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, 
UVOD 

Před vámi leží práce, kterou jsme se rozhodli věnovat tématu efektivity 

vzdělávání 1 • Vzhledem k tomu, že příjemci vzdělávání netvoří homogenní masu, 

ale jsou heterogenní skupinou, která reaguje na stejné podněty různě2 - s různou 

intenzitou a zájmem, snažíme se přinést řešení, na jehož základě by bylo možné 

příjemce informace kategorizovat a následně těmto - z kategorizačního procesu 

vzešlým - skupinám předložit vzdělávací obsahy upravené na míru. Jelikož se 

snažíme přinést nástroj, který je a bude prakticky využitelný, akcentujeme také 

náročnost jeho aplikace v praxi a náklady s jeho aplikací spojené. 

Proč se zabýváme právě tématem efektivity vzdělávání? Máme za to, že 

vzdělávání se jako proces přenosu informace stává kritickým faktorem úspěchu 

jednotlivce, organizace a celé společnosti. V současné době již nestojí otázka "Co 

produkovat", ale "Jak produkovat", či spíše "Jak produkovat efektivně". 

V současnosti není vítězem globální ekonomické soutěže3 ten, kdo zboží, služby, 

nebo jiné vzácné statky (podrobnou definicí pojmu "vzácný statek" se budeme 

zabývat ve druhé kapitole) na základě cizího know-how, znalostí nebo zkrátka 

jakýchkoli informací reprodukuje - tedy pouze vyrábí4, ale ten, kdo know-how, 

znalosti nebo informace produkuje. Můžeme tedy předpokládat, že kapitál a 

1 Vzdělávání chápeme jako proces přísunu, zpracování a znovupoužití informace. V textu budeme 
používat i zjednodušenou definici, kdy učení = předání a aplikace informace 
2 Náš názor sdílí například také Míková a Stang[ ovál - doporučujeme články zabývající se 
kategorizací (podle MBTI - dimenze SIN) pracovníků ve školství (publikováno na 
www.kritickemysleni.cz). O systému MBTI budeme hovořit v textu dále. K obecnější diskusi o 
výhodách a nevýhodách specializace viz např. Wolpert (1995). 
3 Existenci globální ekonomické soutěže a konkurenčního tlaku na poli výroby, výzkumu a (trhu) 
práce snad dnes už nikdo nepopírá. V současnosti dochází k masivnímu zadávání zakázek Uak 
výrobních, tak výzkumných) do Číny (výroba) a Indie (výzkum, call-centra, administrativa). Pro 
tento trend se vžil název offshoring. Offsoringje vnímán jako příležitost Uak snížit náklady), my 
máme za to, že v dlouhodobém horizontu se jedná spíše o hrozbu. 
4 Srovnej např. Míka, J.: "IQ Auto - krok směrem ke znalostní společnosti nebo k montážní 
lince?", který vyšel na serveru Personalista.com. 
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pracovní příležitosti se v globalizovaném světě budou přesouvat výhradně tam, 

kde bude k dispozici kvalitní infrastruktura, vzdělaná pracovní síla a 

transparentní, stabilní ekonomické prostředí. 

Jak poznamenává Mužík (1999) "Potřeby společností i jedinců v moderní 

ekonomice přesahují formální stupeň vzdělávání poskytovaný školskými 

systémy," vzdělání poskytované "pouze" v rámci školní docházky zastarává za 

pochodu. Pro tento proces zastarávání vědění se vžil termín 'poločas rozpadu 

odborných znalostí', případně 'poločas rozpadu informace ,s. Na tento stav musí 

reagovat jak stát (na úrovni vzdělávacího systému, školské soustavy, tvorby 

rámců kurikula a legislativy), tak soukromé společnosti, které prostřednictvím 

(průběžně vzdělávané) pracovní síly realizují zisk a v neposlední řadě také sami 

občané (viz také kategorizace ve druhé kapitole). 

"v ekonomice zaměřené na inovace se hlavním zdrojem konkurenceschopnosti 

stává schopnost vytvářet inovativní produkty a služby za použití moderních 

technologií a vyspělých technologických postupů. Takové inovativní produkty a 

služby jsou na světových trzích umisťovány za prémiové ceny a vytvářejí trh. 

Podnikatelské prostředí je silné ve všech oblastech a je charakterizováno 

přítomností klastrů (skupin propojených firem, které spolupracují, zvyšují 

produktivitu, podporují inovace - doplnil JM) podniky jsou konkurenceschopnější 

a stabilnější.,,6 

Celoživotní učení se stává realitou a hlavním prostředkem, jak přežít v džungli, 

kde konkurence není již pouze místní či regionální, ale vpravdě globální. 

s Tento "poločas" není pochopitelně definován pouze časem Uako v případě poločasu rozpadu 
radioaktivních prvků), ale hlavně (ne)objevením se nového relevantního poznatku nebo informace. 

6 Manifest znalostní společnosti 2005, str. 12 



Dejme si malý příklad - Česká společnost se rozhodne vyrábět spotřební 

elektroniku - zařízení, které slouží ke komunikaci. Zařízení je složeno z 

mechanických částí, které zajišťují funkci, ovládáno je pak řídícím 

počítačovým programem. První generace je vyvinuta, vyrobena a 

naprogramována v České republice. Zařízení je obchodně velmi úspěšné, 

společnost je nucena zvýšit výrobu - narazí ale na problém - výrobní závod 

je umístěn v zastavěné lokalitě, místní samospráva nepovolí stavební úpravy, 

které by vedly k navýšení možných pracovních míst; zaměstnanci si založí 

odbory a vyjednávají o zvýšení svých mezd, dodavatelé jednorázově zvýší 

cenu komponent. 

Výrobce má dvě možnosti - bud' podnik zavřít, nebo uvažovat o přesunutí 

výroby do "podnikatelsky příznivějších" - rozuměj levnějších a 

technologicky stejně vyspělých regionů (tzv. offshoringu - viz poznámka 

výše). 

Přesune tedy výrobu mechanických částí svého zařízení do Číny, kde po 

úspěšném rozjetí výroby a vychytání "dětských nemocí" ve výrobním 

procesu zjistí, že výrobek, který pro něj vyrábí čínský subdodavatel je stejně 

kvalitní (resp. jeho jakose je stejná, jako jakost výrobku vyráběného v 

mateřském závodě) a produkce samotná je realizovatelná za zlomkové 

náklady. 

Po dobrých zkušenostech z přesunu do levnějšího regionu začne majitel 

(nebo akcionáři) podniku uvažovat takto - mechanickou výrobu jsme 

přesunuli na Východ, náš dodavatel je schopen produkovat celé zařízení za 

cenu, kterou v Evropě zaplatíme pouze za suroviny, není možno ušetřit i na 

jiném místě výrobního procesu? 

Úspora jistě možná je, po několika jednáních přesune firma vývoj programů 

pro svůj přístroj do Indie nebo Pákistánu - zákazník změnu nepozná a 

jelikož je software produkován v Angličtině, nezmění se z pohledu 

spotřebitele v podstatě nic. Pouze to, že ze společnosti, která v Česku 

9 

7 Jakost definujeme jako schopnost jednotky plnit požadavky stanovené a předpokládané vzhledem 
k jejímu určení. (o rozdílu mezi pojmy kvalita - jakost například v knize Hans-Ulricha Frehra 
TQM) 



vyvíjela, vyráběla a prodávala zbude pouze obchodní oddělení, v lepším 

případě oddělení konstrukce. 
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Jak vidíme z našeho malého příkladu, na světě existují lokality, kde vyrábějí 

levněji a lépe než my, Evropané. Šance Západu (tedy Evropy a Spojených států), 

jak obstát v globálním konkurenčním boji je pouze v tom, být producentem 

informací, ne jejich pouhým konzumentem. Toto nebezpečí pojmenovává 

poměrně jasně Lisabonská strategie8, která byla schválena v roce 2000 (s 

desetiletým horizontem). Jejím hlavním smyslem je podpora ekonomického růstu 

a konkurenceschopnosti EU zejména ve vztahu k USA. Otázkou je, zda Evropa 

pláče na tom správném hrobě a zda je účelné pouze se negativně vymezovat vůči 

USA a jejich ekonomickému potenciálu, nebo skutečně promyšleně pracovat (v 

rovině realizační, nikoliv proklamativní) na smysluplném plánu podpory vzdělání, 

vědy a výzkumu a pojmenovat pravého konkurenta - tedy Čínu a Indii. 

8 Na papíře vypadá vše velmi pěkně (citujeme podle Úředního věstníku C 085 ,07/04/2005 S. 
0001 - 0004, který se zabývá Závěry Rady ze dne 21. února 2005 týkající se vzdělávání a odborné 
přípravy v rámci hodnocení Lisabonské strategie v polovině období) : 
"Znalostní společnost má pro Lisabonskou strategii klíčový význam. Z tohoto důvodu je nesmírně 
důležitý přínos vzdělávání a odborné přípravy, neboť vytvářejí nezbytnou kvalifikační základnu a 
tvůrčí potenciál. 
Lisabonských cílů týkajících se konkurenceschopnosti a hospodářského růstu lze dosáhnout pouze 
tehdy, pokud mladí lidé přicházející na trh práce budou dostatečně připraveni díky kvalitnímu 
vzdělávání a odborné přípravě, které odpovídají stupni rozvoje společnosti. 
Účinnější investice do vzdělávání a odborné přípravy obecně vedou k významnému růstu 
národního produktu země a přispívají k budoucímu příjmu účastníků vzdělávání. 
Lepší kvalita vzdělávání a odborné přípravy, jakož i lepší přístup a vyšší účast nejen umožňují 
většímu počtu lidí dosáhnout osobního rozvoje, avšak přispívají také k udržitelnému 
hospodářskému růstu, sociální soudržnosti a k vytváření většího počtu a lepších pracovních míst. 
Rostoucí účast na základním vzdělání a odborné přípravě, jakož i rostoucí počet osob 
dokončujících toto vzdělání a přípravu budou mít kladný vliv na kvalitu pracovní síly, zlepší 
zaměstnatelnost lidí a v důsledku toho sníží veřejné výdaje. 
Oblast vysokoškolského vzdělávání je průsečíkem výzkumu, vzdělávání a inovace a z tohoto 
důvodu je klíčem ke konkurenceschopnosti Evropské unie. 
Žádná vyspělá ekonomika nemůže přežít bez trvalého zvyšování kvalifikace lidí, a to bez ohledu 
na jejich věk. Celoživotní učení je tedy nezbytné a musí mít podporu ve všech členských státech. 
Zvyšuje celkovou úroveň kvalifikace pracovních sil, umožňuje lidem přizpůsobit se rychle se 
měnícím potřebám trhu práce a novým technologiím a zlepšuje podmínky pro profesní a 
geografickou mobilitu. V tomto ohledu je nesmírně důležité, aby se všem lidem dostalo 
základního vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií (digitální gramotnost)." 
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Jak vidno mImo jiné z poznámky 8, je Lisabonská strategie je plná velmi 

zajímavých proklamací, poměrně závažným problémem však je to, že za pět 

lisabonských let se Evropa USA (o nastupuj ících "tygrech" - Indii [se svým 

obrovským výzkumným potenciálem] a Číně [s ne méně významným potenciálem 

výrobním] - nemluvě) spíše vzdálila.9 Na druhou stranu bud'me rádi, že si Evropa 

svou nemoc alespoň uvědomuje, přiznání si problému je zpravidla prvním krokem 

kjeho skutečnému řešení, neboť draví a hladoví asijští dra[v]ci nezatížení 

takovými "zbytečnostmi" jako je státní sociální politika a ohledy na jednotlivce -

obrazně řečeno - klepou na dveře . 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. Tématu samotnému se věnujeme v kapitolách 

dvě, tři, čtyři a pět. 

V kapitole druhé kategorizujme klienty - příjemce vzdělávacích obsahů a 

zavádíme model koho-co-za kolik (můžeme vzdělávat), v kapitole třetí pak 

podáváme krátký přehled teorií, které mohou být aplikovány ve vzdělávacím 

procesu - jedná se vesměs o teorie založené na díle Carla Junga (hovoříme o 

MBTI - Myers - Briggs Type Indicatoru - teorii osobnosti a testovacím nástroji, 

která z Junga přímo vychází, o Keirseyho teorii temperamentů, která vznikla 

kritickou analýzou Junga a díla Myerssové a Briggsové a konečně o Kolbově 

nástroji LSI (Learning Style Inventory) - nástroji, který mapuje učební styly a 

Junga uvádí jako jeden ze svých inspiračních zdrojů. 

Čtvrtá kapitola se jednotlivými modely, podle kterých můžeme klienty - příjemce 

vzdělávání kategorizovat - zabývá podrobněji z pohledu jejich vhodnosti pro další 

vzdělávání. U každého modelu zkoumáme jeho významnost, jednoduchost a 

spolehlivost, tedy jeho praktickou využitelnost pro další poradenskou praxi. 

V kapitole páté se zamýšlíme nad tím, jak výše popsané modely převést do 

poradenské praxe. 

9 Srovnej Barešová, Bryša - Lisabonská strategie 
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I.Co, KOHO AZA KOLIK? 

V první kapitole jsme si řekli, že vzdělávánílO tvoří konkurenční výhodu a patří ke 

kritickým faktorům úspěchu. Tuto výhodu tvoří pro jedince, jejich 

prostřednictvím pro firmy a prostřednictvím firem pro celou společnost. V této 

kapitole se pokusíme příjemce vzdělání kategorizovat, zamyslíme se nad 

přístupem ke vzdělávání (čtenáře upozorňujeme, že na proces vzdělávání i na jeho 

výsledky pohlížíme jako na tzv. vzácný statek!!, který má nespornou 

ekonomickou hodnotu), nastíníme si modely, jak může proces vzdělávání 

probíhat. 

Přijmeme-li premisu, že vzdělávání (ve smyslu procesu) je vzácným statkem 

(který má svou cenu, je spotřebováván a za jehož spotřebu je placeno), můžeme si 

načrtnout tři otázky, které by nás v souvislosti se vzděláváním měly napadnout a 

zajímat. 

10 Ve své práci používáme termín "vzdělávání" ve smyslu vzdělávání dospělých, nebo další 
vzdělávání. V dalším textu se tedy nebudeme zabývat problematikou základního a středního 
školství a mechanizmů v něm působících. Máme zato, že tuto problematiku (v rovině empiricko
teoretické) pokrývají např. články Stang a Míkové uveřejňované v Kritických listech (v 
následujícím textu na ně ještě několikrát odkážeme), nebo tzv. Bílá kniha (která v rovině 
proklamativní velmi hezky popisuje to, co by mělo být - podobně jako Lisabonská strategie, které 
jsme se krátce věnovali v úvodu). 
11 Statek v ekonomické teorii označuje cokoliv, co zvyšuje užitek. Statkem nemusí být pouze 
fyzický objekt, mezi statky se počítají také služby. Statkem nelze chápat pouze určitý objekt, ale 
celou skupinu činností a objektů s tím spojenou. Statky se rozdělují na tzv. statky volné Usou 
volně k dispozici, jejich užívaní je bezplatné - příkladem budiž vzduch nebo volně tekoucí voda) a 
statky vzácné (které volně k dispozici nejsou, za jeho užívání se platí - to, kdo platí rozebereme 
v dalším textu - příkladem budiž voda z vodovodu, voda balená, nebo vzdělávací produkt - kurs, 
trénink, studijní program). 
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Pokud vzděláváme (vzdělávací produkt nabízíme), nebo jsme vzděláváni (tento 

produkt poptáváme), mělo by nás zajímat CO, KOHO a ZA KOLIK učit. Pojďme 

se na tyto tři dimenze vzdělávacího procesu podívat blíže. 

A. Význam jednotlivých dimenzí a vztahy mezi nimi 

Dimenze CO určuje samotný vzdělávací obsah, tedy kurikulum, které by mělo 

reflektovat vzdělávací potřebu (obsahem, formou a pochopitelně jakostí!2). 

Dimenze KOHO vymezuje konečného příjemce!3 vzdělávání toho 

příslovečného konzumenta vzdělávacího produktu. Můžeme tvrdit (a tvrdíme), ze 

příjemci vzdělávacích produktů nejsou shodní - každý reaguje na podnět trochu 

jiným způsobem, existují rozdíly v motivaci, kognici, "učební morálce"), 

rozdílům mezi příjemci se budeme věnovat podrobně v kapitolách 4 a 5. 

A konečně - dimenze ZA KOLlK14 - okřídlené rčení praví, že o peníze jde až 

v první řadě. Pokud hovoříme o tom, "za kolik" vzdělávat, nemáme na mysli 

pouze finanční prostředky. Mnohé vzdělávací instituce (kupříkladu charitní 

organizace, které zajišťují osvětové vzdělávaní a pokrývají je dobrovolníky) 

vzdělávají tzv. "zadarmo". Náklady na vzdělání jsou pak tvořeny cenou času (tzv. 

náklady obětované příležitosti) organizátora vzdělávání, přednášejícího, nájmu 

prostor, energií potřebných k zajištění vzdělávání a dalších subnákladů. V běžné 

praxi ale můžeme ono "za kolik" vyjádřit i penězi. 

12 Parafrázujme Frehra (viz také v poznámce výše) - jakost = dostaneme to, co očekáváme, že 
dostaneme. Jakost se nerovná kvalita 
13 Spojení "konečný příjemce" může ve čtenáři evokovat rétoriku používanou v oblasti programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů (kde tento termín označuje orgán nebo 
subjekt odpovědný za zadávání a realizaci projektu a který je zároveň příjemcem finanční 
podpory). My používáme tohoto výrazu ve významu "ten, kdo je vzděláván", nebo "ten, kdo 
"konzumuje" vzdělávací produkt". 
14 Mužík (1999) hovoří o tom, že koncepce vzdělávání má odpovědět na otázky Jaké vzdělání má 
být zabezpečeno, komu má složit, jakým způsobem, kým, kdy, kde a za jakou cenu (s jakými 
náklady). Máme za to, že Mužíkův model můžeme integrovat do modelu "koho-co-za kolik". 



14 

Dimenze "za kolik" ovlivňuje celý proces vzděláváni nejmarkantněji. Pojďme si 

to dokázat: 

Jak ovlivňuje dimenze "za kolik" dimenzi "koho"? 

Jelikož jsme přijali premisu, že vzdělávání není volným statkem, víme také, že 

každý vzdělávací produkt musí být nějakým způsobem financován. Množství 

prostředků, které jsou vynakládány na vzdělávání, bývá zpravidla omezené (jejich 

alokace záleží na typu vlastnictví firmy15). 

Čím vyšší množství prostředků má podnik (instituce) k dispozici, tím více 

zaměstnanců může vzdělat (zjednodušíme - li využitý model a budeme 

předpokládat, že vzdělávací obsah lze pořídit za stejnou cenu, tento model se jeví 

funkčním ve spojitosti se školením BOZP, případně v oblasti rekvalifikačního 

vzdělávání, které je zpravidla financováno ze státního rozpočtu16). 

Jak ovlivňuje dimenze "za kolik" dimenzi "co"? 

Velmi výrazně. Objem finančních prostředků, které máme k dispozici, je 

limitující pro výběr vzdělávacího produktu, vzdělávacího zařízení, školitele. 

