáků v mezinárodním výzkumu výchovy k občanství ICCS z roku 2010. 

Díky práci na projektu Výchova k občanství a ve spolupráci se čtyřiceti školami z celé 

ČR jsme mohli navržené nosné myšlenky a vzdělávací cíle diskutovat s učiteli jak 

základních, tak středních odborných škol a gymnázií.” 73

Výchova k vlastenectví – blog

Já budu svým dětem vysvětlovat, až na to budou zralé, že vlastenectví je zvráceně 

pojímáno jako sounáležitost se státem a s národem, ovšem že státy vznikají a zanikají a 

pojem národ, jak je dnes chápán, je odporný ideologický výplod doby vcelku nedávné. 74
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Řeknu jim, že můj cit pro to, co by se dalo takto nazvat, je svázán s místem, krajinou, 

lidmi a našimi předky. Že krajina a lidé, kteří ji obývali a obývají, jejich díla, myšlenky 

a činy, tvoří to, co nazýváme domovem. Ten bychom skutečně měli mít v úctě a také ho 

přát ostatním, kteří nemusejí být zrovna příslušníky nějaké většiny. 74

Britští učitelé odmítají propagovat vlastenectví. 

Většina britských učitelů nechce do své výuky zahrnout i výuku o vlastenectví či 

patriotismu.73 Výsledek průzkumu Pedagogického institutu Londýnské univerzity je v 

rozporu s prohlášením  britského ministerského předsedy Gordona Browna. Ten totiž 

vyzval britské žáky k patriotismu a navrhl přijetí – výchovy k britství – do státního 

kurikula. Z celostátního průzkumu však vyplynulo, že tři čtvrtiny britských pedagogů by 

raději v  rámci výuky varovaly své žáky před skrytým nebezpečím vlastenectví, na které 

někteří z nich nahlížejí jako na – vymývání mozku.” 75

Dr Hand said: “Patriotism is love of one`s country, but are countries really appropriate 

objects of love?” “Loving things can be bad for us, for example when the things we love 

are morally corrupt.” 76

Závěr:

Výše uvedené ukázky vypovídají za vše. Z mého pohledu na ně není nutno ani reagovat, 

je zcela jasné, že jde o nepochopení podstaty a skutečného smyslu pojmu vlastenectví a 

s tím spojeného nedocenění výchovy k němu. Nicméně,  reakce takovéhoto druhu, které 

zasahují i mezi vychovatele a učitele je alarmující. Pravděpodobně je skutečně rozšířen 

názor, že vlastenectví může mít dvě či více tváří, což mě připadá zcela absurdní. Pakliže 

se obsah neslučuje ve všech bodech s obsahem vlastenectví, nemůže se přeci jednat o 

vlastenectví. Existence tohoto názoru je pro mě hlavním rizikem při výchově k 

vlastenectví. Ráda bych v tomto případě zaštítila svůj úsudek výrokem někoho dalšího, 

ale v nalezené literatuře, článcích aj. jsem nic nenalezla.

Dalším rizikem ve výchově k vlastenectví, dle mého úsudku je zamlčování, či 

nedostatečné interpretování historických faktů národa a neschopnost čelit a přijmout i 

jejich negativní stránky. S tím je samozřejmě spojené i otevřené přiznání na jejich 
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spoluúčasti. Jen tak bychom podle mne mohli zabránit tomu, aby bylo vlastenectví v 

očích mladé generace chápáno jako fraška, ne-li hůře.

“Mučivá posud malost našeho národního života je jen dočasná a přestane. Přestane 

poznáním našich nedostatků – kdo nedostatky ty poznal a pocítil, bude je odstraňovat. 77

Podle Nathansona byl velkým skeptikem vlastenectví L. N. Tolstoj, který  jej dokonce 

kritizoval ve svých dvou obsáhlých esejích “Vlastenectví” a “Vlastenectví nebo mír”. 

Jak ale Nathanson zjistil, Tolstoj vycházel z agresivní podoby vlastenectví (dle mého 

názoru neexistující), tedy z extrémismu. Toto označení použil sám Nathanson, čímž 

připouští že vlastenectví může mít  různé tváře a může být  tedy vykládáno a chápáno 

mnoha různými způsoby.

Tolstoj tvrdil, že vlastenectví je egoismus. Je to snaha vyzdvihnout svou zemi a národ 

na úkor druhých. Jako příklad uváděl německý nacionální popěvek: “Deutschland, 

Deutschland über alles”, který  mohl být podle jeho názoru lehce používán pro jakoukoli 

zemi, jen by si místo slova Deutschland dosadila svůj název. Dokonce nařkl 

vlastenectví, že od lidí požaduje úplný opak víry a morálky. 

Tolstého představa propagace vlastní země jako té nejlepší přitom podle Nathansona 

nedává ani smysl. Vždyť každá země se může chlubit mnohými různými kvalitami od 

přírodního bohatství, přes klima, velikost, politické uspořádání, ekonomickou 

produktivitu, po kulturní bohatství či fungující zákonodárství. Je těžké si představit, že 

pouze jediná země by ve všech sférách dosáhla té nejvyšší úrovně. Každopádně víra v 

nadřazenost není ničím novým a neobvyklým. Svým způsobem ji pociťuje snad každý, 

alespoň trochu hrdý  národ, jehož  obyvatelé nejsou dušeni tíhou nesvobody a 

perzekucemi. Ovšem v případě, že by se stala základem vlasteneckého cítění, museli 

bychom dát Tolstému za pravdu.

Vlastenecké povinnosti jsou podle Nathansona identické s rodičovskými. Zahrnují v 

sobě vesměs to samé. Je pro nás snadnější říct  “Je mou povinností podporovat mou 

zemi”, než “je mou povinností podporovat všechny země”. Stejně tak i spíše řekneme “ 

je mou povinností postarat se o mé dítě” a ne “...o všechny”. Tento zájem podporovat a 

upřednostňovat vlastní zemi má své zvláštní kouzlo, je jedinečný  a nelze jej 78 
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zevšeobecňovat. Zastávali bychom tak extrémní universalismus, který  by nakonec 

vyvolal konflikty mezi národy. Shrneme-li to, stejně tak, jako každý  rodič očekává od 

druhého, že se o své dítě postará, přirozeně očekáváme a chápeme, že každý  budeme 

podporovat svou vlastní zemi. Z morálního hlediska jde o respekt k ostatním, k jejich 

povinnostem a k jejich národům. 78

Nebezpečím, které může negativně ovlivňovat výchovu je naše projevovaná etnická 

nesnášenlivost. Jsme nedůvěřivý  národ vůči všemu cizímu, jako poněmčovaný  národ 

jsme si museli uchránit svůj jazyk a identitu na malém území uprostřed Evropy.

Dnes po dlouhé době odtržení od světa, se mu otvíráme a s novou migrací i my  čelíme 

multikulturnímu soužití. “Problém vztahu k minoritám je především otázkou tolerance a 

snášenlivosti. Charakterové rysy , jako jsou tolerance, solidarita, altruismus, patří k 

etice multikulturních vztahů. Jde o vytváření podmínek pro to, aby lidé různých kultur a 

národností dokázali ve vzájemné komunikaci vnímat ‘toho druhého’, aby dokázali 

nacházet jisté inspirace i v kultuře jiného národa.” 79 4

Rovněž tak čelíme globalizaci a s ní také dravému přílivu anglického jazyka nejen do 

naší země, ale do celého světa. Jednotlivé státy  díky tomu ztrácejí svou suverenitu. 

Globalizace má vliv na růst migrace, diferenciace populace a na pronikání 

amerikanizace životního stylu a kultury. 80 

Závěr:

Zatím jsem nenalezla takovou odbornou literaturu, která by za základní a nejdůležitější 

cíl ve výchově člověka viděla výchovu k vlastenectví. Zdá se, jako by se nikdo dnes 

nezamýšlel nad tím, že primárně vychovaný  člověk k lásce ke své zemi je člověk, který 

ve všech oblastech svého života bude přínosem pro svůj národ, společnost  a potažmo 

pro celý  svět. Bude přirozeným příkladem ve výchově. Vytvoří morálně hodnotné a tedy 

bezpečné prostředí, pozvedne ekonomiku, ochrání přírodní i kulturní hodnoty. Není 

přeci nic silnějšího v motivaci jedince, nežli láska a jeho vnitřní přesvědčení. Pokud 

dokáže mít rád svoji zemi, přijme s ní i ostatní, kteří v ní žijí a dokáže mít úctu i k jiným 

národům. Je to přece stejné jako všeobecně známé rčení:” Když dokáži mít  rád sám 

sebe, tak dokáži mít rád i ostatní.”Zmiňují se různé jiné a rozhodně důležité cíle, jako 
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např. vedení k seberozvoji, ke kooperaci, k seznámení s nebezpečími a s jejich 

optimálním řešením a jiné. Všechny jsou ale dle mého názoru jen maličkou součástí 

prvotního a nejdůležitějšího cíle, výchovy k vlastenectví.

1.3 Vlastenectví

 “Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, 

oddal jsem se zcela i navždy ve službu svému národu. Tento národ malý sice jest, ale 

odjakživa zvláštní a sám o sobě stávající; panovníci jeho měli od věků podíl ve svazku 

knížat německých, národ ale sebe sám nikdy k národu německému nepočítal, aniž také 

od jiných po všecka století kdy k němu byl počítán. Celé spojení země české nejprve se 

svatou říší německou a potom s německým spolkem bylo odjakživa pouhé regale, o 

kterém český národ, čeští stavové sotva kdy chtěli věděti, aniž toho sobě všímali.”81

“Vlastenectví je “čistá a účinlivá láska, bez které žádný stav šťastným, žádná obec ve 

světě trvanlivou obstáti nemůže”.82

“Vlast je sama o sobě mrtvá země, jinorodý předmět... národ je naše krev, život, duch, 

osobnost. Láska k vlasti je jakýsi slepý pud přírody, láska k národu je více plodem 

rozumu a vzdělanosti... Kdo svůj národ haní, nectí jeho jazyk, není schopen pravé lásky 

k vlasti.”83

Napoleonovo tažení Evropou a okupace nově nabytých území daly vzniknout dosud 

neexistujícímu pocitu sounáležitosti.84 “Doba osvícenství přinesla sekularizaci 

(zesvětštění) a národní cítění (nacionalismus) se stalo náhradním náboženstvím. Národ 

nyní představuje nejvyšší konečně ‘svatou’ hodnotu a služba pro národ je pozdvižena v 

nacionalistické rétorice k oběti a martýriu.” 85 V naší zemi začali lidé skutečně 

pociťovat sounáležitost až teprve s postupující modernizací a industrializací. Doprava a 

zhuštění sítě komunikací umožnily nutnou geografickou mobilitu. Sociální, 

hospodářské a politické vztahy se zintenzivněly.85
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“Národ mohl rozvíjet tento pocit zvláštní sounáležitosti také díky společnému jazyku a 

uvědomování si společné historické zkušenosti nebo příslušnosti k témuž politickému 

obrazu.” 85 Díky  uvolnění tradičních vazeb a modernímu vývoji vzrostla národní 

identita. 85

1.3.1      Rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem

V této kapitole jsem se chtěla pokusit  vymezit a jasně formulovat rozdíly mezi dvěma 

pojmy, které jsou dle mého názoru bohužel společností často nesprávně chápány a 

většinou sjednocovány  v jeden a ten samý. Někdo tomu říká nacionalismus a jiný 

vlastenectví. Pokud bychom je chtěli oba shrnout pod jeden pojem nacionalismus, pak 

musíme přeci o jeho stinných stránkách hovořit jako o zneužití jeho skutečné podstaty.

Snažím se poukázat na zmatek ve výkladech pojmů, které ač mají mnoho společného, 

nejsou podle mne rozhodně identické. Jsem přesvědčená, že tento zmatek je dílem 

spoluodpovědný za mnohé z negativních přístupů vůči vlastenectví.

Podle Rýdla a Nezla neexistuje pro pojem “nacionalismus” žádná všeobecně platná 

definice. Snad by se dal označit  jako stupňující se národní sebevědomí, které se 

vyznačuje silným pocitem sounáležitosti a svým skupinám připisuje zvláštní hodnotu. 

Dnes je i přes jeho sílu, která národ semkne v době ohrožení či útlaku, pociťován spíše 

negativně. Zejména proto, že je více vnímána jeho druhá destruktivní tvář, která je 

ovlivněná výkyvy  a náladami společnosti. Postrádá například toleranci a chová se 

agresivně vůči jejím menšinám. Skrývá v sobě naději i nebezpečí. Na jedné straně 

dokáže sjednotit a rozhýbat jedince při realizaci podstatných společenských změn a na 

té druhé páchá zločiny  ve své zaslepenosti. Jeho největší nebezpečí se paradoxně skrývá 

ve vlastním nadšení pro své idealistické myšlenky, jež se může zvrhnout v jejich 

agresivní protlačování, jako je například utopistická myšlenka ztotožnění státu a národa. 

Nemusíme chodit daleko do minulosti, abychom nalezli takovéto příklady a hrůzy, které 

jejich skutky napáchaly. 86 Vzhledem k tomu, co se dnes ve světě děje, nejsou důvodem 

třídní rozdíly či občanská soužití, ale spíše již odvěká etnická či náboženská pluralita.

“Nacionalismus zdaleka není mrtev. Nadále je to nejúčinnější pohonná síla 87 
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konfliktů.” 87 

Válečné seskupení HitlerJugend oslovovalo svým aktivním nacionalismem, který  se 

vyhraňoval proti intelektuálům a jejich teorii, mnoho mladých zaslepenců. “Náš světový 

názor je věcí srdce. Pro nás je pocit víc než rozum.” 88 To znamená, že jeden pracovitý 

chlapec, který je tělem i duší oddán Hitlerovi, je důležitější nežli vzdělanec,88 

který  se řídí na základě svého rozumu. 88 “Umělé zásahy manipulace a indoktrinace 

mají dvojí funkci, znemožňují myšlení a nahrazují ho aktivismem, vírou, kultem, 

rituálem a mýtem.” 89

V socialistických státech východní Evropy se národní problémy neřešily, nýbrž 

hromadily pod autoritativní a totalitní mocí režimu. Národní hnutí byla potlačena 

instrumentářem komunismu. “Dodatečně nachází nacionalismus živnou půdu, která je 

výsledkem vývoje posledních desetiletí, jako je frustrace a dezorientace. Člověk reaguje  

na frustrace agresivitou a nebo pocity méněcennosti.” 90

Pro západní Evropany je nacionalismus pouhým přežitkem, i když v jejich 

společenstvích rovněž  nadále přežívá v podobě řady odpůrců pro sjednocování Evropy. 

Vládne zde představa sjednocených národů a zdůrazňování národní identity je 

považováno za zpátečnictví. Nacionalismus je v představách většinové společnosti 

spojován s minulostí plnou utrpení, konfliktů a zabíjení. Mezi jednotlivými zeměmi 

však stále přetrvávají vzájemné předsudky živené různými historickými příkořími, která 

nebyla zcela vyřešena. Stejně tak bojují se svým odporem například k vlnám 

přistěhovalců. Nacionalismus zde žije v různých formách. “Díky nacionalismu 

západoevropských států se v minulosti rozšířilo násilí a utrpení na celou Evropu. 

Neexistuje proto pro západní Evropany žádné oprávnění dívat se svrchu na národnostní 

nepokoje východních Evropanů. Vlastní historické zkušenosti připomínají 

spoluzodpovědnost za osud celého kontinentu.” 91

Dnešní snahou je pomalé ale jisté vymýtání nacionalismu, aby se zabránilo 

nacionalistickým excesům. Dokážeme dostát dnešní představy soužití lidí bez 92
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vnitřního  spojování státní identity s etnickým národem? Musel by  převládnout pocit 

společenské hodnoty, v níž jsou lidé vedle etnických znaků také spoluzodpovědní za 

společné životní prostředí a za společné vytváření blahobytu. Podle Rýdla a Nezla je 

cestou k nepotřebnosti, potažmo k zániku nacionalismu, poskytnutí opravdové 

perspektivy lidem. “Lidé musí nabýt důvěry v to, že se jejich osobní nasazení vyplatí a 

vlastní práce bude přinášet ovoce.” 92 Rasismus a nacionalismus si jsou blízcí. Rozdíly 

mezi nimi se často velmi těžce hledají. Kolektivní, upravený  osobitý  obraz, jistá míra 

redukovaného vnímání skutečnosti a tendence k  jejímu přetváření jsou typické pro 

všechny formy nacionalismu. Pro silné přesvědčení o vlastní pravdě jsou rozhovory v 

případě konfliktu velmi problematické. Nacionalismus posuzuje a ohodnocuje jednotlivé 

národy na základě jejich dějin, mentality a kultury, nezaobírá se jejich biologickými 

znaky. Co mají rasismus a nacionalismus blízké? Právě ono známkování lidí na základě 

pouhé kolektivní příslušnosti, takže vedou k diskriminaci a také k velmi těžce 

řešitelným konfliktům mezi národními skupinami. Vlastní měřítko je to jediné správné, 

uspokojováním své potřeby vlastního povýšení a solidarity  slouží ke stabilizaci pocitu 

sebevědomí. 

“Národy a nacionalismus jsou reality – na tom se v dohledné budoucnosti jistě nic 

nezmění. Pocit, že vlastnímu národu přísluší zvláštní hodnota a že potřebuje vysokou 

míru loajality, není ani nic špatného ani nic dobrého, nýbrž výraz lidské potřeby 

kolektivní identity.” 92

“Proti národní intoleranci a národním excesům je třeba stavět se na odpor všude. Jako 

protiváhy k nacionalismu je zapotřebí demokratického zřízení a politické kultury 

tolerance a kompromisu. Nakonec je nutné naučit se definovat sebe i druhého jako 

člověka a teprve na druhém místě jako příslušníka určitého národa.” 92

Pokud bychom upřednostnili podporovat u našich dětí namísto nacionalismu smysl pro 

lidskost, pak bychom museli změnit celé vyučování dějepisu. Je důležité vykládat a 

přibližovat světové dějiny žákům postupně v ucelených etapách všeobecného kulturního 

vývoje a umožňovat jim přitom individuální zkušenosti 93
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Janovec vidí v nacionalismu, nebo-li národovectví kladný  vztah k národu, který  je 

založený  na tzv. personálním substrátu a jeho nebezpečí vidí ve zpolitizování. 

Vlastenectví je podle něj hluboký  vztah k místu, kde se člověk narodil, k vlasti, kde 

dlouhodobě žije, a díky němuž byli lidé schopní velmi hodnotných činů, které se 

pozitivně zapsaly do historie. Co ho zcela jasně odlišuje od nacionalismu, je absence 

personálního substrátu, který zkráceně chápu jako vlastní zájmy. Janovec zmiňuje i 

patriotismus, který  má mnoho společných znaků jak s nacionalismem, tak s 

vlastenectvím. U nás býval známý jako zemský  patriotismus a měl zejména obranářský 

charakter určitého území a jeho obyvatel a týkal se především šlechty, která se podílela 

na státním zřízení. 94

Závěr:

Z výše uvedeného vyvstává hned několik jasných rozdílů mezi nacionalismem a 

vlastenectvím. Prvním a nejdůležitějším faktem je, že vlastenectví je založeno na 

morálce (viz. kapitola 1.1.4.) a od toho se odvíjí všechny ostatní rozdíly s nacionalismem. 

Tím pádem se nemůže slučovat s agresivitou v jakékoliv její podobě, pokud není 

dohnáno k defenzivě. Tak jako jsou si pojmy nacionalismus s rasismem blízké, tak 

dalece jsou si vzdálené s pojmem vlastenectví. A pokud mluvíme o podpoře smyslu pro 

lidskost, pak mluvíme právě o vlastenectví.

“Vlastenectví je poslední věc, ke které se uchylují darebáci.” 95

1.3.2  Je vlastenectví národní identitou a jakou roli v něm hraje “vlast”?

Pojem “národ” je všeobecně rozšířen a používán, nicméně jeho jednoznačnou definici 

nemáme. Můžeme jej diferenciovat jako stát, lid a národ. Můžeme rovněž popsat 

objektivní vlastnosti, které národ vytvářejí. To jsou: společná řeč, dějiny, náboženství, 

kultura a původ. Podle Stalina 96 nemohlo být národem společenství lidí, které nesplňuje 

třeba jen jeden ze tří znaků: společný jazyk, společné území a hospodářský život a 

nakonec společná kultura vycházející z psychiky národa. Je zřejmé, že jeho definice má 

dost trhlin. Na světě je mnoho vícejazyčných národů. Území také není podstatou 96 
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národa. Často teprve národní uvědomění bylo prvopočátkem vzniku státu, i když je dnes 

národ se státem často ztotožňován. Subjektivní definice uvádí, že součástí národa může 

být každý, kdo jí chce být. Dnes je ale jasné, že pouze to nestačí. Je nutná snaha po 

vzájemné soudržnosti, ta teprve rozlišuje národ od lidu. Definice by tedy mohla 

znít:”Národy jsou velkými společenstvími lidí, jejichž komunikace je ulehčena četnými 

historicky vzniklými vztahy a které rozvinuly pocit vzájemné soudržnosti.” 96 

První společenské uskupení, které by  se dalo specifikovat jistým národním uvědoměním 

vytvořili Židé. Ty k tomu vedl jejich pocit vyvolenosti mezi ostatními, a pak také 

Řekové, kteří vykazovali společné jednotné představy  o kultuře a bránili se společným 

ohraničením proti barbarům. “V historickém zkoumání převládá shoda v tom, že antika 

a středověk ještě neznaly žádné národy z hlediska moderního pojetí. Vlastní národní 

uvědomění se vytvářelo teprve v 18. a 19. století. Nacionalismus má svůj původ v 

západní Evropě a Severní Americe, odkud se rozšířil do celého světa.” 97

“Vlast má dva živly, jeden je přirozenost, druhý pochází ze samostatného, svobodného 

ducha. Jeden je daný, druhý dobytý. Poloha, tvar, dar země, speciálnost vloh, cítění, 

myšlení a chtění atd. národu je na jedné straně, na druhé onen duch, kterýž tuto látku 

přemohl, vzdělal, pronikl, svým dílem učinil, na ni svou pečeť vtlačil a pak řekl: To jest 

moje!” 98

“Vlast má dvě stránky; kořeny má v přirozenosti, je však ale také vyrostlá v říši ducha a 

svobody. Ta duchová stránka je ale právě ta, na kterou člověk a národ nejvíce hrdým 

býti má, to mu dává cenu, co ze sebe udělá, ne, co je přírodou.” 99

“Kdo má krásnou tvář, může z ní mít radost, ano i před zrcadlem, ale jen tak daleko, jak 

je tvar a symbol duše. To platí též o vlasti” 100

V době národního obrození, kdy se čeští vlastenci snažili probouzet národní povědomí a 

pocit sounáležitosti, patřil pojem “vlast” k těm nejdůležitějším. Tento pojem měl 

mnohoznačný význam již od 18. století, kdy se vymezil z  pojetí čistě zemského a 

přetrval až do poloviny 19. století. Běžně se používalo slova vlast jako oblasti, části 101
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či  sféry působnosti. Dále jako vlastnění, tedy dědictví českého národa, jako označení ve 

smyslu správně zemském (česká vlast, moravská vlast) a nakonec jako název rodného 

kraje, rodiště. 101  Dnes to není téma oblíbené, či vyhledávané. Všeobecně je u nás velmi 

malý  zájem o naši historii. V současnosti už nemůžeme hovořit o nějakém společném 

generačním pocitu. Díky globalizaci internetu došlo k jisté roztříštěnosti a lidé si 

vytvářejí sounáležitost k různým subkulturám, kulturním proudům aj. Pomalu se vytrácí 

jisté generační povědomí. Hodnoty  se za posledních dvacet let od sametové revoluce 

snížily na úroveň individualismu. Z části možná i jako reakce na dobu komunistické 

diktatury, kdy tu vládl přehnaný a vynucený  kolektivismus.102 Možná také proto, že se 

lidé díky geografické mobilitě přesouvají do uměle vytvořených velkosídlišť, kde jsou 

jakékoli sousedské vztahy  pouze povrchní známostí, na kterou se nelze moc spolehnout. 

Vesnická kultura mizí a s ní se vytrácí i pouto k rodné vesnici a vesnická pospolitost. 

Tradiční způsob života zaniká, a tím se rozšiřují individuální možnosti. Nicméně čím 

víc se vytrácí samozřejmost sociální sounáležitosti, tím víc se vyostřuje vnímání 

přírodou daných rozdílů mezi lidmi, jako jsou: barva pleti, rasa, pohlaví, věk. Často se 

takto chybně popisují také národ a kultura. Tato skutečnost nahrává vzniku pravicově 

extremistickým uskupením. Ta svým členům nabízí sounáležitost a seberealizaci ve 

společenství, které jim poskytuje sociální vlast.103 Pokud se objeví nějaké kolektivní 

povědomí, většinou se vytvoří pouze kolem sportu. Nicméně i tady se ukazuje, že není 

stálé. Mění se podle úspěchu sportovce, či sportovního týmu a pocit soudržnosti přetrvá 

pouze, dokud se daří. 104

“Téma národní identity patří v současných sociálních vědách mezi nejvýznamnější 

výzkumná témata.”105 Národní identitou můžeme rozumět pozitivní vztah jedince k jeho 

národu. Národ je společností jak kulturní, tak politickou. Do té kulturní můžeme 

zahrnout společný jazyk, kulturu a historii. Politická se týká občanství.

Jsou různé výklady vzniku pojmu “národ”. Například podle Gellera vznikl tento pojem 

s průmyslovou společností. Oproti tomu Keane tvrdí, že latinským natio = národ 105 
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zdůrazňovali kněží a duchovní po pádu karolínské říše svou identitu se stejným jazykem 

a historií.

Existují tři roviny národní identity v moderní společnosti:

1. individuální – sociálně psychologická

2. politicko – systémová

3.  ideologická 105

Individuální rovina umožňuje pocit jistého spojení s ostatními lidmi, kteří mají společný 

jazyk, historii, zvyky, zemi, sledují dění ve společnosti a podobně jej interpretují. Pro 

ostatní národy definuje národní identita, kým jsme.

V politicko-systémové rovině se národem rozumí společnost ve státě. Dnes je na světě 

větší množství států, kde stále převládá jeden národ. Národní identitou je v tomto 

případě síla, která  udržuje stát v celku. 105  Velký vliv na ní má zejména osobitý  přístup 

a vzor politických představitelů země, kteří národ reprezentují i ve světě. Bohužel valná 

většina z nich se otázce národní historie a identity moc nevěnuje. V době státních výročí 

splní pouze nutné úkony, jako  jsou položení věnce a bezduchý  proslov. Nejeví zájem o 

školství. Pokud je tolik politiků zapleteno do korupčních afér, plno lidí je rozhořčeno, 

oslabuje to vztah ke státu a k vlastenectví. Jakou má hodnotu dnešní “češství” kromě 

společného jazyka? “K ničemu jednoznačně pozitivnímu jsem nedospěl. Chybí tu debata 

na toto téma. Celé společnosti něco chybí. Stát možná opravdu zanedbal nějaké 

atributy, které by si měl udržet. Měli bychom hledat nějaké možnosti sounáležitosti” 106 

“Slabá národní identita vede ke slabé občanské společnosti.” 107

V ideologické rovině je stěžejním pojítkem s národem a národní identitou  

nacionalismus.” V moderním státě se nacionalismem myslí národní ideologie.”107 

Nemyslí se zde pouze jeho negativní stránka, “ale idea zvláštního historického poslání 

národa, ospravedlnění jeho vzniku, teritoriálního zakotvení a kulturní jedinečnosti.”107

Národní identita má tedy několik prvků: jsou to obraz národa, vazba k národnímu státu, 

národní hrdost, pocit  věrnosti a lásky  k národu a připravenost  jednat ve prospěch 

národa, tedy bojovat, když je potřeba. 108
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Naší národní identitou otřáslo v dávné i nedávné historii mnoho neblahých skutečností. 

Nasbírali jsme řadu špatných zkušeností a zapomněli na mnoho těch dobrých. 

Pamatujeme si nezdary ať už v rozhodnutích, tak i v jednáních a opomíjíme, že to 

podstatné pro naši národní hrdost  je pamatovat si i to pozitivní. Zdá se, jakoby všechno 

zlé přebylo to dobré. Naši národní identitu sami svou neznalostí podupáváme. 

Nepochybně na to má vliv jak škola, tak rodinné zázemí či politické zastoupení a jeho 

vzor. 

V roce 1918 jsme dosáhli samostatnosti, vrcholu, ze kterého jsme poté zase řadu let 

klesali dolů. Stěžejním pro posílení našeho národního ducha byl rok 1938, kdy jsme byli 

připraveni bojovat a bránit  svou zem před nacistickou okupací. Tehdejší generálové a 

vojáci uposlechli rozkazu, i když  s ním nesouhlasili, a nebojovali. Tímto rozhodnutím 

se naše společnost zabývá neustále, takže muselo být špatné. Velice otřáslo národní 

hrdostí, mělo to neuvěřitelné následky na české vlastenectví. Je ovšem důležité 

uvědomit si, že naši vojáci nesložili zbraně ze zbabělosti a nesložili je ani s radostí, 

spíše naopak. I když uposlechli, obrovské množství z nich bojovalo v domácím nebo 

zahraničním odboji po dobu dalších šesti let. 108

“ Drahé moje děti! Posílám Vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na 

věčnost. Poslední má myšlenka platí jen Vám, a to mne nejvíc tíží, neboť jste ještě dosud 

malé a potřebovaly byste mé největší péče. Bohužel Vás musím opustit. Dnes ještě 

nechápete vše, ale až budete starší, jistě mne pochopíte.

Bojoval jsem za Vaši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům – Němcům, 

kteří naši vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy 

byly porobenými otroky, nýbrž abyste zůstaly svobodnými a volnými občany. Pamatujte 

si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy 

jednou takto musíte postupovat. V tomto boji jsem podlehl. Věřím však pevně, že naše 

svatá věc zvítězí.” 109

Pak následoval únor 1948 a rok 1968, další těžké rány našemu národnímu povědomí. 

Vždy bylo ale dost těch, kteří se nastupujícímu teroru postavili a na ty  nesmíme 

zapomínat. “Nakonec s odstupem času se vždy ukáže, že je lepší se držet nějakých 

hodnot a principů a bojovat.”110

40

108  KOUBOVÁ, K. Vlast a vlastenectví - co pro nás znamenají tyto pojmy. In STEHLÍK, E., MLEJNEK, J. Český rozhlas 
        [online], [citováno 2012-10-28]. 
109  VLČEK, T. Odbojová skupina bratří Mašínových pro někoho vrazi, pro jiné hrdinové. Část textu posledního dopisu 
        pplk. Josefa Mašína. In MAŠÍN, J. [online]. Totalita.cz.
110  KOUBOVÁ, K. Vlast a vlastenectví - co pro nás znamenají tyto pojmy. In Stehlík, E. a Mlejnek, J. Český rozhlas [online], 
        [citováno 2012-10-28].



 Dnes nám uniká význam pojmů a je na místě jim ho vrátit. 

“A co je vlastně ta vlast? To je přeci to společenství, které je kolem tebe.” 111

“Národ – národ není abstraktum, jež si každý z přirozeného egoismu vytvořuje sub 

specie sui, ale ty, on, já, my všichni jsme národ, a milovat ten národ značí milovat hned 

tebe, tebe, jehož znám, o němž vím, co tě tíží... nedovedu-li milovat tebe, nemiluji národ, 

nanejvýše pranepatrnou národa část – sebe. Vidím-li však v národu své bližní, pak vím 

vždycky docela určitě, jak a co mám jednat; pak moje láska k národu je živá; kde není 

takové lásky, tam to slovo je fikce, egoism.” 112

1.3.3  Spojitost mezi vlastenectvím, jazykem a morálkou

“Vlast je třeba milovat a jí sloužit, není založena na území, ale na citu. Vlast je 

základem národa, který je k ní poután osudem, jazykem i mravy. Národu lze prospívat 

především tím, že sloužíme vlasti. A jelikož národ je definován jazykem, zpronevěří se 

vlasti každý, kdo zavrhne svůj mateřský jazyk.”113

“Řeč podle Herdera činí člověka člověkem a národ nemá myšlenku, není-li schopen pro 

ni nalézt vyjádření ve slovech.” 114 Jazyk je pojítkem mezi národní minulostí, 

přítomností a 114 budoucností. Díky  němu zaznamenáváme dějiny a můžeme předávat 

poselství novým generacím. Uchováváme v něm naši národní moudrost. Jazykem 

vyjadřujeme i naše city, “ztráta či neexistence mateřského jazyka otupuje citový svět 

člověka.” 114 

“Vás viním , ó kletí zemané a šlechtici, ježto liknavostí a nedbanlivostí jste téměř 

zvášnivěli. Milost k vlasti vyšší, kteráž vždy plápolati má, uhasla, nastojte, a hle, lásku k 

vlasti v srdcích krajanů již již snad se rozněcující udusila! Vy, kterýmž příleží býti 

původci a podpůrci dobrého vlasti a slávy jazyka mateřského.... skřemenili jste se, 

bídníci, vlast svou potupivše a o zem ji udeřivše. “ 115
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Český jazyk musel znovu ožít! 

Obhajoby a oslavy jazyka byly v Evropě typické již v 16. století. Nehledě na to, jak 

byly dlouhé, většinou se v nich opakovalo pouze několik prvků stále dokola. Popisuje se 

dávný věhlas českého jazyka, kterým hovořili králové a vzdělanci. Vychvaluje se 

ohebnost   češtiny, její schopnost přesného i složitého vyjadřování. Propaguje se tím jako 

vhodný  komunikační prostředek. Upozorňuje se na její estetickou krásu, libozvučnost, 

krásná slova, řadu synonym, či metafor atd. A nakonec se vypisuje seznam profesních a 

sociálních skupin, které by jí měly umět, neboť je pro jejich činnost nepostradatelná.115

“Pro romantiky byl jazyk nejdůležitějším výrazem národního ducha.”116 Vrhli se na 

sbírání literárních památek minulosti, sepisovali cizojazyčné slovníky a gramatiky. 

Čeština byla jazykem chudých vrstev obyvatelstva a romantici se jej znovu rozhodli 

oživit. Podařilo se jim udělat z myšlenky téma. Společný  jazyk, dějiny a zvyky chápali 

jako podstatný základ rodícího se národního povědomí. 116 

Jazykový program národního obrození, tedy jeho postoje a aktivity, se rozdělovaly do 

rovin od nejjednodušeji zrealizovatelných až po náročně realizovatelné:

1. idealizující láska k jazyku

2. úsilí o jeho kodifikaci

3. jeho intelektualizace publicistickou literární a vědeckou tvorbou

4. jeho šíření do škol 

5. jeho plná rovnoprávnost v úřadech a na veřejnosti. 117

Vlastenci na začátku národního hnutí měli možnost zvládnout první dvě roviny. Na třetí 

rovinu se upnula až vlastenecká společnost na počátku 19. století. 117

Na přelomu 50. a 60. let 19. století neměla čeština zdaleka jisté postavení. Aby uhájila 

svou budoucnost jako národní jazyk, musela se stát živým jazykem i pro další vrstvy 

obyvatelstva. Potřebovala se prosadit ve školství a v české žurnalistice. Aby nebyla 

čeština zapomenuta, musela udržet krok s rostoucím průmyslem a zemědělstvím. 

“Pevná kodifikace spisovné češtiny, podpořená poměrně přísnou ediční praxí Matice 

české, a národní encyklopedie spolu  vytvářely důležitý předpoklad širšího prosazení 118 
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češtiny ve všech oblastech společenského života. Tím zvyšovaly její naději na přežití v 

podobě jazyka moderního evropského národa. 118

“Nic nežádáme jiného, jen to, což naše jest, a nic nového, ale staré, totiž: řeč naši 

milou, českou mateřskou (...) Když totižto mládež naše, obzvláště do škol vyšších jdoucí, 

řeč svou vlastní přirozenou zavrci a jiné řeči se učiti musí, s kterou teprva do vyšších 

škol připuštěna bývá: odkudž jak městské tak vesnické děti z ohledu dlouhého trápení a 

nákladů docela vynechávají. Tím se zamezuje cesta všem Čechům k dosáhnutí jak 

duchovních tak světských ouřadů, z čehož za krátký čas škodlivé oučinky jak předně pro 

nejvyššího Pána Země a PP. Stavy, tak i pro veškeren poddaný lid povstati mohou.”119

Naše země se za pouhých sto padesát let dokázaly, i přes nevolnický  systém, který 

přetrvával až do sedmdesátých let  18. století, zařadit mezi vyspělé evropské země. Ne 

nadarmo se tomuto rychlému hospodářskému rozkvětu naší země říká “český  zázrak”. 

Dle mého názoru šlo hlavně o zázrak lidský. Kdo všechno měl na něm svůj díl? Nejprve 

šlo o aristokraty, české Němce a Židy. Nicméně s narůstajícím národním uvědoměním 

na něm bylo zainteresováno stále více českých osobností, které se povětšinou 

rekrutovali ze vznikající zámožné vrstvy českého obyvatelstva. To umožnilo úspěšně 

zrealizovat všechny zbývající roviny jazykového programu národního obrození. 120 

Nejen že šlo o nadšené vlastence, byli to navíc velmi schopní podnikatelé a hospodáři. 

Věděli, že je potřeba zvyšovat a prohlubovat obecnou gramotnost obyvatelstva. 

Umožnili lidem vzdělání, dali jim práci, vytvářeli prostor pro stále větší začlenění 

českého jazyka do 121 společnosti a většina z nich byla vzorem morálních zásad a 

vysokých hodnot, což  se nejčastěji dalo vypozorovat z jejich starosti o své poddané či 

zaměstnance.121 Navíc vesměs všichni se vymezovali nějakým druhem filantropie. 

Například za založení Vlasteneckého českého muzea roku 1822 vděčíme hraběti 

Šternberkovi.  Vybavil jej svými bohatými přírodovědeckými sbírkami a knihovnou. 

”Věda nemá náležet jen škole, ale musí se stát majetkem národa, musí proniknout do 122 
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všech stavů a přejít do života, aby se stala obecně prospěšnou!” Díky němu se v 

Čechách zabydlel vynikající přírodovědec Joachym Barrande. 122

 O neuvěřitelnou modernizaci Prahy se zasloužil hrabě Karel Chotek. Stavěl nové školy, 

chudobince, další sociální zařízení, modernizoval vězeňství, pražskou Všeobecnou 

nemocnici. Zavedl novou kanalizační a vodovodní síť, nové pouliční osvětlení, 

vydláždění ulic. Nechal vytvořit  četné sady, silnice, ”Českou národnost a český jazyk 

ovšem hledím udržeti, avšak přitom trvalou  úzkou spojitost s Rakouskem a celým 

státním svazkem nezanedbávati. Já si nepřeju žádný separatismus, každý národ 

rakouské monarchie má pevně zachovati své jméno, svůj jazyk, své přednosti, a má 

vytvořiti celek, který před ostatními národy vyznamenati se hledí. Takové závodění může 

všem prospěti.” 123. Ač si to jeho nadřízení nepřáli, dal 1. ledna 1831 svolení k založení 

Matice české. Tím umožnil vydávání základních děl české literatury, jako byl 

Jungmannův Slovník jazyka českého nebo Šafaříkovy Slovanské starožitnosti. Začalo 

se pracovat na přípravách první české encyklopedie, kterou později v šedesátých letech 

vydával s Františkem L. Riegerem. 123  Rieger se honosil pověstí prvního politického 

vězně, neboť byl pro svou vlasteneckou horlivost vězněn. Spoluinicioval program na 

zřízení první české vyšší školy průmyslové. “Můžeme říct, že boj o nadvládu v 

Průmyslové jednotě a boj o Průmyslovou školu, první to školu českou na nejnižší 

triviálky navazující, byl prvním zápasem, ve kterém jsme zkoušeli své síly. Bylo to 

poprvé, kdy apelováno k národu a žádána na něm oběť pro dobro obecné, poprvé, kdy 

obětavost širších vrstev pro zájmy duchovní osvědčila se způsobem, který přátele i 

nepřátele překvapoval. Živé hnutí, které rozšířilo se po celé zemi a uchvátilo nejširší 

vrstvy národa, bylo prvním hlasitějším vyzváním probouzejícího se vědomí národního, 

byla to veřejná nejen slovy, ale i skutkem projevená žádost celého národa a školy 

české.”124

Architekt a stavitel Josef Hlávka, jeden z největších českých mecenášů, chtěl Českou 

akademií věd, slovesnosti a umění napomoci rozšíření intelektuální základny. Chtěl aby 

Akademie reagovala na  potřeby českého národního společenství. 125
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Hrůzy světových válek v první polovině dvacátého století a národní zkušenosti udělaly 

své. Na začátku německé okupace prohlásil Hitler, že český jazyk zredukuje zpět na 

úroveň místních dialektů. Po druhé světové válce došlo k preventivnímu opatření 

vzhledem k hrozbě násilného poněmčení a zároveň k jistému druhu odvety, když Češi 

Němce vysídlili a zabrali jejich majetek. Tento krok nelze bohužel ničím ospravedlnit. 

Vědomě jsme se “postavili proti principu občanských práv a občanské rovnosti.” 126 

Troufám si říci, že tato událost  znovu dle mého názoru velmi negativně vnitřně zasáhla 

do našeho národního povědomí.

“Při svém návratu do Evropy po roce 1989 přejímáme do svého jazyka nejen nová cizí 

slova (teď je na řadě angličtina), ale také nové koncepce.” 127 Není to vždy optimální a 

vítané, neboť takové slovo případně nahrazuje vhodný  český  výraz a “nebo narušuje 

sémantickou logiku své řeči”.127 Například čeština přikládá státu jiný  význam než 

národu, dělá jasný  rozdíl mezi národností a občanstvím. V angličtině a franštině jsou 

tyto dva pojmy ztotožněny  v jeden a má to své historické opodstatnění. Šlo o záměrnou 

likvidaci jakýchkoliv jiných domácích jazyků, aby již  nebylo možné se jimi 

dorozumívat. “S jazykem většinou vymizelo i národní uvědomění (tzv. etnocida).” 127

2 Stručný historický průřez českým vlastenectvím od Národního obrození 

 (první  polovina 19 století) po současnost 

“Měli bychom znát historii, neboť nám mimo jiné nabízí i možná vysvětlení pro dění v 

současnosti. Vše co se nám povedlo i nepovedlo má své vysvětlení v ní. Poučme se a 

vyvarujme se stejných chyb. Není nutné trápit se a příliš se k vlastním špatným 

rozhodnutím vracet, je dobré vše příště lépe promyslet, všímat si vícero věcí, nežli ten 

krok příště uděláme, abychom jej udělali správně.” 128 
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2.1 Česká národní identita, její prostředky, projevy a vývoj 

Podle jednoho zdroje české historiografie (F. Palacký  a F. Kutnar) existoval český 

národ, který  se vždy  stavěl proti germanizaci. Podle druhého zdroje (dnešní autoři) byl 

tento národ uměle vytvořen teprve až nacionalisty v minulém století. Fakta mluví proti 

oběma domněnkám. Do druhé třetiny  19. století se k myšlence národa hlásili spíše 

jednotlivci. Až  teprve poté vzrůstal zájem i středních vrstev a počet příznivců se 

zvyšoval jak ve městech, 129 

tak  na vesnici. To by vypovídalo o tom, že český  národ se teprve formoval. Na druhou 

stranu existuje řada dokladů, že minimálně od 1. poloviny 18. století si mnozí Češi byli 

vědomi rozdílů mezi nimi a Němci, což by mluvilo i proti druhé domněnce. Z té doby se 

zachovalo například proroctví slepého  mládence: “... v ten čas páni duchovní a světský 

na českou řeč zanevřou a Němci Čechům český psi říkati budou. Toho času v Praze 

málo Čechův bude, nebo větším dílem opanujou Prahu Němci a Češi za svou vlastní řeč 

se styděti budou.”129 Dalším důkazem může být část projevu ke korunovaci Františka II. 

od rychtáře Vaváka, který  si v něm stěžoval, že se u úřadů a soudů hovoří a píše 

německy, “jako bychom ne ve své vlastní zemi, ale někde u cizích národů zajati byli”. 

