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POZVÁNÍ K ROZHOVOR Ů M
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Tématem diskusí učitelů, vzdělavatelů budoucích
učitelů, ředitelů škol, ale i rodičů a studentů
(zejména učitelství) je vzdělávání, a to v nejširším
smyslu slova. Každý ze čtenářů naší útlé knížky
prošel vzděláváním, ať již na základní, střední nebo
i vysoké škole. A někteří se možná ještě (dále)
vzdělávají. V těchto diskusích se objevuje řada
vyslovených, ale i nevyslovených otázek, například
K čemu vzdělávání směřuje? Jak orientovat v současné
době obsah vzdělávání? Proč se učíme tomu, co se
učíme? Jak poznáme, že vzdělávání je kvalitní?
Co přinesly reformy vzdělávání?
Každému, kdo navštěvoval různé školy nebo se
ještě vzdělává, se zřejmě vybaví učitelé. Učitelství
je profese, jejíž obsah, ale i cesty k ní, se staly
předmětem výzkumů i úvah odborníků na učitelské
vzdělávání. Opětovně se setkáváme s otázkami
Co je to učitelství? Dá se mu naučit? Jak by mělo
vzdělávání učitelů vypadat?
Na uvedené, ale i mnohé další otázky lze odpovědět
různě. Odpovědi se odvíjejí od toho, kdo se ptá, ale
i od toho, kdo odpovídá. V knížce, kterou máte před
sebou, se navzájem ptají a odpovídají představitelé
tří generací. Jsou to profesoři brněnské pedagogické
fakulty Josef Maňák (1924) a Vlastimil Švec (1947)
a docent Tomáš Janík (1977). Tyto účastníky
rozhovorů spojuje nejenom jejich vysokoškolské
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působiště, ale také vztah učitel – žák. Vlastimil
Švec studoval Pedagogickou fakultu UJEP v Brně
v letech 1966–1970 a jeho učitelem byl Josef Maňák,
který vyučoval pedagogické disciplíny. Tomáš Janík
absolvoval tutéž fakultu v letech 1995–2004 a k jeho
učitelům patřili Josef Maňák a v doktorském
studijním programu Pedagogika také Vlastimil Švec.
Rozhovory patří k žánrům, které přibližují určitou
dobu, ale i názory osobností, které v ní studovaly
a pracovaly. Výpovědi těchto osobností jsou odrazem
jejich zkušeností, ale i postojů. Pokud do rozhovorů
vstupují představitelé více generací, lze z výpovědí
často vyčíst mimo jiné i to, jak se profesně vyvíjeli
a jakými odbornými problémy žili. Umožňují však
také, aby do nich čtenáři vstupovali a vedli s jejich
autory vnitřní dialog, například se zamýšleli nad
prezentovanými otázkami a odpověďmi
na pozadí vlastních zkušeností.

Josef Maňák

Vlastimil Švec

Tomáš Janík
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1 . VOL B A UČITELSK É HO STUDIA
B IOGRA F ICK Ý VSTUP
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Všichni tři účastníci rozhovorů si zvolili učitelské
studium. Co ovlivnilo tuto volbu? Jak na studium
a své učitele vzpomínají?
Navazujeme na rozhovory, které jsme vedli před
třinácti lety, v roce 2003.1 Jedním z jejich
důležitých témat bylo studium učitelství.
Kdy Ty ses pro studium učitelství rozhodl?

Rozhodl jsem se pro učitelství již jako žák
na gymnáziu. Odjel jsem studovat
do Prahy. Ale o tom, jak vyučovat, jak
metodicky ztvárnit své předměty, které
jsem studoval, jsem neslyšel ani slovo.
Co ovlivnilo toto
Tvoje rozhodnutí?

Jiné profese jsem v podstatě ani neznal. Viděl jsem
kolem sebe jenom učitele a mně se ta
profese líbila tím, že je to styk s lidmi
a že je to možnost dál studovat. Žádné
jiné zvláštní podněty jsem neměl.
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Začal jsi studovat v roce 1945
na filozofické fakultě v Praze.

Ano, v mimořádném semestru, již o prázdninách.
Tehdy ještě nejezdily vlaky ze všech
míst, tak jsme museli na nejbližší
nádraží, kde vlaky byly, odjet vozem
s koňmi. Domů jsem jezdil jen jednou
za rok, na Vánoce, cesta z Prahy k nám trvala den.
Jezdilo se až do Kolína i na střeše vagónů, protože
byly přeplněné.
Vybral sis dva obory – češtinu a ruštinu.
Co Tě k této volbě vedlo?

Byl jsem pilný student a pyšně jsem si myslel, že
umím německy, to jsem uměl dobře, že
umím francouzsky a do maturity jsem
se ještě naučil anglicky, ale pasivně.
A rusky jsem neuměl nic, ale ukrajinsky
jsem něco četl, tak jsem se zaměřil
na ruštinu. Tu jsem přibral k češtině.
Rozhodující byly tyto obory
nebo učitelství?
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Tehdy se to na filozofické fakultě rozdělovalo
na studium odborné a na studium učitelské. Rozdíl
byl v tom, že studium učitelství mělo přednášky
z pedagogiky. Já jsem si vybral učitelství,
zapisoval jsem si předměty pedagogické
a psychologické. Proto jsem chodil
na přednášky například k profesorům
Josefu Hendrichovi a Václavu Příhodovi.
Protože Praha přitahovala, jezdili k nám také
profesoři z Brna.
Na přednášky z češtiny a ruštiny jsi chodil
se studenty, kteří studovali tyto obory?

Samozřejmě, v tom nebyl žádný rozdíl. Rozdíl byl
jenom v tom, že já jsem si vybral navíc
předměty pedagogické a psychologické.
Ale tehdy ještě nebyly vůbec konstituované metodiky předmětů. O tom jak
vyučovat jsem neslyšel nic.
Vzpomenul jsi přednášky z pedagogiky.
Měli jste i psychologii?

