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Anotace
Bakalářská práce Alternativní pedagogické směry ve výuce chemie podává stručný přehled
o alternativních školách rozšířených v České republice. Práce se zabývá krátký popisem
a charakteristikou vybraných alternativních škol a jejich metodami využívaných ve výuce.
Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled existujících alternativních metod výuky
a ukázat jejich využití při výuce chemie.
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The bachelor´s dissertation named Alternative pedagogical way in education of chemistry
aims to give an overview on alternative schools widespread in the Czech Republic. The work
deals with a description and characteristics of chosen types of alternative schools and their
methods which are used in education. The aim of the thesis itself is to provide an overall
survey of the existing alternative methods of education and show their use in education
of chemistry.
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Úvod a cíle práce
Je známo, že přírodovědné obory, mezi nimiž významné místo zaujímá obor chemie,
patří k těm, které jsou pro další rozvoj společnosti nepostradatelné. Zájem o studium těchto
oborů však jejich významu zdaleka neodpovídá. V posledních desetiletích se proto zaměřuje
úsilí mnoha didaktiků přírodních věd i přírodovědců na hledání nových a účinnějších způsobů
výuky těchto oborů. Ukazuje se, že není vždy třeba hledat způsoby úplně nové, ale často lze
využít i způsoby starší a známé, které se modifikují dle současných požadavků.
Jednou z možných cest je studium a aplikace způsobů výuky existujících
alternativních škol. Těchto škol existuje celá řada, některé rysy mají společné, jiné odlišné,
ale vždy se poměrně ostře vymezují vůči tradiční výuce. Otázkou je, zda v nich lze nalézt
užitečné přístupy a postupu i pro výuku chemie. Proto se předložená bakalářská práce
zaměřuje právě na alternativní školy a jejich přínos pro výuku chemie.
V teoretické části práce bude nejprve vymezen pojem „alternativní školy“ a bude
popsáno uplatnění alternativních škol u nás. V další části práce budou z existujících
alternativních škol vybrány ty, které se nyní vyskytují v České republice nebo patří k těm
nejvýznamnějším. Zaměříme se na školy Waldorfské, Montessori a Daltonský plán, a dále
pak ještě Jenský plán a Freinetovu školu, které své působiště v ČR sice nemají, nicméně
některé jejich metody a filozofie jsou pro výuku přínosné. Kromě uvedených škol se
v posledních letech využívá program Začít spolu (Step by Step), Zdravá škola či Integrovaná
tematická výuka. Tyto školy zde však explicitně neuvádíme proto, že většinou vycházejí z
klasických alternativních škol a jsou pouze doplněny o nové poznatky, zejména z oblasti
psychologie.
Každému z uvedených typů alternativní školy bude v práci věnována dílčí kapitola,
ve které bude uvedeno období a způsob vzniku této školy, její hlavní principy a myšlenky,
způsob organizování výuky a současné rozšíření v České republice. V závěru každé kapitoly
věnující se dané alternativní škole budou zhodnoceny její kladné a záporné stránky z hlediska
požadavků na současnou výuku přírodních věd, její možný přínos a inspirace a naproti tomu
i nevhodné aspekty pro výuku chemie na základních a středních školách.
Cílem bakalářské práce je tedy seznámení s vybranými typy alternativních škol
a zjištění jejich možného přínosu pro výuku chemie na základních a středních školách.
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K dosažení tohoto cíle bude třeba naplnění těchto dílčích cílů práce:
-

seznámit se a vysvětlit pojem „alternativní škola“

-

uvést charakteristiku vybraných alternativní škol

-

vyhodnotit klady a zápory jednotlivých alternativních škol z hlediska současných
požadavků na výuku na základních a středních školách

-

specifikovat možnosti a přínos alternativních škol pro výuku chemie na základních
a středních školách
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Teoretická východiska
2.1 Charakteristika alternativních škol
Pojem „alternativní škola“ či „alternativní vzdělávání“ nemá jednoznačnou definici.
Těmito pojmy se nejčastěji označují různé výchovné koncepce a návrhy, programy a učební
metody, které se výrazně liší od běžně užívaných prvků a metod v tradičních školách.
Odlišnosti od tradičních škol můžeme najít především v těchto oblastech:
-

způsoby organizace výuky nebo života dětí ve škole;

-

kurikulární programy (změny v obsahu nebo cílech vzdělávání či v obojím);

-

parametry vzdělávacího prostředí (např. nestandardní architektonické řešení učeben
nebo jiná komunikace mezi učiteli a žáky);

-

způsoby hodnocení výkonů žáků (např. slovní hodnocení);

-

vztahy mezi školou a rodiči, školou a místní komunitou aj.1

Přitom jsou tyto odlišnosti často chápány jako modernější, pokrokovější, pedagogicky
zdůvodněnější a perspektivnější.2
Alternativní školy vznikaly již na přelomu 19. a 20. století, ale jejich největší rozvoj
zaznamenáváme až ve 20. letech 20. století. Společným východiskem pro vznik alternativních
škol byla především kritika staré, tradiční školy a výchovy herbartovského stylu. Vytýkán jí
byl především mechanický způsob učení, spočívající v pouhém vštěpování učiva do paměti
žáků, kteří přitom zůstávali celkem pasivní. Kritizována byla skutečnost, že stará škola byla
zcela ovládána učitelem a učivem stanoveným shora schválenými učebnicemi a osnovami, že
nebrala zřetel na žáka, jeho individualitu, na potřeby a zájmy dítěte, které se nesnažila ani
objevit.3 Východiskem ke vzniku alternativních škol se staly pokrokové pedagogické práce
Jean Jacquese Rousseaua a Lva Nikolajeviče Tolstého s jejich ideou svobodné výchovy
a volné školy či díla a názory Johna Deweye. Dalším důležitým zdrojem ideí pro realizaci
alternativní školy byly i vlastní, osobní pedagogické (pozitivní i negativní) zkušenosti
zakladatelů těchto škol.

1

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 2012. ISBN 978-80-7178999-4.
2 SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-26160-4. s. 28
3 SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-26160-4. s. 10
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Ve světě existuje mnoho různých alternativních škol, jejichž společnými záměry jsou:
-

malá rozšířenost

-

změna celkové orientace školy

-

menší počet žáků ve třídě

-

větší aktivizace žáků během výuky

-

učitel v roli poradce

-

snaha o výchovu zodpovědných a sebevědomých lidí

-

využívání nových vyučovacích metod

-

větší zapojení rodičů do života školy.

Rozdíly mezi jednotlivými typy škol jsou především v tom, jak těchto záměrů dosahují a jak
je naplňují. Vše záleží na filozofických východiscích jejich autorů a cílech, které chtějí svými
vzdělávacími prostředky dosáhnout.
Rozvoj alternativních škol by zabrzděn propuknutím 2. sv. války a nástupem totalitních
politických systémů v některých evropských zemích, které nebyly novým pedagogickým
myšlenkám příliš nakloněny. A tak se s novou fází rozvoje setkáváme až ve druhé polovině
20. století, kdy se rozvíjely již osvědčené koncepce alternativních škol, ale objevovaly se i
nové školy s novými záměry a aspekty.
Alternativní školy vždy byly a budou významnou pedagogickou laboratoří pro hledání
nových cílů, nového obsahu i nových forem a metod výchovně vzdělávacího působení.
Zaplňují existující mezeru mezi tradiční a mnohdy konzervativní školou a nároky společnosti
na změnu výchovy a vzdělávání nastupující generace.4 Byly a i nadále budou inspirací pro
nalezení vhodného a optimálního modelu vzdělávání.
Z mnoha různých typů existujících alternativních škol jsou v práci charakterizovány
tzv. klasické reformní školy. Tyto školy vznikaly jako forma kritiky tradičních škol
v 1. polovině 20. století. Jejich nová koncepce vyučování vycházela z prací J. J. Rousseaua,
L. N. Tolstého a H. Spencera. Do skupiny klasických reformních škol jsou řazeny školy
Waldorfská, Montessori, Freinetovská a Daltonský a Jenský plán.