Nemusí nutně platit, že kvalita (nyní už nehovoříme o jakosti) vzdělávacího 

15 V návaznosti na vlastní poradenskou praxi si dovolujeme tvrdit, že soukromé firmy vzdělávají 
zaměstnance převážně tehdy, pokud musí (příkladem budiž Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
zkoušky potřební pro řízení referentských vozidel a další ze zákona nutné vzdělávání) , nebo pokud 
vzdělávací produkt zvýší potenciál zaměstnance, který pak firmě přináší vyšší užitek (zisk). 
Náklady na vzdělávání nese společnost, někdy se na nich spolupodílí zaměstnanec . Vzdělávání je i 
předmětem systému odměňování - známými "benefity" jsou kupříkladu hodiny cizího jazyka. 
Oproti tomu společnost rozpočtová vzdělává zpravidla nárazově (když má volné prostředky - tedy 
v období říjen až 20. prosinec) a většinou stylem "padni komu padni". Motivace jejích pracovníků 
se vzdělávat je pak výrazně nižší, než motivace zaměstnanců firmy soukromé. 
16 Zájemcům doporučujeme Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb v platném znění), část pátá, 
Aktivní politika zaměstnanosti. 
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programu je zrcadlem ceny (respektive cena je zrcadlem kvality), s nejvyšší 

pravděpodobností ale závislost existovat bude 17. 

B. Hledáme odpověď 

Konkrétní odpovědi na trojstrannou otázku "koho-co-za kolik" dostaneme, pokud 

si klienty dalšího vzdělávání rozdělíme, a to minimálně podle (shodou okolností) 

tří kritérií: 

• Prvním kritériem, na které se zaměříme, je účel existence instituce. Je 

instituce zamýšlena jako zisk produkuj ící (ve většině případů 

v soukromém vlastnictví a financovaná z vlastních zdrojů), nebo zisk 

neprodukující (financovaná z cizích zdrojů)? 

• Druhým kritériem, které bereme v úvahu Je velikost společnosti 

(instituce). 

• Posledním kritériem nechť je rozdělení společností podle zdrojů 

financování vzdělávacích aktivit (čtenář může namítnout, že toto kritérium 

se kryje s kritériem prvním; není tomu tak nezbytně nutně ve všech 

případech). 

Opakujeme, že tato kritéria nejsou vyčerpávající. Domníváme se ovšem, že pro 

naše účely jsou více než dostatečná. Podívejme se na ně nyní podrobněji. 

17 Najistou deformaci trhu vzdělávání upozorňuje Mužík (1998) na str. 16 a násl. 
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c. Rozdělení klientů podle účelu jejich existence 

Státní instituce neprodukující zisk 

Standardní státní instituce neprodukující zisk 

Státní instituce si s otázkou "koho" nemusí příliš lámat hlavu. Pokud je dostatek 

prostředků na zajištění vzdělávání, může si odpovědět "kohokoliv", pokud 

prostředky chybí, odpoví si "nikoho". Pochopitelně můžete namítnout, že otázka 

"koho" by se měla řídit vzdělávacím plánem, nebo kariérním plánem - v praxi 

však platí, že tam, kde všechno patří všem a nic není ničí, vládne v těchto 

otázkách anarchie I 8. Spíše než na vzdělávacím plánu, nebo politice samotné záleží 

na tom, jak důsledně a kým je prosazována. Další otázkou je, zda toto prostředí 

nemá příliš velký korupční potenciál19. Pro prostředí státní organizace naše 

kategorizace tedy nemá valné cenin. Pokud si položíme otázku, proč tyto 

instituce nehospodaří se svými prostředky lépe, můžeme si odpovědět asi 

následovně. Zaprvé, mzdové předpisy jsou velmi pevně nastaveny. Odměny jsou 

pro většinu potenciálních pracovníků nezajímavé, na pozicích vzdělavatelů, nebo 

"decision makerů", tedy osob, které rozhodují o nákupu a implementaci 

vzdělávacího produktu, sedí často lidé nepříliš kompetentní. Zadruhé, způsob 

financování těchto institucí není v čase konstantní. "Dobrá praxe", která ve 

financování vládne, nutí instituce od ledna (případně od února, kdy peníze fyzicky 

dorazí) do září šetřit doslova každou korunu a v posledním čtvrtletí, kdy se ukáže, 

že se šetřilo až moc, téměř bezhlavě utrácet za všechno, za co finanční prostředky 

18 Platnost tohoto tvrzení určitě není stoprocentní. 
19 Z poradenské praxe známe příklad, kdy učitelský kolektiv školské instituce absolvoval 
několikadenní [zbytečné] školení snad původně určené prodejcům rychloobrátkového zboží. 
Jediný výstup, který si z akce klienti odnesli bylo to, že ředitel školy[zadavatel a objednatel celého 
školení] není typ ideálního vedoucího). V tomto konkrétním případě zněla odpověď na otázku 
"koho?" všechny. Tento konkrétní příklad vyvolává otázku, zda zbrklý nákup drahého 
vzdělávacího produktu byl pouze osobním selháním, nebo korupčním jednáním. 
20 Zejména proto, že tyto instituce bývají zpravidla poměrně homogenně zaplněny lidmi preference 
S. (Více o preferencích v MBTI a tomto tvrzení v kapitole 3 a následujících). 
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utratit lze. Pokud by k vyčerpání prostředků nedošlo, došlo by naopak k pokrácení 

rozpočtu na další rok. A konečně za třetí, prostředky, kterými se nákupy 

vzdělávání financují, nemají žádného konkrétního vlastníka a musí být vyčerpány. 

Pokud tedy předchozí odstavec shrneme, můžeme si na otázku "koho" odpovědět: 

Jak kdy, jak koho, v závislosti na situačním kontextu. 

"Co?" Státní instituce potřebují jednak udržet znalosti svých zaměstnanců na 

určité úrovni (nakupují tedy, nebo z vlastních zdrojů zajišťují profesní školení, 

která mají úzký vztah k zaměření instituce (kupříkladu Česká pošta, S.p. realizuje 

vlastními silami školení přepážkových pracovníků a doručovatelů v oblasti 

legislativy a nově zaváděných systémů), případně nakupují (tentokráte "mimo" -

na trhu vzdělávání) krátkodobá školení a kursy zaměřené na změny v legislativě, 

které se jejich činností přímo dotýkají. 

Dalším velkým balíkem realizovaného vzdělávání jsou kursy počítačové 

gramotnosti (různé hloubky záběru a kvality) zajišťované jak z vnitřních zdrojů 

(oddělení informačních technologií příslušné instituce), nebo ze zdrojů vnějších 

(zde opět dochází k nákupu vzdělávacího produktu na volném trhu). Toto 

vzdělávání je financováno bud' z rozpočtu organizace, nebo je kryto různými 

grantovými programy. 

Na otázku "za kolik" si státní rozpočtová organizace odpovídá následovně -

celková cena vzdělávání za rok nesmí překročit plánovaný rozpočet na toto 

vzdělávání. Poměr cena/výkon není příliš důležitý . Suma předaných znalostí a 

dovedností není tak důležitá, jako zanesení informace o proběhlém školení do 

výkazu. Platí zde zlaté pravidlo, které říká, že to, co dává smysl na papíře, dává 

smysl i v životě. Formální stránka je důležitější než stránka faktická. 
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Speciální případ 

Doposud jsme hovořili o společnostech neprodukujících zisk, které vzdělávaly své 

interní zaměstnance (a tedy investovaly do vlastních lidských zdrojů). Speciálním 

případem na "trhu" je úřad práce (ÚP). 

ÚP je ze zákona povmen provádět opatření spadající pod Aktivní politiku 

zaměstnanosti (APZ). Mezi jeden z nástrojů APZ patří i rekvalifikace21 . 

Zvláštnost vztahu, pro kterou ÚP věnujeme samostatný oddíl, tkví v tom, že ÚP je 

poptavatelem dalšího vzdělávání (patří, nebo alespoň může patřit) mezi největší 

klienty vzdělávacích zařízenÍ. Toto vzdělávání pak ale distribuuje dále svým 

klientům. Neinvestuje tudíž do VLASTNÍCH lidských zdrojů, ale do lidí, kterým 

taková investice pomůže prohloubit si (nebo získat) kvalifikaci a odlehčit státní 

sociální síti, v níž se jeho klienti zpravidla houpou. 

"Co" je případě úřadu práce definováno zákonem - úřad práce nakupuje takové 

vzdělání, které usnadní jeho klientům pohyb na trhu práce, případně start na trh 

práce. Struktura poptávaných vzdělávacích produktů se odvíjí rovněž od struktury 

zaměstnavatelů v regionu. "Co" záleží zejména na politice ministerstva práce a 

sociálních věcí; za poslední roky ministerstvo kladlo důraz na nespecifické 

rekvalifikace - vzdělávání v oblasti informačních technologií. Tento typ 

rekvalifikací podporovalo a místním ÚP doporučovalo k implementaci. Kromě 

počítačového vzdělávání, které je v současné době nejmasověji nasazovanou 

rekvalifikační aktivitou22 jsou další podporovanou aktivitou specifické 

rekvalifikace zaměřené do oblasti pohostinství, obchodu, řemesel a průmyslu. 

21 Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 
dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i 
získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. 
22 Vycházíme z informací, které nám podaly úřady práce v ČR 
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Zeptáme-li se "koho", bude odpověd' poměrně přímočará. Úřady práce mají tři 

typy klientů. 

První skupinou jsou klienti "kmenoví", uchazeči o práci, nezaměstnaní. Tyto 

klienty podporuje ÚP s jasným záměrem - pomoci jim navrátit se zpět do 

pracovního procesu. Při zařazení do rekvalifikačního programu hraje významnou 

roli dosažená předchozí kvalifikace uchazeče. Každý z akreditovaných 

vzdělávacích programů má totiž velmi jasně definovanou skupinu klientů, kteří jej 

mají nárok absolvovat. 

Skupinu druhou tvoří zájemci o práci - lidé, kteří pracují, ale kterým absolvování 

rekvalifikačního programu může zlepšit vyhlídky na optimálnější uplatnění na 

trhu práce. Tyto klienty podporuje ÚP jednak proto, že je servisní institucí, 

supervizorem a částečným regulátorem trhu práce a tuto podporu má takříkajíc 

v náplni práce, jednak proto, že lépe vydělávající jedinec odvede do státního 

rozpočtu více prostředků (a výdaje spojené s rekvalifikací se pak státu refundují). 

Třetí skupinou jsou zaměstnanci (ohrožení ztrátou zaměstnání). Závorky 

používáme proto, že zákon o ohrožení přímo nemluví. Praxe je ovšem taková, že 

stát poskytne prostředky na rekvalifikaci těm zaměstnancům, jejichž pracovní 

místo bude - díky tomu, že si zvýšili kvalifikaci - zachováno. Otázka do diskuze 

by mohla znít, zda stát nepodporuje některé zaměstnavatele na úkor jiných. Máme 

však za to, že v době mamutích investičních pobídek jsou rekvalifikace 

zaměstnanců tím nejmenším (zlem). Musíme si uvědomit, že takto podpořené 

místo nezanikne - tedy bude generovat příjmy do státního rozpočtu. Náklady 

vynaložené za zajištění vzdělávání se opět refundují. 

"Za kolik?" Úřady práce hospodaří s prostředky čerpanými z rozpočtu ČR, ceny 

však nejsou (na rozdíl od grantových schémat a tendrů EU, viz dále) stanoveny 

direktivně. Jsou tvořeny a ovlivňovány trhem. Tedy nejsou ani dumpingové (cf. 
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dodavatelé ESP projektů), ani nesmyslně vysoké (cf. státní podniky a další státní 

zakázky), jsou zkrátka právě takové, jaké trh akceptuje. 

Nestátnl3 instituce produkující zisk 

Soukromé firmy existují proto, aby svým majitelům realizovaly zisk (dovolíme si 

se vymezit proti tezi, hlásané především komunisty a odborovými předáky, že 

společnosti jsou na trhu proto, aby zaměstnávaly lidi - to je, dle nás, hluboké 

nepochopení problematiky). Vzdělávání je tedy něčím, co společnost realizuje za 

účelem zvýšení svého profitu a co může realizovat až ve chvíli, kdy si na to 

vydělá. 

Vzdělávací programy pomáhají (a teď hovoříme o soukromé firmě, která se 

pohybuje na nedeformovaném trhu vzdělávání) zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, 

slouží jako motivační faktor (např. součástí tzv. kafeteria systému24 bývá nabídka 

jazykových kursů, zájmového vzdělávání a podobně). Vzdělávání je (nebo by 

alespoň mělo být) pro soukromou společnost investicí. 

"Koho?" Zaměstnance, u kterých je taková investice efektivní. Jak jsme již řekli 

v předchozích odstavcích, může jít o profesní kursy a tréninky zvyšující 

zaměstnancovu pracovní kvalifikaci, efektivnost a výkonnost (uveďme si příklad 

23 Vše, co řekneme o nestátních institucích produkujících zisk, platí teoreticky také pro jejich státní 
sestry. Teoreticky proto, že vzhledem k laxnosti státu jakožto přísného vlastníka nemusí mít 
management nevyhnutelně motivaci k tomu, aby na vzdělávání nahlížel jako na investici. Státní 
podniky jsou navíc zpravidla velké, a tak u nich s vyšší pravděpodobností platí stejný paradox jako 
u velkých nestátních firem (viz dále). 
24 Základní princip kafeterie staví na tom, že každý zaměstnanec má definováno, co od něj 
organizace požaduje. Pokud je požadavek splněn, pracovník získá určitý počet bodů, který může 
"směnit" za benefitní produkty. Kafeterie funguje na podobném principu jako bonusové programy, 
které nabízejí banky a telekomunikační operátoři. Na virtuálním kontě pracovníka se hromadí 
bonusové body, které lze ve finále směnit za benefity. Například za 100 bodů získá zaměstnanec 
jazykový kurz, za 1000 pak dovolenou ve Středomoří. Přitažlivost kafeterie tkví jednak v přesně 
definovaných podmínkách "hry" (systém je velmi transparentní), jednak v šíři benefitního 
portfolia, které se pracovníkům nabízí. 
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kursu prodejních dovedností, komunikace nebo kupříkladu řízení kvality). Ve 

čtvrté kapitole si povíme, zda takové příjemce vzdělávání třídit, a pokud ano, 

proč. 

Vzdělávání můžeme využít též jako nástroje motivace - některé firmy nabízejí 

svým zaměstnancům zdarma, či s výraznou slevou jazykové, či zájmové 

vzdělávání (viz také poznámku věnovanou kafeteria systému). 

"Za kolik?" Za tolik, aby byla investice co nejefektivnější (podniky se snaží 

dosáhnout co nejpříznivějšího poměru cena/výkon). Pokud dojde k nákupu 

drahého vzdělávacího produktu (např. vzdělávací program MBA), bere jej podnik 

jako investici do klíčové osoby. Vzdělávání pro vzdělávání v těchto podmínkách 

příliš nekvete. Výjimku tvoří vzdělávání povinné ze zákona reprezentované 

především vyhláškami o bezpečnosti práce a referentskými zkouškami povinnými 

pro všechny řidiče služebních vozidel. Zde platí: "koho" - všechny, kdo zkoušku 

potřebují, "co" - povinné kursy, "za kolik" - co nejlevněji (u BOZP a podobných 

školení je nejdůležitějším výstupem odškrtnutá kolonka). 

D. Rozdělení klientů podle jejich velikosti 

Ma/e5 a střední26 podnik (MSP) 

Jak vyplývá z definice uvedené v poznámce, jedná se o podnikatelské jednotky 

zaměstnávající do padesáti, popřípadě do dvou set padesáti zaměstnanců. Pro 

charakteristiku nákupu vzdělání pro MSP platí (v tržním prostředí) totéž, co jsme 

si řekli o soukromých společnostech obecně - vzdělání je chápáno jako investice, 

podle tohoto klíče je také nakupováno. Každá koruna vynaložená na nákup 

25 Velikost podniku do 50 zaměstnanců. 
Roční obrat firmy do 250 mil. korun nebo aktiva uvedená v rozvaze do 180 mil. Kč. 
26 Velikost podniku do 250 zaměstnanců. 
Roční obrat firmy do 1,45 miliardy korun nebo aktiva uvedená v rozvaze do 980 mil. Kč. 
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vzdělávacího produktu by se měla podniku refundovat. Na otázky "koho," "co" a 

"za kolik" jsme si již odpověděli. 

Velký podnik 

Ve velkém podniku platí pravidla trochu jiná. Velké společnosti jsou zpravidla 

součástí nadnárodních korporací. Majitelé podniku bývají pro běžného pracovníka 

anonymní. V těchto společnostech dochází ke zdánlivému paradoxu, který 

bychom mohli nazvat "globálním socializmem". Podnik je natolik velký, že u 

zaměstnanců zaniká (nebo naopak nevzniká) pocit osobní odpovědnosti za 

"zdraví" a ekonomickou výkonnost podniku (tyto vazby vznikají (snad) na úrovni 

jednotlivých oddělení). Pak platí v zásadě to, co jsme si popsali v případě státní 

instituce neprodukující zisk. Nákup vzdělání může být nahodilý, rozpočet na 

vzdělání může být čerpán korupčním způsobem na nákupy předraženého, nebo 

nepotřebného vzdělávání. 

"Koho" vzdělávat? Toho, kdo vzdělávání potřebuje, případně toho, kdo si o ně 

hlasitě řekne. 

"Co" nakoupit? Kromě "potřebného" vzdělávacího obsahu generujícího zisk a 

obsahu použitelného pro motivační účely někdy také předražené a především 

zbytečné vzdělávání27 . 

"Za kolik?" Velký podnik má značné zdroje. Na efektivitu vzdělávání a 

návratnost prostředků se alespoň do doby, než se začne prosazovat tzv. cost

cutting28, příliš nehledí. 

27 Hitem posledních let je např. nákup kurzů aplikace metody Kaizen. Od doby implementace 
Kaizenu se ve velkých firmách přitom příliš nezmění (pokud nepočítáme změnu profesního 
jazyka, kdy se pod vlivem Kaizenu např. namísto "výroba" říká "Gamba"). 
28 Snižování nákladů. V některých společnostech se stává zaklínadlem, což může mít až absurdní 
důsledky (např. šetření na toaletním papíru). 
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E. Zdroje financování 

Předchozí výklad počítal s tím, že instituce nakupuje prostředky z tradičních 

zdrojů29 • V souvislosti se vstupem Česka do Evropské unie začala v poslední době 

nákup vzdělávání dosti neorganicky ovlivňovat možnost získat prostředky ze 

zdrojů Evropské unie. Dopad to má jednak na chování soukromých společností 

v roli spotřebitele vzdělávacích programů, jednak na chování institucí pracujících 

s nezaměstnanými. 

Soukromé společnosti jako spotřebitelé vzdělávacích programů 

Soukromé společnosti začaly využívat možnosti čerpání prostředků z Evropských 

strukturálních fondů. Tzv. Operační program rozvoje lidských zdrojů umožňuje 

podnikům, které předloží projekt rozvoje svých zaměstnanců, získat dotace, ze 

kterých pak jejich vzděláváni financují. Náklady, které by měl nést podnik sám 

(neboť se jedná o investici do jeho lidských zdrojů), se přesunuly na bedra 

evropského rozpočtu. V tomto prostředí se podniky přestávají chovat tak, jak jsme 

si definovali výše, a začínají nakupovat vzdělávací produkty, do kterých by dříve 

investovaly jen ztěžL 

Pokud podnik získá evropské prostředky, snaží se do projektu zařadit co nejvíce 

zaměstnanců ("koho"). 

Nakupované programy by měly "zvyšovat konkurenceschopnost pracovníka na 

trhu práce" ("co"). V praxi se pak jedná o obchodní tréninky, osobnostní 

29 Za tradiční zdroje považujeme alokace ze státního rozpočtu, u soukromých podniků pak vlastní 
a cizí zdroje (tj. kapitál a úvěry). 
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rozvojové programy, nácviky práce se zákazníkem, marketingové kursy a další 

produkty. Některé podniky (přibližně 50% podaných projektůiO vzdělávají své 

zaměstnance v dovednostech, které mají přímou souvislost se zaměřením 

podniku. 