Pokud mládež chce jít na vyšší školy, musí zavrhnout “řeč svou vlastní” (tuto část 

ovšem nakonec nezveřejnil). 129

 První vlastenci označovali národem pozdně feudální společnost, o jejíž vedení se dělila 

šlechta s inteligencí. Zdaleka se ještě nejednalo o pospolitost občanskou. Pro většinu 

osvícenských patriotů byla česká literatura a český  jazyk všeobecně v úpadku. Bylo 

třeba pozitivně vymezit vlast. Předpokladem pro každého osvícenského patriota byla 

jeho identifikace se zemí či regionem. Lid byl sice do této pospolitosti zahrnován, ale 

pouze “jako objekt osvícenské kultivace.”130

Podle britského sociologa Anthony D. Smithe 131se dají rozlišit stupně etnické identity 

vzhledem  ke stupni uvědomění vlastní skupinové totožnosti. V 18. století žijí v 

Čechách a na Moravě lidé, které pojí dohromady sice určité kulturní rysy jako je 131
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dialekt, zvyky, specifické náboženství, nicméně jen velmi slabě si uvědomují svoji 

skupinovou totožnost. Smith je zahrnuje do nižšího stupně  etnické kategorie. Do vyšší 

etnické kategorie pak spadají ti jedinci, kteří si jasně uvědomují svoji sounáležitost. 

Vyznačují se společným označením a navíc je pojí dohromady například mýtus o 

společném původu, jisté historické povědomí a smysl vzájemné solidarity. 131 Velký vliv 

na zvyšování národního povědomí měly  v té době tři vlastenecké společnosti:  

Vlastenecko-hospodářská společnost, Královská česká společnost nauk a Společnost 

přátel umění. “ Durych, Pelcl, Procházka jsou tam: jediný Dobrovský mezi námi. Zatím 

pomněje na lidských věcí nestálost, tím se kojím, že dokavad národ nepojde, vždy někdo 

ke zvelebení vlasti se narodí: ano, již na nás dochází, o vlast se starati... Na nás jest 

pořad, kdo z nás může, pracuj, abychom (možné-li) lepší vlasti dochovali potomkům, 

než nám od předkův zůstavena. Pojde-li vlast, ať jen za nás, okolo nás, dokud my 

saháme a stačíme, nepojde.“132 V roce 1835 je také založena Krasoumná jednota v 

Čechách, která byla sponzorována zejména šlechtou. Tato společnost si dala za cíl 

podporovat zemské vlastenectví  prostřednictvím umění. Stála například za výstavbou 

mnohých pomníků slavným českým osobnostem, jmenujme za ně alespoň legendárního 

polního maršálka Radeckého z Radče. 133 

“Občané hlavního města! Události pařížské probudily ze spánku celou Evropu! 

Německo chystá se k boji a ozbrojuje své měšťany. Vy musíte vystoupiti ze své pasívnosti 

a ono právo, jež Vám přináleží, vysloviti. Musíte činem účastniti se záležitostí státních. 

Musíte takového postavení nabýti, abyste jmění své mohli proti každému útoku 

ochrániti, a především o to se všemožně přičiniti, abyste svobodným a důstojným 

přetřásáním svých potřeb a záležitostí účastenství národa vzbudili tak, aby národní 

uvědomění stalo se jměním všech vrstev obyvatelstva, čímž teprv veškeren národ se 

povznese k inteligenci, k mravnosti a patriotismu.”134 Takto vybízeli k shromáždění v 

březnu 1848 Vilém Gauč a Ludvík Ruppert. To nakonec vytyčilo dvacet požadavků 

státoprávních, národnostních, sociálních a politických, které byly  shrnuty do dvanácti 

bodů. Z petice vyvstal slib tzv.”konstituce”, která ve zkratce podle Palackého 134 
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pojednává  o tom, že nadále nebude moci císař rozhodovat sám, aniž by se o důležitých 

věcech neporadil se zástupci jednotlivých zemí Rakouska- Uherska.134 Tato konstituce, 

jak se již po dvou letech ukázalo, byla pouze předstírána. Češi se nejdříve účastnili této 

hry, poté ale pochopili, že uherská neústupnost je pro Maďary výhodnější než pro Čechy 

jejich prorakouská loajalita.“Je-li nutno trpět, pak bude národ trpět (...) To, co vezme 

moc a násilí, to může navrátit zpět čas a příznivé okolnosti, ale čeho se národ vzdal sám 

ze strachu před utrpením, to se získává zpět vždy těžko a nejistě”135 Nicméně 

významným vítězstvím české strany  byl kabinetní list z 8. dubna 1948, který splňoval 

většinu požadavků Čechů. Čeština se měla stát úředním jazykem a měly být zřízeny 

nejvyšší úřady s rozšířeným okresem činnosti. Jen otázka státoprávního postavení 

českých zemí zatím zůstala otevřena. 136

“Za vlády Františka Josefa se zformovaly základy moderních politických stran, které 

sehrály klíčovou roli v politickém životě pozdější Republiky československé, zrodila se 

základní 137 struktura moderního českého periodického tisku, vznikly moderně 

koncipované střední a vysoké školy s češtinou jako vyučovacím jazykem a byly založeny 

stovky organizací.”137 Rozmezí let  1848–1849 patří mezi zlomové okamžiky naší 

historie, kdy se zrušením dosavadního vrchnostenského systému, tedy i robotních 

povinností, změnila místní správa a místo ní nastoupil moderní systém.137“Během 

pouhých šesti měsíců státní správa v českých zemích přešla z anachronického 

polofeudálního zřízení na moderní systém, který s minimálními úpravami vydržel až do 

roku 1927 a jehož základní strukturální rysy můžeme v státní správě a samosprávě na 

místní úrovni vidět dodnes. To byl dlouhodobě nejdůležitější výsledek mohutného otřesu, 

který rakouské soustátí zažilo v letech 1848 a 1849.”138

Od konce 40. do 90 let 19. století do počátku první světové války byla v českých zemích 

vybudována železniční síť dosud nevídaného rozsahu, na jejíž výstavbu vedle státu 

přispívala i řada soukromníků. Na hospodářský život také působil rychlý rozvoj 

telegrafu. V průmyslu i zemědělství byly koncem 19. století žádáni čím dál tím více 

kvalifikovaní pracovníci. Začalo se institucionalizovat střední odborné vzdělání.139
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“50 léta 19. století byla doba definitivní emancipace českého jazyka v literatuře a vědě, 

doba, která dala české kultuře díla i v současnosti živá a čtená.”140 Odborná česká 

literatura předvedla český jazyk na srovnatelné úrovni s jinými plnohodnotnými a běžně 

užívanými jazyky, kterými byla němčina, angličtina či francouzština. Velké množství 

děl bylo do češtiny  přeloženo. Nebyla už jen jazykem lidovým, ale stávala se jazykem 

vysoké kultury.141 Nicméně díky potřebě jisté pokrokovosti literárních děl, která byla 

vyžadována v pozdějších letech, se z našich kulturních dějin vytratily  mnohé osobnosti, 

jimž vděčila za svůj rozvoj. To mělo svůj vliv i na dobu, kdy jsme přijali hlavní zásady 

moderního českého pravopisu. Ruku v ruce s tímto markantním posunem začaly represe 

ze strany  rakouského států, který  začal mít velké obavy z rostoucího vlivu národních 

jazyků. Snažil se jejich roli potlačit a znovu prosadit němčinu jako univerzální řeč 

monarchie.142 Policejní perzekuce se především zaměřila na jisté vybrané osobnosti 

české společnosti, které byly  známé pro své vlastenecké cítění, jako František Palacký  a 

pak také na vlastenecké společnosti, zejména na společnost vlasteneckého muzea. 

Zájem policie byl zřejmý, k muzeu patřila i Matice česká, známá pro svou bohatou 

publikační činnost. V té době se podařilo vydat důležité dílo pro emancipaci češtiny  jako 

jazyka vědy a kultury, Riegrův Slovník naučný. 143

“Národnost naše znamenitě rozšířila svou půdu, došla veřejné platnosti, a následkem 

toho proměnila se literatura česká z pouhé téměř soukromé spekulace v opravdový 

prostředek přirozeného, organického vyvinování národu. Jsmeť na cestě dobré, k 

ostatnímu přihlížejmež sami.”144 

Klíčem k tomu aby  se český  jazyk stal komunikačním jazykem čelních představitelů 

země a vůbec přežil na úrovni ostatních moderních evropských jazyků, bylo jeho 

zavedení do odborného školství. Přírodovědec Jan E. Purkyně vynaložil všechno své 

úsilí na vznik české průmyslové školy v Praze.145 Roku 1861 byla čeština zavedena jako 

vyučovací jazyk na pražských městských školách farních, hlavních, triviálních, v 

Týnské ulici a na dívčí škole. 146 Odzvonilo vlasteneckému veršování. 147 Vznikala díla 

jako Erbenova Kytice z pověstí národních. 148 Čeština, i přes vytrvalý politický  útlak, 

potvrdila své zařazení mezi moderní jazyky, jak v odborné publicistice, tak v beletrii.149 
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Jazykově chápaná národnost nabírala na stále větší důležitosti a být její součástí mělo 

svůj zvláštní význam. Státní moc viděla v každém nacionalismu velké riziko. 150 

Policie sledovala velmi intenzivně také řadu vznikajících spolků, jedním z nich byl i 

tělocvičný  spolek Sokol, který  vznikl zejména proto, že se zakládala německá turnerská 

sdružení. Ta se soustředila na fyzickou a brannou zdatnost Němců v Rakousku. 

Prvořadým cílem Sokola byla fyzicky zdatná členská základna, která by byla k dispozici 

české reprezentaci v případě potřeby. Každopádně Fügner a Tyrš se snažili o uzavřenou 

komunitu Sokola, kterou by žádné politické záležitosti nenarušovaly. Existovaly  však 

jiné spolky, které se politice záměrně nevyhýbaly, ba naopak. Takovým spolkem byl 

Sbor pro zřízení Národního divadla, jehož zakladatelem byl v roce 1845 F.L.Rieger. 

Tento spolek měl v případě úspěchu velký  politický  význam pro celou českou 

společnost. “Záleží na tom nesmírně mnoho, zvláště vážnost národu našeho před světem 

a před samou vládou, kteráž dle zdaru věci té sílu a intensivnost naší národnosti měřiti 

bude.” 151 

V první polovině 60. let 19. století stále převládalo zemské vlastenectví, pro které byla 

podstatná příslušnost k území a teprve potom k jazyku. Česko-německé soupeření stále 

sílilo, ale například v divadelní praxi se všeobecně neprojevovalo nijak ostře 

protiněmecky. 152 

K tomu, aby se to zcela změnilo, stačilo pár let a zemské vlastenectví bylo nahrazeno 

jazykově chápaným vlastenectvím, které vztahy mezi Čechy a Němci značně přiostřilo. 

Důvodem té změny byly především i velké mocenské zvraty  v Německu, které měly 

dopad na poměry v habsburské monarchii. 153

Obrovskou událostí s velkým národním významem bylo položení základních kamenů 

Národního divadla v květnu 1868. Byla to první veřejná slavnost, která byla také 

zachycena na fotografiích. 154

Jak píší Efmertová a Savický, život lidí se zásadně proměnil během pouhých sedmdesáti 

let za vlády jediného mocnáře Františka Josefa. Během těchto let začala velkolepá 

přeměna českých zemí v moderní a industrializované země a stále pokračovala až do 155 
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druhé světové války. Tato modernizace měla také vliv na řadu institucí, které v sobě 

uchovávají a pečují o kulturní národní dědictví. Jsou to Národní divadlo,  Národní 

muzeum, první moderní instalace sbírek – základ pozdější Národní galerie a 

Uměleckoprůmyslové muzeum. Na počátku 20. století tyto pokrokové změny ovlivnily 

život následujících generací, měnily  jejich hodnoty a ovlivňovaly  myšlení a chování 

celé společnosti.  České země se osamostatnily  jako nejprůmyslovější a nejmodernější 

region Rakouska-Uherska. 155

“Československý stát vznikl v době, která příznivě ovlivnila jeho úspěšný rozvoj. Šlo o to 

tento čas a úspěch co nejlépe pochopit a využít. Vytvořit pevnou základnu fungujícího a 

prosperujícího státu, jímž případná méně příznivá doba tolik neotřese.” 156 Celá Evropa 

otvírala na začátku 20. století své brány demokracii a národnímu státu. Češi měli oproti 

Slovákům výhodu s uplatňováním vlastní politiky i kultury již před první světovou 

válkou. Nyní měli jinou vizi než  ostatní středoevropské národy, chtěli obě myšlenky 

spojit a provést najednou.

“Vlastenectví bylo úzce spjato se smyslem pro rovnost a demokratické uspořádání 

společenských vztahů.“ 156 Toto spojení a společné dobrovolné nadšení bylo podstatou 

celého úspěchu. 156

Habsburská monarchie Čechy proškolila a poučila nejen v otázce demokracie. Získali 

jsme cenné zkušenosti z parlamentarismu, ze zápasů o všeobecné a rovné hlasovací 

právo, o sociální zabezpečení a o práva dělnictva. Vše už bylo potřeba jen zformulovat a 

aplikovat. 157

Krejčí zmiňuje dva kolidující rozměry  českého vlastenectví: územní, který  se vztahoval 

k historickému státnímu právu zemí Koruny české. Z tohoto hlediska byl náš stát 

dvojjazyčným. A osobní rozměr národa, který pojí dohromady společný  jazyk. Nejblíže 

češtině byla nejspíš slovenština. “Československá republika byla myšlena jako stát 

jednoho národa, československého, se dvěma spisovnými jazyky, českým a slovenským, 

tvořeným z celé jedné třetiny národnostními menšinami. T.G. Masaryk počítal s tím, že 

nový československý stát bude potřebovat nejméně padesát let ke své stabilizaci.” 157 
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Podle Krejčího bychom ji dosáhli, kdyby nebylo dvou předpokladů, které jsme nemohli 

vůbec ovlivnit. Západní spojenci  nevycházeli vstříc Výmarské republice a jejich 

hospodářská politika způsobila v roce 1929 katastrofální hospodářskou krizi. 158 Tyto 

dva fakty spustili katastrofální lavinu událostí, které celý svět navždy poznamenaly.

Československo bylo ve své podstatě takovým malým Rakouskem-Uherskem. Sestávalo 

ze dvou národů a každý  z nich měl vlastní historii. Navíc bylo státem mnoha 

národnostních menšin, což bylo posléze celosvětově chápáno jako abnormalita. 159  

“Museli jsme čelit celosvětovému trendu sebeurčení národů.” 160 Ten vyžadoval, aby 

každý  stát v sobě shromažďoval jen jeden národ. 160 Pro nás byly  dvě možnosti, buď 

federalizace na národnostním principu nebo změna hranic a s tím spojené připojení 

národnostních menšin ke státům se stejným jazykem. “Masarykova republika odmítla 

obě varianty a rozhodla se důsledně dodržovat všechna práva národnostních menšin 

tak, jak byla postulována Společností národů.” 161 Československo se na rozdíl od 

zbývající Evropy  rozhodlo nepotlačovat národnostní menšiny. To paradoxně vedlo k 

rozbití Československého státu, jakmile se k moci dostal Hitler. 161 

Nacistům šlo o zlomení české hospodářské moci. V podstatě plánovali v českých 

zemích obnovení hospodářských poměrů zhruba z šedesátých až sedmdesátých let 19. 

století, kdy v nich měl dominantní postavení vídeňský kapitál. 162 Německá okupační 

moc zahájila třídně diferencovanou politiku jako předehru definitivního řešení. 

Vycházelo se vstříc pracujícím a rolníkům. Naproti tomu inteligence byla stíhána a 

terorizována. 163

Podle Krejčího se dá říci, že díky své okupaci dělali Němci propagandu Sovětskému 

svazu, aniž by si to skutečně uvědomovali. Málokdo se už  zajímal o to, co se stalo s 

takzvanými 164 Němci či kolaboranty, jimiž dle Krejčího označovali komunisté 

nepohodlné jedince. Dopustili jsme to snad i proto, že nás tížily složené zbraně a pocit 

viny, že jsme mohli být  víc stateční. Na konci druhé světové války se ti, co zůstali, 

stateční, měli dočkat odměny. Navrátilci z východu byli oslavováni a bojovníci ze 

západu vězněni či vyhošťováni. Stejně tak byl vyselektován i domácí odboj. 164
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“Třetí republika byla jen přechodným stádiem. Přestože neměla ani sil ani úmysl se 

efektivně bránit, útok na její existenci byl proveden velmi brutálně a s pohrdáním 

pravidly hry, která předtím byla dohodnuta.” 165  

Rok 1948 byl souhrou špatných událostí, které hrály do karet brutálnímu nástupu 

komunistů. Politická elita dle mého názoru špatně odhadla protivníka, který nebyl vázán 

morálními zásadami a nedodržoval pravidla férového politického zápolení. Ve svém 

jednání byla rozpolcena. Policie a dělnické milice spolupracovaly s komunistickou 

stranou, armádu vyřadily. Ačkoliv počet jejích zastánců byl srovnatelný s počtem 

odpůrců, zvládla je sjednotit a vytáhnout do ulic. “Odpůrci se více spoléhali na ústavní 

postup a na prezidenta. Hrdinský pochod studentů na Hrad bylo to jediné, co 

demonstrovalo smýšlení tiché většiny a tak zachránilo čest národa”. 166

Pak nastala doba úpadku našeho hospodářství, vzdělávání, práce, hodnot a našeho 

mravního a etického chování. Československo bylo vyloučeno ze svého světa a ocitlo se 

ve zcela jiném světě, kde bylo otrokem Sovětského svazu na dlouhých čtyřicet  let. Měli 

jsme si každý osobně vyzkoušet civilizační kontrast. Ze šoku, který nám způsobil, se 

stále ještě vzpamatováváme. Odzvonilo  demokracii a občanským právům a národní 

sebeurčení  bylo zbaveno své obsahové náplně.167

Třicet procent výdělečně činných lidí muselo nastoupit do námezdního či družstevního 

poměru. “Tato část národa byla postavena do situace, kdy si po dalších 30 letech 

odvykla pracovat způsobem, který vyžadovalo tržní hospodářství. Větší podnikatelé se 

už v r. 1960 vůbec 168 nevyskytovali. S nimi se z českého národa vytratila ona 

podnikatelská dovednost (know-how), která nám právě nyní tolik chybí.” V roce 1968 

jsme ještě měli šanci tuto dovednost oživit, ale dalších dvacet let už neměla šanci přežít. 

Dnes jsme odkázaní na zkušenosti získávané  pouze v cizině. 168 

Výroky  spojené s národem, s národním cítěním či národním povědomím nebyly v době 

komunismu vůbec vítány. Národnostní vědomí bylo potlačováno a omezováno. Život se 

v tomto směru orientoval pouze na folklor. Politika národního cítění byla provozována 

jen naoko. Spíše se na ní stále upozorňovalo jako na časovanou nálož, jejímuž 169 
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vybuchnutí se musí předcházet. Jen v socialismu jsme měli být v bezpečí, protože 

jakémukoliv vzniku národních roztržek se zabraňovalo odstraňováním ekonomických 

rozdílů. 169 

V roce 1968 došlo k rozkolu ve vládnoucí elitě. Její odpadlá část  se pokusila v politice 

odchýlit od sovětského vzoru a přiblížit se k demokracii. Celý národ ji vyjma malé 

menšiny  hlasitě podporoval. Rusové poslali armádu a nová vláda pak pod jejich 

nátlakem zradila své občany a umožnila jejich umlčení na dalších dvacet let.170 

“Dosazení dědici Února vytvořili systém bezduché rutiny podobný loutkovému divadlu. 

“ 171 

V roce 1989 prezident Gorbačov uvolnil pouta všem zemím, jež doposavad pokorně 

následovaly Sovětský svaz. 172  Marián Čalfa, možný nástupce ve vedení komunistické 

strany v tehdejším Československu se rozhodl spojit  s disentem. Tak mohla být 

provedena “sametová revoluce”. Společně zorganizovali bezpodmínečné zvolení 

Václava Havla prezidentem Československé republiky. Od této chvíle mohla naše země 

navázat na tradici, ze které byla vytržena roku 1938. 173 Generaci tepanou 

komunistickým režimem, která se bohužel ve většině neubránila jisté infiltraci 

komunistickým myšlením, jeho ideami a “hodnotami”, čekal namísto nadšeného a 

odhodlaného navazování na tradici pocit stísněné dezorientace.174 Dostavil se dle mého 

názoru syndrom dlouhého věznění, kdy  vězeň není už schopen žít svobodně. Namísto 

hledání svého národního povědomí, namísto obrození zdravé národní hrdosti jako 

prvořadé snahy  znovunabyté svobody, jsme spěchali pod ochranná křídla, tentokrát 

spojenectvím se západem a jeho ideami. Věřím, že tato další skutečnost  podlomila 

motivaci a eventuelní zrod víry ve vlastní schopnosti, který byl pro nový rozvoj našeho 

národního povědomí velmi podstatný.

“Obrat k národním ideím je jedna z možností, jak mít zase pevnou půdu pod nohama.175 

“Ve východní Evropě existuje historicky podmíněná ‘potřeba znovuzrození 

nacionalismu’.”176 V nacionalismu lze nalézt jistotu, je možno dokončit zařazení, vlastní 

nacionalita je něco z toho mála, které člověku nelze vzít.” 177 
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Rýdl a Nezel vidí situaci pozitivněji. Píší, že hledání nových hodnot, založených na 

orientaci a smyslu, začalo v zemích východní Evropy velmi rychle. 177

 

Do nové svobody  nám nezbylo mnoho osobností, ze kterých vybírat, ke kterým 

vzhlížet. Mnoho z nich jsme ztratili zejména ve dvou vlnách komunistického teroru. 

“Současná politická elita se skládá ze čtyř nestejně početných složek – disent, konvertité 

z komunistů, bezpartijní, kterým se podařilo proplout mezi proudy, a nová generace. 

Ekonomická elita se rekrutuje jednak z řad komunistické technokracie a byrokracie, 

jednak z nově vznikající vrstvy mladých, zčásti v zahraničí školených manažerů.” Velmi 

výjimečně bychom se setkali s osobností ze staré podnikatelské vrstvy.178

Pro naši postkomunistickou společnost je velmi těžké vymanit  se z navyklého způsobu 

chování a vztahů, které se nedají změnit hned, tak jako politický režim. Je to běh na 

dlouhou trať. Musíme pochopit a osvojit si občanskou slušnost, jejíž podstatou je 

přívětivá atmosféra, která automaticky navozuje pocit jistoty  a důvěry. Jak bychom se 

cítili, kdybychom například přišli do obchodu, kde se na nás prodávající usměje a 

přirozeně prohodí pár milých neformálních vět? 179 Musíme každý  převzít zodpovědnost 

a podporovat podnikatelského ducha, který  je pro demokracii nepostradatelný. 180 “Lidé 

a jejich politici obdivovali atraktivní konzumní společnost, rozsáhlou nabídku zboží a 

vysokou životní úroveň, ale přehlédli vysoké ceny, pracovní morálku a efektivnost, která 

to vše vyprodukovala.” 181

“Stěžejní změnu po r. 1989 lze stručně charakterizovat takto: Češi a s trochou váhání i 

Slováci se vrátili do lůna západní civilizace, která se mezitím výrazněji profilovala jako 

civilizace lidských práv. Doposavad jsme se ovšem nevymanili z psychické narušenosti 

způsobené půlstoletím deformačních režimů.”182

S úctou a s vděčností bychom měli stále vzpomínat na všechny ty z nás, kteří v jakkoliv 

těžké době bojovali za svobodu naší vlasti. Ať už odešli za její hranice nebo zůstali a 

kladli odpor na domácí půdě. Patří jim náš obrovský dík za jejich odvahu a  oběť,183 
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i za ty neposkvrněné listy naší historie, na které můžeme být právem hrdi.

A jací vlastně jako národ jsme? Existuje nějaký povahový  rys, který  lze Čechům 

přiřknout? Máme prý  často velké oči, rozmáchneme se, ale nevydržíme, nedotáhneme to 

a pak zalezeme. “Jsme malí, bolestínští a navzájem si závidíme úspěchy. Podle Krejčího 

máme sklon ke kibicování, nebo remcání. Karel Čapek v tomto smyslu mluvil o ‘ale-

lidech’. Když se to tak shrne, tak podle něj máme malou úctu k faktům. Možná to dle 

Krejčího pramení i z toho, že jsme svět neohromili nějakým hrdinným eposem. Zato 

jsme si získali jeho sympatii svou hudbou, která je převážně povahy lyrické.184

2.2 Výchova k vlastenectví na školách

Osvícenská představa byla,” že se děti mají naučit pojmenovat a klasifikovat svět kolem 

sebe, osvojit si instrumentárium pojmů a učit se základům uvažování.” 185 Na přelomu 

18. a 19. století nebylo dle názoru císaře František I. v kompetenci základní školy učit 

žáky  zbytečně přemýšlet, ale vzdělávat je v praktických předmětech - čtení, psaní a 

počítání. Na základním vzdělávání byla podle něho nejdůležitější výchova “pracujících 

lidových tříd v srdečné, dobré, povolné a zdatné lidi.” 185 S tím se kladl i větší důraz na 

mravní výchovu. Základy  pro ni měla položit rozšířená výuka náboženství a náboženský 

dohled. Důležité také bylo vedení žáků ke ctnostem světským, jejichž soubor zahrnoval 

pořádek, píli, šetrnost, poslušnost, čistotnost, stud a loajalitu vůči vrchnostem. Pro 

pevnou politickou loajalitu poddaných bylo důležité vytvoření citové vazby  na 

panovníka, jakoby k otci všech. K rozvíjení mravní výchovy sloužila také estetika, která 

zušlechťovala duši. Ta působila skrze vyprávění biblického či dějepisného příběhu. 185

Císař se také velmi zajímal o gymnaziální výuku. Kladl důraz na to, aby znalosti, které 

si žáci osvojují, byly  užitečné a nešlo jen o to, že se hodně naučí. Podstatné podle něho 

bylo jejich “spojení s výchovou k dobrým mravům a oddanosti ke státu a Bohu.” Učitelé 

měli vést  žáky k píli a k samostatné práci doma. Četba nebyla vítána, byla chápána jako 

prostředek, který186

živí fantazii a tedy  kazí mravy. Důležitým úkolem profesorů proto bylo zcela vyplnit 

volný čas žáka, tak aby na ni neměl žádný čas. 186
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“Učitel historie je právě onen muž, jenž má příležitost čelit dobovému bouřliváctví, 

opravovat mladým lidem chápání pojmů, které jsou zkresleny pseudofilosofií, a utvářet 

tak státní občany, kteří jsou spokojeni s vládou a se sebou samými, a proto také klidní a 

upotřebitelní. Muž, jenž vyučuje historii v tomto duchu a považuje za svůj hlavní cíl 

podporovat oddanost ke zřízení své vlasti, si zaslouží pozornost a podporu vlády.” 187 

Bylo podstatné, aby učitelé v dějepise dokázali vyzdvihnout důležité události a hlavní 

změny. Nešlo jen o memorování, nýbrž o rozvoj znalostí věcí a poměrů, které k sobě 

vztahují jména a data. Učitel měl být schopný  látku vykládat plynule a svými slovy s 

vyvozováním morálních či jiných ponaučení. Ovšem neměl by příliš moralizovat či 

filozofovat pro nedostatek faktických znalostí žáků. Podstatné bylo, aby  dokázali 

rozlišit ušlechtilé chování od nízkého a podlého. 187 

Čím dál tím více se upozorňuje na nutnost výuky rodné češtiny, ne snad z lásky k ní či 

české kultuře, ale z pouhého pragmatického zájmu. Šlo o možnost výchovně působit na 

co největší množství poddaných v době neklidné a nebezpečné pro vládnoucí třídy. 188 

“... Neznalost češtiny pochází z počátků literárního vyučování dílem na německých 

hlavních školách, dílem na gymnáziích, protože výuka se na obou těchto institucích a 

zejména na gymnáziích koná v německém jazyce, takže mladý Čech si zvykne myslit v 

tomto jazyce a nedostane žádnou příležitost, aby se seznámil se zvláštnostmi své 

mateřštiny.” 189

T. G. Masaryk kladl na srdce studentům, aby každý  z  nich měl živé přesvědčení a 

vzdělání,  aby vždy  “sloužilo vznešeným ideálům mravním.” Pak se mohou objevit i 

politici, kteří tato přesvědčení budou praktikovat, po tu dobu, co budou schopni uchránit 

se negativním vlivům vyplývajícím z vlastního úspěchu. Apeluje na studenty, že se 

nemusí stát politiky, aby dělali pro svou zemi a lid to nejlepší. Pokud se připravují 

svědomitě pro své budoucí povolání, je to ta nejzáslužnější činnost pro národ. “Jestliže 

studuješ medicínu, nejlépe mu prospěješ, budeš-li dobrým a svědomitým lékařem, ty 

zase prospěješ nejlépe, budeš-li dobrým a svědomitým učitelem – jak jinak máme každý 

pracovat pro národ?” 190 
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Socialistická výchova se snaží dogmatickým způsobem přesvědčit myšlení žáka o 

přednostech a ušlechtilosti socialistického řádu společnosti oproti jiným řádům tzv. 

vykořisťovatelským. Má být stranická, jednotná a současně vědecká. Hlavním cílem 

ideologické výchovy  je tedy  neustálé přesvědčování o správnosti komunistických idejí 

a jednání, které z nich vyplývá.  Doporučený postup  říká: “Spojit ideje s životními 

zkušenostmi, pro školáky – s důležitou učební látkou a nebo s jejich potřebami.” 191 

Často se mluví o národní hrdosti či vlastenectví, aby se podpořilo pozitivní osvojování 

nové látky. Zdůrazňuje se bezpečnost vlasti, která je tzv. imperialismem stále v 

ohrožení. Aby se nová látka lépe zakořenila, poukazuje se na osobní jistoty a na snahy o 

chválu a vyznamenání. “Program SED (Socialistická jednotná strana Německa) 

obsahuje 10 mravních zásad (příkazů), které je nutno dodržovat při formování 

socialistické osobnosti. Všechny začínají úvodním ‘Máš povinnost’, např. milovat svou 

vlast, stále usilovat o zlepšení svého výkonu, čistě a slušně žít, své děti všestranně 

vzdělávat v duchu socialismu a vychovávat charakterově pevné a tělesně zocelené 

jedince.” 191

Ideologické přesvědčení je formováno pomocí manipulace. Znalosti se transformují v 

ideologické přesvědčení úskokem, nejčastěji spojením nabytých znalostí s pozitivním 

pojmem. Například žák si vytvoří spojení pádu kapitalismu s myšlenkou solidarity a 

vlasti. 192 Komunismus jazyk oklešťuje, zjednodušuje, tím se tvoří jazyk, který 

nevyžaduje přemýšlení a stačí na něj každá podprůměrnost. “Takovým jazykem se může 

vyjadřovat pouze obecná fráze souhlasu, až se nakonec zapomene, že nesouhlas vůbec 

kdy existoval i jako slovo. Takovým jazykem lze stvořit blahobyt, kde panuje nedostatek, 

svobodu, kde panuje násilí, a suverenitu, kde jde o vazalství.” 193 Očima nezávislého 

pozorovatele  “šlo o jeden absurdní výchovný a výzkumný svět.” 194 Vychovatel 

postupoval při vysvětlování reálného socialismu podle přesně vymezených směrnic 

výchovy, které byly vypracovány specifickými odděleními. Tyto směrnice 

neprokazovaly  žádné výzkumné výsledky a nebyly vystaveny žádné korektuře politické 

opozice. “Vznikly v hlavách politické byrokracie na opačné straně reality. Jako 

orientační a poznávací prostředek v reálném prostoru byly nesrozumitelné. 194 
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Jako svěrací  kazajka pro soudnost byly však úspěšné.” 194 Jakmile nebyl přístup k jiným 

informacím, byl člověk vystaven manipulacím za pomoci vědeckých znalostí. 194 

Manipulace se nesnaží o výchovu, ale o vyvolání zkratových jednání za pomocí úskoků 

či triků tak, aby člověk například zvolil určitého politika nebo nakoupil určité zboží, 

které by  si normálně nikdy nekoupil. Namlouvá přitom člověku, že se rozhoduje sám a 

svobodně. Nicméně její triky  nemohou být  dlouhodobě opakovány. “Je lží s krátkýma 

nohama.”195 “Vyučování, které nechce působit indoktrinně, se musí neustále varovat 

toho, aby zjednodušení nevyřazovalo myšlení dětí, nebo aby je – jako v případě 

nacionálně socialistické výchovy – nepotlačovalo.” 196

A dnes? “Vlastenectví se v dětech vůbec nepěstuje, učitelé se tématu lásky k vlasti raději 

vyhýbají, aby nepřipomínali povinnou a za vlasy přitaženou vlasteneckou 

pseudovýchovu z dob reálného socialismu.” 197

Když  ministr Dobeš nadnesl téma výuky vlastenectví na školách, zvedla se vlna 

protestů zejména ze strany učitelů. Jak se dnes vedou děti k vlastenectví na školách a 

vedou se k němu vůbec? 

Vlastenectví je dnes obsaženo svým způsobem v každém z rámcových předmětů. Pokud 

ovšem učitel nevloží to výuky svou vlastní iniciativu a nadšení pro téma, zbyde z celé 

výuky o vlastenectví pouhá informace, která ale pro výchovu k vlastenectví dle mého 

názoru nestačí. Jsou mezi námi naštěstí učitelé, kteří dělají víc, než jen musí. 

Nabízí se mnohé projekty a soutěže, které s výchovou k vlastenectví souvisí a lze jimi 

výuku obohatit. Uvádím na ukázku některé z nich:

1. “Bojovníci proti totalitě pohledem dětí”

V metodickém portále například přibližuje ostatním jeden z učitelů tuto soutěž, kdy se 

děti snaží vytvořit video, audio nebo textový dokument na témata týkající se osobností 

perzekuovaných za nacistického či komunistického režimu. Při této příležitosti měla 

škola možnost různých poznávacích exkurzí, například navštívit  archivy s dokumenty k 

době komunistické totality. Dostala k dispozici vstupenky na výstavy a podobně. 

Nakonec využila pouze možnosti pozvat vybraného pamětníka do školy 198
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a zorganizovat debatu. Jedna z otázek na Jana Deckra zněla:”Znal jste osobně nějakého 

bojovníka proti totalitě?”. Petr Naske besedu hodnotí: “Poslední dotaz mne donutil o 

celém projektu přemýšlet úplně jinak. Jako učitel nedějepisář, který učí práci s 

technologiemi v hodinách informatiky, jsem si uvědomil, jak moc černobílá pro žáky 

česká historie může být. Sám pamětník se vůbec za bojovníka proti totalitě nepovažoval, 

svou  pokorou a skromností dával najevo, že odpustit a smířit se s během dějin je nutné, 

bohužel ale nejde zapomenout a některé okamžiky vytěsnit.” 198

2.  Zmizelí sousedé

Tento projekt pořádá Židovské muzeum v Praze. Nabízí školám dvě fáze, kdy se děti  

snaží ve svém okolí vypátrat osud nějakého zmizelého Žida.

http://www.zmizeli-sousede.cz/oprojektu.html

3. Stopy totality

Cílem tohoto projektu je samostatné vyhledávání pamětníků v rámci bydliště. Děti by 

měly zaznamenat jejich příběhy a získat nějakou dokumentaci.

4.  Hrdinou může být každý

 Tento projekt realizuje liga lidských práv.

5. Učime se příběhy

Od Expertis Praha. 199

Aby se ze studentů stali vlastenci, musí pochopit a přijmout princip svobody, 

rovnoprávnosti a spravedlnosti. Musí si vypěstovat určité kvality  charakteru pravého 

občana, jako jsou: odvaha, odpovědnost, schopnost oddaného sebeobětování pro dobrou 

věc a vděčnost k předkům. Naším úkolem na školách je tedy pomoci dětem pochopit, že 

vlast stojí zato milovat a pomoci jim, aby byly jako občani hodny jejího dědictví.

Abychom toho dosáhly, musíme změnit způsob výuky dějepisu, občanské výchovy a 

literatury. Většina škol používá standardní učebnice, bohužel texty většiny vyzní 

informativně a monotónně, bez jakýchkoliv detailů. Čtením těchto učebnic se žáci těžko 

naučí milovat svou vlast. Vlastenecké cítění je možné rozvinout skrze dramatické 

příběhy, které zaujmou dětskou fantazii a probudí city, jako je vděčnost. 200
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Je důležité si uvědomit, na jakých základech stojí český příběh, a přivést je znovu k 

životu. Můžeme citovat význačné osobnosti našich dějin, číst jejich proslovy, myšlenky, 

či vyprávět jejich životní příběhy. Mnoho z dnešních studentů nevnímá už  rozdíl mezi 

celebritou a hrdinou. Děti potřebují ideální vzory. Musíme je proto seznamovat s našimi 

velkými státníky, zákonodárci, vojenskými hrdiny a  ostatními osobnostmi, a vypěstovat 

v nich touhu být jako oni. Můžeme žáky seznamovat s různými důležitými dokumenty, 

které vedly ke 200 

zrodu  naší samostatnosti či svobody. 200 Můžeme dětem přibližovat důležité mezníky 

našich dějin a inspirovat se například metodou žákovské video tvorby, se kterou začala 

ve výuce americká učitelka Jennifer Careya. Zaměřuje se nejvíce na využití 

nejmodernějších  technologií ve výuce, které se snaží přibližovat ostatním učitelům. 

Začala s vyprávěním příběhů, které nejprve nahrávala. Později přešla k video tvorbě. 

Děti příběhy samy tvoří a sledují tvorbu ostatních na youtube, kam nahrávky  ukládají. 

Nejen, že získávají potřebné dovednosti s technologií, jíž se toto století vyznačuje, ale 

lépe vstřebávají poznatky. 201   

Dnešní děti berou svobodu a existenci vlastní země za samozřejmost, proto potřebují 

slyšet příběhy hrdinů a vlastenců, jimž za ně vděčíme. Žáci musí vědět, jaké oběti těmto 

velkým cílům hrdinové přinesly, jak velké úsilí je to stálo. “Clay, said Lincoln, had 

loved his country partly because it was his own country, but mostly because it was a free 

country; and he burned with a zeal for its advancement, prosperity and glory, because 

he saw in such, the advancement, prosperity and glory of human liberty, human right 

and human nature.“ Americký velký státník Henry Clay, řekl Abraham Lincoln, miloval 

svou zemi částečně proto, že to byla jeho země, ale zejména proto, že to byla svobodná 

země; byl zapálen do jejího pokroku, prosperity a slávy, protože v nich viděl lidskou 

svobodu, lidská práva a lidskou přirozenost.” 202

2.3 Osobnost učitele jako autorita a vzor vlastence

“Pozoroval jsem mnoho společného mezi vojáky a dětmi. Vojáci stejně jako děti 

potřebují spravedlivosti, přímosti, otevřenosti; protože musejí poslouchat až na smrt, 

musí jim ten, koho poslouchají, opravdu a bez pokrytectví imponovat.”203
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Počátkem 19. století byl pojem vlastenecký  či vlastenec ve společnosti všeobecně znám. 

Každý trochu vzdělaný  člověk s možností sledovat veřejné záležitosti si takového 

jedince hned spojil s někým, kdo své povinnosti vždy svědomitě vykonává a ještě k 

tomu s radostí. Věděl, že je to člověk, který udělá i víc, než je jen nutno. 204

Pro císaře Františeka I. bylo důležité aby byl učitel člověk vysoké mravní kvality, a jako 

hluboce věřící se na výuku připravoval raději modlitbou a rozjímáním o výkladu, nežli 

aby se nějak hluboce odborně vzdělával. To podle císaře nebylo nutné. 205

 “Kdo je zodpovědný za osud národa?” 206 Takto se zamýšlí Jungmann v roce 1806 ve 

své úvaze. Zmínil se o své nedůvěře v učitele, protože i když učí česky, tak jejich 

vzdělání je nedostatečné a platy nízké. 206

I tak se dá říct, že základy dnešní pedagogiky jsou v národním obrození a tvoří je 

mnoho pokrokových, vzdělaných a vlasteneckých učitelů, kteří všemi svými silami 

pomáhali širokým lidovým vrstvám ubránit se narůstající germanizaci. Svou vytrvalou 

prací na českém 207 

venkově umožnily  obnovení českého jazyka, lidových zvyků, tradic, folklóru a české 

kultury. Vesměs většina z nich byla také schopnými hudebníky. Díky nim se rozhořel 

plamínek národního uvědomění. 207 Za všechny z této první generace učitelů jmenuji 

alespoň Jakuba Jana Rybu, (1765 – 1815) který chápal důležitost němčiny pro další 

úspěchy svých žáků, nicméně čeština byla pro něho podstatným jazykem trivia (čtení, 

psaní a počtů). Měl velmi dobré vzdělání a moderní přístup k životu, které doba, v níž 

žil, nedokázala řádně ocenit. Jeho rodina živořila a to ho dohnalo k tragickému konci. 

Vedle učitelské profese se ještě velmi intenzivně věnoval hudbě. Každý  dnes jistě zná 

jeho vánoční zpěvy, které skládal a zhudebňoval. 208

Karla Slavoje Amerlinga, (1807 – 1884) organizátora českého učitelského hnutí, který 

se neúnavně snažil vymýšlet, jak pomoci výchově a vzdělávání českého učitelstva. 