4

SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 10
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2.2 Alternativní školy v Čechách
Alternativní školy se v Československu, podobně jako v mnoha dalších zemích,
objevily již ve 20. letech 20. století. Zatímco v řadě evropských zemí po období jejich
stagnace ve válečných letech nastává další etapa rozvoje alternativních škol, byl jejich rozvoj
u nás po r. 1948 zastaven a existující alternativní školy byly kritizovány, odmítány a nakonec
zakázány a zavřeny.
Spolu s politickými, ekonomickými, kulturními a sociálními proměnami, které česká
společnost prodělávala po roce 1989, se měnilo i české školství. Do popředí se opět začaly
dostávat i alternativní školy.
V České republice v současné době působí tyto alternativní školy:
-

Waldorfská škola (MŠ, 1. i 2 stupeň ZŠ, SŠ)

-

Montessori škola (MŠ, 1. i 2 stupeň ZŠ)

-

Daltonský plán (MŠ, 1. i 2 stupeň ZŠ, SŠ)

-

Jenský plán (1. stupeň ZŠ)

-

Začít spolu (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

-

Zdravá škola (MŠ, 1. i 2 stupeň ZŠ, SŠ)

-

Integrovaná tematická výchova (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Zároveň se do českého školství dostávají i programy, které se zaměřují na metody a způsoby
práce učitele i třídy v jednotlivých předmětech jako např. programy Čtením a psaním ke
kritickému myšlení a Dokážu to?. Tyto pedagogické směry a programy patří do skupiny
moderních alternativních škol. Koncepce těchto škol vychází z určitých filozofických,
ideových a psychologických proudů. Jelikož některé metody a principy výuky moderní školy
přebírají od klasických reformních škol, jsou tyto školy v práci zmíněny pouze okrajově.
Úkolem následujících kapitol je stručně charakterizovat klasické alternativní školy, tj.
Waldorfská, Montessori, Daltonský plán, Jénský plán a Freinetovská škola. V rámci každé
charakteristiky bude uvedeno období a způsob vzniku této školy, její hlavní principy
a myšlenky, způsob organizování výuky a současné rozšíření v České republice. V závěru
každé kapitoly bude uvedeno hodnocení alternativní školy z hlediska současných požadavků
na výuku a její přínos či naopak nedostatky pro výuku chemie.

11

Waldorfská škola
Waldorfská škola vychází z myšlenek rakouského filozofa, antroposofa a pedagoga
Rudolfa Steinera (1861 – 1925). První škola waldorfského typu byla založena v roce 1919
na popud Emila Molta, majitele továrny na výrobu cigaret Waldorf-Astorie (odtud název
školy). Molt byl příznivcem učení Rudolfa Steinera, proto ho požádal o zřízení školy pro děti
svých zaměstnanců. I když vybudování této školy bral Steiner jako jednorázovou záležitost,
obliba jeho učení rostla a již v roce 1921 byla založena druhá škola waldorfského typu. Dnes
je Waldorfská škola považována za nejznámější a s více než tisícem škol celosvětově
nejrozšířenějším typem alternativní školy.

3.1

Rudolf Steiner
Rudolf

Steiner

se

narodil

27.

února

1861

v Rakousku – Uhersku. Po vystudování Technické vysoké
školy ve Vídni se stal spolupracovníkem ve výmarském
Goethově a Schillerově archívu, kde se věnoval zpracování
Goethova odkazu. Po přestěhování do Berlína začal
pracovat v literárních redakcích a začal učit na dělnické
škole. Jako člen Teosofické společnosti pořádal řadu
přednášek (roku 1907 přednášel také v Praze).
Pracoval na systému antroposofie a v roce 1913
založil Antroposofickou společnost5, pro kterou nechal Obrázek 1: Rudolf Steiner
vybudovat vzdělávací centrum v Dornachu ve Švýcarsku

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner

(tzv. Goetheanum).6
Po založení první Waldorfské školy byl Steiner zaměstnán hlavně organizací
přednášek pro učitele a zdokonalováním Waldorfské pedagogiky. Jeho pracovní nasazení
zastavila vážná nemoc, které v roce 1925 podlehl.

5

SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 13

6

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 2012. ISBN 978-80-7178999-4. s. 126
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3.2 Hlavní principy
Waldorfská škola si klade za cíl být školou současnosti a přitom vychovávat pro
budoucnost. Její výchovné a vzdělávací úkoly vyplývají z požadavků moderního života. 7
Snaží se vychovávat svobodné, zdravě sebevědomé a zvídavé lidi, kteří budou mít neustálou
touhu po vědění. Utváří osobnost pomocí rozvoje sil intelektuálních, emocionálních i volních.
Pěstuje schopnost vcítit se, být tolerantní, mít vědomí společenské odpovědnosti, být otevřený
světu a jeho vývoji.8
Základem waldorfské pedagogiky je antroposofie (z řečtiny anthropos = člověk
a sofia = moudrost), duchovní věda vytvořená Rudolfem Steinerem, pojímající člověka jako
trojčlennou bytost, pozůstávající z těla, duše (myšlení, cítění a vůle) a ducha (nesmrtelná část
člověka).9 Podle zásad antroposofie je ve středu všeho člověk. Antroposofie souvisí
s křesťanskou orientací, má prvky východní filozofie, obsahuje egyptská a řecká mystéria,
přírodní mystiku, okultismus a filozofii J. W. Goetha.10
K waldorfské pedagogice také neodmyslitelně patří eurytmie, způsob projevu
tělesným pohybem. Eurytmie (z řec. eu = dobře, krásně, rythmos = pravidelný rytmus) je
jedním z vyučovacích předmětu na waldorfské škole. V tomto předmětu žáci prostřednictvím
tanečních pohybů vyjadřují myšlenky, čtený text či hudbu.

3.3 Organizace výuky
Den na waldorfské škole nezačíná jako na tradičních školách obligátním: „Dobrý den,
posaďte se.“ Zde žáci spolu s učitelem recitují tzv. průpověď, jejímž autorem je Rudolf
Steiner.
JÁ HLEDÍM DO SVĚTA,
VE KTERÉM SLUNCE SVÍTÍ,
V KTERÉM SE HVĚZDY TŘPYTÍ,
VE KTERÉM KAMENY LEŽÍ,
ŽIJÍCE ROSTLINY ROSTOU,
CÍTÍCE ZVÍŘATA ŽIJÍ,
VE KTERÉM ČLOVĚK SVOU DUŠÍ PŘÍBYTEK DUCHU SKÝTÁ.

7

GRECMANOVÁ, H. a E. URBANOVSKÁ. Waldorfská škola. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1996. ISBN 80-85783-09-6. s. 8

8

SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 16

9

KASPER, T. a D. KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. 1.vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
s.177
10
SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 13
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JÁ HLEDÍM DO DUŠE,
KTERÁ V MÉM NITRU ŽIJE.
DUCH BOŽÍ TKÁ VE SVĚTLE SLUNCE I DUŠE,
VENKU V PROSTORU SVĚTA,
UVNITŘ V HLUBINÁCH DUŠE.
K TOBĚ, DUCHU BOŽÍ, SE OBRACÍM S PROSBOU,
NECHŤ SÍLA A POŽEHNÁNÍ K UČENÍ A PRÁCI
V MÉM NITRU ROSTOU.11

Další zvláštností waldorfských škol je epochové vyučování. Epocha je označení pro
ranní 100 – 120 minutové bloky (dělené na rytmickou, vyučovací a vyprávěcí část),
ve kterých je probírán jeden předmět po dobu 3 – 4 týdnů. Po uplynutí dané doby je předmět
střídán jiným hlavním předmětem. Mezi hlavní předměty jsou řazeny: mateřský jazyk,
matematika,

zeměpis,

dějepis,

fyzika,

chemie,

biologie

a

sociální

nauka.

Předměty jako např. cizí jazyky, ruční práce a eurytmie, u kterých je nutné stále procvičování,
se řadí mezi odborné a jejich výuka probíhají v klasických 45 minutových hodinách.
Učebnice jsou na waldorfských školách používány velmi sporadicky (pro doplnění
výuky). Učebnice jsou považovány za „pasivní“ učební pomůcky, uměle vybírají vědění
do jednotlivých lekcí a málo podněcují samostatnou práci.12 Z těchto důvodů je hlavním
učebním materiál tzv. epochový sešit, do kterého si každý student zaznamenává probranou
látku. Aby se nestalo, že žák má v sešitu faktické chyby, jsou sešite neustále kontrolovány
učitelem.
Důležité místo ve výuce na waldorfské škole mají řemeslné a ruční práce, kterých
se zúčastňují všichni žáci bez ohledu na pohlaví. Tzn., že chlapci háčkují či pletou a naopak
dívky pracují v dílnách.