"Za kolik?" Obecně platí, že programy financované EU JSou cenově 

nadhodnocené Gejich cena se pohybuje na ccajedenapůl až dvojnásobku skutečné 

tržní hodnoty), ukazatel cena/výkon se příliš nesleduje. Efektivita je důležitá, ale 

důležitější je výkaznictví o průběhu projektu a počet "čárek", které si předkladatel 

projektu udělá. 

Instituce realizující tzv. projekty v rámci Operačního programu rozvoje 

lidských zdrojil1 

Se vstupem Česka do Evropské unie se otevřely nové možnosti financování a 

podpory práce s lidmi (poradenství, prevence, podpora, pomoc), kteří mají určité 

problémy na trhu práce. Doposud se prevenci nezaměstnanosti, pomoci 

nezaměstnaným a financování projektů sloužících jako podpůrné nástroje pro 

zvyšování konkurenceschopnosti českých pracovníků, prevence a boj 

s nezaměstnaností věnovaly specializované instituce, a to úřady práce. 

30 Náš odhad na základě ročního monitoringu zadávacích řízení na stránkách ESF (www.esfcr.cz) 
31 Operační program rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) tvoří základ pro realizaci podpory z ESF 
(Evropských sociálních fondů) v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice. Za řízení 
pomoci z ESF v ČRje zodpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na realizaci programu se 
dále podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem OP RLZ je dosažení 
vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, 
integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při 
respektování principů udržitelného rozvoje. OPRLZ je dále rozdělen do tzv. opatření. Zájemcům 
doporučujeme prezentaci OPRLZ na http://www.esfcr.czlc\anek.php?lg=1&id=393 
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V současnosti se situace mění. Úřady práce sice zůstávají vykonavateli státní 

politiky zaměstnanosti (viz odkaz na Zákon o zaměstnanosti výše), kromě nich se 

však na "trhu,,32 pohybují soukromé instituce, které tuto činnost vykonávají také. 

Hlavní rozdíl tkví v tom, že úřady práce vykonávají svou poradenskou činnost 

kontinuálně, pro celé spektrum klientů spadajících pod jejich působnost 

(krátkodobě nezaměstnaní, dlouhodobě nezaměstnaní, tzv. ohrožené skupiny 

občanů, a další)33 na území celé ČR, oproti tomu cílové skupiny, kterým se věnují 

soukromé společnosti pohybující se na trhu poradenství a regiony působnosti 

jednotlivých poradenských projektů, jsou přesně definovány v tzv. zadávací 

dokumentaci, jíž se realizace těchto projektů řídí.34 

32 O trhu bez uvozovek hovořit nemůžeme - strana nabídky je dotována ze strukturálních fondů 
EU (až do výše 100% realizovaných nákladů) , strana poptávky Uednotliví "konzumenti 
vzdělávání", tedy nezaměstnaní, osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a tzv. zájemci o zaměstnání 
fak nejsou finančně interesováni vůbec). 

3 Viz zákon o zaměstnanosti, § 2 Státní politika zaměstnanosti (státní politiku zaměstnanosti 
vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a 
odborové organizace; při provádění státní politiky zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími 
subjekty činnými na trhu práce, zejména s územními samosprávnými celky, profesními 
organizacemi, sdruženími osob se zdravotním postižením a organizacemi zaměstnavatelů. 
(3) Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají 
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo"), 
b) úřady práce.) 
Citováno podle Zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti v platném znění 
34 Opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o 
zaměstnání 

Opatření 1.2 - Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 
Opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 
Opatření 2.2 - Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 
Opatření 2.3 - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 

Pro informaci uvádíme souhrn jednotlivých opatření spadajících pod Operační program rozvoje 
lidských zdrojů. 
Opatření 3.1 - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných 
systémů ve vzdělávání 
Opatření 3.2 - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 
Opatření 3.3 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 
Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a 
technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 
Opatření 4.2 - Specifické vzdělávání 
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Také odpověď na otázku "co" vychází ze zadávací dokumentace projektu. Náplň, 

vytíženost a hodinovou dotaci poradenských kurzů stanovuje direktivně zadavatel 

projektu (tedy EU prostřednictvím tzv. pověřeného úřadu práce). 

Můžeme říci, že většina těchto projektů se skládá z motivačních a diagnostických 

aktivit. Jejich úkolem je odhalit potenciál klienta, energetizovat ho, tedy zvýšit 

jeho pracovní motivaci, poskytnout mu know-how potřebné pro pohyb na trhu 

práce Uak se oblékaes, jak se chovat na osobním pohovoru, jak napsat životopis, 

motivační dopis a další). Dalším okruhem jsou tzv. nespecifické rekvalifikační 

aktivity. Zde klienti absolvují kurs práce na osobním počítači (rozsah těchto 

vzdělávacích aktivit se pohybuje od 40 do 100 vyučovacích jednotek (jednotkou 

rozumíme 45 minut výuky). Můžeme diskutovat nad tím, zda a jak tyto vzdělávací 

aktivity klientům pomáhaje6• Třetí složkou projektů jsou pak specifické 

rekvalifikační aktivity zaměřené na oblast řemesel, výroby, cestovního ruchu, 

ekonomiky (účetnictví, kursy přípravy podnikatelů). Obecně platí, že zaměření 

specifických rekvalifikačních aktivit by mělo kopírovat či co možná nejlépe 

saturovat kvalifikační "hlad" regionu. 

"Za kolik?" Finanční prostředky jdoucí na zajištění těchto projektů jsou přesně 

definovány v zadávací dokumentaci projektu. Platí, že rozpočet je definován jako 

nejvyšší možný, financování projektů je prováděno průběžně. Vzhledem k tomu, 

že realizátor projektu může vytvářet zisk [z veřejných prostředků! !], má motivaci 

šetřit na realizaci. Můžeme vést diskuzi o tom, zda se jedná o efektivitu ve 

vynakládání prostředků, nebo o pod financování samotné realizace. 

35 Ač to vypadá směšně, někteří klienti takovou konzultaci skutečně potřebují (a ocení) 
36 Z praxe víme, že klienti zařazení do těchto motivačních programů nezřídka začínají zcela od 
nuly. Pak pro ně čtyřicetihodinový vzdělávací program nemá valné ceny (opět jsme u 
problematiky "čárek") 
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F. Diskuze 

Z výše uvedeného si můžeme odvodit několik obecnějších závěrů týkajících se 

přímo příjemců vzdělávacích obsahů37 • V prvé řadě vidíme, že jakožto lektoři 

můžeme mít co do činění především se dvěma skupinami klientů. Těmi jsou 

zaměstnanci (nebo spíše pracovníci) institucí a nezaměstnaní. Dále víme, že 

klienti budou mít o látku různý zájem v důsledku motivace a relevantnosti 

programu (zde jsou zaměstnanci ve výhodě, protože už jsou v pracovním 

kontextu; nezaměstnaní si vlastně vytvářejí databázi znalostí/dovedností, ale 

relevanci posoudit zpravidla nedovedou). To jsou jistě zajímavá a pro praxi 

důležitá zjištění. Naše analýza pomocí přístupu "co-koho-za kolik" nám však 

zřejmě nedokáže určit, jakým způsobem příjemce kategorizovat pro účely 

optimální individualizované38 výuky. Podívejme se, které jiné nástroje k tomu 

můžeme využít. 

37 Modalitami ovlivňujícími vztah mezi poskytovatelem a zadavatelem se ve své práci až na 
výjimky dále zabývat nebudeme. 
38 "Individualizované" je mírně zavádějící. V žádném případě nemáme na mysli individuální 
výuku. 
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2.TYPOLOGICKÉ SYSTÉMY 

V předchozí kapitole jsme si ukázali, jak jednotlivé typy institucí přistupují, nebo 

převážně přistupují ke vzdělávání svých členů. Poté, co jsme provedli tuto 

analýzu, se můžeme zeptat - má smysl konečné příjemce dalšího vzdělávání (viz 

definice) kategorizovat? Tvrdíme, že ano - se skupinou homogenní se pracuje 

lépe než se skupinou heterogenní. 

V této kapitole si systémy představíme a provedeme jejich analýzu. V kapitole 

následující se naopak pokusíme o jejich syntézu a výběr nejvhodnějšího nástroje 

pro případnou kategorizaci konečných příjemců. 

JUNGOVSKÉ SYSTÉMY 

Nyní zbývá najít správný klíč, na jehož základě bychom mohli dělení provést. 

Tuto kapitolu věnujeme přehledu typologických teorií a nástrojů, které vznikly na 

základě díla Carla Gustava Junga. 

Všechny tři systémy, které si zde popíšeme JSou využitelné (a jsou hojně 

využívány) v poradenské a konzultační praxi. Všechny tyto systémy pracují 

s podobnými pojmy, jejich výsledky se mohou vzájemně doplňovat. 
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Á. Dílo Carla Gustava Junga 

Historie 

V roce 1921 vyšla v Curychu Jungova kniha nazvaná Psychologische Typen 

(česky - psychologické typy). Ve své práci se Jung zamýšlí nad rozdíly mezi 

jednotlivými lidmi, snaží se je pojmenovat a definovat. V konečném důsledku 

pojmenovává zdroje rozdílů mezi jednotlivými lidmi, tzv. preference, psychické 

funkce. Těchto "preferencí" neboli způsobů chování odhaluje Jung šest (tři párové 

funkce). Najejich základě vzniká Jungova typologie osobnoste9. 

Jungova teorie 

Co vlastně pojem preference vyjadřuje? Podle Junga se jedná o vzorec chování, ke 

kterému se člověk uchýlí nejdříve. Jung preferenci vysvětluje (a tuto definici 

používá i Čakrt ve všech svých publikacích zabývajících se typologií4o) jako 

dispozici k určitému chování. Pěkný příklad toho, co to preference jsou, je 

srovnání leváka a praváka. Oba dva dovedou používat obě ruce. Rozdíl je "pouze" 

v tom, že pravák je šikovnější na pravou ruku, levák pak na ruku levou. Normální 

lidé jsou tedy schopni se chovat jedním i druhým způsobem. Přesto však dávají 

jednomu typu chování ve většině případů přednost. 

Preference jsou podle Carla Junga párové - tvoří body na opačných koncích osy, 

kontinua41 • Jung o preferencích říká: "Je-li člověk dokonalý ve svém myšlení, 

zcela jistě není nikdy dokonalý ve svém cítění, protože nemůže dělat dvě věci 

najednou; jedna druhé překáží.42" 

39 Kořeny vlastní typologie musíme hledat o osm let dříve, v roce 1913, kdy Jung vystupuje na 
mnichovském psychologickém kongresu a o typologii hovoří. 
40 A vlastně i v typologickém dovětku jinak "netypologické" knihy Řízení konfliktu (Čakrt 2000). 
41 Srovnej s náčrtkem níže 
42 Jung 1993, s. 22 
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Jak j iž bylo řečeno výše, definoval Car! Jung celkem tři páry preferencí, na jejich 

základě pak hovořil o osmi (dvě na třetí) typech osobnosti (pro srovnání - MBTI 

pracuje se čtyřmi páry preferencí - jedna osa přibyla - a se šestnácti typy 

osobnosti [dvě na čtvrtou D. 

Peter Geyer - australský odborník na typologii MBTI Jungovu definici preferencí 

upravuje, tvrdí, že preference jsou jakýmsi mostem mezi vědomím a 

podvědomím. Posilováním a rozvojem jednotlivých preferencí pak člověk získává 

nad těmito preferencemi kontrolu (o kontrole a vědomé funkci níže). 

Jak jungovské preference vypadají konkrétně? První pár těchto preferencí se 

pohybuje na ose Extraverze - Introverze. Tyto preference ukazují a vyjadřují, 

odkud čerpá jedinec svou energii (Čakrt hovoří o "dobíjení baterek", Čakrt 2004). 

Podle Junga může jedinec čerpat energii z vnějšího světa, nebo ze světa vnitřního 

- pokud se tak děje z vnějšího světa, hovoří Jung o extr~verzi43, pokud ze světa 

vnitřního, jedná se o introverzi. 

T 

Obr J. dimenze osobnosti podle Junga - kognitivní a rozhodovaCÍ funkce 

43 V některých překladech se používá tvar extraverze, v jiných extroverze. Jedná se o dvě verze 
jednoho slova. Obě jsou přípustné. 
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Extravert tedy čerpá svou psychickou energii z vnějšího světa, z vnějších podnětů 

z interakce s dalšími lidmi. Druhým pólem kontinua je introverze. Introvert, na 

rozdíl od extraverta, nepotřebuje ke štěstí společnost lidí, protože psychickou 

energii čerpá ze svého nitra. 

Mezi vnější pozorovatelné projevy extraverze patří podle Čakrta (2004, 2005 a 

další) iniciativnost, expresivnost, vstřícnost, participativnost, společenskost. 

Oproti tomu introvert bude spíše reaktivní, rezervovaný, poklidný, uvážlivý, a 

nezávislý (ve smyslu nezávislosti úsudku na dalších lidech, nezávislosti na 

kolektivu - introvert si vystačí sám, nepotřebuje vnější potvrzení). 

Na druhé ose můžeme vynést dva další póly, takzvané funkce vnímání. Funkce, 

které určují, jak budeme sbírat informace z vnějšího světa. Prvním pólem je 

Smyslové vnímání (čití), druhým pak Intuice. 

Smyslové vnímání Jung definuje následovně: "Vnímání mi říká, že něco je: neříká 

mi, co to je, a také mi neříká jiné věci o tom něčem; pouze mi říká, že něco je,,44 

Jungovské vnímání je tedy funkcí, která není hodnotící a opírá se o smysly. 

Vnímání je zaměřeno na jednotlivé detaily. Z detailů se pak skládá výsledný 

obraz. Primární zaměření je ale na detail, na rozdíl od Intuice, o které hovoříme 

v následujícím odstavci. 

Opakem smyslového vnímání je tedy podle Junga intuice. 

O intuici Jung říká: "Věci mají minulost a budoucnost. Odněkud přicházejí, 

někam jdou a nemůžeme vědět, kam jdou, ale máme tušenÍ. To je to, čemu se říká 

44 Jung (1993), 5.22 
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intuice .... říkám, že intuice je jakýsi druh vnímání, které nejde přesně přes smysly 

ale přes podvědomí (podtrhl JM). Ve skutečnosti je intuice velmi přirozená 

funkce, naprosto normální věc a je také potřebná, protože se zabývá tím, co 

nemůžete vnímat nebo myslet nebo cítit, poněvadž to postrádá realitu. Spousta 

dobrých diagnóz pochází z této "velmi tajuplné" funkce.,,45 Jungovská intuice je 

tedy jakýmsi viděním za obzor. My si můžeme říci, že intuice je způsobem 

vnímání, kdy se zaměříme na "velký obraz" - celek. Z tohoto celku pak 

odvozujeme jednotlivosti. 

Třetí (a poslední) Jugnovou dimenzí jsou tzv. racionální funkce. Racionální 

funkce jsou opět dvě a to Myšlení a Cítění. Těmto funkcím říkáme také 

rozhodovací. "Myšlení vám ve své nejjednodušší formě říká, co věc je. Dává věci 

jméno. Připojuje pojem, protože myšlení je vnímání a úsudek.,,46 Myšlení 

v Jungově pojetí je tedy procesem logického zpracování informací (informace 

posuzuje jako logicky správnou - nesprávnou). Oproti tomu cítění (ač označováno 

za racionální funkci) není procesem logického, ale citového zpracování informace 

- informaci poměřuje optikou dobré - špatné (ve významu zlé, nedobré), přiřazuje 

věci subjektivní hodnotu. "Cítění vás informuje ... o hodnotách věcí. Cítění vám 

například řekne, zda je věc přijatelná nebo příjemná či ne. Říká vám, jakou má pro 

vás ta věc hodnotu," pokračuje Jung47, 

Jung hovoří o tom, že jedna z funkcí je vždy tzv. rozvinutá, diferencovaná, plně 

"zkrocená". Takovou funkci dovede člověk využívat jako dobře poznaný nástroj. 

Oproti funkci dominantní existuje ale také funkce druhá - nerozvinutá - Jungem 

pojmenovaná jako funkce primitivní. "Dominantní funkce dodává jedinci jeho 

zvláštní druh psychologie. Když člověk užívá převážně svůj intelekt, bude to 

jeden z neomylných typů a z tohoto faktu můžeme usoudit v jakém stavu bude 

45 Jung, cit. dílo 1993, s. 25 
46 Jung, s. 22 
47 Jung, s. 22 
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jeho cítění. Jestliže je myšlení dominantní nebo superiorní funkcí, je cítění nutně v 

méněcenném stavu. Stejné pravidlo platí pro ostatní tři funkce.,,48 

" ... Jste-li vjemový smyslový typ, budete pozorovat fakta tak, jak jsou, ale potom 

nemáte žádnou intuici, jednoduše protože nemůžete dělat dvě věci naráz. Je to 

příliš obtížné, protože princip jedné funkce vylučuje princip druhé funkce. 

... Zjistíte-li například, že myšlení je vysoce diferencované, pak cítění je 

nediferencované. Co to znamená? Znamená to, že lidé nemají city? Ne, naopak. 

Říkají: 'Mám velmi silné city. Jsem plný emocí a temperamentu' ... Tito lidé jsou 

zmítáni svými emocemi, jsou lapeni svými emocemI, někdy jsou emocemi 

přemoženi".49 (podtrhl JM) 

Vědomá diferencovaná funkce je pod kontrolou vědomí, oproti tomu nerozvinutá 

funkce je branou do nevědomí5o . Méněcenná funkce nedosahuje zpravidla kvality 

vědomé diferencované funkce. Vědomá diferencované funkce je (resp. můžem 

být) většinou ovládána intencí a vůlí. Intelektuální typ má strach, aby nebyl 

přemožen citem, protože jeho cítění má archaickou kvalitu a on je proto jako 

archaický člověk - je totiž bezmocnou obětí svých emocí.51 

"Psychologické funkce mají stejně jako funkce smyslové svou specifickou 

energii. Nemůžete disponovat s cítěním, nebo s myšlením, nebo s jakoukoliv ze 

čtyř funkcí. Nikdo nemůže říci: "Nechci myslet" - nevyhnutelně bude myslet. 

48 Jung 1993, s. 26 
49 Jung, s. 26 
50 Inferiorní funkce je vždy spojena s archaickou osobností v nás; v inferiornÍ funkci jsme všichni 
primitivové. V našich diferencovaných funkcích jsme civilizovaní a můžeme v nich uplatnit 
svobodnou vůli, ale když dojde na inferiorní funkci, nic takového jako svobodná vůle neexistuje. 
Zde máme otevřenou ránu, nebo aspoň otevřené dveře, kterými může vejít cokoliv. (Jung - The 
Symbolic Life, podle Čaktra 2004, k tématu rovněž Jung (1993)). 
51 Vezmeme si typického intelektuála, který má hrozný strach se zamilovat, pomyslíte si, že jeho 
strach je pošetilý. A však nejspíše má pravdu, protože je možné že udělá velmi pravděpodobně 
bláznivý nesmysl, když se zamiluje. Téměř určitě bude chycen, protože jeho cit reaguje pouze na 
archaický nebo nebezpečný typ ženy. Proto spousta intelektuálů inklinuje k tomu, že se žení pod 
svou úroveň. Jsou lapeni svou domácí, nebo kuchařkou, protože si nejsou vědomi svého 
archaického citu, jímž se chytí. (Jung (1993)) 
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Lidé nemohou říci - "Nechci cítit" - budou cítit, protože specifická energie 

vložená do každé funkce se projeví a nemůže být zaměněna zajinou."s2 

o komplementaritě funkcí hovoří Jung na straně 26: "Samozřejmě, že člověk dává 

něčemu přednost. Lidé s dobrým logickým myšlením dávají přednost přemýšlení 

o věcech, přizpůsobují se myšlením. Lidé s rozvinutou funkcí cítění jsou dobří ve 

společnosti, mají obrovský smysl pro hodnoty; jsou to opravdoví umělci ve 

vytváření citových situací a v jejich prožívání."s3 

Jungovský systém funkcí vytváří 8 typů osobnosti (viz výše). Těmito typy jsou 

1. Extravertní smyslový typ 

2. Introvertní smyslový typ 

3. Extravertní intuitivní typ 

4. Introvertní intuitivní typ 

5. Extravertní myslící typ 

6. Introvertní myslící typ 

7. Extravertní cítící typ 

8. Introvertní cítící typ. 

Popisy jednotlivých typů uvádíme v následující podkapitole - slouží totiž jako 

základ pro teorii Briggsové a Myersové. 