Napsal četné učebnice a příručky, vytvořil názorné pomůcky zaměřené na přírodovědné 

vyučování. Byl přesvědčen, že škola má připravit jedince tak, aby byl ve svém životě 

mravním příkladem svému okolí a stále tvořivě zdokonaloval své znalosti. 209
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Od druhé poloviny 19. století velmi intenzivně sílilo národní povědomí v Čechách i na 

Moravě. Byla to také doba velkého rozkvětu průmyslu, v němž naše země hrály 

dominantní roli. Byly zakládány mnohé české školy a zvyšovalo se vzdělání 

obyvatelstva. Tyto předpoklady spěly k jedinému závěru, k úplnému osamostatnění na 

začátku 20. století. Aby se  to stalo, bylo třeba velmi obětavé práce mnohých vlastenců, 

zástupců pokrokové české inteligence. Za představitele učitelů této generace mohu 

jmenovat například:

Josefa Koněrzu, (1858 – 1948) moravského učitele působícího ve Slavkovicích u 

Nového Města, který  byl zároveň významným spisovatelem a překladatelem. Jako 

nadšený kulturní 210 historik založil “Kroniku obce a školy Slavkovické”. Jeho nástupce 

Jan Marek do ní poznamenal: “... s Koněrzou odchází ze školy velký kulturní pracovník, 

jenž po 40 let vštěpoval mládeži zdejší lásku k národu a vlasti, lásku k řádnému a 

spořádanému životu.” 210 Mezi lidmi byl znám svou neústupností, s níž čelil místním 

občanům Slavkovic. Přes všechen odpor a vyhrožování trval na řádné školní docházce 

svých žáků. Velmi dobře chápal, že pouze vzdělaný  národ, který  svou zemi kulturně a 

hospodářsky  povznese, může úspěšně obhájit svou svobodu. K této vizi, k tomuto jeho 

přesvědčení směřovala jeho veškerá činnost. 

Během svého života na venkově byl svědkem velké sociální chudoby tamních obyvatel. 

Hledal příčiny a způsoby  pomoci. Prostřednictvím různých spolků pořádal jako jejich 

člen mnohé přednášky, besedy, výstavy, dal podnět k vzniku “Dobrovolné jednoty 

hasičské” (1892). Svým příkladem strhával ke stejnému nadšení pro práci a národnímu 

cítění. Svým čtenářům vštěpoval, že je vždy nutné zbystřovat a používat rozum. Tvrdě 

bojoval proti kulturní zaostalosti.“Josef Koněrza patřil ke generaci pokrokové české 

inteligence, pro niž vlast a národ byly vším, a která si vytyčila heslo národně obrodit 

lid.” 210

Za nacistické okupace započal pozvolný  pád našich zemí, který ale s koncem druhé 

světové války  v roce 1945 pokračoval ještě rychleji, do samotného temna 211 
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komunistického režimu. Zájmem jakéhokoliv režimu je naklonit si mládež a získat nad 

ní vliv, proto jsou učitelé vyhledávaní jako jeho prvořadí prostředníci. 211

“Systém školství byl před rokem 1989 postaven především na učňovských školách – 

ještě v roce 1990 skončilo více než 60% dětí na středních odborných školách.” 212 Stát 

monitoroval a kontroloval loajalitu pedagogických pracovníků, proto už k samotnému 

studiu na pedagogické fakultě selektoval jednotlivé uchazeče dle jejich kádrového 

posudku a politického profilu. Vysokoškolští kantoři byli na základě své stranické 

spolehlivosti rozděleni do čtyř skupin. Pouze těm nejspolehlivějším se naskytla 

příležitost kariéry. 212 Učitelé, pokud zcela nesympatizovali s režimem, museli téměř 

permanentně řešit nějaká dilemata. 213

Konec staré a začátek nové “svobodné” éry po roce 1989 provázela nutná transformace. 

A protože “jsou učitelé nositeli silných zkušeností”, 214 týkala se jich dosti zásadně. 

Právě učitelé jsou vedle rodičů zodpovědni za přípravu budoucích občanů na jejich 

život ve společnosti. Socializace dětí se děje zejména ve škole, jenže společnost, kam 

měli učitelé 214 

děti socializovat, se během působení mnoha učitelů náhle změnila z normalizační na 

transformační. 214

S procesem transformace je nutná i “kulturní změna, změna paradigmatu, změna toho, 

jak se věci dělají a jak se mají dělat.”  Lidé přemýšlí o tom, jak má vypadat nový svět a 

jak se vypořádat  s tím starým. A právě toto se podle všeho stává stěžejním problémem, 

jenž  nás vedl k anomii,  kterou zažíváme v současnosti. “Kultura má totiž jistou 

setrvačnost. Změnou 215

kulis  se ještě nemusí nutně změnit povaha herců ani scénář představení.” 215 Pokud 

učitelé nevěří v podstatu změny a nevidí v ní smysl, pak je naděje na její realizaci malá. 

216

Sztompky (1993) mluví o “tzv. bumerangovému efektu, který předpokládá, že lidé si za 

normalizace osvojili chování, které ji brzdilo, jenže po roce 1989 zároveň stejné jednání 

začalo brzdit i rozvoj kapitalismu.” 217
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Chybí nám ochota riskovat a občanská kultura. Bylo nutné převzít  zodpovědnost a 

otevřít cestu k dialogu. A rovněž tak bylo nutné začít si osvojovat občanskou slušnost, 

tedy  snahu vytvářet kolem sebe příjemné prostředí pro ostatní, ať už milým úsměvem 

nebo neformálním krátkým rozhovorem. Takovému jednání se musíme učit a právě 

škola je místem, které nám to může zprostředkovat. 217

Učitelé mají každý  své politické názory, postoje, hodnoty  a přesvědčení, které ovlivňují 

jejich jednání ve škole a přístup k vyučování. Je důležité, aby nebyly tabuizovány. 218

Pokud učitel umí argumentovat a myslet diferencovaně a ještě k tomu v širších 

souvislostech, podporuje velmi pozitivně třídní klima. S největší pravděpodobností mají 

jeho znalosti a schopnosti na postoje žáků ještě silnější vliv, než samotné výsledky, 

kterých žák dosáhl. “Postoje ovlivňují i učení a paměť.” 219 Inteligentní učitel by  tedy 

neměl mít důvod je zatajovat, pokud ovšem nežije v prostředí, které je nepřátelské vůči 

intelektu a nutí člověka pouze k přizpůsobování se. 220 Kontext a to, jak se lidé cítí v 

prostředí, kde tráví téměř třetinu svých dní, je klíčovým ukazatelem, co se reálně ve 

společnosti a ve škole může změnit. 221

Bernard Bolzano, učitel a teolog v první polovině 19. století pojednává ve své přednášce  

z roku 1810 o lásce k vlasti. Dle jeho názoru láska k vlasti klesá, a aby se to změnilo 

navrhuje rozšířit znalost vlasti a úctu k ní: “je třeba seznámit národ s krásami vlasti, s 

jejími dějinami.... Bývali jsme velkými a můžeme jimi být opět! K tomu je třeba být 

sebou samými a nenapodobovat cizí vzory:...pokud se stydíte za svoji mateřskou řeč a 

hledáte svou čest v tom, že rozumíte cizím řečem, potud nemůže ani celý národ  nabýti 

pravé lásky k vlasti.” 222
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3   Vymezení výchovy k vlastenectví v RVP ZV a vzdělávacích programech                
      jednotlivých  druhů základních škol v ČR
 
3.1 Vzdělávací rámec nastavený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Rámcový  vzdělávací program pro základní vzdělávání je otevřený, státní, kurikulární 

dokument, který  stanovuje rámec základního vzdělávání a jehož  obsah se obměňuje 

vzhledem k daným potřebám společnosti, potřebám a zájmům žáků a na základě 

zkušeností se ŠVP. 

Tento veřejný dokument schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v 

Praze 1.9.2013 vychází z nové strategie vzdělávání, upozorňující na provázanost 

klíčových kompetencí s obsahem vzdělávání a s následným praktickým využitím 

nabytých vědomostí a zkušeností v reálném životě. Podporuje samostatnost ve způsobu 

vyučování na jednotlivých školách a rovněž  tak s tím spojenou zodpovědnost učitelů za 

kvalitu výsledků. Udává očekávanou úroveň vzdělání a zastává celoživotní učení. 223

“Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence 

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání.” 224

Základní vzdělávání se snaží dosáhnout následujících cílů:

• Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

• podněcovat žáky k tořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání živ-

otních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

   odpovědný 226
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• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hod-

notám, učit je žít společně s ostatními lidmi

V RVP ZV je devět vzdělávacích oblastí:

• Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk)

• Matematika a její aplikace

• Informační a komunikační technologie

• Člověk a jeho svět

• Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)

• Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)

• Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)

• Člověk a svět práce 226

3.1.1 ŠVP sledovaných škol

• Soukromá základní škola Nový Porg

Jedná se o základní školu s rozšířenou výukou angličtiny. “Žáci jsou vedeni k tomu, aby 

dokázali rozlišit a respektovat různé role, se kterými se ve svém životě setkávají nebo 

budou setkávat, aby vnímali potřeby druhých i sebe sama a aby uměli spolupracovat ve 

skupině a týmu. Naší nejvyšší ambicí, je, aby se žáci začali rozvíjet jako svobodné a sa-

mostatně myslící osobnosti, schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá roz-

hodnutí.”

“...Zvýšenou pozornost a hodinovou dotaci věnujeme výchovám (hudební, tělesná, 

výtvarná, dramatická). Nemyslíme si (jako na řadě ostatních škol), že jsou to hodiny 

zbytkové.”

“Za klíčové považujeme osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý 

přístup k různě nadaným dětem.” 227

“...klademe důraz na to, aby byla respektována a dále rozvíjena celá osobnost žáků – 

tedy nejen jejich stránka intelektuální a fyzická, ale i emocionální, morální a sociální.” 

227

67

226  Tamtéž, s. 15.
227  Školní vzdělávací program [online]. Praha: ZŠ NOVÝ PORG.



• Státní základní škola Dobřichovice

“Klade důraz na principy humanistické pedagogiky. Program je orientován na žáka, 

respektuje jeho osobní možnosti a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profe-

sionální práci učitele. Má snahu všem vytvořit zázemí, které umožňuje rozvíjet tvořivost, 

a současně zohledňuje možnosti školy. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro 

úspěšný život. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti 

každého jedince. Vychází 228

také z tradičního postavení školy v obci a propojuje její působení se životem i potřebami 

Dobřichovic. To je též významný prvek při vytváření občanských kompetencí. 

Zaměřuje se zejména na tyto oblasti:

- Sounáležitost s naším regionem

- Ekologie, trvale udržitelný rozvoj

- Systém práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami”

“Rozvíjíme lidskou osobnost:

- Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Podporujeme v dětech zdravé sebevědomí a se-

bedůvěru, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy 

vlastní i ostatních.

- Odbornost oborů a průřezová témata ŠVP: osobnostní a sociální výchova, výchova 

demokratického občana, multikulturní výchova, environmentální výchova. 228

• Základní škola Waldorfská 

Ideálem waldorfské školy je výchova ke svobodě. Usilovat o takový ideál může jen 

pedagog, který každý svůj čin uskutečňuje ze své odborné i morální kreativity. Ideálem 

waldorfské školy je výchova mladé bytosti k odpovědnosti za každé společenství, jehož 

je součástí. A jen takové societé, které usiluje o autonomní samosprávu může vést žáky 

na cestě k překonání osobního a skupinového egoismu. Základem společenství waldorf-

ské školy je kolegium učitelů, ....aby v poznání usilovali o jednotu. Středem úsilí a 

poznání je dítě. 229 
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“Waldorfská škola dává svým učebním plánem každému dítěti možnost k maximálnímu 

rozvoji své individuality a svým sociálním řádem ukazuje cestu k vytváření budoucích 

sociálních forem.”

“Waldorfská pedagogika chce naopak rozvíjet dítě zevnitř. Probouzet jeho individuální 

tvůrčí síly podporovat celkový rozvoj jeho osobnosti v  oblasti rozumu, citu a vůle. 

Snažíme se o vnitřní motivaci – vzbudit u dětí zájem, touhu po poznávání světa.”

“Nepředkládáme žákům hotové skutečnosti, ale vytváříme poznatky spojené s prožitkem, 

získáváním dovedností, s postojem a názorem. Neplníme vědra, ale snažíme se zapalo-

vat oheň zájmu a poznání, vychovat ne pozorovatele, ale účastníka a tvůrce. Vzdělávání 

je pro nás nejen intelektualizačním, ale především humanizačním procesem. 229

3.2. Oblasti a tématické okruhy zabývající se problematikou vlastenectví

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jako jediná koncipovaná pouze pro 1. stupeň 

základního vzdělávání. Vztahuje se k člověku, rodině, společnosti, vlasti, přírodě, kul-

tuře, technice, bezpečí, ke zdraví a k dalším tématům. Žáci se učí pozorovat, poznávat a 

vnímat věci, lidi a vztahy kolem sebe, aby si mohli vytvořit prvotní ucelený  obraz světa. 

Při osvojování těchto poznatků se učí vyjadřovat své poznatky, dojmy, myšlenky a rea-

govat na názory a podněty druhých. Úspěšné vzdělání v této oblasti zaručí zejména 

vlastní prožitek žáků a připraví je vedle jiných na specializovanější výuku v oblasti 

Člověk a společnost.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je rozčleněn do pěti tématických okruhů:

Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás

Lidé a čas

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho zdraví 230

Výchova k vlastenectví je obsažena zejména v tematickém okruhu Místo, kde žijeme; 

Lidé kolem nás; Lidé a čas. 231
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Místo kde žijeme:

Jde o to, aby  žáci skrze různé činnosti a úkoly, zejména v rámci praktického 

poznáváním,  získali přirozeně kladný vztah k místu jeho bydliště.

Vhodné učivo pro výchovu k vlastenectví:

- domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště

- obec (město), místní krajina:  minulost a součastnost obce (města), význačné budovy

- naše vlast: domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, 

státní správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR 231

Lidé kolem nás:

Důležité je, aby si žáci osvojili základy slušného chování, aby pochopili a uvědomili si 

podstatu pomoci, solidarity, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovnoprávnosti mužů a 

žen. 232

Vhodné učivo pro výchovu k vlastenectví:

- soužití lidí: mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, zájmové spolky, 

politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný “evropský dům”

- chování lidí: vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické zásady

- právo a spravedlnost: základní lidská práva a práva dítěte, protiprávní jednání a ko-

rupce, právní ochrana občanů a majetku soukromého vlastnictví, duševních hodnot

- základní globální problémy: významné sociální problémy, problémy konzumní 

společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí 232

Lidé a čas:

Podstatné je probudit zájem dětí o historii, kulturní dědictví a bohatství celé země. 

Nejúčinnější metodou, jak toho dosáhnout, je praktické osvojování skrze muzea, sbírky, 

knihovny či památníky. 233

Vhodné učivo pro výchovu k vlastenectví:

- současnost a minulost v našem životě: státní svátky a významné dny

- regionální památky: péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
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- báje, mýty, pověsti: minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj 233

3.2.1 Učebnice vhodné pro výchovu k vlastenectví na sledovaných základních   

         školách

• Soukromá základní škola Nový Porg

- MIKULENKOVÁ, L. Lidé a čas 4 a 5 ročník ZŠ. Praha: Prodos - Člověk a jeho svět 

2010, s. . ISBN: 9788072302253

   Tato učebnice prokládaná řadou fotografických a obrázkových příloh zcela vyhovuje  

   nové strategii vzdělávání, charakterizované v RVP ZV. Učební látka je zde zpracována   

   do samostatných tematických bloků. 234

- doc. PhDr. ČAPKA Csc, F. Vlastivěda 5 - významné události nových českých dějin. 

Praha: Nová škola, 2010, s. . ISBN: 9788072895489

  Učebnice obsahuje patnáct kapitol, které pojednávají o zásadních událostech českých  

  dějin  v  rozmezí od třicetileté války až po současnost. Jde o to přiblížit dnešním dětem  

  každodenní život lidí té doby, a jak se postupem času měnil. Učebnice také obsahuje  

  skupinové úkoly pro opakování probrané látky. 235

- CHALUPA, P. a ŠTIKOVÁ, V. Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy. Praha: Nová 

škola, 2006. s. . ISBN: 9788072894796

  Učebnice seznamuje žáky s jednotlivými kraji České republiky a se zajímavými místy   

 v každém z nich. Motivuje děti k poznání hlavního města nabídkou inspirativní  

  procházky. V další časti učebnice představí naši vlast jako srdce Evropy a umožní  

  dětem nahlédnout do života vrstevníků v sousedních zemích a seznámí je s jejich  

  prostředím. 236

- MANDELOVÁ, H. Moje vlast je v Evropě, Praha: Dialog

  Kniha žáka formou kresleného seriálu vede k pochopení historické kontinuity.  

  Předkládá dětem naši zemi v rámci Evropy a seznamuje je s odlišnostmi jednotlivých  

  historických etap (pravěku, starověku, středověku, novověku a 20. století atd.) 237 
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• Státní základní škola Dobřichovice

- doc. PhDr. ČAPKA Csc, F. Vlastivěda 5 - významné události nových českých dějin. 

Praha: Nová škola, 2010, s. .ISBN: 9788072895489

- CHALUPA, P. a ŠTIKOVÁ, V. Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy. Praha: Nová 

škola, 2006, s. . ISBN: 9788072894796

• Waldorfská základní škola v Praze Jinonicích

- Epochový sešit – individualizovaná učebnice

Na školách waldorfského typu si děti samostatně vytvářejí vlastní text “učebnice”, dle 

pokynů učitele. Podstatné je osobní autorství a vlastnictví těchto “epochových sešitů”, 

což podle waldorfské pedagogiky pozitivně ovlivňuje vstřebávání a osvojování učiva a 

rovněž tak kvalitu estetického zpracování. V rámci prvních tří let jde o reproduktivní 

přepis učitelova zápisu a obrázků. Ve čtvrtém ročníku používají žáci k doplnění repro-

dukovaných informací knihy z třídní knihovny. V pátem ročníku by si žáci měli vypěs-

tovat schopnost samostatného zápisu z výkladu učitele.

Hlavní vyučování probíhá denně v rámci ranního dvouhodinového bloku, který  se 

nazývá epocha. Každý  předmět se v něm vyučuje nepřetržitě po dobu tří až pěti týdnů a 

žáci si poznámky zapisují do tzv. epochového sešitu. 238

• Shrnutí

Z přehledu učebnic na jednotlivých školách, které svým učivem napomáhají při 

výchově k vlastenectví je zřejmé, že soukromá škola vykazuje více studijního materiálu 

k této problematice. Nicméně to ještě nezaručuje samotnou kvalitu výsledného vlivu na 

žáky. Vzhledem k tomu, že samotná výchova k vlastenectví není v rámci RVP ZV sa-

mostatně specifikovaná a učitelům jsou předepsány pouze jednotlivé body  oblastí, které 

si žáci mají osvojit, záleží zejména na osobním přístupu a kvalitě přínosu jednotlivého 

učitele k danému tématu. Jakým způsobem pojme tyto oblasti a rozvede je případně i do 

výchovy k vlastenectví, je věcí každého pedagoga. Myslím si, že obzvláště v tomto 

případě je pro samotný způsob a úroveň výuky velmi důležitý a rozhodující osobní 

názor a hodnoty daného kantora. Ostatně o tom svědčí i část mého průzkumu.
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3.2.2  Národní svátky a jejich zasahování do výuky

Jedním z důležitých rituálů, které přecházejí z rodičovských domovů do školek a škol a 

obráceně, je slavení svátků: narozeniny, svátky ročních období, křesťanské svátky – i 

jen malá slavnost každodenní průpovědi před jídlem. Utvářejí se životní zvyky, v nichž 

se děti spojují samozřejmou a radostnou formou s krásnými obsahy naší kultury. 239

Přehled státních svátků v ČR:

- Den české státnosti, 28. září

- Den vzniku samostatného československého státu, 28. říjen

- Den boje za svobodu a demokracii, 17. listopad

- Den obnovy samostatného českého státu, 1. leden

- Den vítězství, 8. května

- Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 5. červenec

- Den upálení mistra Jana Husa, 6. července 240

Přehled ostatních svátků v ČR:

- Nový rok, 1. leden

- Velikonoční pondělí

- Svátek práce, 1. květen

- Štědrý den, 24. prosinec

- 1. svátek vánoční, 25. prosinec

- 2. svátek vánoční, 26. prosinec240

Způsob, jakým k jednotlivým svátkům přistupují školy a jednotliví učitelé, je podle mne 

různý. Záleží na mnoha dílčích faktorech, jako je samotný  školní program dané školy, 

její filozofie, osobnost ředitele, vlastní vztah vedení a všech ostatních zaměstnanců 

školy ke státním svátkům, individuální úroveň chápání jejich významu aj. 

V této diplomové práci se tímto tématem nebudu podrobněji zabývat, zejména z toho 

důvodu, že se k němu nelze vyjádřit bez případné průzkumné práce a že jsem se již  více 

věnovala otázce významu tradic a zvyků vzhledem k vlastenectví v jedné z dřívějších 
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kapitol. Jsem ovšem přesvědčená, že kvalitní oslava státních svátků je podstatnou 

součástí výchovy dítěte k vlastnectví. Ostatně, odpovědi některých pedagogů to 

potvrzují i v rámci mého průzkumu na školách (viz. empirická část diplomové práce).

3.4. Specifické základní školy se společným programem

3.4.1 Waldorfská základní škola

Waldorfská pedagogika se začala rozšiřovat po celém světě od roku 1919, kdy vznikla 

první škola, která umožnila její praktické zavedení. Vychází z anthroposofické 

antropologie Rudolfa Steinera (1861 – 1925), a tudíž jsou pro ni směrodatné zákonitosti 

vývojových stádií dítěte, jeho proměňující se vztah ke světu a schopnost učit se. Tento 

typ alternativní školy  je v současnosti celosvětově nejrozšířenější a díky tomu si získal 

své obecné uznání. V 52 státech jich zhruba 845  umožňuje vzdělání dětem, jejichž 

rodiče upřednostňují praktický způsob získávání vědomostí. V České republice je v 

současnosti deset waldorfských základních škol a další čtyři budou vznikat.

Waldorfská pedagogika pracuje se souvislostmi a vzájemným propojením jednotlivých 

předmětů a s co největším prolínáním jednotlivých témat. Výuka teorie je spojena s 

prožitkem, tedy  s praktickou zkušeností. Vlastním individuálním zjištěním skrze praxi 

dochází dítě k poznání skutečnosti. Výuka jednotlivých předmětů není uzpůsobena 

vzhledem k pohlaví dítěte, ale k jeho věku a individuálnímu rozvoji osobnosti. 

Například i dívky pracují se dřevem či kovem a chlapci pletou a háčkují. Metody výuky 

jsou velmi těsně spjaty  s obrazem, rytmem a pohybem. Vyučování hlavních předmětů 

probíhá v tzv. epochách, což jsou dvouhodinové bloky, jež se každý dělí na část 

rytmickou, vyučovací a vyprávěcí. V každém takovém bloku rozebírá učitel jedno téma 

po dobu 3 až 4 týdnů. Ostatní předměty mají děti již jako klasickou vyučovací hodinu. 

Waldorfská pedagogika nepoužívá učebnice, namísto nich si učitelé připravují materiály 

sami, nebo navzájem spolupracují. Některé knihy jako třeba různé cvičebnice nebo 

atlasy mohou být použity jako doplněk. Zásadní roli hrají tzv. epochové sešity, které 

díky svému pečlivému zpracování nahrazují učebnice a žáci se z nich mohou 

připravovat. 241
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 Waldorfští učitelé se snaží naučit dítě samostatně myslet, tvořit, cítit, komunikovat a 

spolupracovat, aby toho docílili zaměřují se na vnitřní motivaci dítěte. Kladou si za úkol 

probudit u něho touhu po poznání. Neznámkují, nýbrž hodnotí slovně. Jejich společným 

cílem je vychovat vzdělaného, soběstačného a tvořivého člověka. 

“Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou 

každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. 

Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme 

vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou 

svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.” 241

Sociální trojčlennost představuje jádro Steinerovy pedagogiky, každá z jejích složek se 

dá jednoduše formulovat jako duchovní svoboda v kulturním životě, demokratická 

rovnost v právním životě a sociální bratrství v životě hospodářském. V podstatě 

základním cílem jeho pedagogiky bylo dosáhnout pěstováním specifických lidských 

schopností, které jsou klíčové pro harmonický  život, tzv. sociálních kvalit: svobody, 

rovnosti a bratrství. Steiner byl přesvědčen, že výchova člověka nesmí být ovlivňována 

požadavky státní moci a hospodářského života, dokud se jedinec sám aktivně nezapojí 

do života a do jeho utváření. Jednoznačně propagoval decentralizaci společenského 

řádu. Podle něj je nutné začít s výchovou k sociálním schopnostem a dovednostem co 

nejdříve. 242

“Nám vůbec nejde  o to, (...) abychom předávali naše principy, obsah našeho světového 

názoru dospívajícím lidem. Nesnažíme se o to, abychom působili dogmatickou 

výchovou. Snažíme se o to, aby to, co můžeme získat duchovědou, se stalo živým 

výchovným činem” 243

Rudolf Steiner především usiloval o probuzení zájmu, až teprve od dětí šestých a 

sedmých tříd byla požadována určitá povinná práce. Jeho pedagogika se neslučovala s 

přísnou a vynucovanou kázní, naopak vítala pestrý a živý ruch během vyučování.243

Waldorfské školy v naší zemi jsou zakládány Hnutím pro waldorfské školství, které je 

podporováno Kruhem přátel Svobodných waldorfských škol, nebo řadou místních 244 
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iniciativ v Semilech, Pardubicích, Písku, Příbrami, v Brně atd. Učitelé se mohou školit v 

rámci kurzů domácích či zahraničních lektorů nebo mohou vycestovat za studiem a 

zkušeností do ciziny.  Zakládání mateřských a základních škol waldorfského typu má 

díky humanizaci výchovných metod pomoci k sociálnímu, morálnímu a duchovnímu 

ozdravění naší společnosti. 244

Práce je na těchto školách uspořádávána organicky. Ráno se organismus dítěte nejsnáze 

zabývá činností myšlenkovou. První školní hodiny se tedy nesou v duchu myšlení, 

vědění, chápání a představování. Předměty  se vyučují po jednom po dobu několika 

týdnů a vytváří tak  jakousi epochu, tedy větší vyučovací jednotku. Pak následují hodiny 

rytmického opakování: výuka cizího jazyka, cvičení, hudba a náboženství. A nakonec 

probíhají manuálně orientované hodiny uměleckého a praktického rázu: ruční práce, 

dílenské práce, práce v zahradě a cvičení s přírodovědnými pokusy apod.  Hlavní 

vyučování pravidelně zahajuje tzv. rytmická část, kdy se hraje na hudební nástroje, 

zpívá, recituje, tleská nebo dupe do rytmu a provádí se řečová cvičení. V nižších třídách 

se rytmickou částí mají děti naladit a nastartovat, může trvat až  20 minut. Končí se 

vyprávěním nějakého příběhu vzhledem k věku dětí, ať už pohádkového, biblického 

nebo o bozích a hrdinech, ale mohou to být i bajky a legendy. 245

“V praktickém vyučování a vlastivědě je kladen důraz na probuzení uvědomění a 

vděčnosti žáka vůči naší minulosti, historii a předchůdcům, na jejichž základech dnes 

můžeme stavět. Že si však nadto také osvojí historicky oprávněný, lidsky vyvážený 

způsob pozorování, musíme umožnit vědomým úsilím.” 246 

Ve 4. třídě se v rámci výuky vlastivědy seznamují děti s okolím, s jeho dějinami, mluví 

o území a zástavbě. Výuku bohatě doplňují pěší výlety a exkurze do zemědělských 

usedlostí, mlýnů, továren, muzeí, kostelů, radnic atd. Děti zachycují v obrazech, co 

pozorovaly. 246

V 5. školním roce se namísto vlastivědy začne vyučovat vlastní zeměpis a “děti vstoupí 

na území skutečnosti.” 247  Pro Rudolfa Steinera je zeměpis stěžejním předmětem: “ 

Když ho podáváme opravdu názorně, pak stavíme člověka do prostoru, vytváříme v 247 
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něm obzvláště to, co mu vštěpuje zájem o svět a to se ukáže nejrozmanitějším způsobem 

v účincích. Člověk, jemuž zeměpis podáváme rozumně, je vůči svým bližním mnohem 

laskavější než takový, který se soužití v prostoru nenaučil. Naučí se soužití s ostatními 

lidmi, bere ohled na ostatní. Tyto věci se odrážejí silně ve vytváření morálky; a 

potlačování zeměpisu neznamená nic jiného než averzi vůči lásce k bližnímu.” 247

V 7. a 8. třídě se vyprávěním upozorňuje více na kulturní tradice a duchovní život. 247  

“Dnes se mluví již o mládeži “bez dějin”. Zájem o dějinné souvislosti se musí teprve 

probudit. Neboť jen z porozumění minulosti dá se opravdu zvládnout přítomnost, utvářet 

budoucnost. Výuka dějepisu v raných školních letech nabývá zde obzvláštního významu, 

poněvadž poskytuje často trvalé a působivé dojmy.” 248 Pro waldorfskou pedagogiku je 

důležitější  všeobecně lidské než národní hledisko. Ve 4. třídě si žáci osvojovali minulost 

vlastního domova a v 5. třídě se dějinami vlastního národa již  nezabývají, ale soustředí 

se rovnou na dějiny světové. Waldorfská pedagogika se snaží umožnit dětem, aby si 

vybraly  z dějin svého hrdinu. Pro mladého člověka je nesmírně důležité a přínosné 

setkat se s někým, kdo si zaslouží jeho úctu. Takové setkání je mu pak pomocí při 

orientaci v životě. 248

Skrze pravidelně zařazované dramatické hry se probouzí žákovy city, i takové, které by 

se možná nemusely  projevit celý  život. Proto jsou tyto hry součástí běžného života 

školy. “Cit pro styl, cit pro takt, smysl pro formu – takové pocity mají svůj osudový 

význam pro celý život – a pravděpodobně nejen vnější, estetizující účinek pro ten 

okamžik.” 249

Waldorfská pedagogika se snaží v dětech probudit cit pro spravedlnost a bezpráví. A 

nejčastěji k tomu využívá pohádky. Přikládá jim obrovský  význam.”Jsou-li pohádky 

vyprávěny správným způsobem, tj. nesentimentálně, bez rozumářských výkladů, šetrně, 

ba křehce, a aniž přidáváme různé detaily, může být líčení čarodějnic a obrů pro děti 

právě správný způsob, jak prožít “zlo ve světě” v obraze, dříve než je samy potkají.” 250
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Velký  důraz se klade na pozitivní vztah mezi žáky a učiteli a na jejich vzájemnou 

spolupráci. Rudolf Grosse, dlouholetý  waldorfský učitel, popisuje ve své knize “Erlebte 

Pedagogik” (1984), jak se mu jevilo prostředí waldorfské školy z pohledu 

sedmnáctiletého: 

“ Jakoby každý znal hranice svého chování. V nižších třídách existoval samozřejmě 

určitý řád a pravidla, ale jen v nejnutnější míře. Vcelku byla síla, jediná, která 

udržovala veškerou činnost školy – bezprostřední lidský kontakt mezi učiteli a žáky.” 251

Steiner předával učitelům poselství, aby  na dítě hleděli jako na božskou hádanku, kterou 

by měli rozluštit láskyplným výchovným uměním. 251

“Živé slovo má ve waldorfských školách větší váhu než učebnice.” 252  Je natolik 

působivé, že v prvních třídách zcela nahrazuje učebnice a ve vyšších třídách s výjimkou 

ojedinělého použití knihy zrovna tak.  “Živé a s vnitřním nasazením učitele nesené 

vyučování vyvolává v dětech chuť spolupracovat. Živé slovo od člověka k člověku je 

účinnou metodou pro sociální, plně lidskou výchovu – právě uprostřed věku technických 

informací a médií.” 252
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Závěr k teoretické části:

Zeptejme se sami sebe, jací jsme lidé a jací chceme být. Zeptejme se, zda společnost 

lidí, národ, potřebujeme k vlastnímu životu, zda země, ve které žijeme, pro nás něco 

znamená. Zeptejme se každý  svého svědomí, zda přijímáme osobně zodpovědnost za 

život v ní. Dělám já vše, co mohu, abych na své konání a tedy na svou vlast mohla být 

hrdá? Není vlastenectví náhodou tím ztraceným smyslem pro vše a pro každého, tím 

hnacím motorem a motivací? Není vlastenectví řešením, či prevencí mnohých 

společenských či politických katastrof?Nejsou snad všechny morální hodnoty obsaženy 

v samotné jeho podstatě?

Není to na vládě, na prezidentovi ani na církvi, je to jen a pouze na každém z nás, čím 

se chceme ve svém životě řídit, čím a kým chceme být my i naše děti obklopeni. Jen na 

našem svědomí. “Politika nerozhoduje o osudech národů, ale rozhodují city a ideje, jež 

nevznikají v parlamentech, nýbrž v srdcích a hlavách charakterů, charakterů nejen 

světem slavených, ale i těch, již tráví život v neúhledných chatách v mozolné práci. City 

a ideje se rozšiřují rodíce city a ideje nové, čerstvé city a nové ideje vychovávají nová a 

nová pokolení, někdy pak těmto citům a ideám vynikající praktikové dávají výraz 

politický.” 253

Jsme skutečně svobodní, nebo jsme v našich duších zůstali vězni komunismu?

“(...) komunistovi jest tedy příjemnou a veselou zábavou dočítati se o falši a ničemnosti 

vládnoucích vrstev a miluje mrskání bičem. Kde by v jiné duši nad slovy o falši, zradě a 

ničemnosti tesklivě hrklo, tu se koutky komunistických úst roztáhnou k pobavenému 

úsměvu. 

(...) Je upřímně potěšena, když se dovídá o nejhorších hanebnostech, mrzkostech a 

gaunerstvech ve vládnoucích vrstvách.” 254, nejen ve vládnoucích vrstvách.

Pokud ano, pak už nám zbývají pouze zázraky.
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II.  EMPIRICKÁ ČÁST
 Záměrem praktické části této diplomové práce je nalézt odpovědi na otázky ke 

každé ze tří oblastí, které z různých úhlů pohledu sledují výchovu k vlastenectví na 

vybraných školách. Zaměřuji se zde nejen na zjištění postojů a názorů žáků, učitelů a 

vedoucích představitelů školy  na téma vlastenectví a výchovy k němu, ale i na způsob, 

jakým k němu své žáky učitelé vedou, tj. jakým způsobem u nich rozvíjejí nutné 

předpoklady pro vznik vlasteneckého citu. Na vzorku tří různých škol bych na závěr 

chtěla ukázat případné rozdíly  či shody mezi jednotlivými školami a mezi jednotlivými 

třídami v rámci vybrané školy.

Na tomto místě bych rovněž  ráda uvedla, že vzhledem k tomu, že se zaměřuji na 

kvalitativní zpracování výzkumu a pracuji s malým, ale podrobným vzorkem 

respondentů v každé ze tří oblastí, nelze očekávat vysokou míru objektivnosti. Také 

bych ráda podotkla, že veškeré výstupy, které jsem vypracovala na základě 

respondentových odpovědí jsou ovlivněny především mírou mého porozumění 

respondentovi.

1.   VÝZKUM

 Vzhledem k tomu, že se má práce zaměřuje na výchovný proces v otázce 

vlastenectví na školách, soustředím se zejména na zmapování jeho kvality. Zajímá mne, 

co si pod pojmem vlastenectví představují učitelé a představení školy a jakou váhu 

přikládají výchově k němu, neboť jsou jejími klíčovými prostředníky. Působí na děti 

svým vzorem, proto jsou důležité jejich osobní hodnoty, životní postoje a názory. 

Snažím se prostřednictvím svého výzkumu vysledovat, jakým způsobem se učitelé snaží 

přistupovat k výuce a obohacovat ji v rámci jednotlivých okruhů, které svým obsahem 

vedou žáka k vlasteneckému uvědomění. 

 Dále se pokusím vyhodnotit, jaký výsledný efekt má výchova k vlastenectví na 

samotné žáky na každé ze tří sledovaných škol. Formou hloubkových rozhovorů a třídní 

diskuse se pokusím zjistit úroveň znalostí a jejich využití v kontextu, kvalitu 

utvářejících se hodnot a názorů, existenci základů morálního chování a celkový osobní 
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přístup k danému tématu jednotlivých žáků pátých tříd. Pokusím se vysledovat, jakou 

roli hraje v žákově přístupu osobnost učitele. 

 Nakonec získané výsledky jednotlivých škol a pátých tříd porovnám mezi sebou 

navzájem.

1.1  Průzkumné metody:

 Za účelem získání potřebných dat ke zpracování jsem vzhledem ke 

kvalitativnímu způsobu výzkumu volila tyto výzkumné metody:

- Metoda strukturovaného a polostrukturovaného rozhovoru: tato metoda umožňuje 

navázání osobního kontaktu, který  je důležitý  pro vzájemnou důvěru a otevřenost ve 

sdělování. Dává prostor k detailnějšímu a přesnějšímu vyjadřování. Výzkumník může 

okamžitě jednat a dle respondentových reakcí usměrňovat další průběh rozhovoru. 

Respondent má možnost ujistit se, zda správně rozumí otázce, a předejít  tak 

nedorozumění. Tato metoda umožní získávání dat nad rámec samotných otázek.

- Metoda ohniskové skupiny: výzkumník určuje zaměření diskuse, udá její ohnisko, tedy 

určité aktuální téma, a celou diskusi řídí. Tato metoda umožňuje skupinovou interakci.

- Metoda audiozáznamu. a záznamového archu: tyto metody jsem zvolila ke zpracování 

kvalitativních dat získávaných při rozhovorech a třídních besedách.

- Metoda kontrastů a srovnávání: tuto metodu použiji v závěrečné analýze ve všech 

třech oblastech

- Metoda faktorování: tato metoda se soustředí na odhalení faktorů, které nejsou přímo 

pozorovatelné, mají implicitní charakter, ale ovlivňují určitý jev, situaci apod.

1.2  Cíl výzkumu

 Základním cílem této práce je zjistit, jaký přístup mají učitelé v otázce výchovy 

k vlastenectví. Je podstatné získat přehled o tom, jakým způsobem a jak aktivně učitelé 

svěřené žáky vedou k rozvoji vlasteneckého cítění, k uvědomění si národní 

sounáležitosti a jak se to projevuje na žácích samotných. Je tedy nesmírně důležité 

zdokumentovat, jaký  mají jednotliví učitelé či vedoucí představitelé škol osobní vztah k 

vlastenectví, zda je pro ně výchova k němu smysluplná a jak moc ji preferují. Dalším 
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cílem je rovněž poukázat na spojitost hloubky vlasteneckého přesvědčení učitele s 

úrovní znalostí žáka získaných v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí, jichž  se 

výchova k vlastenectví blíže dotýká. Hlavním cílem je rovněž poukázat  na spojitost 

hloubky vlasteneckého přesvědčení učitele s úrovní a přístupem jeho žáků k danému 

tématu. 

1.3  Vymezení skupiny respondentů

 Ve své výzkumné práci jsem se obrátila na tři druhy základních škol v České 

republice: státní základní školu, soukromou základní školu a jeden typ  alternativní 

školy, waldorfskou základní školu. V rámci těchto škol jsem oslovila žáky pátých 

ročníků, vedoucí představitele a samotné učitele.

V první oblasti jsem provedla hloubkový strukturovaný  rozhovor s dvěma žáky z páté 

třídy  na každé ze tří základních škol. Snažila jsem se volit tak, aby byla zastoupena obě 

pohlaví. Ve dvou školách jsem tedy v každé z nich hovořila s jedním chlapcem a jednou 

dívkou z páté třídy. Na státní základní škole jsem vybrala jednu dívku z každé páté 

třídy. Šlo mi o to, také porovnat žáky různých pátých tříd stejné školy mezi sebou. A 

dívky jsem vybrala cíleně, vzhledem k jejich pravděpodobně pokročilejšímu duševnímu 

vývoji.

V druhé oblasti výzkumu jsem vedla s jednotlivými pátými třídami skupinovou diskusi 

zakončenou vypracováním samostatného úkolu, kdy se měli žáci ve dvojicích pokusit 

sestavit “vlastenecké desatero”. Tato diskuse proběhla v jedné páté třídě na soukromé 

základní škole a ve dvou pátých třídách na státní základní škole za účelem dvou 

hledisek srovnávání. Nejprve se pokusím porovnat jednotlivé páté třídy dvou různých 

škol mezi sebou navzájem a poté dvě páté třídy v rámci jedné školy.

V poslední, třetí oblasti jsem oslovila polostrukturovaným rozhovorem 4 učitele ze 4 

pátých tříd a také jednoho vedoucího představitele z každé školy, dva ředitele a jednu 

paní zástupkyni.
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1.4   Jednotlivé oblasti výzkumu a související výzkumné otázky

 Nejdůležitějším úkolem bylo nalezení odpovědí na výzkumné otázky v rámci tří 

oblastí, na které jsem se ve svém výzkumu ve vybraných školách zaměřila:

1. Oblast strukturovaného rozhovoru s jednotlivými žáky pátých ročníků na každé škole.          

V této oblasti se soustředím na zmapování osobních postojů a názorů každého žáka k 

danému tématu a na úroveň každého z předpokladů podstatných pro rozvoj 

vlasteneckého cítění (množství a kvalita nabytých vědomostí, základy  morálního 

chování, žebříček utvářejících se hodnot, vliv vzoru).

2. Oblast třídní diskuse

V této oblasti se snažím posoudit míru skupinové interakce v rámci řízené diskuse, 

schopnost žáků vybavit si jednotlivé aktivity spojené s poznáváním vlastní země, 

například  po její historické a zeměpisné stránce, které by utvářely jejich vztah k vlastní 

zemi a pomáhaly navodit pocit sounáležitosti s ní. V závěrečném vypracování úkolu do 

dvojic na téma “desatero vlastenectví” sleduji úroveň rozvíjejících se názorů, hodnot a 

míru jejich uvažování nad daným tématem. (viz. příloha) Zaměřuji se zde na detailnost a 

úroveň znalostí, na osobní názorové preference jednotlivých žáků a sleduji celkovou 

třídní atmosféru.

3. Oblast polostrukturovaného rozhovoru s jednotlivými vedoucími představiteli  a 

učiteli vybraných škol.V poslední oblasti se snažím zmapovat úroveň osobních 

postojů a názorů jednotlivých pedagogů na téma vlastenectví a výchovy k němu. 

Rovněž tak se snažím posoudit míru vlivu učitele na rozvoji vlasteneckého 

uvědoměni jemu svěřených žáků. Sleduji jakým způsobem své žáky k němu vedou a 

zda výuku v této oblasti z vlastní iniciativy nějak obohacují.