Ta byla u Příhody, protože ten reprezentoval nejen pedagogiku, ale i tehdy
vznikající pedagogickou psychologii.
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A to mě přitahovalo. Měl velké, i zahraniční zkušenosti, působil dlouho
v Americe a byl vynikající učitel. Dovedl
získat studenty, měl k nim pěkný vztah.
Vztah vysokoškolský učitel a student
je velmi důležitý. Byl takovýto vztah
ke studentům i u jiných učitelů?
Samozřejmě se to lišilo, někdo byl odtažitý, nebo já
jsem k němu nenašel vztah. Například
filozof profesor Král, to jsem jenom
poslouchal a dělal zkoušky, ale nějak
jsem se s ním nesblížil.
Měli jste v pedagogice kromě přednášek
semináře?

Semináře, v nich jsme byli pověřeni
dobrovolně referáty. Vzpomínám si např.
na svůj referát o zkoušení, který vyvolal
velký ohlas.

Jak na to
vzpomínáš?
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Jednou za semestr jsme měli seminář v přírodě.
Nasedli jsme na parník a profesor Příhoda již měl
vyhlédnuté místo, kde jsme vystoupili. Posadili
jsme se do kruhu na trávník a vybraní
studenti přednášeli svůj referát. Přede
mnou byl referát, který se do přírody
hodil, ale můj referát o zkoušení byl
školský. Začal jsem: „Neméně důležité
téma jako předchozí je i zkoušení…“, vyvolalo to
obrovský smích. Potom, když jsme jeli parníkem
zpátky, tak Příhoda za mnou přišel, poklepal mně
na rameno a říká: „Pane kolego, trochu jste to
přehnal.“
To bylo přátelské gesto. Tady je vidět, že student
si z vysoké školy, zvláště ten, který si
vybral učitelskou profesi, nepřináší jenom
pedagogické poznatky, ale odnáší si i něco
z toho vztahu s učitelem.
Ano, musím ale připomenout, že, podobně
jako jiné předměty, i pedagogika měla
teoretický ráz.
Takže předměty, které by se věnovaly
pedagogické praxi, jste neměli?
                                  To nebylo.
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Co sis odnesl z vysokoškolského
studia pro práci učitele?

Já jsem vlastně kopíroval své učitele. Když jsem
začal učit, tak jsem byl malý vysokoškolský
profesor. Začínal jsem na zdravotnické
škole, pak na gymnáziu. Hodně jsem učil
ruštinu, protože bylo málo ruštinářů.
Dbal jsem na výslovnost, tu jsem cvičil
i doma. To byla ale odborná stránka ruštiny, se školou
to mělo málo společného.
Jak ses s touto obtíží
vyrovnával?

Začal jsem se tím prokousávat sám, protože jsem
viděl, že s teoretickými výklady nic
nesvedu, že musím výuku zaměřit jinak.
A postupně to šlo, později se začali také
objevovat metodici ruštiny.
Ty ses vlastně s didaktikou svých předmětů
setkával až v praxi. Byli inspirací
například zkušenější kolegové?
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Ano, ale omezeně. Tehdy se chodilo málo
na hospitace. Každý byl sám pro sebe.

Kde jsi dále hledal inspirace pro
výuku svých předmětů?

Postupně se v odborné veřejnosti začal objevovat
zájem o propojení teoretických oborů s pedagogickou praxí, reprezentantem tohoto zájmu byl
pozdější profesor Malíř. Studoval s námi
filozofickou fakultu, ale již předtím získal
mnoho zkušeností z výuky jazyků.
Do své výuky vnášel aspekt praxe,
a to jsem od něho pochytil již na fakultě,
když jsme spolu opakovaně o této problematice
diskutovali.
Ty ses v roce 1949 věnoval ještě dalšímu studiu – pedagogiky a psychologie. Studoval jsi dálkově
na filozofické fakultě v Olomouci.
Jak na toto studium vzpomínáš?

Hlavním představitelem pedagogiky byl
v Olomouci docent Koukal a v psychologii profesor Holas. Nebyly to celostátní
kapacity, postupně se samozřejmě vypra-
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covávali. Ale dovedli nás podněcovat ke studiu,
které bylo dobře organizované. Od nich
jsem získal velké podněty věnovat se studiu naplno, a to jak oborům pedagogika
a psychologie, tak i učitelství. To bylo
něco jiného než studium v Praze na filozofické
fakultě.
Docent Koukal se později stal Tvým kolegou, když
jsi začal na filozofické fakultě v Olomouci
působit jako vysokoškolský učitel. Čím Tě
osobnost docenta Koukala zaujala?

Měl k nám velmi pěkný vztah, dost se
nám věnoval. Každou práci, kterou jsem
napsal, důkladně přečetl a okomentoval.
A na okraj textu napsal třeba „bene“,
když to bylo dobré.
Já jsem se s docentem Koukalem setkal při obhajobě
své disertační práce v roce 1985. Položil
mně také otázku a potom se zeptal, kdo mě
v době mých studií na brněnské
pedagogické fakultě vyučoval pedagogiku,
na koho nejvíce vzpomínám. Řekl jsem, že
doktor Maňák. Pan docent se usmál, uznale pokýval
hlavou a řekl, že jsem měl dobrého učitele.
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Učitel se v praxi může dostávat k novým pedagogickým poznatkům také tak, že ve své výuce
experimentuje. Jako učitel jsi zkoušel nové
výukové postupy a dělal i drobné výzkumy.
Kdy jsi začal uvažovat badatelsky?
Na to jsem byl vyzbrojený již z Prahy. Badatelskou
orientaci nám dával profesor Příhoda.
Spojoval učitelství s výzkumnou prací.
My jsme to od něho spontánně přebírali.
Vzpomínáš si na svůj první
výzkum na škole?

Byl to výzkum školní klasifikace. Vedl jsem na škole
rozhovory se všemi žáky, kteří byli klasifikováni
na vysvědčení čtyřkou a pětkou. Také
jsem mluvil s jejich učiteli, byl jsem
vlastně jejich kolega, tak to nebylo tak
obtížné. Náročné však bylo podívat
se na výsledky rozhovorů z pohledu
výzkumníka. Podnět k tomu jsem získal v Praze, jak
jsem se již zmínil, u profesora Příhody.
Co vedlo Vás, pane docente,
k volbě učitelského studia?
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Měl jsem rád školu a měl jsem štěstí na dobré učitele – zapůsobil tedy i jejich vzor. Měl jsem štěstí,
že školy, do nichž jsem chodil, i učitelé,
s nimiž jsem se setkal, se o své žáky
zajímali – co jsou zač, co je baví, co už
dokázali, na čem právě pracují, co chtějí
dělat do budoucna a tak dále. Až později
– při studiu na vysoké škole – jsem si uvědomil, jak
podstatné toto je pro založení pedagogického vztahu
a pro proměnu situací mezilidského setkávání
v pedagogické situaci. Moje cesta k učitelství byla
dána předchozími zkušenostmi z práce s dětmi –
zakládal jsem u nás na vesnici skautský oddíl, vedl
hudební skupinu a tak dále.
A kde lze hledat kořeny
Vaší volby učitelského studia?