3.4 Hodnocení žáků
Žáci ve waldorfských školách nejsou hodnoceni známkami jako v tradičních školách.
Známky jsou nahrazeny slovním hodnocením, ve kterém učitel popisuje schopnosti
a vědomosti daného žáka, jeho pokrok v předmětu během roku. Učitel se snaží ve svém
hodnocení dát dítěti zpětnou vazbu, poukazuje na jeho nedostatky a vysvětluje jejich příčiny.
Na každého žáka je pohlíženo individuálně, je odbouráno vzájemné srovnávání žáků. Díky
absenci známek mezi sebou děti nesoutěží o to, kdo bude lepší a více si pomáhají.
11

Ranní
verše
ve
Waldorfské
škole
[online].
Dostupné
z:
http://www.waldorfsemily.cz/web/pedagogika/temata.php?tema=verse [cit. 26. 3. 2016]
12 GRECMANOVÁ, H. a E. URBANOVSKÁ. Waldorfská škola. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1996. ISBN 80-85783-09-6. s. 25
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3.5 Rozšíření Waldorfských škol
V současné době na světě existuje 1 025 waldorfských škol: 22 v Africe, 199
v Americe, 46 v Asii, 47 v Austrálii a 709 v Evropě. Z evropských zemích jich je nejvíce
nalezneme v Německu – 232 škol, na dalším místě je Nizozemí s 84 školami a Švédsko se 45
školami. Belgie, Velká Británie, Švýcarsko, Finsko, Norsko a Itálie mají kolem 30 škol. 13
V České republice působí 14 waldorfských škol, které jsou seskupeny do Asociace
waldorfských škol České republiky.

Obrázek 2: Mapa waldorfských škol v ČR

Legenda:
ZŠ
třídy při MŠ

MŠ
třídy při ZŠ

13

SŠ

Waldorfské školy ve světě [online]. Dostupné z: http://waldorfped.webx.cz/waldorfska-pedagogika/waldorfskeskoly/waldorfske-skoly-ve-svete-2/ [cit. 21. 3. 2016]
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3.6 Hodnocení Waldorfské školy
Z uvedené charakteristiky Waldorfské školy a vlastního pozorování výuky na této škole
lze uvést hlavní klady a zápory této výuky z hlediska současných požadavků.

Klady:
Zápory:
 epochy poskytují učiteli mnohem více času  vyučování v epochách vede k intenzivnímu
než běžné 45 minutové vyučovací hodiny
učení jednoho předmětu po danou dobu,
a tudíž může do výuky zařadit i časově
ale pak nastane dlouhá časová prodleva
náročnější aktivity a úkoly
(epochové předměty se vyučují buď 1x za
pololetí nebo i 1x za celý školní rok), což
 řemeslné a ruční práce cvičí zručnost žáků
vede k zapomenutí probraného učiva
 učitelovo individuální hodnocení každého
 nepoužívání učebnic alespoň pro doplnění
žáka
či objasnění učiva
 epochové sešity učebnice nenahradí
 výuka čtení je zařazena až do 2. ročníku ZŠ
 mnohem menší množství probraného učiva
než na jiných školách daného typu

Přínos z hlediska výuky chemie je spatřován v organizaci výuky – od praktické
ukázky k teoretickým faktům. Nové učivo je vždy představeno pokusem, který provádí učitel,
a žáci z jeho pozorování odvozují teoretické zákonitosti a poučky. (Možnost provádět i časově
náročnější pokusy je dána epochálním vyučováním, které poskytuje učiteli mnohem více času
než klasická hodina.) Díky demonstraci pokusu se mnoho teoretických zákonitostí stává pro
žáky srozumitelnějšími a snazšími pro porozumění.
Kritizováno je však provádění pokusu učitelem, kdy žáci pouze přihlížejí. Ve větším
množství žáků, ti co stojí vzadu, hůře vidí na prováděný pokus i práci učitele, čímž ztrácí
zájem a raději se baví se spolužáky. Tato forma poté vede k tomu, že jsou při výuce aktivní
jen někteří žáci.

16

Montessori škola
Montessori pedagogika nese jméno své zakladatelky, italské lékařky, pedagožky
a nositelky Nobelovy ceny míru Marie Montessori (1879 – 1952). Její metody měly velký
vliv na rozvoj zejména předškolního výchovy dětí, dětí prvního stupně základní školy a dětí
tělesně i duševně postižených. Výchovný systém Marie Montessori je
založen na novém pohledu na dítě, které chápe jako aktivní bytost
schopnou koncentrace, která umí samostatně budovat svoji individuální
osobnost, jestliže má k dispozici pedagogicky připravené prostředí.
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Montessori organizace rozšířené po celém světě jsou sdružovány Obrázek 3: Logo AMI
do mezinárodní společnosti Association Montessori Internationale (AMI)

zdroj:http://ami-global.org/

založené v roce 1929 Marií Montessori a jejím synem Mariem. V současné době se tato
organizace stará o rozšiřování jejích idejí a dohlíží na dodržování pedagogických standardů a
principů dle jejích myšlenek.15

4.1 Marie Montessori
Marie Montessori vystudovala medicínu a jako první
žena v Itálii získala titul doktor medicíny. Poté začala pracovat
na psychiatrické klinice, kde pracovala s postiženými dětmi.
Proniknutí do problematiky a poznání neutlumené potřeby hry
u postižených

dětí

vedlo

Marii

Montessori

k myšlence

vychovatelnosti těchto dětí. Dospěla k závěru, že je nutné zahájit
pedagogickou pomoc postiženým dětem.16 Po dokončení studia
pedagogiky a filozofie otevírá v roce 1907 v Římě výchovné
zařízení Casa dei bambini (dětský domov), kde aplikovala
Obrázek 4: Marie Montessori a rozvíjela své pedagogické metody. Na základě svých
zdroj:https://montessori.org.au/montessori/
biography.htm

vlastních poznatků a na základě studia odborné literatury

vytvořila Marie Montessori nový výchovný systém, který se rychle šířil do celého světa.
V mnohých zemích byly zakládány Montessori školy, které byly sdružovány do národních
Montessori společností spadajících pod AMI.

14

SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 30 a 25
Association Montessori International [online]. Dostupné z: http://www.amiprague.cz/cs/co-je-montessori#AMI
[cit. 27. 3. 2016]
16 SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 82
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Kvůli nástupu fašismu v Itálii se Marie Montessori přestěhovala do Nizozemí, kde
i nadále pracovala na šíření svých myšlenek. Byla držitelkou mnoha světových cen, ale
největším uznáním její celoživotní práce byla Nobelova cena míru, kterou obdržela v roce
1950. Zemřela v roce 1952 v Amsterdamu.

4.2 Hlavní principy
Jedním z důvodů, proč Marie Montessori začala vytvářet vlastní pedagogický systém,
byl fakt, že tradiční školu vnímala jako místo, kde se dítě zbavené práv setkává s učitelem,
který je ovládá.17 Zamítá masovou a rychlou výuku, která se pro děti stává rutinou a nudí je,
a dává dětem možnost volit si svou činnost a pracovat na ní dle vlastního tempa. Marie
Montessori byla přesvědčena, že každé dítě v sobě má svůj vlastní stavební plán, plán svého
rozvoje. Ten je však většinou rušen zásahy dospělých, kteří ve snaze pomáhat ve skutečnosti
tuto perspektivu většinou ničí. Dětská aktivita a spontánnost je základem toho, že děti
za pomoci didaktického materiálu dosahují pozoruhodných výsledků v rozvoji samostatnosti
i v učení.18
Vzdělávací princip montessoriovské pedagogiky lze shrnout do požadavku dítěte vůči
vychovateli: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.19