 Výzkumné otázky k jednotlivým oblastem výzkumu:

1. oblast: 1. Jaká je úroveň znalostí žáka a jeho předpokladů nutných k rozvoji

       vlasteneckého cítění?

  2. Jaká je míra uvědomění národní identity?

  3. Jaký zdroj motivující žáka k rozvoji pocitu sounáležitosti se jeví jako 

      nejpodstatnější? Je to množství a úroveň znalostí, nebo vzor? 
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2. oblast: 1. Jaké bylo zapojení dětí a celková atmosféra během diskuse?

  2. Jaká byla úroveň získaných vědomostí a schopnost jejich využítí v  

                            rámci diskuse?

  3. Jak velký vliv má na děti osobnost učitele, jeho vlastní přesvědčení a 

                           přístup  k dané problematice? Jakým způsobem se dotýká celé diskuse?

3. oblast: 1. Jak důležité místo v životě má podle učitele vlastenectví? A jak je tedy  

      pro něho podstatná výchova k němu?

  2. Jakým způsobem vede učitel žáka k vlastenectví?

  3. Jak je v současnosti podle učitele zastoupena vlastenecká výchova na  

    školách? Jak je obsažena v kurikulu a v jednotlivých předmětech?

2.  OBLAST STRUKTUROVANÉHO ROZHOVORU S JEDNOTLIVÝMI ŽÁKY  

     PÁTÝCH TŘÍD VYBRANÝCH ŠKOL

 V této oblasti jsem vedla individuální hloubkové rozhovory s žáky  pátých tříd na 

třech různých školách. Na soukromé základní škole s jedním chlapcem a jednou dívkou, 

na státní základní škole s dvěma dívkami a na alternativní škole s jedním chlapcem a 

jednou dívkou.

Obsah rozhovoru jsem si připravila pomocí 29 strukturovaných otevřených otázek (viz 

příloha č. 1) a 7 seznamovacích otázek, na které mohli žáci volně odpovědět a které jsem 

ještě často doplňovala o rozvíjející otázky. Každý  rozhovor jsem započala vzájemným 

představením a krátkým seznámením s mou prací, s jejím tématem a účelem. Ujistila 

jsem respondenta o důvěrném zpracování poskytnutých informací. Uvedla jsem 

přibližnou časovou náročnost celého rozhovoru a u každého respondenta jsem se 

ujistila, že průběh celého rozhovoru mohu zaznamenávat na kameru v nastavení pouze 

pro audio záznam.

V prvních 7 seznamovacích otázkách jsem se dotazovala na bydliště, zda je z Prahy a 

nebo dojíždí z jejího okolí. Dále na to, jestli žije rád/a v České republice, jaké je 

národnosti a jaké národnosti jsou rodiče, jakými hovoří jazyky, zda upřednostňuje 
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češtinu a má ji rád/a, jak dlouho navštěvuje konkrétní základní školu a zda je členem 

nějakého specifického oddílu. Ostatní otázky  plynule následovaly. V případě, že žák 

obtížně reagoval, vyšla jsem mu vstříc volně formulovanými upřesňujícími otázkami.

 Všechny rozhovory trvaly v průměru 15–20 minut a byly uskutečněny ve 

vymezeném a klidném prostředí školy.

2.1. Interpretace výsledků rozhovoru

 Znění jednotlivých rozhovorů je uvedeno v příloze č. 3 této diplomové práce. V 

této části práce uvádím pouze odpovědi žáků vzhledem k jednotlivým výzkumným 

otázkám, tak jak se k nim vztahovaly.

2.1.1  Waldorfská základní škola:

Obě děti vykazují podobnou míru vědomostí nabytých v rámci vyučování. Je znát, že 

prožitkový  způsob výuky, který  waldorfská pedagogika upřednostňuje, má u nich, stejně 

jako vyučování předmětů v epochách, velmi pozitivní účinky  na zapamatování učiva. 

Navzdory tomu, že se v rámci základní školy, a zejména pak na jejím prvním stupni, 

neoperuje s pojmy, jim pojem vlastenectví nebyl neznámý  a oba, ačkoliv každý  jinak, 

jej správně interpretovali. U dívky si nejsem jista, zda své interpretaci i správně 

porozuměla.

Oba si na připodobnění s členstvím v nějakém klubu či družstvu uměli navzdory 

rozdílným zkušenostem představit svou sounáležitost k vlastní zemi. 

V rámci školy si vybavují různé projekty  a potvrzují vlastním srovnáváním přístupu 

jednotlivých učitelů způsob vedení skrze prožitek jako zábavnější a jim bližší formu. 

Projekty, v rámci nichž něco vyráběli a samostatně zjišťovali, nadšeně popisovali jako 

ty, které je nejvíce bavily. Oba dle mého názoru na základě odpovědí pocházejí z vyrov-

naného rodinného prostředí, kde nacházejí pozornost, mohou uplatnit svůj projev a 

názory  a dostanou odpovědi na své otázky. U dívky navíc rodiče prokazují i jistou jed-

notnost s waldorfskou pedagogikou alespoň v názoru na ovlivňování dítěte svými soudy 

aniž  by o ně žádalo. Eliška: “Třeba taky při volbách, to jsme si o tom povídali doma. 

Názory rodičů jsem neslyšela, nechtěli se o tom přede mnou vyjadřovat.”
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Pokud jsou nějaké větší rozdíly či reakce v jejich odpovědích přisuzuji je vzhledem k 

jejich charakteru k jistému a zcela přirozenému vývojovému rozdílu mužského a žen-

ského pohlaví. Například dívka se již zamýšlela nad tím, jakým člověkem by chtěla být. 

Vnímá více vzory ve svém okolí a na způsob jejich projevu v chování si již  udělala 

vlastní názor. Eliška: “Já bych chtěla, aby si mě lidé pamatovali nejen proto, že jsem 

říkala hezké věci, ale abych je i dělala, ty hezký věci pro tuhle zemi. Chtěla bych taky 

někdy něco dokázat. Tady jsou mi příkladem moji rodiče, že strašně moc věcí tady 

dělají.” V samotných odpovědích na některé obtížnější otázky jednoznačně vykazuje 

známky vyspělosti, kdy je schopna nahlížet na problém z různých stran a uvažovat nad 

nimi. Eliška: “Ono je vlastně potřeba všechno, ale ten kdo má tu zemi strašně rád, tak 

se vykašle na to, jaký je prezident. Někoho to hodně ovlivní, třeba když tady byl 

komunismus. Někomu to zase moc vadí, že tady nemůže nějaký věci dělat, tak se musí na 

nějaký čas odstěhovat do ciziny. Ale pak, když se to zase vrátí do normálu a dá se tady 

zase trošku dýchat,tak se třeba vrátí.”

VO1 –  Jaká je úroveň znalostí žáka a jeho předpokladů nutných k rozvoji

  vlasteneckého cítění?

Oba žáci vykazují kvalitní předpoklady pro dobrý  rozvoj vlasteneckého cítění. Mluví 

rádi česky. Oba již občas prožívají okamžiky hrdosti na svoji národnost. David: “Ano, 

když jsem se koukal na mapu světa, tak jsem si říkal, že je to Česko hezký, má hezký 

tvar.”

Eliška: “Ano, když jsem byla na nějaký hoře, zámku. Nebo když jsem viděla v  muzeu co 

se tady dá najít v Česku a jaký tady jsou rostliny.” Umí si představit, co to obnáší mít 

vlast, dokáží to chápat jako zodpovědnost každého z nás David: “Neměl by svou zemi 

ponižovat, neměl by vyvyšovat jiné země.” Eliška: “Ano, třeba starat se o stromy, něco 

tady postavit, vybudovat, jako školy nebo něco podobného užitečného.”

VO2 – Jaká je míra uvědomění národní identity? Myslím si, že vzhledem k věku 

dostatečná. Eliška: “Když jdu po Praze. Praha má svého ducha, Karlův most, operu. Ve 

škole, když jsme zpívali českou hymnu.”
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VO3 – Jaký zdroj motivující žáka k rozvoji pocitu sounáležitosti se jeví jako 

nejpodstatnější? Je to množství a úroveň znalostí, nebo vzor? I přesto, že z mnohých 

reakcí a odpovědí se jeví vzor jako podstatnější, mně osobně z toho vyplývá kombinace 

obojího. Vědomosti jsou skryté v pozadí jakéhokoliv duševního prožitku. Seznamují 

děti s konkrétními věcmi, situacemi, souvislostmi. Pomohou jim si věci kolem sebe 

uvědomit. Navedou je k tomu, o čem uvažovat. David: “Teď jsme si na angličtině 

vyráběli strom naší rodiny.”

2.1.2   Soukromá základní škola:

Během těchto rozhovorů jsem zejména u chlapce měla častý pocit jistého neporozumění 

otázkám. Musela jsem opakovaně své otázky znovu a jinak interpretovat, abych získala 

odpovídající reakci k otázce. Nepodařilo se mi to u všech otázek, některé jsme tedy  po 

opakovaném neúspěchu nakonec přeskočila. Komunikace s dívkou probíhala bez 

větších nedorozuměních. U obou dětí, které rozhodně budily zdravé sebevědomí a 

disponovaly  vědomostmi jsem nicméně měla pocit neosobního, informativního přístupu 

k danému tématu. Postrádala jsem drobné detaily, které by pouhé informace měnily v 

cosi skutečně důvěrného. Postrádala jsem také větší propojení rodičů a školy v daném 

tématu, které je dle mého mínění na místě, právě v otázce vzájemného propojování 

informací, přibližování historických událostí v podobě skutečných příběhů, které více 

osloví.

Co se týče projektů, oba zmínili pravidelný projekt se spisovateli, kdy  je některý z nich 

navštíví a představí jim svá díla. Na jiné projekty, či setkávání s osobnostmi si 

nevzpomněl ani jeden. V rámci výuky pracují zejména s učebnicemi, cvičebnicemi a 

pracovními listy, které si osobně připravuje třídní učitelka. Obě děti upřednostňují 

samostatnou práci a v případě dívky i ve spojení s tvořivostí. Eli: “No my někdy děláme 

plakáty, což mě baví. Dostaneme nějaké téma, které musíme zpracovávat.” Arnošt: 

“Hodně nám vytváří pracovní listy a pracujeme ve dvojicích.” Svou sounáležitost k 

zemi si oba uvědomují ve spojení s českým jazykem, Arnošt: “Já se jako Čech cítím 

pořád, protože ty různé jazyky hodně země odlišují.” Eli: “Asi když jsme se učili češtinu, 

tak jsem si řekla že se mi ten jazyk líbí, a uvědomila jsem si, že patří k téhle zemi.”
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VO1 –  Jaká je úroveň znalostí žáka a jeho předpokladů nutných k rozvoji

  vlasteneckého cítění?

Dle mého názoru získávají v rámci školy dostatek vědomostí, nicméně si nejsem jista 

zda i dostatek prožitků. Možná je to dáno v tomto případě i tím, že pro vedení dítěte v 

duchu vlastenectví je nutná silně zastoupená duševní stránka samotného pedagoga v 

rámci výuky  a celkové atmosféry školy. Pokud v této otázce a v konkrétním vedení k 

vlastenectví chybí, zůstávají nabyté vědomosti pouhými informacemi. Podotýkám 

ovšem také fakt, že reakce dětí a atmosféru, z které činím své závěry  jsem ovlivnila také 

já osobně kvalitou svého přístupu a působením na jednotlivé žáky. Závěry  nemohou být 

v žádném případě brány za jednoznačné.

VO2 – Jaká je míra uvědomění národní identity? Myslím si, že vzhledem k věku 

dostatečná, nicméně více rozvinuta po stránce informativní nežli prožitkové. Eli: “Česká 

lípa, prezidentská standarta, je tam malý státní znak, velký státní znak, česká vlajka, 

česká pečeť a státní hymna.”

VO3 – Jaký zdroj motivující žáka k rozvoji pocitu sounáležitosti se jeví jako 

nejpodstatnější? Je to množství  a úroveň znalostí, nebo vzor? V této konkrétní třídě 

vnímám osobně prvořadou preferenci v množství a úrovni znalostí. Chybí mi tu 

zastoupení vzoru Arnošt: “Určitě chytrého a určitě chce, abych se nějak i proslavil, že 

bych něco vymyslel.”

2.1.3 Státní základní škola:

V případě těchto dvou dívek se snažím zároveň o porovnání zástupců dvou různých 

pátých tříd na stejné škole. Účel je jediný, zamyslet  se nad vlivem konkrétního učitele 

na jeho žáky, tj. jak velký může být rozdíl mezi dětmi jen o jednu místnost vedle. V 

mém výzkumu se lze nad problémem případně pouze zamyslet. Nemyslím si, že mé 

zkoumání pouhého jednoho vzorku, dvou žákyň dvou pátých tříd, by bylo dostatečné k 

nějakým závěrů. To by  vyžadovalo soustředěný  výzkum pouze na toto téma, navíc 

všech možných faktorů, které by  se na tom podílely  spolu s učitelem. Já tuto otázku 

pouze otvírám více méně z vlastní zvědavosti rovněž  vzhledem k rozdílné úrovni 

diskuse, kterou jsem v každé třídě s dětmi vedla. 

88



Volila jsem záměrně dvě dívky, a to i z důvodu jistého vývojového náskoku oproti 

chlapcům. Jejich odpovědi se zásadně rozcházejí již na samém počátku v rámci 

seznamovacích otázek, což ovšem ještě zdaleka nemusí o ničem svědčit. Během 

rozhovoru jsem některé otázky vzhledem k odpovědím členila dále do rozvíjejících 

otázek. V případě Katky jsem navíc některé otázky musela pro lepší porozumění 

formulovat jinak. 

Vztah obou dívek k České republice je velmi rozdílný. Zatímco Dita zde žije ráda, ráda 

mluví česky, Katka by se nejraději odstěhovala do Rakouska a mluvila raději jinou řečí. 

Od samého začátku spojuje Katka výchovu k vlastenectví, v upravené interpretaci pro ni 

a ostatní děti pátých tříd “lásku ke své zemi”, s negativními vlivy ve společnosti. Katka: 

“Jo, vadí mi tak trochu ten prezident co tu teď máme. Raději bych žila v Rakousku.” 

Rozdíl je dále vidět i v množství kvalitních vzorů a jejich vlivu a rovněž tak v míře 

zkušenosti společenského soužití. Dita je vystavena jak vlivům svého rodinného 

prostředí, tak vlivům dvou oddílů, jejichž  je členkou. Vedle dalšího působení členů a 

představitelů těchto oddílů získává navíc významnou průpravu v soužití s ostatními 

členy společnosti respektováním řádů, akceptováním jisté hierarchie a dalších pravidel v 

rámci těchto malých komunit. Katka není členkou žádného oddílu. 

Rozdílný  je i přístup  například k národní hymně. Dita a její rodina si hymnu prozpěvují 

jen tak doma, kdežto Katka si sotva vzpomene, kdy a kde ji zpívala naposledy.

Svou sounáležitost s českým národem si uvědomují obě. Dita: “Ano, když jdu do lesa,”, 

Katka: “Ano, třeba když se potkám venku s lidmi, co mluví česky.”

V otázce povídání v rámci rodiny má jasnou nevýhodu Kateřina, která na rozdíl od Dity 

čerpá pouze ze školního prostředí. Dita má hned několik průvodců, kteří se jí věnují a 

přibližují ji prostřednictvím svých vlastních zájmů různé zajímavé oblasti. Dita: “Po 

Praze chodíme na malé výstavy”, “Nevypráví, co zažila, ale učí mě různý slohy.” 

“Máma si se mnou povídá o válkách.”
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VO1 –  Jaká je úroveň znalostí žáka a jeho předpokladů nutných k rozvoji

  vlasteneckého cítění?

Zde je zřetelný  jasný rozdíl mezi oběma dívkami. Není ani tolik markantní v rozsahu 

vědomostí, jako spíše ve vlastním přístupu k nim, v zájmu o ně, v detailnosti jejich 

předávání a v neposlední řadě v jejich cíleném vlivu v otázce výchovy  k vlastenectví. 

Otázkou je, zda dochází k zužitkování nabytých vědomostí ve spojení se vzorem učitele 

v otázce vedení k vlasteneckému cítění. Dle mého názoru předpoklady Dity  jsou 

dostatečně rozvíjeny, narozdíl od Katky, kde mi chybí síla vzoru. Katka: “Ani ne, 

protože spíše mě baví se učit o jiných zemích.”, Dita: “ Nečte to jen z učebnice ani z 

pracovních sešitů, ale vypráví nám o tom”

VO2 – Jaká je míra uvědomění národní identity? Dita si v dostatečné míře 

uvědomuje svou národní identitu, Dita: “To je důležitý hodně, protože je to naše země, v 

které jsme se narodili.” Katka si uvědomuje svoji sounáležitost i svoji národnost, možná 

právě proto reaguje podrážděně, stejně jako její rodiče, vůči jakýmkoliv vlivům 

společnosti, které jsou pro ní nepřijatelné. Ovšem nerozumí její podstatě, je ochotna se 

jí hned s prvními problémy vzdát.

Katka: “No... jo, vadí mi tak trochu ten prezident, co tu teď máme. Raději bych žila v 

Rakousku.”

VO3 – Jaký zdroj motivující žáka k rozvoji pocitu sounáležitosti se jeví jako 

nejpodstatnější? Je to množství  a úroveň znalostí, nebo vzor? Znovu je to jiné v 

případě každé z dívek, zatímco Dita má dostatečně rozvíjené vědomosti, které otvírají 

cestu k mnoha různým oblastem, jež jsou kvalitním, působivým vzorem interpretovány 

do podoby vlasteneckých souvislostí, Katka postrádá tento vzor tohoto prostředníka. 

Dita: “Ona vypráví a pak nám dá sešit a píše otázky na tabuli, ono se to tak lépe 

naučí.” Katka: “ Moc ne, držíme se podle učebnice.”
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2.2 Srovnání jednotlivých žáků pátých tříd mezi sebou navzájem:

VO1 –  Jaká je úroveň znalostí žáka a jeho předpokladů nutných k rozvoji

  vlasteneckého cítění?

Dle mého názoru splňují předpoklady nutné k pozitivnímu rozvoji vlasteneckého cítění 

oba žáci waldorfské základní školy  a Dita ze třídy 5.C státní základní školy. Všechny 

navíc pojí dohromady  podobné třídní zázemí a přístup ve výuce. Ve všech případech 

jsou vedeni k vlastenectví prožitkovou formou, způsobem výuky  orientovaným na 

vyprávění příběhu.

Společně s žáky soukromé základní školy je pojí pozitivní přístup k vlastní zemi a 

úroveň vědomostí. Katka se ostatním přibližuje částečně svou úrovní vědomostí.

VO2 – Jaká je míra uvědomění národní identity?

Podle mne si všichni žáci uvědomují svou národní identitu. Eli, Arnošt a Katka 

postrádají dostatek prožitků, které vedou ke skutečnému cítění národní identity.

VO3 – Jaký zdroj motivující žáka k rozvoji pocitu sounáležitosti se jeví jako 

nejpodstatnější? Je to množství a úroveň znalostí, nebo vzor?

Myslím si, že školní prostředí i rodinné zázemí umožňuje vyrovnaný  přísun obou 

zdrojů, jak vědomostí tak osobního vzoru, Elišce, Ditě a Davidovi. Všichni tři se 

vyznačují velmi dobrou úrovní svých vědomostí vzhledem k věku a zkoumané oblasti a 

u všech tří dětí jsou předávány prostřednictvím velmi pozitivního vzoru. Jejich učitelé 

chápou výchovu k vlastenectví za zásadní a jako k takové se k ní i staví ve výuce. Jejich 

schopnost proměny teorie v praxi nakonec dosvědčují samy děti.

3.   OBLAST TŘÍDNÍCH DISKUSÍ

 V této oblasti jsem řídila diskuse na téma vlastenectví v jednotlivých pátých 

třídách na dvou ze sledovaných škol, konkrétně s jednou pátou třídou soukromé 

základní školy a se dvěma pátými třídami státní základní školy. V každé třídě jsem 

představila téma své diplomové práce a vysvětlila co je cílem naší společné diskuse. 

Podstatou bylo navodit žáky, aby si zkusili vybavit co největší množství různých 

zážitků, aktivit, projektů v rámci školy, které je svým způsobem vedly k poznávání 

vlastní země v rámci jakékoliv oblasti a jakéhokoliv zaměření (např. osobnosti). Každou 
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dětmi zmíněnou aktivitu jsem se spolu s nimi snažila rozvést. Zjišťovala jsem, co si z ní 

odnesly, jak ji pochopily a zda si na ni udělaly vlastní názor. Na konci diskuse, která 

většinou trvala zhruba 30 minut, jsem je požádala o vypracování úkolu ve dvojicích, 

kdy se měli zkusit společně zamyslet nad tím, co já sám mohu pro svou zemi a národ 

udělat, jak jí mohu být prospěšný  a tím i sám sobě. Úkol jsem nazvala “Vlastenecké 

desatero”. Své myšlenky se měli pokusit  zaznamenat stručně a jasně minimálně v deseti 

bodech.

Diskuse jsem zaznamenávala na kameru v nastavení pro audio. Žáky jsem samozřejmě 

ujistila, že nebudou natáčeni a ubezpečila jsem se, že jim nahrávání nevadí. Tento svůj 

průzkum opřu v rámci práce jak o výstupy z diskuse, tak o vypracované úkoly (viz příloha 

č. 4).

3.1  Interpretace výsledků diskuse a výstupní práce

3.1.1  Diskuse v 5. A soukromé základní školy: (uvádím jen některé z odpovědí)

Na úvod jsem se dětí optala na národnost a ukázalo se, že se jedná o mnohonárodnostní 

třídu. Státní svátky: Vánoce, 28. říjen

Den vzniku samostatného československého státu: V rámci českého jazyka vytvářely 

děti mapu vyjmenovaných slov, kde vyhledávaly identické názvy obcí či měst. Ve 

spojitosti s udělováním různých vyznamenání v tento svátek si každý z žáků vybral 

nějakou osobnost v naší zemi, které si vážil nebo pro něho byla nějak významná a 

oslovil ji dopisem (obrázek č. ). Oslovovali sportovce, zpěváky, herce, spisovatele aj. 

Dopisy skutečně odeslali a dostali nazpět několik odpovědí.

“Komu myslíte, že se takové vyznamenání má udělovat?”: 

  - někomu kdo něco udělal pro svoji zem, třeba ji reprezentoval na  

                          Olympiádě

- někomu za úspěchy ve vědě

- za dobrý skutek

- za přínos kultuře a umění

92



Téma dobrý  skutek jsme více rozvinuli; přes vysvětlení co si pod tím představujeme 

,jsme se zamýšleli nad tím, jaké dobré skutky  mohli lidé vykonávat vzhledem k 

nějakému určitému historickému období. Konkrétně jsme začali mluvit o komunistické 

diktatuře v naší zemi. “Ošetřovali zraněné během listopadových demonstrací, za války 

ukrývali Židy”

Třídní čitelka připomněla žákům nedávno probírané téma o perzekuci československých 

letců a církevních představitelů za komunismu, které si nevybavili.

Shrnutí:

Děti z této třídy jsem poznala během jejich prvního školního roku, tedy  ještě v první 

třídě. Některé si na mne vzpomněly, nebyla jsem alespoň pro pár z nich zcela cizí. 

Atmosféra třídy byla velmi vstřícná a příjemná. Děti se snažily  hned od začátku 

spolupracovat. S hlasitým vyjadřováním před ostatními neměly žádný  problém. Je 

jasné, že na diskuse a otevřené sdělování vlastních pohledů, myšlenek a názorů jsou 

zvyklé. Bylo pro ně nicméně dosti obtížné si vybavit cokoliv z učiva či projektů ve 

spojení s vlastní zemí. Přičítám to také z velké části mému vedení, které bylo dosti 

neohrabané jak v interpretaci tak i v obsahu. Šlo o první třídu, ve které jsem diskusi 

uskutečňovala.

Závěrečný úkol všichni vypracovali, jak bylo požadováno.

3.1.2  Diskuse v páté třídě státní základní školy 5B:

Projekt o vilách v okolí školy: Žáci obdrželi ve skupinkách obrázek konkrétní vily a 

měli za úkol zjišťovat, kdo v ní žil, komu patřila, popřípadě, jakou měla historii. Celý 

projekt vypracovávali pouze v rámci školy. Poznávací procházku neuskutečnili. 

Osobnost Karla IV: Děti jmenují zejména stavby, které nechal za své vlády  postavit. Na 

otázku, zda touto činností vyjadřuje nějakým způsobem svůj vztah k naší zemi reagují 

pozitivně.

Na otázku jaké státní svátky  znají a jakým způsobem je slaví v rámci školy jmenují 

Vánoce a Velikonoce. Proč se slaví dokáží odůvodnit.
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Návštěva hradu Karlštejn: Diskuse se znovu stočí ke Karlu IV. Děti si nejsou jisté, v 

jaké zemi pobýval nejčastěji.

Vlastenecké desatero: “Jak můžeš ty dát najevo lásku k svojí zemi”. Situaci jsem 

přiblížila na příkladě lásky k rodičům. Některé děti jej pojaly jako výpis toho co se jim 

v České republice líbí, co mají rády a co ne. (viz příloha č.)

Uvádím příklad: Líbí/mám rád/a   Nelíbí/ nemám rád/a

   příroda     chybí moře

   vynálezy     hodně lidí kouří

   mírné podnebí    znečištěné prostředí

   český jazyk    prezident ČR

   kamarádi    špatá internetová síť

Shrnutí:

Ačkoliv mě v této třídě děti osobně již  několikrát potkaly, odučila jsem zde několik 

výtvarných řad, přesto jsem diskusi nedokázala plnohodnotně rozvinout. Děti se 

zdráhaly veřejného projevu. I přesto, že jsem je ubezpečila o správnosti každého jejich 

projevu, názoru, zcela jasně projevovaly  nedůvěru ve své vlastní vzpomínky, nápady a 

názory. Bály se reakce okolí. Také v rámci pracovního úkolu projevily spíše zdráhání 

cokoliv napsat a jediná dvojice, která vypsala deset bodů, se projevila velmi 

pesimisticky. Práci vlastenecké desatero pojala většina z dvojic jako výčet špatných 

stránek v naší zemi.

3.1.3  Diskuse v páté třídě státní základní školy 5.C: 

              (uvádím jen některé z odpovědí)

Exkurze v rámci školy  v přírodě – tvrz Skutina: Děti projevují patřičné znalosti v 

historickém kontextu. Na otázku: “Měli jsme se bránit?” všichni reagují hlasitě Ano.

Strahovský  klášter – Výstava válečných fotografií týkajících se válečného letectva: 

Maminka jedné žačky je výstavou provedla i s výkladem. Na otázku: “Co na tebe 

zapůsobilo?” odpovídají:

                   - letci dokázali přežít, museli být velmi stateční,
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        - bylo to hodně smutný, mluvilo se o tom jak se lidé snažili utéct z  

            koncentračních táborů.

“Proč se musíme o té válečné době stále bavit?”: 

  - abysme věděli jak to vypadalo a už to nikdy neudělali,

- abysme věděli co dělat, kdyby se něco takového stalo,

- aby kdyby někdo tvrdil že to nebylo, tak abysme mu řekli, že to bylo,

-  abychom věděli co je dobro a zlo.

“Můžu já sám něčeho dosáhnout, něco změnit, aby se to už nikdy nestalo?”:

- budu se hodně učit abych mohla být prezidentka a zamezit tomu.

- budu protestovat

 Státní svátky dokáží zmínit všechny a stejně tak jsou schopni je odůvodnit. 

Delší diskusi jsem rozvinula na téma vzniku samostatného Československa. S daným 

tématem spojovali odpovídající osobnosti a byli schopni korektní historické reprodukce. 

Sami v kontextu diskuse, když jsme se zamýšleli nad tím, kdo se snažil o osamostatnění 

českého národa narazili na slovo vlastenci. Pojem chápou:

                - něco vlastnili

                - měli rádi svoji zemi

Dalšími dotazy se s dětmi přes jejich odpovědi dostáváme k zamýšlení například nad 

tím, jak se může projevit taková radost z  nabyté svobody, z vlastního samostatného 

státu. Pro co všechno to může být motivací. Co je důležité pro tu novou zemi: hymna, 

dobře se o ni starat, aby v ní žili čestní lidé. 

“Setkali jste se s nějakou známou osobností?” 

  - Václav Klaus, byl to náš prezident, proto byl významnou osobností.

- Praděda, fotografoval československé letce za války v Británii.

Vlastenecké desatero: “Jak můžeš ty dát najevo lásku k svojí zemi, jde to?”. Situaci 

jsem znovu přiblížila na příkladě lásky k rodičům. Na ukázku uvádím některé z 

odpovědí: (viz příloha č. )  

  - nebudu házet odpadky do přírody,

- nebudu ji pomlouvat,

- nebudu pomlouvat našeho prezidenta,
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- recykluju,

- respektuju zákony,

- chráníme české památky,

- učíme přistěhovalce češtinu,

- nenechám své zemi nadávat,

- umím českou hymnu,

- vymýšlím nové věci,

- každý Čech má právo na svůj názor.

Shrnutí: 

S dětmi v této třídě jsem se viděla poprvé. Na otázky začaly téměř okamžitě reagovat. 

Počáteční zdrženlivost překonaly velmi rychle. V rámci celé diskuse reagovaly živě a 

bylo znát, že takovéto diskuse nevedou poprvé, ale že si na daná témata často povídají. 

Nejen že uměly  využít svých znalostí v kontextu celé diskuse, navíc byly schopné 

reagovat vlastními názory. Rovněž tak bylo zřejmé, že se více zabývají vlastnostmi 

člověka, potažmo jeho morálním chováním. Celková atmosféra byla velmi příjemná, 

děti se navzájem respektovaly. Do diskuse se zapojili téměř všichni žáci. Každá dvojice 

odevzdala zcela vyhotovený pracovní úkol (viz. příloha č. ). Všichni pochopili jeho 

zadání dle mého očekávání.

Jak mi později paní učitelka sdělila, pojem vlastenectví a vše s ním spojené, tedy i 

morálka, etika, hodnoty aj., je jí velmi blízké a často toto téma s žáky otvírá.

3.2  Vzájemné srovnání pátých tříd:

Zejména v této oblasti výzkumu shledávám velmi obtížným vzájemné srovnávání 

jednotlivých tříd a vyvozování konkrétních a objektivních závěrů. Spolupráce dětí byla 

velmi závislá na mých vlastních komunikativních a vyjadřovacích schopnostech. Navíc 

šlo o otevřené diskuse, které sice cíleně směřovaly  k tématu vlastenectví, ale rozvíjely 

se svými konkrétními směry podleo dpovědí a reakcím žáků. Diskusi samotnou dále 

ovlivňovala celá řada dalších faktorů, například pořadí, s kým jsem ji vedla na prvním 

místě a s kým až nakonec, kdy už jsem nabyla nějaké zkušenosti a diskusi jsem řídila 
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plynuleji. Dále čas: jinak děti reagují odpoledne a jinak ráno, nebo když jsou unavené 

po náročném předmětu. Dalšími faktory jsou zkušenost dětí s vlastním tématem a stud 

se otevřeně vyjadřovat, který  nemusí nutně znamenat, že dítě neví. Roli nakonec mohou 

hrát i sympatie.

V otázce srovnávání jednotlivých tříd tedy mohu nabídnout pouze svůj, ne zcela 

objektivní, názor.

Třída 5B a 5C, ačkoliv patří do stejné školy, vykazují dle mého názoru zcela odlišnou 

úroveň znalostí, zkušeností s tématem a nakonec i schopností otevřeně diskutovat. 

Rozdíl mezi těmito třídami se mi zdál velmi markantní. Hlavní rozdíl se jevil v míře 

nadšení pro dané téma. 5.B šlo velmi obtížně motivovat, postoj dětí a jejich projevy mi 

připomínal svým způsobem syndrom vyhoření, jakoby nebyly  pro nic zapáleny. To 

velmi silně kontrastovalo s třídou 5.C, kde vládla hned od začátku živá atmosféra. Téma 

děti evidentně zajímalo a dokázaly je plnohodnotně obohacovat svými vstupy. To mimo 

jiné dokazovala i úroveň závěrečných úkolů. Vzhledem k rozhovoru, který jsem vedla 

také s každou z třídních učitelek zmíněných tříd, je nasnadě uvažovat o zásadním vlivu 

učitele na své žáky nehledě na školu, školní program či její filosofii. Lze tak uvažovat i 

proto, že třídy 5.C a 5.A soukromé základní školy se ve výsledku dramaticky 

neodlišovaly i přesto, že v tomto případě jsem ovlivňovala diskusi svým nekvalitním 

vedením já. Třída 5.A soukromé školy vykazovala oproti 5.C menší schopnost žáků 

uvědomovat si spojitost znalostí z jednotlivých oblastí s pojmem vlastenectví.

To vyvolává další otázku. Má pedagog v rámci prvního stupně zmiňovat od počátku 

v kontextu výuky její spojení  s pojmem vlastenectví  nebo ne? Zde je škoda, že 

nemohu nabídnout ke srovnání diskusi v páté třídě waldorfské školy, jejíž filosofie, jak 

jsem pochopila, je na prvním stupni zcela proti otevřenému spojování pojmu s 

prožitkem. 

Třída 5.C vykazovala jednoznačně nejlepší výsledky a to jak v diskusi samotné, tak i v 

závěrečném úkolu “Vlastenecké desatero” až na jeden stěžejní fakt, několik prací 

obsahovalo jako jeden bod vlasteneckého desatera velmi negativní zmínku vůči 

národnostním menšinám, přistěhovalcům. Způsob, jakým tento bod interpretovalo 

několik dětí byl hraničící s otevřeným rasismem. “Nepodporovat cizí národnosti”, 
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“Nenechat cizince prosazovat své zvyky”, “Nenechat rozmnožovat cizí země” Na 

základě dalších prací je zřejmé, že záměr učitele bylo upozornit na dodržování řádů a 

pravidel hostitelské země“Když u nás žijí cizinci, přesvědčit je, ať se řídí našimi 

zákony.” Nicméně, několik děti si to vyložilo jinak. Zde se naskýtá další otázka. Hrozí 

ve výchově k vlastenectví výchova k nacionalismu? A souvisí toto nebezpečí s 

věkem dětí?

4.   OBLAST POLOSTRUKTUROVANÝCH ROZHOVORŮ S JEDNOTLIVÝMI   

      VEDOUCÍMI PŘEDSTAVITELI A UČITELI VYBRANÝCH ŠKOL

 V této oblasti jsem vedla individuální hloubkové rozhovory s jednotlivými 

vedoucími představiteli a učiteli tří vybraných škol. Na Waldorfské a soukromé základní 

škole jsem oslovila jednoho třídního učitele pátého ročníku a jednoho vedoucího 

představitele školy. Ve Waldorské škole se do rozhovoru s panem ředitelem aktivně 

zapojovala také jeho paní a celý rozhovor obohacovala svými cennými poznámkami s 

pozice zkušené představitelky  waldorfské pedagogiky. Na státní základní škole jsem 

oslovila paní zástupkyni a dvě třídní učitelky  pátých ročníků. Naskytla se mi příležitost, 

porovnat dvě páté třídy jedné školy. 

K rozhovoru jsme si připravila okruh zhruba jedenácti otázek, (viz příloha č. 2) kterými 

jsem se snažila řídit. Prvořadé pro mne bylo respondentovi do rozhovoru příliš 

nezasahovat a umožnit mu, aby řekl vše co mu ve spojení s otázkou přišlo důležité. 

Rozhovory tím většinou získaly podobu příjemného povídání, které umožňovalo 

doplňující otázky. (viz příloha č. 2)

Každý rozhovor jsem započala vzájemným představením a krátkým seznámením s mou 

prací, s jejím tématem a účelem. Ujistila jsem respondenta o věrohodném zpracování 

poskytnutých informací a pokud jsem byla požádána, umožnila jsem mu kontrolu 

zaznamenaných odpovědí. Uvedla jsem přibližnou časovou náročnost celého rozhovoru 

a s každým respondentem jsem se ujistila, že průběh celého rozhovoru mohu 

zaznamenávat na kameru v nastavení pouze pro audio záznam.
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U většiny respondentů jsem rozhovor započala úvodními otázkami, kdy jsem se jich 

ptala na národnost a odkud pochází, zda z městského či venkovského prostředí. Ostatní 

otázky plynule následovaly. V případě, že respondent obtížně reagoval, vyšla jsem mu 

vstříct volně formulovanými upřesňujícími otázkami.

 Všechny rozhovory trvaly v průměru 20 - 30 minut a byly uskutečněny ve 

vymezeném a klidném prostředí školy.

4.1.  Identifikace respondentů

Všichni respondenti jsou středního produktivního věku vysokoškolského vzdělání. 

UW =  paní učitelka waldorfské základní školy

ŘW =  pan ředitel waldorfské školy

MW = manželka pana ředitele waldorfské školy

UP = paní učitelka soukromé základní školy

ŘP = pan ředitel soukromé základní školy

UD1 = paní učitelka třídy 5.B na státní základní škole

UD2 = paní učitelka třídy 5.A na státní základní škole

ZD =  paní zástupkyně ředitele státní základní školy

4.2. Interpretace výsledků rozhovoru jednotlivých škol

 Znění jednotlivých rozhovorů je uvedeno v příloze č. 6 této diplomové práce. V 

této části práce uvádím pouze odpovědi respondentů vzhledem k jednotlivým 

výzkumným otázkám, tak jak se k nim vztahovaly.

4.2.1  Waldorfská škola:

VO1 – Jak důležité místo v životě má podle učitele vlastenectví? A jak je tedy pro  

            něho podstatná výchova k němu?

 Všichni respondenti se shodují na tom, že výchova k vlastenectví je smysluplná a 

podstatná nicméně je nutné zdůraznit, že na prvním stupni pouze v její prožitkové 
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oblasti. UW: “Nejsou to jen tak nějaké povrchní prožitky, ale velmi kultivované a 

umělecké.” MW: “Ta prožitková forma je podstatná”.

Respondenti ŘW a UW oba vnímají vlastenectví jako sounáležitost k vlastním 

kořenům, rodině, rodu. UW :“ Znalost vlastních kořenů a pocit sounáležitosti se svou 

rodinou a rodem. Díky tomu pak mohu prožít i tu spojitost se svým národem. Jinudy 

cesta nevede, než přes rodinu.”  ŘW: “Máme ve vlasti osobní kořeny, svou rodinu.” 

ŘW ještě i navíc zdůrazňuje samotný  pojem vlast, jako konkrétní místo, s kterým je 

spjato mnoho rovin: umělecká, kulturní, náboženská a osobní. Vztah k ní je pro člověka 

prvořadý, jinak by nebyl schopen mít vztah k nikomu jinému. ŘW: “Pro mne je 

vlastenectví vlastně uvědomovat si kdo jsem, odkud přicházím, v jakém protoru žiji, co 

vlastně můžu dát světu kolem a co si z něj smím zase vzít. 

V tom smyslu se cítím vlastencem.” Vlastenectví je pro něj pojem, který nelze označovat 

jako pozitivní či negativní.

UW se rovněž cítí být vlastencem a v jejím postoji ji neovlivní žádná situace v zemi. 

UW: “Já jsem šťastná, že jsem Češka.” Jejím velkým vzorem v utváření vlastních 

hodnot směřujícím k vlastenectví byla babička, s kterou měla velmi blízký  vztah, 

založený  na vzájemné úctě. Podstatná a určující je tedy rodina, společné zážitky, 

pravidelná setkávání. Ostatní dva respondenti rovněž  jmenují rodinu jako zásadní v 

jejich vlasteneckém vývoji. 

MW: “Dědeček. I přesto, že mluvil sedmi jazyky a nebyl úplný Čech, tak to on mě k 

češství přivedl.” ŘW navíc zmiňuje ještě pozitivní vliv školy ŘW: “Tam jsem potkal 

řadu kvalitních lidí, byť jsme žili v době politicky velmi deformované.”

VO2 – Jakým způsobem vede učitel žáka k vlastenectví?

Waldorfská pedagogika sdružuje společně pedagogy, kteří se jí většinou řídí z vlastního 

přesvědčení. Je to podle mne jistý  druh filosofie, který  je všechny  spojuje dohromady. 

Nejen učitele, ale i rodiče. Již jen absence učebnic vede děti svým specifickým 

způsobem výuky, založeným na velmi blízkém vztahu pedagoga s žáky, k učení, k 

poznávání a rovněž tak i k vlastenectví. Slovo má na této škole svůj skutečný význam. 

Mluvené slovo v podobě pohádek, legend, historických příběhů, povídání o známých 
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osobnostech, povídání o přírodě, o památkách, ale i příběhy ze života učitelů, jejich 

vzpomínky na dětství, na své vlastní zkušenosti a jejich vzájemné sdílení s dětmi 

provází všechny třídy základní školy. UW: “ Na prvním stupni považuji za 

nejdůležitější prožitek. Hodně dětem vyprávím příběhy z mého života, o své rodině a 

celém rodě. Vyprávím jim o tom, jak jsem žila na Moravě a co všechno jsem tam zažila, 

jak jsem například řešila konflikty s kamarády.”

Tím, že dětem přibližují svůj vztah k rodině, k rodu a ke svému rodišti pokládají skryté 

základy pro jejich budoucí uvědomění a opravdové prožívání své národní identity. UW: 

“To, že to je o vlastenectví, si uvědomuji až teď. Nejprve mluvím o rodině a o tom, kde 

žijeme, odkud jsme. To je ten prožitek vlastenectví.” Na děti v tomto směru působí nejen 

slovem, ale i jazykem. ŘW: “Už to, že mluví česky, je jasná sounáležitost s touto vlastí. 

Takže třeba skrze řeč, skrze češtinu”. Základem pro budoucí uvědomění a vznik 

vlasteneckého citu je ale i poznání v té geografické oblasti, kdy žáci začínají 

poznáváním nejbližšího okolí školy  a končí v deváté třídě osobním poznáváním 

kulturně významných míst po celé republice. ŘW: “Pak je to v tom geografickém 

prostoru, kdy děti v rámci epochy poznávají svět kolem sebe”. Žáci čtvrté třídy vyrážejí 

v rámci epochy do okolí a například zakreslují památky či jiné zajímavosti, kterých si 

všimnou. Také si o nich povídají. Někdy si určité události, které se k místu vztahují i 

dramaticky ztvární, jako například dívčí válku na vyvýšenině Prokopského údolí 

Dívčích hradech. UW: “ Naši předkové tu pro nás něco zanechali a my to poznáváme. 