52 Jung 1993, s. 29 
53 Jung, s. 26 
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B. Briggsová a Myersová 

Historie 

Na počátku kapitoly jsme si řekli, že Jung svou typologii představil poprvé v roce 

1913 na mnichovském psychologickém kongresu. Katheryne Cook Briggsová 

zpočala svůj výzkum osobnosti v roce 1917, kdy vytvořila základní rámec 

sestávající ze čtyř osobnostních typů - Social, Thoughtful, Executive, 

Spontaneous.54 V roce 1923 byl publikován anglický překlad Jungovy knihy 

Psychologické typy (německá verze vyšla o dva roky dříve, v roce 1921). 

Katharine Briggsová debutovala dvěma články reflektujícími Jungovu teorii. 

Vyšly v roce 1926 (Poznejte sami sebe a svou osobnost) a 1928 (Vzhůru od 

barbarství). V roce 1942, pod vlivem vstupu USA do války začínají Myersová a 

Briggsová pracovat na svém testovacím nástroji, jemuž dávají pracovní jméno 

Briggs-Myers Type lndicator. Ve válečných letech 1942 až 1944 jsou vytvářeny a 

ověřovány jednotlivé otázky později použité v testu. Na jejich validaci se podílí 

skupina dvaceti členů a přátel rodiny Myersových a Briggsvých. Ve čtyřicátách 

letech je původně tří škálový model c.G. Junga obohacen o čtvrtou škálu -

kontinuum J - P (Judging - Perceiving, česky usuzování55 - vnímání), v roce 

1943 vzniká první verze testu, která je již chráněna ochrannou známkou. 

V roce 1944 vychází publikace Briggs-Myers Type lndicator Handbook. V roce 

1956 se název testovacího poduktu mění na Myers-Briggs T;pe lndicator. 

54 Podle našich informací český překlad neexistuje, názvy ponecháváme v originále 
55 Česká terminologie zavedena Čakrtem, tuzemští autoři a překladatelé se jí - až na malé výjimky 
(zde máme na mysli především diskutabilní překlad Kroegerovy knihy Typetalk) drží. 
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Teorie Myersové A Briggsové 

Jak získáváme energii 

Termíny Extravert (Jung, který poprvé tohoto termínu užil v psychologickém 

kontextu jej používal ve formě "extravert", viz vysvětlení v poznámce výše) a 

Introvert vyjadřují zaměření osobnosti - tedy to, odkud člověk čerpá energii, zda 

ze svého nitra - z myšlenek a idejí (introverze) nebo z vnějšího světa - od lidí a 

vztahů (extraverze). 

Jak získáváme informace 

Smysly a Intuice jsou funkcemi vnímání. Tyto funkce naznačují, jakým způsobem 

získává subjekt informace. Tyto funkce nejsou racionální (podle Junga) - člověk 

nemůže ovlivnit způsob, jakým data získá. Lidé, u kterých převažuje smyslové 

vnímání, získávají informace zejména za pomoci svých pěti smyslů, lidé, o 

kterých Jung říká že jsou intuitivní, získávají data zprostředkovaně. Mohli 

bychom také říci, že jim pomáhá smysl šestý - intuice, která vytváří celostní 

obraz předtím získaný "klasickými" smysly. 

Jak informace vyhodnocujeme 

Myšlení a cítění jsou hodnotícími funkcemi. Obě dvě slouží k vyhodnocování 

informací, které člověk získal za pomocí funkcí vnímání - tedy smyslů, nebo 

intuice. Rozdíl mezi těmito funkcemi je následující - myšlení užívá logických 

hodnotících soudů jako "pravda - nepravda", případně "v(ý)hodné -

nev(ý)hodné". Oproti tomu cítění operuje s pojmy jako "správné - špatné", nebo 

"příjemné - nepříjemné". 

S trochou nadsázky si můžeme říci, že myslící člověk se snaží dělat věci správně, 

zatímco cítící se snaží dělat správné věci. 
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Pokud jsou myšlení nebo cítění extravertované, tedy zaměřené do vnějšího světa, 

jejich "hodnocení" se budou odvíjet od vnějších vlivů, tedy obecně platných 

pravidel, zásad nebo idejí. Pokud budou tyto funkce introvertní, tedy obrácené 

"dovnitř", budou jejich "soudy" záviset na vnitřních zásadách, nebo idejích 

každého člověka. 

Orientace funkcí 

Na specifickou orientaci jednotlivých funkcí poukazuje preference Usuzování ("J" 

- Judging) a Vnímání (P - Perceiving). Dimenze J - P byla k původním 

Jungovských funkcím přidána v roce 1943 Myersovou a Briggsovou. 

Závislost ostatních funkcí na dimenzi J - P vypadá následovně. Pokud je člověk 

typem "J", usuzujícím, jsou pro něj důležité jeho hodnotící funkce (tedy myšlení 

"T" a cítění "F"). Tyto funkce budou zaměřeny bud' dovnitř nebo ven, podle toho, 

zda bude tento člověk introvert nebo extravert. 

Usuzující "J" typy - se snaží pracovat, žít a chovat se "pořádně", řídit se obecně 

uznávanými principy a nařízeními. (neplést s keisreyovským temperamentem SJ, 

projevy jsou stejné, motivace jiná). Dobře se cítí, pokud je vše vyřešeno, 

uzavřeno, zkrátka "vymalováno". 

Funkce vnímání (tedy smysly "S" nebo intuice "N") se chová opačně. Můžeme 

také říci, že člověk patřící k typu "P" má vyvinutější funkce vnímání (tedy intuici 

a smysly), tyto funkce jsou závislé na extraverzi a introverzi - tedy jsou obrácené 

bud' ven nebo dovnitř. Hodnotící funkce (T/F) , které jsou rozvinuty u typů s "J" 

jsou u "Péčka" slabší. Lidé s rozvinutým usuzováním se často se řídí 

subjektivními soudy, rádi nechávají otevřené možnosti, udržují svůj život ve stavu 

permanentního tvůrčího chaosu. 
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Dvnamika tvpu 

1STJ 

ISTP 

ESTP 

ESTJ 

lNTJ · 

INTP 

E:N!'J 

Pokud hovoříme o dynamice typu, máme na mysli 

interakci dvou, tří nebo čtyř preferencí. Kombinace 

všech čtyř preferencí pak říkáme osobnostní typ. 

Těchto typů existuje v typologii MBTI 16. MBTI 

pracuje s preferencemi (E/I, N/S, TIF, PIJ), tzv. 

kognitivními styly (ST, SF, NT, NF) - kombinace funkce sběru informací ajejich 

vyhodnocení (tedy kognice), páry preferencí (dvojice preferencí používané pro 

popis jednotlivých komponent osobnosti) a konečně typy osobnosti. 

Typ 

Primární Introvertní smysly Introvertní smysly Introvertní intuice Introvertní intuice 

Sekundární Extravertní myšlení Extravertní cítění Extravertní cítění Extravertní myšlení 

Terciární Introvertní cítění Introvertní myšlení Introvertní myšlení Introvertní cítění 

Inferiorní Extravertní intuice Extravertní intuice Extravertní smysly Extravertní smysly 

Typ JSsT,P 
1 

Primární Introvertní myšlení Introvertní cítění Introvertní cítění Introvertní myšlení 

Sekundární Extravertní smysly Extravertní smysly Extravertní intuice Extravertní intuice 

Terciární Introvertní intuice Introvertní intuice Introvertní smysly Introvertní smysly 

Inferiorní Extravertní cítění Extravertní myšlení Extravertní myšlení Extravertní cítění 

Prímární Extravertní smysly Extravertní smysly Extravertní intuice Extravertní intuice 

Sekundární Introvertní myšlení Introvertní cítění Introvertní cítění Introvertní myšlení 

Terciární Extravertní cítění Extravertní myšlení Extravertní myšlení Extravertní cítění 

Inferiorní Introvertní intuice Introvertní intuice Introvertní smysly Introvertní smysly 

Typ ES,TnJ ES,FEJ EN,FEJ EN,TEJ 

Primární Extravertní myšlení Extravertní cítění Extravertní cítění Extravertní myšlení 

Sekundární Introvertní smysly Introvertní smysly Introvertní intuice Introvertní intuice 

Terciární Extravertní intuice Extravertní intuice Extravertní smysly Extravertní smysly 

Inferiorní Introvertní cítění Introvertní myšlení Introvertní myšlení Introvertní cítění 

Tabulka osobnostních typů a preferencí (podle Wikipedie - úprava a překlad JM) 
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Popis jednotlivých preferencí56 

Extravertní smyslový typ (ES) 

Pokud vnímáme infonnace pomocí této funkce, zaměřujeme se na to, co 

zprostředkovávají smysly a pouze smysly. Důležité je, co se děje právě tady a teď. 

Extravertní vnímání usiluje o intenzivní zážitek, který je spojen s konkrétními 

objekty nebo aktivitami. Vědomí je orientováno navenek směrem k těmto 

objektům nebo aktivitám. Člověk s převahou smyslového vnímání je realista, 

který hledá a snaží se o to, aby si mohl všechno sám "osahat". Jde mu o to získat 

co největší počet konkrétních zážitků, které jsou, ne však vždy a stoprocentně, 

příjemné. Tyto zkušenosti podniká člověk jen tak - pro to, aby je podnikal, a ne, 

aby je později zužitkovat, což ostatně ani nedělá. Tito lidé jsou často estéty -

zajímá je převážně vnější, viditelná stránka lidí a věcí, kolem nichž se pohybují. 

Dobře se oblékají jedí a baví se. Mohou být velmi dobrými společníky. Nejsou 

příliš hloubaví nebo přemýšliví, jejich hlavní "duševní potravou" jsou smyslové 

vjemy. Svým vnitřním psychickým pochodům příliš nevěří. 

V extrému se mohou lidé s vyvinutými extravertními smysly chovat jako 

manipulátorští hédonici, kteří využívají lidí a situací pro své vlastní dobro. 

Introvertní smysly (IS) 

Tato funkce je funkcí komparativní. Člověk s převahou introvertních smyslů 

porovnává nové situace s tím, co už jednou prožil. Introvertní vnímání má svůj 

"subjektivní filtr", který propouští jen některá data. Vnímání není zaměřeno přímo 

na předmět Uako je tomu u extravertních smyslů), ale je předmětem pouze 

ovlivněno - interpretuje jej. Namísto toho, aby předalo pravý obraz, nadřadí 

introvertní vnímání "obraz" tohoto jevu - tedy - rozostřuje hranici mezi tím, co je 

56 Při popisu preferencí vycházíme z Keirseyho (1978, 1998), Čakrta (2004) a Kroegera, 
Thunsenové (2004) a Keirseyho webové prezentace (www.keirsey.com) 
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"skutečným" objektem a co je jeho obrazem či odrazem. Takové vnímáni záleží 

hlavně na vnitřních psychických procesech, které se mohou lišit od jedince 

kjedinci. 

Introvertní smyslové vnímání Je funkcí, kterou můžeme najít u kreativních 

umělců, v případě, že nabude extrémních hodnot, může působit halucinace a 

odcizení se realitě. To, že introvertní vnímání reaguje na podněty zprostředkovaně 

a subjektivně, se může odrážet v "kvalitě" reakcí na vnější podněty. Tito lidé 

mohou reagovat nepředvídaně, nepředvídatelně nebo nepatřičně. Jelikož vnější 

svět neslovuje vnímání přímo, může se zdát, že tito lidé se k realitě staví netečně 

nebo lhostejně. Takový člověk může sám sebe vnímat jako někoho, kdo stojí 

mimo tento svět. V případě psychotické poruchy nebývá člověk schopen od sebe 

odlišit realitu a iluzi. Iluzorní svět může zcela vytlačit realitu. Potlačená intuice se 

může projevovat jako zdroj pochmurných a zlověstných představa předpovědí. 

ExtravertnÍ intuice (EN) 

Umožňuje svému "nositeli" vidět spojitosti a systém mezi nápady, symboly a 

idejemi. Extravertní intuice se nedívá na to, co je, ale hledá možnosti, jak by to 

mohlo být - hledá smysl, významy, systém. Extravertní intuice vidí situaci jako 

přehled možností kjejímu vyřešení, odhaluje skryté významy, skrytý potenciál. 

Pokud jsou všechny možnosti prozkoumány a "vyčerpány", objekt nebo situace 

ztrácí svou přitažlivost a důležitost. 

Člověk s převahou extravertní intuice má stálou potřebu zažívat nové situace se 

kterých čerpá energii pro své intuitivní procesy. Takový člověk je skvělým 

diagnostikem a někým, kdo ví, jak "vytěžit" situaci. Tito lidé vidí v každé nové 

situaci vzrušující výzvu, která dává tušit, jaké přináší možnosti. Extravertní 

intuice je skvělým "detektorem", který odhalí skryté schopnosti lidí v okolí. Lidé 

s touto preferencí jsou úspěšní v povoláních, které tyto kvality vyžadují - jsou to 

dobří burzovní makléři, politici, byznysmeni, nebo "rozjížděči" projektů. Pokud 
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jsou projekty, ve kterých se angažují, statické, neměnné, pokud jsou procesy příliš 

zaběhlé, zkrátka "vody příliš stojaté", přestanou je brzy bavit. Život mohou strávit 

jenom tím, že přeskakují z činnosti k činnosti, aniž by však cokoliv dotáhli do 

konce. Může se stát, že projeví malé pochopení pro potřeby, zvyky nebo názory 

ostatních. 

Introvertní intuice (IN) 

Introvertní intuice obrací k tomu, co by mohlo být, hledá skryté, hluboké 

významy. Introvertní intuice směřuje dovnitř - k nevědomým obsahům. Tato 

funkce se pokouší zkoumat vnitřní prožitky tak, že hledá jejich vztah 

k univerzálním psychickým procesům nebo archetypálním obrazům. Tato funkce 

má mýtické, prorocké nebo obrazné přesahy. 

Tito lidé jsou pro ostatní tak trochu záhadou, může se zdát, že se straní obyčejné 

společnosti. Nejsou z těch, kdo by obhajoval, nebo nějak vysvětlovat svoje vize, 

jim stačí, že je vysloví, že o nich pohovoří. Toto a také jejich nespolečenskost 

mohou způsobovat to, že bývají často nepochopení. Vize, které introvertní 

intuitivové vnímají, mohou některé z nich zcela pohltit. Jejich život se může stát 

jedním velkým symbolem; vše se může odehrávat ve jménu Vize, Poslání nebo 

Díla. 

Extravertní myšlení (ET) 

Extravertní myšlení se zabývá organizováním a strukturováním vnějšího světa tak, 

aby vyhovoval logice a jej ím principům - vytváří hierarchické systémy a řídí se 

logickými a objektivními kritérii. Extravertní myšlení je řízeno jednak "zdravým 

rozumem" a jednak obecně uznávanými principy, které vycházejí ze zkušenosti a 

tradice. Posláním extravertního myšlení je zevšeobecňovat, vytvářet pravidla a 

systematizovat. Veškeré výstupy, nebo závěry, které extravertní myšlení udělá, 

jsou zaměřeny směrem ven, ke konkrétním objektům a situacím. Je pochopitelné, 

že tyto závěry naleznou své praktické využití. Člověk s převahou extravertního 
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myšlení nikdy nemyslí jen tak, pro nic za nic, myšlení je obráceno k praxi, ke 

konkrétním závěrům. Takovýto člověk si "nepohrává" s možnostmi, ale řeší. 

Veškeré akce se odehrávají na základě pečlivé analýzy dostupných dat. Myslící 

lidé žijí podle pevně daných neosobních pravidel a morálky - jednají v souladu 

s takovými abstraktními systémy jako jsou Právo (které oni opravdu vyslovují 

s velkým P) nebo Spravedlnosti (o jejímž velkém S platí totéž). To, co sami dělají, 

také očekávají od ostatních. Lidé tohoto typu v sobě potlačují takové 

"zbytečnosti" jako jsou osobní vazby, náklonnosti, kamarádství, přátelství, nebo 

náboženství. Mohou také zanedbávat sami sebe - nestarat se o své potřeby, zdraví 

nebo finance. Mohou být neurotičtí, bigotní, tyranští, fanatičtí - mohou slepě 

nenávidět lidi, kteří "vidí" svět jinak než oni a kteří mohou ohrožovat jejich 

modly. 

Introvertní myšlení (IT) 

Tato funkce představuje proces, který věci a jevy testuje - staví je proti 

principům. Miluje preciznost a hledá jakékoliv nesrovnalosti. Introvertní myšlení 

je rozjímající, orientuje se na vnitřní pohrávání si s idejemi a myšlenkami. Toto je 

myšlení samo pro sebe, neorientuje se navenek k praktickým úkolům, ale do 

vnitřního světa nápadů a myšlenek. Hlavním zájmem takového myšlení je 

rozpracování prvotního nápadu do košatého stromu, systému výsledných řešení. 

Introvertní myšlení může být odtržené od reality a to až do té míry, že se stane 

zcela abstraktním, mystickým nebo symbolickým aniž bude mít jakoukoliv 

návaznost na objektivní realitu. 

Lidé s převahou introvertního myšlení mohou být nepraktiční a mohou budit 

zdání "třtin ve větru" - lidí, kteří nemají žádný "pořádný" cíl. Vypadají, jako by 

byli stále pohrouženi do svých myšlenek, kterým se chtějí věnovat tak intenzivně, 

jak je jen možné. Mohou působit jako chladní, nekomunikativní a arogantní. 

Potlačené cítění se může projevit tak, že toto lidé mohou působit až dětsky naivně. 

Pokud jsou vystaveni kritice, mohou ji vnímat jako osobní útok - může jít i o 
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kritiku jejich nápadů, kterou si berou velmi osobně. Může se stát, že člověk, 

kterého vnímají jako hrozbu v nich najde opravdu oddaného nepřítele. 

Extravertní cítění (EF) 

Extravertní cítění je charakterizováno přijetím a ztotožněním se s tradičními 

společenskými hodnotami a názory. Extravertní citový člověk se vztahuje ke 

světu, ke kterému hledá harmonický vztah. Obléká a chová se podle poslední 

módy. Může se někdy zdát jako necitlivý, chladný, na efekt působící pozér a 

právě proto, že vnější prostředí a to, jak je vnímá, je pro něj životně důležité. 

Extravertní cítění se snaží vytvořit harmonii mezi obecně platnými společenskými 

hodnotami a osobními pocity. Myšlení je cítění a pocitům vždy podřízeno. Pokud 

hlava říká něco jiného než srdce, má srdce automaticky pravdu. Tento typ může 

být velmi vrtkavý. To, čemu se bude věnovat ajak dlouho, řídí cit, který může být 

nestálý. Takoví lidé se mohou projevovat jako hysteričtí, náladoví a nepřijemní. 