4.3 Organizace výuky
Didaktický materiál
Didaktickým materiálem v rámci koncepce Marie Montessori rozumíme jednoduché
pomůcky pro nácvik jednoduchých činností, pro manipulaci, rozebírání a skládání,
rozlišování barev, tvarů a zvuků, rozvíjení motorických schopností, pro cvičení smyslů. Člení
se do několika skupin:
1. materiál pro cvičení běžných životních činností a sebeobsluhy,
2. smyslový materiál (vliv zvuku, povrchu, barvy, tvaru),
3. jazykový materiál (obrázková abeceda),
4. matematický materiál (soubory geometrických těles),
5. materiál ke kosmické výchově (náležitost člověka k přírodě a harmonické soužití
s ostatními lidmi)20
SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 28
SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 26
19 PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 2012. ISBN 978-80-7178999-4. s. 51
17
18
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Princip věkové heterogenity
Charakteristické pro didaktickou koncepci Montessori pedagogiky je slučování dětí
různého věku a odmítání striktního rozdělování podle ročníků.21 Jednu třídu obvykle tvoří tři
ročníky. Věková různorodost ve skupinách vede děti nejen k pozorování starších spolužáků
při činnostech, k možnosti volit aktivitu podle individuálního stupně vývoje, ke spolupráci,
ale i k rozvoji zdravého sebevědomí.22 Starší děti pomáhají mladším, čímž rozvíjejí i své
dovednosti.
Polarizace pozornosti
Jedná se o silné a dlouhé soustřední na určitou činnost. Během tohoto silného zaujetí
by dítě nemělo být při činnosti nikým rušeno a mělo by mu být poskytnuto dostatečné
množství času, aby činnost dokončilo. Polarizace pozornosti je základem pro učení a probíhá
ve 3 fázích:
1. fáze – hledání (dítě se vybírá předmět činnosti)
2. fáze – velká práce
3. fáze – nasycení (ukončení činnosti)23

Princip svobody a samostatnosti
Svoboda je jedním z nejdůležitějších principů celého systému. Svoboda pohybu
a aktivity umožňuje dětem rozvíjet své dovednosti a dosáhnout nezávislosti. Svoboda volby je
učí samostatnosti a zodpovědnosti tím, že jim dovoluje dělat rozhodnutí a prožívat následky
svých činů.24

20

SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 26
PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.
s. 51
22 KASPER, T. a D. KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. 1.vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2429-4. s. 133
23 Montessori principy [online]. Dostupné z: http://www.mselipsa.cz/montessori-principy [cit. 27. 3. 2016]
24Metoda Montessori pro naše dítě: inspirace pro rodiče a další zájemce. 2.přeprac. a dopl.vyd., Redaktor Karel Rýdl.
Pardubice: FF Univerzity Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-004-0. s. 41
21

19

Prostředí
Důležitým faktorem výuky je správně připravené prostředí, které v dětech podněcuje
aktivitu a motivuje je k činnosti. Takové prostředí je doplněno speciálními pomůckami
a materiálem, nepůsobí chaoticky a není přeplněné. Pomůcky mi měli být jednoduché
a podnětné. Aby se děti v daném prostředí cítili ještě lépe, měl by být nábytek upraven podle
jejich potřeb např. židle a stoly jsou tak lehké, že je mohou podle potřeb přemisťovat.
Práce s chybou
Chyba je brána jako přirozená součást učení. Podává informace o tom, jak danou
činnost zvládáme, a poukazuje na naše nedostatky. Materiály a pomůcky jsou koncipovány
tak, aby dítě upozornily na chybu a ono samo mohlo najít a opravit chybu.
Kontrola chyb má velký pedagogický význam:
1. „Dítě se učí samo chybu vyhledat a opravit. Kontrola vychovatele se snižuje.
2. Kontrola chyb ve smyslu sebekontroly vede k nezávislosti a samostatnosti.
3. Dítě pociťuje větší uspokojení, může-li tzv. něco dobře udělat.
4. Z hlediska pedagoga kontrola chyb také brzy informuje o případné poruše orgánů,
napomáhá k odhalení defektů smyslových orgánů a funkcí.“25

4.4 Role učitele
Podobně jako u jiných alternativních škole ani u Montessori pedagogiky není role
učitele omezena pouze na předávání vědomostí. Osobnost učitele rozhodujícím způsobem řídí
rozvoj fyzických, intelektuálních, emocionálních a eticko-morálních kvalit žáků. Zároveň
se učitel stává vychovatelem dítěte jako sociální bytosti a zodpovědného neizolovaného
jedince.

26

Učitel-vychovatel povzbuzuje dítě, pomáhá mu při volbě vhodných předmětů,

poskytuje mu vhodný materiál s ohledem na věk a úroveň rozvoje dítěte. Aktivita učitele
se má podřídit svobodnému rozhodování dítěte a dát mu možnost sebevýchovy. Učitel má dítě
vést, aniž by pocítilo jeho přítomnost. Jeho práce má být vedena heslem „čekat
a pozorovat“.27
25

KASPER, T. a D. KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. 1.vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2429-

4.

s. 138
26

RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. 1. vyd. Brno: M. Zeman, 1994. ISBN 80-900035-8-3. s.
138
27
SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 28
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Učitel hodnotí dítě na základě jeho činnosti a zaujetí k práci, podává mu informace
o tom, co nového se naučilo a jak. Hodnocení je děláno tak, aby dítě konalo veškeré činnosti
pro uspokojení sebe sama a ne pro pochvalu od okolí.

4.5 Rozšíření Montessori škol
Montessori školy ve světě patří k nejrozšířenějším typům alternativních škol. Své
pevné místo ve školských systémech má v Německu, Nizozemsku, Spojených státech
amerických či jihovýchodní Asii.
Své místo si Montessori pedagogika vydobyla i v českém školství. V současné době
funguje v České republice řada mateřských a základních škol a jedno gymnázium (viz. obr).
Na podporu těchto škol byla v roce 1999 založena Společnost Montessori sídlící v Praze,
která organizuje odborné semináře a kurzy pro učitele a podporuje tvorbu a vydávání
metodických materiálů a pomůcek. Jejím hlavním cílem je rozšiřovat informace o Montessori
pedagogice, čímž chtějí dopomoci jejímu dalšímu rozšiřování. 28

Obrázek 5: Mapa Montessori škol v ČR

Legenda:
ZŠ

28

MŠ

SŠ

O společnosti Montessori [online]. Dostupné z: http://www.montessoricr.cz/o-spolecnosti-montessori/ [cit.28. 3. 2016].
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4.6 Hodnocení Montessori školy
Z uvedené charakteristiky Montessori školy a vlastního pozorování výuky na této škole
lze uvést hlavní klady a zápory této výuky z hlediska současných požadavků.

Klady:
Zápory:
 aktivizace žáků
 chaos a ruch ve třídě
 orientace na zájmy žáků
 každý žák se věnuje jiné činnosti
 rozvoj žákovi samostatnosti
 mnohem menší množství rozsah
probraného učiva ve srovnání
 individuální tempo žáka
se školami daného typu
 zapojení rodičů do školních
 učitel zaměřuje pozornost vždy
záležitostí
pouze na jednoho žáka
 vyučování pomocí projektů
 nenucení žáka příliš se učit, což
např. na VŠ bude postrádat
Přínos Montessori školy pro výuku chemie je spatřován hlavně v učení skrze vlastní
zkušenosti žáků. Učivo je vysvětlováno na běžných příkladech, se kterými se žáci ve svém
dosavadním životě setkali a lépe si dokáží danou problematiku představit.
Obliba této školy je také dána v pojetí hodin, kdy je učivo žákem osvojováno pomocí
projektů připravených učitelem. Výklad je brát pouze jako doplněk projektů. V chemii je tedy
výuka koncipováno převážně prostřednictvím laboratorních prací.
Problém je ovšem spatřován v přemíře svobody v Montessori školách. Dovolení
každému z žáků dělat si co chce, způsobuje chaos, který je při laboratorních pracích z chemie
z bezpečnostního hlediska nepřijatelný.

Daltonský plán
Za vznikem Daltonského plánu stojí americká pedagožka a spolupracovnice Marie
Montessori Helen Parkhurstová (1887 – 1973). Svůj vzdělávací systém poprvé světu
představila ve 20. letech 20. století otevřením své první Daltonské školy.
Parkhurstová Daltonský plán charakterizuje jako soubor principů, které zcela mění styl
výuky k lepšímu. Podle ní není nutné brát Daltonský plán jako striktně ucelený systém
a dodržovat ho krok po kroku. Každá škola si ze stanovených pravidel a principů může vybrat
tu koncepci, která jim nejvíce vyhovuje a naložit s ní po svém. V tom je rozdíl od jiných
alternativních škol, kde je požadováno pracovat s celým systémem metod jako s celkem a nic
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nevynechat a ani nic nového nepřidávat. Naopak Helen Parkhurstová s vděkem přijímala nové
podněty ke zlepšení celého jejího výukové systému.