Seznamujeme děti s historií, s památkami a vedeme je k úctě, která jim náleží.” Žáci 

osmých a devátých tříd už  jezdí v rámci výměnných programů a různých typů 

spolupráce za hranice. Seznamují se tak například nyní s Francii a nebo s Německem, 

kde žáci společně s německými koncertují. Podle ŘW a MW je dalším způsobem 

vedení k vlastenectví cesta k uvědomění si svého domova skrze osobní poznávání jiné 

země, jiného národa. ŘW: “Tím, že jsou v kontaktu s jiným národem si víc uvědomí, co 

je to pro ně vlastně domov a co to znamená” MW: “Díky tomu, že se seznámí s jinými 

národy, které mají jiné historické kořeny, poznají kam sami patří, kým jsou. Máme tady 

napříkla žáky s jinou národností, tak se to hned uchopí a na tom se ukáže kdo je Čech”.
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V Páté třídě, v rámci epochy dějepisu vypracovávají děti projekt o svých předcích. V 

první části projektu zakreslovaly na časovou osu  data narození členů své rodiny na 

které si dokázaly vzpomenout. Už  jen tato část projektu přivedla děti na myšlenku 

vlastních kořenů. Zjistily mnohé zajímavosti, začaly se zajímat o svou rodinu, její 

minulost. Podle UW je to první krok jisté sounáležitosti. Druhá část projektu probíhá a 

každý  má za úkol vyzpovídat svoji babičku a zjistit její nejstarší vzpomínku, kterou si 

zapíše.

Děti nezůstávají jen u osobností z vlastní rodiny, ale ve výuce se seznamují s mnohými 

dalšími českými osobnostmi. Hodně se zajímají o sv. Václava a o Karla IV, například se 

na škole pravidelně o svátku sv. Václava zpívá stará církevní hymna z doby  kolem 12. 

století, Svatováclavský  chorál. Prožitek je prvořadý  způsob, jakým učitelé na 

waldorfské škole působí na žáky MW: “Ta prožitková forma je podstatná. Waldorfská 

škola svým žákům poskytne velké množství materiálů, ale nechává na nich, aby si to 

sami zhodnotili a odpověděli si pak například i na otázku ‘kdo jsem’”. Dalším velmi 

zajímavým projektem orientovaným na osobnosti byl projekt “Post Bellum”, který 

dětem nabízel dosud neznámou oblast historie, oblast totalitní epochy. Dostaly 

přiděleného pamětníka, se kterým hodně hovořily. Své osobní setkání žáci zakončili 

veřejnou prezentací. ŘW: “ Hodně ve waldorfské pedagogice pracujeme s osobnostmi, 

protože je vyzkoušeno, že když  se seznámíte s jejím životem, lépe si pak zapamatujete 

co dokázala, učinila, či vynalezla.

Podle UW je další způsob vedení dětí k vlastenectví společné slavení tradic a svátků. 

Waldorfská škola se snaží umožnit dětem prožívat slavnosti jak jen to jde, například na 

sv. Michaela, sv. Martina, adventní zahrádky, jarní slavnosti aj. UW: “Vlastenectví 

začíná u toho obyčejného lidství”.

Vzor učitele je pro waldorfskou pedagogiku velmi podstatný. Podle ŘW předává učitel 

vlastenectví každou svoji větou, tím jak vypadá jeho třída, s čím se tam pracuje a o čem 

učitel hovoří. ŘW: “To vše buduje něco, co se pak dá nazvat vztahem k vlasti.”

MW: “Vědomosti samy o sobě nic neznamenají. Teprve jejich propojení s morálkou a 

působením ve světě má nějakou cenu.”
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VO3 – Jak je v současnosti podle učitele zastoupena vlastenecká výchova na        

školách? Jak je obsažena v kurikulu a v jednotlivých předmětech?

UW je přesvědčena, že v rámci školního programu waldorfské školy je vlastenecká 

výchova zastoupena dostatečně. UW: “Já vnímám to, že ji v této škole zavedenou 

máme, že k tomu přirozeně směřujeme. My chceme, aby si ty naše děti našly své místo ve 

světě.” Upozorňuje ovšem stejně jako ostatní dva respondenti, že jde pouze o formování 

jejich vztahu k vlasti, který  mají každý už v sobě, bez nutného pojmenování. UW: 

“Není to ovšem tak, že říkám: “Tak děti, teď je to o vlastenectví. My sdělujeme tyto 

pojmy až později, až když je schopnost myšlení dostatečně silná. V deváté třídě se o tom 

už hovoří vědomě, ale u těch malých je to na mohutných prožitcích”

Podle ŘW je podstatné, aby si každá škola měla možnost určit sama, jakou formou bude 

dílčí znalosti potřebné pro rozvoj vlasteneckého cítění dětem předávat. ŘW:” Vy když 

někde přidáte, musíte někde ubrat a tamto zase může chybět.” Spíše než otázku 

vlastenectví jako samostatného předmětu by v první řadě řešil, jaké jsou děti, které 

vychází ze základní školy. ŘW: “Zpětná vazba je náš denní chleba. Dívat se na to, s 

čím ty děti jdou dál, nejen na konci školy ale na konci každé třídy.” A v té spojitosti 

také, jak se daří ve školách naplňovat kurikulum a jakým způsobem je podchyceno 

zkvalitnění pedagogického přístupu k dětem.

Ve zformování vlastenectví do podoby jednoho předmětu vidí velké nebezpečí 

formalismu MW: “Přijdete a máte odučit vztah k vlasti.”. 

To, co je ve výuce vlastenectví podstatné vidí každý z respondentů trochu z jiného úhlu 

pohledu, ale společně se nijak nevylučují. UW se zaměřuje na výuku a klade důraz na 

přístup adekvátně k věku, s čímž souhlasí i ostatní dva respondenti. V prvních třídách je 

nejdůležitější získávání kvalitních prožitků, prostřednictvím kterých se postupně dojde 

třísce vyšších třídách, k myšlenkové práci. UW:  “Dobré je slavit svátky a prožívat 

různé rituály, rituální slavnosti, které nás spojují s ostatními lidmi.” Pro ŘW je 

nejpodstatnější jednoznačně učitel, zaměřuje se na osobnost a její vliv. ŘW: “Jeho 

vnitřní pravdivost, jeho postoj k vlasti, jeho vztah k ní se bude do vyučování vždy 

promítat. On je v tom působení jednoznačně nejdůležitější.”, MW: “ Učitel by měl svým 

postojem na děti už skrytě působit.”
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Vývojová psychika dítětě je na waldorfské škole velmi citlivě vnímána a respektována. 

Vpodstatě řídí způsob naplňování její pedagogiky, je alfou a omegou v přístupu k dítěti. 

MW: “Podle ní není myšlení a cítění dětí na základní škole ještě připraveno dělat 

soudy. Podle nás předčasné závěry a soudy myšlení neprospívají, proto dětem 

necháváme jejich myšlení dozrát. Nenutíme je, aby se k něčemu konkrétnímu 

vyjadřovaly” ŘW: “ Ten rozvoj nastává až kolem čtrnáctého roku, kdy se pracuje na 

tom jak myslet.”

UW považuje vlastenecké cítění jako za zásadní vliv na motivaci dítěte k učení, 

poznávání a jeho charakter. Nicméně zdůrazňuje, že v rovině prožitkové. UW: 

“Vlastenectví se musí prožít, to musí být hluboce procítěno.”

Shrnutí:

Všichni tři respondenti waldorfské školy mají velmi podobné, ne-li identické postoje ve 

všech třech oblastech. Jak jsem již zmínila, důvodem je podle mne osobní sounáležitost 

s filosofií waldorfské pedagogiky. Tato filosofie dle mého názoru shromažďuje jedince 

stejného, nebo velmi podobného přesvědčení. Osobně ji vnímám, pro její duchovní 

zaměření na člověka, v konkrétní otázce přístupu k výchově vlastenectví, jako velmi 

kvalitní.

VO1: Všichni respondenti se shodli, že vlastenectví spočívá v uvědoměním si svých 

vlastních kořenů ve spojení s konkrétní vlastí.

VO2: Všichni kladou důraz na vedení skrze vlastní prožitek. Spojení pojmu s prožitkem 

považují na základní škole za nevhodné.

VO3: V rámci waldorfské pedagogiky  považují vedení k vlastenectví dostatečně 

zastoupené a v konkrétních formách či způsobech, které rozvoj vlasteneckého 

uvědomění podporují se shodují.

4.2.2  Soukromá základní škola:

VO1 – Jak důležité místo v životě má podle učitele vlastenectví? A jak je tedy pro  

            něho podstatná výchova k němu?
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Pojem vlastenectví si ŘP spojuje se vztahem k rodné zemi, jako místu odkud pochází. S 

tím souvisí uvědomění si vlastních kořenů, vlastní identity. Vnímá toto pevné spojení s 

konkrétním místem jako nutný  předpoklad k tomu, aby mohl lépe porozumět světu 

kolem. Jeho osobní vlastenectví se ztotožňuje s rodným městem. ŘP: “Určitě jsem víc 

Vsetíňan, než Evropan.” Svou konkrétní detailní znalost a blízký vztah k jednomu místu 

chápe jako velmi obohacující pro celou společnost. ŘP: “V té pestrosti je krása a lidé 

jsou různí a měli by se navzájem obohacovat.” Podle něho by  člověk, který  se profiluje 

jako vlastenec, měl znát historii svého kraje, odkud pochází, se všemi jejími klady i 

zápory. ŘP: “Rozumí a chápe ji a tím pádem bude mít i větší schopnost porozumění pro 

to samé u cizích národů, států. Dává mu to možnost být tolerantní.” “Člověk má znát 

své klady a své zápory, stejně je to tak i s tím místem a to neznamená, že se člověk nemá 

mít rád.” 

UP se s pohledem ŘP dá se říci ztotožňuje, jen na rozdíl od ŘP nespecifikuje konkrétní 

krajinu, místo, ale pojímá svou představu vlastenectví v obecnější rovině. Zmiňuje zde 

navíc i svou zodpovědnost za reprezentaci a dobré jméno země a svůj pohled zakončuje 

osobním přínosem v otázce vlastenectví. UP: “Být dobrým občanem. V mém případě 

dodržovat skautský slib, kde je to všechno řečeno.” Vlastenec je podle ní člověk 

prospěšný  své vlasti, který  se za sebe nemusí stydět, váží si sám sebe a má nějaký 

žebříček hodnot. Pojem “dobrý člověk” upřednostňuje oproti pojmu “vlastenec”, který 

je pro ní jednoznačně nepřirozený. UP: “ Já jsem si nikdy neřekla jsem vlastenec. Spíš 

se snažím být dobrým člověkem.”

V otázce, jakým způsobem vyjadřuje své vlastenecké přesvědčení ve společnosti 

prezentuje ŘP možnost podpory  zdejších výrobků ŘP: “Snažím se dávat přednost 

českým výrobkům, mám české auto, českou manželku, žiju v Čechách, protože se mi tu 

líbí a jsem tu spokojen.”

ŘP své přesvědčení vyjadřuje podporou služby, kdežto UP své přesvědčení vyjadřuje 

službou. UP: “Dobrovolně jsem čtyři roky pracovala v zastupitelstvu, to si myslím, že je 

jedna z forem, jak být prospěšný společnosti. Dalším projevem vlastenectví může být i to 

že jsem učitelkou.”
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Výchovu k vlastenectví oba respondenti chápou v dnešní době za zásadně smysluplnou 

a potřebnou. Nicméně každý zcela z jiného úhlu pohledu. ŘP mluví znovu o významu 

pestrosti, kterou reprezentují jednotliví lidé, státy, národy a která je velmi obohacující, a 

obává se postupující globalizace ŘP: “Já nevěřím na nějakou jednotnou lidskou masu. 

Myslím si, že dnes, kdy se svět propojuje čím dál víc, je důležitější víc než kdykoliv  jindy, 

abychom si zachovali svoji identitu a nevyměnili ji za identitu někoho jiného, která mi 

není vlastní, není mi přirozená.” UP apeluje na nutnost výchovy k vlastenectví  z obavy 

z morálního rozkladu společnosti, poukazujíc na politickou situaci země. Zdůrazňuje 

nutnost kvalitních lidí.

 UP: “Je nezbytně nutné vést děti k tomu, aby byly kvalitními lidmi, občany, a potažmo 

tedy těmi vlastenci.”

Za hlavní vzory při utváření vlastních hodnot považuje ŘP jednoznačně své rodiče. 

Nicméně část pozitivního vlivu přičítá rovněž ostatním lidem, kteří jej obklopují a které 

měl možnost potkat. Nevnímá to jako samozřejmost, spíše jako velké štěstí. ŘP:“A 

potom si myslím, že jsem zkrátka měl štěstí v tom, že jsem potkal a pořád potkávám lidi, 

kteří místo toho, aby skládali ruce do klína, když něco není po jejich, a svalovali vinu na 

všechny a na všechno kolem, tak se spíše snaží něco dělat.”

Oproti tomu UP vedle svých rodičů jmenuje konkrétně vliv určitých skupin, jejichž 

členkou byla nebo ještě stále je. UP: ”V tom mě ovlivnili rodiče, turistický oddíl, skaut.” 

Upozorňuje, že vlastenectví podle ní nesouvisí s hodnotami UP: “Abych měla nějaké 

hodnoty v životě, k tomu nemusím být Čech.” “Celkově se netají svým jistým 

skeptickým postojem k celému tématu, pravděpodobně zejména pro samotný  pojem 

“vlastenectví”, se kterým se příliš neztotožňuje, jak během rozhovoru dávala několikrát 

najevo. Zdá se mi, že je pro ni v dnešní době svým způsobem nepatřičný, zastaralý, 

neboť se k němu jako k takovému staví. UP: “Ale to, abych byla vlastencem ve smyslu 

národního obrození, to nevím, jestli taková jsem.”

“Že bych se já momentálně cítila tím hrdým vlastencem, asi jsem v tom nikdy 

vychovávaná nebyla.” Vlastenecký  cit jednoznačně spojuje s pocitem hrdosti, který je 

ovšem ovlivněn stavem a situací ve společnosti, například politickou scénou. UP: 

“Můžu být hrdá na přírodní krásy, na historii, na určité osobnosti, ale na momentální 
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stav české společnosti, nebo politickou scénu, já úplně hrdá nejsem.” Pokud by měla 

uvažovat nad svým postojem v případě jakéhokoliv ohrožení vlasti, připouští, že její 

zásady  nemusí být  tak pevné vzhledem k osobní situaci. UP: “To záleží, jestli bych měla 

rodinu, jestli by na mě byli další lidi závislí, jestli bych v tu dobu měla jiné možnosti.” 

Oproti tomu ŘP je si ve svém postoji jistější 

ŘP: “To záleží, na barikádu bych šel.”

Přesto je zcela zřejmé že vlastenecký  prožitek a národní uvědomění repondentky UP je 

velmi silný. UP: “ Já jsem šťastná, že žiju v Čechách, protože tady mám svůj domov, 

svou řeč. Já jsem prostě šťastná, že nejsem člověk, který by měl touhy žít někde jinde.”

VO2 – Jakým způsobem vede učitel žáka k vlastenectví?

ŘP: “Těžká otázka, to je do značné míry osobní věc, asi to každý s kolegy vnímáme 

trochu jinak.” ŘP vidí podstatu v prezentaci školy, jako české, v Čechách, s českým 

jazykem, s výukou české historie, českého zeměpisu a s učiteli, kteří věří české škole. 

Zároveň svým mnohonárodnostím uskupením a rozšířenou výukou angličtiny vnímá 

podporu rozvoje vlasteneckého cítění skrze poznání světa kolem nás. ŘP: “Nijak 

neoslabujeme jejich vlastenectví, možná právě naopak. Nemyslím si, že vlastencem je 

ten, kdo se bojí vykouknout z okna, aby náhodou za humny neviděl, že mají něco 

lepšího.” Chápe to jako velkou možnost vzájemného obohacení. ŘP: “Máme možnost se 

setkávat s jinými kulturami už jen v samotných osobách vyučujících. Ti lidé studentům 

nabízejí trochu odlišnou perspektivu hodnocení událostí, které se nás dotýkají.”

Projekty  ve škole organizuje vždy jeden konkrétní kantor, ostatní samozřejmě mohou 

přicházet se svými vlastními návrhy. Většinu z nich se škola snaží zajistit  sama, 

častokrát i v rámci škol v přírodě. Důležitá jsou pro školu osobní setkávání s 

významnými osobnostmi z politické, kulturní či akademické oblasti aj. Například se děti 

setkaly s panem Zahrádkou, perzekuovaným komunistickým režimem v 50. letech. 

Pravidelně se účastní projektu Science Café, v jehož rámci pořádají přednášky různé 

osobnosti z  české vědy. Dalším pravidelným projektem jsou tzv. literární dny, kdy  se 

děti setkávají se spisovateli. Čtvrté třídy se každoročně účastní vzpomínkových exkurzí 

do táborů v Osvětimi a Terezíně. Žáci také navštěvují různá historicky významná místa 
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jako třeba místa vylodění v Normandii, nebo letos Waterloo vzhledem k dvoustému 

výročí bitvy.

UP: “Pokud se mi v tomto směru cokoliv nabídne, jako přednáška, výstava, a přijde mi 

to smysluplné, tak samozřejmě toho ráda využiju.” UP organizuje v rámci jednotlivých 

okruhů například procházky  Prahou či návštěvy různých interaktivních pořadů. 

Pravidelně chodí na příběh Pražského hradu. Také zve pamětníky z okruhu rodinných 

příbuzných svých žáků, aby uspořádali společnou besedu. Svátky si ve škole 

připomínají a pokud to výuka umožňuje více, i rozebírají. UP: “Na podzim jsme dělali 

prvostupňový projekt k výročí 28. října. Byli jsme v Národní galerii na pořadu ke sv. 

Václavovi. V rámci vlastivědy a dějin jsme se dotýkali Cyrila a Metoděje.” V rámci 

zeměpisu hovoří o krajích, každý  vypracovával nějaký  kraj. Prohlížejí se fotografie. 

Vzájemně se namotivují k poznávání jednotlivých krajů UP: “Tím si vlastně utváří 

nějaký vztah k té zemi. Oni si to ještě neuvědomují, že to souvisí s pojmem vlastenectví.” 

UP je přesvědčena, že není důležité operovat s pojmem vlastenectví. UP: Je důležitější, 

aby se jim to dostalo pod kůži, než aby o tom uměli nějak vzletně vyprávět a uměli to 

pojmenovat.” Obává se tedy svým způsobem spojování názvu pojmu s prožitkem.

UP: “Pro mě, jako pro učitelku, je daleko důležitější, že dítě vyleze na kopec a řekne “ 

to je ale krása”, než to, že umí říct “jsem hrdý, že jsem Čech, protože...”.

VO3 – Jak je v současnosti podle učitele zastoupena vlastenecká výchova na   

     školách? Jak je obsažena v kurikulu a v jednotlivých předmětech?

ŘP: “Těžká otázka. Ano, já myslím, že ano, že je tam dost prostoru pro učitele.”

UP: “Myslím si, že pokud se bude učitel chtít této otázce dostatečně věnovat, tak si 

myslím, že ten prostor má a ty témata jsou tam dostatečně zastoupená.”

Oba respondenti jsou přesvědčeni, že prostor k výchově vlastenectví je dostatečný.

Otázku, co je ve výuce vlastenectví podstatné, chápou každý z respondentů z jiného 

úhlu pohledu. UP klade důraz na uvědomění si vlastních kořenů, z kterých můžeme 

čerpat nejen zkušenosti a jazyk. Na druhou stranu ŘP vidí podstatu v pozitivním vztahu, 

který  je nutný  vybudovat ve spojení s kritickým myšlením, které chápe jako jistou 

obranu před nebezpečím propagandy. Nicméně důležité pro něho je, aby se děti 
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dokázaly poučit  jak z dobrého, tak z toho špatného. ŘP: “Důležité je, co já pro sebe 

jsem schopen načerpat za poznání z těch věcí, které kolem sebe vidím. V tomto máme tu 

startovní čáru všichni stejnou.”

Pomoc či angažovanost rodičů na škole je vítána, ale rozhodně ne vyžadována. Škola 

rozhodně nestojí na těsném vztahu a spolupráci s rodiči. ŘP: “Snažíme se působit spíše 

nenásilným dojmem. To znamená, že je zveme na školní akce, ale přímo nevyžadujeme 

jejich účast ani je aktivně k účasti nevybízíme.” UP: “Impuls nevychází ode mne, pouze 

co se výuky týče, předávám informace na třídních schůzkách”

Shrnutí:

Soukromá základní škola s rozšířenou výukou angličtiny nabízí prostředí, ve kterém 

vedle sebe pracují a působí lidé různých národností, jazyka, zvyků, přístupů a 

zkušeností. Navzájem se ovlivňují a obohacují. Oba respondenti se tedy zcela přirozeně 

mohou projevovat různými názory, pohledy a rozdílným uchopením vlastenecké 

výchovy. 

VO1: Vlastenectví je pro oba respondenty  smysluplné, ač je k tomu vedou rozdílné 

pohnutky. ŘP mluví znovu o významu pestrosti, kterou reprezentují jednotliví lidé, 

státy, národy, a která je velmi obohacující. Zároveň s tím se obává postupující 

globalizace ŘP: “Já nevěřím na nějakou jednotnou lidskou masu. Myslím si, že dnes, 

kdy se svět propojuje čím dál víc, je důležitější víc než kdykoliv jindy, abychom si 

zachovaly svoji identitu a nevyměnili ji za identitu někoho jiného, která mi není vlastní, 

není mi přirozená.” UP apeluje na nutnost výchovy k vlastenectví  z obavy z morálního 

rozkladu společnosti, poukazujíc na politickou situaci země. Zdůrazňuje nutnost 

kvalitních lidí.  UP: “Je nezbytně nutné, vést děti k tomu, aby byli kvalitními lidmi, 

občany a potažmo tedy těmi vlastenci.”

Oba ho však aktivně prožívají, ačkoliv nejsou příliš nakloněni samotnému pojmu 

“vlastenectví”. Zejména pak UP, která má k němu přístup, jako k zastaralému a v dnešní 

době nepatřičnému výrazu. U obou respondentů vnímám ostych mluvit o vlastenectví 

otevřeně, jako ostatně v téměř celé naší společnosti. Nicméně ať již má tato zdrženlivost 

jakýkoliv důvod, jedním z možných je i poselství vesměs oblíbeného a uctívaného 
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prvního prezidenta Československé republiky, Tomáše Garrigue Masaryka, které se 

mohlo usídlit v našem podvědomí: “Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; 

u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak 

jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině.”

“Láska k vlasti musí být uvědomělá, musí mít docela určitý předmět, cit bez určitého 

předmětu se rozplývá a chtění nemá, čeho by se chytalo. Tento silný, pravý cit k vlasti 

má každý, kdo o vlasti a citech svých mnoho nemluví.”254 

VO2: Způsob vedení k vlastenectví vnímají oba vzhledem ke svému postavení ve škole. 

ŘP více v obecné rovině školy  jako celku a UP z pohledu učitele, který  je zaměřen na 

konkrétní žáky  a konkrétní učivo. Vzájemně se doplňují, nicméně směrodatné je pro oba 

respondenty  poznávání skrze konkrétní prožitek, ať už formou projektů, besed, 

přednášek či cestování.

VO3: Oba respondenti je také považují dostatečně zastoupené v jednotlivých 

tématických okruzích a jsou přesvědčeni, že učitelé mají pro výchovu k vlastenectví 

potřebný prostor.

4.2.3  Státní základní škola:

VO1 – Jak důležité místo v životě má podle učitele vlastenectví? A jak je tedy pro  

            něho podstatná výchova k němu?

ZD: “Pro mě je to vztah ke kulturním zvyklostem, k nějakému přírodnímu biotopu a 

způsobu života lidí.” ZD přiznává, že jako Slovenka stále cítí vlastenectví ke své zemi i 

přesto, že v České republice žije řadu let. Mezi oběma národy vnímá již podstatné 

rozdíly ve smýšlení či hloubce prožívání svátků. Vlastencem označí člověka, který  si 

váží své země, jejího kulturního dědictví nebo lidí, a projevuje se to zároveň i v jeho 

chování. Podstatné také je, zda je ochoten pro svou zemi něco vykonat. ZD: “Vlastenec 

je pro mě ten, kdo pro svoji zemi něco vykoná a nemusí to být zrovna velký čin, za který 

by dostal medaili. Podstatné je, když v ní tvoří hodnoty.” Sama se za vlastence 

považuje, i když cítí jistou rozpolcenost vzhledem ke své vlastní národnosti a zemi, ve 

které žije. Svůj vlastenecký vztah ke Slovensku projevuje v rámci školy, kdykoliv ji děti 

požádají. Mluví na ně slovensky  nebo jim zazpívá slovenskou hymnu s patřičnou úctou 
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k ní. Také o Slovensku často vypráví, kdykoliv se naskytne příležitost. V rámci druhého 

stupně pořádala o své zemi i přednášky.

UD1 vnímá vlastenectví, jako hrdost k vlastnímu národu, kterou provází schopnost za 

ním kdykoliv stát a v případě ohrožení ho i bránit. UD1: “K tomu musíme vést i ty děti, 

aby se za svou zemi nestyděly a hrdě se k ní hlásily” Důležité jsou pro ni znalosti a 

slušná reprezentace.

Vlastenec je tedy člověk na svou zemi hrdý, její historie, zeměpisu a osobností znalý. 

Podle UD1 je vlastenectví bezesporu spojeno s morálkou UD1:  “Měli bychom mít jako 

Češi určitou úroveň, abychom se nemuseli stydět.” Cítí se každopádně být vlastencem a 

za jeho projev vlastenectví považuje zejména názorové vyjadřování v rámci společnosti.

Vlastenectvím UD2 rozumí zejména úctu k vlastní zemi a jejím tradicím či hodnotám. 

UD2: “Spousta dětí dnes klidně dál sedí, když se hraje hymna.”. Vlastenectví vnímá i v 

jasném projevování své sounáležitosti se svou zemí například tím, že budu podporovat 

její trh. Předpoklad vlastenectví je také znalost minulosti své vlasti UD2: “Národ, který 

nezná svoji minulost, tak jednoznačně spěje do záhuby.”. Vlastenec je člověk se všemi 

“P” UD2: “Měl by to být člověk čestný, tolerantní, moudrý, úměrně své inteligenci. 

Člověk, který na maximum využívá svůj duševní potenciál. Člověk, který je ochoten pro 

svou vlast udělat něco i zdarma, ale současně člověk, který chrání svoji osobnost a 

svoje zdraví.”

Sama se za vlastence vzhledem k dnešní době určitě považuje. V rámci výuky 

vlastenectví ho projevuje osobním nadšením například pro historii. Osobně se snaží být 

dětem příkladem skrze vyjadřováním svých hodnot a postojů. Učitelskou profesi vnímá 

jistým způsobem jako neustálou reprezentaci vlastní země.

Je silně přesvědčená o smysluplnosti vlastenectví, zejména vzhledem k rostoucí 

globalizaci. UD2: “Myšlenku sjednocení schvaluji, nicméně jsem přesvědčená, že i tak si 

každý národ musí zachovat svoji identitu.” Podle ní je pro správnou vzájemnou 

spolupráci jednotlivých národů nutná identita každého z nich.

UD1: “Protože jim říkáme pravdu a je důležité, aby se pravdu děti dozvěděly.”

ZD chápe smysl vlastenectví jako ochranu vnitřního pocitu sounáležitosti s vlastní 

zemí, v případě jejího opuštění .  ZD: “Dnes může žít člověk kdekoliv, ale je důležitý ten 
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vnitřní pocit, že sem patřím do této země, že je to moje země.” Zdůrazňuje ale, že 

výchova k vlastenectví je zejména otázkou přístupu v rámci rodiny, a rodinu vnímá za 

výchovu k němu také nejvíce zodpovědnou.

Respondenti ZD a UD1 se shodují, že je nejvíce v utváření vlastních hodnot a 

vlasteneckého cítění ovlivnili rodiče. ZD mluví ještě i o velkém vlivu prarodičů a UD1 

připojuje vliv školy. 

VO2 – Jakým způsobem vede učitel žáka k vlastenectví?

ZD si představuje dvě možné alternativy. První, tzv, aktivní vede žáky k vlastenectví 

prostřednictvím jejich vlastní tvorby, například vyhledávají informace, připravují si 

referáty, které prezentují ostatním aj. Ve druhé tzv. pasivní, informace přijímají od 

někoho jiného, na besedách s pamětníky, na různých exkurzích či výletech. Tady záleží 

pouze na učiteli, jak moc aktivní bude  a kolik prožitkových aktivit žákům umožní. V 

rámci školy probíhají časté besedy s pamětníky z řad příbuzných studentů. Žáci se 

zúčastnili například projektu “Bezpráví”.

UD1 klade důraz při výuce na jakoukoli informaci, která by z hlediska rozvoje 

vlastenectví u žáků byla podstatná. Třeba i v matematice: když při řešení úloh narazí na 

nějakou osobnost, hned si o ní poví více. Takto si povídali například o T. Baťovi. UD1: 

“Je důležité se toho hned chytit a probouzet tím v dětech zdravou pýchu na to, že 

pochází z České republiky.” Jinak se na procházkách seznamují z blízkým okolím. UD2 

se ztotožňuje se způsobem UD1, konkrétní aktivity  si nedokáže vybavit. UD2: “Jakmile 

se dostaneme k něčemu, co by s vlastenectvím, se službou vlasti nebo s propagací naší 

republiky, nějak mohlo souviset, tak si o tom povíme.”

nává nás ke Slovensku, kde mají na školá předmět etickou výchovu nebo náboženství.

V otázce motivace se názory všech tří respondentů zcela rozchází. ZD se k tomu 

neodváží vyjádřit. UD1 je přesvědčena, že vlastenecké cítění nemá vůbec žádný vliv na 

motivaci dítěte UD1: “Myslím si, že i když tady bude studovat cizinec, můžu ho 

namotivovat a bude mít přístup k učení úplně stejný.” UD2 věří, že může mít vliv velký. 
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Sama děti motivuje k učení například tím, že jim řekne: “Podívejte se, kolik světových 

vynálezů pochází z naší republiky, a jaký jsme maličký národ.” 

Názor všech tří respondentů je v otázce způsobu zavedení vlastenecké výchovy ve 

výuce totožný. Nikdo z nich nevidí nutnost formovat ji do podoby jednoho předmětu, 

všem daný  způsob vyhovuje. ZD nechává zcela na učitelích, co si sami vyberou ZD: 

“Takže jestli mu vyhovuje, že to přesahuje různé předměty, a nebo to bude dělat 

projetovou formou, vždy by to mělo být vlastní tomu učiteli” Připouští, že ne každý 

učitel toto téma uchopí s potřebným nadšením, aby si z něj žáci něco odnesli. Tady  je 

podle ZD potíž  vždy  v tom zajištění, aby ji každý  učitel učil z přesvědčení a ne z 

povinnosti. ZD: “Bylo by to krásné, kdyby to šlo naučit jako se učí násobilka, ale něco 

jiného je budovat vztah a postoj.”

UD1 navíc upozorňuje, že děti v pátém ročníku, ještě nejsou schopné vše chápat, naráží 

zde na vývojovou psychologii, UD1: “Pojem vlastenectví si nedokážou dát do 

souvislostí, nechápou ho.”  UD2 by naopak uvažovala o samostatném předmětu etická 

výchova, jehož  nedílnou součástí je právě i vlastenectví UD2: “Kdyby u nás na školách 

byla zavedena etická výchova jako povinný předmět, tak bychom tím nesmírně pomohli 

celému školství a celému našemu národu.” Přirovnává nás ke Slovensku, kde mají na 

školách předmět etickou výchovu nebo náboženství.

VO3 – Jak je v současnosti podle učitele zastoupena vlastenecká výchova na   

     školách? Jak je obsažena v kurikulu a v jednotlivých předmětech?

V otázce, zda je výchova k vlastenectví dostatečně zavedena v jednotlivých tématických 

oblastech odkazuje ZD zejména na učitele. Návod by  podle ní byl, DP: “Nakonec ale 

stejně závisí na tom, do jaké hloubky a jakým způsobem to ten učitel bude vést.”

UD1 má stejný názor jako ZD. UD1: “V osnovách to je a teď záleží, zda učitel využije 

všechny možnosti, nebo nevyužije.” Podle UD1 je vlastenecká výchova dostatečně 

zavedena jak v obsahu učebnic, tak v kulturních akcích školy jako je divadlo nebo v 

rámci státních svátků, a záleží tedy zcela na učiteli. UD2 se s názory obou respondentů 

rozchází. Dle ní je prostor pro výchovu k vlastenectví zcela nedostatečný. Vlastivědě je 

vymezeno v páté třídě velmi málo času (2 hodiny za týden) bylo by  potřeba rozšířit její 
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výuku. Z její zkušenosti tento předmět  spolu s dějepisem a zeměpisem děti velmi baví a 

rády se dozvídají informace o České republice.

Podle ZD je nejpodstatnější pro rozvoj vlasteneckého cítění pěstování postojů. Z 

vědomostí musí člověk vycházet. Musí mít povědomí z historie ale i přehled ze 

současnosti. ZD: “Nicméně nejdůležitější je pak na základě těch vědomostí vybudovat 

postoje, které dítě vedou k tomu, aby mělo pocit vlastenectví, aby si uvědomovalo, ano 

jsem Čech.”

UD1 vidí to nejdůležitější v tom uvědomění svých kořenů, historie a důležitých 

osobností, které s k nim váží, UD1: “Zkrátka, aby měl ty poznatky, které mu umožní 

naši zemi reprezentovat třeba i na konci světa.” 

UD2: “Řekla bych, že alfa a omega je osobnost toho učitele. A to je ale téměř v každém 

předmětu. Pokud ten učitel dokáže svým příkladem, přístupem, nadšením, ty žáky 

oslovit, tak pak se budou učit cokoliv.”

Škola se snaží spolupracovat s rodiči, prarodiči a jinými příbuznými svých žáků.  

Proběhla již řada besed s pamětníky na téma války, nebo jiné historické události České 

republiky.

UD1 pravidelně na třídních schůzkách žádá rodiče aby spolupracovali v otázce 

vlastenectví a vedli své dítě k rozvoji nutných předpokladů. Spolupráci s rodiči chápe i 

v jejich financování kulturních akcí, výletů či návštěv muzeí, které probíhají v rámci 

školy.

UD2 v otázce vlastenecké výchovy s rodiči nespolupracuje vůbec.

Shrnutí:

Státní základní škola sdružuje pedagogy, z nichž každý může nabízet jiné přístupy k 

výuce, jiné hodnoty a jiné názory. 

VO1: Všichni tři respondenti se cítí být vlastenci, i když každý to vnímá z rozdílného 

úhlu pohledu. UD1 klade důraz na hrdost, reprezentaci a obranu národa. Vnímá velmi 

silně punc studu, který jsme jako národ získali za totalitního režimu a který se dostavil, 

když naše mravní chování, hodnoty a dle mého přesvědčení i národní uvědomění 

dosáhly bodu mrazu.

114



UD2 chápe vlastenectví jako silně založené a spojené s morálkou, hodnotami a 

charakterem člověka a ZD je vnímá z pohledu člověka, který se usadil v cizině.

VO2: ZD, jako vedoucí představitel školy nahlíží na působení ve výchově k 

vlastenectví obecně v rámci celé školy a jeho konkréní rovinu spíše přenechává 

učitelům. Je přesvědčena, že navzdory  jakémukoli programu záleží pouze na osobním 

přístupu každého učitele, a ten je zcela v jeho rukou. Oba ostatní respondenti, 

představitelé učitelů, mají stejný způsob přístupu, který  se odvíjí od konkrétní výuky a 

probíraného učiva. Jakmile poznají, že téma výuky může být  rozvinuto směrem k 

rozvoji vlasteneckého cítění, uchopí je a rozšíří o ně výuku.

VO3: Všichni respondenti jsou toho názoru, že výchova k vlastenectví je ve výuce, tedy 

v jednotlivých tématických okruzích, zastoupena, v tom se shodují. Respondent UD2 

ovšem nesouhlasí s tím, že je v rámci výuky rovněž dostatečný  prostor pro její zapojení 

a rozvoj.

4.3  Vzájemné srovnání základních škol

Rámcově vzdělávací program stanovuje pro všechny  tři školy dosažení stejných cílů v 

rámci stejných oblastí a tématických okruhů. 

- dostatečné zastoupení výchovy k vlastenectví v jednotlivých tématických okruzích.

   S pokojenost s aktuální formou výuky k vlastenectví

 Více času pro kvalitní výuku     (UD2)

- výchova k vlastenectví je smysluplná

 Obrana národní identity     (ŘP, UD2)

 K pozvednutí morálky ve společnosti      (UP)

 Jen kvůli dětem, pro jejich pocit sounáležitosti (UW)

 Říkáme dětem pravdu     (UD1)

 Ano, ale je to více věc rodičů    (ZD)

- všichni se cítí být vlastenci

 Jsem šťastná, že jsem Češka    (UW, MW)
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Respondenti ze všech škol se shodují:



 Uvědomuji si odkud a kým jsem   (ŘW)

 Tím co vykonávám (učitel, zastupitel, aj.)  (UP, UD2)

 Charakter a hodnoty     (UD2)

 Upřednostňuji české výrobky    (ŘP)

 Hlásím se otevřeně ke svému národu   (UD1, ZD)

- nesporný, prvořadý vliv rodiny na utváření vlastních hodnot

 Děda       (MW)
 Babička      (ZD, UW)

+ škola      (ŘW)

+ přátelé                                                                     (ŘP)

+ oddil (skaut, turistcký)                                            (UP)

- vždy záleží na osobním přístupu jednotlivého učitele

- v představě člověka vlastence

 Prospěšný vlasti      (UP)

 Svým chováním k zemi, úctou ke kulturnímu dědictví (ZD)

 Má žebříček hodnot      (UP)

 Projevuje se skrze své povolání    (UP, UD2)

 Uvědomuje si odkud je     (ŘW)

 Zná historii, pozitivní i negativní stránky   (ŘP)

 Úcta k jiným národům, tolerance    (ŘP)

 Charakter člověka, vlastnosti     (UD2)

- v chápání pojmu vlastenectví

 Vlastní kořeny, rod, rodina     (UW, UP, ŘP, ŘW)
 Hodnoty        (UP)
 Obdiv krásy       (UP)
 Vlast, jako místo, rovina kulturní, náboženská, osobní (ŘW)
 Hrdost, reprezentace, obrana     (UD1)
 Úcta ke kulturnímu dědictví, znalost dějin   (ZD)
- v podstatě výchovy k vlastenectví 
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Respondenti všech škol se vzájemně odlišují:



 Učitel        (ŘW, UD2, MW)

 Získání kvalitních prožitků     (UW)

 Výchova dobrého člověka     (UP)

 Žákovo uvědomění      (UD1, UP)

 Vybudovat postoje      (ZD)

 Vybudovat pozitivní vztah, věci nějsou jen dobré a špatné (ŘP)

- v názoru na vlastenectví jako na motivaci

 Ano        (UD2, UW)

 Ne        (UD1, UP)

 Neumí odpovědět       (ZD)

 Neodpověděli       (ŘW, ŘP)

Respondenti Waldorfské základní školy a soukromé základní školy se navíc shodují:

- vlastenectví je v první řadě uvědomování si svých vlastních kořenů

- oba ředitele zdůrazňují pozitivní vliv poznávání jiných národů a rozdílných kultur na 

růst národního uvědomění

- výchovu k vlastenectví chápou skrze vlastní prožitek aniž  by dětem nějak specifikovali 

spojitost s vlastenectvím

- výuka je prostoupena pravidelnými projekty, kterých se žáci zůčastňují, poznávacích 

výletů po celé zemi i za jejími hranicemi

- sprotředkovávají svým studentům reálné zážitky  a zkušenosti ve spolupráci se školami 

z různých zemí.

Soukromá škola a státní škola se navíc shodují:

- ve spolupráci s rodiči, která není cíleně vyhledávána ze strany školy

4.4  ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ:

Učitelé a vedoucí představitelé mnou vybraných škol jsou dle mého názoru lidé 

kvalitních hodnot, kteří mají jasnou představu, jakým způsobem své žáky vést k 

vlastenectví. Všichni se shodli na tom, že výchova k němu je v dnešní době rozhodně 

117



smysluplná. Všichni se považují za vlastence. A všichni jsou přesvědčeni, že nejvíc 

nakonec záleží na osobnosti učitele, jakým způsobem se k výuce postaví. Učitel 

rozhoduje o kvalitě výuky, na něm už je, jak se vypořádá s transformací svých 

nejlepších představ a úmyslů coby pedagoga a vychovatele. Jasné je, že ne každému se 

to daří, to ostatně vyplynulo i z mého výzkumu. Svou roli jistě hraje i osobní nadšení 

učitele pro dané téma, pokud ne pro vyučování jako takové.

 Zdá se, že za závěrečné motto celého výzkumu můžeme označit vyjádření paní učitelky 

z waldorfské školy UW: “Vlastenectví se musí prožít, to musí být hluboce procítěno.” Z 

těchto slov vyplývá, že jednoznačně nejlepším způsobem výchovy k vlastenectví je 

prostřednictvím vlastního nenásilného prožitku, který stojí na kvalitním rozvoji 

stěžejních předpokladů, etického a morálního chování jedince, jeho žebříčku hodnot, ve 

spojení s blízkým vzorem. 

V první oblasti strukturovaného rozhovoru s individuálními žáky jednotlivých pátých 

tříd jsem došla k závěru, že každý z žáků již nějaké národní povědomí má, a většina 

dokonce uvedla, že si již prožila svůj pocit hrdosti a sounáležitosti. Faktorem, který  na 

žáka má svůj neustálý skrytý vliv, je rodinné zázemí, ale i jistá atmosféra školy. V 

případě waldorfské školy bychom mohli hovořit o filosofii. Konkrétně tento vliv se 

projevoval v jednání obou jejích žáků. Ačkoliv nejsou žáci na této škole po celou dobu 

základní školy vybízeni k činění jakýchkoliv závěrů či úsudků, oba žáci nejevili žádné 

obtíže s vyjadřováním svých názorů. Dalším skrytým faktorem je zřejmá otevřenost 

duchovním věcem. Náboženství je přirozenou součástí školy. Na škole se slaví svátky 

svatých a mezi jeden z nejoblíbenějších patří svátek svatého Václava, patrona české 

země.

V soukromé škole působil vedle vlivu rodinného zázemí také faktor tamní atmosféry. 

Škola patří mezi jednu z nejúspěšnějších co se státních zkoušek týče, a většina jejích 

žáků pokračuje úspěšně na prestižních světových univerzitách. Je to škola, kde úspěch 

je dle mého názoru na prvním místě a všechno snažení k němu směřuje. V kombinaci s 

očekáváním rodičů může vyvolávat velký stres. Zdejší učitelé ale tvoří velmi příjemnou 

atmosféru, ač není nijak výrazně obohacována po duchovní stránce.
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Na státní škole jsem spíše pocítila atmosféru v jejích jednotlivých pátých třídách a 

velmi se od sebe navzájem lišila. Zcela nepochybně ji určoval vztah žáků k učiteli a 

naopak. 

