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Bakalářská práce „Etické a estetické aspekty v práci učitele odborného výcviku aneb co
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akcentovat etickou a estetickou vzájemnou koherenci, jako dvě složky, které se podílejí na
tvorbě našich hodnot, a proto je určena nejen učitelům uměleckých řemesel, kde estetika hraje
svou zásadní roli, ale i učitelům ostatních oborů.
Tato práce se snaží determinovat podíl morálních postojů v kontextu kvality činností
a také výchovy. Má v úmyslu vyzdvihovat fakt, že charakterové vlastnosti jako je poctivost
a píle jsou i v dnešní konzumní společnosti stále platné; že roste zájem o řemeslníky, nositele
těchto morálně volních vlastností, i v evropském kontextu. Tato bakalářská práce si klade za
cíl dokázat pravdivost lidového rčení že „řemeslo má zlaté dno.“
Při zpracování bakalářské práce budou využívány základní metody pro tvorbu odborných
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„Jaký větší a lepší dar obci přinést můžeme, jako jestliže mládež vedeme a cvičíme?“
J.A.Komenský

1. Úvod
Učitel byl vždy nositelem a ukazatelem určitých morálních a kulturních hodnot. Ať se jednalo
o kterékoliv období naší historie, vždy tu byla osobnost učitele, která se snažila, dle svého
nejlepšího svědomí, vštípit mladému člověku základy slušného chování a v co nejširším
měřítku předat něco z kulturního dědictví.
Školní zařízení jsou, hned po rodině, první institucí, která již od útlého věku ovlivňuje
utváření hodnot a postoje jedince, a to jak nepřímo jen samotným pobytem v kolektivu, tak
i přímo záměrným výchovným působením pedagoga. Vždy ovšem vyvstává otázka, na kolik
je schopen své žáky ovlivnit. Je mnoho aspektů, které toto ovlivňují, jako například věk
studenta s jeho schopnostmi a intelektuální podporou, prostředí ve kterém vyrůstá, prostředí,
kde probíhá výchovný proces, či jak učitel dovede žáka motivovat a mnoho dalších důvodů,
nad kterými se budeme společně zamýšlet v této práci.
Činnost, respektive postavení učitele, je velice komplikované, a to z důvodu neomezené
univerzálnosti a flexibility, která je nejzásadnějším požadavkem hned vedle odbornosti.
Žákovský či studentský kolektiv je stále se měnící soustava, kde vznikají nečekané situace, ať
mimo výuku nebo přímo během výukového procesu. Ač mají žáci-studenti často obecně
negativní postoj k výchovnému procesu ve škole, praxe ukazuje, že i přes vylepšování
a modernizování výukového prostředí, hraje i nadále osobnost konkrétního učitele
významnou roli v postoji - student - škola.
Tato práce nepředkládá odpovědi na otázky, které si kladou vychovatelé a učitelé od
pradávna, totiž na kolik je školní edukace schopna ovlivnit žákovu mysl, návyky a tvorbu
jeho hodnot. Lidská mysl je tak složitý organismus, že se nikdy nedozvíme odkud přijaté
návyky, názory nebo postupy chování pocházejí. Avšak utváření hodnot ve fázi vývoje
osobnosti by měl být jeden z prioritních cílů každého učitele, bez ohledu na jeho odbornost či
na fakt, v jakém výchovném procesu působí.
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Jaké jsou aspekty osobnosti učitele, které vedou k úspěchu? Záměrem této práce je také
pokusit se alespoň částečně vymezit otázky osobních kvalit „ideálního“ pedagoga, nejen
z pohledu profesionálního, ale především jako člověka. Jelikož jeho veškeré postoje, názory
a řešení psychologicko-vzdělávacích metod jsou v nepřetržitém drobnohledu studentů.
Soustavné zkulturňování školního prostředí by mělo vést pedagogy k hlubšímu zamyšlení nad
otázkami blízce souvisejícími s různými etickými postoji. Z tohoto důvodu se také seznámíme
s nově předloženým předmětem Etická výchova, který vznikl pod záštitou MŠMT v roce
2009.
Druhá část práce bude věnovaná estetice, jež nás neustále obklopuje a je součástí našich
veškerých činností, stejně jako etika. Je východiskem zvnitřněného krásna, které vychází
navenek. Je to další postoj, jiný pohled na hodnoty, je to východisko hodnot, o kterých bylo
již zmiňováno. Estetika je výsledek našeho snažení, je to odraz vlastního oduševnění
a zkultivování vlastní osobnosti, která pak vychází navenek. Estetika je forma, které jsme
dosáhli, je to obraz toho, čeho jsme dosáhli.
Každý učitelův jednotlivý postoj, každé jeho rozhodnutí či sebemenší činnost podléhá nějaké
formě. Vzhledem k tomu, že učitelova existence ve školním prostředí (a často nejen tam) je
od začátku do konce veřejná, je tudíž stále v zorném poli studentů. Je tedy žádoucí, aby tato
forma byla v co nejvyšší možné kvalitě. Každá stránka charakteru, emocí, komunikačních
i různých praktických dovedností se konkrétním způsobem projevuje na venek. Estetická
stránka učitele odborných předmětů je ještě ztížena požadavky na jeho zručnost a praktičnost.
V závěru práce pak zhodnotíme průzkum, který byl zaměřen na etické chování vůči žákům
nejen při vyučovacím procesu, ale především mimo něj, o přestávkách, při přesunech tříd
nebo v časech stravování. Průzkum měl prokázat, zda došlo k obecnému posunu v chování
učitelů vůči žákům ve srovnání se způsoby z minulých let totalitního režimu, kdy učitel jen
výjimečně přistupoval k žákovi jako k sobě rovnému.
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2. Etika
2.1 Úvod do etiky
Než se zaměříme na etiku ve školním prostředí, která je naším hlavním tématem, podíváme se
na etiku z obecného hlediska; k tomu nám na začátek pomohou některé definice odborných
publikací. Pedagogický slovník (1995, s. 63) uvádí, že etika je teorie o mravnosti, která se
zabývá hodnotovým základem postojů, jednání a chování lidí. Jedná se systém mravních
norem, tvořících základ společnosti, vymezující postavení člověka ve společnosti a
poskytujících kritéria jeho morálního jednání. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním
principů a hodnot, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existují možnosti voleb.
Hodnotí činnost a postoje člověka z hlediska zla a dobra. Etika je souhrn filosofických názorů
na mravnost, původ a podstatu morálního vědomí a jednání. Vydělila se jako jedna
z nejstarších částí filosofie; byla považována nejčastěji za praktickou filosofii.
Etika se zabývá tím, co je správné a co nesprávné; zkoumá mravní rozhodnutí lidí a způsoby,
kterými se je snaží odůvodnit. Etika je tak rozsáhlý předmět, že není snad žádná oblast života,
ve které by se nedala etika uplatnit. (Thompson, 2004, s. 11). Rašková ve svém zamyšlení nad
etickou výchovou ve školách uvádí, že etika je „filozofická disciplína, která se zabývá vztahy
lidského jednání k mravním normám, původem i povahou těchto norem, jakož i smyslem
lidského života a problémem jeho štěstí“ (2009).
Etika se neomezuje na fakta, ale staví na nich. Etický argument, který nestojí na faktickém
základě, bychom těžko posuzovali. Mravní rozhodnutí je vždy ovlivněno řadou faktorů a týká
se vždy konkrétní situace. Započneme-li zkoumat mravní rozhodování lidí, některá dilemata
konkrétních situací jsou snazší jiná komplikovanější, ve skutečnosti nejsou žádné dvě situace
totožné. Proto je také nesnadné jejich posuzování a stanovení pravidel, podle kterých je
posuzujeme. V etice jde pouze o správné otázky, správné odpovědi neexistují.
Věnovat se etice tedy znamená hledat základní principy, podle kterých by se chování mělo
řídit. Když se zaposloucháme do toho, jak ostatní lidé odůvodňují svá jednání, vede nás to
k zamyšlení nad tím, co je k tomu vedlo, jakými důvody se řídili. Pokud se tedy ptáme, co je
či není správné nebo jak by se lidé měli chovat, zjišťujeme tím, na základě čeho lze považovat
určité jednání za správné či nesprávné. Jinými slovy, zjišťujeme, jaké jsou normy lidského
chování (Thompson, 2004).
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Každá etika souvisí s určitým světonázorovým přesvědčením myslitele. Každá etika však věří,
že existuje dobro a že je možné ho poznat, věří v lidskou sounáležitost a důstojnost každého
člověka a odpovědnost v lidském konání (Bílý, 2005, s. 12).

2.2 Základní přístupy
Pro lepší orientaci se seznámíme se čtyřmi základními přístupy:


Deskriptivní etika – popisuje mravní rozhodnutí hodnoty, které zastává
konkrétní společnost. Můžeme například říci, že některé společnosti schvalují
trest smrti, zatímco jiné nikoliv. Můžeme nejen popisovat jednání lidí, ale také
i důvody, kterými své činy vysvětlují. Klíčovým rysem deskriptivní etiky
ovšem je, že se nesnaží najít to, co je správné nebo není. Pouze danou situaci
popisuje. Deskriptivní etika má svůj význam především pro další oblasti etiky,
bez informací o situacích by neměly na čem stavět svou teorii.



Normativní etika – zkoumá normy, kterými se řídí lidé ve svém mravním
rozhodování. Zabývá se otázkami, jež se týkají toho, co by člověk měl dělat,
a hodnot, které mravní rozhodnutí vyjadřují (nazýváme je axiologické otázky).
Normativní etika jde o krok dál než deskriptivní etika, ptá se „Je správné to či
ono dělat?“



Metaetika – je teorie, která se snaží odůvodnit jazyk, kterým hovoříme
o morálce. Etika tak zkoumá pomocí diskuse samu sebe. V průběhu 20. století
se především britští a američtí filozofové zabývali jazykem, kterým jsou
determinovány konkrétní etické situace. Místo otázky: „Je toto správné?“, se
ptali: „Co znamená, když řeknu, že toto je správné?“



Aplikovaná etika – je brána za nejdůležitější oblast etiky. Nikoho by
nenapadlo se o etiku zajímat, kdyby v životě člověka nenastávaly situace, které
vyžadují morální rozhodnutí. Téměř v každé oblasti života existují morální
otázky. Uveďme si několik nejvýznamnějších oblastí – lékařská a právní etika,
bioetika (zejména otázky genetiky), etika životního prostředí, obchodní etika,
nebo etika v učitelství, kterou se budeme zabývat později (Thompson, 2004, s.
11-13).

Etiku také rozlišujeme, podle významného filozofa 18. století I. Kanta, na autonomní
a heteronomní. Autonomní etika (z řec. autonomos – řídící se vlastními zákony) je postoj,
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kdy si člověk morální pravidla určuje nebo přijímá sám. Naproti tomu stojí morálka
heteronomní, tehdy jsou pravidla určena nějakým účelem nebo stanovena a případně
i vymáhána cizí autoritou (Bílý, 2005, s.13).

2.3 Historický kontext
2.3.1 Antické období
Člověk zasahuje do dění světa, je tedy zodpovědný za tyto události. Etika se vztahuje směrem
ke společnosti, ve které žijeme. Etikou míníme vztah k ostatním lidem, etické city jsou blízké
společenským citům. Kdybychom žili na světě sami, o etice bychom stěží přemýšleli. Proto se
etikou, morálkou neboli mravním postojem člověka, zabývají filosofové již od starověku.
Byli to nejprve myslitelé, kteří se zabývali zejména idejí dobra a spravedlností. Podle Platóna
je idea dobra zdrojem všech hodnot. Platón (428-347 př. n. l.), se ve svých spisech
nazývaných Ústava, právě zabývá spravedlností. Formou sokratovského (Sokrates předchůdce Platóna, moudrý antický řečník, jež byl popraven v roce 399 př. n. l. kvůli svému
morálnímu přesvědčení) dialogu spis prozkoumává různé definice a poté rozvíjí svou
systematičtější představu o ideálním státě a o postavení filosofů-vládců v něm. Dále pak
pojednává o etických principech a o obecné povaze spravedlnosti. Platón zde také rozvíjí
teorii „idejí“, kde rozlišuje mezi vnější podobou věcí, které vnímáme pomocí smyslů,
a skutečným bytím, které lze poznat pouze rozumem. Dochází k přesvědčení, že každý
sleduje své vlastní zájmy, ale společnost musí vytvořit řád a spravedlnost, aby tyto
sebestředné zájmy jedinců držela na uzdě ve prospěch ostatních a zabránila tak anarchii. Lidé
pak dodržují zákony, protože se bojí následků.
Podle Platóna poznáváme ideje prostřednictvím rozumu, nikoliv z pouhé zkušenosti.
Prohlásíme-li o dvou věcech, že jsou krásné, pak máme na mysli určité pojetí krásy, které je
zcela nezávislé na těchto dvou příkladech. Hodnotíme situaci naším ideálním pojetím
vytvořeným naším rozumem. Platónova teorie je postavena na myšlence, že se rodíme do
tohoto světa s povědomím o tom, co je dobré či krásné, i když to jsou věci nekonkrétní
a těžko popsatelné. Takto řeší otázku, jak je možné, že můžeme hovořit o věcech, jež jsme
nepoznali pomocí našich smyslů.
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Ještě bychom zmínili zajímavou myšlenku tohoto myslitele, která se zabývá podstatou
lidského jednání každého člověka, a řadí jí do tří složek – rozum, vůle a žádosti. Základní
hybnou silou lidského chování jsou žádosti, jež musí být za každou cenu ovládány vůlí.
Nakonec je tu rozumové já, které má za úkol rovnováhu a používá vůli k ovládnutí žádostí
(Thompson, 2004, s. 53-62).
Významným myslitelem té doby byl Aristoteles (384-322 př. n. l.), který je považován za
otce etiky. Jeho nejslavnější dílo se jmenuje „ Etika Nikomachova“. Tuto knihu napsal pro
svého syna Nikomacha, aby jeho krédem bylo: „Aby se člověk stal opravdovým člověkem,
musí využít všech možností směrem k dobrému…“ (Bílý, 2005, s. 11). Hned v úvodní části
zde najdeme jeho pojetí etiky: „Každé řemeslo a každé zkoumání, stejně jako každý čin
a rozhodnutí, zřejmě usilují o dosažení nějakého dobra; dobro tedy můžeme označit za cíl
veškerého snažení“ (in Thompson, 2004, s. 65). „Dobro“, zde v tomto pojetí, znamená cíl
i účel; je to něco, o co usilujeme pro ně samé, nikoliv pro dosažení něčeho jiného. Aristotelés
se snaží o dobro nejvyšší. Výsledek pak nazývá slovem „eudaimonia“, což je všeobecně
překládáno jako blaženost nebo štěstí. i když například radost, porozumění nebo čest jsou již
samy o sobě cíle hodnotné, lidé o ně usilují právě proto, že hledají pocity blaženosti. Podle
Aristotela nikdo nehledá blaženost, aby tím dosáhl něčeho jiného. Slovo „eudaimonia“, které
měl Aristotelés na mysli, neznamená pouze štěstí, ale i ctnost. Což je značný rozdíl v našem
novodobém pojetí. Je to spojení dobra v nás, způsob našeho chování a náš přístup k sobě
i ostatním. Pokud někoho nazveme ctnostným, takový člověk bude laskavý, velkorysý
a především morální.
Aristotelés si uvědomoval, že jeho pojem štěstí si vykládají lidé po svém, proto jasně tuto
filosofii rozdělil na tři způsoby chápání života. Za prvé to byl život uspokojení, o kterém se
vyjadřoval nesouhlasně; druhý způsob nazval politickými aktivitami, které považoval za
velmi důležité, protože chápaly etiku v kontextu zapojení se do veřejného života. Třetím
způsobem života byl pak život zasvěcen studiu, kterého si cenil nejvíce.
Na rozdíl od Platóna, pro kterého je nejvyšší metou „idea dobra“, jakožto neskutečný,
transcendentní stav, který nelze prožít, Aristotelovo hledání „štěstí“ je naopak stav z tohoto
světa, cesta skutečných lidí za skutečným cílem. Tímto pojetím zpřístupnil etickou stránku
života ostatním lidem a ovlivnil budoucí generace filosofů, kteří budou na jeho myšlenky
navazovat. Podle Aristotela je jedinečným rysem lidského života rozum. Rozumem pak
řídíme a kontrolujeme naše touhy a budujeme střídmost a odvahu, což jsou hlavní ctnosti.
Schopnost myslet řadí nejvýše, avšak nespatřuje v něm jen schopnost logického uvažování,
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ale upozorňuje i na mravní aspekt. Rozum potřebujeme k tomu, abychom naplnili své lidství
(Thompson, 2004, s. 65-71).
Epikurejská filosofie pojmenována podle Epikura (341 – 270 př. n. l.) vychází především
z myšlenky, že celý svět je složen z atomů. Veškeré dění v něm je má podstatu absolutního
determinismu. (Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věci,
včetně každého lidského rozhodnutí, je důsledkem předchozích událostí a stavů věcí.) Vesmír
tak nemá mravní povahu, je zcela neutrální. Pokud se lidé rozhodnou jednat morálně, je to jen
jejich rozhodnutí na cestě k jejich vlastním cílům, jak dosáhnout blaženosti. V tom
následovali Aristotelovy myšlenky. Umění dosahovat blaženosti chápali podobně v tom, že
ačkoli svou svobodu omezujeme, dosažená střídmost rozumem vede pak dlouhodobějšímu
pocitu štěstí. Posun od Aristotela s Platónem můžeme pozorovat v přístupu k veřejnému,
obecnému dobru, které je zde na ústupu, a je kladen důraz na potřeby jedince. Tradiční ctnosti
jsou stále uznávány, ale spíše nežli společenské zájmy, jsou více upřednostňovány cíle
jedince. Etické otázky se v tomto období začínají měnit směrem k potřebám jedince.
Člověk musí usilovat o to, aby vždy a vše konal v souladu s přírodou. Cílem blaženého života
je rozkoš, jež se shoduje s přírodou. Ctnostný člověk ovládá svoje pudy, vášně i ducha, ví, jak
má využívat rozum a přemáhá strach anebo předsudky; je svobodný a nic ho nepřekvapuje
a na nic se naváže, ale současně ho všechno pojí v jednotu s přírodou a celým světem; ví co je
pro něj přiměřené a co nepřiměřené, nedělá si prázdné naděje, jde za hlasem rozumu. Jedná se
o individualistickou morálku, která má jednotlivci poskytnout co nejvíce štěstí, která je pak
poskytnuta celému okolnímu světu.
Stoikové stavěli svou etiku a pohled na vesmír odlišně od Epikurejců. Zakladatelem této
školy byl Zenón (přibližně 334 – 262 př. n. l.). Jejich základní princip, uspořádání vesmíru
nazvali „logos“, což je božská prozřetelnost, která určuje všechno dění svou podstatou je
dobrá. Je zcela bezpředmětné dávat si za cíl štěstí, když je již ve vesmíru vše předem dané.
Vše určuje mravně dobrá síla. Každý lidský čin je řízen vesmírnými zákony, proto tam, kde je
svobodná vůle v rozhodování a my se chováme morálně, pak i naše jednání zapadá do
vesmírného řádu věcí. Udělejte, co je správné a ostatní nechejte na Bohu. (Thompson, 2004,
s.72-73) Později tyto myšlenky ovlivnily římské filosofy, jako byli například Seneca (1 - 65 n.
l.) nebo císař Marcus Aurelius (121 – 180 n. l.)
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2.3.2 Středověká etika
Další historickou postavou filosofie, která se zajímala o etické otázky, byl Tomáš Akvinský
(1225 – 1274). Středověký katolický filosof a teolog scholastické tradice. (Scholastika je
souhrnný název pro středověký směr filosoficko-teologického učení o křesťanských
dogmatech