5.1 Helen Parkhurstová
Helen Parkhurstová se narodila 7. března 1887
v americkém státě Wisconsin. Vystudovala univerzity
v Mnichově a Římě. V roce 1943 získala magisterský titul
na prestižní Yaelově univerzitě v oboru vzdělávání.
Cenné zkušenosti Helen Parkhurstová získává
v letech 1913 – 1915, kdy v Itálii spolupracuje se svým
velkým

pedagogickým

vzorem,

Marií

Montessori.

Po návratu z Itálie využívá Parkhurstová poznatky nabyté
ze spolupráce s Mariií Montessori pro vytvoření vlastní Obrázek 6: Helen Parkhurstová
alternativní školy – Daltonské školy. Své jméno dostává

zdroj:http://www.blikk.it/angebote/reformpae
dagogik/rp10032.htm

škola podle městečka Dalton (stát Massachusets, USA), kde
Helen Parkhurstová zakládá v roce 1916 školu, ve které využívá a dále rozvíjí své metody
výuky. V roce 1919 zakládá Parkhurstová školu i v New Yorku, kde působí až do svého
odchodu do penze v roce 1942.
Pro zpopularizování Daltonského plánu pořádá Helen Parkhurstová mnoho přednášek
a vydává knihy, které mají lidi seznámit s jejími myšlenkami. Nejdůležitějším dílem Helen
Parkhurstové je Výchova podle daltonského plánu vydaná roku 1923, ve kterém popisuje
teoretické základy a principy svého výchovně vzdělávacího systému.

5.2 Hlavní principy
Daltonský plán stojí na třech základních principech – svobodě, samostatnosti
a spolupráci. Svoboda je základním principem daltonské školy, od kterého se odvíjí i rozvoj
principů samostatnosti a spolupráce, které jsou se svobodou úzce spjaty. Princip svobody
nebo také volnosti spočívá v tom, že žák (v rámci předem dohodnutých pravidel) sám
rozhoduje o tom, v jakém pořadí bude plnit úkoly dané učitelem, na jakém místě a které
pomůcky při plnění úkolu využije. To znamená, že veškerá organizace práce je v žákově režii.
On si nastaví své tempo a pracovní postup. Dokonce si může i určit zda úkol zpracuje sám
či ve skupině. Poskytnutím svobody při práci učíme děti zodpovídat za svou práci, úspěch ale
i nezdar.
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5.3 Organizace výuky
Rozvrh hodin v daltonských základních školách je na první stupni poskládán
z klasických 45 minutových hodin a z tzv. daltonských bloků (spojené dvě vyučovací
hodiny), které slouží hlavně k procvičování a opakování probrané látky. Při výuce
v daltonských blocích je zrušena klasická organizace třídy a učebna je rozdělena
do předmětových okrsků vybavených potřebnými pomůckami. Před započetím práce je vždy
třída hromadně učitelem poučena o pravidlech práce samostatné práce a jsou jim přiblíženy
úkoly, které je čekají. Učitel také musí žákům sdělit kritéria hodnocení jejich práce a formu
kontroly jejich vědomostí (test, ústní zkoušení). Každý splněný úkol žák zaznamená
na hodnotící tabuli umístěnou ve třídě, díky níž má přehled, jak si vede v porovnání
s ostatními spolužáky. Tabule zároveň poskytuje informace učiteli kolik a jaké úkoly žákům
ještě zbývají zpracovat. Po celou dobu práce mohou žáci využívat odborné knihy, pracovní
návody či práci konzultovat se spolužáky a v poslední řadě i s učitelem, které ovšem podá
návod na zvládnutí úkolu nikoli jeho řešení.
Na konci týdne (na některých školách na konci každého daltonského bloku) přichází
hodnocení. Každý žák hodnotí sám sebe, jak mu práce šla, co se během ní naučil a jaký má
pro něj přínos do budoucna. Pokud některý úkol nesplní, zamýšlí se nad tím, proč nebyl
v plnění úkolu úspěšný a co by mohl pro příště zlepšit. Hodnocení žáků je i zpětnou vazbou
pro učitele. Žáci hodnotí aktivity, co je bavilo a co ne a tím učitel získává nové podněty pro
úpravu a vylepšení úkolů, aby příště vyhovovaly většině.
Na druhém stupni základní školy je daltonský blok ve většině škol nahrazen
dlouhodobým daltonským úkolem. Jedná se projekty a úkoly tvořící tzv. pracovní plán, který
žáci plní v klasickým hodinách po delší dobu např. po dobu 1 měsíce. Pro daltonské úkoly
zpracovávají učitelé pracovní listy obsahující povinné úkoly (základ učiva, musí být splněny
všemi žáky), volitelné úkoly (z nich musí žák určitě množství splnit) a extra úkoly, které
prohlubují učivo a jsou určené pro rychlé žáky, aby se nenudili, než ostatní svou práci
dokončí.
Na závěr časového období žáci představí svůj výsledek práce v podobě např.
prezentace či plakátu. Stejně jako na prvním stupni i zde následuje vlastní hodnocení žáků,
hodnocení učitele a závěrečný test ověřující získané znalosti.
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5.4 Rozšíření daltonských škol
Školy daltonského typu můžeme nalézt v USA, Nizozemí, Polsku, Rakousku,
Japonsku, Austrálii, Maďarsku, na Slovensku, ve Velké Británii a v Senegalu.
O průnik Daltonského plánu do československého školství
se zasadil pedagog Václav Příhoda. V roce 1996 čtyři brněnské základní
školy založili Asociaci českých daltonských škol, která dnes sídlí
v budově ZŠ Husova v Brně a sdružuje 17 mateřských a základních škol
(jejich rozmístění viz obr. 3).

Obrázek 7: logo organizace Dalton

V roce 2001 byla založena mezinárodní nadace Dalton International
International, která dnes sdružuje 43 škol z celého světa. Cílem této

zdroj: http://www.daltoninternational.org/

organizace je pozvednou daltonskou výuku na mezinárodní úroveň, pomáhat při rozvoji škol,
umožňovat členským školám výměnu zkušeností. Pořádá konference a stáže pro učitele.

Obrázek 8:Mapa daltonských škol v ČR

Legenda:
ZŠ

MŠ
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5.5 Hodnocení Daltonského plánu
Z uvedené charakteristiky Daltonského plánu lze uvést hlavní klady a zápory této výuky
z hlediska současných požadavků.
Klady:
Zápory:
 každý žák pracuje vlastním tempem
 vyučování je založeno na vlastní aktivitě
žáků, tzn. pomalejší žáci nemusí stihnout
 rozvoj zodpovědnosti a samostatnosti
všechny zadané úkoly
žáků

pokud úkol žáky nezaujme, nesplní ho
 žáci jsou při hodinách aktivní
 sebehodnocení žáků (sebekritika)
 rozvíjení schopnosti žáků organizovat
si svůj čas
Přednosti Daltonského plánu jsou především v rozvoji zodpovědnosti, samostatnosti
a sebevědomí žáků. Nepřeberné množství úkolů, které musí žáci plnit, nepřipustí, aby byli
o hodinách pasivní. Žáci se učí rozhodovat sami za sebe a práce v týmu je učí týmovému
duchu a toleranci k názoru druhých. Udávání si vlastního pracovního tempa je přínosné
pro všechny žáky. Díky rychlejšímu tempu zvládnou bystřejší žáci více úkolů a tím své
vědomosti neustále rozvíjejí a nenudí se při čekání na pomalejší spolužáky. Naopak ti
s pomalejším tempem, na které by se muselo čekat, mají dostatek času, aby si vše promysleli
a veškeré poznatky utřídili a pochopili.
Kritici Daltonského plánu ovšem přemíru svobody poskytnuté žákovi kritizují.
Poukazují na žákovu netečnost a nepozornost, které jsou při provádění chemických pokusů
z bezpečnostního hlediska nežádoucí.