Již na základní škole jsem si všímal učitelů, toho,
co dělají, jak se chovají v různých situacích. Dokonce jsem si na učitele hrál. Přemluvil jsem jednoho
spolužáka, který bydlel nedaleko od nás, a obvykle
v pondělí, po vyučování, jsem ho vyučoval chemii,
která mě velmi bavila. Psal jsem si přípravy, které jistě nebyly dokonalé, v nich
jsem měl osnovu plánované hodiny,
hlavně otázky pro mého spolužáka.
Teprve později, na střední všeobecně vzdělávací
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škole, jsem si začal uvědomovat, že důležitá je
orientace učitele na žáka, na vytváření vztahů se
žáky. Když jsem vedl chemický zájmový kroužek,
zjistil jsem, že bych měl znát nejenom
zajímavé pokusy, ale také osobnost žáků.
Také jsem dospěl k závěru, že dobrý
učitel matematiky a chemie, což jsou
moje zvolené aprobační předměty, nemůže vystačit
se znalostmi z odpovídajících oborů, ale potřebuje
nezbytně znalosti z pedagogiky a psychologie.
Jak na studium
na fakultě vzpomínáte?

Studium mého oboru – Učitelství pro první stupeň
základní školy – se vyznačuje neobyčejnou šíří
záběru a rozmanitostí. Sahá od jazyků přes matematiku, přírodní a společenské vědy až po uměnovědy
a tělovýchovu, přičemž to vše má být navíc zvládnuto pod zorným úhlem zprostředkování
žákům – to jest pedagogicky a didakticky.
Všechno mě to bavilo, dokonce i to, co mi
nešlo, takže studium nakonec dobře dopadlo. Po absolutoriu učitelského oboru jsem pokračoval v získávání dalších zkušeností v praxi a poté
souběžně v doktorskému studiu oboru Pedagogika
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Zatímco mé magisterské studium šlo převážně
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do šíře, doktorské studium bylo příležitostí „překračovat horizont do hloubky“
– to se mi velmi líbilo a i zde platí, že
jsem měl štěstí na skvělé učitele – se
dvěma z nich mám čest vést tento rozhovor.
A co konkrétně Vás
na fakultě nejvíce zaujalo?

Během studia a následného působení na fakultě
jsem vypozoroval, že nejvíce moji pozornost přitahuje to, co dělá pedagogiku pedagogikou. Neumím
to definičně vymezit, ale snažím se pro
to kultivovat cit. Rozvinutý cit pro to, co
dělá pedagogiku pedagogikou, má profesor Maňák. Jednou mi profesor Kotásek
řekl: Profesora Maňáka se držte, to je jeden z mála
asi posledních pedagogů.
A co jste naopak postrádal?