a jejich

interpretacích

(Encyklopedický slovník,

1993,

s.

986).

Jeho

nejzásadnějším dílem je rozsáhlá kniha nazvaná „Summa theologická“. Byl to nejvýznamnější
teolog té doby; roku 1323 byl prohlášen za svatého.
Vycházel z křesťanské tradice a usiloval o racionální podložení křesťanské morálky. Zásadní
vliv na něj mělo dílo Aristotelovo, které se ve 13. století na evropských univerzitách začalo
znovu zkoumat a vyučovat. Spojením náboženské tradice katolické církve a světské filosofie
Aristotela vzniklo pojetí etiky známé jako přirozený zákon.
Přirozený zákon vycházel z Aristotelovy myšlenky, že každá věc sleduje nějaký účel, který se
projevuje v její přirozené formě, a usilovat o naplnění tohoto účelu je nejvyšším dobrem.
Lidský rozum, který člověk dostal od Boha, je východiskem morálky. Aristotelés učinil
zásadní rozlišení mezi dvěma příčinami – působící příčinou a účelem. Působící příčina je
změna, jež vyvolá následky; je to právě to, když se ptáme a hledáme příčinu: „Proč se to
stalo?“ Hledáme, zkoumáme detaily těsně před událostí, hledáme příčiny, které přispěly
k události. Vše můžeme zkoumat z hlediska působících příčin; příčiny výsledků zjišťujeme
podle na sebe jdoucích událostí. Přirozený zákon je založen na racionálním základě poznání
toho, co Bůh stvořil. Takovým způsobem Tomáš Akvinský propojil Aristotelovo učení
o činitelích a cílech s křesťanskou představou Boha, který dává účel všemu. Etika přirozeného
zákona závisí na přesvědčení, že svět byl navržen rozumově a účelově uvažujícím stvořitelem
(Thompson, 2004, s. 75-82).
Morálka člověka v tomto období má božský původ. Morální city, vědomí a pravidla byla dána
stvořitelem, a církev má za úkol tyto morální zákony zajišťovat. Víra je tedy vrcholem
morálky a jejím konečným cílem je dosažení věčného štěstí spočívajícím v intelektuálním
nazírání na boha. Jeho základní idea je hledání boha a příprava k posmrtnému životu; láska
k bohu je nejvyšší morální hodnotou.
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2.3.3 Novověk
Etika v novověku se začíná radikálně měnit. Na evropské půdě se začíná rodit nový
společenský systém – kapitalismus. V tomto období se nejrozvinutější státy Evropy formují,
absolutistické monarchie bojují s feudální reakcí, je to období sociálních konfliktů, což se
samozřejmě nutně odrazilo i v eticko-filosofických koncepcích. Nové koncepce se nemohou
již spokojit se středověkým pohledem na svět a postavení člověka v něm. Renesanční
humanismus reaguje na středověký teocentrismus, (světonázor pokládající za základ světa
boha, jemuž je vše podřízeno), který neuznává lidské hodnoty v člověku. Je to návrat ke
starověké koncepci člověka a přírody.
V období renesance je člověk centrem filosoficko – estetických úvah; opěvuje se jeho
duševní i tělesná krása a vysoko se vyzdvihují schopnosti tvořit. Charakteristickým znakem
morálních představ humanistů je individualismus. Do popředí se dostávají radosti
pozemského života. V polemice proti středověkému asketismu se obracejí do antiky
k epikurejcům, a zdůvodňují nový etický pohled vycházející z usilování o slast, jež je dána
člověku přírodou. Pokud je člověk stvořený k tomu, aby usiloval o tyto své nejkrásnější
pocity, pak i svět, do kterého se člověk narodí a ve kterém žije a jedná, je dokonalý a stvořený
pro slast. Příroda člověka obdařila nejen smyslovými orgány, ale také mu dovoluje kochat se
krásou kolem sebe. Lidé za účelem dosažení svého štěstí jsou schopni překonávat i největší
překážky a to vede k pevnosti charakteru a statečnosti. Důstojnost člověka spočívá v uznávání
možnosti povznést se z „barbarského“ stavu do stavu skutečně lidského – civilizovaného.
Dochází ke kulturnímu rozmachu (Čipkár, 2003).
Francouzský renesanční myslitel a humanista Michel de Montaigne (1533 – 1592), který
vytvořil nový literární útvar „esej“, za hlavní předmět právě ve svých esejích považuje
přirozenost člověka a zákony lidské mravnosti. Všechny ostatní záležitosti jsou relevantní jen
do té míry, pokud tím člověk přispívá k rozvoji praktické morálky. Jeho etické učení má
základ v rozumném a ctnostném životě. Lidskou osobnost je třeba brát jako autonomní
a autentickou. Jeho etika dává akcent na soběstačnost člověka a na cíl, který nenajde nikde
jinde, než v sobě samém. Život musí mít důstojný smysl na základě svého morálního jednání
a konání (tamtéž).
Zakladatel etické teorie v Anglii filosof Tomas Hobbes (1588 – 1679) ve své práci
„Leviathan“ položil základní kámen liberálního myšlení v Evropě. Budoucnost viděl ve
vytvoření smlouvy mezi panovníkem a jednotlivcem. Ten by ovšem měl absolutní moc.
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Jednalo by se o vzájemně prospěšnou dohodu, která by vedla k vytvoření společenství. Podle
Hobbese je člověk od přírody sobecké povahy, proto se rozhoduje spíše citem, nežli
rozumem. Z toho důvodu by tato smlouva zajišťovala alespoň nějakou jistotu (Thompson,
2004, s. 86). Rovněž John Locke (1632 – 1704) zastával podobný názor o smlouvách,
a panovník by byl v roli arbitra v případě neshody. Lidé si vytvářejí vztahy mezi sebou
a uplatňují i nějaké nároky, proto je potřeba mít zde takovou autoritu, která by případné
problémy řešila. Autoritou by ovšem nebyl jediný panovník, ale státní správa (tamtéž). To je
základní kámen moderní demokracie. Z pozdější doby jsme poučeni o tom, že záleží, jakým
způsobem taková státní správa zachází se svým úřadem. Jeho hlavní přínosem do výchovy
vycházejí z díla „Myšlenky o výchově“ odkud pochází názor, že lidská mysl je „nepopsaná
deska“ (tabula rasa), která se formuje až empirickou zkušeností. Locke tvrdil, že „dobro“ je
vše, co zvyšuje potěšení a snižuje bolest, avšak jeho žák třetí hrabě ze Shaftesbury (že 1671
– 1713) toto tvrzení rozvedl do myšlenky, že mravní soudy se řídí mravním citem, a tedy jsou
založeny spíše na emocích než rozumu. Představil tak etiku založenou na mravním citu. Také
soudil, že ctnostný člověk omezuje své city a pohnutky natolik, aby mohl být v souladu
s ostatními lidmi (tamtéž, s. 90).
Baruch Spinoza (1632-1677) holandský filosof, zastával názor, že mravnost je určitou
vnitřní podmínkou osobnosti, že to je součást podstaty člověka. Dobro a zlo jsou jen způsoby
myšlení, příroda je dokonalá. V závislosti od myšlení vzniká, že to, co může být dobré pro
jednoho, nemusí být dobré pro druhého. (Čipkár, 2003). Jean-Jacque Rousseau (1712 –
1778) francouzský filosof, je toho názoru, že morálka jedince je ukotvena v jeho svědomí, ale
vždy se realizuje ve společenském kontextu – mravní otázky se týkají toho, jak se k sobě
navzájem chováme. (Thompson, 2004. s.88) V jeho díle Emil aneb o výchově je hlavní
myšlenkou vychovávat člověka svobodného, kterého nebude společnost do ničeho nutit
a bude respektovat jeho individuální zvláštnosti. Jeremy Bentham (1748 – 1832) se zajímal
především o sociální podmínky doby, ve které žil, z toho vyplynula teorie etiky nazvaná
utilitarismus. Je to směr, který posuzuje činy podle očekávaných výsledků a zvažuje
následky dodržování obecných pravidel. Vychází z „principu užitečnosti“, to znamená, že v
každé situaci, která vyžaduje mravní rozhodnutí, by měl člověk udělat to, co povede k co
největšímu blahu co největšího počtu lidí (Thompson, 2004, s. 93).
Immanuel Kant (1724 – 1804). „Svobodný se cítím jen tehdy, kdy si uvědomuji svou
schopnost mravní volby.“ V mnoha ohledech Kant představuje zlomový okamžik v etice – po
něm už nebylo možné přehlížet aktivní úlohu člověka, který morálně jedná; morálka není
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kdesi mimo ve faktických důkazech, které můžeme analyzovat, ani ve výsledcích, jež
můžeme předvídat, ale jen v uplatňování svobody a dobré vůle. Podle něj víme všichni, co
znamená mravní závazek, a věříme, že se něco „ má“ udělat bez ohledu na důsledky, které
z toho pro nás plynou. Z jeho díla nezvaného Kritika praktického rozumu z roku 1788 je
převzata slavná tato citace: „Dvě věci naplňují mysl vždy novým a vzrůstajícím obdivem
a úctou, čím častěji a vytrvaleji o nich přemýšlíme: hvězdné nebe nade mnou a mravní záklon
ve mně... “ (Thompson, 2004, s. 106).
Kant nepozoruje svět, aby se tázal, jestli je mravní volba a svoboda možná, namísto toho
začíná u zkušenosti mravní volby a poté se snaží zjistit, jaké jsou její důsledky. Při úvahách
o mravním závazku došel k tomu, že morálka obsahuje kategorický imperativ. „Jednejte tak,
aby maxima vaší vůle mohla vždy být současně uplatněna jako princip vytvářející univerzální
zákon a také, abyste lidskost, ať svou nebo i nebo jiného člověka, mohli považovat nejen jako
prostředek, ale i jako samotný cíl.“ (Thompson, 2004, s. 111). V praktickém uvažování to
znamená, že bychom měli něco dělat bez ohledu na pravděpodobné důsledky (například vždy
říkat pravdu). Vedle toho je třeba rozlišovat mezi hypotetickým imperativem, který nám
říká, co bychom měli udělat k dosažení určitých výsledků (vždy mají podobu „pokud..., pak“).
V Kantově etice jde o projevy vůle. Chováme-li se k ostatním laskavě, je to projevování naší
dobré vůle. To odkrývá v člověku ctnosti, o kterých se zmiňoval již Aristotelés, a je to
chápáno jako lidská dokonalost. Plnění našich povinností není jen poslušnost, ale právě
i projev dobré vůle. Vše, co děláme, je projevem naší dobré vůle (Thompson,2004 s. 105 113).
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) byl německý filosof, který se ve svém
etickém pojetí zbavil subjektivismu, ale přesto nepotlačil osobnost. Hegel vysoko hodnotí
mravní význam práce, která vytváří prostředky nevyhnutelné pro život i samotného člověka.
Chápe práci jako rodovou vlastnost člověka a jako prostředek k sebepojetí. Práci, tvorbu
člověka označuje jako činnost s mravním rozměrem, jako humanizující prostředek. Soren
Kierkegaard (1813 - 1855) dánský filosof a psycholog je obecně považován za zakladatele
existencionalismu (filosofická škola, která se zabývá povahou a významem lidské existence);
má za to, že lidskou existenci zakládá a formuje osobní volba. Kladl důraz na odpovědnost
jednotlivých rozhodnutí, které mají za úkol utvářet lidský život. Tvrdil, že životní cesta
člověka prochází třemi stádii – estetické, etické a náboženské. V estetickém stádiu člověk
hledá příjemné pocity, klade důraz na věci kolem sebe, z kterých má požitek a radost, jako je
například pocit z dobře vykonané práce, své tvorby a nadání. Etické stádium je typické pro
16

hledání vlastní identity, hledá sám sebe a snaží se žít v harmonii se svým okolím.
V posledním, religiózním stádiu člověk hledá své pravé bytí v náboženském způsobu
existence (Čipkár, 2003).