Freinetovská škola
Hlavním představitelem tohoto typu školy je francouzský učitel Célestin Freinet
(1896 -1966), jeden z významných teoretiků tzv. pracovní školy. Hlavní idea jeho
pedagogických snah, rozvíjených v 20. letech 20. století, zní „Par la vie – pour la vie – par le
travail“ (Z života - pro život - prací). 29

29

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 2012. ISBN 978-80-7178999-4. s. 53
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6.1 Célestin Freinet
Célestin Freinet se narodil 15. října 1896
v jižní Francii do rodiny rolníka. I přesto, že škola
se mu

jevila

jako

kasárna

svým

nevlídným

prostředím, přísností svých učitelů i bez smyslností
školní práce30, zvolil kariéru učitele. Jeho studium
přerušila 1. světová válka a povolání do armády.
Z války, kde utrpěl těžké zranění, se vrátil jako těžký
invalida. I přes svůj zdravotní handicap začíná působit
jako učitel a snaží se o prosazování moderního
způsobu vyučování, zejména o tzv. aktivizaci děti
ve vyučování.31 Své pedagogické metody se snažil

Obrázek 9: Célestin Freinet
zdroj:https://movimientosrenovacionpedagogica.wi
kispaces.com/Freinet+y+la+escuela+colaborativa

neustále obohacovat a zdokonalovat. V roce 1946
vychází jeho kniha „Moderní francouzská škola“, která se stává jedním ze zdrojů inovace
školství ve Francii i v zahraničí.32
Célestin Freinet umírá ve Vence roce 1966.

6.2 Hlavní principy
Obdobně jako jiné alternativní školy i Freinet kritizoval tradiční školu. Vytýká jí, že je
pasivní, že jednostranně rozvíjí intelekt a zanedbává citovou a volní stránku jedince a že je
pro dítě málo přitažlivá, nezajímavá a mnohdy i nudná. 33 Kritizuje pedagogický dogmativmus
a projevuje odpor k autoritářství.34
Škola pracující podle Freineta musí vycházet z požadavků dítěte.

35

Dává důraz

na individualitu dětí a přisuzuje jim pozici středu veškerého vyučovacího procesu, čímž
dětem umožňuje rozvoj vlastní osobnosti. Hlavním nástrojem výuky je vlastní zkušenost dětí.

30

SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 39

31

KASPER, T. a D. KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. 1.vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008. ISBN 978-80-247-24294. s. 146
32

SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 40

33

SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 40

34

ŠTECH, S. Škola stále nová: Freinetova "moderní škola" : MCE - hnutí pedagogické kooperace : GFEN - Francouzská

skupina Nové výchovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-673-0. s. 24
35

RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. 1. vyd. Brno: M. Zeman, 1994. ISBN 80-900035-8-3. s.
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Východiskem veškerého učení musí být všední život a nejbližší okolí žáka. 36 Dítě tak samo
nové poznatky objevuje a odhaluje a tím minimalizuje množství informací, které přijímá
od učitele. Učitel již zde není vševědoucí ale spíše rádce či mentor, který dětem pomáhá
nalézt správné řešení. Primární úkol pedagoga freinetovské školy spočívá ve vytvoření
vhodného prostředí pro učení a přípravy pracovních materiálů.

6.3 Organizace výuky
Ve škole Freinetovského typu se nevyužívá frontální výuka. Vyučování je sestaveno
ze skupinové nebo individuální práce, rozhovorů a besed. Třídy jsou rozčleněny na různě
velké sektory („pracovní ateliéry“), ve kterých žáci provádí různorodé činnosti, ze kterých
následně vyvozují závěry. Všechny své poznatky společně shrnují na konci týdne.
Klasické celoroční osnovy jsou nahrazeny společně vypracovaným pracovním plánem.
Obvykle se vypracovává na dobu jednoho týdne. Na kooperativní bázi se předběžně stanoví,
čím se děti v nejbližší době budou zabývat. Své návrhy předkládají nejen žáci, ale také učitel.
Z individuálních plánů se pak sestaví plán třídy. Plán se sepíše a vyvěsí ve třídě tak, aby byl
neustále na očích.37
Tradiční učebnice jsou podle Freineta přebytečné. Žáci při své individuální práci
vyhledávají potřebné informace v tzv. pracovní knihovně, což je vlastně sbírka pracovních
sešitů s různými náměty a tématy. 38
Dalšími nástroji výuky využívanými ve Freinetovské škole jsou školní tiskárny, třídní
noviny, volné texty a korespondence s jinými školami.

6.4 Rozšíření Freinetovských škol
V České Republice nenalezneme úplnou Freinetovskou školu, ale pouze školy, které
do své výuky zařadily některou z metod freinetovské pedagogiky. Nejvíce freinetovských
škol je provozováno ve Francii, Belgii a Nizozemsku.

36

RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. 1. vyd. Brno: M. Zeman, 1994. ISBN 80-900035-8-3. s.
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ŠTECH, S. Škola stále nová: Freinetova "moderní škola" : MCE - hnutí pedagogické kooperace : GFEN - Francouzská

skupina Nové výchovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-673-0. s. 46
38
PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 2012. ISBN 978-80-7178999-4. s. 45
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6.5 Hodnocení Freinetovské pedagogiky
Z uvedené charakteristiky Freinetovské školy lze uvést hlavní klady a zápory této výuky
z hlediska současných požadavků.
Klady:
 přihlíží se k požadavkům žáků
 potřeby žáků jsou upřednostňovány před
množstvím probraného učiva
 učení vychází ze zkušeností žáků, proto
je probírané učivo žákům blízké, dokáží
si představit co se děje a ve škole zjistí
proč

Zápory:
 nepoužívání učebnice – žáci si tedy
nemají, kde učivo zopakovat, prohloubit
a ujasnit si nesrovnalosti
 minimální dohled učitele nad žákovskou
prací (tvorba chyb)
 z chyb mohou žáci vyvozovat chybné
závěry, které je pak nutné uvést
na pravou míru

Ne všechny prvky charakterizující Freinetovskou školu se dají využít při standardní výuce.
Z mnoha metod využívaných v tomto typu alternativní školy by bylo možno do výuky chemie
zařadit rozčlenění třídy na „pracovní ateliéry“. Na každém pracovišti by žáci prováděli pokus,
z kterého by měli odvodit nějaké závěry. Pozorování a výsledky by byly na konci hodiny
prezentovány a učitel by zhodnotil jejich správnost. Při využití této metody budou žáci
aktivně zapojeni do hodiny a při pokusech prováděným ve skupinách bude rozvíjena jejich
schopnost spolupráce. Výuka touto formou bude pro žáky jistě zábavnější a přínosnější než
pouhý výklad. Možnost organizace práce s ohledem na tempo každého z žáků bude mít přínos
jak pro rychlejší žáky, kteří nebudou brzděni pomalými, tak i pro pomalejší, kteří budou mít
dostatek času na svou práci.

Jenský plán
Jenský plán jako ucelenou vzdělávací koncepci rozvinul německý evangelický pastor
a univerzitní profesor pedagogiky Peter Petersen (1884 – 1952).39 Petersenova pedagogika
usiluje – a v tom se shoduje s ostatními reformními pedagogy – o rozvoj dětské osobnosti.
Petersen vychází z představy, že jedinec se rozvíjí v podstatě sám díky vnitřním silám.40
Tradiční škola ale rozdělením dětí do tříd, zkoušením, známkováním a omezením pohybu dětí
po škole tento samostatný proces rozvoj potlačuje. To vše by měla překonat „nová výchova“
podle Jenského plánu.41
39

KASPER, T. a D. KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. 1.vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2008. ISBN 978-80-247-24294.s. 193
40
SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 46
41
SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 46
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7.1 Peter Petersen
Peter Petersen se narodil 26. července 1884 poblíž
Flensburgu v severním Německu jako nejstarší ze sedmi
lidí. Vystudoval univerzitu v Lipsku, kde se setkal
s psychologem Wilhelmem Wundtem, který ho velice
ovlivnil.
V roce 1923 převzal po Wilhelmu Reinovi, čelnému
představiteli herbartismu v Německu, vedení katedry
pedagogiky univerzity v Jeně.
Svého postavení využil a při jenské univerzitě
založil první pokusnou školu, kde mohl v praxi ověřovat
své teorie a poznatky a dále je rozvíjet. Ve velkém Obrázek 10: Peter Petersen
se Petersenovy

myšlenky

začaly

šířit

v roce

1927

zdroj:http://www.mhaensel.de/reformpaedagogik/jena
plan/biographie_petersen.html

po kongresu Spolku pro novou výchovu, kde popsal
základní principy a zákonitosti nového stylu vyučování.
Od roku 1948 byl Petersen postupně odvoláván ze všech akademických funkcí a bylo
mu zakázáno nadále šířit a propagovat jenskou pedagogiku. Vše vyvrcholilo zavřením jeho
pokusné školy. Svůj život dožil v ústraní od okolí v Jeně, kde 21. března 1952 zemřel.