Fakultu jsem vždy vnímal jako prostor, v němž je
jako možnost obsaženo vše, tedy i to, co
se zdá, že chybí. Jde jen o to, zda si toho
dokážeme povšimnout a jak se nám
podaří to vyzdvihnout a vyformovat.
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Vzpomínám si na setkání s Vámi
na fakultě. Byl jste již studentem posledního
ročníku Učitelství pro první stupeň
základní školy. Jak k tomu došlo?
Já jsem Vás vyhledal jakožto autora knihy Pedagogická příprava budoucích učitelů, která pojednává
o problémech učitelského vzdělávání.
V ní jste psal o tom, čím já jsem právě
procházel. Potřeboval jsem s Vámi o tom
mluvit. Napsal jsem totiž v tu dobu pamflet s názvem Didaktika vyšívání..., což
byla kritika učitelského studia, které nepřekračuje
oborové směrem k didaktickému. Předpokládal jsem,
že Vám bude jasné, v čem je problém, a něco s tím
uděláte.
V té době jsem vedl katedru pedagogiky, usilovali
jsme o přiblížení studia na fakultě pedagogické praxi
a uvažovali jsme o vztahu obecnějších
pedagogických předmětů k oborovým
didaktikám. Tehdy byl na katedře také pan
profesor Maňák, který se o tyto problémy
zajímal mnoho let. Zaujaly nás některé Vaše podněty
ke změnám v učitelském studiu, a proto jsme Vás
pozvali na poradu katedry, kde jsme o možnostech
zkvalitňování přípravy budoucích učitelů diskutovali.
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V červnu 2001 jste jako čerstvý absolvent
pedagogické fakulty vystoupil na veřejném
slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice v Senátu
Parlamentu ČR. Toto slyšení bylo iniciováno na obranu
magisterského učitelského studia. Vzpomínáte si ještě,
o čem jste mluvil?
Ano, vzpomínám si, to byl můj první „domácí úkol
z pilnosti“ – napsal jsem jej jako student. Bylo to
po mém návratu ze studijního pobytu na Pedagogické akademii v Grazu, kde jsem měl možnost se
hlouběji seznamovat s pedagogickou teorií na straně
jedné a praxí škol na straně druhé – obojí bylo
v dobrém propojení. Vyšel mi z toho
jednoznačný závěr: přípravu na učitelskou profesi je třeba udělat náročnější
po stránce teoretické a adresněji ji zaměřit k praxi, studium je třeba prodloužit ze čtyř na pět
let mimo jiné proto, aby měli studenti prostor pro
získání delší zahraniční zkušenosti. Bylo to v době,
kdy se u nás lidé obávali, že studium učitelství
skončí pouze jako tříleté, bakalářské. Již v té době
však bylo zřejmé, že by to neodpovídalo náročným
požadavkům na výkon profese, takže se prosadil
model pětiletého studia, byť bylo v případě většiny
učitelských oboru dělené na tříleté bakalářské
a dvouleté navazující magisterské.
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Pane profesore, Vy jste na tomto slyšení také
vystoupil. Mluvil jste o některých problémech učitelského vzdělávání.
Upozornil jsem na určitou izolovanost předmětů
na fakultách připravujících učitele, nedostatečnou
nabídku volitelných předmětů, dále
na málo propracovaný systém přijímání
uchazečů o učitelské studium, také
na potřebu studentů hledat a ověřovat
vhodné vyučovací postupy. Položil jsem
otázku, zda studenti dovedou pedagogickou
i psychologickou teorii osvojovanou v prvních dvou
letech učitelského studia aplikovat v průběhu jejich
pedagogické praxe.
Na brněnské pedagogické fakultě jste se setkal s panem
profesorem Maňákem, a to ve dvojí roli.
V sedmdesátých letech jste byl studentem
pana profesora a v letech devadesátých jste
se stal jeho nadřízeným. Jak se to událo?
Poprvé jsem se setkal s panem profesorem jako
student druhého ročníku učitelského studia v roce
1967, a to na přednáškách a v seminářích z obecné
didaktiky. Protože jsem neměl téměř
žádné pedagogické zkušenosti, byly pro
mne poznatky prezentované v tomto
předmětu příliš obecné, a to nejen proto,
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že šlo o obecnou didaktiku. Zaujala mne však
osobnost pana profesora, jeho způsob výuky a jeho
vztah k nám studentům, který byl velmi kolegiální.
Velmi jsem proto uvítal možnost setkat se s profesorem Maňákem ve čtvrtém ročníku ve volitelném
didaktickém semináři. To jsem již měl za sebou
pedagogickou praxi a obecnější didaktické otázky
pro mne již nebyly tak cizí. Po studiu na fakultě
jsem s panem profesorem udržoval
občasný kontakt, dokonce jsme spolu,
respektive pod jeho vedením, publikovali
několik článků v odborných časopisech.
V roce 1994 bylo vypsáno výběrové řízení
na vedoucího katedry pedagogiky. Pan profesor
Maňák mne vybídl, zda se nechci konkurzu zúčastnit.
Po delším rozhodování, pracoval jsem tehdy na
Vojenské akademii v oboru Vysokoškolská pedagogika, jsem se rozhodl do výběrového řízení přihlásit.
Dopadlo to pro mne dobře, od 1. září 1994 jsem se
stal vedoucím katedry pedagogiky. Nemalou úlohu
v tomto rozhodování sehrála možnost s panem
profesorem více spolupracovat. Vedení katedry jsem
přebíral po něm. A tak se stal pan profesor Maňák
mým podřízeným.
Také Vy jste byl postupně studentem
a později spolupracovníkem pana profesora Maňáka. Kdy to bylo a čím Vás pan
profesor nejvíce oslovil?
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Měl jsem to štěstí, že jsem byl s panem profesorem
Maňákem „sesazen“ – nikoliv degradován, nýbrž
dislokován do jedné společné kanceláře na Katedře
pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Měl jsem tedy možnost
s ním často hovořit, četli jsme si vzájemně
to, co jsme napsali, a poskytovali jsme si
připomínky a vzájemnou oporu. Obdivoval jsem, z jak širokého mnohooborového nadhledu
se pan profesor dokázal k mým textům vyjadřovat
a jak taktně a ochotně se mnou o nich rozprávěl.
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2 . UČITELSTVÍ , J EHO STUDIU M
A VZTAH PEDAGOGICK É TEORIE
A PRA X E
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V předcházející části rozhovorů je opakovaně použit
termín učitelství. Jak jej chápou autoři rozhovorů
a jak by podle nich mělo (mohlo) vypadat učitelské
studium? A jak v něm propojovat teorii s praxí?
Co je podle Vás
učitelství?

Učitelství je profesí, jejímž smyslem je vzdělávat
a vychovávat děti, mládež i dospělé. To je
poměrně široké a obecné vymezení
učitelství. V užším smyslu slova můžeme
hovořit jednak o teorii učitelské profese,
jednak o učitelském vzdělávání.
Zabýváte se teorií učitelství.
Jak byste stručně charakterizoval
jádro učitelství?
Učitelství tím, že patří mezi pedagogické profese, má
společné jádro s dalšími pedagogickými profesemi,
jako je například sociální pedagog nebo pedagog
volného času, vedle toho však má svůj
specifický základ, a ten je didaktického
rázu – učitel je zprostředkovatel. Když
řeknu zprostředkovatel, nemyslím tím
v úzkém slova smyslu technologa výuky, nýbrž
v širším významu toho, kdo se znalostí věci a pedago-
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gickým umem a taktem napomáhá tomu, aby docházelo k plodnému setkávání žáků s určitými obsahy.
Takto formuluje úlohu učitele jako didaktika německý
pedagog Wolfgang Klafki a takto se u nás k věcem
didaktiky stavěl jak profesor Kotásek, tak
profesor Maňák. A já bych rád, kdybychom toto pojetí udrželi i nadále, jinak
hrozí, že bude v přibývající míře docházet
k obsahovému vyprazdňování školního učení, což
může vést k rozostření onoho jádra učitelství.
Učitelství je již řadu let spojováno s kompetencemi učitele, ale i kompetencemi absolventa učitelského studia.
Existuje řada klasifikací pedagogických
kompetencí. Na vzpomínaném veřejném
slyšení v Senátu Parlamentu České republiky v roce 2001 profesor Mareš vymezil čtyři
obecnější charakteristiky pojmu učitelská
kompetence. Jsou to: způsobilost učitele něco vykonat, demonstrovat určitý výkon, osobnostní potenciál
učitele a zvládání nových, neočekávaných situací. Jak
se na tyto charakteristiky díváte dnes?
Ano, toto v zásadě platí. Já bych ještě zdůraznil
oborové a oborově didaktické kompetence a dodal,
že dnes k tomu všemu ve větší míře
přistupuje ještě učitelova schopnost učit
se a dále se rozvíjet z profese a v profesi.
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Může se učitelství
každý naučit?

To je zajímavá otázka. Tak, jak se dají naučit jiné
profese, tak se určitě dá naučit, jak
vyučovat. Ale podmínkou je, že o to musí
mít člověk velký zájem. Když má zájem
být učitelem, tak se to naučí.
Stačí jenom ten zájem, nebo je potřeba ještě
něco víc, například talent?