Introvertní cítění (IF) 

Introvertní cítění nevnímá realitu otevřeně - zaměřuje se na vnitřní pocity a 

vztahy, které však nemají vztah k vnějšímu světu. To, co je na povrchu, se jeví 

jako nezajímavé nebo nedůležité. Takové vnímání je zaměřeno na vnitřní procesy 

a latentní, skryté obrazy a významy. Pokud je dotažené do extrému, může 

introvertní cítění ústit až do mystického vytržení. Lidé, u kterých převažuje 

introvertní cítění jsou hloubaví a nepřístupní, tyto stránky však mohou skrývat za 

maskou naivky. Takoví lidé jsou plaší, nenápadní, nesnaží se zaujmout a 

selhávají, pokud jde o to reagovat na city jiných. Mohou působit jako bezbarví, 

chladní a neutrální, což je ovšem pouhé zdání. Uvnitř, jakkoliv se to může nezdát, 

jsou city těchto lidí hluboké a plné vášnÍ. 

Jak jsme již poznamenali, kombinací těchto osmi párů preferencí vzniká 16 

osobnostních typů (viz tabulka uvedená výše). V češtině se jednotlivé typy 

označují čtyřpísmennými zkratkami, slovně jsou jednotlivé typy pojmenovány 
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v angličtině. My anglické názvi7 uvedeme čistě pro případ, že by se čtenáři 

dostal do ruky překlad publikace Typetalk (česky Typologie, překlad velmi 

diskutabilní) . 

Exped itor Promoter ESTP 

Analyzer Operator ISTP 

Motivator Presenter ESFP 

Composer Producer ISFP 

Implementor Supervisor ESTJ 

Plannerlnspector ISTJ 

Facilitator Caretaker ESFJ 

Protector Supporter ISFJ 

Strategist Mobilizer ENTJ 

Conceptualizer Director lNTJ 

Explorer Inventor ENTP 

Designer Theorizer INTP 

Envisioner Mentor ENFJ 

Foreseer Developer lNFJ 

Discoverer Advocate ENFP 

Harmonizer Clarifier lNFP 

Popisy jednotlivých typů MBTI vyčerpávajícím způsobem podal Čakrt, a to 

jednak z hlediska každodenního života (2004), jednak z perspektivy managementu 

(2005) a zvládání konfliktních situací (1999). 

57 Podle Lindy Berens (1999), online např . na http://www.knowvourtype.com . 
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C. David West Keirsey a jeho teorie temperamentů 

D.W. Keirsey navazuje na Jugovu práci a vymezuje se vůči MBTI. Ve světě je 

Keirsey a jeho teorie, testovací nástroj a typologický systém faktickým 

konkurentem MBTI. V Česku je situace (díky přínosu Michala Čakrta) jiná. Ve 

svých knihách Čakrt obě školy syntetizoval, poznatky propojil a na jejich základě 

vybudoval hybridní teorii. Rovněž přinesl diagnostický nástroj (o nástroj i 

používaném společností CAPT58 v kapitole věnované přínosům MBTI a jeho 

komponent pro vzdělávání), který není ani MBTI, ani Keirseyho testem. Tento 

nástroj je publikován v Typologii osobnosti pro manažery (2005), na Internetu se 

volně pohybuje několik jeho různě upravených verzí. 

K největším přínosům D.W. Keirseyho podle nás patří jeho koncept tzv. 

temperamentů. Temperamenty jsou kombinacemi dvou preferencí. Jsou celkem 

čtyři. Dva smyslové (SJ, SP) a dva intuitivní (NT, NF). Proč nejsou Uako 

v systému MBTI) temperamenty symetrické? Proč Keirsey kombinuje smyslové 

vnímání s usuzováním (SJ) a vnímáním (SP), zatímco intuici s myšlením (NT), 

potažmo cítěním (NF)? 

Prvním klíčem k rozlišení temperamentů je rozdíl ve způsobech přUmů informací. 

Vjemy vytváření prvotní realitu a ta je u "S" a "N" diametrálně odlišná. Pokud je 

jedinec preference "N" (tedy je předurčen vnímat abstraktní data mapující 

kombinace a možnosti), bude pro něj důležité to, jak budou data v mysli dále 

zpracována (logicky - objektivně nebo emocionálně - subjektivně). Z pohledu 

jedince preference "S" je ale důležitější, co s daty skutečně udělá, když je 

vyhodnotí. Bude se je snažit uzavřít, organizovat a systematizovat (usuzování) 

nebo je dále vnímat, popřípadě vyhledávat ještě další (vnímání)? 

58 The Centre for Applications ofPsychological Type - poradenská společnost vlastnící práva na 
MBTI® produkty. 
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Lidé stejného temperamentu mají mnoho společného (aniž by záleželo na tom, 

zda jsou introverti, nebo extraverti) - INTJ, INTP, ENTJ a ENTP budou všichni 

racionální, všichni budou fascinováni abstraktními složitostmi, i když INTJ nikdy 

nepochopí, proč má ENTP všude nepořádek a jak může se svou vrozenou 

neorganizovaností přežít. Přesto bude mít k (ze svého pohledu) nešťastnému 

ENTP podstatně blíže než k jakémukoliv člověku temperamentu Sl Čakrt (2004) 

dává pěkný příklad kočkovitých šelem - kočka a lev (ač značně odlišní) jsou si 

geneticky bližší než kočka a pes. 

V lidské společnosti mají všechny temperamenty svou nezastupitelnou roli. Při 

jedné příležitosti jsme použili bonmot, který podle našeho názoru situaci 

"potřebnosti" reflektuje velmi dobře - STRÁŽCI udržují a spravují to, co svýma 

rukama zrealizovali HRÁČI podle projektu RACIONÁLŮ pod vedením 

IDEALISTŮ. 

Nyní se konečně obraťme k hlubšímu popisu typů - vycházíme z Keirseyho 

webové prezentace (keirsey.com/matrix.html), některé příklady pak přejímáme 

z Čakrta (2004) a z Kroegera (2004) . 

Hráči 

SP jsou konkrétní (pokud jde o vyjadřování) a utilitarističtí vždy, když jde o to 

dosáhnout nějakého cíle. SP dokáží velmi dobře taktizovat, řídit a operativně 

zařizovat ("myslící" varianta STP), nebo tvořit a "předvádět se" (to hlavně, pokud 

se jedná o "cítící" variantu SFP). Pokud chtějí, dovedou být doslova virtuózy -

hereckými, kuchařskými, hudebními. SP jsou na sebe hrdí, protože vědí, že dokáží 

být půvabní, odvážní, sebejistí a přizpůsobiví. 
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o hráči můžeme říci, že je to "osobnost hledající pocity", osobnost, která věří ve 

spontaneitu a interakci, v dopad svého konání na jiné. Hráči si dovedou podle 

Keirseyho slov užít přítomnost (Carpe dieml) a do budoucnosti hledí s nezdolným 

optimizmem. 

Zajímají se o umění a řemesla, techniku a manuální práce. Jako rodiče jsou 

tolerantní, jako partneři kamarádští a jako děti jsou hraví. Hráče najdete tam, kde 

se "něco děje" - kde se může uplatnit jeho šikovnost a hravost. V populaci jich je 

cca 35% - 40%. 

Strážci 

SJ jsou konkrétní (když komunikují) a kooperativní, pokud dosahují vytčených 

cílů (zajímavé je jistě to, že strážce, pokud má například v rámci rozvojového 

programu definovat zvíře, které ho vystihuje, téměř s určitostí řekne "včela" nebo 

"mravenec" [v případě SFJ pak "včelička" a "mraveneček"]). Jejich silou stránkou 

je logistika. Jejich nejrozvinutějšími vlastnostmi jsou dohled a kontrola (STJ) -

strážce, technolog, průmyslový manažer nebo pomoc a ochrana (SFJ) -

vychovatel, učitel (na nižším stupni ZŠ). 

Z toho je patrné, že síla SJ je v roli úředníka, dohlížitele dozírajícího na to "aby 

všechno fungovalo tak, jak má". SJ jsou hrdí na svou spolehlivost, na to, že 

dovedou zlepšovat již zaběhlé procedury, a na to, že "dělají věci správně". 

Můžeme říci, že SJ je osobností hledající bezpečí. SJ věří v pravidla a touží po 

tom být členem celku - pracovní skupiny, rodiny, národa, lidstva. Do budoucnosti 

hledí strážci s obavami (copak se mi zase přihodí), k přítomnosti se staví stoicky 

II 
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(,je to tak, jak to je", případně "mohlo by být hůře") a k minulosti rezignovaně 

(stalo se). 

Zajímají se o obchod mohou být velmi dobrými obchodníky, prodejci-buldoky 

(zejména EST), prosadí se také jako správci, úředníci, učitelé na ZŠ, SŠ. 

Jako rodiče se snaží přizpůsobovat a vychovávat "sobě svěřené", jako partneři 

jsou připraveni kdykoliv pomoci, vyhovět. Potřebují jistotu. Jako děti se pak 

podobně jako děti NF přizpůsobují požadavkům zvenčí, ale s úplně jinou motivací 

(NF se nechtějí znelíbit, SJ poslouchají "straší a moudřejší"). Strážců najdete v 

populaci kolem 40 - 45%, tedy o něco více než hráčů. 

Idealisté 

NF jsou abstraktní (to tehdy, když komunikují) a kooperativní, pokud dosahují 

cílů (motivace ke kooperaci je ale jiná než u strážců; nejde jim o to "být členem 

stáda" nebo "být jedním z nás", ale o to, že ve skupině Osou dobrými manažery a 

charismatickými vůdci - lídry) lépe dosáhnou svých cílů (tedy Dobra, Krásy a 

Dokonalostii9. Tento temperament je pravým diplomatem-integrátorem. Jejich 

nejrozvinutějšími přednostmi jsou schopnosti v oblasti vyučování a poradenství, 

vedení (NFJ) nebo vedení a rozvoje (NFP). Idealisté mají instinktivní schopnost 

vylepšovat mezilidské vztahy, idealista se (pokud o to stojí - a většinou ano) stane 

charismatickým vůdcem (na rozdíl od strážce, který není vůdcem, ale vedoucím -

průmyslovým manažerem, nebo vedoucím odboru). 

59 Definice Dobra, Krásy a Dokonalosti však může být značně subjektivní, podle Keirseyho patřili 
k temperamentu NF například také Hitler a Mao. 
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Idealisté jsou empatiční, benevolentní60 a autentičtí. Hledají jedinečnost, touží po 

hlubokých smyslných vztazích, přejí si okořenit každý den špetkou dobrodružství. 

Důvěřují svým intuitivním citům, touží po důkladnosti a hloubce. Idealista je 

"osobností hledající identitu", kromě té hledá správný idealista také dokonalost 

(tedy spíše Dokonalost). Stále na sobě pracuje a zlepšuje se. 

Idealisté věří v budoucnost, na kterou se těší. Idealistu zajímá humanitní vzdělání 

a práce s lidmi. Co se pracovního zařazení týče, jsou idealisté dobrými 

personalisty, charismatickými, respektovanými a milovanými učiteli (na vyšších 

patrech vzdělávací soustavy, na základních a středních školách dominují 

strážci61 ). V rámci rodiny usilují o vzájemnost, porozumění, dětem nabízejí 

příležitost cvičit a zapojovat fantazii. K přátelům se chovají příjemně a důvěrně. 

Idealisté jsou poměrně vzácným typem, v populaci jich najdeme 8 -10%. 

Racionálové 

Racionálové (NT) jsou abstraktní v komunikaci a utilitářští v dosahování cílů. 

Jejich silnou stránkou je strategická analýza. Jejich nejrozvinutějšími funkcemi je 

řízení, vedení a plánování (NTJ), případně vynalézání, zlepšování, přizpůsobování 

(NTP). 

Pokud chtějí, mohou excelovat v oblasti racionálních operací. Jsou kompetentní, 

nezávislí a mají silnou vůli. Racionála můžeme popsat jako "osobnost hledající 

znalosti". Racionál věří v příčinu a důsledek, je schopen a ochoten učinit 

rozhodnutí a převzít za ně zodpovědnost. Rád testuje meze pevnosti materiálu -

meze, kam až ho systém pustí (my pro tento styl používáme název ,Jízda na 

oranžovou"). Jeho motivace, systém hodnot a "morálka" je dána vnitřně - ze 

60 Hovoříme o duševně zdravých a vyzrálých jedincích. 
61 Podle Stang[ové] a Míkové dosahuje počet strážců v učitelských kolektivech cca 60 - 80%. CA 
pak se má školství reformovat!) 
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zkušenosti a přesvědčení. Můžeme říci, že racionál je zrcadlovým obrazem 

strážce. Zatímco motivace a morálka SJ jsou determinovány téměř bezezbytku 

vnějšími faktory, racionál je závislý na svém vnitřním žebříčku hodnot. Správný 

racionál touží po úspěchu - přeje si něco dokázat (a je jedno, jestli vynalezne lék 

na rakovinu, nebo zbraň hromadného ničení) . V pohledu na přítomnost jsou 

racionálové pragmatičtí, v pohledu do budoucnosti mírně skeptičtí. Racionály 

zajímají technologie, vědecký výzkum a systematická práce. 

Jako rodiče se racionálové snaží dát dítěti vlastní prostor k realizaci, jako přátelé a 

partneři usilují o duchovní spřízněnost. Děti NT jsou zaměřeny na získávání 

nových poznatků. Racionálů najdeme v populaci 5 - 7%. 

D. David A. Kolb a inventář učebních stylů 

Na rozdíl od výše popsaných badatelů ve své teorii experienciálního učení David 

A. Kolb nevychází pouze z Junga, ač s Jungem a jeho preferencemi částečně 

koreluje. Kolb staví rovněž na díle Johna Deweyho, Kurta Lewina, Jeana Piageta 

nebo Carla Rogerse. 

Kolbovy "preference" jsou vymezeny kontinuem uchopení zkušenosti (grasping 

experience). Zkušenost lze uchopit konkrétně (konkrétní zkušenost, CE) nebo 

abstraktně (abstraktní konceptualizace, AC). Nabyté zkušenosti pak student 

nějakým způsobem transformuje (transforming experience). V zásadě s nimi může 

provádět dvě operace: ref1ektivní pozorování (RO) nebo aktivní experimentování 

(AE). Podle Alice Kolb (2005) odpovídá ose CEIAC preference emotivní/logické 

rozhodování, ose ROl AE pak osa introverce/extraverce. My se domníváme, že 
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tyto nástroje nejsou přímo srovnatelné a při pokusu o překlopení musíme narazit. 

To potvrzují také materiály společnosti Hay Group62. Podívejme se, do jakých 

typologických skupin Kolb příjemce vzdělávacích obsahů rozděluje.63 

Diverger (CE, RO) 

Tento typ nahlíží na skutečnost optikou konkrétní skutečnosti a reflektivního 

pozorování. Lidé, kteří patří k tomuto učebnímu stylu, jsou schopni nahlížet 

konkrétní situace z mnoha úhlů. Lidé tohoto učebního stylu rádi hromadí 

informace, mají rozvinutou představivost a jsou emotivní. Záleží jim na druhých. 

Při vyučování preferuj í tito lidé práci ve skupinách, trpělivě naslouchají i 

názorům, s nimiž se neztotožňují, zajímají je reakce okolí. 

Assimilator (AC, RO) 

Tito lidé jsou nepřekonatelní, pokud je třeba zorientovat se ve velkém množství 

podnětů, ketré je třeba systematiziovat. Spíše než lidé je zajímají ideje a abstraktní 

koncepce a konstrukty. Jsou schopni ocenit teorii spíše pro to, jak je krásná, než 

proto, že by byla využitelná v praxi. Tento učební styl najde uplatnění při práci 

s informacemi a při výzkumné práci. Při výuce potřebuje získat zajímavé 

informace (ať už v tištěné podobě, nebo formou přednášky) a zabývat se 

analytickými modely. Assimilator potřebuje čas, aby si informace utřídil a 

popřemýšlelo nich. 

62 "Někteří [teoretici] sice učební styl považují za osobnostní proměnnou, avšak experienciální 
výuka jej definuje jako psychologický koncept, jenž je osobností určován pouze částečně. 
Osobnost má malý, i když nezanedbatelný vliv v téměř všech situacích; na jiných úrovních je 
učební styl ovlivněn rostoucími nároky prostředí na specializaci ve vzdělávání, v zaměstnání a při 
plnění úkolů" (vlastní překlad). Více na 
http://www.hayresourcesdirect.haygroup.comlLearning_ Sel f-
Developmentl Assessments _ surveys/Learning_ Style _ Inventory/Overview .asp 
63 Vzheldem k tomu, že nástroj v češtině oficiálně neexistuje (český oficiální zdroj se nám 
nepodařilo nalézt), ponecháváme názvy jednotlivých typů v originále. 
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Converger (AC, AE) 

Converger je specialista na převod teorie do praxe. Tito lidé jsou předurčeni 

k tomu, aby řešili problémy rozhodovali a řešili problémy. Lidé typu Converger 

mají raději odborné a praktické úkoly než mezilidskou interakci a mezilidské 

vztahy vůbec. Tento učební styl najde využití u techniků a specialistů technického 

zaměření. Při vyučování upřednostňují experimentování s novými nápady, 

laboratorními pokusy a prakticky využitelnými poznatky. 

Accomodator (CE, AE) 

Tito lidé mají rádi zkušenosti získané z první ruky. Jsou "akční" . Nejraději jsou 

tehdy, když mohou uskutečňovat své plány a pouštět se do nových dobrodružství. 

Rozhodují se spíše na základě pocitů než podle důsledné logické analýzy. Stejně 

tak pokud řeší problém, spoléhají se spíše než na data a analýzy mnohem raději na 

své spolupracovníky. Tento učební styl využijí lidé orientovaní na obchod: 

obchodníci nebo pracovníci marketingu. Při vyučování spolupracují s ostaními. 

Plní úkoly, stanovují cíle, podílejí se na jejich realizaci a při práci se snaží 

vyzkoušet co nejvíce alternativních přístupů . 

E. Diskuze 

Ať už si to autoři jednotlivých teorií (nebo spíše z teorií derivovaných nástrojů) 

připouštějí nebo nikoli, představené typologické nástroje sdílejí řadu rysů. Možná 

právě proto všichni považují za nutné vymezovat se vůči ostatním. Je otázkou, zda 

by nebylo užitečnější, pokud by se naopak snažili s druhými spolupracovat a co 

nejvíce syntetizovat. Uvědomujeme si však, že to je utopie. Museli bychom 

fungovat v ideálním světě bez vlastnictví (a tedy autorského práva, zisků atd.). 
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Náš svět je však takový, jaký je, a proto se své nástroje autoři snaží pokud možno 

zpeněžit. Než se rozhodneme do některého z nich investovat, bude dobré podívat 

se, nakolik odpovídají našim potřebám . 
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3. VHODNOST JEDNOTLIVÝCH MODELŮ 

PRO DALŠí VZDĚLÁVÁNÍ 

Nyní už tedy víme, kdo jsou příjemci vzdělávání a máme také víceméně ucelenou 

představu o tom, jaké typologické modely existují a na jakém principu fungují. 

V této kapitole se pokusíme zamyslet nad tím, který z modelů představených 

v předchozí kapitole nej lépe odpovídá potřebám školitele klientů dalšího 

vzdělávání. 

Které to jsou? Na základě vlastní pedagogické praxe se domníváme, že se jedná 

především o významnost, spolehlivost a jednoduchost. Pojďme si tyto pojmy blíže 

definovat: 

• Významnost - Zvolený model musí napomáhat kognici předávané látky na 

straně příjemců. Při práci s jakýmkoli propracovaným systémem lidské 

typologie je velmi snadné nechat se unést samotným modelem, zjištěním, 

že opravdu funguje. Přestože autoři (a méně často také propagátoři) těchto 

typologií na takové nebezpečí zpravidla sami upozorňují, setkáváme se 

nezřídka s přehnanou aplikací té které metodiky nekritickými zastánci64 . 