7.2 Hlavní principy
Základem školy je podle Jenského plánu „školní pospolitost“.

42

Žáci v těchto školách

nejsou rozděleny do tříd, ale do čtyř tzv. kmenových skupin podle věku. Žáci ve věku
6 – 8 let jsou řazeni do Nižší skupiny, Střední skupina zahrnuje žáky ve věku 9 – 11 let.
Dvanáctiletí a třináctiletí žáci spolu tvoří Vyšší skupinu. V poslední tzv. skupině mládeže jsou
žáci ve věku 14 a 15 let. Hlavní pozitiva tohoto členění Petersen vidí ve spolupráci mladším
a starších žáků.

42

SVOBODOVÁ, J. a V. JŮVA. Alternativní školy. 1. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-00-1. s. 46
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Týdenní plán
Vyučování v Jenských školách neprobíhá podle tradičního rozvrhu hodin. Alternativou
vůči rozvrhu hodin je tzv. rytmický týdenní pracovní plán, v němž je časově znázorněno, kdy
jsou které aktivity na programu.43 Předměty nejsou vyučování v klasických 45 minutových
hodinách, nýbrž v tzv. kurzech (povinných a volitelných), které mají být přizpůsobeny
možnostem i pracovnímu rytmu dětí.44
Rozhovor
Den v Jenské škole je zahájen společným rozhovorem. Petersen tím chtěl podtrhnout
význam společného setkání a prokázání si vzájemné vážnosti a úcty. 45 Při rozhovoru sedí
všichni v kruhu, protože tato forma umožňuje rovnocenné postavení všech účastníků, kteří
mají možnost se navzájem vidět, sledovat a poslouchat.46 Děti se během rozhovoru mohou
ostatním svěřit se svými radostmi i problémy a během toho se učí projevovat své pocity.
Důležitými jsou pondělní a páteční rozhovory. V pondělí jsou žáci uvítáni v novém
školním týdnu a seznámeni s týdenním plánem. Naopak při pátečním rozhovoru je zhodnocen
a shrnut celý uplynulý týden.
Práce
Jenská pedagogika zakládá učení na pracovním charakteru.47 Žáci své vědomosti
a schopnosti nabývají skrz aktivní řešení úkolů a problémů. Podstatou všech úkolů je donutit
žáka nad jejich řešením přemýšlet. Veškeré úkoly, které žáci plní, jsou uvedeny ve „smlouvě“
mezi žákem a učitelem a odpovídají cílům uloženým v týdenním plánu.48 Cílem je, aby
se žáci naučili být zodpovědní za svou práci. Během práce jsou jednotlivé úkoly kontrolovány
učitelem.
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O svých studijních výsledcích se žák může průběžně informovat u učitele nebo
na určeném místě ve třídě, kde jsou výsledky práce zaznamenány. Pokud žák nesplní zadané
úkoly, zajímají učitele nejdříve důvody, proč k tomu došlo, aby mohlo dojít k nápravě a daný
stav se již neopakoval.49
Hra
Jedním z prvků využívaným při výuce, zejména u mladším dětí, je hra. V jenské škole
zaujímá hra jako forma velmi důležité místo a je chápána jako předstupeň k pracovní části
dne.50 Hra se uplatňuje při přestávkách i během vyučování jako oživení probíraného tématu.
Její využití má pozitivní dopad na rozvoj paměti, myšlení a pozornosti.
Slavnost
Slavnost je poslední formou vyučování. V jenské škole se najde mnoho podnětů
pro přípravu slavnosti např. pátek jako oslava konce týdne, narozeniny spolužáků, velký
úspěch skupiny či příchod nebo odchod žáků z kmenové skupiny. Oslavují se také státní
svátky, významné dny a výročí školy.
Slavnosti mají i velký didaktický přínos – při jejich přípravě žáci rozvíjejí svou
kreativitu, tvořivost a své organizační schopnosti.

7.3 Rozšíření Jenských škol
Jenské školy jsou nejvíce rozšířeny v Nizozemsku, Německu a Belgii. V České
republice jenská škola neexistuje. Prvky jenské pedagogiky při výuce využívá v České
republice jediná základní škola – ZŠ na Valech v Poděbradech.
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7.4 Hodnocení Jenského plánu
Z uvedené charakteristiky Jenského plánu lze uvést klady a zápory této výuky
z hlediska současných požadavků.
Klady:
 rozhovory učitele se žákem a mezi žáky
navzájem rozvíjejí jejich komunikační
dovednosti
 při plnění úkolů se rozvíjí myšlení žáků
 mluvení před spolužáky může vést
ke ztrátě trémy žáků při jiných projevech
 žáci přebírají zodpovědnost za svou práci
 využití hry jako prvku vedoucího
k novým vědomostem a dovednostem
 tabule, kde žáci vidí výsledky svoje
i výsledky ostatních zvyšuje jejich
motivaci a soutěživost

Zápory:
 uzavření žáci mohou mít problémy
s vyjadřováním před ostatními
 otevřenější žáci se naopak budou
vyjadřovat velmi často a učitel se tak
nedozví názory všech žáků
 vynucené vyjadřování žáků se může pro
některé z nich stát nepříjemnou součástí
vyučování
 tabule, kde žáci vidí své výsledky, může
být demotivující pro pomalejší žáky