Talent je plus, které se tam zúročí. Ale já myslím, že
tento talent má velmi mnoho lidí, kteří
jsou zaměřeni prosociálně. Rozhodující
je totiž zájem a snaha zprostředkovávat
poznatky a působit na druhé.
Řada modelů přípravy budoucích učitelů se opírá
o toto východisko: nejdříve zvládnout
obecné pedagogické a psychologické
poznatky a teprve potom se věnovat oborovým didaktikám, spolu s praxí.
Učitelské studium lze začít realizovat
z různých pólů – vyjít z praktické zkušenosti, nebo z obecnějších východisek
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a k praxi se dopracovat. Ale učitel, který chce být
na dobré úrovni, musí projít oběma póly
– teorií i praxí – tedy praktickými každodenními pedagogickými zkušenostmi
a obecnějším přístupem k problémům
učitelské profese. Ale nemůže zůstat v půli cesty,
jen u jednoho pólu. Musí se to propojit.
Když přemýšlím o tom, co říkáš, uvědomuji si, že
do učitelské profese může zájemce či student vstupovat
různými cestami a v různých obdobích
svého studia. Někdo se rozhodne být učitelem a začíná studovat učitelství v bakalářském a navazujícím magisterském studiu,
jiný vystuduje obor, například chemii, a teprve potom
zvolí učitelské studium.
V současné době se do přípravy budoucích učitelů
zařazují také témata teoretická a metodologická.
Mnozí studenti ale říkají: My nechceme být teoretiky
pedagogiky ani výzkumníky, chceme být učiteli. Dejte
nám náměty a konkrétní doporučení, jak vyučovat.
Pedagogická příprava se nedá zredukovat na jakási
doporučení pro výuku, jak se chovat jako učitel
ve třídě, jak vyučovat. Učitelství je spojení
teorie s praxí, musí v něm samozřejmě
vždy převážit aspekt přípravy učitele.
Ale propojovat to je potřeba, protože
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když se budeme zaměřovat jenom na to,
jak vyučovat, tak se ocitáme v situaci,
v níž se učitel bude řídit jen povrchními
pokyny. Je nezbytné, aby své pedagogické
působení opíral také o teorii, ale k tomu
musí postupně dozrát.
Vzpomínám si, že když jsem vyučoval obecnou didaktiku, bylo to v devadesátých letech na
brněnské pedagogické fakultě, jeden student
se zeptal: „Pane docente, představte si, že
vyučujete a najednou někdo zezadu hodí
houbou a ta houba dopadne na tabuli. Jak byste
reagoval?“ Jak bys mu odpověděl?
Řešení takovýchto situací vyplývá z celého postoje
a úrovně učitele. On by vlastně svým postojem
neměl dopustit, aby se ve třídě házelo houbou. To je
abnormální situace, která nepatří do školy. Dojde-li
však k této situaci, je někde chyba. Bylo by potřeba
hledat příčiny této chyby a nastolit
ve třídě jiné podmínky pro vztah vzájemné úcty a respektu. Na jiné úrovni je
totiž žák a na jiné úrovni je učitel. Ale
tyto úrovně jsou samozřejmě propojené
a spojené obecným zájmem obou stran vytvořit
společně něco užitečného.
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Já jsem tehdy studentům řekl, že každá
situace je jiná a že to, co se stalo, může mít
různé příčiny – že záleží na vztahu učitel
a žáci, na vztahu žáků k vyučovacímu
předmětu, na atmosféře ve třídě. Ale když
poslouchám, co říkáš, tak si uvědomuju, že studenti
by se měli učit přemýšlet způsobem, který jsi teď
naznačil. Vidět výukové i výchovné situace v širším
kontextu. A je otázka, jak toto studenty postupně učit,
aby k takovému myšlení dozrávali.
Velmi důležité je vytvořit ve třídě atmosféru
důvěry, kde učitel a žák nestojí každý na jiné straně,
ale vzájemně spolupracují. Pro tento
přístup je potřebné studenty učitelství
získávat a podporovat je v tom. Je to
vyšší dovednost, umění učitele vytvářet
ve třídě tuto atmosféru.
Jde vlastně o vytváření vztahů učitel – žák, učitel
– žáci, ale i vztahů mezi žáky.  Ty jsi to
nazval vyšší dovednost, je to něco, co
zřejmě tvoří jádro učitelské profese, například vedle dovedností komunikovat s žáky
o učivu. To se nedá naučit z knih, ale tím,
že já jako budoucí učitel do toho vztahu vstoupím.
Nebo také tím, jaké vztahy vzdělavatel učitelů spoluvytváří se svými studenty již na fakultě.
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To opět souvisí s potřebou vytvořit ve třídě atmosféru důvěry, vzájemného respektu, spolupráce,
spravedlnosti a tak dále. Tato atmosféra
se potom odráží ve všem, při plnění
každodenních i dlouhodobějších úkolů.
A to dobří učitelé zvládají.
Již na začátku těchto rozhovorů jsi vzpomenul, že jsi
takovouto inspiraci cítil u profesora
Příhody.Nejen tím, co a jak přednášel, ale
i tím, jakou vytvářel v seminářích atmosféru.
Člověk se tedy učí a získává inspiraci
z toho, jak je sám jako budoucí učitel vzděláván.
Zdá se mi ale, že ještě ne všichni vysokoškolští učitelé
k takovémuto postoji dozráli, aby inspirovali třeba
tím, jakou atmosféru ve skupině se studenty spoluvytvářejí. Na pedagogické fakultě k tomu postoji může
přispívat vzájemná spolupráce vzdělavatelů učitelů,
zejména oborových didaktiků, pedagogů a psychologů.
Na brněnské pedagogické fakultě se již tato
spolupráce začala rozvíjet. Hledá se nový
styl spolupráce, založený na postihování
vazeb mezi oborově didaktickým a obecnějším pedagogickým a psychologickým.
Vybavuji si v této souvislosti názor profesora Ivana Vyskočila z Divadelní fakulty
Akademie múzických umění v Praze, který
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kriticky konstatoval, že vzdělávání učitelů, ale i dalších
profesionálů, například sociálních
a zdravotnických pracovníků, je založeno
na výcvicích technických dovedností, což
je v těchto profesích spíše na škodu, a že by
více prospěl důraz na autentickou a tvořivou výchovu
osobnosti. Naznačil jsi, že by vedení studentů k vytváření zdravých vztahů se žáky mělo být určitou nadstavbou nad ostatními učitelskými dovednostmi.
To je podstata výchovy, vytvářet atmosféru, kde se
všichni v kolektivu cítí dobře, mají k němu odpovědnost a vzájemně spolupracují. Toto se
dá obtížně naučit, to se musí prožít. Čili
je potřeba, aby takovéto prožitky měl již
student učitelství. Může si je přinést z domova nebo je získat v učitelském studiu.
Učení prožitkem však nezahrnuje pouze kognitivní
dovednosti, ale také emoce.
To je přesně to, na co profesor Vyskočil upozorňuje
– že výchova osobnosti se stále ještě dělá
dost technicky, přes hlavu, a že se jí nezasahuje celá osobnost. Vzpomínám si na