Nejlepších výsledků v rámci mého výzkumu a vzhledem k danému problému dosáhly 

jednoznačně děti z waldorfské školy a děti z 5.C státní základní školy. Společné mají 

právě způsob působení, vzor a přístup učitele. Učitel je s dětmi v blízkém spojení díky 

příběhům, které jim vypráví a na kterých dětem přibližuje stěžejní události či osobnosti. 

Celkový výsledek výzkumu vzhledem ke sledovaným žákům a učitelům mě velmi 

potěšil a mile překvapil. Dodal mi víru v to, že tato generace má našlápnuto tím 

správným směrem.

RESUMÉ

 Výchova k vlastenectví –  spojení těchto slov nám dnes bohužel není zcela jasné. 

Nechápeme dost dobře, co taková výchova k vlastenectví obnáší, v čem je její podstata 

a jaký  je k ní vůbec důvod. Svět kolem nás se neustále globalizuje a hluboký cit k 

vlastní zemi se s tím dle mnohých neslučuje. Takový  hluboký  cit zemi vůči ostatním 

upřednostňuje, velebí a svým způsobem vyvyšuje. Dnes, ve snaze tvořit velká 

společenství a bourat hranice, se myslet na svou vlastní zemi nehodí. Lidská společnost 

má tendenci dovést  vše do extrému. S lavinou naladění společné celosvětové spolupráce 

uměle přetváříme přirozenou lidskou podstatu, lásku k někomu, lásku k něčemu 

konkrétnímu. Když nebudeme cítit hluboký  vztah k něčemu nám blízkému, 

hmatatelnému, viditelnému, jak potom dokážeme mít takový  vztah k něčemu 

obrovskému, nepředstavitelnému, vzdálenému, jako je společenství všech národů? Z 

nepochopení podstaty a důležitosti skutečného vlasteneckého citu jsme vytvořili hrozbu 

všeho spojenectví “nacionalismus”, další extrém, zaměňovaný za opravdové a potřebné 

vlastenectví. Se změnami politického systému v minulém století jsme se rázem ocitli 

mezi národy, které svou myšlenku společné Evropy  uskutečňují z piedestalu svého 

dlouho živeného vlastenectví, své přirozené lásky k vlasti, své přirozené hrdosti. Oni 

udělali jen další krok, my jsme učinili skok. Přeskočili jsme tolik potřebné budování 
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našeho vztahu vůči naší nové svobodné zemi. Neseznámili jsme se, nepoznali jsme se 

blíž. Přeskočili jsme poznávání sebe sama jako svobodných jedinců. Nezačali jsme 

stavět  naše skomírající sebevědomí na nohy. Opomněli jsme hledat cestu k sobě 

navzájem a začali ji hledat  k lidem za hranicemi. Ti ale skutečně nerozumí tomu, co se 

nám tu vlastně stalo.

 Tato práce je mým osobním zvoláním. A osloví každého, kdo je na začátku cesty 

k poznání a pochopení vlastenectví tak jako já. Každá výchova nejprve seznamuje s 

určitými pojmy a staví na osvědčených základech. Rovněž v této práci jsem se snažila, 

aby nás seznámila se stavebními kameny samotného vlastenectví: s morálkou a s jejím 

budováním; s výchovou jako takovou a jejími vlivy  na člověka; s významem kulturního 

dědictvím, s jeho zvyky a tradicemi; s pojmy vlast, jazyk, národní identita. Provádí nás 

napříč naším chápáním vlastenectví a vývojem národního povědomí. Srovnává naše 

skutky se skutky opravdových vlastenců, přirovnává naše činnosti k činnostem těch, 

kteří ho skutečně prožívali.

V empirické části se snažím mapovat úroveň vlasteneckého citu a národního povědomí 

jednotlivých dětí na třech vybraných základních školách, které se navzájem liší ve svém 

zřízení i vedení. Díky společným diskusím a navazující samostatné práci v rámci 

jednotlivých pátých tříd jsem chtěla poukázat na sílu vzoru a vlivu samotného učitele, 

na aktivní prožitek a úroveň znalostí. A nakonec jsem se pokusila zmapovat vztah k 

vlastenectví jednotlivých učitelů a jeho vliv na samotnou výuku. Důvodem mé práce na 

téma výchovy k vlastenectví na školách byla má osobní potřeba zjistit, jak se věci 

doopravdy mají. 

Během mé dlouholeté práce na mezinárodní škole v Praze jsem se neustále 

přesvědčovala o tom, jak se mezi žáky bagatelizují historické skutečnosti našich dějin a 

jejich dopad na celou naši společnost. Komunistický  režim nás ocejchoval a tento cejch 

bohužel dle mého nározu stále přežívá v naší společnosti. Důkazů se kolem nás vrší celá 

hromada, ať už je to pláč a zoufání nad dnešní drahotou, libování si v Bleskových 

novinkách a nebo dosazování komunistických pohlavárů zpět do svých funkcí. To vše o 

nás ledacos vypovídá. Bala jsem skeptická v otázce výchovy k vlastenectví. Nevěřila 
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jsem, že bych nalezla třeba i maličký vzorek učitlů, natož  žáků s vlasteneckým 

porozuměním.

Výsledek mého průzkumu mě donutil můj pohled přehodnotit. 

Vzorek mého šetření v rámci škol naprosto překonal má očekávání.

ANOTACE
 Klíčovým tématem této práce je přístup ve výchově k vlastenectví na našich 

školách, zejména pak na prvním stupni základních škol. Jejím smyslem je 

znovuotevření tématu vlastenectví a jeho významu pro naši společnost. Práce je 

koncipována tak, aby nejprve seznámila s pojmy, které umožňují rozvoj předpokladů 

nutných pro národní uvědomění a vznik vlasteneckého cítění.

 Teoretická část práce se zabývá morálkou, vlivy ve výchově, vzorem, 

materiálními i duševními hodnotami a estetikou. Popisuje jednotlivá historická období  

od počátků národního obrození v první polovině 19. století až po současnost a jejich 

vliv na vlastenecké cítění ve společnosti. Nabízí přístupy ve vedení žáků k vlastenectví 

na školách v historickém sledu jednotlivých období. Odkrývá nové pohledy na způsob 

výchovy k vlastenectví na školách. Poukazuje na nutnost správného pochopení 

jednotlivých pojmů a na panující zmatek a rizika jejich výkladů ve společnosti. 

Předkládá důležitá fakta, ke kterým se naše společnost musí postavit čelem, aby se 

výchova k vlastenectví úspěšně uskutečňovala.

 Empirická část  práce je tvořena rozborem třídních diskusí a hloubkových 

rozhovorů s jednotlivými žáky, učiteli a vedoucími představiteli tří základní škol. 

Stěžejním úkolem bylo zjištění osobních přístupů jednotlivých pedagogů k pojmu 

vlastenectví,  potažmo k jeho výchově a způsobů, jakými k němu své žáky vedou.

KLÍČOVÁ SLOVA

vlastenectví, nacionalismus, výchova, hodnoty, postoje, hrdost, morálka, občanství, 

vzor, osobnost, vlastenec, národ, vlast, národní obrození, filantropie, doba, zvyk 

,výchova k vlastenectví, učitel zprostředkovatel, rodina, škola,  estetika.
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 The key aim of this work is a method of patriotic education in our schools, 

mainly in the first grade of primary  schools.  The point  of this work is to awaken 

patriotism in society again. In the first step we are informed about the important ideas 

that enable to develope the assumptions neccesary for the patriotic recognition and for 

an  increase in patriotic feeling. 

 The theory pays the attention to morality, influencing behaviour; for example, 

material and physical values and the aesthetic. It describes each historical term 

individually, from the beginning of national recovery during the first  half of 19th 

century to the present days. It underlines the need to understand correctly the individual 

ideas and it points out the general chaos and risks of their interpretations in society. It 

recognises the important tasks that our society has to face to maintain the education of 

patriotism succesfully.

 The practical aspect contains the class discussions, interwiews and analysis of 

individual pupils, teachers, directors and it compares the level and quality  of class 

debats with teacher`s attitude. The main thing was to find out  the teachers’ personal 

feeling about patriotism, his or her attitude towards its education and the way he or she 

communicates this during the lessons.

KEYWORDS

nationalism, patriotism, education, values, attitudes, pride, morality, citizenship, 

example, charakter, patriot, nation, homecountry, national revival, philanthropy, era,  

habit,  education for patriotism, teacher intermediary, family, school,  aesthetic
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SEZNAM PŘÍLOH:

PŘÍLOHA Č. 1:
Otázky strukturovaného rozhovoru na dítě (5. ročník, 1. stupeň ZŠ):

 7 otázek seznamovacích:

- Bydlíš v hlavním městě, nebo v jeho okolí?

- Žiješ rád/a v České republice?

- Jaké jsi národnosti a jaké národnosti jsou tvoji rodiče?

- Jakými jazyky hovoříš?

- Mluvíš rád/a česky?

- Jak dlouho jsi žákem této školy?

- Jsi členem nějaké skupiny či oddílu, jako je např.: skautský oddíl, Junák, sportovní  

   oddíl, aj.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- Navštěvuješ takový oddíl v rámci školy? Vede ho některý z učitelů?

- Máte nějaký svůj znak, společnou píseň? Popiš prosím.

- Pociťuješ stejně silně, že patříš k této skupině, či oddílu, jako že jsi Čech/Češka a 

patříš k České republice? Vysvětli prosím.

- Kdyby se tě někdo zeptal na státní znaky České republiky, co bys odpověděl/a?

- Znáš státní hymnu a měl/a jsi někdy možnost si ji zazpívat?

- Slyšel/a jsi státní hymnu někdy ve škole? Při jaké příležitosti?

- Máte doma státní vlajku a použil/a jsi ji při nějaké příležitosti? Jaké?

- Máš možnost si svou národnost a sounáležitost ke své zemi uvědomit stejně, jako k tvé 

   skupině? Jak a kdy jsi si to uvědomil/a?

- S kým si doma povídáš o své zemi, její historii, politice, významných osobnostech, o 

svých předcích, kořenech? O čem například, popiš prosím?

- V kterých předmětech ve škole se dozvídáš informace o České republice a osobnos-

tech s ní spojených.
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- Baví tě učit se o své zemi? Kdyby jsi musel/a vybrat jednu oblast týkající se České 

republiky, o které se nejraději učíš, která by to byla? důvod prosím.

- Používá paní učitelka nebo pan učitel nějaký zajímavý, zábavný způsob jakým ti nové  

   poznatky o tvé zemi předává? Popiš mi ho prosím.

- Držíte se během vyučování pouze učebnice, nebo má vyučující připravené množství 

jiných materiálů např. na interaktivní tabuli, zajímavé příběhy a fakta aj.? Popiš 

prosím.

- S jakými významnými osobnostmi a z jakých oblastí ti škola umožnila osobní setkání. 

Zkus někoho jmenovat a popsat, co důležitého jsi se z toho dozvěděl/a.

- Motivovalo tě takové setkání k lepším výkonům? Povzbudilo tě v učení?

- Pocítil/a jsi díky takovému setkání větší hrdost na to, že jsi Čech/Češka?

- Máš rád své rodiče a jistě víš jak jim to dát najevo. Myslíš, že je možné vyjádřit 

nějakým způsobem lásku i ke své zemi, jak například? 

- Dokážeš ohodnotit známkou 1 - 5, jak moc projevují  lásku ke své zemi

a) tvoji rodiče, b) babička a děda, c) blízký kamarád/ka, d) tvůj třídní učitel.

- Slyšel/a jsi někdy slovo “vlastenectví”? Co tím rozumíš?

- Jaký  člověk se podle tebe může považovat za vlastence? Popiš jeho hodnoty, charak-

ter, postoje.

- Znaš nějakého vlastence (z jakékoli doby)? Koho?

- Jak víš, že je to vlastenec?

- Myslíš si, že je stále dobré a důležité, aby byl člověk vlastencem? Proč?

- Snažíš se ty sám/sama, být skutečným vlastencem?

- Myslíš si, že se člověk stává vlastencem a chová se vlastenecky jen proto, že má svou 

zemi rád a nebo proto, že je s ní spokojen, protože vše v ní funguje jak má?

- Existuje něco, co ovlivňuje tebe v tvém postoji k vlastenectví ?

- Uvažuješ někdy nad tím, jakým člověkem ty sám chceš být? Pokud ano, popiš jakým.

- Jakého člověka myslíš, že z tebe chce mít tvoje škola?

- Označ mi osobnosti, o kterých jsi už  někdy slyšel/a. Sděl mi, čím tě oslovily   nebo zda 

a čím si získaly tvou úctu.

T. G. Masaryk                                 Emil Boček    Bedřich Smetana
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sv. Václav                               Karel Schwarzenberg                   Tomáš. Baťa

Milada Horáková                   Josef Mašín (starší)                   Jan Evangelista Purkyně

Václav Havel                         Ctirad a Josef Mašínovi

Věra Čáslavská                      Jan Palach

Heliodor Píka                         Alois Hudec

Marta Kubišová                      Otto Wichterle                                       

Olga Sommerová   Jan Pirk        

PŘÍLOHA Č. 2:
Okruh otázek polostrukturovaného rozhovoru na Pedagoga 

(třídní učitel 5. ročníku, ředitel/ka školy):

• Jakým způsobem vštěpujete a podporujete vlastenectví u svých žáků?

• Myslíte si, že současné školních osnovy se věnují otázce vlastenectví dostatečným

   způsobem?

• Co si pod pojmem vlastenectví představujete?

• Jaký by měl být podle Vás vlastenec člověk?

•  Považujete se Vy sám/sama za vlastence a vyjadřujete své přesvědčení nějakým  

způsobem, svým jednáním ve společnosti a ve výuce.

• Je podle Vás vedení dětí k vlastenecví v dnešní době smysluplné? A proč?

• Má podle Vás vlastenecké cítění zásadní vliv na motivaci dítěte k učení, poznávání a  

na celkový charakter dítěte?

• Jakým způsobem byste zavedl/a vlasteneckou výchovu ve výuce?

• Co je podle Vás ve výuce vlastenectví podstatné, aby splnila svůj účel?

•  Kdo nebo co Vás osobně nejvíce ovlivnilo v utváření vlastních hodnot ohledně  

     vlastenectví, národní hrdosti?

•  Spolupracujete v otázce vlastenectví nějakým způsobem s rodiči?
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PŘÍLOHA Č. 3: (Strukturovaný rozhovor s jednotlivými žáky)

Eliška (waldorfská škola)

- Bydlíš v hlavním městě, nebo v jeho okolí?
V malém městečku kousek od Prahy.
- Žiješ rád/a v České republice?
Ano.
- Jaké jsi národnosti a jaké národnosti jsou tvoji rodiče?
České.
- Jakými jazyky hovoříš?
Česky.
- Mluvíš rád/a česky?
Ano.
- Jak dlouho jsi žákem této školy?
Pět let.
- Jsi členem nějaké skupiny či oddílu, jako je např.: skautský oddíl, Junák, sportovní 

oddíl, aj.
Ne, ale kamarádka ano.
- Navštěvuješ takový oddíl v rámci školy? Vede ho některý z učitelů?
Ne.
- Máte nějaký svůj znak, společnou píseň? Popiš prosím.
–
- Pociťuješ stejně silně, že patříš k této skupině, či oddílu, jako že jsi Čech/Češka a 

patříš k České republice? Vysvětli prosím.
Ano.
- Kdyby se tě někdo zeptal na státní znaky České republiky, co bys odpověděl/a?
Lípa – říká se, že každý ten list je jeden Čech. To mi říkala mamka.
- Znáš státní hymnu a měl/a jsi někdy možnost si ji zazpívat?
Učili jsme se jí v epoše zeměpisu. Jeden měsíc jsme se učili o České republice, takže jsme zpívali celý ten 
měsíc každý den.
- Slyšel/a jsi státní hymnu někdy ve škole? Při jaké příležitosti?
Nevybavuji si kde, asi v televizi.
- Máte doma státní vlajku a použil/a jsi ji při nějaké příležitosti? Jaké?
Ne
- Máš možnost si svou národnost a sounáležitost ke své zemi uvědomit stejně jako k tvé 
   skupině? Jak a kdy sis to uvědomil/a?
Ano, když jdu po Praze. Praha má svého ducha, Karlův most, operu.  Ve škole,  když jsme zpívali českou 
hymnu. My jsme se ji učili.
- S kým si doma povídáš o své zemi, její historii, politice, významných osobnostech, o 

svých předcích, kořenech? O čem například? Popiš prosím.
S babičkou, když jsme se učili o České republice. Ona je taková turistka, takže konkrétně o hradech tady v 
České republice.  Říká mi, kam by se tady všude chtěla podívat. S mamkou, té se ptám, kde co leží,  když 
například jedeme do Ostravy z Prahy vlakem. Na své předky jsem se ptala mamky, jakmile mě to začalo 
zajímat. Dozvěděla jsem se,  že nejsme jenom z Česka. O osobnostech rodiče moc nemluví, jen někdy o 
spisovatelích, jako Bedřich Smetana. O něm jsme si povídaly s babičkou,  protože když jsme se o něm 
učili, tak jsme to měli číst. Třeba taky při volbách, to jsme si o tom povídali doma. Nazory rodičů jsem 
neslyšela, nechtěli se o tom přede mnou vyjadřovat. Mě to ani moc nezajímalo. S mamkou jsme ještě 
spolu mluvily o komunismu. Říkala, že to bylo hodně těžký. O téhle minulosti se mnou docela hodně 
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mluví. Jsem ráda že už tu není. Nemám na to moc dobrý názor. Co bys mohla udělat, aby se to tady už 
nikdy neopakovalo? Já bych asi nevolila komunisty.
- V kterých předmětech ve škole se dozvídáš informace o České republice a osobnos-

tech s ní spojených.
Teď jsme měli nauku o rostlinách, tak třeba kde co roste. Na začátku školního roku jsme se hodně učili o 
naší republice, myslím v zeměpisu.
- Baví tě učit se o své zemi? Kdyby jsi musel/a vybrat jednu oblast týkající se České 

republiky, o které se nejraději učíš, která by to byla? Důvod prosím.
- Používá paní učitelka nebo pan učitel nějaký zajímavý, zábavný způsob jakým ti nové  
   poznatky o tvé zemi předává? Popiš mi ho prosím.
Od jedné paní učitelky jsem to velmi dobře chápala. Vždy o tom nejdřív povídala a pak jsme si psali. 
Druhý den jsme vzpomínali co jsme si psali a o čem povídali.  S další paní učitelkou jsme si vyrobili ze 
dřevíček takové vory a kreslili jsme si mapu České republiky, abychom věděli její hranice,  s kým sousedí, 
kde leží různá města, pohoří,  největší hora apod. To mě docela bavilo.  Každá učitelka učila jinak. Taky 
jsme zpívali český písničky.
- Držíte se během vyučování pouze učebnice, nebo má vyučující připravené množství 

jiných materiálů např. na interaktivní tabuli, zajímavé příběhy a fakta, aj.? Popiš 
prosím.

- S jakými významnými osobnostmi a z jakých oblastí ti škola umožnila osobní setkání?  
Zkus  někoho jmenovat a popsat, co důležitého ses z toho dozvěděl/a.

To nevím, my jako třída moc necestujeme po České republice. Můj bratr v rámci soutěže v Praze 5 měl 
přiděleného pamětníka. Nějaká paní jim vyprávěla svůj příběh. Bratr tady chodí do 8. třídy
- Motivovalo tě takové setkání k lepším výkonům? Povzbudilo tě v učení?
Jak u čeho. Třeba u zpěvu, protože mě baví. Nebo když něco vyrábíme. 
- Pocítil/a jsi díky takovému setkání větší hrdost na to, že jsi Čech/Češka?
Ano, když jsem byla na nějaký hoře, zámku. Nebo když jsem viděla v muzeu, co se tady dá najít v Česku a 
jaký tady jsou rostliny, tak to jsme něco jako hrdost pocítila.
- Máš rád své rodiče a jistě víš, jak jim to dát najevo. Myslíš, že je možné vyjádřit 

nějakým způsobem lásku i ke své zemi, jak například?
Ano, třeba starat se o stromy, něco tady postavit, vybudovat, jako školy nebo něco podobného užitečného
- Dokážeš ohodnotit známkou 1 – 5, jak moc projevují  lásku ke své zemi
a) tvoji rodiče: 1, b) babička: 2 c) blízký kamarád/ka: 1, d) tvůj třídní učitel:
- Slyšel/a jsi někdy slovo “vlastenectví”? Co tím rozumíš?
Ano. Nevím přesně co to je, asi že něco vlastníš.
- Jaký člověk se podle tebe může považovat za vlastence? Popiš jeho hodnoty, 
  charakter, postoje –
- Znaš nějakého vlastence (z jakékoli doby)? Koho?
Babička, ta co cestuje, to asi nebude, ale ta druhá. Ta ráda chodí do lesa. Hodně času tráví tady v Praze 
a pomáhá lidem. Teď pomáhá pánovi,  který má nějaké problémy se soudem a s pozemkem, nebo jedný 
starý paní.
- Jak víš, že je to vlastenec?
- Myslíš si, že je stále dobré a důležité, aby byl člověk vlastencem? Proč?
Ano. Aby tahle země nechátrala, abysme ji pomáhali, lesům a všemu. Abysme tady nevystavěli nějaký 
hrozný paneláky. Taky aby politika se nějak nezhroutila.
- Snažíš se ty sám/sama, být skutečným vlastencem?
ano, i když mám ráda ostatní země. Snažím se nevyhazovat odpadky v lese.
- Myslíš si, že se člověk stává vlastencem a chová se vlastenecky jen proto, že má svou 

zemi rád a nebo proto, že je s ní spokojen, protože vše v ní funguje, jak má?
Ono je vlastně potřeba všechno, ale ten kdo má tu zemi strašně rád, tak se vykašle na 
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to, jaký je prezident. Někoho to hodně ovlivní, třeba když tady byl komunismus. Někomu to zase moc vadí, 
že tady nemůže nějaký věci dělat, tak se musí na nějaký čas odstěhovat do ciziny. Ale pak, když se to zase 
vrátí do normálu a dá se tady zase trošku dýchat, tak se třeba vrátí.
- Existuje něco, co ovlivňuje tebe v tvém postoji k vlastenectví ?
Mě tady nic moc neovlivňuje na téhle zemi.
- Uvažuješ někdy nad tím, jakým člověkem ty sám chceš být? Pokud ano, popiš jakým.
Já bych chtěla, aby si mě lidé pamatovali nejen proto, že jsem říkala hezké věci, ale abych je i dělala ty 
hezký věci pro tuhle zemi. Chtěla bych taky někdy něco dokázat. Tady jsou mi příkladem moji rodiče, že 
strašně moc věcí tady dělají, a taky se mi líbí, že když od toho odejdou v dobrém, tak se to furt chytí. Když 
něco založí, tak jsou tu nový lidi, kteří to také potřebujou. Taky bych něco takového chtěla někdy založit.
- Jakého člověka myslíš, že z tebe chce mít tvoje škola?
To netuším. Nevím, nějakého, který pak půjde na střední školu a pak na další školu, vysokou školu. Což 
bych taky chtěla. Tahle škola chce aby se tady děti naučily postavit na svoje vlastní nohy. Aby se člověk 
naučil péct chleba a aby mohl něco vytvořit. 
- Označ mi osobnosti, o kterých jsi už někdy slyšel/a. Sděl mi, čím tě oslovily, nebo zda 

a čím si získaly tvou úctu.
T. G. Masaryk                           znám - prezident                              
U. Emil Boček 
Bedřich Smetana             Slavný český skladatel. Napsal Vltavu, narodil se 1824 zemřel 1884.                            
                      posledních letech ohluchl, přesto napsal další skladby.
Sv. Václav                      Ve 4 třídě jsme si o něm povídali. Pomáhal lidem, byl hodnýNakonec  
                                  se nechal zabít před kostelem.
Karel Schwarzenberg :    V politice. Kandidoval na prezidenta.
Tomáš Baťa

Milada Horáková 
Josef Mašín (starší) 
Ctirad a Josef Mašínovi 
Jan Evangelista Purkyně To mi něco říká
Václav Havel                         Ano - po obratu přišel do naší politiky a stal se 
    prezidentem
Věra Čáslavská 
Jan Palach                    Upálil se během komunismu chtěl něco vzkázat svému národu.
Heliodor Píka
Alois Hudec
Marta Kubišová 
Otto Wichterle   
Olga Sommerová
Jan Pirk 
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David (waldorfská škola)

- Bydlíš v hlavním městě, nebo v jeho okolí?
V Praze.
- Žiješ rád v České republice?
Ano.
- Jaké jsi národnosti a jaké národnosti jsou tvoji rodiče?
České, táta se narodil na Slovensku.
- Jakými jazyky hovoříš?
Česky.
- Mluvíš rád česky?
Určitě.
- Jak dlouho jsi žákem této školy?
Pět let.
- Jsi členem nějaké skupiny či oddílu, jako je např.: skautský oddíl, Junák, sportovní 

oddíl, aj.
Ne, plavu závodně a jsem členem plaveckého oddílu Šipka. Taky hraju na kytaru.
- Navštěvuješ takový oddíl v rámci školy? Vede ho některý z učitelů?
Ne.
- Máte nějaký svůj znak, společnou píseň? Popiš prosím.
Znak je panáček, který skáče šipku. Popěvek nemáme.
- Pociťuješ stejně silně, že patříš k této skupině či oddílu, jako že jsi Čech/Češka a patříš 

k České republice? Vysvětli prosím.
Ano.
- Kdyby se tě někdo zeptal na státní znaky České republiky, co bys odpověděl/a?
Lev třeba. 
- Znáš státní hymnu a měl jsi někdy možnost si ji zazpívat?
Určitě.  Zpíval jsem ji na hokeji s tátou. V rámci školy, v hudebce jsme ji jednou zpívali. Při jiných 
příležitostech si nevzpomínám, spíše jen u toho sportu. 
- Slyšel jsi státní hymnu někdy ve škole? Při jaké příležitosti?
V rámci hudebky.
- Máte doma státní vlajku a použil jsi ji při nějaké příležitosti? Jaké?
Já bydlím ve škole, takže máme. Vyvěšujeme ji jen při svátcích.
- Máš možnost si svou národnost a sounáležitost ke své zemi uvědomit stejně jako k tvé 
   skupině? Jak a kdy sis to uvědomil?
Moc často ne. Nevím. Ani při závodech v plavání? To ani ne.
- S kým si doma povídáš o své zemi, její historii, politice, významných osobnostech, o 

svých předcích, kořenech? O čem například? Popiš prosím?
S tátou a občas s bráchou. Teď nedávno jsme se bavili o husitech. Mě se líbila ta jejich strategie boje,  že 
měli vozy jako opevnění, takový mobilní hradby. S tátou ne,  ale ve škole. Bavíte se s rodiči na téma 
komunismu, válečných dob nebo o významných osobnostech? To ne.
- V kterých předmětech ve škole se dozvídáš informace o České republice a osobnos-

tech s ní spojených.
Ve vlastivědě, občas i v epoše.
Probírali jsme Karla IV.  Vybral jsem si Karlův most, který jsem si vypracovával. Myslím si,  že to byl 
dobrý panovník.
- Baví tě učit  se o své zemi? Kdyby jsi musel vybrat jednu oblast týkající se České re-

publiky, o které se nejraději učíš, která by to byla? důvod prosím.
Občas ano. Teď jsme si na angličtině vyráběli strom naší rodiny.

135



Baví mě zeměpis.
- Používá paní učitelka nebo pan učitel nějaký zajímavý, zábavný způsob jakým ti nové  
   poznatky o tvé zemi předává? Popiš mi ho prosím.
Paní učitelka hezky vypráví, tak mě to baví.
- Držíte se během vyučování pouze učebnice, nebo má vyučující připravené množství 

jiných 
   materiálů např. na interaktivní tabuli, zajímavé příběhy a fakta aj.? Popiš prosím.
To ne, jenom mapu a vypráví.
- S jakými významnými osobnostmi a z jakých oblastí ti škola umožnila osobní setkání. 

Zkus někoho jmenovat a popsat, co důležitého ses z toho dozvěděl.
To ne. A třeba někoho z televize? Pana Schwanzenberga Čeho si na něm vážíš,  nebo ceníš? Já asi ne, ale 
táta říká, že je dobrý politik.
- Motivovalo tě takové setkání k lepším výkonům? Povzbudilo tě v učení?
To ne.
- Pocítil/a jsi díky takovému setkání větší hrdost na to, že jsi Čech/Češka?
Ano, když jsem se koukal na mapu světa, tak jsem si říkal, že je to Česko hezký, má hezký tvar.
- Máš rád své rodiče a jistě víš jak jim to dát najevo. Myslíš, že je možné vyjádřit 

nějakým způsobem lásku i ke své zemi, jak například? 
To nevím. Vlajku že ji vyvěsím. Zpívat hymnu třeba. Asi už nic.
- Dokážeš ohodnotit známkou 1 – 5, jak moc projevují  lásku ke své zemi
a) tvoji rodiče: máma 2–3, táta je ze Slovenska tak 4, b) Děda určitě tak 1 a babička to si nejsem jistej 

c) blízký kamarád/ka tak 2 d) tvůj třídní učitel, 1
- Slyšel/a jsi někdy slovo “vlastenectví”? Co tím rozumíš?
Ano. Že jsem občan nějaký země, že mám vlast svoji.
- Jaký  člověk se podle tebe může považovat za vlastence? Popiš jeho hodnoty, charak-

ter, postoje
To nevím, to si nevybavím. Neměl by svou zemi ponižovat, neměl by vyvyšovat jiné země.
- Znaš nějakého vlastence (z jakékoli doby)? Koho?
Táta k Česku i Slovensku. Líbí se mu příroda.
- Jak víš, že je to vlastenec?
- Myslíš si, že je stále dobré a důležité, aby byl člověk vlastencem? Proč?
Ano. Nevím, abysme byli občany.
- Snažíš se ty sám/sama, být skutečným vlastencem?
Jak jsem říkal, že třeba nenadávám na Českou republiku.
- Myslíš si, že se člověk stává vlastencem a chová se vlastenecky jen proto, že má svou 

zemi rád a nebo proto, že je s ní spokojen, protože vše v ní funguje, jak má?
To dění člověka spíše ovlivňuje.
- Existuje něco, co ovlivňuje tebe v tvém postoji k vlastenectví ?
Ne.
- Uvažuješ někdy nad tím, jakým člověkem ty sám chceš být? Pokud ano, popiš jakým.
Ne.
- Jakého člověka myslíš,že z tebe chce mít tvoje škola?
To nevim asi špatného ne.
- Označ mi osobnosti, o kterých jsi už někdy slyšel/a. Sděl mi, čím tě oslovily, neba zda 

a čím si získaly tvou úctu.
T. G. Masaryk:                       Znám - prezident československé republiky.                              
Emil Boček:   
Bedřich Smetana :                  Hudebník. Složil hodně skladeb, oper. Hrál na klavír, housle.
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Sv. Václav:   Vévoda české země.
Karel Schwarzenberg:  Politik. Kandidoval na prezidenta.
Tomáš Baťa:

Milada Horáková: 
Josef Mašín (starší): 
Ctirad a Josef Mašínovi: 
Jan Evangelista Purkyně:    To jsem taky slyšel.
Václav Havel:      Taky prezident, bojoval proti komunismu.
Věra Čáslavská: 
Jan Palach:          To jsem někde slyšel, nevzpomenu si.
Heliodor Píka:
Alois Hudec:
Marta Kubišová:
Otto Wichterle:   
Olga Sommerová:
Jan Pirk: 
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Eli (soukromá základní škola)

- Bydlíš v hlavním městě, nebo v jeho okolí?
V Praze.
- Žiješ rád/a v České republice?
Ano.
- Jaké jsi národnosti a jaké národnosti jsou tvoji rodiče?
České. Můj táta je poloviční Bulhar.
- Jakými jazyky hovoříš?
česky.
- Mluvíš rád/a česky?
Ano moc.
- Jak dlouho jsi žákem této školy?
Pět let
- Jsi členem nějaké skupiny či oddílu, jako je např.: skautský oddíl, Junák, sportovní 

oddíl, aj.?
Ano, chodím do turistickýho oddílu Vlčata. Hodně jezdíme na tábory. Chodím na něj mimo školu.
- Navštěvuješ takový oddíl v rámci školy? Vede ho některý z učitelů?
Ne.
- Máte nějaký svůj znak, společnou píseň? Popiš prosím.
Ano máme znak i naši píseň, Rosa na kolejích od jednoho zpěváka (od Wabi Daňka) Ve znaku je vlče. 
Máme ho na košili, na dveřích, nosíme ho v cancáku, takový knížce.
- Pociťuješ stejně silně, že patříš k této skupině či oddílu, jako že jsi Čech/Češka a patříš 

k České republice? Vysvětli prosím.
To ano.
- Kdyby se tě někdo zeptal na státní znaky České republiky, co bys odpověděl/a?
Česká lípa, prezidentská standarta, je tam malý státní znak, velký státní znak, česká vlajka, česká pečeť a 
státní hymna.
- Znáš státní hymnu a měl/a jsi někdy možnost si ji zazpívat?
Ano, my ji vždy zpíváme první školní den.
- Slyšel/a jsi státní hymnu někdy ve škole? Při jaké příležitosti?
Spíše v rádiu, na jedné slavnosti a koncertě.
- Máte doma státní vlajku a použil/a jsi ji při nějaké příležitosti? Jaké?
Ano, vyndáváme ji na státní svátky.
- Máš možnost si svou národnost a sounáležitost ke své zemi uvědomit stejně jako k tvé 
   skupině? Jak a kdy sis to uvědomil/a?
Asi když jsme se učili češtinu, tak jsem si řekla, že se mi ten jazyk líbí, a uvědomila jsem si, že patří k téhle 
zemi.
- S kým si doma povídáš o své zemi, její historii, politice, významných osobnostech, o 

svých předcích, kořenech? O čem například? Popiš prosím?
Spíš s mámou a pak s babičkou z tátový i máminý strany. Babička je židovka, vyprávěla,  jaké to bylo za 
války,  jak ji prožívala. Babička z máminý strany mi vyprávěla ještě o mé prapra a prababičce. Maminka 
mi vypráví,  jaké to bylo za komunistů. My se taky spolu učíme, tak mi k tomu něco řekne. O současnosti se 
moc nebavíme.
- V kterých předmětech ve škole se dozvídáš informace o České republice a osobnos-

tech s ní spojených?
V zeměpise, dějepise a ještě v češtině.
- Baví tě učit se o své zemi? Kdyby jsi musel/a vybrat jednu oblast týkající se České 

republiky, o které se nejraději učíš, která by to byla? Důvod prosím.
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Vlastně jak kdy. Někdy ne, když se učíme, kde jsou jaké hory umístěny, o zeměpisných polohách. Spíše mě 
baví historie, doba králů, jak to tady vypadalo, jak žili.
- Používá paní učitelka nebo pan učitel nějaký zajímavý, zábavný způsob, jakým ti nové  
   poznatky o tvé zemi předává? Popiš mi ho prosím.
No my někdy děláme plakáty, což mě baví. Dostaneme nějaké téma, které musíme zpracovávat.
- Držíte se během vyučování pouze učebnice, nebo má vyučující připravené množství 

jiných materiálů např. na interaktivní tabuli, zajímavé příběhy a fakta aj.? Popiš 
prosím.

My si čteme z učebnice, potom vyplňujeme do pracovních listů a někdy paní učitelka víc vypráví. Pak 
používáme cvičebnici z dějepisu.
K nám chodí spisovatele do školy a vypráví nám, jak píší knížky, jak je vydávají.
- S jakými významnými osobnostmi a z jakých oblastí ti škola umožnila osobní setkání. 

Zkus někoho jmenovat a popsat, co důležitého ses z toho dozvěděl/a.
Paní spisovatelka Ježková, která napsala České dějiny.
- Motivovalo tě takové setkání k lepším výkonům? Povzbudilo tě v učení?
Dozvěděla jsem se od ní něco nového, co jsem nevěděla. Například, že Faustův dům skutečně existuje. Já 
už jsem psala, než jsem přišla do školy. Když jsem byla  úplně malá a neuměla jsem psát,  tak jsem to 
diktovala mámě.  Rozhodla jsem se, že si budu psát deník. Říkala jsem si, že budu jako ty spisovatelky a že 
taky budu psát. Po setkání s ní jsme měla větší chuť psát.
- Pocítil/a jsi díky takovému setkání větší hrdost na to, že jsi Čech/Češka?
Ano, to ano.
- Máš rád své rodiče a jistě víš jak jim to dát najevo. Myslíš, že je možné vyjádřit 

nějakým způsobem lásku i ke své zemi, jak například? 
No určitě, tak třeba že nebudu ničit české památky
- Dokážeš ohodnotit známkou 1 –5, jak moc projevují  lásku ke své zemi
a) tvoji rodiče: 1, b) babička z tátový strany chodí na české koncerty a chodí se mnou po památkách, 

babička a děda z máminý strany se mnou jezdí na výlety i mimo město a berou mě do centra: 1 c) 
blízký  kamarád/ka: 1-, protože máme rádi Česko ale někdy to moc neřešíme, d) tvůj třídní 
učitel:1, protože ona nám o těch dějinách vypráví, jak to bylo a říká i svůj názor

- Slyšel/a jsi někdy slovo “vlastenectví”? Co tím rozumíš?
My jsme se to učili. Vlastenci šíří češtinu.
- Jaký  člověk se podle tebe může považovat za vlastence? Popiš jeho hodnoty, charak-

ter, postoje
Může to být třeba i zeměpisec.
- Znaš nějakého vlastence (z jakékoli doby)? Koho?
- Jak víš, že je to vlastenec?
- Myslíš si, že je stále dobré a důležité, aby byl člověk vlastencem? Proč?
- Snažíš se ty sama, být skutečným vlastencem?
No to asi ano, ale já vlastně ani nevím, co bych měla proto dělat.
- Myslíš si, že se člověk stává vlastencem a chová se vlastenecky jen proto, že má svou 

zemi rád a nebo proto, že je s ní spokojen, protože vše v ní funguje, jak má?
Já myslím, že ovlivňuje člověka obojí a chce, aby ostatní lidi takoví taky byli.
- Existuje něco, co ovlivňuje tebe v tvém postoji k vlastenectví ?
Že mluvím česky. Táta mi někdy říká, že se mám učit tu angličtinu. Já se bojím, že potom třeba až se 
někam odstěhuju, že nebudu mít tu češtinu. Já se nechci odstěhovat, ale někdy se to může stát.
- Uvažuješ někdy nad tím, jakým člověkem ty sám chceš být? Pokud ano, popiš jakým.
Uvažuju o tom, ale moc se mi to nedaří, protože já mám takovou bouřlivou povahu.
- Jakého člověka myslíš,že z tebe chce mít tvoje škola?
Rozumnýho určitě a takovýho, který dokáže pochopit, že některý věci jsou špatný a některý ne.
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- Označ mi osobnosti, o kterých jsi už někdy slyšel/a. Sděl mi, čím tě oslovily, neba zda 
a čím si získaly tvou úctu.

T. G. Masaryk:                       To je prezident. Učili jsme se o té první světové válce a jak to vedlo k       
                                                         tomu, abychom byli svobodní.
Emil Boček   
Bedřich Smetana:     Skládal hudbu, složil Má vlast.
Sv. Václav:     Je patron české země a říká se, že když bude nejhůř, tak vyjede s  
     rytířema z Blaníku.
Karel Schwarzenberg:    Chtěl být prezidentem.
Tomáš Baťa:   Vyráběl boty a stále se vyrábí. Postavil čtvrť pro své zaměstnance.

Milada Horáková 
Josef Mašín (starší) 
Ctirad a Josef Mašínovi 
Jan Evangelista Purkyně: 
Václav Havel:      To byl prezident.
Věra Čáslavská 
Jan Palach       
Heliodor Píka
Alois Hudec
Marta Kubišová 
Otto Wichterle   
Olga Sommerová
Jan Pirk 
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Arnošt (soukromá základní škola)

- Bydlíš v hlavním městě, nebo v jeho okolí?
Kousek od Říčan.
- Žiješ rád v České republice?
Ano, a zejména v našem bydlišti, je tam ticho.
- Jaké jsi národnosti a jaké národnosti jsou tvoji rodiče?
České.
- Jakými jazyky hovoříš?
Česky.
- Mluvíš rád česky?
Ano docela ano, ale když si na nějaké slovo nemůžu vzpomenout použiji anglické slovo. Rodiče tomu 
rozumí, tak je to v pohodě.
- Jak dlouho jsi žákem této školy?
Pět let.
- Jsi členem nějaké skupiny či oddílu, jako je např.: skautský oddíl, Junák, sportovní 

oddíl, aj.
Ne. Já hraju golf, pak na flétnu a na klavír.
- Navštěvuješ takový oddíl v rámci školy? Vede ho některý z učitelů?
V první třídě jsem chodil do takového golfového kroužku.
- Máte nějaký svůj znak, společnou píseň? Popiš prosím.
Umím si představit, že to nějaký klub má.
- Pociťují stejně silně, že patří k této skupině, či oddílu, jako že jsou Čechy  a patří k  
  České republice? Vysvětli prosím.
 Ano určitě.
- Kdyby se tě někdo zeptal na státní znaky České republiky, co bys odpověděl?
Standarta, národní hymna, státní vlajka, trikolóra.
- Znáš státní hymnu a měl/a jsi někdy možnost si ji zazpívat?
Ano, jednou jsme ji zpívali ve třídě. Někdy si ji pobrukuju, tu melodii.
- Slyšel/a jsi státní hymnu někdy ve škole? Při jaké příležitosti?
Jednou na hokejovém utkání.
- Máte doma státní vlajku a použil jsi ji při nějaké příležitosti? Jaké?
Ne, ale o Velikonocích používáme pomlázku s trikolórou.
- Máš možnost si svou národnost a sounáležitost ke své zemi uvědomit stejně jako k tvé 
   skupině? Jak a kdy sis to uvědomil/a?
Já se jako Čech cítím pořád, protože ty různé jazyky hodně země odlišují.
- S kým si doma povídáš o své zemi, její historii, politice, významných osobnostech, o 

svých předcích, kořenech? O čem například? Popiš prosím?
Když mám náhodou čas, tak si spíš povídám s tátou, protože je nemůžu říct chytřejší, ale ví toho víc. 
Například zná rodokmen své rodiny.  Od táty mám nevlastní sestry. Povídá si se mnou  o rodinných 
kořenech o našich předcích. Povídá si s tebou o současnosti o nějakém dění? To ne, o historii si taky moc 
nepovídáme.
- Ve kterých předmětech ve škole se dozvídáš informace o České republice a osobnos-

tech s ní spojených.
V zeměpise a dějepise.
- Baví tě učit  se o své zemi? Kdyby jsi musel vybrat jednu oblast týkající se České re-

publiky, o které se nejraději učíš, která by to byla? důvod prosím.
Nejvíc mě baví ta historie,  války a jiné akční věci. Nemáme doma televizi, ale docela rád bych se na ně 
díval.
- Používá paní učitelka nebo pan učitel nějaký zajímavý, zábavný způsob jakým ti nové  
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   poznatky o tvé zemi předává? Popiš mi ho prosím.
Hodně nám vytváří pracovní listy a pracujeme ve dvojicích.
- Držíte se během vyučování pouze učebnice, nebo má vyučující připravené množství 

jiných materiálů např. na interaktivní tabuli, zajímavé příběhy a fakta aj.? Popiš 
prosím.