2.3.4 Etika 20.století
Existencialismus patří k nejznámějším a nejvlivnějším myšlenkovým proudům 20. století.
Nejedná se o filosoficko - etický směr, ale spíše o široce koncipované filosofické východisko
etiky, které umožňuje rozmanitost myšlenek a postojů.
Karl Jaspers (1883 – 1969), německý filosof a lékař, vyjádřil, že ve svém skutečném bytí
(existenci) je člověk celistvou a neopakovatelnou bytostí. Podstatou je svoboda, kterou má
člověk ve svém nitru. Člověk si má vždy zachovávat svou autentičnost, řídit se svými pocity,
náladami a sklony, má být k sobě především upřímný. Za své činy je člověk zodpovědný jen
sám sobě, sám je tvůrcem všech morálních hodnot. Jean Paul Sartre (1905), filosof, etik,
spisovatel a dramatik. Existuje pro něj jen jediný morální imperativ – být autentický. Aby
člověk dosáhl autentičnosti, musí stále volit a uskutečňovat svobodu. Naše morální svoboda je
ve významu, jaký člověk připisuje situaci, ve které se nachází a ve způsobu, jakým ji
prezentuje. Člověk volí mezi mnoha možnostmi, ale až po své volbě se dozví, co zvolil. S
volbou člověka souvisí i jeho angažovanost, buď je pasívní či aktivní. Sartre byl toho názoru,
že lidské bytosti utvářejí své životy tím, co dělají a jak se rozhodují. (Thompson, 2004, s.
132).
Teorie etiky má bez vztahu k praktickým morálním otázkám jen vskutku omezený význam.
Rozvoj aplikované etiky se na akademické půdě v polovině 20. století pozastavil. Filosofové
se více zajímali o metaetické otázky, neboli zda je mravní tvrzení vůbec možné a jak lze
prokázat pravdivost. Avšak v dalších desetiletích se tradiční oblasti etiky započaly rozšiřovat
o další: jako například o environmentální, obchodní etiku, lékařskou a pomáhajících profesí.
Morálku doprovází mnoho emocí, které nejsou vždy v souladu s racionálním přesvědčením.
Někteří jednotlivci anebo i skupiny vnímají křivdu, nebo věří, že pravda, za kterou bojují, je
na jejich straně. Ale má-li toto intuitivní poznání vést k pozitivní změně či úspěšně
završenému sporu, pak musí být podpořeno racionální a aktuální argumentací. Proto může
aplikovaná etika i v budoucnu sehrát pozitivní roli (Thompson, 2004 s. 158).
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3. Etické aspekty v práci učitele
3.1 Morálka
Účelem tohoto krátkého historického přehledu je doložit jak již od počátku lidské kultury byla
silná potřeba člověka nějakým způsobem vymezovat etiku jednání a konání. Lze také
vypozorovat jak myslitelé a filozofové postupně docházeli k tomu, že morální postoje člověka
stojí na počátku každého konání, že právě kvalita morálního postoje jedince určuje jeho
lidskou kvalitu. Ve vzdělávacím procesu slýcháváme více o morálce než o etice. Slovo etika
pochází z řeckého ethos – mrav. Stejný význam má termín „mos“, od něhož je odvozeno
slovo morálka. Etymologicky jsou etika a morálka synonyma. Etika je pojem, který se běžně
užívá pro určitou část vědní disciplíny praktické filosofie. Etika je vědou o mravnosti, řeší
problém mravního dobra. Je tedy teorií, přičemž morálka je praxí. Je tím, čím se chceme řídit
v životě. Morálky mohou být různé – individuální, národní, náboženské atd. Morálka
obsahuje vše, o čem člověk přemýšlí a co dělá vzhledem k činění dobra. Naopak etika je věda
vedená obecnou logikou, tudíž je jen jedna (Bílý, J. 2005, s. 11).
Slovník morálku neboli mravnost chápe jako schopnost člověka reflektovat a řídit se svým
svědomím, posuzovat lidské činy z hlediska dobra a zla; chápe ji jako abstrakci obecně
lidských norem, principů a ideálů. V širším pojetí i označován jako souhrn pravidel chování
a konvencí závazných pro individuální chování. (Encyklopedický slovník, 1993, s. 703).
Mravnost je povahou sociální, tudíž se týká lidského života. Jejími základními pilíři jsou
nutnost rozhodování a odpovědnost za svá rozhodnutí. Mravnost nacházíme tam, kde je
prostor pro svobodnou volbu (Dorotíková, 2003, s. 8).
Mravnost chápána jako celek zahrnuje vztah mezi tím, co má být a co je. Je to vztah mezi
zájmem společenským a individuálním. Tím, co je dobré a špatné, vyjadřujeme morální
hodnocení všech sociálních jevů i jednání jednotlivců, a to ve všech situacích. Mravnost je
určitou interpretací skutečna. Skrz mravnost jsou interpretovány mezilidské vztahy. Každý
mravní čin nám sděluje, že daná situace, která může být vyřešena rozmanitým způsobem, byla
vyřešena v zájmu harmonických mezilidských vztah (Bílý, 2005, s. 16). Mravnost lze vytvořit
z každého vztahu člověka k okolnímu prostředí.
Otázkou zůstane, možná na věky, na kolik tyto morální postoje vycházejí z nitra člověka, jsou
děděny historií a člověk se s nimi narodí a nachází je ve svém rozumu, nebo je člověk získává
sociální cestou ve výchově, jak to tvrdil například Locke.
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3.1.2 Svět morálních hodnot
Jsou dva různé pohledy na hodnoty ve výchovném procesu. První pohled se týká tvorby
morálních hodnot, které jsou základními kritérii člověka v jeho rozhodování.
Druhý náhled na pojem hodnoty se týká osobního sebeurčení, ke kterému učitel denně
přispívá a spoluvytváří jej svým přístupem ke konkrétnímu žákovi.
S morálkou jsou vždy spjaty hodnotové otázky. Závažnými otázkami všem epoch jsou otázky
vyvolané konkrétní existencionální situací společnosti a jejími sociálními problémy vyvolané
potřebou změnit hodnotový systém. Každá doba je dobou zvláštní a jedinečnou, vzešla ze
svých historických souvislostí a představuje i svůj určitý systém hodnot s jemu vlastními
prioritami, rozporností, stabilitou a perspektivou. Jen v konkrétní podobě mohou být
jednotlivé hodnotové systémy přijímány nebo naopak předmětem kritiky. Etické hodnoty,
které jsou považovány za sociální normy, vznášejí relativně trvalé nároky na kvalitu, průběh
a podobu mezilidských interakcí. Jsou trvalou součástí všech hodnotových soustav, protože
jsou vlastnostmi vztahů umožňujících soužití uvnitř každého společenství. (Dorotíková, 1998,
s.10)
Morální postoj se vždy vztahuje k nějakému subjektu. V našem případě to budou postoje
spojené s výchovnou činností v edukačním procesu. Postoje, které učitel reprezentuje, ať
vědomě či nevědomě. Etický postoj můžeme chápat jako počátek nesobeckosti; vnitřní cesta
člověka od svého ega směrem k subjektu. Je to duchaplný způsob, jakým člověk reaguje na
nastalé situace; kdy člověk nazírá na situaci ze svého osobního pohledu a zároveň i z pohledu
vnějšího. Otázkou zůstává, nakolik vychází z charakterových vlastností člověka a v jakém
rozsahu jej získáváme během života.

3.1.3 Svět osobních hodnot
Každý člověk se potřebuje cítit hodnotně. Proto se ujalo a již zlidovělo řčení – je méněcenný.
Každý jedinec potřebuje vědět, že jeho činnost je ceněna společností. Jeho prvotním životním
úkolem je najít takovou činnost, ve které nalezne uspokojení a která bude korelovat s jeho
hodnotovými názory. Právě nedostatek uskutečňování těchto jeho hodnot vede člověka již od
mládí k činům, které ani sám nemá v úmyslu. I to je jeden z úkolů výchovného systému,
předcházení takovým situacím. Toho se dá docílit časným diagnostikováním vloh a nadání, to
jsou ty činnosti, pro které jsme se narodili. Právě škola by měla plnit tuto úlohu a mladého
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člověka směrovat. Na rozdíl od rodiny, škola disponuje odborníky, kteří by tento úkol měli
považovat za svou prioritu.
Každý učitel, bez ohledu na obor a místo působení, by měl mít osobní zájem na rozvoji
každého jednotlivého žáka nebo studenta, se kterým přijde do styku. Nevěnuje mu svůj volný
čas, ale svůj individuální přístup, své osobní názory a zkušenost. Tento přístup je jeden
z každodenních způsobů, jak budovat v mladém člověku pocity výjimečnosti, hodnoty jeho
autonomie a originality, ale zároveň i tímto konáním mu dokazujeme, jak je důležité mít
zájem o druhé.
Bohužel, typické pro předešlá léta byla výchova plná ovládání a manipulace; uniformní
myšlení, které nerespektuje individualitu osobnosti žáka, a dokonce ani pedagogovu. Ovšem
velký počet učitelů, kteří v současné době působí na českých školách, vychází z podmínek
minulého režimu, což zpomaluje proces „reformy svobodného myšlení.“ Deník Dnes uvádí,
že v současné době je průměrný věk učitelů základních škol 48 let, z celkového počtu 76 448
učitelů v ČR. Například v Moravskoslezském kraji učí na základních školách každý čtvrtý
učitel ve věku nad padesát let. Na Liberecku je to pak dvanáct procent penzistů. Ředitel
olomouckých školských inspektorů Miroslav Straka ovšem k tomuto faktu dodává, že ne vždy
je to na škodu, „v některých případech je kvalitní učitel v penzijním věku lepší než začínající
pedagog bez jakékoli praxe“ (Dnes, 2015).
Avšak praktiky minulého režimu jsou ještě stále v živé paměti. Dokonce i pedagogický
slovník pod pojmem „pedagogická etika“ se zmiňuje o nepřijatelných postupech: „Zkušenosti
ukazují, že ne všichni pedagogové používají eticky přijatelné postupy, dospívají k eticky
přijatelným

výsledkům.“

Slovník

takové

chování

učitelů

nazývá

„pedagogenní

a didaktogenní“ (Průcha, 1995, s. 146). Není vhodné kohokoli vinit z neetického chování při
vyučování, ale jak velká je šance, že se tyto učitelé naráz změní a budou ke každému
jednotlivému dítěti přistupovat s úctou a respektem?

3.2 O výchově
Již od biblických dob se lidé snaží najít obecná pravidla morálky, tedy jakési cílové hodnoty,
k nimž má být člověk vychováván. Mnohé z nich přetrvávají dodnes v nejrozmanitějších
modifikacích a současně každá doba se znovu a znovu zamýšlí nad tím, k čemu a jak
vychovávat nejmladší členy společnosti. (Pelikán, 1997, s. 7)
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V úvodu zamyšlení o výchově použijme slova J. A. Komenského: „Učit znamená vést od věci
známé k neznámé, a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a nikoli
nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi
a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před
ním a lákám ho, aby šel za mnou.“ (in Kumpera, 2004, s. 44). Tato úsměvná ukázka ze 17.
století jen dokazuje, že etický přístup k žákovi ve výchovném procesu byl a je žádoucí již
„odnepaměti“.
Vše, co se týká výchovy, týká se také etiky. Je to způsob našeho přístupu k výchově. Je to
něco, co se člověk stále učí, protože během života, (profesního nebo občanského) přicházejí
nové situace, ke kterým musí zaujmout nejvhodnější morální stanovisko. Učitel zde
reprezentuje velmi důležitou část svého působení – své morální postoje. V těchto postojích
pak učitel nastavuje zrcadlo žákům nebo studentům. Ať se jedná o jakoukoli sebemenší, na
první pohled nevýznamnou situaci, která vyžaduje morální postoj, učitel se nachází jako první
v zorném poli studenta. Bude to právě jeho postoj, jež nějakým způsobem zasahuje do tvorby
názorově hodnotového žebříčku studenta. Učitel tak vymezuje svými postoji morální hranice,
která platí jak pro něj samotného, tak pro studenty. Mládí je hledání hranic. Hranic naprosto
všeho. To tedy platí i pro hledání morálních postojů jednání a do-utváření hodnotového
žebříčku každého jednotlivého studenta.

3.2.1 Učitel – „vychovávatel“
Vedle své odborné stránky, na kterou je dáván největší důraz již v přípravě na učitelskou
dráhu, učitel je vždy také „vychovávatel“, ať se jedná o promyšlené jednání či nikoli. Učitel
by ovšem měl být natolik psychicky zralý a socio-kulturně vyspělý, že si plně uvědomuje,
a tím pádem i řídí, to, co činní a to, co říká. Čím je žák mladší, tím více učitel plní roli
vychovatelskou. Čím je pak student starší, role učitele se nemění, jen jeho přístup. Ovšem žák
stále přejímá to, co mu přijde v daný okamžik pro něj podstatné v jeho právě se nacházející
vývojové fázi. Žák samovolně přejímá názory. „Nemusíme děti vychovávat, jen o ně
pečujme. Příroda je utvořila tak, aby byly schopné se učit samy. My dospělí máme za úkol je
vést a chránit jejich svobodu, aby mohli rozvinout, projevit, co v nich je.“ (Aldort, 2015).
Každé dítě bude v jiném věku připraveno. Není-li psychicky připraveno na danou situaci, na
právě probíhající výukový program, učitel s tím nic nezmůže. Nejvíce konfliktů ve školním
prostředí má důvody v nezralosti žáka. Je-li naopak připraveno, náš úkol je ukázat mu, jak
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postupovat. V reálném světě, v modelové situaci nebo mu to vysvětlit. Pokud má větší
problém s kázní, je to proto, že není ještě dostatečně zralý. Učitel může zvolit jinou formu,
dovoluje-li to situace. V každém případě „děti se učí to, jak se k nim chováme. Budeme-li se
na ně rozčilovat, (což se bohužel ve výuce děje poměrně často) naučíme je rozčilování.
Budeme-li se k nim chovat bez respektu, i ony se naučí chovat se bez respektu k druhým.
Přistupujeme-li k nim s laskavostí, je to jediný způsob, jak se ji mohou naučit.“ (tamtéž).
Nezískal-li žák takovýto přístup v rodině v předešlých letech, kdy se formovala jeho
osobnost, pak by právě školní prostředí vedené učiteli mělo nabídnout získání základních
morálních hodnot během řízené socializace a zkulturňování osobnosti. Nejedná se o suplování
povinností rodiny, je to jen další fáze výchovy.