Vyskočilovu zkušenost z doby, kdy pracoval ve výchovném ústavu s mladými
delikventy. Chodili tam již teoreticky erudovaní pedagogové,ale těm se vztah s narušenou mládeží nepodařilo navázat. Ivan Vyskočil si uvědomil, že musí tyto
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mladé lidi zaujmout něčím, co se týká jich osobně.
Zajímal se o jejich problémy, jejich příběhy a začal si
s nimi o jejich životě povídat. Tím s nimi
vstupoval do vztahu, který oni respektovali.
Zaujal je celou svou osobností, svým zájmem
o ně, svým darem jim naslouchat. Ale toto
se nedá naučit z učebnic pedagogiky, ani
toho nelze docílit výcvikovými postupy.
Ať chceme nebo nechceme, pořád budoucího učitele
připravujeme jako inženýra. Nasytíme ho nejrůznějšími poznatky a i vztahové záležitosti
učíme inženýrským způsobem. Ale
komplexní přístup, který zasahuje celou
osobnost studenta a vtahuje ji do problematiky výchovy, je obtížný a vyžaduje, aby vzdělavatel učitelů toto sám prožil a dovedl pro takovou
přípravu vytvořit vhodné podmínky na fakultě.
Profesor Vyskočil mimo jiné prosazoval psychosomatickou přípravu profesionálů pro práci
s lidmi. Říkal, že není vhodné předem simulovat umělé profesní situace a ty řešit, ale
že to má vycházet zevnitř osobnosti, že se to
musí týkat nejenom hlavy, ale i těla člověka.
To je cesta, kterou by se měla ubírat
příprava dnešních studentů učitelství.
Jenže, dosáhnout toho v početné skupině
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studentů je velmi náročné, to se může podařit v rodině, a ještě ne vždy, kde je jen několik lidí a dobré
vztahy zde mohou vzniknout. Ve velkých
skupinách to nahrazujeme spíše teorií a doporučovanými pedagogickými
postupy, v dobré snaze vybavit studenty
pro praxi. Ve vzdělávání učitelů stále ještě převažují
kognitivní postupy. Do vztahů se studenty by však
měl vysokoškolský učitel vstupovat jako osobnost
i emocionálně.
Je to postupné zrání studentské a posléze učitelské
osobnosti. Docentka Vyskočilová, manželka
profesora Vyskočila, již před lety konstatovala, že kurikulum učitelského vzdělávání
by mělo být více otevřené zájmům a potřebám budoucích učitelů. Systém vzdělávání
založený na předem striktně vymezených předmětech,
neumožňující volbu studentů, zrání učitelské osobnosti
příliš nepodporuje. Za pozitivní proto považuji, že
v současnosti naše fakulta tuto volitelnost již do jisté
míry umožňuje.
V průběhu našeho rozhovoru si uvědomuji polaritu
teorie a praxe. Vždy je určité napětí mezi teorií
a praxí, ale zdá se mi, že jsou určité teorie nebo
přístupy, které nenacházejí příliš odezvu v praxi,
i když učitele zajímají. Například byla teoreticky rozpracována problematika stylů učení, psychosociálního
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klimatu školní třídy a další. Když se ale
podíváme do praxe, tak tyto teorie ne vždy
fungují. Přitom například se styly učení by
měl učitel pracovat, neboť žáci jsou různí.
To jsou dvě oblasti – teorie a praxe – které žijí svým
životem a neustále usilují o svůj vliv. Teorie je
spojena s tím, že člověk se neustále snaží
pronikat hlouběji do pedagogické reality
a chce se jí nějak zmocnit. Pedagogická
realita na druhé straně jde svou cestou
a s teorií se nemůže ztotožnit, protože
teorie vychází ze svých přístupů, kdy se snaží vytvořit ze svých výzkumných nálezů jakýsi celek a ten
pak nabízet praxi. Praxe je ale realitou, ve které lidé
žijí, teorii přijímá jako určité osvětlení problémů
a tendencí, ale nemůže ji zcela převést do praktického
života. Proto je to teorie, přináší obecnější pohledy
na důležité aspekty praxe. Praxe je konkrétním životem lidí a řídí se tím, co umožňuje okolí, ve kterém se
člověk nachází.
To je zároveň odpověď na otázku teoretiků,
kteří se ptají, proč teorii učitelé neberou.
A naopak učitelé říkají, to je samá teorie.
Ano, to jsou oblasti, které spolu souvisejí,
ale jinak jsou oddělené, a to v tom,
že teorie se vytváří tím, že prvky, které
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zkoumá, propojuje do systému. Praxe
zase žije denními starostmi a teorii
do určité míry bere, pokud ukazuje
užitečnou cestu k cíli.
Dá se tedy říci, že teorie je inspirací pro
učitele v tom, že si z ní vezme to, co
považuje pro praxi za využitelné, a to pak
implementuje ve své práci.
Přesně tak, teorie a praxe jsou oblasti, které vyrůstají ze společného základu – výchovného
a vzdělávacího procesu – vzájemně
se ovlivňují, ale nejsou totožné a nikdy
nemůže jedna převzít metody druhé.
Vztah pedagogické teorie a praxe je staronovým problémem učitelství. Změnilo se něco v chápání tohoto vztahu od doby Vašeho učitelského studia do dneška?
Myslím, že jedno nelze podřídit nadvládě druhého.
Teorii vůči praxi či praxi vůči teorii nelze hierarchizovat, neboť každá z obou oblastí má jinou úlohu,
jak to vysvětlil profesor Maňák. Jde o to,
že v praxi je jedinečnost konkrétní situace interpretována na pozadí obecnějšího
vědění – tedy teorie. To znamená, že bez
teorie není porozumění praxi, takže v praxi hrozí
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nerozumnost jednání. Něco takového
však není slučitelné s ideálem učených
profesí, mezi něž učitelství patří.
Vztah mezi teorií a praxí je zřejmě trvalým
problémem. Jak lze vztah mezi teorií
a praxí řešit v učitelském vzdělávání?
Zejména tím, že obsah obecnější teoretické výuky
na fakultě se bude přibližovat úkolům a problémům,
s nimiž se budoucí učitelé v dnešní škole setkávají
na učitelských praxích. To předpokládá
erudovanost vzdělavatelů studentů
učitelství v oborech, z nichž se konstitují
školní předměty, ale také v pedagogice,
psychologii, oborových didaktikách i dalších předmětech takzvaného společného základu, tedy například i ve filozofii. Erudovaností rozumím nejenom
znalost vlastní disciplíny, ale také vědomí toho, že
poznatky z ní jsou zprostředkovávány konkrétním
adresátům, to jest budoucím učitelům základních
a středních škol. To samozřejmě předpokládá
spolupráci všech těchto odborníků na fakultě
a zároveň užší spolupráci fakulty s fakultními
školami, jejich řediteli a učiteli. Za přínosné považuji reflektivní semináře na fakultě již zavedené,
které umožňují, aby studenti poznávali sebe sama
a také aby mohli reflektovat situace a problémy,
s nimiž se setkávají v průběhu učitelských praxí.