Můžeme si hledat přes internet na interaktivní tabuli. Povídá vám paní učitelka nějaké příběhy? Příběhy? 
Někdy mě přijde,  že všichni lidi jsou tak normální, že vůbec ani žádnou válku nezažili. Jako kdyby jí 
přeskočili. Když si uvědomím, že moji rodiče zažili dobu komunismu a jsou tak klidní...
- S jakými významnými osobnostmi a z jakých oblastí ti škola umožnila osobní setkání. 

Zkus někoho jmenovat a popsat, co důležitého ses z toho dozvěděl.
Se školou chodíme na různá představení do divadla, takže tam můžeme vidět nějaké herce. Jinak můj pan 
profesor na klavír zná plno osobností. Viděl jsem Karla Gotta, který sem přišel do školy
- Mohlo by tě takové setkání motivovat k lepším výkonům? Povzbudilo tě v učení?
- Pocítil/a jsi díky takovému setkání větší hrdost na to, že jsi Čech/Češka?
Určitě jsem rád, že si více rozumíme.
- Máš rád své rodiče a jistě víš jak jim to dát najevo. Myslíš, že je možné vyjádřit 

nějakým způsobem lásku i ke své zemi, jak například? 
Určitě,  například mohu uctívat ty státní znaky a různé osobnosti Karla IV. Docela mě nadchlo, jak uměl 
povzbudit tu českou zemi aby byla krásnější. Vybudoval chrám sv. Víta nebo Karlštejn a stejně si nechal 
udělat korunovační klenoty.
- Dokážeš ohodnotit známkou 1 – 5, jak moc projevují lásku ke své zemi
a) tvoji rodiče: oni se neprojevují skoro vůbec, 3, b) Už nemám nikoho, ale nejvíc si vzpomínám na 

babičku, maminku mého táty, ta byla moc milá,  ochotná. Nijak svůj cit k zemi neprojevovala c) 
blízký kamarád/ka: nevím, d) tvůj třídní učitel: ta to projevuje docela hodně 1.

- Slyšel/a jsi někdy slovo “vlastenectví”? Co tím rozumíš?
Učili jsme se o tom.
- Jaký  člověk se podle tebe může považovat za vlastence? Popiš jeho hodnoty, charak-

ter, postoje.
Neměl by rozhodně říkat, že naše země je ta nejlepší, to by bylo proti vlastenectví.
- Znaš nějakého vlastence (z jakékoli doby)? Koho?
Literární umělci čeští, kteří psali básně.  Pan Palacký
- Jak víš, že je to vlastenec?
Učili jsme se o nich.
- Myslíš si, že je stále dobré a důležité, aby byl člověk vlastencem? Proč?
Určitě.
- Snažíš se ty sám, být skutečným vlastencem?
- Myslíš si, že se člověk stává vlastencem a chová se vlastenecky jen proto, že má svou 

zemi rád a nebo proto, že je s ní spokojen, protože vše v ní funguje jak má?
 Víc je to o tom, že má člověk svou zemi rád s dobrými i špatnými stránkami.
- Existuje něco, co ovlivňuje tebe v tvém postoji k vlastenectví ?
To ani ne, spíš ne.
- Uvažuješ někdy nad tím, jakým člověkem ty sám chceš být? Pokud ano, popiš jakým.
Někdy si dělám legraci. Teď čtu knihu kolem světa za devadesát dní a ten pan Fog je matematicky přesný, 
tak jsem si řekl, že bych mohl být takhle matematicky přesný. Mně se líbí,  že šetří kroky. Myslím si, že 
kdybych tohle měl a chodil bych do nějakého klubu mezi bohaté lidi, tak si myslím, že bych byl uznávaný.
- Jakého člověka myslíš,že z tebe chce mít tvoje škola?
Určitě chytrého a určitě chce abych se nějak i proslavil, že bych něco vymyslel.
- Označ mi osobnosti, o kterých jsi už někdy slyšel. Sděl mi, čím tě oslovily, nebo zda a 
čím si získaly tvou úctu.
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T. G. Masaryk                       Znám, byl to prezident a politik za první republiky. Byl to čestný
                                                        člověk. Přijde mi jako potomek Karla IV, takový podobný.                    

Emil Boček   
Bedřich Smetana   Český hudební skladatel, který složil synfonickou báseň 
                               “Má vlast.”
Sv. Václav                    Slyšel jsem, je to svatý  český panovník. Byl velmi věřící a dokázal  
  
    nějaké  zázraky.
Karel Schwarzenberg  Většina Prahy ho chtěla zvolit na prezidenta. Je to šlechtic.
Tomáš Baťa   To byl jeden z nejbohatších Čechů měl a má ve Zlíně továrnu na boty.
                         Například vystavěl celou čtvrť pro své pracovníky.  Měl prosklený  
     výtah jako pracovnu a projížděl jednotlivými odděleními, aby viděl na 
    ty svoje  pracovníky.

Milada Horáková    Slyšel jsem, nevím.
Josef Mašín (starší) 
Ctirad a Josef Mašínovi 
Jan Evangelista Purkyně 
Václav Havel      Prezident a politik. Zabýval se psaním knih.
Věra Čáslavská 
Jan Palach        Student, který se upálil v Praze za komunismu. Chtěl dát všem najevo, 
     že nechceme komunismus.
Heliodor Píka
Alois Hudec
Marta Kubišová 
Otto Wichterle   
Olga Sommerová
Jan Pirk 
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Katka (státní základní škola, 5.B) 

(jméno je v tomto případě pouze fiktivním označením respondenta)
- Bydlíš v hlavním městě, nebo v jeho okolí?
V malém městečku kousek od Prahy.
- Žiješ rád/a v České republice?
No... jo, vadí mi tak trochu ten prezident, co tu teď máme. Raději bych žila v Rakousku.
- Jaké jsi národnosti a jaké národnosti jsou tvoji rodiče?
České.
- Jakými jazyky hovoříš?
Česky.
- Mluvíš rád/a česky?
Raději cizí jazyky. Líbí se mi víc zvukově. Baví mě to mluvit cizíma jazykama.
- Jak dlouho jsi žákem této školy?
Čtyři roky.
- Jsi členem nějaké skupiny či oddílu, jako je např.: skautský oddíl, Junák, sportovní 

oddíl, aj.
Ne, chodím na aerobic.
- Navštěvuješ takový oddíl v rámci školy? Vede ho některý z učitelů?
Ne.
- Umíš si představit, že takový skautský  oddíl má svůj znak a třeba i popěvek? Popiš 

prosím.
Ano.
- Pociťuješ stejně silně, že patříš k této skupině, či oddílu, jako že jsi Češka a patříš k 
České republice? Vysvětli prosím.

Nevím.
- Kdyby se tě někdo zeptal na státní znaky České republiky, co bys odpověděl/a?
Jak ten znak popsat. Má dvě orlice a dva lvy. Jedna orlice je šachová a druhou jsem zapomněla.
- Znáš státní hymnu a měl/a jsi někdy možnost si ji zazpívat?
Slyšela jsem ji, asi jsem ji zpívala. Myslím, že zrovna ve škole.
- Slyšel/a jsi státní hymnu někdy ve škole? Při jaké příležitosti?
Ne. Jen na závodech v Karlových Varech.
- Máte doma státní vlajku a použil/a jsi ji při nějaké příležitosti? Jaké?
Ne.
- Máš možnost si svou národnost a sounáležitost ke své zemi uvědomit stejně, jako k tvé 
   skupině? Jak a kdy sis to uvědomil/a?
Ano, třeba když se potkám venku s lidmi co mluví česky.
- S kým si doma povídáš o své zemi, její historii, politice, významných osobnostech, o 

svých předcích, kořenech? O čem například? Popiš prosím?
Moc ne. U nás doma ne, ale tady ve škole se o tom učíme.
- V kterých předmětech ve škole se dozvídáš informace o České republice a osobnos-

tech s ní  spojených?
Vlastivěda.
- Baví tě učit se o své zemi? Kdyby jsi musel/a vybrat jednu oblast týkající se České 

republiky, o které se nejraději učíš, která by to byla? Důvod prosím.
Ani ne, protože spíše mě baví se učit o jiných zemích.
Kdybys musela vybrat nějakou oblast z výuky, týkající se naší země, která tě baví?
Mě baví přírodověda.
- Používá paní učitelka nebo pan učitel nějaký zajímavý, zábavný způsob jakým ti nové  
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   poznatky o tvé zemi předává? Popiš mi ho prosím.
Moc ne,  držíme se podle učebnice. Přinese paní učitelka v rámci výuky nějaké obrázky, jiné 
knihy? Někdy nám určité věci více vysvětlí, ale nic k tomu nedonese. Má připravené nějaké 
pracovní listy či hru, která by s probíraným tématem souvisela? Ne
- Držíte se během vyučování pouze učebnice, nebo má vyučující připravené množství 

jiných materiálů např. na interaktivní tabuli, zajímavé příběhy a fakta aj.? Popiš 
prosím.

- S jakými významnými osobnostmi a z jakých oblastí ti škola umožnila osobní setkání. 
Zkus někoho jmenovat a popsat, co důležitého ses z toho dozvěděl/a.

Ne a nepamatuji si ani nikde jinde.
- Motivovalo tě takové setkání k lepším výkonům? Povzbudilo tě v učení?
Jak u čeho. Třeba u zpěvu, protože mě baví. Nebo když něco vyrábíme. 
- Pocítil/a jsi díky takovému setkání větší hrdost na to, že jsi Čech/Češka?
Ne.
- Máš rád své rodiče a jistě víš jak jim to dát najevo. Myslíš, že je možné vyjádřit 

nějakým způsobem lásku i ke své zemi, jak například? 
–
- Dokážeš ohodnotit známkou 1–5, jak moc projevují  lásku ke své zemi?
a) tvoji rodiče: 2, b) babička a děda: 1, protože se jim tu líbí a jsou tady spokojeni, c) blízký 

kamarád/ka: nevím, d) tvůj třídní učitel: nevím, asi ji má ráda.
- Slyšel/a jsi někdy slovo “vlastenectví”? Co tím rozumíš?
Ano, že někdo něco jakoby vlastní (nějakou věc).
- Jaký  člověk se podle tebe může považovat za vlastence? Popiš jeho hodnoty, charak-

ter, postoje
Měl by být hodný, neměl by moc poškozovat přírodu.
- Znáš nějakého vlastence (z jakékoli doby)? Koho?
Táta.
- Jak víš, že je to vlastenec?
Je hodný na ostatní lidi a pomáhá přírodě, v zimě přikrývá stromy, zalévá je, když je velké vedro.
- Myslíš si, že je stále dobré a důležité, aby byl člověk vlastencem? Proč?
Myslím si, že asi ano, aby byl ve své zemi spokojený a nebyl v ní smutný. 
Snažíš se ty sám/sama, být skutečným vlastencem?(mít svojí zemi víc ráda)?
Orientuju se spíše na ty jiné země. Tuhle zemi mám taky trochu ráda.
Měla bys svou zemi raději, když by splňovala tvá očekávání? Ano.
- Myslíš si, že se člověk stává vlastencem a chová se vlastenecky jen proto, že má svou 

zemi rád, a nebo proto, že je s ní spokojen, protože vše v ní funguje jak má?
Ano, to druhé.
- Existuje ještě něco, co ovlivňuje tebe v tvém postoji k vlastenectví ?
Řekla bych, že spíš ta doprava, jak tady jezdí hodně aut, tak to znečišťuje ovzduší a to mi docela vadí. A 
škodí to té přírodě. Myslíš si, že v Rakousku jezdí míň aut? To nevím.
Proč sis vybrala Rakousko, jako zemi, kde by jsi chtěla žít? Líbí se mi tam příroda, jsou tam 
hodný lidi, hodnější než tady. V jakém smyslu hodnější, můžeš to nějak přiblížit? Nevím.
- Uvažuješ někdy nad tím, jakým člověkem ty sám chceš být? Pokud ano, popiš jakým.
Ne, ani ne.
- Jakého člověka myslíš,že z tebe chce mít tvoje škola?
Chytrého.
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- Označ mi osobnosti, o kterých jsi už někdy slyšel/a. Sděl mi, čím tě oslovily, neba zda 
a čím si získaly tvou úctu.

T. G. Masaryk                            Znám.                                
Emil Boček   
Bedřich Smetana               Hudební skladatel.
Sv. Václav   To byl král.
Karel Schwarzenberg  To byl taky asi prezident, slyšela jsem o něm.
Tomáš Baťa   Vyráběl auta, z jeho příjmení byla značka Baťa.

Milada Horáková 
Josef Mašín (starší) 
Ctirad a Josef Mašínovi 
Jan Evangelista Purkyně  To mi něco říká.
Václav Havel       Ano - prezident.
Věra Čáslavská    Slyšela ale nevím.
Jan Palach        Slyšela, teď si nemůžu vzpomenout.
Heliodor Píka
Alois Hudec
Marta Kubišová      Slyšela ale nevím.

Otto Wichterle   
Olga Sommerová
Jan Pirk   Slyšela.
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Dita – 5.C (státní základní škola) 

(jméno je v tomto případě pouze fiktivním označením respondenta)
- Bydlíš v hlavním městě, nebo v jeho okolí?
V malém městečku kousek od Prahy.
- Žiješ rád/a v České republice?
Ano.
- Jaké jsi národnosti a jaké národnosti jsou tvoji rodiče?
České.
- Jakými jazyky hovoříš?
Česky.
- Mluvíš rád/a česky?
Ano.
- Jak dlouho jsi žákem této školy?
Pět let.
- Jsi členem nějaké skupiny  či oddílu, jako je např. skautský oddíl, Junák, sportovní 

oddíl aj.?
Jsem členkou skautského oddílu, atletického oddílu.
- Navštěvuješ takový oddíl v rámci školy? Vede ho některý z učitelů?
Ne.
- Máte nějaký svůj znak, společnou píseň? Popiš prosím.
Společný tác a na něm je bobr. Máme popěvek, který vymyslel jeden vedoucí.
- Pociťuješ stejně silně, že patříš k této skupině, či oddílu, jako že jsi Čech/Češka a 

patříš k České republice? Vysvětli prosím.
Asi ano.
- Kdyby se tě někdo zeptal na státní znaky České republiky, co bys odpověděl/a?
Máme vlajku,na znaku je lev, máme hymnu a lípu.
- Znáš státní hymnu a měl/a jsi někdy možnost si ji zazpívat?
Znám ji,ale zpívala jsem ji jen na hudebce.
Když se něco děje, tak se dohodneme s mámou a bráchou a zazpíváme si ji.  Naposledy jsme si ji zpívali 
před Vánocema po cestě do kostela.
- Slyšel/a jsi státní hymnu někdy ve škole? Při jaké příležitosti?
V rádiu.
- Máte doma státní vlajku a použil/a jsi ji při nějaké příležitosti? Jaké?
Ne, my nemáme kam ji vyvěsit. Vyvěšujeme ji ve vile, kam chodíme na návštěvu.
- Máš možnost si svou národnost a sounáležitost ke své zemi uvědomit stejně, jako k tvé 
   skupině? Jak a kdy sis to uvědomil/a?
Ano, když jdu do lesa, potom už spíš náhodou, třeba když o tom někdo povídá.
- S kým si doma povídáš o své zemi, její historii, politice, významných osobnostech, o 

svých předcích, kořenech? O čem například? Popiš prosím?
S babičkou si povídáme o obrazech.  Byly jsme častokrát ve Vltavínu na výstavě a pak různě po Praze 
chodíme na malý výstavy. Naposledy jsme byly na výstavě Drtikola. Bavíte se o politice? To moc ne. 
Nebo o historii? Nevypráví co zažila,  ale učí mě různý slohy atd. Máma si se mnou povídá o válkách. 
A to i táta, má spoustu modelů letadel. Povídají si s tebou o době komunismu? To už moc ne, jen 
říkají, že to nebylo moc dobrý.
V kterých předmětech ve škole se dozvídáš informace o České republice a osobnostech 
s ní spojených?
V dějepise, zeměpise a češtině.
- Baví tě učit se o své zemi? Kdyby jsi musel/a vybrat jednu oblast týkající se České 

republiky, o které se nejraději učíš, která by to byla? Důvod prosím.
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Ano, nejvíc mne zajímá válečná doba a jak se malovaly obrazy s temnosvitem.
- Používá paní učitelka nebo pan učitel nějaký zajímavý, zábavný způsob jakým ti nové  
   poznatky o tvé zemi předává? Popiš mi ho prosím.
Docela ano, nečte to jen z učebnice ani z pracovních sešitů, ale vypráví nám o tom. Ona vypráví a pak 
nám dá sešit a píše otázky na tabuli, ono se to tak lépe naučí.
- Držíte se během vyučování pouze učebnice, nebo má vyučující připravené množství 

jiných materiálů např. na interaktivní tabuli, zajímavé příběhy a fakta aj.? Popiš 
prosím.

–
- S jakými významnými osobnostmi a z jakých oblastí ti škola umožnila osobní setkání? 

Zkus někoho jmenovat a popsat, co důležitého ses z toho dozvěděl/a.
Jen ředitele. Pro tebe je významnou osobností pan ředitel? Docela ano. Čím? No, že vede tu 
školu. Jinak posloucháme doma pořad na rádiu, kde často mluví nějaké významné osobnosti. Většinou 
mluví o nějaké historii.
- Motivovalo tě takové setkání k lepším výkonům? Povzbudilo tě v učení?
Ano.
- Pocítil/a jsi díky takovému setkání větší hrdost na to, že jsi Čech/Češka?
Ano.
- Máš rád své rodiče a jistě víš jak jim to dát najevo. Myslíš, že je možné vyjádřit 

nějakým způsobem lásku i ke své zemi, jak například?
Ano. Řeknu, že je dobrá. Budu se o ni zajímat.
- Dokážeš ohodnotit známkou 1–5, jak moc projevují  lásku ke své zemi
a) tvoji rodiče: 1-. To mínus je tam proč? No, že máma někdy říká, že bylo hodně špatný to, že 

Eduard Beneš dal okousat tu Českou republiku, ale ona to říká tak, že to vypadá strašně zvláštně. Já si 
taky myslím,  že to nebylo úplně dobře, ale nemáme to říkat, že to vypadá, že to byla úplně jeho chyba a 
že to udělal třeba schválně.Ovlivnil tě tatínek, že máš jiný  názor? Ano. Takže se přikláníš 
víc k tatínkovi? Ano. b) babička a děda: 1,c) blízký  kamarád/ka:1, d) tvůj třídní učitel: 
1.

- Slyšel/a jsi někdy slovo “vlastenectví”? Co tím rozumíš?
Ano. Takže když někdo bude říkat o naší zemi, že je špatná, tak mu vysvětlím, že to tak není.
- Jaký  člověk se podle tebe může považovat za vlastence? Popiš jeho hodnoty, charak-

ter, postoje
Má rád svoji zemi. Nevím.
- Znáš nějakého vlastence (z jakékoliv doby)? Koho?
Babička a děda.
- Jak víš, že je to vlastenec?
Hodně o České republice vypráví a říkají, že to je dobrá země.
- Myslíš si, že je stále dobré a důležité, aby byl člověk vlastencem? Proč?
To je důležitý hodně, protože je to naše země, v které jsme se narodili.
- Snažíš se ty sám/sama být skutečným vlastencem?
Ano, no že se budu o té zemi učit.
- Myslíš si, že se člověk stává vlastencem a chová se vlastenecky jen proto, že má svou 

zemi rád a nebo proto, že je s ní spokojen, protože vše v ní funguje jak má?
Různé knížky co čtu. Teď čtu Pána prstenů a ještě jednu francouzskou knížku. Když čteš takto 
knížku, ty  ji dokážeš převést směrem k naší zemi? To právě že moc ne.Takže když  čteš 
knížky, tak tě to ovlivňuje dobře nebo špatně? Jak který, některý dobře, ale když čtu třeba knížky 
o cizích zemích tak špatně.  Stále mi to říká, jak jsou dobrý.  A já o mé zemi vím dobré i špatné a ty knížky 
říkají jenom to dobré a ne to špatné.
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- Uvažuješ někdy nad tím, jakým člověkem ty sám chceš být? Pokud ano, popiš jakým.
Jen málokdy. Chtěla bych být tou paní, co má zvířata na starost a bydlí na statku. Chtěla bych být hodný 
člověk.
Kdyby se někdo choval negativně ke své zemi, jak by jsi se zachovala?
No já by jsem se mu snažila vysvětlit, že to je jeho země a že by si jí měl vážit. 
- Jakého člověka myslíš,že z tebe chce mít tvoje škola?
Chytrého.
- Označ mi osobnosti, o kterých jsi už někdy slyšel/a. Sděl mi, čím tě oslovily, nebo zda 

a čím si získaly tvou úctu.
T. G. Masaryk                        To byl prezident, který oddělil Československo od Rakouska-Uherska. 
                                                         V čem ty si ho můžeš vážit. On byl také hodný vlastenec a chtěl tu     
                                                         zemi  mít co nejlepší.                              
Emil Boček   
Bedřich Smetana   Skladatel, složil Vltavu.
Sv. Václav:   Patron české země, kterého zavraždil jeho bratr. Patronem se stal 
    proto, že byl  hodný k lidem a nerozkazoval, měl dohody s ostatníma  
    zeměma, aby se nebojovalo, dával lidem jídlo.
Karel Schwarzenberg  V politice. Kandidoval na prezidenta.
Tomáš Baťa:    Ten vyráběl boty a byl hodný na svoje zaměstnance. A Měl svoji 
                                            pracovnu jako takový průsvitný výtah. Měl u své továrny domy, v  
     kterých zaměstnanci bydleli.

Milada Horáková 
Josef Mašín (starší) 
Ctirad a Josef Mašínovi 
Jan Evangelista Purkyně  To mi něco říká.
Václav Havel    Náš prezident, který byl ve vězení, protože říkal něco proti  
                                                         komunistům, aby už  nebyli. 
Věra Čáslavská 
Jan Palach        Ten se upálil, protože nechtěl aby tady byli komunisti. Chtěl ostatní 
                                     lidi podpořit, aby se trochu vzmohli proti němu.
Heliodor Píka
Alois Hudec
Marta Kubišová    To jsem někdy slyšela.
Otto Wichterle   
Olga Sommerová
Jan Pirk 
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PŘÍLOHA Č. 4:  (Úkol v závěru diskuse – “Vlastenecké desatero”)
5. A – soukromá základní škola
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5. C – státní základní škola
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5. B – státní základní škola
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PŘÍLOHA Č. 5: (Polostrukturovaný rozhovor s jednotlivými učiteli a vedoucími                                
představiteli jednotlivých škol)

Učitel:  UW (waldorfská škola)

•  Jakým způsobem vštěpujete a podporujete vlastenectví u svých žáků?
Na první stupni považuji za nejdůležitější prožitek. Hodně dětem tedy vyprávím příběhy z mého života, o 
své rodině a celém rodě. Vyprávím jim o tom, jak jsem žila na Moravě a co všechno jsem tam zažila, jak 
jsem například řešila konflikty s kamarády nebo jak jsem prožívala různá vnitřní tajemství. Já tím sleduji 
zejména výchovné působení na děti a mé osobní zkušenosti používám jako názorné prostředky. To,  že to je 
o vlastenectví, si uvědomuji až teď.  Nejprve mluvím o rodině a o tom, kde žijeme, odkud jsme. To je ten 
prožitek vlastenectví.
V páté třídě jsme měli epochu dějepisu a začali jsme zakreslením časové osy, na které si děti vyznačily 
data narození členů své rodiny, které znají.  Mohly se svobodně rozhodnout, jak daleko v záznamech 
zajdou, k babičce nebo až k prababičce atd. Během jejich vzpomínání a zaznamenávání narazily na plno 
dalších otázek ohledně svých příbuzných. Zjistily například,  že o některých vůbec nic nevědí nebo netušily 
,jakým způsobem zemřeli, že zemřeli ve válce. Některé děti o tom s ostatními nechtěly mluvit, ale většina 
se svěřovala ve skupinkách nebo před celou třídou. Téma bylo velmi dobré. V další části projektu, která 
ještě probíhá, měly za úkol vyzpovídat babičku a dozvědět se od ní její nejstarší vzpomínku z dětství. Mají 
si ji zapsat a pokud možno zjistit, z kterého roku je. Důležitá je krása zápisu, který mohou doplnit kresbou.
V rámci epochy ve čtvrté třídě jsme prozkoumávali nejbližší okolí školy. Začali jsme Prokopským údolím a 
skončili Prahou. 
Naši předkové tu pro nás něco zanechali a my to poznáváme. Seznamujeme je s historií,  s památkami a 
vedeme je k úctě, která jim náleží.  Snažíme se, aby děti poznávaly krásu a vážily si toho. Děti si všimnou 
plno věcí.  Během poznávání okolí jsme například kreslili kostelíček sv. Vavřince nebo znak zdejšího 
zámečku. Vytvářeli jsme si mapky Prokopského údolí. Na Dívčích hradech jsme uskutečnili dívčí válku, 
kdy se kluci a holky spolu z legrace poprali. Moc se jim to líbilo, byl pro ně důležitý ten osobní kontakt. 
Pak jsme si četli od Jiráska Dívčí války.
•  Myslíte si, že současné školních osnovy se věnují otázce vlastenectví dostatečným
     způsobem?
Nevím, vůbec netuším. Já vlastně znám jen tu waldorfskou školu a tam si myslím, že je to zastoupeno 
dostatečně. Není to ovšem tak, že říkám: “Tak, děti,  teď je to o vlastenectví.” My sdělujeme tyto pojmy až 
později, až když je schopnost myšlení dostatečně silná a děti chtějí myšlenkami uchopit svět. V deváté 
třídě se o tom už hovoří vědomě, ale u těch malých je to na mohutných prožitcích. Nejsou to jen tak nějaké 
povrchní prožitky, ale velmi kultivované a umělecké. 
•  Co si pod pojmem vlastenectví představujete?
Znalost vlastních kořenů a pocit sounáležitosti se svou rodinou a rodem. Díky tomu pak mohu prožít i tu 
spojitost se svým národem. Jinudy cesta nevede než přes rodinu. Plno dětí, které jsou v dětských 
domovech,  je o tohle ochuzováno. Mám ve třídě zrovna jednoho takového chlapečka, který zoufale hledá 
ty svoje kořeny a mluví o tom, že my jsme ti cizí a jeho rodina je někde jinde. Je to pro děti velmi 
bolestivé, když neznají vlastní rod. Mají to hodně těžké.
•  Považujete se vy sám/sama za vlastence a vyjadřujete své přesvědčení nějakým      
     způsobem, svým jednáním ve společnosti a ve výuce?
Já jsem šťastná, že jsem Češka. Mám dobrý pocit, že jsem tady v této republice. 
V tom mne neovlivňuje žádná situace v zemi. To je přeci život, jinde by to nebylo lepší.
•  Je podle vás vedení dětí k vlastenecví v dnešní době smysluplné? A proč?
Zásadně ano, ale ne kvůli státu, hlavně kvůli nim, protože oni se potřebují dobře cítit, tam kde žijí. Bez 
těch kořenů nemůže být ani ta koruna. Jakmile je tam něco bolestivého, nedořešeného nebo válka mezi 
rodiči,  odmítání babičky, dědečka, nekomunikace, to dítě to mohutně oslabuje i v tom učebním procesu. 
Bere mu to síly, aby mohlo konat věci, na které je připraveno. Takové děti mám rovněž ve třídě. 
•  Má podle vás vlastenecké cítění zásadní vliv na motivaci dítěte k učení, poznávání a  

na celkový charakter dítěte?
Teď jsem to ale řekla. Já bych řekla, že zásadní,  ale v těch prožitcích. Vlastenectví se musí prožít,  to musí 
být hluboce procítěno.
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•  Jakým způsobem byste zavedl/a vlasteneckou výchovu ve výuce?
Já vnímám to, že ji v této škole zavedenou máme, že k tomu směřujeme. My chceme, aby si ty naše děti 
našly své místo ve světě,  ale najdou ho jedině skrze to, že poznají sebe sama. A to je podle mě ta cesta k 
vlastenectví. Když člověk je sám sebou, tak může být s těmi druhými a může být i v té své vlasti nějak 
platný. Jedině to je ta mocná síla, která dokáže něco i třeba změnit.
•  Co je podle vás ve výuce vlastenectví podstatné, aby splnila svůj účel?
Adekvátně k věku,  tedy nejprve získávání kvalitních prožitků.  Začít třeba i pěknou literaturou a později 
přejít,  tím jak děti postupně zrají, k té myšlenkové práci. Nejdříve konají rukama. Dobré je slavit svátky a 
prožívat různé rituály, rituální slavnosti, které nás spojují s ostatními lidmi. Slavit je kultivovaně a přes 
ten prožitek dojít k té myšlenkové práci v těch vyšších třídách. 
Víte co, já tohle nemám jako na prvním místě. Pro mne je nejdůležitější, aby každé dítě mohlo najít samo 
sebe, a to je v dnešní době velmi těžké. Děti jsou zahlceny všema možnýma vjemama z venku. Dostat se k 
sobě je někdy těžké, a to považuju za nejdůležitější. Když se najdu já, mohu vidět i ty ostatní.
•  Kdo nebo co vás osobně nejvíce ovlivnilo v utváření vlastních hodnot ohledně  
    vlastenectví, národní hrdosti?
Babička. Mohutně jsme držely při sobě, pomáhaly jsme si v dobrém i zlém. Taková laskavá důslednost a 
vzájemná úcta. Ona ještě žije, je jí přes devadesát, je obdařena obrovskou vitalitou. Žila na statku a měla 
velkou lásku k půdě, k zemi a k lidem.  Zároveň neztratila sebe samu. Nemluvila o tom, získávala jsem to 
skrze prožitky s ní a s celou rodinou. Scházeli jsme se pravidelně, protože se slavily různé svátky, poutě a 
vždy to souviselo s nějakým obřadem. Navštěvovali jsme třeba kostel, děkovali za jídlo, společně jsme 
vařili.
•  Spolupracujete v otázce vlastenectví nějakým způsobem s rodiči?
Mohutně.  Rodiče chodí každý měsíc na třídní schůzky a já jim prokazuji úctu a očekávám, že oni budou 
úctu prokazovat mně a to se děje. Vlastenectví začíná i u toho obyčejného lidství. Hodně tady ve škole 
slavíme svátky, sv. Michaela, sv. Martina, adventní zahrádky, taková krásná slavnost, pak jsou tu jarní 
slavnosti a vždycky nám s tím musí rodiče hodně pomáhat. Bez jejich pomoci bychom to nemohli 
uskutečnit.
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Ředitel (Ř) a jeho paní (M): ŘW, MW (waldorfská škola)

•  Jakým způsobem vštěpujete a podporujete vlastenectví u svých žáků?
To slovo “vštěpujeme” je slovo, které by ve waldorfské pedagogice nemělo být. Asi bych to nedokázal 
takto pojmenovat, spíše bych řekl, jak se tento pojem může v naší škole vyskytovat. Každá věta, kterou 
učitel pronese může, a často to tak je, vyjadřovat souvislosti, které s vlastenectvím souvisí. Například už 
to, že mluví česky,  je jasná sounáležitost s touhle vlastí. Takže třeba skrze řeč, skrze češtinu. Pak je to v 
tom geografickém prostoru, kdy děti v rámci epochy poznávají svět kolem sebe, což je zakotveno v 
kurikulárních dokumentech. Děti se ve čtvrté třídě seznamují s prostorem a okolím školy,  Prahy a v 
dalších letech České republiky. Toto poznávání probíhá celou výukou a končí v deváté třídě tím, že 
objíždějí místa, která mají nějaký kulturní význam po celé republice. Pak jdou samozřejmě dál, poznávají 
ostatní kontinenty, celý svět. Adekvátně ke svému vývojovému stádiu procházejí jednotlivé kulturní světové 
epochy a zabývají se historii daného prostoru. To jsou momenty,  kdy to přímé působení směrem k 
vlastenectví je jedinečné. Hlavně to není tak, že bychom to do těch dětí vštěpovali, oni to v sobě mají už 
díky tomu, že se někde v nějakém prostoru narodily a vyrůstaly v nějaké rodině. Jen jde o to, aby si to 
uvědomily.  Jde o formování jejich vztahu k vlasti, ne o vštěpování. My je vedeme k poznávání světa a jeho 
částí je i uvědomění, že  
 tady je nějaký prostor kulturní, sociální, geografický, který se dá nazvat tím pojmem vlast.
• Máte nějakou zpětnou reakci od dětí, že jsou tady  šťastné, rády mluví česky, chtějí 

tady žít?
To máte, kdykoliv se s nimi potkáte. Vidíte to z jejich postoje. Já si myslím, že kdybyste se jich na to 
zeptala, asi vám i odpoví,  ale není našim cílem jim klást takovéto otázky, jestli se dobře cítí být Čechem a 
nebo ne, protože jsou to děti.  Necháváme je poznávat a dělat si vlastní názor.  Teprve, až když dítě přijde 
samo s otázkou nebo svojí ideou, tak s ním o tom můžeme začít vést nějaký rozhovor. Já si myslím, že se 
děti přirozeně cítí dobře,že jsou prostě doma.
M: V multikulturní výchově je učíme, že jsou součástí Slovanů, a pracujeme na stírání předsudků. Díky 
tomu, že se seznámí s jinými národy, které mají jiné historické kořeny, poznají,  kam sami patří,  kým jsou. 
Máme tady například žáky s jinou národností, tak se to hned uchopí a na tom se ukáže, kdo je Čech. 
Ř: Máme řadu projektů, kde by se to dalo zviditelnit. Například teď jsou žáci osmých tříd zapojeni v 
dvouletém výměnném programu se školou ve Francii. Přivážejí s sebou něco, co je jednoznačně 
identifikuje s tímhletím prostorem, tradice, kulturu, divadelní představení a zase vnímají jejich tradice a 
kulturu. Mohou si svou národní identitu uvědomit hned tam, toto je Česká republika, toto je Francie. 
Nejde o to srovnávat, jde o to si zřetelně uvědomit, kam patří. Devátá třída zase společně koncertuje se 
školou v Německu. A řada dalších projektů,  na kterých se ten pojem vlastenectví už dá vnímat, a můžeme 
se ptát jak na ně působí,  jaké vnímají rozdíly. Tím, že jsou v kontaktu s jiným národem si víc uvědomí, co 
je to pro ně vlastně domov a co to znamená. Podle mne je to ale stále pojem, který patří spíše až na 
střední školu, kde jsou studenti už schopní uchopovat filosofické myšlenky. V první třídě děti nemají vůbec 
žádnou představu, co to je. Na základní škole začíná růst teprve jeho vnímání.
• Mě zajímalo zda se děti pak samy nějak iniciativně zapojují, přijdou s nějakým 