3.2.2 Které výchovné priority žádá společnost v dnešní době?
Společnost si musí nejprve ujasnit, jaké hodnoty bude preferovat a podle toho pak vychovávat
budoucí učitele. Co bude po nich požadovat? Jakého občana chce vychovávat? Jaké by měl
mít morálně volní vlastnosti, nebo jakých návyků a dovedností si naše společnost vůbec cení?
To je otázka hodna ministra školství. Možná i to je jeden z důvodů, proč má dle našeho
vzdělávacího systému v ČR každá škola možnost vytvořit si svůj vzdělávací plán. Aby v něm
mohla akcentovat například své výchovné priority ve svém speciálním výchovném programu,
jako je například nově vzniklý předmět nazvaný „Etická výchova“.
Pokud je v zájmu společnosti vychovávat občany s vlastnostmi, které jim umožní uspět
v budoucnu na trhu práce, bude nezbytné výchovu a výuku určitým konkrétním směrem
namířit. Otázkou ale zůstává, zda budou takové vlastnosti i korespondovat s našimi lidskými
hodnotami? Budeme-li vychovávat děti k sebe-prosazení, mohou být současně ohleduplné
a tolerantní k druhým? Ovšem, budeme-li je vychovávat ke skromnosti, k úctě k druhým a
k respektování zásad obecné lidské slušnosti, nezůstanou jen někde na okraji společnosti?
(Pelikán, 1997, s. 5)
Jakákoliv školní výchova by měla ukazovat mladým lidem způsob, cestu, jak přistupovat ke
svému jednání vůči věcem kolem sebe, sobě samému i vůči ostatním. Pomoci jim najít cestu
k dobru v sobě, a tím i směřovat člověka k lásce a nenásilí.
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3.2.3 Etická výchova jako předmět
Otázkou, jaké morální kvality by měly být akcentovány na našich školách, se zabývalo
nemálo odborníků v době, kdy MŠMT sestavovalo kurikulum pro Etickou výchovu. Jako
ostatní předměty převzaté z RVP, i tento otevírá možnosti k různému pojetí, které si konkrétní
škola vytvoří sama ve Školním vzdělávacím programu. Avšak je velmi nesnadné
konkretizovat tento předmět, protože jej nikdo nestudoval, jelikož jej do současnosti žádná
fakulta nenabízí. V celém školství je vnímáno, obzvláště v dnešní době, kdy vznikají nové
hrozby patologických jevů spojených s médii, že etická výchova by měla být součástí
každého vzdělávacího procesu. Ideální stav by byl, pokud by se podařilo každé škole, aby
tento „předmět“ prostupoval napříč celým programem (Motyčka, 2009). To by především
musela být zajištěna naprostá součinnost všech pedagogů působící na konkrétní škole, a dále
pak jasně a pevně ukotveny konkrétní nástroje. Toto pojetí zatím necháme budoucnosti i když
zcela jistě působí v našich školních zařízeních mnoho pedagogů, pro které je samozřejmostí
dávat důraz na etické postoje různých situací vzniklých během výchovného procesu.
Pokud by se měl tento předmět zařadit samostatně do vyučovacího programu školy, je nutné
se zaměřit na způsob jeho vyučování. Na českých školách se stále preferuje výuka frontálním
způsobem, což by ovšem nebylo vhodné pro výuku tohoto předmětu. Kurikulum tohoto
předmětu akcentuje pojmy jako je: pro-sociální chování, neagresívním způsobem obhajuje svá
práva, analyzuje etické aspekty různých životních situací, aplikuje postoje a způsobilosti,
které rozvíjejí mezilidské vztahy, vytváří si zdravé sebevědomí…(MŠMT, 2010). Takovýchto
pojmů je v kurikulu předmětu celá dlouhá řada. „Tento dokument nenabízí koncept
systematického utváření mravního charakteru žáka od předškolního věku až po ukončení
docházky na střední školu, témata jsou uvedena spíše epizodicky“ (Vacek, 2009).
Před zařazením tohoto předmětu do školního vzdělávacího programu by bylo třeba jej nejprve
upravit, promyslet a shodnout se na nejvhodnějším způsobu jeho výuky. Bylo by vhodné jej
vyučovat především zážitkovou formou výuky, což by možná vyžadovalo zvolení
speciálních podmínek, jako je vhodný prostor, velikost skupin, možná i specifické rozdělení
studentů, atd.), má-li být tento předmět prezentován jako samostatný, pak musí být na takové
úrovni, aby studenti neměli sebemenší pochyby o jeho náplni.
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3.3 Učitelské dilema
Jakákoli lidská společnost vlastní určitá pravidla, daná, vyřčená nebo i nevyřčená. Je na
člověku, zda má zájem se s nimi obeznámit, a také, zda je míní dodržovat. Jedna ze
souvisejících otázek je, jaký by měl být jeho postoj, pokud s některými konkrétními pravidly
vnitřně nesouhlasí. Pak se před ním otevírá veliký prostor dalších možností k uvažování. Hrát
roli bude konkrétní situace, zda se v tomto případě jedná o postoj osobní, či je to profesní
záležitost. V postavení učitele má jeho postoj vždy společenský dopad. Jakou měrou to které
řešení situace dopadá na studenty, je neměřitelné. Pedagogické rozhodování je velmi
komplikované z toho důvodu, že pedagog zastupuje své profesní postavení, ale zároveň i své
vlastní, a tyto dva postoje nemusí být vždy v souladu.
Zásadní specifikum učitelské profese se nachází právě díky tomuto neustálému
rozhodování, které je stále konfrontováno s názory studentů. Je tedy nějaký způsob
„správného“ reagování pedagoga? Dorotíková (2003, s. 13) uvádí, že cílové jednání vyžaduje,
aby člověk vnímal svět subjektivně. To znamená, byl schopen vztáhnout jej k sobě, přistoupit
k němu jako ke „svému“ světu. Chová-li se člověk utilitárně, neboli účelově, jeho svět je plný
významů a hodnot. Objektivní znalosti nejsou tímto přístupem nijak zpochybněny, naopak
dovolují člověku se správně orientovat v různých sférách. Podstatné ale je, „ve prospěch
jakých významů a hodnot se bude člověk angažovat“; to souvisí s jeho „subjektivním“
přístupem k světu (tamtéž). Avšak i sebemenší případná neupřímnost pedagoga může mít
nepříjemné následky v dalším vztahu s žáky. a to se jen může jednat o postoj, který právě
neměl v úmyslu zvolit, protože se otázka mohla týkat například hodnocení politických
postojů. Studenti jsou vnímaví a taková jedna neupřímnost by mohla způsobit velkou
nedůvěru studentů do budoucna. Důvěra mezi učitelem a studenty je delikátní věc, která se
dlouho buduje a je nutné o ni pečovat. Bez ní student nepřijme učitelovy názory, a tudíž ho
nemůže nijak ovlivňovat; narušení harmonie vzájemného porozumění naprosto devalvuje
učitelovo snažení. Kasíková (2007, s. 121) to definuje jako vzájemnou součinnost učitele
s žáky. Celistvost výuky je dána vnitřními vztahy uvnitř systému, které jsou ve vzájemném
propojení a i se vzájemně ovlivňují.
Pokud se tedy učitel ocitne v takové názorové dvojakosti, v dilematu, v takovém případě je
nutné si uvědomit na prvním místě, že nejedná jen za sebe, že jeho postoj tvoří precedens
(neboli prvotní řešení) pro žáky. Vždy by měl vzít v úvahu výchovný následek a důsledek.
V tom je rozhodování učitele velmi komplikované. V takovém případě musí zvažovat situaci
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ze všech stran, než přistoupí k samotnému rozhodnutí. To jsou situace, které učitel musí řešit
denně během vzdělávacího procesu.
Společně s rodinným prostředím, učitel svými názory přispívá k tvorbě hodnotového žebříčku
žáků, tudíž k rozvoji jejich rozhodování. Čím je důvěra mezi žáky a učitelem větší, tím
častější a závažnější jsou dotazy na postoje učitele k rozličným sférám života. To zvyšuje
nároky na komplexnost osobnosti učitele.
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4. Jaký by měl být učitel?
4.1 Ctnosti
Jakými schopnostmi by měl učitel vládnout? Je to schopnost zjednodušení, schopnost syntézy
jakéhokoliv problému. Žák očekává, že mu bude vše vysvětleno jazykem, který je přiměřený
jeho věku a schopnostem. Učitel by měl informace žákům zpřístupňovat, přetvářet je na
aplikovatelné v jejich životě. K dispozici má svůj tematický plán, který si vytváří, učební
pomůcky a osvojenou didaktiku. Další složka se již týká jeho vlastních názorů a zásad
výchovy, které se vytvářely po celý jeho život, ty se stávají stěžejními ve výchovném procesu
na pozici učitele. Pokud se rozhodne v této složce něco změnit, bude měnit sebe samého.
Každá doba se snažila determinovat charakterové vlastnosti učitele; člověka, který bude
zodpovědný za výchovu mládeže, udržovat kontinuitu tradice a zároveň bude i pokrokový,
protože každá doba má i svůj vývoj. Každé historické období ovšem uznává rozdílné hodnoty
a tudíž má i odlišný postoj k výchově.
Tomáš Akvinský ve svém díle Summa Theologiae zmiňuje lidské vlastnosti, které jsou
známkou morálního života a jež byly pojmenovány jako „čtyři základní vlastnosti ctnosti“,
jsou to – rozumnost, spravedlnost, statečnost a uměřenost. Najdeme je také u Platóna,
Aristotela a také i u stoiků. Představují lidské vlastnosti, jež jsou podle rozumu potřebné
k morálnímu životu (Thompson, 2004. s. 80).
Tyto čtyři základní ctnosti byly vyřčeny již před více než 2 tisíci lety a zásadní hodnoty v nich
spatřil i Tomáš Akvinský ve 13. století. Přestože byl zcela jiného vyznání než jeho předchůdci
ze starověku, na těchto ctnostech vystavěl svou filozofii. Vyvstává tedy otázka, co si o těchto
charakterových vlastnostech myslíme dnes, o několik století později. Neměly by být právě
těmi základními vlastnostmi, kterých si ceníme u lidí a jež bychom tím pádem uvítali i u
učitelů našich dětí? Mají pro nás stále hodnotu? Nebo jsme již lidsky „zakrněli“ a jde nám jen
o odbornost, bez ohledu na to, jaké lidi naše společnost vychovává? Tyto vlastnosti nemohou
zaručit společenský úspěch, ani kladné výsledky na trhu práce, nemohou zaručit nic víc, než
je naše vlastní svoboda jednání v jakékoli situaci, v jakémkoli zřízení.
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4.2 Žádoucí charakterové rysy osobnosti učitele
Charakterové osobnostní rysy jsou zásadní pro osobnost pedagoga. Tyto rysy determinují
chování jedince vůči sobě samotnému a také vůči ostatním. Podle Jankovského (2003, s. 66),
je charakter zařazován mezi geneticky nejméně ovlivnitelné osobnostní rysy, a proto člověk
nese za svůj charakter také plnou odpovědnost.
V málokteré jiné profesi hrají charakteristiky osobnosti zúčastněných subjektů tak velkou roli,
jako je tomu v případě učitelů. (Průcha, 2009, s. 188). Již v antické době byly vytyčovány
požadavky na žádoucí rysy osobnosti učitele. Jedním z prvních pokusů formulovat
charakteristiku činností a osobnost učitele v českých zemích byla příručka J. Engelberta
(bavorský kronikář a opat), z roku 1814. Jeho výčet se týkal těchto osobnostních rysů:


motivace k povolání: „náchylnost k tomu úřadu“, „dobrá vůle…obcování
s dítkami nesmí jemu ošklivost, ale radost působiti“



talent pro povolání: „učitelská schopnost“



kognitivní vybavenost: „zdravý rozum, zdravé rozvážení, dobrá paměť
a nějaký podíl přirozeného vtipu“, atd.

Každý bod v tomto výčtu charakteristických znaků skrývá vždy nekonkrétní, nejasné,
abstraktní pojmy, které se snaží formulovat to, o co se teoretici pokouší dodnes. Jsou to pojmy
těžko uchopitelné, tudíž i těžko měřitelné. Je to hledání vhodných termínů pro úspěšného
pedagoga.
V prvním bodě se autor zmiňuje o vnitřní motivaci jedince, kterému činí radost být mezi
studenty; to se kupříkladu adept na učitelský obor nemůže dozvědět, pokud nezačne učit.
Podobně tomu bude i s talentem, o kterém se zmiňuje druhý bod; měřit můžeme například
inteligenci, ale míru vrozených schopností nikoliv. V posledním bodě pak najdeme „zdravý
rozum“ nebo „zdravé uvažování“, což se i těžko definuje; anebo podíl přirozeného vtipu.
Odborníci teoretici mají stále zájem o upřesňování těchto vlastností, aby mohli garantovat
jistou kvalitu, efektivnost a výsledky edukačních procesů. Dokonce i Průcha, jakožto jeden
z nejvýznamnějších teoretiků vědního oboru pedagogika dnešní doby, sám konstatuje, že
i přes velkou početnost konkrétních výzkumů je vědecké poznání stále dosti nedokonalé. Jak
se žáci učí a co se naučí, je závislé na určitých rysech učitelovy osobnosti. (2009, s. 189)
k determinaci vlastností dnešních učitelů si Průcha propůjčil Windhamovu studii z roku 1988:
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stupeň učitelovy kvalifikace



rozsah výcviku



specializace



věk



profesní zkušenost



etnická příslušnost



verbální schopnost



postoje

Tento druhý strukturovaný výčet se snaží mít víceméně měřitelné pojmy, avšak o charakteru
učitele nám toho moc neprozradí. Snad jedině poslední položka „postoje“ nějakým způsobem
koreluje s Engelbertem. Tyto postoje v sobě ukrývají celou škálu názorů, rozhodnutí a třeba
i životních mouder. Z celého výčtu Průcha (2009, s. 190) vyzdvihuje jen „verbální schopnost“
(verbal ability), neboli komunikační dovednost, jež byla potvrzena mnoha empirickými
analýzami jako asi největším facilitátorem. Je to zcela pochopitelné, že verbální komunikační
schopnosti vyšly ve studiích jako nejpodstatnější. Je to také hlavní učitelův prostředek
v komunikaci s žáky.
Rozsah učiva učitelových profesních činností je tak obsáhlý a především rozmanitý, že žádný
učitel nemůže tento rozsah splňovat rovnoměrně (Průcha, 2009, s. 191). Jen některé
z charakteristik mají přímý vliv na kvalitu a efektivnost výuky, leč učitelé jsou navzájem
velmi odlišné osobnosti. Proto i determinanty efektivní výuky budou v konkrétních případech
rozdílné. Učitelé se odlišují svými hodnotovými preferencemi, motivacemi, postoji i zájmy,
proto nemůže ani existovat univerzální definice dobrého učitele.
V roce 1991 byl v Čechách publikován (pouze jen ve skriptech) mnohaletý průzkum
J. Pelikána, (in Průcha, 2007, str. 192-193), který probíhal za spolupráce Výzkumného ústavu
odborného školství v průběhu 70. – 80. let. Tento výzkum se týkal učitelů pražské střední
školy a byl zaměřen na otázky, zda existují přímé souvislosti mezi charakteristikami
osobnosti učitelů a jejich pedagogickým působením, popřípadě i které konkrétní vlastnosti
mají určující vliv. Toto jsou zjednodušené a upravené charakteristiky přímo autorem.
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Úroveň pedagogické práce učitele závisí na:


stupni a míře sociability učitele



typu vzdělání



oblibě ve sboru



interakci se žáky a její úrovni



odbornosti



přiměřenosti klasifikace



organizačních schopnostech



míře tvořivosti

Nás především zajímají determinanty, které bychom nazvali spíše vrozenými charakterovými
vlastnostmi, než vědomostmi získanými studiem nebo zkušeností. Na rozdíl od Windhamovy
studie, Pelikánova škála obsahuje některé body, které jsou zcela neměřitelné a naznačují, že
pravda o vhodných charakterových vlastnostech učitele se bude skrývat mezi pojmy, jako
jsou: sociabilita, schopnost se začlenit, podobná flexibilitě, o které se ve školství v posledních
letech velmi často hovoří; obliba, což je podobné sympatii a je to naprosto nezhodnotitelné;
schopnost interakce, to se týká odvahy hovořit o čemkoliv a na posledním místě najdeme
míru tvořivosti, která se obecně vnímá jako nadání.
Co nám dokazují tyto studie? Především ukazují, jak nesnadné je vymezit vhodné vlastnosti
pro uchazeče pedagogické profese; z toho vyplývá, že je i dosti složité je dokazovat při
přijímacích řízeních; a že i po úspěšném absolvování pedagogické fakulty není nikde
zaručeno, že bude tento učitel úspěšný ve výukovém procesu.
Vezmeme-li jen tuto poslední studii, která nese v sobě osm položek, polovina z nich nějakým
způsobem ukrývá morální postoje jedince, altruismus, filantropii, smysl pro chápání jeden
druhého, trpělivost s druhými, ale i vlastní potřebu být mezi lidmi.