44

3 . PEDAGOGIKA J AKO VĚDA
A PEDAGOGICK Ý V Ý ZKU M
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Podobně jako jiné společenské vědy se rozvíjí také
pedagogika a její subdisciplíny. Významným impulzem pro rozvoj pedagogických věd je pedagogický
výzkum. Každý z účastníků těchto rozhovorů se
do výzkumu zapojoval nebo stále ještě zapojuje.
Považujeme za zajímavé podívat se na výzkumná
témata, která byla nastolována a řešena, a také
na to, jak se mohou výsledky výzkumů promítnout
do pedagogické praxe.
Mnoho let ses zabýval výzkumem samostatnosti a  tvořivosti žáků. V řadě Tvých
prací se z této výzkumné oblasti objevuje
zmínka o takzvaném principu postupnosti. Jak jsi k tomuto principu dospěl a co vlastně
vyjadřuje?
Dopěl jsem k němu, když jsem hledal odpověď
na otázku, jak chápat tvořivost. Bylo to a stále je
téma aktuální, ale zároveň módní. Chtěl jsem se
k němu vyjádřit, protože jsem měl již
v této oblasti výzkumné i praktické
učitelské zkušenosti. Tvořivost je jistě
součástí osobnosti každého člověka, ale
nijak záměrně ji u něho nerozvíjíme. Dáme-li si
však jako učitelé cíl rozvíjet tvořivost žáků ve třídě, stojíme před náročným pedagogickým úkolem.
Zjistil jsem, že k tvořivosti mohou žáci, za podpory
učitele dospět postupně. Na cestě k tvořivosti jsem
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rozlišil tři fáze – fázi aktivity, fázi samostatnosti
a fázi vlastní tvořivosti.
Mohl bys tyto fáze stručně
charakterizovat?

V první fázi žáky aktivizujeme tak, že jim dáváme
příležitost, aby se podíleli na vyučování. Žáci pracují
pod vedením učitele. V další fázi pro žáky připravujeme podmínky, aby mohli řešit úkoly více
samostatně, učitel jejich práci sleduje
a v případě potřeby jim pomůže. Ve třetí
fázi učitel nabízí žákům úlohy, které
přesahují obvyklý rámec náročnosti. To je již často
individuální práce se žáky.
Jak tyto fáze realizovat ve třídě,
kde jsou žáci s různými
předpoklady k učení?
Předpokládá to poznávání žáků ze strany učitele, aby
se při přípravě úloh pro samostatnou
práci trefil do jejich možností a úrovně,
které již dosáhli. To je obtížné a mnozí
učitelé to ani neumějí.
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To znamená, že učitel by měl umět diagnostikovat zvláštnosti osobnosti svých
žáků, například to, jak se učí a jaké jsou
jejich reálné učební možnosti.
Poznávat druhého člověka není jednoduché, zejména
v kolektivu třídy. Učitel pro to musí být
teoreticky připraven, ale musí také zvládnout dovednost žáky poznávat a s jednotlivci pracovat.
V současnosti se hodně mluví o testování
žáků, a to i v mezinárodním kontextu. Jak
se díváš na testování jako diagnostickou
metodu?
Je to jedna z metod, jak zjišťovat dosažené výsledky
žáků. Ale učitel musí testování dobře rozumět, aby
například nepřecenil jeho výsledky. Při hromadném
testování lze s výhodou využít moderních
technických prostředků. Testování realizované moderní technikou by mělo být více
adaptivní, aby odkrylo také předpoklady
žáků pro jejich další učení.
Jak jsi poznával své žáky v době svého
pedagogického působení?
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Když jsem měl novou třídu, nejprve jsem
zjišťoval jména žáků, abych je mohl
adresně oslovovat.
A dělal sis nějaké
poznámky
o svých žácích?
Nedělal, protože jsem si to pamatoval. Věděl jsem,
čeho je určitý žák schopen, čeho již dosáhl
a v čem je ho potřeba podporovat. Poznávat jednotlivé žáky ve velkém kolektivu je
obtížné. Nicméně učitel o to musí usilovat,
i když do podrobností žáky nepozná.
To vyžaduje neustálý kontakt se žáky, a to
i mimo stěny učebny.

Ano. Potíž je v tom, že ne všichni žáci jsou ochotni se
nechat vést, někteří jsou tak vyhranění,
že jdou svou cestou. A to je potřeba také
respektovat a hledat nové způsoby, jak se
k nim přiblížit a získat je pro společnou
práci. Ten základ je v tom, že ve třídě, kde
vyučuji, musím vytvořit atmosféru důvěry a příjemné
ovzduší, které podporuje aktivitu žáků a vzájemnou
spolupráci.