Andragog (a nejen ten!) by se měl při volbě nástroje vždy sebekriticky 

zamyslet nad tím, zda se pro něj rozhoduje z nadšení anebo proto, že je 

daný model vhodný k řešení specifického problému. 

64 Kroeger hovoří o kocourovi a jeho psychologickém typu (publikace byla primárně určena široké 
americké veřejnosti) 
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• Jednoduchost - Model musí být rychle aplikovatelný, nesmí zatěžovat 

výuku ani demotivovat studenty. Na zatěžování výuky lze pohlížet z 

různých hledisek. Z pohledu sponzora by model neměl představovat 

zvláštní nároky na rozpočet (zde máme na mysli především navyšování 

počtu skupin a/nebo pedagogů, nákup licencí apod.). Z pohledu pedagoga 

by neměl klást žádné zvláštní nároky na jeho odbornou průpravu (tj. lektor 

by měl být schopen provést kategorizaci studentů, aniž by předtím sám 

musel absolvovat kurz o aplikaci složitého typologického modelu65 , a 

přílišnou zátěž by pro něj neměla představovat ani samotná diferenciace 

výuky). Studentům by zase model neměl ukrajovat z času, který si na 

osvojení látky vyčlenili, ani by neměl odvádět jejich pozornost od 

hlavního poslání kurzu). V ideálním (snad až idealistickém) případě by 

studenti neměli zaznamenat, že s nimi pedagog manipuluje (manipulací 

máme na mysli kategorizaci, tedy rozřazování studentů). 

• Spolehlivost - Obecně lze na spolehlivost typologického modelu pohlížet 

jako na schopnost zaručit vysokou přesnost kategorizace studentů. 

Obáváme se však, že takto pojatá definice by mohla svádět ke 

karteziánskému66 pojetí, a přísně vzato tedy není v souladu s předmětem 

naší práce. Řekněme tedy, že model by měl zaručit, aby se student, který 

se ocitne v "nesprávné" skupině, necítil ve srovnání s ostatními 

znevýhodněný. 

Podívejme se nyní, nakolik těmto kritériím odpovídají jednotlivé modely. Nejprve 

se zaměříme na modely vycházející z teorie osobnosti c.G. Junga, poté na Kolbův 

inventář. 

65 V případě, že kategorizaci studentů obstarává např. sponzor (ať už je jím zaměstnavatel nebo 
třeba úřad práce), není tato část argumentu pro lektora relevantní. 
66 Karteziánská ve smyslu matematická, snažící se o přesné zachycení reality ve víře, že vše lze 
pochopit (pokud možno kvantitativní) analýzou částí. Jakje z našich definic zřejmé, snažíme se o 
charakteristiku kvalitativní (aniž bychom se vůči kvantitativnímu přístupu a priori vymezovali) . K 
obecnější diskusi o vhodnosti uplatňování klasicky přírodovědných nástrojů v humanitních vědách 
a naopak viz např. Ball (2004) nebo česky Markoš (2003). 
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Á. Preference vycházející z učení c.G.Junga 

Aplikovaná Jungova teorie osobnosti poskytuje obecně řečeno dva výstupy: 

osobnostní typ určený čtyřmi preferencemi a tzv. temperament. Ve skutečnosti ale 

mohou být tyto výstupy tři: osobnostní typ, temperament podle Keirseyho a 

temperament podle MBTl67 • Vynikající zpracování vlivu preferencí a Keirseyho 

temperamentů na učení můžeme nalézt u Čakrta (2004). Ten se ale narozdíl od 

nás zaměřuje především na vzdělávání dětí. Tímto prohlášením v žádném případě 

nezpochybňujeme vhodnost jeho závěrů pro vzdělávání obecně. Pokud bychom se 

vůči němu svým textem měli vymezit, doporučujeme číst následující odstavce 

jako nádstavbu kjeho vyčerpávajícímu přehledu. 

Preference 

Jak jsme již uvedli, na preferencích, jejich obsahu a významu se obě školy 

vycházející z Junga shodují, a není tudíž zapotřebí zabývat se názorovou 

příslušností prezentovaných závěrů, ani se vůči nim jakkoli vymezovat. 

Významnost 

K preferencím lze přistupovat v zásadě dvojím způsobem. Zaprvé jako ke čtyřem 

dvouprvkovým množinám, nebo zadruhé jako k šestnácti osobnostním typům. Pro 

účely naší práce a s ohledem na praktickou využitelnost (viz níže) budeme 

uvažovat první z uvedených možností. Avšak předtím, než přistoupíme 

67 Snažíme se o holistický pohled na věc. Přísně vzato existují dvě konkurenční školy aplikující 
Jungovu teorii osobnosti. Zatímco na úrovni typů se obě školy shodují, k otázce temperamentů 
přistupují odlišně. Předpokládáme, že jejich zástupci - tedy CAPT a Keirsey - by syntézu hovořící 
o třech výstupech popřeli. Podrobněji o obou školách, vývoji jejich myšlení a o vztazích mezi nimi 
pojednáváme v předchozí kapitole. 



57 

k hodnocení preferencí z hlediska významu pro vzdělávání, musíme objasnit, jak 

na ně jakožto nástroj k popisu osobnosti sami nahlížíme. 

I když to pravděpodobně nebylo Jungovým záměrem, je dnes jeho aplikovaná 

teorie osobnosti často prezentována jako mechanistická, tj. jako by se celá 

osobnost skládala ze Čtyř68 součástí. Z toho pramení již zmiňované nekritické 

nadšení některých propagátorů jungovských systémů a víra, že stanovením typu 

jsme danou osobu poznali. My jsme naopak přesvědčeni, že osobnost je 

komplexním celkem a že preference jsou pouze nástrojem umožňujícím explicitní 

popis některých projevů osobnosti. Pojďme se tedy podívat, co nám mohou 

prozradit o tom, jak bude osobnost přistupovat k učení69 . Stejně jako v předchozí 

kapitole, i zde budeme uvažovat v intencích plně rozvinutých preferenc(o. 

Introverze versus extraverze 

Tato preference určuje, odkud primárně získáváme podněty pro rozhodování a 

jednání, a jakým způsobem je předáváme světu. V pedagogické praxi má podle 

nás vliv především na interakci s ostatními studenty a lektorem a na konkluzivnost 

vyslovovaných myšlenek. 

Vzhledem k tomu, že extraverti potřebují interagovat s okolím, vyhovuje jim spíše 

skupinové vzdělávání, zvlášť, pokud systém výuky poskytuje dostatek příležitostí 

pro vyjadřování názorů. Naproti tomu introvert skupinu nepotřebuje. Nelze však 

říct, že mu bude velká skupina nepříjemná. Spíše mu bude nepřirozené, pokud se 

bude muset zapojovat do skupinové práce nebo ostatním prezentovat své názory. 

To nás přivádí ke druhému aspektu, kterým je konkluzivnost vyslovovaných 

myšlenek. 

Pokud se extravert zapojí do skupinové debaty, přemýšlí zpravidla nahlas. 

68 V samotné Jungově teorii se jednalo pouze o tři preferenční osy. 
69 Obecnou charakteristiku jednotlivých preferenčních proti pólů podáváme v předchozí kapitole. 
70 Rozvinutost a nerozvinutost nejsou absolutní kategorie. Všechny zkoumané nástroje je měří na 
stupnici. 
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Připomeňme, že podněty pro rozhodování hledá extravert ve vnější realitě. Jeho 

příspěvky do diskuse nemusí být tudíž nutně míněny jako závěry, ale opravdu 

jako příspěvky, reflektující současný stav uvažování a otevřené dalšímu 

zpracovávání, bud' někým jiným nebo extravertem samým. Introvert zpravidla 

mlčí, podněty zvenčí přijímá opatrněji a přísně je konfrontuje s vnitřním odrazem 

reality. S ostatními se dělí až o výsledek svého přemýšlení. Pro extraverta je tedy 

skupina součástí myšlenkového aparátu, funguje jako lakmusový papírek, který 

ukáže, zda se vyplatí přemýšlet daným směrem, pro introverta je pak prvním 

soudcem hotových myšlenek. 

Domníváme se, že tento rozdíl v přístupu k vnější realitě může mít při výuce 

(nejen skupinové) poměrně dalekosáhlé implikace. Odhlédněme na okamžik od 

klasifikace na introverty a extraverty. V mezilidské komunikaci platí zásada 

vzájemného respektu. Pokud nebudeme proti stranu respektovat, nedočkáme se od 

ní spolupráce. Respekt předpokládá pochopení. Pokud jako lektor nepochopíme, 

zda nám student nastiňuje, kterým směrem se ubírají jeho myšlenky, nebo zda 

nám prezentuje závěr, který má posunout kupředu celou diskusi, můžeme se 

dočkat velkého zklamání. Odmítnutím introvertova závěru totiž v podstatě 

zpochybňujeme jeho předchozí zkušenosti, intelekt nebo obojí současně. To je 

také jeden z důvodů, proč jsou introverti někdy ostatními (extravertními) studenty 

označováni za vztahovačné. 

Senzorické versus intuitivní vnímání 

Tato preference určuje, jakým způsobem přirozeně vnímáme podněty. Senzorické 

typy vnímají realitu tak, že si ze zpravidla konkrétního kontextu vybírají 

jednotlivosti. Jejich uvažování je dedukční. U intuitivů je tomu naopak. Vnímají 

(a následné uvažují) spíše ve složitých abstraktních konstruktech. K těm se ovšem 

dostávají rychlou indukcí. V pedagogické praxi se tato preference může 

projevovat především ztrátou pozornosti nebo rozladěním z nekompetentnosti 

lektora, které může vést až k nezájmu o předmět. Senzorické osobnosti jako by 



59 

lektorovi říkali: "Ukaž nám, co/jak ... ", zatímco intuitivové spíše: "Ukaž nám, 

v "(td Dk v
, V") proc... a e y" o az nam, ze... . 

o tom, jak zásadní význam pro percepci tato dvojice má, svědčí všudypřítomnost 

praktické aplikace tzv. pyramidy v profesionální komunikaci71 • U profesionálních 

řečníků, kteří nemají možnost provést kategorizaci svého publika podle 

preferovaného směru percepce, se často setkáváme s kombinovaným přístupem 

podle hesla tel! them what you are going to tel! them (N), tel! them (S), and then 

tel! them what you have told them (S). Tento přístup ovšem klade velké nároky na 

přípravu, prezentační dovednosti a především na obecnou schopnost práce s 

heterogenní skupinou. 

Jak už jsme naznačili v úvodu této části, důsledky nerespektování rozdílných 

preferencí kognice mohou být rozsáhlé. Vždy, když se pokusíme předat informace 

tím kterým způsobem (ať už indukčně nebo dedukčně), případně pokud se bude 

jednat o typ informací relevantní pro senzory či intuitivy, riskujeme, že nás část 

studentů přestane po chvíli vnímat. Senzorické studenty totiž zajímá především 

aplikace znalostí. Naopak intuitivové se zpravidla nechávají unést možnostmi a 

potenciálem (tedy aplikovatelností) nových informací. Opak považují obě skupiny 

za irelevantní. Lektor neznalý těchto preferencí riskuje v nejlepším případě ztrátu 

pozornosti, v případě nejhorším ztrátu autority a frustraci studentů72 • 

71 Pyramidová komunikace vychází z hypotézy, že lidská mysl je strukturovaná hierarchicky, 
přičemž každá vyšší úroveň představuje bud' syntézu nebo abstrakci podřízených prvků. Z 
uvedeného vyplývá, že tuto zásadu lze aplikovat dvěma způsoby v závislosti na tom, co 
považujeme za informační prvek. Tím může být bud' nová informace (syntéza, která umožňuje 
argumentační použití pyramidy, např. ve vyjednávání) nebo stejná informace ve větším detailu 
(abstrakce, která umožňuje efektivní předávání informací v časovém tlaku, např. v žurnalistice). 
Podrobněji k pyramidové komunikaci viz např. Minto 1996 
72 Tato preference se zřetelně projevuje také ve školách. S tím, jak se těžiště výuky přesouvá od 
memorování jednoduchých faktů k chápání složitějších teorií se mění struktura úspěšnějších 
studentů (myšleno na časové ose ZŠ» SŠ» VŠ). Podrobněji viz Čakrt (2004). 
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Logické versus emotivní uvažování 

Tato preference určuje, na základě čeho se primárně rozhodujeme. V pedagogické 

praxi má tato preference vliv především na interakci s ostatními studenty a 

lektorem. Vzhledem k tomu, že lidé s emotivní preferencí se chtějí především 

vyhnout konfliktu a lidé s preferencí logickou se zase chtějí za každou cenu 

dobrat pravdy, může mít neznalost těchto preferencí velký vliv na spokojenost s 

výukou. V nevýhodě jsou především studenti s emotivní preferencí. V 

argumentaci raději ustoupí, protože byť i jen mírně ostřejší diskusi vnímají jako 

konflikt (že to může být ke škodě všem, především pak pravdě, je nasnadě). 

Podobně jako v případě dvojice introverze a extraverze je snadné studenta s 

emotivním uvažováním hluboce ranit. Důvodem ovšem tentokrát není (domnělé) 

zpochybňování intelektu, ale spíše negativní náboj případné kritiky. 

Usuzování versus vnímání 

Tato preference určuje, jakým způsobem se orientujeme v podnětech. Rozvinutost 

toho kterého protipólu se bude projevovat různou ochotou akceptovat nejistotu, 

subjektivní potřebou přípravy nebo naopak preferováním spontánních reakcí, 

potřebou systematizace atd. V pedagogické praxi se pak tato preference projevuje 

různými způsoby. Vnímající student může mít problém s pravidly. Vnímá je spíše 

jako doporučení ajejich striktní dodržování může považovat za tupost. Na druhou 

stranu jsou vnímající mnohem ochotnější experimentovat. O usuzujících platí 

opak. Jsou to zpravidla o konzervativnější osoby, které by mohly přistupovat s 

podezřívavostí např. k alternativním metodám výuky. 

Je zajímavé, že jak vnímaví, tak usuzující lidé se někdy mohou chovat stejně jako 

intuitivové. Usuzující chce mít stejně jako intuitiv pokud možno hned ve všem 

jasno (např. chce vždy co nejdříve vědět, proč má to či ono dělat). Vnímavý zase 

může stejně jako intuitiv přeskočit několik kapitol nebo třeba neudělat úkol. V 

obou případech však jednají s různou motivací. Zatímco usuzující se chce zbavit 
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nejistoty, intuitiv chce slyšet to nejdůležitější (to, co stojí na vrcholu komunikační 

pyramidy). Ve druhém případě přeskočí vnímavý několik kapitol, protože se mu 

to zdá jako dobrý nápad a z okamžitého hlediska zajímavé nebo důležité 

(rozhodnutí nemusí být přísně vzato logické). Naproti tomu intuitiv udělá totéž po 

zjištění, že následujících někol ik kapitol pro něj není relevantních73 . 

Jednoduchost 

Jungovské typologie osobnosti se při aplikaci jednoduchostí nevyznačují. 

Oficiální typologie MBTI pracuje s několika testy. Ten nejjednodušší se skládá z 

devadesáti tří otázek. Po jeho vyplnění a vyhodnocení následuje zevrubná 

seberetlexivní diskuse s poradcem. Tím je akreditovaná osoba74 . Keirsey používá 

pouze dotazník o sedmdesáti položkách (Keirsey Temperament Sorter II). Oba 

nástroje jsou komerční. Vidíme tedy, že náročnost na finanční zdroje, čas i na 

průpravu školitele (poradce) nejsou zanedbatelné. 

Tato typologie nám v každém případě zařazuje zkoumanou osobu do jednoho 

z šestnácti typů. Už toto číslo samo dává tušit, s jakými problémy se bude potýkat 

školitel, který by se rozhodl vzdělávat klienty ve skupinách podle preferencí 

jungovské typologie . Připočítejme k tomu nevyváženost jednotlivých skupin 

v důsledku víceméně náhodné distribuce typů v sociologickém vzorku a máme 

před sebou logistickou katastrofu. Na druhou stranu bychom neměli zapomínat, že 

jsme se rozhodli k preferencím přistupovat na nejnižší možné úrovni, tj. uvažovat 

o nich jako o čtyřech dvouprvkových množinách. V takovém případě by se při 

správně zvolené (tj. významné) množině (preferenčním páru) logistická náročnost 

73 Tento příklad je přirozeně velmi zjednodušený. Nezapomínejme, že pracujeme s modelem, 
nikoli s osobností. 
74 Akreditaci lze spolu s materiály a pomůckami získat během několikadenního školení konaného 
pod záštitou CAPT za řádově tisíce amerických dolarů. Různé neoficiální verze testu lze ovšem 
získat zdarma z mnoha zdrojů, např . na Internetu. Diskuse o tom, kde končí teorie a kde začíná 
nástroj a zda je či není morální využívat v případě typologických nástrojů vycházejících z učení 
třetích osob neoficiálních zdrojů, překračují rámec naší práce. 
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průběhu školení mohla výrazně snížit. 

Spolehlivost 

Není na nás, abychom se ve svém úzce zaměřeném diskurzu pouštěli do 

teoretických úvah o tom, zda jsou preference vrozené či jakkoli determinované (a 

jako takové ovlivnitelné). Víme však, že stanovení správného typu75 , tj. typu, 

s nímž se zkoumaná osoba dokáže identifikovat, může být poměrně obtížné76, a to 

hned z několika důvodů. K těm patří psycholingivstické aspekty samotného 

nástroje, kvalita interpretace výsledků, dynamika osobnosti v čase a v sociálním 

kontextu. 

Jak MBTI, tak Keirsey Temperament Sorter II jsou nástroje napsané v angličtině a 

pro anglosaského příjemce. Oficiální česká verze MBTI neexistuje, akreditovaní 

poradci si nástroj překládají sami a CPP Inc. nad kvalitou překladu nemá žádnou 

kontrolu. Keirsey Temperament Sorter II v češtině je k dispozici na Keirseyho 

webových stránkách, ale kvalita jeho překladu je přinejmenším diskutabilní77 . 

Jak jsme si ukázali v části o významnosti jednotlivých preferencí, na stejné 

chování lze často pohlížet jako na projev různých preferencí. Vždy záleží na 

motivaci. Velkou roli při práci s dotazníkem a případném pohovoru s poradcem 

hrají zažité stereotypy a očekávání společnosti. Pro ženu může být těžké přiznat 

si, že se nerozhoduje na základě citů. Muž, který by neměl nadhled a nedokázal by 

vždy najít správné (tj. logické) řešení, by u sebe i u ostatních klesl v ceně. Nalézt 

75 Za předpokladu, že přijmeme typologii za účinnou. 
76 Pro ilustraci technické snadnosti doporučujeme "překlad" sebeskórujícího diagnostického 
nástroje D. Keirseyho (keirsey.com/czech.html), nebo nástroj "MBTI" uveřejněný Čakrtem (2004) 
77 Nejkřiklavějším prohřeškem je překlad slova project českým projekt. Pro Američana znamená 
project naprosto jakoukoli činnost, která má konec. V češtině mu v bezkontextovém užití odpovídá 
spíše slovo věc (projekt má v češtině naprosto odlišné konotace) . Český klient tedy k otázce 
přistupuje úplně jinak než primární příjemce. Za komplexní translatologickou analýzu českého 
překladu dotazníku děkuji Mgr. Ditě Večeřové . 
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pravdu může jedině vnímavý analytik. Společnost CCP Inc. nemůže ovlivnit, 

nakolik budou její žáci při práci s druhými empatičtí a zda tedy dokáží pravou 

příčinu chování odhalit78 . Keirsey u svého nástroje žádnou kontrolní zpětnou 

vazbu nemá. 