4.3 Kdo bude učit?
Jací lidé se hlásí na pedagogické obory? Kdo by měl učit mladou generaci? Empirické šetření
provedl R. Havlík (1995) pod názvem „Jaký bude učitel“. V tomto dotazníku, který se zadával
při přijímacím řízení na pedagogickou fakultu, se zjišťovalo, jaké motivy a představy
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o budoucnosti vedou k volbě studia učitelství. Analýza dotazníku ukázala nejprve veliký
počet zájemců o studium na pedagogické fakultě, avšak hned poté vyjevil skutečnost, že
přihláška na tuto fakultu byla jen pojistkou pro případ, že se nedostanou na jinou,
preferovanější vysokou školu.
Také z dalších detailnější šetření již přijatých uchazečů vyplynulo, že motivace ke studiu
nebyla až tak pozitivní, jak by si pedagogická fakulta představovala, 59 % studentů 1. ročníků
přiznalo fakt, že i přes absolvování náročných přijímacích zkoušek ke studiu učitelství se
rozhodovali na poslední chvíli. Z toho vyplývá, že motivace ke studiu nebyla promyšlená
a dlouhodobá, a tím pádem, že o fakultu neměli moc velký zájem. Z dotazníku také vyšly dva
zajímavé ukazatele, totiž, že pouhých 36% procent studentů by (hypoteticky) znova volili
stejnou fakultu. Zda se tento obecný postoj změní, záleží na celé politice vzdělávacího
systému. Možná, že „pouhá“ změna v politice ohodnocování učitelské profese by vykonala
i změnu v myšlení mladých talentovaných lidí, kteří preferují nepedagogické profese.
Podle některých odborníků v západní Evropě si společnost v současnosti začíná uvědomovat
závažnost školní edukace. Z toho důvodu vzdělávací politika začíná více věnovat pozornost
výběru těch, kdo se mají stát učiteli. V jednotlivých státech se uplatňují různě náročné
a složité procedury pro výběr studentů učitelských oborů vysokých škol. Průcha (2009, s.
205) uvádí příklad z Finska, kdy jejich nosná myšlenka zní: „Kvalita učitele pro vzdělávání
národa je závislá na úspěšném výběru správného druhu studentů pro přípravu k učitelskému
povolání.“ Přijímací řízení je situováno do dvou fází, v té první jsou uchazeči nejen
hodnoceni za dosavadní výsledky ze střední školy, ale přihlíží se především k jejich
mimoškolní činnosti s mládeží, sportovnímu nebo uměleckému nadání. Zajímavá je ale fáze
druhá, kde se uchazeč účastní takzvané „mikrovýuky“ se skupinkou dětí, kde je sledována
jeho interakce s dětmi, vrozené komunikační schopnosti a jiné dovednosti vhodné pro
učitelskou profesi. Zdroj uvádí, že tento proces je náročný jak finančně, tak organizačně,
avšak své výsledky přináší v podobě vysoké kvality učitelů, ale obzvláště v minimálním
odlivu učitelů do jiných oborů.
Co tato druhá fáze prokazuje? Je to přímý způsob jak alespoň částečně zjistit některé
charakterové předpoklady, které se jen těžko učí; o jejich vymezení se pokusil Pelikán ve
svém zkráceném výčtu, jsou uvedeny ve stati 4.2.; například je to stupeň a míra sociability,
interakce se žáky a její úroveň, vrozená organizační schopnost nebo i míra tvořivosti, je-li
k tomu časový prostor; možná bychom ještě přidali jednu podstatnou věc, a tou je vnitřní
potěšení nacházet se uprostřed dětí, jak to uvedl v prvním bodě J. Engelbert z roku 1814.
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Z toho je patrné, jak moc je podstatné správné vymezením požadavků na budoucí učitele
a jejich zkoumání. Fakt, že se vědečtí pracovníci pedagogického oboru stále zabývají
problematikou zjišťování vlastností uchazečů, také dokazuje, že bez tzv. „učitelského nadání“
lze vychovat jen odborníka v oboru, ale nikoliv úspěšného a spokojeného učitele.

4.4 Jak vybrat správného uchazeče?
V současné době, pomineme-li talentové zkoušky na některé obory, je většinou kladen důraz
v přijímacím řízení na dosavadní znalosti z oboru, kam se uchazeč hlásí, a na široký rozsah
všeobecných znalostí, které se zkoumají pomocí různých testů studijních předpokladů nebo
Scio testů. Školské ústavy nabízející pedagogické vzdělání preferují studenty s vysokou
úrovní kognitivních schopností, zajímají je lidé s kritickým a logicko-analytickým myšlením,
s nejširším

společensko-humanitním

základem

a zároveň

s kvalitním

matematickým

uvažováním. To jsou ukazatele stávajících kritérií, které uznává naše současná společnost.
Možná se toto děje z obecného důvodu vyhnutí se odpovědnosti za rozhodování. Máme-li
k dispozici počitatelné výsledky, naše rozhodování je minimalizováno a o stávajících
kvalitách, anebo také o budoucím pedagogovi v podstatě může rozhodnout i počítač;
koneckonců to se děje při vyhodnocování testů. Avšak jak se zjišťují další lidské vlastnosti,
bez kterých je výuka jen jakési „informatorium“?
Velice zvláštním ukazatelem by mohl být fenomén „neaprobovaní učitelé“. MŠMT ve své
analýze zaměřené na kvalifikovanost učitelů základních a středních škol v ČR ve školním
roce 2008/2009 uvedlo, že v českém školství pracovalo 17 345 učitelů bez kvalifikace z
celkového počtu 132 611 učitelů. To v součtu znamená 13%. Ovšem nejhůře na tom byl
Karlovarský kraj, kde nekvalifikovaných učitelů bylo 35% (MŠMT, 2015).
Tyto výsledky ovšem dokazují jedno zásadní zjištění, a to, že celkem velký počet učitelů (více
než 17 tisíc) se celkem odvážně, bez předešlé přípravy, rozhodli ze svého vnitřního pohnutí,
stoupnout za katedry. Jaké osobnostní rysy je vedly k tomu, že se rozhodli právě pro
učitelskou profesi? Pravděpodobně v sobě našli potřebu být mezi mladými lidmi a i spící
učitelské nadání. Možná se v minulosti zalekli přijímacích zkoušek; důvody má každý své, ale
zcela určitě všechny tyto osoby budou mít podobné charakterové vlastnosti nebo vrozené
schopnosti, které jsou již zmíněny výše (míra sociability a tvořivosti, slušné verbální
vyjadřování, nebo vrozená schopnost interakce).
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Tato čísla odkrývají fakt, že stále je a bude určitý nemalý počet populace, který v sobě nese
tyto již zmiňované vlastnosti; takové, které vedou člověka k tomu, aby si stoupl před žáky.
Záležet bude na zatraktivnění učitelské profese, ale především na správném výběru uchazečů;
k tomu by mohly pomoci například speciální promyšlené psychologické dotazníky, které by
měly patřičnou váhu v rozhodování a které by zjišťovaly již zmiňované znaky vypovídající
o „učitelském nadání“. Jelikož by vyhodnocování takového dotazníku bylo značně
komplikované, a také z důvodu přesnějších rozhodnutí, mohlo by vyhodnocování například
proběhnout vícekrát a nezávislými hodnotiteli.
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5. Učitel odborného výcviku
5.1 První učitelé
Představme si počátek lidské existence, velkou rodinu či tlupu jako prvotní sociální skupinu
v době kamenné (od počátku lidstva až do asi 5500 let před Kristem); člověk, aby přežil
v drsné přírodě, si musí vyrábět nástroje. K tomu je vyzbrojen svou vynalézavostí a zručností.
Ovšem stejně jako je tomu v dnešní době, každý člověk nevyniká kreativitou či novými
nápady anebo zručností. Tedy i mezi pravěkými lidmi byli jedinci, na které se chceme v této
části zaměřit; byli tací, kteří vynikali právě v těchto dovednostech, jako je zručnost
a vynalézavost.

Takový člověk, který měl v budoucnu zdokonalit svůj první primitivní

nástroj, například pazourek, dostal možná počáteční radu od starších, mezi kterými vyrůstal,
nebo jen viděl, jak to ostatní dělají. To byly jeho jediné vstupní informace, zbytek bylo jen na
něm.
Tento náš jedinec se s tím ale nespokojil. Napadlo ho, že je potřeba mít svůj nástroj například
ostřejší, tenčí či subtilnější nebo jej lépe upevnit na násadu, či třeba i vrýt ornamenty do
dřevěné rukojeti. Zcela jistě si tato svá zlepšení a nálezy nenechal pro sebe, protože jinak by
nenastal nikdy žádný vývoj. Ovšem my můžeme dnes v muzeích pozorovat, jakým tempem se
řemeslo v konkrétních oblastech vyvíjelo. Právě tento vývoj pozorovaný na dochovaných
předmětech a nástrojích nám umožňuje lépe stanovovat jejich stáří. Proto bychom možná,
samozřejmě s menší nadsázkou, mohli tvrdit, že „učitel odborného výcviku“ stál na počátku
lidské kultury a dovednosti.
Vedle komunikace, kterou se jako prvotní dítě učí zvládnout v rodině, je setkávání se
s nástroji, jež jeho rodiče používají. Nejdříve se je učí různým způsobem používat, poté, co se
stane zručnějším, následují již první pokusy o zhotovení si vlastních nástrojů k přežití
v nehostinné přírodě. Buď se spokojí s „technikou“, kterou se naučí od svých nejbližších,
bude chtít své nástroje zdokonalovat, jak jsme se již zmiňovali v předešlém textu, tak bude
vedle svých pokusů i vyhledávat pomoc u dalších členů své komunity a bude hledat vhodný
příklad učitele.
Vzhledem k tomu, že nás historie později poučila, jak si pokolení předávalo své poznatky,
mohli bychom věřit, že tomu tak s největší pravděpodobností na počátku bylo. A zde také
vyvstává jedna ze základních otázek učitelské profese, že je to právě mladý člověk otevřený
novým myšlenkám, který si vybírá vhodný příklad pro svou edukaci. Učitelem v tomto
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případě se stává zvolená osoba jakoby náhodně, která se nachází nečekaně v pozici edukátora,
(z anglického „educator“, ten, kdo vyučuje).
Stává se jím někdo, kdo svou zručnost zatím nikomu nenabízí. Jen si například běžnou,
doposud všemi používanou techniku nejdříve zcela osvojil a pak ještě zdokonalil; v našem
případě, kdy ještě víceméně zápasil s hmotou, (Filip, 1997, s. 9) tak vyhledával spíše
vhodnější materiály, například pro lepší upevnění svého pazourku nebo k dokonalejšímu
zpracování kamene. Ovšem dělal to tak zručně, že ostatní uvěřili jeho dovednostem
a schopnostem a srocovali se stále častěji kolem něj, učili se napodobováním, tak jak to
dělávali dříve i od svých rodičů, jenže tentokrát to byl cizí člověk. Zde se nabízí otázka, zda
tomu není dost podobně i v raném vývoji dnešního učitele; že právě již ve velmi mladém
věku, například na základní škole, je právě tou osobou, za kterou ostatní spolužáci občas
chodí pro radu, nebo jen poslouchají jeho názory a berou je za své.
V lidské společnosti jsou edukační procesy jednou z nejčastějších aktivit vůbec. Jsou
podmínkou přežití a vývoje společnosti, jež by bez edukačních procesů nemohla existovat
a rozvíjet se. (Průcha 2009, s.65-66) V případě našeho prvního „učitele“, jenž je náhle
obklopen žáky, kteří se sami rozhodli něco se od něj naučit bude záležet na jeho dalších
charakterových vlastnostech, zda tuto roli přijme, anebo celá záležitost proběhne v tichosti
a již se nebude opakovat. Míněno „v tichosti“ je v tomto případě dosti zásadní fáze, protože
pokud by se jednalo o činnost bez sebemenšího vysvětlení, což dnes nazýváme výkladem,
příliš by se to výuce nepodobalo. Použijeme krátkou definici výuky například od Kasíkové
(2007, s. 121), která ji determinuje tak, že „vyučování chápe jako formu cílevědomého
a systematického vzdělávání a výchovy.“
Přeneseme-li tyto dva zásadní aspekty, jimiž formulovala autorka výuku, do situace, kterou
jsme v předešlém textu navodili, slovo „cílevědomá“ ve smyslu výuky naznačuje, že se tento
náš model stává „prapůvodním“ učitelem tehdy, začne-li mít vědomý zájem o své žáky. Proč
se tak děje, zda ze svého jakéhosi vnitřního uspokojení, nebo třeba z empatie vůči ostatním?
Z etymologie slova „cílevědomý“ velmi zřetelně vychází význam, že si je jedinec vědom
důvodu svého konání, svého cíle. Možná právě v tomto okamžiku nastává i u budoucího
učitele zlom v jeho myšlení. Již mu nepůjde jen o to zhotovit dokonalý výrobek pro sebe, ale
naučit to i ostatní. Počátky této jeho další pro něj nové role mohou přicházet postupně. Tato
situace se „zvědavci“ by se opakovala a on již ví, že příště nebude sám. Pokud svou roli tedy
přijme, bude se zamýšlet například nad tím, že už nemůže sedět v koutě opřen o skálu jako
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doposud, ale že se přesune do prostoru, aby každý svěřenec dobře viděl na celý postup. Začne
s tím počítat do budoucna, což znamená, že mu jeho svěřenci nejsou lhostejní. V další fázi
jeho uvažování začne o nich přemýšlet a počítat s nimi, a možná začne i brát na vědomí také
způsob předkládání svých vědomostí do podoby, která bude srozumitelná svým svěřencům,
úměrná jejich věku a chápání.
Toto by se dalo již nazvat prvotními kroky k didaktice. Je to zásadní krok směrem ke
studentovi, tedy výrazný krok ke změně v jeho vlastním dosavadním chování. Někdo by mohl
navrhnout, že toto dělá většina rodičů snažících se naučit určitou dovednost své vlastní
potomky. Ovšem tuto změnu rodičovského chování bychom pravděpodobně připisovali
náklonnosti, lásce k vlastním dětem. Tento náš jedinec byl pravděpodobně obdarovaný
jednou z charakterových vlastností, která je potřebná pro učitelskou profesi, anebo mu
zkrátka celý proces působí vnitřní radost. Což je dosti zásadní motiv pro zvolení učitelské
profese.
Druhý pojem autorky „systematický“ se zas odvolává na fakt, že učitel přemýšlí o pracovním
postupu a o tom, jak jej vysvětlí, nebo okomentuje během samotné vlastní činnosti jako
součást výkladu. Uvažuje o systému neboli o postupu práce, který bude žákům předkládat.
Také to můžeme i vyložit tak, že se ve výuce bude pokračovat někdy příště. Autorka svou
definici ještě upřesňuje myšlenkou, že tato forma je naplňována vzájemnou součinností
učitele a žáků. (Kasíková, 2007). V tomto našem zidealizovaném prehistorickém modelu není
problém, jako je tomu v dnešním edukačním systému, se součinností učitele a studenta. Žák
v našem případě bude dychtivý se něco přiučit, v první řadě se sám rozhodl, kdo bude jeho
učitel, a za druhé mu jde v této době o přežití v nehostinné přírodě, což je motivace
dostačující.
Pokud se náš pra-původní učitel tedy nachází již v této fázi, kdy si vnitřně odsouhlasí fakt, že
bude brát od tohoto okamžiku zřetel na žáky kolem sebe, již toto můžeme pojmenovat jako
zárodky prvních etických aspektů v práci učitele. Z toho již samo vyplývá, že mu není
lhostejná kvalita jeho konání neboli výuky, a že za toto své jednání vnitřně přebírá
odpovědnost. To bychom pak mohli nazvat prvním edukačním procesem.
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5.2 Od estetiky k etice a naopak
„A ty si skutečně myslíš, že dobro a krásno je odděleno?“
Sokratés