nápadem, ideou?
M: Například ve výuce se velmi zajímají o sv. Václava, berou tuto postavu a pak berou osobnosti. Učí se o 
českých osobnostech až ke Karlu IV,  který je takovým vrcholem. Skrze osobnosti také poznávají. Tam 
můžete mluvit o tom, co udělal sv.  Václav jako patron českého národa, můžete použít ty termíny a oni se s 
nimi seznamují. Sv. Václav se tady důkladně probírá, zpívají se chorály. Ta prožitková forma je podstatná. 
Waldorfská škola svým žákům poskytne velké množství materiálů,  ale nechává na nich, aby si to sami 
zhodnotili a odpověděli si například na otázku “kdo jsem” apod. Nedává ty závěry.
Ř: Myslím si,  že na té střední škole by byl prostor udělat projekt na téma vlastenectví a co si o něm 
myslím. Tady na základní škole to teprve začíná. Dejme tomu, že už v té osmé, deváté třídě by se na tom 
mohlo pracovat, tam už by ten prostor pro vědomé uchopení byl. Ale na prvním stupni děti začínají teprve 
bydlet v tom světě, přirozeně ho poznávat. Až když v šesté třídě překročí hranice vlasti, tak si najednou 
uvědomí, aha, tak tady jsem někde jinde. 
Pokud žijí ve zdravém prostředí, zdravé rodině, tak se s určitými pojmy nemusí vůbec setkat, jsou pro ně 
zcela cizí.
M: Waldorfská pedagogika záměrně pracuje v těšném napojení na vývojovou psychiku dítěte. Podle ní 
není myšlení a cítění dětí na základní škole ještě připraveno dělat soudy. Když budete žádat dítě, aby se k 
něčemu konkrétnímu nějak vyjádřilo, tak už ho vlastně nutíte udělat soud. Dnešní děti by to uměly, ale my 
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si myslíme, že jim to škodí. Podle nás předčasné závěry a soudy myšlení neprospívá. My je v tom záměrně 
brzdíme, necháváme jejich myšlení dozrát.
Ř: Ten rozvoj nastává až kolem toho čtrnáctého roku, pracuje se na tom jak myslet, je tam ten pohled 
umět reflektovat, to se aktivně rozvíjí. 
• Nicméně ten vzor už předáváte.
M: Samozřejmě velkou roli hraje osobnost toho učitele, učitel by měl svým postojem na děti už skrytě 
působit. 
Ř: Proto jsem říkal, že vlastenectví předáváte každou svoji větou. I tím, jak ty třídy vypadají, s čím se 
pracuje,  s jakými tématy, o čem učitelé hovoří.  To vše buduje něco, co se pak dá nazvat vztahem k vlasti. A 
zejména v tom nekategorizovaném duchu, jestli to je pozitivní nebo negativní, prostě ty děti musí 
poznávat. My rozvíjíme jejich přirozené možnosti, protože oni chtějí vědět, co ten svět je zač. 
•  Co si pod pojmem vlastenectví představujete?
Můžeme se podívat na to slovo vlast, což pro nás je Česká republika. Znamená to nějaké jasné vědomí 
toho, co to vlastně je. To je moje vlast. Jaké je moje postavení v té vlasti, odkud to vlastně přišlo, tak to 
vnímám já, takhle já vnímám vlastenectví. Je to vztah nejen k místu. Je tu rovina umělecká,  kulturní, 
náboženská a osobní. Máme ve vlasti osobní kořeny, svou rodinu.  Pojem vlast má mnoho rovin, 
•  Myslíte si, že vlastenectví může mít více tváří, třeba i negativních? 
Určitě ne, toto je pojem, který se nedá dát do kategorie pozitivních či negativní. Můžeme samozřejmě 
vnímat nějaké negativní jevy ve společnosti operující s pojmem, který souvisí s pojmem vlast. Třeba 
nacionalismus.
•  Považujete se Vy sám/sama za vlastence a vyjadřujete své přesvědčení nějakým      
     způsobem, svým jednáním ve společnosti a ve výuce?
M: V tom čistém duchu ano, samozřejmě. Já jsem ráda, že jsem Češkou, ale ne ve spojení s  
     konotací nacionální.
Ř: V tom smyslu jak jsem to říkal. Pro mne vlastenectví je vlastně uvědomovat si, kdo jsem, odkud 
přicházím, v jakém prostoru žiji a co vlastně můžu dát světu kolem. A co naopak umím a co chci, nebo co 
si z něj smím zase vzít. V tom smyslu se cítím být vlastencem, byť mé kořeny jdou dál, než je prostor ČR. 
Tím spíš si ty rozdíly dokáži možná uvědomit. Kdyby člověk neměl vztah ke své vlasti nemůže mít vztah k 
nikomu jinému.
•  Jakým způsobem byste zavedl/a vlasteneckou výchovu ve výuce?
Nemůže to být jeden ojedinělý segment,  který má svou časovou dotaci a má nějakou náplň. Myslím si, že 
je důležité, aby si formu, jakou se to k dětem dostane, určovala každá škola sama podle svých potřeb. Vy 
když někde přidáte, musíte někde ubrat a tam to zase může chybět. Smysl má mít debata ani ne o tom, 
jestli má být vlastenectví jako předmět, ale má smysl se bavit o tom, jaké jsou děti, které vychází ze 
základní školy, a jaký je jejich vnímání těhlech kategorií. Pak teprve můžeme dělat nějaké závěry a 
doporučení.  Hlavně bychom se měli snažit zjistit, proč takhle odcházejí, a co bysme vlastně chtěli, co 
bychom si přáli. Téhle debatě jsem otevřen,  protože stejně jako jiná pedagogika, tak i waldorfská 
pedagogika je schopna velmi dobře a kvalitně reagovat na to, co se děje kolem, a zpětná vazba je náš 
denní chleba. Dívat se na to, s čím ty děti jdou dál, a nejenom v deváté třídě, ale v každé. Dívat se na to, 
co my bychom chtěli a co by měly děti. Bavit se o tom proč to tam není, a jak bychom tomu mohli pomoct. 
Jednak učitel to dělá denně, jednak to společně děláme na pedagogických konferencích. 
M: Bála bych se, aby to nebylo jako s tou občanskou výchovou, protože je tady strašný nebezpečí toho 
formalismu. Přijdete a máte odučit vztah k vlasti.
Ř: Nebezpečí formalismu je obrovské. Já mám zkušenost ze škol, v nichž jsem působil, že se musíme ptát 
ne tolik po vlastenectví, ale po tom, jak se nám obecně daří naplnit ve školách kurikulum. Zda je reforma 
podchycena tak, aby zkvalitnila pedagogický přístup k dětem. To je její gros, tohle musíme změnit.
•  Co je podle vás ve výuce vlastenectví podstatné, aby splnila svůj účel?
Ř: Jednoznačně učitel. Jeho vnitřní pravdivost, jeho vymezení, co pro něho znamená vlast.  Jeho vztah se 
bude do vyučování vždy promítat. On je v tom působení jednoznačně nejdůležitější.
•  Kdo nebo co vás osobně nejvíce ovlivnilo v utváření vlastních hodnot ohledně  
      vlastenectví, národní hrdosti?
Ř: Rodina a pak škola,  tam jsem potkal řadu kvalitních lidí, byť jsme žili v době politicky velmi 
deformované, i tak jsem měl možnost tento pojem potkat v té jeho čisté podobě. Můj třídní na gymnáziu 
byl vlastně vysvěcený farář. Takže i to o něčem svědčí, že když měl člověk štěstí,  mohl mít ty informace, 
které ho rozvíjely.
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M: Dědeček. I přesto, že mluvil sedmi jazyky a nebyl úplný Čech, tak to on mě k češství přivedl.  To s tím 
možná velmi souvisí, že když respektujete a máte ten přesah k těm ostatním národům, že pak se teprve 
můžete cítit být sám sebou.To seznámení bez předsudků je důležité.
• Spolupracujete v otázce vlastenectví nějakým způsobem s rodiči?
Samozřejmě, waldorfská pedagogika stojí na spolupráci s rodiči. Aktivně vstupují 
do dění. Jednou za měsíc mají třídní schůzky, vědí o tom, co se tu dělá, vědí o dílčích
 projektech, řadu z nich sami dělají. Dělají společně jarmarky, podílejí se na školách v 
přírodě, na výjezdech do zahraničí. Vliv rodičů je rozhodující. Plno aktivit sami navrhují.
• Zve škola nějaké pamětníky? Vy jste zmiňoval ten projekt Post Bellum.
Ano, zůčastnili jsme se celého projektu. Byla to pro děti trochu neznámá oblast. Dostali jsme 
přiděleného pamětníka, a jak to ty děti uchopily, bylo nádherný. Pomohlo jim si uvědomit něco 
ohledně té historie, té totalitní epochy. To byl moc hezký projekt, kde to právě ty děti mohly
 zažít, mohly si to nějak osobně vztáhnout. Hovořily s pamětníky, měly si potom připravit 
prezentaci na to téma na veřejnosti. Hodně se ve waldorfské pedagogice pracuje s 
osobnostmi, protože je vyzkoušeno, že když se zabýváte osobností, lépe si zapamatujete, co 
dokázala, co učinila. Důraz na osobnost, jaká ta osobnost byla, je veliký. 
M: Vědomosti samy o sobě nic neznamenají. Teprve jejich propojení s morálkou a působením 
      ve světě má nějakou cenu.
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Učitel: UP (Soukromá základní škola) 
1. Jakým způsobem vštěpujete a podporujete vlastenectví u svých žáků?
Pokud se mi v tomto směru cokoliv nabídne, jako přednáška, výstava, a přijde mi to smysluplné, tak 
samozřejmě toho ráda využiju. Sama dělám s dětmi procházky Prahou. Chodíme na příběh Pražského 
hradu. Chodíme na různé interaktivní pořady. Záleží na momentální situaci. Když mi někdo ve třídě 
řekne, že dědeček bojoval za první světové války, řeknu super, tak ať přijde na besedu. 
• A co státní svátky? Vypracováváte něco? 
To záleží,  určitě ne před každým státním svátkem. Vždy si řekneme, proč je volno, co si ten den 
připomínáme, případně si toho řekneme víc, pokud se to hodí do hodiny. Vypracováváme pracovní listy, 
jdeme na film. 
Na podzim jsme dělali prvostupňový projekt k výročí 28. října. Byli jsme v Národní galerii na pořadu ke 
sv. Václavovi. V rámci vlastivědy a dějin jsme se dotýkali Cyrila a Metoděje.
Ono to prostupuje jakoukoliv činností. Já to nedělám pro ně vědomě.  Například jsme se bavili o krajích, 
kdy každý sám zpracovával jeden kraj.  Ukazovala jsem jim fotky. Říkali jsme si o krásách, kdy děti 
reagovaly “tam bych chtěla jet, tam bych se chtěla podívat ... atd. Tím si vlastně utváří nějaký vztah k té 
zemi. Oni si to ještě neuvědomují, že to souvisí s pojmem vlastenectví.  Já si ani nemyslím, že je to důležité, 
je důležitější, aby se jim to dostalo pod kůži, než aby o tom uměli nějak vzletně vyprávět a uměli to 
pojmenovat. Pro mě, jako pro učitelku, je daleko důležitější, že dítě vyleze na kopec a řekne “ to je ale 
krása”, než to, že umí říct “jsem hrdý, že jsem Čech, protože...”.
 2. Myslíte si, že současné školních osnovy se věnují otázce vlastenectví dostatečným
     způsobem?
Myslím si, že pokud se bude učitel chtít této otázce dostatečně věnovat, tak si myslím, že ten prostor má a 
ty témata jsou tam dostatečně zastoupená.
3.  Co si pod pojmem vlastenectví představujete?
Vědět kdo jsem, znát své kořeny, moji předkové byli Češi. Mít vztah k České republice, mám ráda svou 
vlast, vnímám její přírodní krásu i historii.  Vnímat společnost, Čechy se všemi dobrými ale i zápornými 
stránkami. Nějak objektivně nahlížet na tu naši republiku. Snažit se reagovat na lidi kolem sebe, protože si 
myslím, že osobní postoj k okolnímu světu se potom samozřejmě promítá i do toho vnímání místa a té 
vlasti,  kde žiju. To znamená být prospěšný nejen sám sobě, své rodině, ale i společnosti. A celkově co já 
mohu udělat? Být dobrým občanem. V mém případě dodržovat skautský slib, kde je to všechno řečeno.
4.  Jaký by měl být podle vás vlastenec člověk?
Měl by to být člověk, který se nemusí sám za sebe stydět. Který má nějaký žebříček hodnot,  kterých si váží 
a měl by si vážit sám sebe. Měl by být prospěšný své vlasti, a to může být i tím, když bude vlastenec. Já 
jsem si nikdy neřekla jsem vlastenec. Spíš jsem se snažím být dobrým člověkem.
5.  Považujete se vy sám/sama za vlastence a vyjadřujete své přesvědčení nějakým      
     způsobem, svým jednáním ve společnosti a ve výuce?
Dobrovolně jsem čtyři roky pracovala v zastupitelstvu, a to si myslím, že je jedna z forem, jak být 
prospěšný té společnosti.  Pro tu republiku, dalším projevem možného vlastenectví, může být konec konců i 
to, že jsem učitelkou a snažím se k němu vést své žáky a předávat znalosti
6.  Je podle vás vedení dětí k vlastenectví v dnešní době smysluplné? A proč?
Osobně mám stále trochu problém s tím slovem “vlastenectví”. Je nezbytně nutné,  vést děti k tomu, aby 
byly kvalitními lidmi, občany a potažmo tedy těmi vlastenci. Myslím si,  že v dnešním mnohdy totálně 
nemorálním světě a prostředí, nota bene s politickou scénou, která naši vlast vede, tak si myslím, že je to 
nezbytně nutné.
7.  Má podle vás vlastenecké cítění zásadní vliv na motivaci dítěte k učení, poznávání a  
     na celkový charakter dítěte?
Ne, myslím si, že to, že se budu cítit Čechem, nemá na to vliv. Myslím si, že mě může ovlivnit to, že nějaké 
kořeny mám a mohu se poučit z té historie. Na té historii můžu ukázat dětem, můžu je formovat.  Ale dítě 
může být stejně kvalitní, když bude Čechem nebo Vietnamcem.  
8. Jakým způsobem byste zavedl/a vlasteneckou výchovu ve výuce?
Já si myslím, že je zavedena. Já si myslím, že bych speciální výchovu rozhodně nezaváděla.
9.  Co je podle vás ve výuce vlastenectví podstatné, aby splnila svůj účel?
Vychovat dobrého člověka a vnímat, kde jsem se tady vzala, ve smyslu kdo byli moji předkové, osobnosti, 
že máme z čeho čerpat, ať už jsou to dějiny, jazyk...
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10. Kdo nebo co vás osobně nejvíce ovlivnilo v utváření vlastních hodnot ohledně  
      vlastenectví, národní hrdosti?
Já nevím. Já mám Českou republiku ráda, protože mi přijde krásná její příroda. V tom mě ovlivnili rodiče, 
turistický oddíl, skaut. Já nevím, jestli moje hodnoty se odvíjejí od vlastenectví. Abych měla nějaké 
hodnoty v životě, k tomu nemusím být Čech. 
• Vy ovlivňujete děti ve výchově a kdo Vás nejvíce ovlivnil, kdo si s Vámi povídal o 

zemi, něco Vám sdělil o významných osobnostech?
 Asi tam bylo nějaké vzdělání. 
• Nebyl tam někdo z rodiny, že byste si povídali?
 Pro mě je být dobrým člověkem vzdáleně být dobrým vlastencem. Ale to, abych byla vlastencem ve 
smyslu národního obrození, to nevím, jestli taková jsem. Snažím se dělat něco pro to, aby mohly být děti 
hrdé na to, že jsou Češi. Můžu být hrdá na přírodní krásy, na historii, na určité osobnosti, ale na 
momentální stav české společnosti, nebo politickou scénu, já úplně hrdá nejsem. Že bych se já 
momentálně cítila tím hrdým vlastencem, asi jsem v tom nikdy vychovávaná nebyla. Můžu spíš říkat, které 
věci mě ovlivnily, abych se nestyděla proto,  že jsem člověk a měla jsem nějaký žebříček hodnot, a nevím, 
kde tam bych hledala vlastenectví, pro mě jsou v tomto směru daleko důležitější jiný věci.
• V případě nějakého ohrožení země. Jaký  by  byl Váš postoj? Ohrožení politickou scé-

nou, převrat, nebo ohrožení zvenčí, nacismus. Co bys dělala? Organizovala bys něco 
proti tomu,nebo byste se snažila nějak přežít?

 To by asi záleželo na situaci. Já nevím, 
• Samozřejmě nikdo neví, jak by se zachoval, ale máte nějakou představu? 
 Já nemám, to záleží, jestli bych měla rodinu, jestli by na mě byli další lidi závislí, jestli bych v tu dobu 
měla jiné možnosti. Vím, že bych nechtěla kolaborovat, ale nikdy neříkej nikdy.
• Je nějaká situace, kdy jsi skutečně prožila radost nad tím, že jsi Češkou?
Já jsem šťastná, že žiju v Čechách, protože tady mám svůj domov, svou řeč. O té jsme ještě vůbec 
nemluvily. Čeština ja krásný jazyk. Je tu krása nejen přírodní, ale i architektonická, Prahu miluju. Já jsem 
prostě šťastná, že nejsem člověk, který by měl touhy žít někde jinde. Ale těch rovin vlastenectví je strašně 
moc, takže samozřejmě někdy,  když někteří dělají naší zemi ostudu, tak se člověk za ně stydí. To, jak to 
cítíš,  závisí i na dění v té zemi,  situace v zemi tě ovlivňují. Dá se to tak říct,  ale není to ještě tak, že bych 
se chtěla vystěhovat.
•  Spolupracujete v otázce vlastenectví nějakým způsobem s rodiči?
Impuls nevychází ode mne, pouze co se výuky týče, předávám informace na třídních schůzkách
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Ředitel: ŘP (soukromá základní škola v Praze)

1. Jakým způsobem vštěpujete a podporujete vlastenectví u svých žáků?
Těžká otázka, to je do značné míry osobní věc, asi to každý s kolegy vnímáme trochu jinak. Důležité je, na 
jakém půdorysu my se s dětmi setkáváme. My se setkáváme na půdorysu české školy. My jim říkáme, že 
jsme česká škola, že věříme české škole, chceme dělat českou školu. Učíme spoustu předmětů česky, učíme 
je českou historii, český zeměpis. Ale zároveň jim říkáme, že je důležité poznávat ten svět kolem, a máme 
tady proto ten anglický jazyk, který chceme, aby perfektně uměly a nezůstaly jenom tady zavření s tím 
omezeným arzenálem, který jim čeština v tomto směru dává, aby mohli vyrazit, mohli se podívat.  Nijak 
neoslabujeme jejich vlastenectví, možná právě naopak. Nemyslím si, že vlastencem je ten, kdo se bojí 
vykouknout z okna, aby náhodou za humny neviděl, že mají něco lepšího. To je ten základní půdorys a 
konkrétně je to zase o tom setkávání mezi těmi lidmi, kteří jsou někteří ze zahraničí. My jsme jim 
rovnocennými partnery. Vzájemně se obohacujeme. Ve výsledku je to jistou výhodou této školy a výhodou 
těch jejích absolventů. 
• Takže děti vycházejí z této školy s uvědoměním si toho vzájemného obohacování?
 Já si myslím že ano. Prostě si tady nehrajeme na to, že umíme vše nejlépe, ale zároveň jsme si vědomi 
toho, co děláme dobře, takže tu zprávu takto dostávají. Zároveň se neuzavíráme,  máme možnost se 
setkávat s jinými kulturami už jen v samotných osobách vyučujících. Ti lidé studentům nabízejí trochu 
odlišnou perspektivu hodnocení událostí, které se nás dotýkají.
• Spolupracujete např. s Post Bellum? 
Spíše je to tak, že my se tyto věci snažíme zajišťovat sami.  V rámci jedné školy v přírodě jsme měli 
přednášku s panem Zahrádkou, který převáděl za hranice v 50. letech, skončil v komunistickém vězení. 
• Snažíte se často o takováto osobní setkání s významnými osobnostmi, ať už z  jakéko-

liv oblasti? 
Snažíme se, aby to bylo vyvážené,  aby to byly osobnosti nejen z toho kulturního či politického života,  ale 
třeba i akademického. Zúčastňujeme se projektu, který se jmenuje “Science Café”, kdy osobnosti z české 
vědy pořádají přednášky pro studenty. Staly jsme se jedním z hostitelských míst. Já si myslím, že to je 
velmi důležité pro studenty, umožní jim to kontakt s jinými lidmi, nejen stále s učiteli,  rozšíří jim to pohled 
na věc i jinak, než jak jsou zvyklí. Dále je tu pravidelný cyklus na základní škole, tzv. literární dny, kdy se 
děti pravidelně setkávají se spisovateli.  
Pravidelně pořádáme exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi, do Terezína jako součást výuky ve 
čtvrté třídě. Vím, že studenti jednou dokonce vezli nějaké pamětní předměty, které tam položily k 
památníku. Dále byli v rámci školy v přírodě na místech vylodění v Normandii.  Příští rok, při dvoustém 
výročí bitvy u Waterloo, budou v Bruselu atd.
 2. Myslíte si, že současné školních osnovy se věnují otázce vlastenectví dostatečným
     způsobem?
Těžká otázka. Ano, já myslím, že ano, že je tam dost prostoru pro učitele.
3.  Co si pod pojmem vlastenectví představujete?
Vztah k rodné zemi, místu,  odkud člověk pochází. Samozřejmě v pozitivním slova smyslu.  Uvědomění si 
vlastních kořenů, vlastní identity.  Něco, co dává člověku pevné spojení s místem odkud pochází, a 
umožňuje mu tím pádem lépe porozumět světu kolem.
4.  Jaký by měl být podle vás vlastenec člověk?
Má znát samozřejmě tu historii krajiny, odkud pochází, ve smyslu toho dobrého a špatného, co se tam 
stalo. Rozumí a chápe ji, a tím pádem bude mít i větší schopnost porozumění pro to samé u cizích národů, 
států. Dává mu to možnost být tolerantní. 
• Myslíte, že je to nějak spojené s morálkou?
Vlastenectví a morálka? Jak to myslíš, nějaký příklad? 
• Má morálka vliv na to, že Vy budete dobrým vlastencem, uznáváte nějaké hodnoty, 

máte nějaké hodnoty? Sám je přijímáte?  To asi určitě, ale. 
• Konkrétně jak by měl takový  vlastenec vystupovat? On nějak vystupuje, jak by se 

takový člověk podle Vás mohl projevovat? 
To je těžká otázka. To vlastenectví je hrozně široký pojem. Já to ani neumím možná takhle v tomhle velkém 
měřítku.  Já jsem spíš takový lokálpatriot. Já jsem ze Vsetína,  jsem na to hrdý. Znám veškeré klady a 
zápory života v tom místě, ale je to něco co je mojí součástí, na co jsem hrdý, z čeho vycházím, a myslím 
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si,  že pro společnost je to velmi obohacující. Nelze popřít, odkud člověk pochází,  za druhé to není 
správné, myslím si, že když je člověk pevně spojen s nějakým místem, dává mu to výchozí bod, jistotu. V té 
pestrosti je krása a lidé jsou různí a měli by se navzájem obohacovat.  Já přicházím s jinou životní 
zkušeností, s jinou perspektivou, tím ale zároveň neodmítám životní perspektivu těch ostatních.  Chápu, že 
ji mají jinou, že jiné věci mohou vidět odlišně než já. A myslím si, že stejně je to potom ve větším měřítku s 
tím vlastenectvím. Vztah k tomu místu odráží do jisté míry vztah k sobě samému, je součástí toho místa, a 
to se v člověku odráží. Člověk má znát své klady a své zápory, stejně je to tak i s tím místem, a to 
neznamená, že se člověk nemá mít rád. 
• Takže tím, že cítíte svou sounáležitost se Vsetínem a s tamní společností, tím Vy 

vlastně vyjadřujete své vlastenectví. Je to možné takto chápat? 
Je to možné, ano. Čím větší oblast, množství lidí, které do tohoto zahrnujeme, tím se ten pojem pro mne 
stává vágnějším, ztrácí ty reálné obrysy, ty kontury těch míst a těch lidí. Takže tam si myslím je to pro mne 
lépe uchopitelné. Určitě jsem víc Vsetíňan, než Evropan, takže něco takového. Není to tak, že bych všude 
mluvil o Vsetíně, ale člověk nechce tomu místu udělat ostudu. Ví, jaké to tam je,  kolik tam žilo a žije 
skvělých lidí. Takže ho pak mrzí, když někdo tu ostudu tomu místu dělá. 
• Dělali jste něco tady ve škole, že by každý reprezentoval to své rodiště, místo ostat-

ním? 
No tak vzhledem k tomu, že jsme tady z celého světa, tak by se to nabízelo, ale nic takového jsme nedělali. 
Já jsem jednou konkrétně uspořádal školu v přírodě, která se konala na Valašsku,  takže jsem studenty při 
té příležitosti provedl po těch místech, která jsou pro mě známá a blízká. Jinak nemám potřebu mluvit o 
svém rodišti, je to něco, co spíše vnímám vnitřně. Vnímám to jako soukromou věc.
5.  Považujete se vy sám/sama za vlastence a vyjadřujete své přesvědčení nějakým      
     způsobem, svým jednáním ve společnosti a ve výuce?
Ve výuce se zaměřujeme na osobnosti, české postavy, umělce, vědce, zkrátka ze všech oblastí. V rámci 
mimoškolních akcí se slaví české svátky, aby děti věděly co to jsou Vánoce, Velikonoce, jaké jsou krajové 
zvyky atd. Já sám ve svém osobním životě? Spíše se zkusím zamyslet nad nějakými praktickými věcmi. 
Snažím se dávat přednost českým výrobkům, mám české auto, českou manželku, žiju v Čechách, líbí se mi 
tady, jsem tady spokojen.
• Máte potřebu zmiňovat svůj názor ve společnosti, právě třeba v otázce obrany své 

země ?
 Ano, ale jsem obklopen lidmi, s kterými máme velmi podobné názory, takže spolu o ničem 
neargumentujeme. Řeknu to na příkladu Vsetína. Společně si zanadáváme na poměry ve Vsetíně, ale 
velmi nelibě nesu,  když někdo, kdo není ze Vsetína,  by utrousil hanlivé slovo. To by se se zlou potázal. 
Nevyhledávám moc rád společnost lidí, kteří si většinou na něco stěžují, spíše tíhnu k té pozitivní 
atmosféře. Já se s tím nesetkávám, že bych někoho musel přesvědčovat. Nemám kolem sebe lidi, kteří by si 
zoufali, že tehdy bylo líp atd. V tomhle směru mám štěstí.
• Kdyby se tady v té zemi znovu něco dělo, třeba převrat znovu ke komunismu, nějaká 

okupace. Jak byste se chtěl projevit? 
To záleží, na barikádu bych šel.
6.  Je podle vás vedení dětí k vlastenectví v dnešní době smysluplné? A proč?
Myslím si, že to je smysluplné a že to je naopak čím dál důležitější, vzhledem k tomu, jak se svět neustále 
propojuje.  Ta síla je v té pestrosti, lidé se navzájem mohou obohacovat tím, že přinášejí jinou kulturu, jiné 
zvyky, jiné zkušenosti, jiné pohledy na věc. Myslím si že, ztratit to by bylo neštěstí. Já nevěřím na nějakou 
jednotnou lidskou masu. Myslím si, že dnes, kdy se svět propojuje čím dál víc, je důležitější víc než 
kdykoliv jindy, abychom si zachovali svoji identitu a nevyměnili ji za identitu někoho jiného, která mi není 
vlastní,  není mi přirozená. Jsem přesvědčen, že jsou určité okamžiky v životě, kdy si člověk musí sáhnout 
až na dno svých sil, musí učinit důležitá rozhodnutí, a myslím si, že bez pevného zakořenění,  bez vazby na 
konkrétní lidi, konkrétní zkušenosti, místo a kulturu, že ta rozhodnutí nemusí být dobrá.
9.  Co je podle vás ve výuce vlastenectví podstatné, aby splnila svůj účel?
Je podstatné vybudovat v dětech pozitivní vztah. Naučit je, že věci nejsou jen dobré nebo špatné, černé 
nebo bílé. Přitom budování pozitivního vztahu tím pádem neopustit to kritické myšlení. Jakmile se z toho 
stane propaganda, tak je to samozřejmě špatně. Já si myslím, že jak se říká “všude je chleba o dvou 
kůrkách” nikde to není dobré a nikde to není špatné. Člověk se má poučit jak z toho dobrého, tak z toho 
špatného. To místo, ke kterému já jsem vázán, není to nejkrásnější, nejslavnější nebo z něj nepochází 
nejvíce nositelů Nobelových cen.  To ale vůbec neznamená, že já jsem méně hodnotnějším člověkem než 
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někdo, kdo z něho pochází. Důležité je, co já pro sebe jsem schopen načerpat za poznání z těch věcí, které 
kolem sebe vidím. V tomto máme tu startovní čáru všichni stejnou.
10. Kdo nebo co vás osobně nejvíce ovlivnilo v utváření vlastních hodnot ohledně  
      vlastnectví, národní hrdosti?
Rodiče, to samozřejmě. A potom si myslím, že jsem zkrátka měl štěstí v tom, že jsem potkal a pořád 
potkávám lidi, kteří místo toho, aby skládali ruce do klína, když něco není po jejich, a svalovali vinu na 
všechny a na všechno kolem, tak se spíše snaží něco dělat. Dělali to s chutí a radostí, a to jsem asi možná 
nějak já okoukal a z toho vycházím, mám to jako mé přesvědčení. Není žádný smysl v tom nadávat na 
poměry, je potřeba něco dělat.
11. Spolupracujete v otázce vlastenectví nějakým způsobem s rodiči?
Snažíme se rodiče zvát do školy. Tady je to různé, někteří jsou velmi angažovaní ve školním životě. Jiní 
mají raději klid a soukromí. Školní záležitosti se jich příliš netýkají, věří nám, že tu práci zvládáme, že ty 
děti tady mají, co potřebují.  Snažíme se působit spíše nenásilným dojmem. To znamená, že je zveme na 
školní akce, ale přímo nevyžadujeme jejich účast ani je aktivně k účasti nevybízíme.
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Učitel č. 1: UD1 (státní základní škola)

1. Jakým způsobem vštěpujete a podporujete vlastenectví u svých žáků?
Skrze výuku,  svátky, výlety, exkurze aj. Konkrétně při jakékoliv příležitosti,  v jakémkoli předmětu, třeba i v 
matematice, kdy při řešení úloh narazíme na informaci o nějaké významné osobnosti, která něco 
vynalezla. Jakmile se naskytne taková možnost, tak na to dáme důraz. Třeba jsme probírali automobilku. 
Bavili jsme se o Baťovi. Je důležité se toho hned chytit a probouzet tím v těch dětech tu zdravou pýchu na 
to, že pochází z České republiky. Například v rámci školy v přírodě jsme se seznamovali s přírodou a vedli 
jsme děti k vlastenectví skrze vztah k přírodě. V rámci výuky o Karlu IV jsme jeli na výlet na Karlštejn. 
Nebo jsme navštívili muzeum loutek, první loutkové divadlo u nás. Jsou to dá se říci každodenní diskuse s 
dětma, protože to si ani učitel nemůže nějak připravit do přípravy. Děti ho samy na to navedou a je na 
něm, jak na to zareaguje. Je to spíše improvizace – rozvineš nějaké téma.
Pamětníky jsem ještě žádné nezvala, ještě se tu teprve sama orientuji, ale chodíme různě v okolí pěšky i 
na zámeček v Dobřichovicích a děti potkávají jiné lidi, kteří na ně už svým způsobem také působí.
 2. Myslíte si, že současné školních osnovy se věnují otázce vlastenectví dostatečným
     způsobem?
Já si myslím, že záleží na osobnosti toho učitele.  V osnovách to je a teď záleží, zda učitel využije všechny 
možnosti nebo nevyužije. Určitě to tam je v dostatečném množství, jak v obsahu těch učebnic, tak určitě v 
dalších materiálech a příležitostech,  jako jsou divadla a státní svátky a všechny možné situace denno 
denně. Myslím si, že je to vyloženě v učitelově kompetenci, jak tuhle otázku zvládne.
3.  Co si pod pojmem vlastenectví představujete?
Hrdost na svůj národ. Schopnost při něm stát, kdykoliv je to nutné, a v případě ohrožení ho i bránit.  K 
tomu musíme vést i ty děti, aby se za svou zemi nestyděly a hrdě se k ní hlásily, i kdyby někdy déle 
setrvávaly v zahraničí.  Měly by znát naší historii,  vědět v čem náš národ vyniká, co se u nás vyrábí atd. 
Prostě měly by mít ty základní znalosti aby dokázaly svou zemi reprezentovat.  
4.  Jaký by měl být podle vás vlastenec člověk?
Měl by se hrdě hlásit k tomu,  odkud pochází, a měl by mít základní vědomosti o tom, kdo v naší republice 
žil, kdo se proslavil ve světě. Měl by znát historii.  
• Myslíte, že je to spojeno s morálkou? 
 No to určitě taky.  Morálku by měl mít, aby se nemusel stydět za své chování. Měli bychom mít jako Češi 
určitou úroveň, abychom se nemuseli stydět. 
5.  Považujete se vy sám/sama za vlastence a vyjadřujete své přesvědčení nějakým      
     způsobem, svým jednáním ve společnosti a ve výuce?
Určitě.  Myslím si, že když je k tomu příležitost, tak se určitě k národu přihlásím a obhájím si názor, který 
zastávám. Konkrétně třeba při rozhovorech s přáteli, když padla řeč, zda odejít ze země nebo zůstat,  tak k 
tomu dojde. Sděluji i svůj vlastní názor, třeba když se oslavují nějaká výročí.
6.  Je podle vás vedení dětí k vlastenectví v dnešní době smysluplné? A proč?
Protože jim říkáme pravdu a je důležité,  aby se pravdu děti dozvěděly. Aby znaly tu správnou míru,  kde 
jsme, co jsme dokázali, kam směřujeme, co bychom chtěli.
7.  Má podle vás vlastenecké cítění zásadní vliv na motivaci dítěte k učení, poznávání a  
     na celkový charakter dítěte?
To si myslím, že zásadně ne. Myslím si, že i když tady bude studovat cizinec, můžu ho namotivovat a bude 
mít přístup k učení úplně stejný. Jedině snad, kdyby mělo dítě opravdu silné vlastenecké cítění... ale 
nespojovala bych to cíleně s vlastenectvím, spíše s civilizovaným prostředím, které jim skýtá možnosti ve 
srovnání s jinými zeměmi.
8.  Jakým způsobem byste zavedl/a vlasteneckou výchovu ve výuce?
Mně vyhovuje jak to je. V té vlastivědě je neskutečně mnoho možností, které k němu vedou. Bereme 
historii, procházíme české vlastence, osobnosti atd. Myslím si, že je to i v dostačující míře pro děti, 
protože ještě nejsou schopny všechno chápat. Pojem vlastenectví si nedokážou dát do souvislostí, 
nechápou ho. 
9.  Co je podle vás ve výuce vlastenectví podstatné, aby splnila svůj účel?
Aby si ten student uvědomil, ve kterém státě se narodil, jakou ten stát má historii, které důležité osobnosti 
z něho pochází. Zkrátka, aby měl ty poznatky, které mu umožní naší zemi reprezentovat třeba i na konci 
světa. 
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10. Kdo nebo co vás osobně nejvíce ovlivnilo v utváření vlastních hodnot ohledně  
      vlastenectví, národní hrdosti?
Určitě rodiče a škola.
11. Spolupracujete v otázce vlastenectví nějakým způsobem s rodiči?
Na třídních schůzkách na ně působím, jsou nabádáni, aby s dětma na to téma hovořili.  Spolupracují už 
jen tím, když dají dětem peníze na divadlo či výlet nebo abychom mohli jít do muzea.
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Učitel č.2: UD2 (státní základní škola)

1. Jakým způsobem vštěpujete a podporujete vlastenectví u svých žáků?
Na konkrétní příklady si nevzpomenu, protože je k tomu vedu v rámci každého předmětu, takže  jakmile se 
dostaneme k něčemu, co by s vlastenectvím, se službou vlasti nebo s propagací naší republiky nějak 
mohlo souviset, tak si o tom povíme. Kolikrát děti motivuji k učení tím, že jim řeknu: “Podívejte se, kolik 
světových vynálezů pochází z naší republiky, a jaký jsme maličký národ. A někdo bude říkat, že máme 
špatné školství. Jak je to možné, že máme špatné školství, když vzhledem k poměru našich lidí a světových 
vynálezců jsme skoro všude?
 2. Myslíte si, že současné školních osnovy se věnují otázce vlastenectví dostatečným
     způsobem?
Myslím si, že naprosto nedostatečně. A to z toho důvodu, že pro hodinu vlastivědy je k dispozici velmi 
málo času. Děti to téma zajímá, nicméně jen sotva stihnu pořádně probrat to, co je v učebnicích, natož 
abych měla čas to ještě nějak obzvláštnit dalšími událostmi k tématu. Na nějakou motivaci, která by je pro 
dané téma nadchla, nemám zkrátka čas. Bylo by potřeba rozšířit hodiny vlastivědy a musím říci, že na 
tom prvním stupni jak hodiny dějepisu, tak zeměpisu, protože děti to milují, Baví je se dozvídat o naší 
zemi a ukazovat si to na mapě. Přidala bych alespoň hodinu. 
3.  Co si pod pojmem vlastenectví představujete?
Z minulého režimu přešlo do současnosti zatracování našich výrobků.  Neměli bychom automaticky 
odsuzovat “co je v domě, to je pro mě” a chtít jen vše z ciziny. Děti by se měly naučit to kriticky zhodnotit. 
To je jedna z věcí. Dále budou mít úctu k našim tradicím a předkům. Spousta dětí dnes klidně dál sedí, 
když se hraje hymna. Budou znát naše dějiny, protože když neznáme svou minulost,  nedokážeme budovat 
svoji budoucnost. Národ, který nezná svoji minulost, tak jednoznačně spěje do záhuby.
4.  Jaký by měl být podle vás vlastenec člověk?
Měl by to být člověk čestný, tolerantní,  moudrý, úměrně své inteligenci. Člověk, který na maximum 
využívá svůj duševní potenciál.  Člověk, který je ochoten pro svou vlast udělat něco i zdarma, ale současně 
člověk, který chrání svoji osobnost a svoje zdraví. Takový člověk co má všechna ta “P”.
5.  Považujete se vy sám/sama za vlastence a vyjadřujete své přesvědčení nějakým      
     způsobem, svým jednáním ve společnosti a ve výuce?
Myslím si, že v poměrech dnešní doby vlastenec určitě jsem. Jednak tím způsobem, jak se snažím působím 
na děti ve škole, s nadšením jim přibližuji naší historii, snažím se ,aby milovaly naši zemi. Snažím se sama 
být čestná, pravdivá a svým příkladem dětem ukazovat, jak by měl člověk, který nějakým způsobem 
reprezentuje naši zemi, a jako učitel se považuji za reprezentanta naší země, jak by měl vystupovat a jak 
by měl jednat s lidmi okolo sebe.
6.  Je podle vás vedení dětí k vlastenecví v dnešní době smysluplné? A proč?
Je smysluplné v každém případě, protože dneska se sice globalizuje svět,  sjednocuje se Evropa. Myšlenku 
sjednocení schvaluji, nicméně jsem přesvědčená, že i tak si každý národ musí zachovat svoji identitu. 
Když by národy začaly ztrácet svoji identitu, nevím na jakých principech by pak to sjednocení probíhalo. 
Sjednocení je jedna polovina a druhá je ta vlastní národní identita,  jako jing a jang. Ono se to tak spolu 
prolíná a nelze to oddělit a nelze si myslet, že jednou ta Evropa bude jeden stát. Názorů je spousta, přeci 
jen je důležité, aby se ty jednotlivé regiony nějakým způsobem odlišovaly, nicméně na bázi 
demokratických principů spolupracovaly.
7.  Má podle vás vlastenecké cítění zásadní vliv na motivaci dítěte k učení, poznávání a  
     na celkový charakter dítěte?
Nevím zda zásadní, ale může být velký, protože jenom motivace toho, že jednou budu úspěšný a budu mít 
peníze,  to je taková motivace, která možná u někoho funguje, nicméně to vlastenectví je duchovní hodnota 
a duchovní hodnoty by vždy měly být nadřazeny hodnotám materiálním a nadřazené jsou.
8.  Jakým způsobem byste zavedl/a vlasteneckou výchovu ve výuce?
Nemyslím si, že by měla být samostatným předmětem. Mě třeba zaujal předmět etická výchova a já se 
domnívám, že jeho velkou součástí je právě i to vlastenectví. Kdyby u nás na školách byla zavedena etická 
výchova jako povinný předmět, tak bychom tím nesmírně pomohli celému školství a celému našemu 
národu.  Na Slovensku mají děti povinnou buď etickou výchovu, nebo náboženství. Vím, že tady je spousta 
bezvěrců, ale náboženství je jednak historie a pak je to desatero, a to by vyjma prvního mělo platit pro 
každého. Máme křesťanské základy, jsme postaveni na hodnotách křesťanství, takže mělo by to do těch 
škol přijít.

169



• Chápu tedy dobře, že vy velmi úzce spojujete vlastenectví s morálkou? 
Určitě.
9.  Co je podle vás ve výuce vlastenectví podstatné, aby splnila svůj účel?
Řekla bych, že alfa a omega je osobnost toho učitele. A to je ale téměř v každém předmětu. Pokud ten 
učitel dokáže svým příkladem, přístupem, nadšením, ty žáky oslovit, tak pak se budou učit cokoliv.
• Vy jste zmínila nacionalismus versus vlastenectví. Jak vy to vidíte? Máte pocit, že je 

možné, aby se vlastenectví jen tak překlenulo do nacionalismu? 
Já jsem se asi nikdy nezabývala tím, kde ta hranice je, nějak ji ani nehledám a myslím si, že věci, které 
dětem sděluji tak by asi byl nacionalismus ve chvilce, kdy by došlo k nějakým kontroverzním střetům. Ať 
už se bavíme o čemkoliv, člověk má vždy největší hodnotu, takže nacionalismus možná začíná tam, kde 
končí svoboda ostatních lidí. Nedokážu to přesně definovat.
11. Spolupracujete v otázce vlastenectví nějakým způsobem s rodiči? 
Ne.
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Paní zástupkyně: ZD (státní základní škola)

Slovenské národosti – dlouho žijící v Čechách

1. Jakým způsobem vštěpujete a podporujete vlastenectví u svých žáků?
Rozdělila bych to na dvě oblasti, tzv. aktivní,  kdy se žáci sami podílejí na tvorbě, vyhledávají informace a 
předávají je někomu jinému. A pak oblast druhá, kdy spíše přijímají tyto informace na exkurzích, 
výletech, na besedách s nějakou osobností. Je to výhradně na učitelích, co si v tomto směru zorganizují. 
Nemáme to stanoveno v našem školním programu. 
Těch besed a povídání tady proběhlo hodně,  ale spíše s osobnostmi z okolí.  Zapojili jsme se do projektu 
“Bezpráví”, ale jinak si nevzpomínám.
 2. Myslíte si, že současné školních osnovy se věnují otázce vlastenectví dostatečným
     způsobem?
Osnovy jsou pro mne jedna věc.  Druhá věc je, jakým způsobem to pojme každý konkrétní učitel. V 
osnovách rámcově vzdělávacího programu a konkrétních školních programů je návod k čemu ty děti vést. 
Nakonec ale stejně závisí na tom, do jaké hloubky a jakým způsobem to ten učitel bude vést. A nejenom v 
těch konkrétních hodinách, ale obecně, jak to ten učitel vede. 
3.  Co si pod pojmem vlastenectví představujete?
Pro mě je to vztah ke kulturním zvyklostem, k nějakému přírodnímu biotopu a způsobu života lidí.  Osobně 
pociťuji velké rozdíly mezi Čechy a Slováky v dnešní době, ve smýšlení,  v hloubce prožívání svátků a 
jejich významů Myslím si, že to je to nejcennější.
4.  Jaký by měl být podle vás vlastenec člověk?
To je těžká otázka. Ze které strany to vzít? Pro mě je třeba zásadní, jakým způsobem se ten konkrétní 
člověk chová ve své zemi, nakolik ctí tradice, váží si lidí a toho co vzniklo. A co všechno je pro ni ochoten 
udělat. Vlastenec je pro mě ten, kdo pro svoji zemi něco vykoná a nemusí to být zrovna velký čin, za který 
by dostal medaili. Podstatné je, když v ní tvoří hodnoty.
5.  Považujete se vy sám/sama za vlastence a vyjadřujete své přesvědčení nějakým      
     způsobem, svým jednáním ve společnosti a ve výuce?
Ano. Teď to mám takové trochu rozpolcené, mám to tak napůl. Většinu mého života žiju v Čechách a nijak 
si nevyčítám, že to co tady dělám, nedělám na Slovensku, ale v dohledné době bych se asi vrátila na 
Slovensko.
Stále cítím vlastenecký vztah ke Slovensku. Takže když se objeví témata ohledně Slovenska, ráda se 
zapojím. Děti už to o mně vědí a žádají, abych na ně například mluvila slovensky nebo abych jim pustila 
slovenskou hymnu, když se o nich učí. Vědí, že si ji zazpívám a že budu u toho důstojně stát.  A když se 
hraje fotbal tak vědí, že budu fandit Slovákům. Většinou na druhém stupni si o Slovensku často povídáme, 
tam už ten prostor na to je.
• Měla jste o své zemi přednášku v rámci školy?
Ano, na druhém stupni.
6.  Je podle vás vedení dětí k vlastenectví v dnešní době smysluplné? A proč?
Opět jsou kladeny závazky na školu, co je potřeba v těch dětech budovat. Ale pořád mám pocit, že to 
nejvíc v nich vybudují rodiče, a to jakým způsobem se staví rodina k zemi jako takové,  k národu, k lidem 
kolem sebe. Máme spoustu dětí studujících v zahraničí, v tuto dobu zrovna přijíždějí na zkoušení. 
Zkoušíme je ze všech předmětů týkajících se České republiky a u části z nich je znát,  že ten vztah není 
takový jako u těch dětí, co tady žijí. Hodně je ovlivňuje to, že svůj život prožívají někde jinde, a jejich 
vztah zcela závisí na tom, jak je k tomu vedou rodiče. Takže mám za to, že nejvíc v nich můžou vypěstovat 
rodiče. Dnes může žít člověk kdekoliv,  ale je důležitý ten vnitřní pocit, že sem patřím do této země, že je to 
moje země.
Vedení dětí k vlastenectví je smysluplné.  Mělo by to být přirozené, jako mluva. Vlastenectví se pěstuje přes 
ty zvyky. Když se žáci k tomuto tématu nějak vyjadřují, dá se krásně vidět,  jak to má každý jinak, kdo ho k 
tomu nějak vede a jakým způsobem.
7.  Má podle vás vlastenecké cítění zásadní vliv na motivaci dítěte k učení, poznávání a  
     na celkový charakter dítěte?
Na to nedokážu odpovědět, to si netroufám, opravdu nevím.
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8.  Jakým způsobem byste zavedl/a vlasteneckou výchovu ve výuce?
Z praxe bych řekla, že nejpřesvědčivější je, když si to téma zpracuje učitel svým konkrétním způsobem. 
Takže jestli mu vyhovuje, že to přesahuje různé předměty, a nebo to bude dělat projektovou formou. Vždy 
by to mělo být vlastní tomu učiteli, takže máme daná témata, máme daný ročník,  kde je potřeba to 
obsáhnout, a pak je neskutečná spousta nástrojů, jak to obsáhnout. Někdo k tomu nemá tak vřelý vztah, 
takže to udělá nějakým nejjednodušším způsobem a někdo to zase naopak pojme jako svůj celoroční 
projekt. 
• Ta otázka je, jestli není potřeba, aby do té výuky v tomto směru všichni dali tu stejnou 

sílu.
To je krásná představa, ale nemyslím si, že to je reálně možné, přesvědčit nějakého dospělého člověka, 
aby to teď dělal takhle.  Mohlo by to být nějak specifický určeno, ale někdo by to musel kontrolovat, že je 
to opravdu tak,  jak si to představoval a že to každý učitel učí z přesvědčení, a ne z povinnosti. Není to v 
silách toho systému. Bylo by to krásné, kdyby to šlo naučit, jako se učí násobilka, ale něco jiného je 
budovat vztah a postoj.
Kdyby to mělo existovat, tak si myslím, že by to mělo být pak vypracováno na minimálně období prvních 
tří let školní docházky, pak na tu čtvrtou a pátou třídu a pak na druhý stupeň. Je čistě teoretický možné, že 
kdyby to někdo pořádně vypracoval a osvědčilo se to, tak by to třeba šlo.
9.  Co je podle vás ve výuce vlastenectví podstatné, aby splnila svůj účel?
Nejdůležitější je pěstování postojů. Co se týká vědomostí, z těch se musí vycházet,  to je jasné, aby mělo 
dítě povědomí z historie a mělo přehled ze současnosti. Nicméně nejdůležitější je pak na základě těch 
vědomostí vybudovat postoje, které dítě vedou k tomu,  aby mělo pocit vlastenectví, aby si uvědomovalo 
“ano jsem Čech”.
10. Kdo nebo co vás osobně nejvíce ovlivnilo v utváření vlastních hodnot ohledně  
      vlastenectví, národní hrdosti?
Rodiče a prarodiče.
11. Spolupracujete v otázce vlastenectví nějakým způsobem s rodiči?
Spolupracujeme jak s rodiči, tak s prarodiči. Měli jsme tady dědečky a babičky různých dětí,  co zažili 
válku a nějaké další historické události naší země. Přicházejí k nám dělat besedy. Organizovali jsme 
taková povídání s pamětníky na druhém stupni, děti se na to předem připravovaly a vytvořily si nějaké 
otázky.
Taky jsem tu měli několik projektů na příběhy “Bezpráví” a zapojovali jsme se do různých celonárodních 
projektů. Více je toho na druhém stupni.
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