Ani jeden z nástrojů nepočítá s problémem dynamiky osobnosti. Člověk se během 

života rozvíjí, interakcí s okolím získává zkušenosti (slovy teorie, která na rozdíl 

od nástrojů s dynamikou osobnosti počítá, rozvíjí své inferiorní funkce) a má 

paměť. V neposlední řadě se domníváme, že ani jeden z nástrojů sám o sobě 

nedokáže spolehlivě rozlišit mezi skutečnou preferencí a vědomou volbou. 

V následujících odstavcích si popíšeme, nakolik našim podmínkám vyhoví 

dvouprvkové kombinace popsaných preferencí, tzv. temperamenty. Zde už se 

MBTI a Keirsey v přístupu liší. 

B. Kognitivní styly v MBTI 

Kognitivní styly vznikají kombinací kognitivních preferencí (logické versus 

emotivní uvažování a senzorické versus intuitivní vnímání). 

Významnost 

Jak z jejich názvu vyplývá, kognitivní styly jsou pro výuku, tedy kognici nové 

látky, velmi významné. 

Intuitivní vnímání v kombinaci s logickým rozhodováním 

lntuitivové s logickým přemýšlením se zdají být bystřejší než zástupci ostatních 

78 Např. poradce s logickou preferencí nemusí pochopit, že klient se silně rozvinutým emotivním 
rozhodováním mu odsouhlasí závěr jen proto, aby se vyhnul i jen potenciálnímu konfliktu. 
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kognitivních stylů. To, že jim to pálí, není tím, že by byli apriori chytřejší79 . Díky 

tomu, že věci vnímají globálně, dokáží ze záplavy detailů rychle vytvořit 

hypotézu, tu si následně na dostupných informacích ověřit a situaci (látku) 

pochopit. Tím pro ně ovšem výuka přestává být zajímavá. Pochopili, co 

potřebovali, protože znají odpověď na základní otázku. Podvědomě hledají 

konečnou pravdu. Vědí co, proč nebo jak a víc ke spokojenosti nepotřebují. V tom 

ovšem na druhou stranu spočívá jejich slabina. To, že jsou spokojení, nemusí 

nutně znamenat, že vědí všechno, co vědět potřebují. Protože žijí teoriemi a 

abstrakcemi, a detaily je nezajímají, často nejsou jejich úsudky, aniž by si to 

uvědomovali, ničím víc než neověřenými hypotézami. 

Intuitivní vnímání v kombinaci s emotivním rozhodováním 

lntuitivové s emotivním rozhodováním jsou velmi užitečnými aktéry skupinového 

vzdělávání. Za svými protějšky s logickým rozhodováním v bystrosti nijak 

nezaostávají. Na rozdíl od nich se však ohlížejí na své okolí. Jejich cílem totiž 

není nalezení pravdy, ale spíš její použití pro blaho všech. V okamžiku, kdy při 

výuce pochopí smysl látky, snaží se, aby ji pochopili také ostatní. Mají schopnost 

odhalovat v ostatních skrytý potenciál a pomáhat jim ho rozvíjet. Skupinová 

výuka jim tak dává velký prostor pro realizaci. 

Senzorické vnímání v kombinaci s logickým rozhodováním 

Smysloví s logickým rozhodováním uvažují dedukčně a analyticky. Pokud se jim 

látka podá logicky a výklad se nezatěžuje zbytečnou teorií, nemají s pochopením 

žádný problém. Nelze ale obecně říct, že by nedokázali rychle pochopit abstraktní 

výklad. Je ale potřeba, aby lektor postupoval od detailů k obecnějšímu a 

nepřeskakoval žádné myšlenkové kroky. Teorii potřebují pouze jako východisko k 

tomu, aby pochopili, proč je dobré postupovat v praxi tím kterým způsobem. 

79 Je ovšem otázkou, jak definovat chytrost. My ji v tomto případě chápeme jako objem znalostí. 
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Senzorické vnímání v kombinaci s emotivním rozhodováním 

Smysloví s emotivním rozhodováním jsou lidé, které ve vzdělávacím procesu i 

jinde charakterizuje starozákonní rčení "nedělej druhým to, co nechceš aby dělali 

tobě". Jde jim především o to, aby se všichni cítili dobře. V tomto duchu ve 

skupině vystupují jako pacifikátoři. Ne že by jim nešlo o nové informace (kde pro 

ně platí totéž co pro smyslové s logickým rozhodováním), ale jejich primárním 

cílem je zabránit konfliktu. Často to může mít až bizarní důsledky. Pokud 

například ostatní studenti při hledání řešení trochu vášnivěji diskutují, vnímá to 

smyslový s emotivní preferencí jako konflikt a jeho uvažování je v tu chvíli 

naprosto paralyzované. Jediné, na co myslí, je jak "konflikt" co nejrychleji 

ukončit. Diskusi sleduje, ale fakta jsou pro něj v danou chvíli víceméně 

irelevantní. Ostatní zase nechápou, proč by svou diskusi měli přerušovat. 

Jednoduchost 

O jednoduchosti použití kognitivních stylů platí v zásadě totéž, co jsme uvedli 

výše u preferencí. Jedná se konec konců o abstrahované výstupy stejného nástroje. 

Abstrakce by ovšem mohla znamenat menší náročnost. Na otázku, zda je 

jednodušší určit preference nebo kognitivní styly, neexistuje jednoznačná 

odpověď. Záleží na tom, jakým způsobem k určování stylů přistoupíme. Jestliže 

použijeme oficiální metodu MBTI, je určení stylu stejně náročné jako u 

temperamentů (vychází se ze stejného dotazníku a pohovoru, z něj se pak 

abstrahuje). Naproti tomu můžeme k problematice přistoupit empiricky a styl z 

výše uvedeného typického chování poměrně snadno odvodit. V takovém případě 

je náročnost výrazně nižší. Tato metoda však zase vyžaduje delší interakci 

poučeného lektora se studenty. 

Spolehlivost 

Také co do spolehlivosti jsou kognitivní styly srovnatelné s preferencemi. Pokud 
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bychom k určení stylu přistoupili empiricky, je pravděpodobné, že to bude na 

úkor spolehlivosti. 

c. Keirsey a temperamenty 

Keirsey jde při práci s temperamenty ve srovnání s MBTI ještě o krok dál. Na 

rozdíl od kognitivních stylů vidí totiž rozdíl v důležitosti, kterou jednotlivé 

kognitivní typy (tedy intuitivové a senzoři) přikládají práci s přijatými 

informacemi. Podle Keirseyho je vzhledem k tomu, že senzoři přijímají informace 

konkrétní a skutečné, důležitější, zda informace hned zařadí nebo budou sbírat 

další, než jak s nimi budou v mysli pracovat80 . Výsledkem jsou temperamenty NT 

a NF, stejné jako v případě kognitivních stylů, a dvojice SJ a Sp8l . Pojd'me se 

podívat, zda nám s ohledem na zamýšlené použití budou tyto dva nové 

temperamenty užitečnější než senzorické temperamenty podle MBTI. 

Významnost 

Senzorické vnímání v kombinaci s usuzování 

Tato kombinace preferencí vytváří ideálního studenta nepříliš abstraktních 

předmětů. Studenta, který si látku v případě, že se mu podá dedukčně a s důrazem 

na praktickou aplikaci, osvojí s nevídanou lehkostí. Ani s motivací si lektor příliš 

velkou hlavu dělat nemusí. Tyto osoby se učit chtějí, protože vědí, že pokud je 

zaměstnavatel pošle do kurzu, přesně to se od nich očekává. Výhodou pro lektora 

je také to, že nezpochybňují autoritu. Tuto obecně platnou zásadu mohou nicméně 

porušit, pokud usoudí, že lektor látku nepodává dobře (tj. dedukčně a s důrazem 

na praxi). Své výhrady pak nemyslí nijak negativně, chtějí jen konstruktivně 

upozornit na to, že lektor dělá věci jinak než má. Jsou to konec konců strážci. 

80 Parafrázováno podle Čakrt 2004. 
81 Keirsey je nazývá racionály (NT), idealisty (NF), hráči (SP) a strážci (SJ) . 
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Nezpochybňování autority má jeden potenciálně nebezpečný důsledek. Za autoritu 

totiž považují také dobře vysvětlená východiska. A protože milují modely, rámce 

a pomůcky, mohou mít tendenci přistupovat ke světu nejen dedukčně, ale také 

mechanisticky. Pokud se nějaký model naučí, mohou ho často nekriticky 

aplikovat ve všech situacích, ve kterých se aplikovat má, bez ohledu na 

podmínkl2 • 

Senzorické vnímání v kombinaci s vnímáním 

Hráči mohou mezi studenty patřit k nejproblematičtějším. Nelze přitom říct, že by 

to bylo způsobeno pouze jejich vnímáním (připomínáme, že vnímaví lidé milují 

volnost a nevázanost). Pokud vnímání zkombinujeme se senzorickou preferencí, 

dostáváme studenta, který dělá věci s plným nasazením jedině tehdy, pokud ho 

zrovna baví. Vzhledem k rozvinutému vnímání můžeme s určitostí říct, co je 

nebaví. Nemají příliš velké pochopení pro návody, povinnosti, ani příkazy. 

Obecně lze říct, že si chtěj í hrát. V tom jim ovšem brání povinnosti. Optimální by 

proto mělo být podávat jim látku jakoby hrou. Toho ovšem asi nikdy 

nedosáhneme. Alternativně by mělo zafungovat, pokud by se nám podařilo 

přesvědčit je o tom, že jim vysvětlovaná látka pomůže zbavit se efektivně 

povinností nebo jakéhokoli problému, který je pokud možno aktuálně trápí. 

O jednoduchosti a spolehlivosti platí u Keirseyho temperamentů totéž, co jsme si 

řekli v části o kognitivních stylech. 

82 To z nich může činit například ideální prodejce (tam, kde jiní např. ze studu končí, oni se vracejí 
na začátek modelu prodeje), a naopak velmi nedůvěřivé improvizátory. 
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D. Kolbův inventář učebních stylů 

Jak jsme si ukázali už v předchozí kapitole, jsou výstupem Kolbova dotazníku 

čtyři učební styly (podobně, jako čtyři kognitivní styly MB TI nebo čtyři 

temperamenty podle Keirseyho). Podrobme je nyní trojsečnému testu. 

Významnost 

Vzhledem k tomu, že se Kolbova teorie zaměřuje přímo a pouze na učební styly, 

je svým přístupem pro diferenciaci příjemců vzdělávacích obsahů velmi vhodná. 

Jednoduchost 

Kolbovská metoda jednoduchostí příliš nevyniká. Jako problematické se může 

jevit testování skupiny. Nástroj je stejně jako ostatní typologické nástroje 

komerční83 . Neautorizované použití Learning Style Inventory může podle našeho 

soudu stejně jako oficiální verze MBTI kolidovat s autorským právem. Nástroj 

navíc neexistuje v češtině. Učební styly samozřejmě můžeme stejně jako 

preference (styly, temperamenty) MBTI určit empiricky, zde je ovšem zapotřebí 

delší interakce se skupinou. Otázkou zůstává, zda poznaný učební styl podle 

Kolba přinese natolik relevantní informaci, aby se jej vyplatilo vůbec zkoumat84 . 

Spolehlivost 

Ač s Kolbovým Learning Style lnventory nemáme přímou zkušenost, 

83 Také v tomto případě lze na Internetu nalézt různé zkrácené, upravené a jinak "vylepšené" verze 
tohoto nástroje. Oficiální manuály k dispozici volně nejsou. 
84 Zevrubnější diskusi nalezne zájemce např. na adrese http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm. 
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předpokládáme, že je co do spolehlivosti srovnatelný s MBTI a Keriseyho 

temperamenty. Rovněž tak i zde bude platit, že pokud k určení stylu přistoupíme 

empiricky, bude to s největší pravděpodobností na úkor spolehlivosti. 

E. Diskuze 

Jak vidíme, všechny popisované přístupy (chcete-li, nástroje) jsou pro vzdělávání 

dospělých validní. Problémem nicméně zůstává možnost jejich praktické 

realizace, v našem případě vyjádřená jednoduchostí a spolehlivostí, často v úzké 

provázanosti. Právě s ohledem na náročnost provádění se nám z popsaných 

přístupů jako nejpřijatelnější jeví rozdělení studentů do dvou skupin podle 

kognitivní preference, tedy do skupiny senzorické a intuitivní. 

Uvědomujeme si, že tímto přístupem de facto ignorujeme celou řadu poznaných 

(nebo poznatelných) faktorů ovlivňujících přístup k látce, kolegům a lektorovi. Na 

druhou stranu jsme přesvědčeni o tom, že vliv kognitivní preference je při výuce 

natolik významný, že pokud se nám podaří optimalizovat výuku podle této osy, 

měli bychom být v situaci, kdy si ignoraci ostatních preferencí (ať už jako součást 

typu, kognitivního stylu nebo temperamentu) budeme moci dovolit. Neměli 

bychom také propadat, jak jsme si řekli v úvodu této kapitoly, pocitu, že nás 

jakýkoli systém spasí, obzvláště ve skupinové výuce. Systém je vždy jen 

pomůckou, hlavní práce spočívá na lektorovi a jeho schopnostech. I v tomto 

případě by mělo platit, že homogenita skupiny podle kognitivní preference by 

lektorovi měla práci ulehčit, nikoli jej nahradit. 

Nyní tedy víme, do jakých skupin a podle čeho své studenty rozdělit. Zůstává 

zjistit, jak to udělat co nejjednodušeji a jakým způsobem výuku v konečném 

důsledku té které skupině přizpůsobit. Nad obojím se zamyslíme v následující 

kapitole. 
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4.NÁ VRH SYSTÉMU DIFERENCOVANÉHO 

VZDĚLÁVÁNÍ VE SKUPINOVÉ VÝUCE 

Připomeňme si, že od začátku svého přemýšlení se snažíme najít způsob, jak 

optimalizovat vzdělávací proces prostřednictvím intervence na straně příjemců. 

Touto optimalizací máme na mysli kategorizaci studentů, prakticky řečeno jejich 

rozdělení do skupin podle určitého klíče. Tento klíč (nebo spíše jeden z možných 

klíčů) se nám snad podařilo nalézt v předchozí kapitole. Nyní stojíme před 

úkolem najít jednoduchý způsob, jak tento klíč aplikovat v praxi. 

V předchozích kapitolách jsme si řekli, že na proces učení má ze zkoumaných 

preferenčních os největší vliv vnímání. Zároveň jsme si ale řekli, že určit tuto 

preferenci může být někdy velmi složité. Dosud jsme ovšem přemýšleli jen v 

intencích teorie a praxe osobnostních typologií. Pracovat s lidmi ovšem budeme v 

reálném světě. Zkusme se proto na stejný problém podívat z druhé strany. 

Odhlédněme na chvíli od rozebíraných typologických modelů. To, co hledáme, je 

způsob, jak rozdělit lidi do dvou skupin, které pak můžeme optimálně vzdělávat. 

Nezáleží nám přitom příliš na tom, jak tyto skupiny budeme označovat. Jednu 

skupinu budou tvořit lidé, u kterých víme, že jsou kreativní; zpravidla mají 

odpovědnost za druhé a případně řídí složitější projekty. Druhou skupinu budou 

tvořit lidé kteří radši vykonávají instrukce a provádějí opakovanou činnost; 

zpravidla jsou řízeni druhými. Poučeni z předchozího výkladu víme, že první 

skupinu tvoří intuitivové, druhou senzoři. 
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Z první kapitoly víme, že klienti dalšího vzdělávání se rekrutují především z řad 

zaměstnanců organizací a z řad nezaměstnaných. Domníváme se, že každý z 

těchto typů si zaslouží zvláštní přístup . U zaměstnanců se navíc pokusíme 

prostřednictvím symptomů zohlednit kritérium velikosti a/nebo vlastnictví 

orgamzace. 

A. Organizace 

Každá organizace má tři roviny řízení: strategickou, taktickou a operativní. Tyto 

roviny nemusejí být nevyhnutelně fyzicky oddělené . V závislosti na velikosti 

a/nebo vyzrálosti organizace mohou úkoly spadající svou povahou do dvou (a v 

začínajících firmách často do všech tří) rovin současně plnit titíž lidé. 

Strategická rovina má na starosti výběr obecného směřování organizace. Tyto 

úkoly mohou být zdánlivě velmi abstraktní povahy, např. stanovování vize a 

poslání. Mezi zemitější odpovědnosti85 může patřit výběr trhů , volba motivačních 

systémů nebo třeba výběr akvizičních cílů. Do strategické roviny patří zpravidla 

členové představenstva, výjimečně několik pracovníků na úrovni o stupeň nižší 

(tzv. B-1). 

Taktická rovma se stará o překlopení strategických rozhodnutí do praxe a o 

splnění výkonových ukazatelů stanovených na vyšší úrovni. Taktický manažer 

může mít na starosti např. stanovení parametrů nabízených produktů, výběr 

dodavatele celopodnikového systému nebo vytváření organizačních předpisů. Sem 

spadají manažeři na úrovni B-l a B-2, výjimečně (ve velkých organizacích) B-3. 

Konečně operativní rovina má na starosti prosté plnění schválených plánů. 

85 I tato nejvyšší úroveň vedení se zodpovídá, a sice vlastníkům organizace, tedy správní radě. 
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Konkrétní podoba organizační struktury se v jednotlivých společnostech zpravidla 

liší, ale popsaný systém ale platí téměř vždycky. Pokud má organizace dobře 

fungovat, musí být obsazena správnými lidmi. O to se na provozní a částečně ještě 

i na taktické úrovni starají personalisté z lidských zdrojů, na taktické a především 

strategické rovině pak především propracované motivační86 systémy, zpravidla 

stanovené představenstvem nebo vlastníkem organizace. 

Z fungování organizace lze poměrně snadno odvodit distribuci senzorů a intuitivů. 

Strategická a taktická rovina vyžaduje charakteristiky, které jsou vlastní 

intuitivům. Na provozní rovině se zase osvědčí především pracovníci odpovídající 

senzorickému typu. Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že se člověk se senzorickou 

preferencí dostane do taktické (příp. strategické) úrovně (představme si třeba 

velmi úspěšného prodejce, který se vypracuje na místo obchodního ředitele). 

Stejně tak určitě najdeme osoby s intuitivním vnímáním na operativní úrovni 

(např. čerstvý absolvent). Tyto odchylky od předpokladu nás neznepokojují. 

Vzhledem k našemu empirickému východisku jsme přesvědčeni, že oba v daném 

"nevhodném" prostředí fungují. Prakticky to znamená, že tedy možná při 

takovémto dělení do skupin nerespektujeme preferenci osobnosti, rozhodně však 

respektujeme její vlastní volbu. 

Kde si však správností zařazení do skupin podle preferovaného způsobu vnímání 

(a to ani z pohledu volby jednotlivce) jisti být nemůžeme, jsou organizace, jejichž 

vlastník z jakéhokoli důvodu rezignuje na prosazování vlastních práv, resp. 

očekávání. Máme na mysli především státní a polostátní organizace, kde se 

povyšuje a jmenuje do vysokých funkcí často provádí na politickou objednávku, 

tedy za zásluhy, a ne proto, že by byl vlastník přesvědčen o přínosu takového 

86 Uvědomujeme si, že slovo motivační v češtině je mírně zavádějící, protože evokuje pozitivní 
motivaci. Ve skutečnosti mohou být tyto tzv. incentive systems také negativní. 
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rozhodnutí pro dosažení hospodářských cílů87 . U tohoto typu podniku bychom 

doporučili na jakoukoli kategorizaci rezignovat. 

B. Nezaměstnaní 

U nezaměstnaných je situace snazší především díky dvěma faktorům. Těmi jsou 

dostatek informací a čas. 