Toto nadnesené zamyšlení o počátcích učitele odborného výcviku nám mělo jen navodit
atmosféru, jak odlišná je výuka oproti učiteli ve školním vzdělávání; také, jakou roli může
hrát ve výuce stránka estetická. Jedná se o projev, který má základy skryté uvnitř, avšak svým
specifickým způsobem prostupuje navenek. V kontextu výchovy odborného výcviku má pro
nás význam nepatrně odlišný od běžného užívání tohoto pojmu, o kterém si řekneme později.
My si budeme všímat činností, které jsou spjaté s řemeslem, kde každá samostatná činnost má
své zákonitosti, provedení a formu.
Dokonce i vzhled odborných pracovišť určených k výcviku budou ve většině případů probíhat
na odlišných pracovištích, tudíž i za různých, škole nepodobných podmínek. Učitel
odborného výcviku pracuje pouze se studenty středoškolského věku, proto i výchovná
stránka, která se vždy opírá o morální základ, bude nepatrně odlišná.
Učitel odborného výcviku, více než kterýkoliv jiný, vyučuje především kvalitě, která je
viditelná, rozpoznatelná až hmatatelná. Teorie, kterou se studenti učí ve školní výuce, zde
nabývá realistických rozměrů. Bez ohledu na to, co si student „přinesl“ z teoretické části
svého školního programu, zde, v praktické činnosti je vždy v konfrontaci s kvalitou, kterou
lze vidět a také posuzovat. V každém výchovném procesu je velice důležitou složkou
motivace. V té krátkodobé má učitel poměrně dost možností, může se například jednat o
činnost, která je součástí konkrétního výrobku, což již samo o sobě mívá účinek. Jedná-li se
ovšem o motivaci dlouhodobou, zde studenta není snadné získat, aby začal brát svou činnost
vážněji.
Učitel „bojuje“ proti hodnotám, kterými jsou studenti ovlivňováni zvenku, médii v první řadě.
Celkový přístup moderní doby k řemeslné výrobě, kdy cena hraje největší roli, nikterak
nepřispívá ke kvalitě. Proto argumenty učitele, aby přesvědčil studenta, musí být silné a
přesvědčivé. Student, například budoucí řemeslník, musí najít v sobě cestu k řemeslu, a učitel
je tím, kdo má za úkol mu ji pomoci nalézt. Jeho hlavními prostředky je zvládnutí řemesla, ale
nejen to, je to cesta k mistrovství. Cesta k hrdosti na to, co umím, na výsledek své práce, ale
také radost ze samotné činnosti. Aby ovšem mohl učitel odborného výcviku posunout
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studenta až tak daleko, sám musí být mistrem svého řemesla. Nikoli náhodou se donedávna
nazýval učitel odborného výcviku „mistr“. Tento výraz pochází z dob středověkých cechů.
Byla to sdružení řemeslníků, která mimo jiné měla i za úkol kontrolovat kvalitu řemeslných
prací. Největší rozkvět byl za panovníka Karla IV, kdy existovalo v Praze 225 cechů
jednotlivých řemesel; různé prameny se zmiňují o nebývale vysoké kvalitě obyčejných a i
uměleckých řemesel, jejich mistrovství v té době bylo na srovnatelné úrovni s italskými či
francouzskými metropolemi, proto také se tito mistři těšili značné vážnosti (Česká republika,
2010).
U učitele, mistra svého řemesla, je základním předpokladem dokonale zvládnuté řemeslo,
ale k tomu musí i jeho forma vypovídat o této kvalitě. Student potřebuje vidět, čeho se dá
dosáhnout, musí být částečně „uchvácen“ učitelovými schopnostmi; to je také nejlepší
prostředek pro motivaci. Samozřejmě i učitel může mít k dispozici například ukázková videa
s mistry svého řemesla, nebo může volit další způsob, a tím je exkurze na reálná pracoviště.
Takové exkurze se většinou konají za účelem pochopení celkové výroby. Učitel by ale také
měl, v rámci motivace, studenty upozorňovat na opravdové mistry a za tímto účelem je i
vyhledávat a pozorovat při jejich činnosti, jejíž nadstandardní výsledek je výrazně odlišuje od
ostatních řemeslníků.
Estetiku máme většinou spojenou s povrchním vjemem. S tvary a barvami a někdy i jejich
charakterem, čímž objekt posouváme do roviny hlubšího estetického vnímání, a pak jej
například u předmětů můžeme nazývat designem. Neznačí ovšem slovo estetika také o něco
víc, než jen dosavadní chápání povrchnosti? Nemohl by to být také náš osobitý přístup ke
všem činnostem, které provádíme v každodenním životě? Známe rčení „ dělat něco s grácií“,
co to ve skutečnosti znamená? Není to právě ta kvalita, které bychom chtěli dosáhnout
v některých našich činnostech, ke kterým přistupujeme vážněji? Slovník cizích slov nám
nabízí ekvivalent ke slovu „grácie“ půvab nebo ladnost (ABZ.CZ, 2015). A jak dosáhneme
takových kvalit v nějaké činnosti? V první řadě naprostým zvládnutím odbornosti a přidáním
našeho vnitřního souznění, nadhledu nebo to můžeme nazývat talentem, schopnostmi, které
v sobě najdeme, estetická stránka se pak již vyjeví sama o sobě. Víceméně je to nadstavba nad
odborností. Je to úplné pochopení a naprosto zdokonalené psychomotorické zvládnutí
konkrétní činnosti.
Procházíme-li kupříkladu stavbou hledající zedníka při práci, ne každý bude pro nás tím
správným příkladem; ale někdy najdeme mistra, který nás svými pohyby naprosto fascinuje.
Vidíme-li ho při práci se lžící, jeho ladné pohyby jsou zcela zredukovány na minimum, žádný
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není zbytečný, vše do sebe zapadá, vše dává smysl. Je na učiteli, aby dával stále na vědomí
studentům, že nejde jen o výsledek, ale i o průběh, o činnost samotnou. U takového člověka si
všimneme i jedné zvláštní věci, a tou je jeho spokojený výraz. Je to tím, že již přijal uvnitř
svůj osud, svou roli zedníka, bez nejmenších pochyb. V takovém případě se již dá hovořit o
duchovní rovině, jako to vidíme u uměleckých řemesel, kdy se k samotnému řemeslu ještě
přidává tvořivá stránka. Ta vyžaduje naprosté zvládnutí techniky, aby mohl jít řemeslník ještě
dál, a byl schopen vytvořit něco originálního, něco, co překročí šeď průměrnosti.
Opět je zde učitel, který by měl zpřístupňovat studentům vyšší principy činnosti samotné.
Takovéto mistrovství člověk dosahuje až v poslední fázi svého celoživotního učení, ale jak již
bylo zmiňováno, je třeba studentovi ukazovat stále cestu a motivovat ho těmi nejlepšími
příklady. Učitel, v tomto případě, je most mezi současným chápáním světa, ve kterém se
student ve svém věku právě nachází, a starých dobrých kvalit, které nese v sobě řemeslo.
Proto musí učitel chápat oba tyto „světy“.
Dobře zvolenými ukázkami pak učitel studenta přivádí do světa práce, která má smysl a která
otevírá dveře dál za hranice obyčejného (spotřebního) způsobu života, ale i například za
hranice našeho státu. I přes nové technologie, které jsou využívány ve všech sférách našeho
současného života, řemeslné výtvory i výrobky konkrétních řemeslníků budou vždy mít svou
hodnotu. V současné době i proto vzniklo třeba obchodní značení „handmade“, které nám
„hrdě“ sděluje, že se jedná o dílo vytvořené lidskýma rukama. Tato značka vypovídá alespoň
o faktu, že si lidé stále váží rukodělné činnosti, která v sobě ukrývá sílu své původnosti,
zvládnutí technologie, umění a úctu k lidskému výtvoru.

5.2.1 Estetika ve výchově
V předešlém textu jsme již navázali na estetickou stránku problematiky výchovy. Byla
použita především jako nástroj pro motivaci, jednu z nejpodstatnějších složek výukového
procesu. Nezná-li student důvody, proč by měl vykonávat nějakou činnost, jakoby ji
nevykonával.
Kniha M. Jůzla Úvod do estetiky uvádí definici estetiky asi takto: „Estetika je nauka
o povaze, zákonitostech a významu estetických jevů jako výsledků (historicky, objektivně,
společenskohistoricky podmíněného) estetického a uměleckého osvojování světa, tj. přírody,
společnosti i člověka samého (1989, s. 11-12). Jiná publikace akcentuje především fakt, že se
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jedná o nauku o estetických jevech, čímž je míněno, že estetické jevy můžeme najít ve
všemožných sférách našeho života (Ptáčková, Stibral, 2002, s. 5).
Nám půjde ale především o estetiku, která ovlivňuje výchovu, a i naopak, kdy výchova
ovlivňuje ji. Proto si vypůjčíme ještě jednu definici a tentokrát z pedagogického slovníku
(1995, s. 63), který je výchově samozřejmě nejbližší; ten estetickou výchovu uvádí jako
„pěstování citových vztahů k přírodě, lidem a věcem, k prožívání krásy; také jako chápání
a prožívání uměleckého ztvárnění skutečnosti a vlastní umělecká tvorba.“ Toto citlivé
vymezení je mířeno přímo k člověku, který nějakým svým způsobem krásu prožívá anebo ji
tvoří. Jde o naše vnitřní hodnocení, které má podstatu kdesi uvnitř.
Estetika je jeden ze způsobů, jakým vnímáme vše kolem sebe. Na každou věc i lidskou
činnost se lze dívat z estetického pohledu. Odkud se bere tento náš názor, není zcela zřejmé.
Někteří autoři tvrdí, že se jedná o cit, se kterým se člověk zkrátka narodí. Friedrich Schiller
(1759-1805), německý filosof a básník ve své Estetické výchově dokazuje, že „vše je
propojeno a osvojováno ve výchovách – ke zdraví, k správnému názoru, k mravnosti a ke
vkusu a kráse. Tato poslední výchova chce vypěstovat celek našich smyslných a duševních sil
k největšímu souladu.“ Zde pak dodává, že mysl v estetickém stavu je v největší míře volná,
ale nikoliv bez zákonů; že se od logické nutnosti i mravní svobody neliší, jen se projevuje
jiným způsobem, vnitřní cestou, která nenaráží na zákony mysli (1995, s. 143). Řeč autora je
dvě stě let stará, proto se může jevit komplikovaně, ale i to je jeden z předních úkolů
pedagoga, a zde se pozná i jeho kvalita, na kolik je schopen upravit a zpřístupnit sebesložitější
informace žákům, studentům. Schiller chce dokázat, že se za prvé jedná o výchovu, kde žák
získává ponětí o kvalitě a učí se vidět věci kolem sebe, a za druhé chce dokázat, že tento cit
vychází právě z výchovy, která je kultivována znalostmi, logikou a získanými morálními
hodnotami. Nic se nezměnilo, pro učitelé dnešní doby, pouze forma; avšak stále musí věřit ve
výchovu.
Výchova určuje hranice, výuka motivuje ke kreativitě. I zde, ve výchově estetického cítění
se naplno projevují osobní postoje konkrétního učitele. Záleží jen na něm a jeho kulturním
zázemí, jakou estetickou kvalitu bude žákům předkládat. Jako podpůrné předměty, mohou být
takové, které si konkrétní škola vytvoří podle Rámcového vzdělávacího programu (platného
od 1. září 2013). Ten pak nabízí pro estetickou výchovu klasický předmět Výtvarná výchova,
nebo nově vzniklé předměty Audiovizuální a Mediální výchova. Obsahovou náplň ovšem
zajišťuje sama škola ve svém Školním vzdělávacím programu, jak již bylo řečeno. To dává
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školám možnost akcentovat určité přístupy, jak k historickému odkazu kulturních hodnot, tak
k současnému kulturnímu dění.

5.2.2 Učitel a estetika
Stejně jako zprostředkovává učitel látku různých oborů ve výuce, či vytváří základy morálně
volních vlastností ve výchově, také má možnost i každodenně působit na žáky v různých
jiných sférách, jednou z nich je i kultivace estetického cítění. Je to jeden z nepsaných úkolů
učitele, na který by neměl za žádných okolností zapomínat. Žáci si přisvojují vše, co jim
imponuje, jak pozitivně, tak i negativně. Učitel by měl mít schopnost vidět krásu kolem sebe.
Pokud je „škarohlíd“, nedostatky žáků ho budou rozčilovat a také i žáci tento postoj pak
začnou přebírat.
Estetika z pohledu člověka, který někoho vzdělává, to je vnější obraz jeho světa vnitřního. Jeli člověk povrchní, pak dbá především o svůj zevnějšek, ovšem jeho činy a obsah jeho slov
velmi brzy prozradí tuto skutečnost a sám se odhalí. Naproti tomu člověk zahloubaný do
svého oboru, který žije víceméně svým niterním životem, je ve svých myšlenkách natolik, že
mu jeho zevnějšek připadá nepodstatný, může právě pro tento fakt ztratit vážnost a důstojnost
u studentů, a jeho přínos bude tím velmi snížen. V těchto případech se může stát, že takovýto
typ učitele „logotropa“ nedbá ani příliš na „úpravu“ svého verbálního projevu, a tím
znepřístupňuje své myšlenky mladší generaci. Z těchto důvodů je dobré, když osobnost
učitele je vyváženější.
Forma, kterou pedagog volí při komunikaci se studenty, která reprezentuje pedagogovy
postoje ke všem činnostem i k životu samému, je mnohdy pro studenta podstatnější, než sám
obsah. Ve vývojové fázi adolescence a pubescence bude mít forma převažující hodnotu nad
obsahem. Proto estetická stránka učitelových jednání a činností bude pro studenty významný
ukazatel. Také pedagog, který se tomuto faktu přizpůsobí, bude mít snazší výchozí pozici pro
komunikaci se studenty.
Každý učitelův jednotlivý postoj, každé jeho rozhodnutí a sebemenší činnost podléhá nějaké
formě. Vzhledem k tomu, že učitelova existence ve školním prostředí je veřejná, je vhodné,
aby tato forma byla v co nejvyšší možné kvalitě. Z toho důvodu je třeba, aby učitel sám sebe
stále kultivoval v různých sférách. Stejně jako je tomu v obsahové stránce, kterou studenti
berou kupodivu zcela automaticky, tak by se mělo dít i v estetickém pojetí. Zde je velký
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prostor pro učitele k přiblížení se studentům a možnosti působit na studenty i v odvětvích, pro
ně nečekaných.

