
Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá na důkazech založenou „výchovou charakteru“ (character 

education), jak je zkoumána a aplikována v anglosaských zemích, zejména pak ve Spojených 

státech amerických a Velké Británii, jakožto paralelou k Osobnostní a sociální výchově 

praktikované v České republice. Jejím cílem je poskytnout přehled o vědecky ověřovaných 

přístupech k rozvoji lidského charakteru včetně účinných způsobů jejich diseminace.  

První část práce se zabývá vymezením pojmů, filozofickými a historickými východisky 

výchovy charakteru, popisem a klasifikací klíčových charakterových předností a jejich účinky 

na lidské prospívání. V další části jsou na základě analýzy dostupných zdrojů představeny a 

zhodnoceny empiricky zkoumané příklady dobré praxe, které jsou implementovány v prostředí 

rodin, škol a dalších organizací. Dále jsou zmíněny některé problémy, s nimiž se výchova 

charakteru aktuálně potýká a v závěru jsou pak shrnuty návrhy jejich řešení. 

Ukazuje se, že k charakteru je třeba přistupovat jako k celku a klást důraz na harmonický rozvoj 

širokého spektra charakterových předností. Jejich kultivace prostřednictvím výchovy a školní 

výuky má pozitivní vliv na individuální a celospolečenské prospívání – rozvojem 

intrapersonálních, interpersonálních a intelektuálních předností buduje pevnou základnu pro 

vývoj dovedností kognitivních, předchází problémovému chování, nezaměstnanosti a 

kriminalitě a přispívá k dosahování osobních a pracovních cílů, duševnímu a fyzickému zdraví 

a celkovému well-being. 

Největší šanci na úspěch mají empiricky ověřené intervenční programy výchovy charakteru 

založené na translačním výzkumu a mezioborové spolupráci. Pozitivní přínosy jsou zdaleka 

nejvýznamnější u intervencí zaměřených na děti v raném a předškolním věku vyrůstající 

v socioekonomicky znevýhodněném prostředí a jejich primární pečovatele. U starších dětí jsou 

účinky méně výrazné. U adolescentů se osvědčuje integrace intervenčních programů s pracovní 

praxí. U všech věkových skupin platí, že úspěšné intervence využívají praktické výchovné a 

vyučovací postupy, zapojují rodiče, pedagogické pracovníky, komunitu, případně potenciální 

zaměstnavatele do role vzorů a mentorů, poskytují svým účastníkům dlouhodobou podporu a 

zároveň je vedou k autonomii. 
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