Nezaměstnané do kurzu téměř bez výjimky posílá příslušný úřad práce. Ten má 

díky předchozí administrativní interakci s budoucími studenty poměrně dobrou 

představu o jejich vzdělání a předchozích pracovních zkušenostech. Pro 

personalistu jsou tudíž pracovníci úřadu práce nedocenitelným zdrojem prvotních 

informací. 

Stejně jako v případě aktivně pracujících existuje i u nezaměstnaných určité riziko 

nesprávného (z pohledu typologie) zařazení do skupiny. Na rozdíl od lidí 

zapojených do pracovního procesu nelze u nezaměstnaných bezpečně apriori 

použít empirickou "výmluvu". Zaprvé by nebylo eticky nejvhodnější, pokud 

bychom se měli odvolávat na volbu, která již neplatí. Zadruhé si nemůžeme být 

jisti, zda není osoba bez práce právě proto, že se rozhodla udělat příslušné 

rozhodnutí. Opět na rozdíl od osob zapojených do pracovního procesu mají 

nezaměstnaní dostatek času na interakci s lektorem, a správnost jejich zařazení si 

proto můžeme poměrně snadno a rychle ověřit. Můžeme pro to použít víceméně 

standardní screening životopisu, při němž klademe především otevřené otázkl8. 

87 Odtud pramení okřídlená věta, že stát je nejhorší vlastník. Vztažná věta "kde se povyšuje" je 
myšlena restriktivně, tj. nevylučujeme, že jsou státní a polostátní organizace, kde k takové praxi 
nedochází a které fungují standardním způsobem. 
88 Otázky, na něž není možné odpovědět ANO/NE, tj. např . Co vás na té práci bavilo nejvíc? Co 
vám vyčítali ve škole? Kdy jste se cítil/a v práci nejužitečnější? 
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U této skupiny studentů však potenciálně narážíme na jinou, čistě praktickou 

překážku. Vzhledem k tomu, že můžeme předpokládat, že nezaměstnaní vybraní 

úřadem práce pro rekvalifikační kurzy budou spíše senzorického typu89, 

dostáváme velmi nevyvážené skupiny. A lze vůbec u výuky nezaměstnaných 

počítat s ochotou zadavatele dělit skupinlo? 

Pokud ne, doporučujeme s ohledem na výše uvedenou argumentaci počítat s tím, 

že budeme pracovat se skupinou smyslově vnímajících, a podřídit tomu svou 

metodu. 

C. Diskuze 

Jak vidíme, je náš navrhovaný model spíše empiricko-teoretický než čistě 

89 V roce 2005 jsme pro vlastní potřebu provedli šetření mezi účastníky rekvalifikačních kursů 
sponzorovaných Úřadem práce. Cílovou skupinou byli lidé nezaměstnaností a lidé 
nezaměstnaností ohrožení. Naše zjištění bylo velice zajímavé - ze všech testovaných (a testováním 
prošli všichni klienti), [pro test jsme využili online nástroje KTS II, pro retest pak Čakrtem 
upravená MBTI test] připadalo přes 80% všech klientů temperamentu SJ, přes 95% klientů pak 
byli smysloví (SJ, SP). 

Můžeme říci, že trh práce vyřešil problém homogenizace skupiny za nás. Na takto homogenní 
skupinu jsme aplikovali "S" přístup - pomalejší tempo, konkrétní příklady, opakování, průběžné 
zasazování do kontextu, směr výkladu od konkrétního k abstraktnímu, od jednotlivostí k celku. 
Výsledek byl velmi dobrý - kritéria pro úspěšné absolvování výuky splnilo přes 94% všech 
klientů. 

Podobné zkušenosti jsme učinili se skupinou pracovníků knihoven na území hlavního města Prahy 
(trvání projektu - 4 roky, počet klientů cca 250), u této skupiny neproběhl test, z empirické 
zkušenosti ale můžeme říci, že zastoupení jedinců s preferencí "S" bylo výrazně vyšší, než 
zastoupení senzorů (a hlavně senzorů temperamentu SJ) v populaci [SJ-38%, SP-38%, N-celkem 
12%]. 

Můžeme říci, že vzdělavatel připravující plány rozvoje pro státní správu, příspěvkové organizace 
nebo vzdělávací produkty pro klienty úřadů práce může počítat s jistou homogenitou skupiny. 
Vzhledem k tomu, že je zpravidla jedná o homogenní SJ skupinu, dochází i k dalším vedlejším 
efektům - skupina Qako celek i každý jednotlivý její člen) ctí učební plán, rozvrh, dobu příchodu a 
odchodu a osobu lektora. Skupina zpravidla nediskutuje. Přijímá výklad jako jedinou pravdu. 
Pokud je přípustní pluralita, je vhodné ji buď ignorovat, nebo ukázat "ten lepší" z konkurenčních 
názorů. 

90 Tento bod by si jistě zasloužil širší diskusi, zvlášt' v kontextu financování z ESF (viz 2. 
kapitola). 
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teoretický. Vycházíme z reálného chování jedinců a teorii používáme přísně vzato 

až k optimalizaci systému výuky. Věříme, že v situaci, kdy před sebou máme 

nelehký úkol předat určitou látku heterogenní skupině, najde uplatnění. 

Podrobme model stejnému testu, jaký jsme aplikovali na zavedené teorie v 

předchozí kapitole. 

Významnost 

Zde platí totéž, co jsme uvedli u preferenční osy seznzorické versus intuitivní 

vnímání v předchozí kapitole. Model je tedy velmi relevantní. 

Jednoduchost 

Model je ve všech ohledech velmi jednoduchý. Nepředstavuje prakticky žádnou 

dodatečnou zátěž pro lektora, organizátora, ani studenty. U posledně jmenovaných 

se navíc blíží zmiňovanému ideálu, kdy studenti nevědí, že je s nimi jakkoli 

manipulováno. 

Spolehlivost 

Hodnocení našeho navrhovaného modelu je do značné míry závislé na přístupu 

toho, kdo má jeho spolehlivost posuzovat. Jsme přesvědčeni, že model je velmi 

spolehlivý. Připouští sice typologicky chybná rozhodnutí, avšak za chybná je sám 

vzhledem k empirickému přístupu nepovažuje. 

Dobrali jsme se tedy modelu, který splňuje všechny podmínky definované ve 4. 

kapitole. Máme model, ale k dokonalosti nám chybí popis lektorského přístupu k 
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diferencovaným studentům chovat. Jak tedy při výuce předpokládané91 kognitivní 

rozdíly zohlednit? 

D. Nástin92 výuky v diferencovaných skupinách 

K následujícímu výkladu lze přistoupit v zásadě ze dvou stran. V prvé řadě 

můžeme o výuce uvažovat z pozice typologických východisek (tj. jaké metody 

výuky odpovídají preferenci studentů), nebo alternativně pokračovat v nově 

přijatém empirickém přístupu (co se empiricky definované skupiny studentů 

obvykle učí a jakým způsobem se takový typ látky předává optimálně). Ani jeden 

z nich nemůžeme zavrhnout. Nicméně vzhledem k našemu cíli, kterým je nyní 

návrh optimalizovaného způsobu výuky, zvolíme přístup typologický93. 

Intuitivové 

Při výuce skupiny intuitivů si můžeme dovolit v zásadě jakýkoli způsob výuky. Je 

ale dobré si uvědomit, že intuitivové nemají v lásce výklad, a když už jej musí 

strpět, chtějí vědět, kam je povede a zda je pro ně relevantní. Naopak rádi objevují 

a vymýšlejí nové a dosud nepoznané, milují teorie a hypotézy. Pokud tedy chceme 

svůj čas opravdu využít, bude dobré podávat informace deduktivně, tedy od 

9\ Předpokládané kvůli změně pohledu na problematiku. Protože typologii už nepoužíváme jako 
východisko, můžeme homogenitu skupiny pouze předpokládat. Jak jsme si vysvětlili dříve, 
respektujeme předchozí volbu studentů v pracovním kontextu, a svým očekáváním tudíž jen 
kopírujeme očekávání jejich okolí. 
92 Záměrně píšeme "nástin". Prezentovaný přístup vychází z teoretických úvah o typech a 
nezohledňuje žádné externí faktory. Sami jej považujeme za hypotézu vyžadující detailnější 
rozpracování a případně též empirickou validaci. 
93 Domníváme se ale, že empirický přístup neumožní přísně vzato více než popsat současnou 
situaci - jako bychom rezignovali na východiska. Pokud budeme považovat za užitečné pohled v 
následujících odstavcích změnit, využijeme k tomu poznámkový aparát. 
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obecného ke konkrétnímu94, a to nikoli jako učitel, ale spíše jako rovnocenný 

partner. 

V praxi to znamená vycházet z hlavního sdělení, ideálně prezentovaného jako 

hypotéza, a to pak podpírat postupně se rozvětvujícími východisky (důkazy nebo 

argumenty). Studenti mají příležitost hlavní sdělení a jeho východiska na různé 

úrovni abstrakce zkoumat (někdy se může zdát, že zpochybňovat) a lektor si s 

největší pravděpodobností udrží jejich pozornost. 

Výhodou tohoto přístupu je, že studenti od začátku vědí, co jim chce lektor sdělit. 

Při výkladu se nemusí zacházet do zbytečných podrobností. Spolehlivým 

signálem, že studenti už víc podpůrných informací nepotřebují, je absence dotazů 

a zpochybňujících komentářů. V takovém okamžiku je vhodné přejít k dalšímu 

konstruktu nebo zapojení nové látky do širšího kontextu. 

Z povahy tohoto přístupu jednoznačně vyplývá několik zásad, omezení a 

doporučení. 

Zaprvé, se studenty tohoto typu není vhodné (často ani možné) cokoli nacvičovat. 

Jednak je velmi nepravděpodobné, že bychom skupinu takto definovaných 

intuitivů měli kdy učit cokoli, co nácvik vyžaduje95, jednak mohou praktický 

nácvik pod vedením pedagoga považovat za něco pod svou úroveň. 

Zadruhé, může být nebezpečné probranou látku s těmito studenty opakovat. 

Vhodnější je předané závěry v okamžiku, kdy se s nimi pracuje jako s východisky 

94 Deduktivní pojetí výuky by se snad mohlo zdát nelogické (intuitivové používají při uvažování 
indukci, tj. velmi rychle dokáží ze skupiny faktů vyvodit obecně platný závěr) . Zároveň však 
předpokládáme,že indukci používají proto, že jim výsledek indukčního zpracovávání informací 
vyhovuje. Ať už je to příčinou nebo nikoli, víme, že při práci s detaily jsou intuitivové netrpěliví a 
po relativně krátké době ztrácejí pozornost. Díky deduktivnímu přístupu budou od začátku vědět, 
co jim lektor chce předat, a následně mohou zpochybňovat (tj . ověřovat si) východiska. 
95 Empiricky víme, že intuitivové přicházejí především ze strategické a taktické úrovně 
společností. 
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pro další diskusi, stručně připomenout. V okamžiku, kdy intuitiv látku pochopí, 

považuje opakování za naprostou ztrátu času. 

Zatřetí, při práci s intuitivy nebazírujme na definicích. Intuitivové chápou realitu 

jako něco, co se snažíme poznat, popsat, a tímjí vnutit strukturu (vědí, že výjimky 

z pravidel jsou projevem lidské neschopnosti popsat (možná neexistující) 

přirozené zákony). Pracují s obsahem pojmů, nikoli s pojmy samotnými. Definice 

jim brání v kreativním rozletu. 

Smysloví 

Vzhledem k tomu, že lidé lidé se smyslovým vnímáním hledají především 

aplikaci poznaného na praxi a že věří, že svět funguje podle pravidel, která 

poznáváme (výjimky jsou podle nich důsledkem hranice lidského poznání), 

doporučujeme při práci se senzorickou skupinou dodržovat několik zásad. 

Především je vhodné podávat látku od konkrétních východisek k obecným 

závěrům. Studenti ocení, pokud budeme vycházet z četných praktických příkladů, 

s nimiž se mohou sami ztotožnit. Velmi důležité je látku vykládat, tj. říkat, co se 

ví, nikoli s nimi hledat nepoznané. Lektor by měl být co nejkonkrétnější a 

nejpřesnější. Tomu napomáhá, pokud používá přesné definice (definice 

komunikují kromě obsahu další důležité sdělení : látkaje popsaná, tedy poznaná, a 

o popisovaném jevu tedy není potřeba dále přemýšlet). V závislosti na 

předchozích zkušenostech s teoretičtější látkou mohou abstraktní příklady 

považovat za úhybný manévr, ke kterému se lektor uhýbá, když je v úzkých. 

Analogie zpravidla považují za srovnávání nesrovnatelného. 
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Velký důraz je vhodné klást na opakování probrané látky a nácvik96 • Tomu 

napomáhají různé modely a mnemotechnické pomůcky. Studenti musí cítit, že 

lektor je s látkou velmi dobře obeznámen. V opačném případě by mohli 

pochybovat o jeho kompetentnosti. 

Diskuse 

Vidíme, že obě skupiny si v případě, že budou probírat stejnou látku, odnesou 

různé poznatky. Vidíme také, že u intuitivů si můžeme dovolil výrazně rychlejší 

postup a širší záběr než u senzorických studentů. A že Otázkou je, zda má smysl 

taková srovnání provádět. Podobné úvahy nás totiž mohou přivést zpět na úvod 

naší práce, kdy jsme přijali tezi, že je vhodné vzdělávací proces individualizovat. 

Není nakonec lepší studenty nerozlišovat a přistupovat ke všem stejně? I tento 

tradiční přístup má přece svá pro. Studenti si odnesou jak to, co je zajímá, tak 

určitě také alespoň něco z "druhého světa" . Co je lepší? 

Obraťme se pro (domníváme se, že definitivní) odpověď k empirii. Copak se 

naprosto stejně diferencovaný model nepoužívá (alespoň teoreticky) i v tradičním 

systému vzdělávání? Jak lépe definovat výuku na základní versus vysoké škole 

než pomocí důrazu na senzorické a intuitivní vnímání? A co výkaznictví v 

komerčních společnostech97? Náš přístup je stejný. A je tedy lepší než vzdělávání 

v nediferenciované skupině? Domníváme se, že takto položená otázka je neúplná, 

protože nezohledňuje kontext. Ten je určen prostředím, ve kterém fungujeme, v 

případě andragogiky prostředím, pro které studenty připravujeme. A to, jak jsme 

si ukázali, na své aktéry klade požadavky, jež lze snadno klasifikovat pomocí 

kognitivní preference. Stejné preference, z níž vycházíme v navrhovaném modelu. 

Jeho validitu ať ověří andragogická praxe. 

96 Empiricky víme, že na operativní úrovni se jedná především o nácvik dovedností, ovládání 

ťJopgrdambů a,td. . k' 'k . ". v k" ti v' , 

o ro ne, senzonc e, vy azy na operatlvm urovm versus manazers e In ormacm systemy s 
nejrelevantnějšími ukazateli na rovinách vyšších. 
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5.ZÁVĚR 

V poslední kapitole jsme dospěli k závěru svých úvah. Navrhli jsme empirický 

nástroj, který lektorovi poměrně spolehlivě umožní přizpůsobit styl výkladu 

očekáváním studentů. Zároveň jsme se ovšem odchýlili od teorie, která nás k 

přemýšlení o optimalizovaném vzdělávacím procesu přivedla. 

Lze namítnout, že naše výsledky nejsou dost dobré. Otázka je, jak kvantifikovat 

(nebo spíše definovat), co je dobré a co nikoli. Věříme, že navržená metoda může 

pomoci především začínajícím pedagogům pracujícím se skupinami dospělých, 

případně těm, kdo mají řízením osudu takovou roli nečekaně plnit. Lze namítnout, 

že je škoda spokojit se s tak hubeným výsledkem, když máme k dispozici nástroje 

typu MBTI. 

Typologické systémy jsou bezpochyby krásné a především funkčnÍ. Snad jsou i 

dokonalé. Ale neměli bychom zapomínat na to, že jejich takzvaná dokonalost se 

omezuje jenom na to, k čemu jsou určeny. Jsou dobré k tomu, abychom poznali, v 

čem máme předpoklady vyniknout, co nám vyhovuje a co na druhou stranu ne. 

Jsou nástrojem k vlastnímu poznání, ale také k zamyšlení nad tím, kde máme 

příležitost k dalšímu rozvoji. Jsou vhodné na to, abychom pochopili, že ostatní 

mohou vidět svět úplně jinak než my a že ani jeden pohled není nutně jediný 

správný. Pro aplikaci ve vzdělávání tyto systémy vytvořeny nebyly. Typologické 

modely, které za tímto účelem navrženy byly, jsou zase natolik složité, že si lze 

jen obtížně představit jejich širší nasazení ve vzdělávání dospělých. Jsme 

přesvědčeni, že rigorózní aplikace komplexních typologií je v oblasti vzdělávání 
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dospělých realistická jedině v individuální výuce. V tomto kontextu se 

domníváme, že naše závěry užitečné jsou. 

K tomu, abychom mohli ke všem studentům při nediferencované skupinové výuce 

přistupovat individuálně, musíme být vynikajícím lektorem. Takovým, který 

dokáže respektovat preference všech studentů, a přitom neztratí ze zřetele hlavní 

cíl, jímž je předat odpovídajícím způsobem látku. Vynikající lektor si uvědomuje, 

že při interakci se skupinou studentů je v pozici silnějšího on, a že je tudíž na 

něm, aby přizpůsobil svůj styl očekáváním studentů . Vynikající lektor je člověk 

vnímavý k potřebám druhých, zná zásady dobré komunikace a ví, že musí v prvé 

řadě (ač se to na první pohled zdá nelogické) naslouchat a s druhými jednat pokud 

možno tak, jak si to sami přejí. A k tomu MBTI ani žádný podobný nástroj 

nepotřebuje. 
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6.REsUMÉ 

Práce se snaží o nalezení obecného optimalizovaného modelu vzdělávání 

dospělých. Při přemýšlení vycházíme z definice příjemců na současném trhu se 

vzděláváním. Poté se na základě komplexního přehledu a následného kritického 

posouzení známých i méně známých typologických nástrojů (MBTI, Keirsey, 

Kolb, LS) zamýšlíme nad nejvhodnějším přístupem ke kategorizaci příjemců 

dalšího vzdělávání. Docházíme k přesvědčení, že existující nástroje, ač pro 

vzdělávání validní, nejsou pro andragogickou praxi nejvhodnější, a to především 

kvůli složitosti aplikace. Na závěr navrhujeme zjednodušený přístup vycházející 

zjungovské teorie osobnosti a nastiňujeme obecný systém výuky, který by se 

mohl ukázat jako efektivní. 

Práce může posloužit jako teoretické východisko k empirickému výzkumu, který 

by ověřil především vhodnost navrhovaného systému výuky jednotlivým 

empiricko-teoreticky stanoveným skupinám, případně jako návod pro začínající 

praktiky. 
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7.SUMMARY 

The present thesis attempts to find a general model for tailerod education of 

adults. The author start s off by defining the recipients in the current education 

landscape. Thereafter, he provides a comprehensive overview of both well- and 

less-known typologies (MBTI, Keirsey, Kolb, LS). Based on a critical assessment 

of the instruments in view of their appropriateness for the categorization in life

long learning, the author concludes that the existing approaches, while offering 

valuable insight, may be less than optimal for the education of adults, the reason 

being the complexity of application. The thesis concludes with a proposed 

approach drawing on Jung's personality theory, outlining a general method for the 

education in differentiated groups that could prove useful. The thesis can serve as 

either a starting point for further empirical research to validate the practical 

approach towards the differentiated groups determined with the empirical

theoretical model, or as a guide for junior practitioners. 
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