5.2.3 Problematika vzhledu
Mládí je hledání hranic ve všem, proto i zde je třeba působit výchovně. To může ovšem jen
takový učitel, kterému studenti věří v tomto odvětví. Učitelé často kritizují studenty
z nevhodnosti některých prvků jejich oblečení, ale je třeba jim dát opravdové, skutečné
možnosti změn; chceme-li studenty v tomto jakkoli ovlivňovat, musíme brát tuto
problematiku vážněji, než znamená pro dospělého člověka. Pro studenta je to důležitá součást
jeho osobnosti, kterou většinou každodenně řeší.
Pro studenta je vzhled v jeho věku velmi delikátní věc. Vyjadřuje tím svou svobodu, míru své
nezávislosti. Studenti musí cítit, že mohou učiteli důvěřovat, proto kritika není cesta. I
sebemenší kritiku v této sféře chápe student jako zásah do jeho práv na svobodu, a reaguje
z tohoto důvodu přesně naopak než by si učitel přál. Student může i od tohoto okamžiku ještě
vše přehánět, aby dokázal a obnovil svou nezávislost. Je proto žádoucí, aby učitel
nepodceňoval tuto skutečnost, a naopak využil ve svůj prospěch a použil ji jako další možnost
přiblížit se studentovi.
Studenti vždy ocení, pokud učitel nosí podobné oblečení jako oni, to platí i pro jakoukoli
informovanost v této sféře; mnohem více pak důvěřují jeho názorům nebo nápadům. Pokud se
učitel tomuto faktu přizpůsobí, má pak možnost studenty korigovat nebo nastavovat hranice
únosnosti.

5.2.4 Osobní kultura učitele
Vše, co jsme doposud zmiňovali, je součást osobní kultury učitele. Je to souhrn zděděných,
osvojených a doposud vytvořených osobních kvalit člověka. Každá věc, kterou řekneme nebo
vykonáme je řízena naší vnitřní soustavou kvalit, které k nám, a nikomu jinému, patří.
Tvorba těchto našich osobních kvalit je ve stálém, soustavném vývoji. Každá sebemenší
zkušenost mění náš názor nebo postoj. Proto je zcela zásadní, do jakého socio-kulturního
prostředí se narodíme. Od tohoto okamžiku se vyvíjí naše osobní kultura. Nejprve samovolně
v rodinném prostředí, pak až později si začneme vybírat vzory, které nám imponují.
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Učitel je nositel těchto kulturních hodnot a kulturního dědictví. Ovšem zároveň je i
„formátorem“, který přesahuje současné kulturní hranice. Tím je míněno, že ve svém
působení nabádá studenty, aby byli otevřeni novým věcem, vybízí k tvořivosti a rozvíjení
fantazie. Tím se dostává do sféry neprobádané, a z tohoto důvodu by měl stále pracovat na
rozvoji své osobní kultury a vzdělávat své dovednosti a schopnosti ve všemožných odvětvích.
Další vzdělávání pedagogů je též ukotveno v zákoně o pedagogických pracovnících 563/2004
Sb., tento zákon s největší pravděpodobností ale má nabádat ke vzdělávání, které by vedlo ke
sledování moderních tendencí výchovy a oboru, ve kterém konkrétní pedagog působí; nikoli
však takové, které by vedlo „pouze“ k přiblížení se studentům, jako to bylo míněno o způsobu
jeho oblékání. Jedná se o takové aktivity, které mohou plnit „sbližovací“ funkci, aktivity a
dovednosti učitele v činnostech stejných, jako dělají studenti. Jakákoliv taková jednotlivá
dovednost je vysoce ceněna studenty. Učitel si tím vytváří prostor pro další ovlivňování, je to
důležitá součást budování vzájemného vztahu. Pokud učitel má znalosti, ale především
dovednosti, které hrají roli i ve studentově mimoškolní činnosti, stává se v povědomí studentů
„důvěryhodnou“ osobou. Učitel pak má velkou příležitost pro přetváření studentových názorů
a návyků. Tyto dovednosti se tak stávají didaktickou funkcí, prostředkem k působení na žáky
nebo studenty.

5.2.5 Kýč – estetická vlastnost současnosti
„Každá doba a každý umělecký směr se vyznačují jistými normami“ (Jůzl, 1989, s. 91). Kde
má ale naše současná společnost nějaké normy? Jsou potřeba? Pro dnešní dobu je typické, že
nechce mít žádné mantinely. Ve vývoji umění se již dávno překročily hranice; ve výtvarném
umění to byla abstrakce, která umožňovala jakékoliv vyjádření, a v hudbě je to například
„free jazz“, kdy každý z hudebníků má svobodu tvořit to, co ho právě napadne. To jsou
možná pomyslné „hranice“ současnosti – žádné.
Z tohoto důvodu musíme s politováním konstatovat, že se touto svobodomyslnou velkorysostí
doby dostal „kýč“ na přední místo. Dalo by se říci, že kýč se stal „estetickou vlastností
současnosti.“ Útočí na naše vjemy ze všech stran. To je jeho nejsilnější charakterová
vlastnost. Pro studenta nebo žáka, který se narodil do této doby a tudíž neznalého jiných
kvalit, se pak tato „pseudokultura“ stává východiskem jeho estetických hodnot.
Kýč je prvoplánově určen k prodeji. Z jeho povrchnosti na nás křičí: „Kup si mě, jsem
líbivý“. Není vytvářen za účelem dalších skrytých hodnot, které odkrýváme postupně, jako je
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to u opravdového umění; je vytvořen, aby se zalíbil teď, aby upoutal naši pozornost. A to se
mu, v dnešní zrychlené době daří. V době, kdy se člověk musí rychle rozhodovat, aby byl
úspěšný, a v historickém kontextu cestuje s nebývalou rychlostí, jak fyzicky, tak i virtuálně.
Mysl mladého člověka, která je otevřena novým vjemům dostává internetem a televizní
technikou nekonečné množství informací, které zpracovává, ale bohužel často se nedostane
hloub, než jen k povrchní informaci v podobě obrazu. A tak člověk má dojem, že „nemá čas“
na vyhodnocení a docenění jakékoli kvality. Proto se kýč snadno zamění za umění. „Doráží“
na naše smysly, nikoli na naší duchovní podstatu. Tím by byl příliš náročný na případné
kupce.
To je naopak místo pro opravdové umění, které právě vychází z prapodstaty tvůrce. Kýč
překračuje míru roztomilosti a nezná pokoru. Jedině v pokoře před hmotou samotnou a
lidstvím jako takovým může vniknout umělecké dílo. My ale nemusíme v běžné výchově
zacházet až tak daleko. Na taková témata je prostor v předmětech, jako je výtvarná či
estetická výchova pro druhý stupeň základní školy nebo školy střední.
Od roku 2007 je také na základních školách pro první i druhý stupeň a také na školách
středních zaveden předmět Mediální výchova. Spadá do kategorie průřezových témat, což
znamená, že se školy samy rozhodují, jak tento předmět začlení do svého vzdělávacího plánu.
Díky svému širokému záběru a i současné aktuálnosti je velmi náročné takový předmět
obsahově naplnit. Proto přístup každé školy je zcela zásadní; zda bude tento předmět opravdu
plnit svůj náročný úkol, nebo bude vytvořen jen povrchní formou. Jaký je tedy tento úkol? Je
totožný právě s tématem kvality. Aby se mladý člověk dokázal orientovat v záplavě
informací různé kvality a věrohodnosti zpráv, reklamy a dalších mediálních zdrojů. Jak již
bylo ale řečeno, bude záležet na každé škole, a protože se jedná o průřezové téma, které se
integruje do jiných předmětů, bude záležet na konkrétních učitelích, jakou formu a obsah
zvolí.
„S proměnou dítěte ve školáka přejímá část odpovědnosti za jeho morální vývoj škola.
Morální vývoj osobnosti zde pokračuje vlivem mnohostrannějších situací, složitějších vazeb i
vlivem cílevědomého vedení.“ (kolektiv autorů Pdf OU, 1993, s. 11). Je žádoucí, aby mladý
člověk než začne vnímat kulturní svět kolem sebe naplno, dostával přinejmenším vhodné
příklady. V každé sféře našich každodenních životů máme vždy nějaké možnosti výběru. Jako
je tomu v opravdovém umění, kde kvalita, na rozdíl od dočasného působení kýče, je
ověřována časem. To znamená, že i přes naše vlastní měnící se názory, opravdové umění bude
mít stále svou hodnotu. To můžeme všichni pozorovat i na předmětech každodenního
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používání. Boty, které nám vydrží déle než jiné a také se nám i po roce líbí, pásek, který má
tatínek už patnáct let, hrneček, na kterém je již čas poznamenal, ale my máme k němu vřelý
vztah, nebo prstýnek po babičce, co má i po mnoha desetiletích stále šmrnc...
Toto jsou kvality, které lze vyučovat, protože se dají na nich ukazovat příklady denně. Jedině
jemnou postupnou kultivací správným směrem může učitel dosáhnout změn. Nestanovovat,
co je kýč a co ne. Kritizovat „idoly“ teenagerů není dobrá cesta k vzájemnému porozumění. Je
to kritizování jejich hodnot, to není příjemné nikomu. Jde spíše o seznámení studenty
s vhodnými protějšky, které v sobě nesou určitou kvalitu. To ovšem vyžaduje široký rozhled
učitele. Hned po rodičích je učitel osobou, se kterou žák tráví každodenně několik hodin.
Z tohoto důvodu může být ovlivnění učitelem poměrně silné.
V přílohách od strany 54 jsou některé ukázky ruční výroby odlišných řemesel a profesí.
Ruční výroba nás zušlechťuje, dává nám pocit sounáležitosti s tvůrcem konkrétního výtvoru
či výrobku, a také pocit domova.
Na poslední straně příloh pak najdeme několik ukázek typických kýčů, pro porovnání.
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6. Průzkum – etické aspekty ve výchovném procesu
6.1 Úvod do průzkumu
Na základní škole na Praze 9 proběhl průzkum longitudinálního charakteru, který měl délku
jednoho školního roku - 2. pololetí školního roku 2013/2014 a 1. pololetí školního roku
2014/2015. V tomto období se průzkum snažil odkrýt současný stav přístupu pedagogů
k žákům z etického pohledu. Na počátku byla otázka, na kolik stále přežívá neetický přístup
z dob totalitního režimu, kdy se učitelé často chovali vůči žákům nadřazeně a zneužívali
svého postavení k psychickému ponižování, pokud ano, v jaké míře; průzkum se také snažil
odhalit, zda mladší pedagogové, kteří nastoupili do školství v posledních 10 letech, ovlivnili
tento přístup a vytvářejí atmosféru demokratického charakteru.
Metody toho průzkumu byly použity dvě – pozorování, psaná forma a rozhovory. Pozorování
se zúčastnilo okolo 30 pedagogů (počet se během šk. roku mění, někteří pracují na částečný
úvazek). Mladší a starší generace byla v rozdělení téměř polovičním. Starší generace byla
tvořena z 11 žen a 4 mužů; mladší pak 12 žen a 3 muži. Průzkum probíhal především ve
veřejných prostorách školy, na chodbách během přestávek, v jídelně, při třídních schůzkách
a v omezené formě při výuce.
Na konci období průzkumu byli všichni pedagogové požádáni o vyjádření jejich názoru na
význam etiky ve školním vzdělávání písemnou formou. Na závěr pak s 5 dobrovolníky byly
vykonány rozhovory, které měly ještě doplnit předešlé odpovědi. Výsledky těchto rozhovorů
se však nijak nelišily od jejich psané formy. Proto nejsou zvlášť zařazeny do hodnocení.
Vzhledem k tomu, že průzkum proběhl pouze na jedné škole, výsledky nemohou být tak
obecně valentní, jako kdybychom měli k dispozici výsledky z podobných průzkumů jiných
škol. Také tento typ kvalitativního průzkumu s metodou pozorování nedovoluje přesné
percentuální vyhodnocení jako například kvantitativní průzkum. Porovnávání výsledných
hodnot proto bylo subjektivní. Avšak i přes tyto nepřesnosti průzkum nám podal alespoň
částečný vhled do problematiky etického chování učitelů základních škol v současné době.

6.2 Výsledná zjištění
Určitě to nelze brát jako pravidlo, avšak jak průzkum očekával, pedagogové mladší generace
se díky své větší svobodomyslnosti snaží přistupovat k žákům více jako k individualitám
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a řešení různých hraničních situací příliš nehrotit, což je v případech žáků pubertálního věku
vskutku nesnadná věc. Avšak trochu překvapivě se ukázalo, že věk žáků nehraje až takovou
roli, spíše charakterové vlastnosti konkrétních pedagogů. Také ani otázka pohlaví nehraje až
tak podstatnou roli.
Ohledně obecného přístupu učitele k žákům průzkum potvrdil to, co bylo zmiňováno ve výše
uvedených statích. Totiž, že to nejpodstatnější vychází již z podstaty učitelova charakteru; zda
má upřímně děti rád a dělá mu potěšení být mezi nimi. Z toho vyplývá i potřebná dávka
tolerance a odpouštění, se kterou musí učitel zahajovat výuku každý den.
Z pozorování vyšlo najevo, že přibližně dvě třetiny pedagogů při řešení různých hraničních
situací využívají své postavení a řeší je nejsnazší cestou – své autority. Na jejich omluvu je
nutné konstatovat, že se často jedná o dětinské spory, ale i každý sebemenší spor má svá
hlubší ukotvení v charakteru zúčastněných, převážně těch, kteří tyto spory vyvolávají.
Nejčastěji se jedná o problém se sociálním postavením těchto jedinců. Z toho důvodu
autoritativní řešení učitele spor nevyřeší, ten se jen přesune na později do jiného konfliktu.
Poměrně často dochází k různým neetickým řešením situací v jídelně i na chodbách, které
někteří pedagogové řeší pouze zvýšeným hlasem, nebo je naopak vůbec neřeší, pokud se
nejedná o děti, které učí. Někdy by stačil jen opravdový zájem o jedince, kteří potřebují
například jen ujistit, že na řešení svých problémů nejsou sami. Poměrně časté jsou případy,
kdy pedagog přehlíží některé nežádoucí jevy jen ze své pohodlnosti.
Během výuky někteří učitelé nadále užívají sarkasmu a trestají žáky zkoušením nebo testy.
Občasnému zvýšení hlasu se učitel ve větším počtu dětí nevyhne, ovšem vyzdvihování
nevědomostí nenadaných žáků, za účelem jejich zkáznění je poměrně častým jevem; při tom
je většinou zásadní problém v tom, že takový žák nemá dostatek činnosti přiměřené jeho věku
a schopnostem. Komplikace jsou ovšem v tom, že tato přiměřená činnost může být odlišná od
té, kterou dělají ostatní. Stále je bohužel zvykem poukazovat více na chyby žáků než na jejich
přednosti.