Pro výuku chemie by bylo přínosné zařadit do ní hru jako formu výuky. Při hře žáci
získávají znalosti nenásilnou formou a odnesou si z ní mnohem více vědomostí a dovedností
než z „obyčejného“ výkladu.
Kladně přijímána je myšlenka členění žáků do tzv. kmenových skupin, věkově
různorodých skupin. V takovémto složení tříd zastávají nejstarší žáci ze skupiny funkci
„asistenta“ učitele a poradce. Např. při práci v laboratoři má každý z mladších žáků možnost
oslovit některého ze starších, když si neví s daným pokusem rady a ten mu poradí. Tato
metoda je oboustranně přínosná – mladší žák rozvíjí svou schopnost komunikace a starší
uplatňuje své znalosti a rozvíjí svou schopnost někoho učit.
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Diskuse
Veškeré existující alternativní školy a programy staví svou činnost zejména
na výchově samostatného, zodpovědného a sebevědomého člověka. Každá z nich využívá
pro dosažení tohoto cíle různých metod. Na následujících řádcích jsou shrnuty názory,
poznatky a postřehy hodnotící nejen samostatné metody alternativních škol, ale školy jako
celky.
Mírně zaskočeni se můžeme cítit na návštěvě v ČR nejrozšířenější školy – waldorfské.
Waldorfské lyceum se nachází v ulici Křejpského v Praze 4. Individuální přivítání učitele
a žáka podáním ruky je značně neobvyklé, ovšem milé. Mnohé návštěvníky ovšem nejvíce
zaskočí další část ranního rituálu waldorfské školy – recitování průpovědi. Nechceme urážet
verše Rudolfa Steinera, ale na malou chvíli si pozorovatel připadá jako v nějaké sektě.
Nejspíše právě náboženský podtext, který je waldorfské škole často vytýkán, budí dojem, že
waldorfská pedagogika je spíše filozofií života, kterou člověk musí přijmout za svou, aby
se v jejím duchu mohl vzdělávat. Sociálními pedagogy je také waldorfské škole často vytýkán
omezený sociální kontakt žáků se svým okolím a ne moc kladně je přijímán i velký vliv
třídního učitele na formování osobnosti dítěte.
K přednostem waldorfské pedagogiky je řazena výuka v epochách. Její delší časový
rozsah oproti klasické hodině umožňuje provádět pokusy nebo činnosti, které jsou časově
náročnější. Trvání epoch v období 2 – 3 týdnů je ovšem mírně řečeno problematické. Žáci
se během této doby sice intenzivně věnují jednomu předmětu, ale než uplyne doba mezi
dvěma epochami zaměřenými na jeden předmět, žáci mnoho poznatků a činností zapomenou.
Za účelem zopakovat si probrané učivo si žáci vedou epochové sešity, které však učebnice
nemohou nikdy zcela nahradit. Přeci jenom při jejich vytváření musíme vzít v potaz, že každý
žák si epochový sešit povede podle svého. Mohlo by se tedy stát, že bez důkladné kontroly
učitele nebudou v sešitě uvedeny všechny informace nebo se v nich budou nalézat chyby.
Takovýmto situacím by šlo při používání učebnic předejít.
V teoretické rovině budí pedagogika Marie Montessori značný obdiv. Její postoj
k dětem a snaha o to poskytnout jim prostředí a možnosti k přirozenému vývoji vyvolávají
nadšení. Obdiv je ovšem značně zmírněn po střetu s Montessori pedagogikou v praxi.
Po hospitacích na čtyřech hodinách na Gymnáziu Duhovka s.r.o. sídlícího na Ortenově
náměstí v Praze 7, kde se vyučuje dle principů a zásad Montessori pedagogiky, je nutno
konstatovat, že všechny vyučovací hodiny měly jeden společný rys – úplný chaos. Žáci
dostali zadání práce, ale každý se jí věnoval po svém a s heslem: „Je na mně kdy, co a s jakou
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intenzitou a mírou zaujetí budu plnit“. A tudíž část žáků se věnovala zadaným úkolům více,
část je měla hotové rychleji. Krátký výklad učitele, který měl doplnit samostatnou práci
s pracovními listy, poslouchalo jen minimum žáků. U některých bylo možno nabýt dojmu, že
ani nezaznamenali, že učitel něco povídá a věnovali se svým pracovním listům.
Na uspořádanosti hodině nepřidalo ani neustálé korzování žáků po třídě pro pomůcky.
Pocit chaosu z hodiny má ovšem, zdá se, pouze nezasvěcený účastník. Při diskusi
s učiteli bylo zjištěno, že oni takto probíhající hodinu považují za přínosnou a vedenou
v duchu k úctě ke svobodě dítěte a jeho spontánním projevům. Faktem zůstává, že rozsah
osvojeného učiva je určitě méně rozsáhlý, než je na tomto typu škol běžné. Ano, je ověřeno,
že nejvíce si člověk zapamatuje z toho, co sám dělá, ale výklad, který nám má naši činnost
specifikovat a objasnit, určitě není na škodu.
Celkový dojem z Montessori školy by tedy mohl být označen jako rozčarování.
Na jedné straně je tu obdiv ke skvěle připraveným pracovním listům, na straně druhé je nutno
zdůraznit, že přemíra svobody není vždy k prospěchu a vše by mělo mít své hranice.
Když se oprostíme od svých negativních pocitů jedno se Montessori pedagogice upřít
nedá – děti baví. Žáci, se kterými měla autorka možnost hovořit, byli nadšení Montessori
systémem, učení pomocí projektů je baví a říkají, že se tímto způsobem učí snadněji.
Na Daltonském plánu je nejzajímavější, že není striktně vyžadováno využívání všech
jeho principů a metod. Školy si tedy mohou vybrat metody, které se jim líbí a upravit si je
podle svého, tedy využívat prvotní metody spíše jako inspiraci. Inspiraci by si z principů
Daltonského plánu měly brát i klasické školy. Vždyť výchovou k samostatnosti
a zodpovědnosti poskytneme dětem obrovskou devizu do života. V budoucnosti také jistě
využijí schopnost organizovat si svou práci a umění sebehodnocení.
To co je Daltonskému plánu nejvíce vytýkáno, je jistá uzavřenost před veřejností. Škol
působících v České republice je jen pár a jejich prezentace na veřejnosti není velká.
Konference pořádané Asociací českých daltonských škol jsou určené především odborné
společnosti a na veřejnost se trochu pozapomíná. Na internetu můžeme narazit na mnoho
diskusí rodičů, kteří sami přiznávají, že když děti dávali do Daltonské školy, byl pro ně
Daltonský plán velkou neznámou a postupně ho poznávali spolu se svým dítětem. I autorka
práce narazila na jejich uzavřenost. Chtěla navštívit některou z daltonských škol, ale po dvou
odmítavých odpovědích své snažení vzdala. Proto by u těchto škol uvítala větší otevřenost
veřejnosti.
Tím že principy Freinetovské školy jsou založeny převážně na práci s textem, je
přínosná

hlavně

při

výuce

humanitních,
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nikoliv

přírodovědných

předmětů.

I přesto, že Freinetovská škola v České republice nepůsobí, můžeme se setkat s některými
jejími prvky ve výuce. Důvodem je převzetí některých metod a principů typických
pro Freinetovskou školu didaktickou koncepcí Otevřené vyučování. Mezi převzaté metody
patří práce psaní volných textů, vydávání třídního časopisu a organizace výuky v týdenním
pracovním plánu.
Z mnoha metod Jenského plánu je největší přínos přikládán rozhovorům. Žáci se při
debatě učí komunikovat, diskutovat a formulovat vlastní názory. Při kruhovém rozhovoru žáci
dostávají možnost podělit se se spolužáky o zážitky, což přispívá k lepšímu vzájemnému
poznání spolužáků.
Sociální pedagogové u Jenského plánu také vyzdvihují jeho ideu rozdělení žáků
do kmenových skupin, jelikož toto dělení se nejvíce přibližuje reálnému životu.
Velkou nevýhodou alternativních škol je také skutečnost, že některé nemají pevně
dané učební osnovy a nerespektují rozdělení předmětů do určitých ročníků. Proto u žáků
alternativních škol, které mají pouze 1. stupeň ZŠ nebo základní školu, nastává problém
při přechodu na tradiční střední školu. Nejen že se tito žáci musí přizpůsobit novému způsobu
výuky, ale musí se i doučit učivo, které na alternativní škole neprobírali.
A celkové shrnutí? Mnoho metod a principů alternativních škol je snadno
zařaditelných i do vyučování na klasických školách. Využití prvků jako jsou např. hra
či rozhovory výuku oživí a ozvláštní. Skupinové práce, do kterých jsou zapojeni všichni žáci,
přispívají k budování a zlepšování třídního kolektivu.
Odlišnosti od tradičních škol v organizaci výuky jako jsou např. výuka v epochách
či blocích, jejichž delší časová dotace dává učitelům možnost zařadit do výuky i časově
náročnější aktivity, jsou učiteli kladně přijímány.
Slovní hodnocení využívané v alternativních školách jako jediná možnost hodnocení
by bylo vhodným doplněním vysvědčení se známkami, používanými v klasických školách.
Žák by tedy přesně věděl, v čem jsou jeho přednosti a v čem má nedostatky.
Závěrem lze konstatovat, že ve společnosti převládá názor, že alternativní školy mají
vyšší kvalitu a poskytují lepší vzdělání než klasické školy. Z hlediska výuky chemie ovšem
není žádná alternativní škola ideální a případný přínos těchto škol obvykle převáží závažné
nedostatky jako je především nutnost zajistit bezpečnost žáků při realizaci pokusů či naplnění
obsahu a rozsahu učiva stanoveného RVP.

36

Závěr
Cílem bakalářské práce bylo seznámení s vybranými typy alternativních škol a zjištění
jejich možného přínosu pro výuku chemie na základních a středních školách.
K dosažení tohoto cíle bylo třeba splnit tyto dílčí cíle práce:


seznámit se a vysvětlit pojem „alternativní škola“



uvést charakteristiku vybraných alternativní škol



vyhodnotit klady a zápory jednotlivých alternativních škol z hlediska současných
požadavků na výuku na základních a středních školách



specifikovat možnosti a přínos alternativních škol pro výuku chemie na základních
a středních školách

Jelikož pojem alternativní škola je dosti široký, v první části práce byl tento termín
objasněn a vymezen. V této části byly také definovány znaky a druhy alternativních škol
a bylo uvedeno stručné shrnutí jejich historie ve světě a v České republice. Vzhledem k tomu,
že alternativních škol je velké množství byla práce věnována „klasickým“ alternativním
školám – Waldorfské, Montessori, Freinetovské, Daltonskému plánu a Jenskému plánu.
Další části práce byly věnovány jednotlivým vybraným školám. Každé byla věnována
jedna kapitola a v ní byla uvedena stručná historie školy, životopis jejího zakladatele a
popsány byly principy a metody, které danou školu charakterizují. Každá kapitola byla
zakončena hodnocením dané školy a shrnutím jejího přínosu pro výuku chemie.
V závěrečné diskusi byly shrnuty klady i zápory jednotlivých alternativních škol
a celkově jejich přínos pro výuku chemie.
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