Přibližně jedna třetina pedagogů se snaží vzniklé (každodenní) konflikty mezi žáky řešit
nenásilnou formou, neuplatňuje svou moc, ale pokouší se o smír obou stran vzájemným
pochopením. Etickou stránku své působnosti chápou jako příležitost posílit morálně volní
vlastnosti žáků, se kterými přicházejí do styku; integrování mravních otázek do svých
předmětů berou jako součást jejich přípravy.
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Pouze osm pedagogů se vyjádřilo k otázce etiky v psané formě. I fakt, že se ostatní
pedagogové nevyjádřili k otázce, má svou výpovědní hodnotu jejich etiky. Z těchto osmi
respondentů věk, ani počet let ve školství nehrál žádnou roli. Jejich názory si nedovolím
parafrázovat, proto jsou zde uvedeny ve formě citací:
„Etika má význam obrovský“, „etika ve škole může a měla by mít velikou sílu“, „učitel
ovlivňuje celé třídní kolektivy“, „pokud je učitel osobnost, dokáže velké věci“, „ každý učitel
by měl své žáky vést k etickému chování, sám jít příkladem a také zařazovat etické otázky do
svých hodin“, „nápravy jsou možné skrz učitele“, „teprve společně s etikou a estetikou
přichází spolupráce, skromnost a radost“, „co je etické, je i estetické, je to svým způsobem
krásné“.

6.3 Reakce na výsledky průzkumu
„Nad zlato dražší klenot jest dítě ale nad sklo křehčí. Snadno se mu může ublížiti a škoda
odtud nesmírná.“
J.A. Komenský
Nejdůležitější úkol učitele v celém výchovném procesu je vychovat v mladém člověku jeho
sebeúctu. Teprve pak může takový mladý člověk využívat své schopnosti, které si osvojil ve
výuce a své nadání, se kterým vstupoval do výchovného procesu.
Vzhledem k tomu, že se my všichni teprve učíme s „demokratickými pravidly“ žít,
nemůžeme si myslet, že se situace v této otázce změní naráz a radikální cestou. Jako se děti
učí vše postupně, i my dospělí přicházíme na různá úskalí demokratického přístupu k životu,
tudíž i k výchově mladých lidí ve školních zařízeních.
Jak prokázal průzkum, zvyk poukazovat více na chyby žáků než na jejich přednosti je i nadále
běžnou didaktickou metodou. Pokud má školství vychovávat mladé schopné a sebejisté
občany, pak je třeba začít měnit základní přístup školy k žákovi. Například způsob jeho
hodnocení. Tvorba a hodnocení testů by se mělo zaměřit na zvládnuté části, nikoli na ty, které
nezvládl. Lidské kvality žáků jsou stále v pozadí a do popředí se umísťují jen počitatelné
výsledky. Méně nadaní žáci tak mají jen velmi malou šanci se cítit hodnotně ve společnosti,
která je takto nastavována. Učitel je ten, kdo tento fakt může radikálně měnit.
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Možnosti jsou například v podporování hodnot a lidských charakterových vlastností, které se
neváží na dosažené znalosti, jako je důvěra, přátelství. Anebo jiné vzácné vlastnosti, které se
dají uplatnit a i hodnotit v jiných školních aktivitách jako je odvaha pouštět se do věcí, které
nás přesahují, nebo vzácná schopnost dokončovat díla, která jsou pro nás komplikovaná. To
jsou vlastnosti, které se dají vyzdvihovat u všech žáků, bez ohledu na nadání.
Například ve výtvarné výchově je pro to vždy prostor. Pokud všichni dostanou úkol, jež
přesahuje i ty nejšikovnější, záhy se ukazuje, že mají všichni stejnou možnost projevit svou
odhodlanost. V těchto případech se ukazuje, že právě méně schopní žáci se pouští do činnosti
bez obav, na rozdíl od zkušenějších. Už jen z toho důvodu, že nemají žádné ambice. Učitel
zde má prostor pracovat na hrdosti každého jedince. Kdykoliv člověk přesahuje své
schopnosti, buduje tím svou hrdost, sebeúctu a především víru v sebe. To by mělo být úkolem
každého učitel, vytvářet takové podmínky, aby každý jednotlivý žák měl šanci na úspěch.
Také hodnocení takovéto činnosti by mělo být adekvátní, to znamená, že učitel například
vystaví naprosto každé dílo, které je dokončeno a i oznámkování může být nejvyšší.
Učitel by měl být v první řadě motivátor. Pokud se žák neučí, má nevalné výsledky, není to
jen jeho lenost, většinou to pramení z malé sebedůvěry. Takový žák si nevěří, že je schopen se
něco naučit, protože je stále konfrontován s těmi nejlepšími. Jak učitelem, tak především ve
svém vlastním hodnocení. V takových případech učitel nemůže mít „stejný metr“ na všechny.
Každý člověk má krásné pocity, když se mu podaří překonat to, z čeho měl obavy. Učitel by
měl žáka přesvědčit, že má možnost individuálního přístupu a tudíž i osobního ohodnocení;
hodnocení přiměřené jeho snaze; pokud je učitel osobnost, nebude mít problém si tento fakt
obhájit před ostatními, naopak, ty může získat ještě k jeho podpoře. Je na učiteli, aby v žákovi
budoval tuto důvěru a přesvědčil ho, že to dělá pro tvorbu své hrdosti. Protože, případy, kdy
se to takovým méně nadaným žákům povedlo, to dokazují. Odcházejí ze zkoušení se
vztyčenou hlavou, dávají to všem najevo, především pak jsou příkladem pro ostatní podobné
žáky.
Většina komplikací ve školním dění je právě s takovými žáky. Mají malou hrdost a důvěru
v sebe. Většinou jsou od mala trestaní, buď rodiči, nebo jen situacemi samotnými, a také
důvěra v ně vkládána není velká. Pokud chce učitel takovým žákům pomoct, musí jim dát
důvěru a možnosti budovat svou hrdost. Oni se pak odmění svými odkrytými charakterovými
vlastnostmi, jako je spolehlivost nebo přátelství.
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7. Závěr
Tato práce měla cílů hned několik. V první řadě to byl pokus o determinaci etických aspektů,
které ovlivňují profesionální život učitele a i takové, kterými naopak učitel ovlivňuje výukový
proces. Výčet by byl nekonečný z toho důvodu, že etické neboli morální postoje člověka jsou
na počátku každého jednotlivého rozhodnutí. Učitel se tak dostává do nečekaných situací, ve
kterých si musí umět poradit, protože je ve stálém zorném poli žáků. Tato práce měla
v úmyslu vyzdvihnout právě tuto nesnadnou problematiku rozhodování učitele a také
upozornit na fakt, že každé takové rozhodnutí má větší či menší dopad na každého studenta.
Dalším cílem bylo zamyšlení se nad problematikou, které charakterové vlastnosti, schopnosti
anebo vlohy vedou k tomu, aby byl pedagog úspěšný. Srovnali jsme některé požadavky
z historických zdrojů s těmi současnými, abychom se přesvědčili o faktu, že ty nejdůležitější
charakterové znaky člověka, který má pracovat s dětmi, se ani po staletích moc nezměnily.
Podobné výsledky odhalil i průzkum, kde vyšlo najevo, že bez ohledu na dobu strávenou ve
školství, nejvzácnější jsou morální vlastnosti učitele, velkorysost a láska k dětem. Jedině tak
se dá odbourat, na některých úsecích i nadále trvající, autoritativní zacházení s žáky.
Esteticko-etická část se pokusila na několika případech poukázat na propojenost obou oborů;
snažila se dokázat, že vnitřní kvalita člověka se vždy vyjeví navenek. Především
v manuálních schopnostech a dovednostech řemeslníků je tento fakt markantní. Cílem této
práce bylo i oživení řemeslné tvorby, která hrdě nese svou kvalitu napříč časem. V příloze je
pak, možná trochu nevhodně, konfrontována s kýči současnosti, aby, již pouze svou existencí,
dala najevo, kam má člověk znovu zamířit svou energii.
V samotném závěru pak ještě práce reaguje na část výsledků z průzkumu a navrhuje některé
postupy, jakým způsobem by učitel mohl vytvářet u méně nadaných dětí a studentů pocit
hrdosti a sebedůvěry.
Doufáme, že tato práce pomůže případnému čtenáři získat nový pohled na učitelskou profesi,
bez ohledu na místo, kde právě probíhá, či o jakou odbornost se jedná. V každém případě
se jedná o proces utváření hodnot v duši mladého člověka, který se nachází teprve ve fázi
kladení správných otázek, na které si pak bude sám odpovídat po zbytek života. Učitel by
měl být jakýmsi majákem čnícím do tmy, záchytným bodem, který je za všech okolností a ve
všech dobách stabilní.

49

Seznam použitých informačních zdrojů
ARISTOTELÉS, Etika Nikomachova. (in Thompson, M. Přehled etiky.) Praha: Portál, 2004.
168s. ISBN 80-7178-806-6
BÍLÝ, Jiří. Základy etiky, estetiky a religionistiky. Praha: Eurolex, 2005. 178s. ISBN 8086861-21-X
BRADNOVÁ, Hana. aj. Encyklopedický slovník. Praha: Encyklopedický dům, Odeon, 1993.
1253s. IBSN 80-207-0438-8
DOROTÍKOVÁ, Soňa. Filosofie hodnot. Problémy lidské existence, poznání a hodnocení.
Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998. 162s. ISBN 80-86039-79-X
DOROTÍKOVÁ, Soňa, aj. Profesní etika učitelství. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, 2003. 105s. ISBN 80-7290-102-8
FILIP, Jan. Umělecké řemeslo v pravěku. Brno: „Zvláštní vydání…“ 1997. 131s. ISBN 8085436-58-2
JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. 223s. ISBN 80-7254329-6
JŮZL, PROKOP, Úvod do estetiky. Praha: Panorama, 1989. 432s. ISBN 80-7038-051-9
KOLEKTIV AUTORŮ PdF OU, Pedagogika IV. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1996.
156s. ISBN 80-7042-110-X
KRAUS, Blahoslav. Středoškolská mládež a její svět na přelomu století. Brno: Paido, 2006.
156s. ISBN 80-7315-125-1.
KOMENSKÝ, J.A., in KUMPERA, J. Jak (se) učit: vybrané myšlenky o vzdělání a výchově
Praha: Mladá Fronta, 2004. 128s. ISBN 80-204-1123-2
NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995. 335s. ISBN 80-2000525-0
PELIKÁN, Jiří. Výchova pro život. Praha: ISV – nakladatelství, 1997. 108s. ISBN 80-8586623-4
PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ, Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. 292s. ISBN
80-7178-029-4

50

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009. 4.vyd. 488s. ISBN 978-80-7367503-5
PTÁČKOVÁ, STIBRAL. Estetika na dlani. Olomou : Rubico, 2002. 150 s. ISBN 80-8583979-2
SCHILLER, F. Estetická výchova. Olomouc: Votobia, 1995. 218s. ISBN 80-85885-67-0
THOMPSON, Mel. Přehled etiky. (z originálu přeložila P. Císařová). Praha: Portál 2004.
168s. ISBN 80-7178-806-6
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. aj. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, a.s.
2007. 404s. ISBN 978-80-247-1734-0
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000.
522s. ISBN 80-7178-308-0.
VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova
v Praze - Pedagogická fakulta, 2007. 2.vyd. 77s. ISBN 978-80-7290-325-2

Internetové zdroje
ALDORF, N. Vychováváme děti a rosteme s nimi. In. Nevýchova.cz [online]. 2015 [cit. 201528-02].

Dostupné

z Internetu:

http://www.nevychova.cz/nevychovatv/rozhovor-s-naomi-

aldort-1-cast
Česká republika. Vrcholný středověk. [online]. 2010 [cit. 2015-29-03]. Dostupné z Internetu:
www.czech.cz/cz/66815-vrcholny-stredovek
ČIPKÁR, J. Profesijná etika právnika. [online]. 2003 [cit. 2015-14-03]. Dostupné z Internetu:
https://www.upjs.sk/files/9c0d4490fb6a7fe34c8ff099bb8ea6dc.doc
Deník, Dnes. Průměrný věk učitelů je téměř 50 let.[online]. 2015 [cit. 2015-17-03]. Dostupné
z Internetu:

http://zpravy.idnes.cz/prumerny-vek-ucitelu-je-temer-50-letdul/domaci.aspx?c=

A04083 _210024_domaci_fri
MŠMT ČR. Zákon č. 563/2004 Sb., [online]. 2012 [cit. 2015-21-03]. Dostupné z Internetu:
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1zari

51

MŠMT ČR. Etická výchova. Doplňující vzdělávací obor. [online]. 2010 [cit. 2015-18-02].
Dostupné z Internetu: http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vydalo-doplnujici-vzdelavaciobor-eticka-vychova
HAVLÍK, R. Motivace k učitelskému povolání [online]. 1995 [cit. 2015-26-02]. Dostupné z
Internetu: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=3154&edmc=3154
MOTYČKA, P. Etická výchova – cesta a naděje pro budoucí generace. MŠMT ČR. [online].
2009 [cit. 2015-21-02]. Dostupné z Internetu: www.msmt.cz/vzdelavani/.../referaty-zkonference-eticka-vychova

RAŠKOVÁ, M. Etická výchova - důležitá součást výchovy žáka mladšího školního věku.
MŠMT ČR. [online]. 2009 [cit. 2015-18-02]. Dostupné z Internetu: www.msmt.cz/
vzdelavani/.../referaty -z-konference-eticka-vychova
MŠMT ČR. Analýza kvlifikovanosti učitelů a návrhy doporučení pro podpůrné projekty
ESF.[online]. 2015 [cit. 2015-18-03]. Dostupné z Internetu: www.msmt.cz/file/5302_1_1/
MŠMT ČR. Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících. [online]. 2012 [cit.
2015-04-03]. Dostupné z Internetu: http://www.msmt.cz/ dokumenty /pravni-vyklad-k-23zakona-o-pedagogickych-pracovnicich
MŠMT ČR. RVP pro základní vzdělávání. [online]. 2013 [cit. 2015-23-03]. Dostupné z
Internetu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci
-program-pro-zakladni-vzdelavani
S.C.S.ABZ.CZ. Grácie. [online]. 2015 [cit. 2015-03-04]. Dostupné z Internetu:http://slovnik cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/gracie
VACEK, P. Etická výchova ve škole… už teď je pozdě! MŠMT ČR. [online]. 2009 [cit. 201518-02]. Dostupné z Internetu: www.msmt.cz/vzdelavani/.../referaty-z-konference-eticka-vychova
VÚP Praha. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. 2007 [cit. 20158-03] Dostupné z Internetu: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads /2009/12/ RVPZV
_200707.pdf

52

Přílohy
I.

Ukázky řemeslné výroby, ruční zpracování - 4 strany.

II.

Ukázky kýčů z různých odvětví - 4 strany.

www.greisi.cz

www.advas.cz

www.easytoys.cz

www.cestadomu.cz

53

www.richardolsen.org

www.etsy.com

nabidky.edb.cz

www.thisnext.com

freshome.com

www.kozlici.com

www.lightinthebox.com

www.designmagazin.cz

ona.idnes.cz

schmelzerova.cz

panske-boty.zoot.cz

www.belts.cz

kovarstvi-sindelarstvi.webgarden.cz

www.atan.cz

www.obrazjakodar.cz

www.svetratanu.cz

www.akcniceny.cz

kultura.idnes.cz

www.decodoma.cz

hehotrats.wordpress.com

swarovska-veronika.blog.cz

artikl.org

novinky.cz

ona.idnes.cz

keneu.blog.cz

www.extra.cz

hobby.idnes.cz

www.zmrzlina-misa.cz

forum.dortomanie.cz

mbasic.facebook.com

commons.wikimedia.org

www.novinky.cz

www.aaahrackarna.cz

www.modnipeklo.cz

bydleni.idnes.cz

www.shopforfamily.cz

tohlefaktnechces.blogspot.com

www.prozeny.cz

wlcice.blogspot.com

eatandrunandlove.blogspot.com

www.rodina-finance.cz

forum.dortomanie.cz