49

Jste vedoucím Institutu výzkumu školního
vzdělávání. Co si můžeme pod označením
„výzkum školního vzdělávání“ představit?

Můžeme si představit, jak badatelé v oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, ekonomie, filozofie či
neurověd a dalších oborů svými metodami
studují předpoklady, procesy a výsledky
vzdělávání v instituci zvané škola.2
Můžete uvést příklady výzkumných
projektů, které v současnosti
na Institutu řešíte?
Vedle výzkumu školních reforem a jejich zavádění
nás nejvíce zajímají způsoby jakými učitelé vyučují
a postupy jimiž se žáci učí. Pokoušíme se zdokumentovat proces zavádění kurikulární reformy do škol
a vysvětlovat jej v širších souvislostech. Kromě toho
se v projektech zaměřujeme na učitelskou profesi
včetně přípravy na ni – jsou to témata jako
učitelská expertnost, profesní vidění,
problémy začínajících učitelů a podobně.
Kdo se na těchto výzkumech,
kromě pracovníků Institutu,
také podílí?
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K projektům dle možností zveme kolegyně z kateder
naší fakulty, ale i z dalších fakult u nás i v zahraničí.
Jsme relativně silní v didaktice, pedagogice či pedagogické psychologii, k využití
dalších oborů máme dál. Ale nabízí se to
například v rámci koncipování transdisciplinární didaktiky, což je nyní náš aktuální
úkol.
Jde tedy o mezioborovou týmovou
spolupráci. V čem spatřujete její přínos?

Pro výzkum vzdělávání v zahraničí je
typický přístup tematicky nebo problémově
orientovaný, který může využít poznatků
řady oborů.
Již několik let se na Institutu zabýváte výzkumem
učitelova jednání. Pořizujete a potom
analyzujete videozáznamy vyučovacích
hodin nebo jejich částí – takzvané videostudie. Mohl byste tuto výzkumnou a zároveň
praktickou aktivitu přiblížit?
Jelikož nám jde o to studovat procesy
vyučování a učení do větší hloubky, než
umožňuje běžná hospitace ve výuce,
snažíme se uplatnit videostudie. Pořídíme
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záznam výukové interakce ve školní třídě a ten se pak
podrobí analýze. Obrazně řečeno si ho tady dáme pod
mikroskop a přehrajeme si jej jako zpomalený film.
Máme zpravidla dvě kamery. Jedna snímá
třídu, je na stativu, a druhá snímá učitele,
sleduje jeho pohyb. Záznamy se pak dají
dohromady. To vám umožní vnímat vyučování jako vytváření příležitosti k učení. Obě věci
se vzájemně podmiňují. Ukazuje se, že pro kvalitu
výuky jsou často důležité na první pohled nenápadné
dílčí kroky v procesech vyučování. Videozáznam ale
neukáže všechno. Myšlenkové procesy, které učitel
vyvolává, nevidíme. Na ty musíme do značné míry
usuzovat, a proto často pořizujeme rozhovory se
žáky. Snažíme se tak dostat k odpovědi na otázku, co
by v konkrétní situaci mělo být obsaženo, aby došlo
k porozumění.
Jsou videostudie využitelné
ve vzdělávání učitelů?

Vznikají z toho mimo jiné případové studie, které se
využívají ve vzdělávání učitelů. Je to
podobné, jako když se třeba právník učí
z judikatury nebo medik ze studia konkrétních případů z praxe. Chtěli bychom tento
přístup víc prosazovat i v učitelském vzdělávání.
Začínáme s tím pozvolna v rámci výzkumných
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projektů. Učitelé z praxe k nám přicházejí do kurzů,
kterým říkáme profesní videokluby. Mluví
se o videozáznamech z výuky a z diskuse
pak vzejdou náměty, jak by se dalo postupovat lépe. Společným úsilím tak vznikne
příprava na konkrétní vyučovací hodinu.
Učitel to ve své třídě „odučí“ a znovu se probírá, co
jak fungovalo a kde je prostor pro zlepšení.
Váš Institut se tedy nezabývá jenom
výzkumy školního vzdělávání, ale také
usiluje o implementaci jejich výsledků
do praxe. Jak tato implementace vypadá?
To se dostáváme k našemu projektu Didactica viva
a jeho webu, kde jsou případové studie k dispozici.
Snažíme se tak dostat poznatky k učitelům
z praxe. Chceme tak přispět k něčemu,
čemu říkáme produktivní kultura učení.
Chceme budoucí i stávající učitele podpořit při promýšlení a realizaci aktivní, tvořivé, motivující a autentické výuky.
Kolegové z Institutu výzkumu školního
vzdělávání se zabývají využitím videostudií, které zprostředkovávají konkrétní
pedagogické situace, v procesu stávání se
učitelem. Považuji to za jednu z možností,
jak přibližovat  pedagogickou teorii  praxi.
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Samozřejmě, že nezastupitelná je potom
konkrétní praktická zkušenost studentů
učitelství a učitelů.

Toto je myslím oprávněný trend, který nás učí vidět
to, co jsme třeba dříve neviděli. Ale vždy
to musí vyústit, jak jsi řekl, praktickou
činností. Hlavním výstupem z učitelského
studia jsou totiž teoreticky podložené
praktické dovednosti budoucích učitelů.
Řadu let jste se zabýval výzkumem
pedagogických dovedností. Co jste s kolegy
zkoumali a co tyto výzkumy přinesly?

Zjednodušeně řečeno – v rámci grantových projektů
jsme se pokoušeli zjistit, jaké cesty vedou u studentů
učitelství i učitelů k utváření a rozvoji jejich pedagogických dovedností. Uvědomovali jsme si,
že pedagogické dovednosti nejsou pouhými technikami, které by si měli budoucí
učitelé osvojit. Kromě „schematické“ složky „jak co dělat“ totiž učitelské dovednosti
zahrnují složku tvůrčí, spočívající v tom, že učitelé
postupují sice podobně, ale přesto jinak v různých
pedagogických situacích, s nimiž se ve škole setkávají. Abych byl konkrétní, uvedu jednoduchý příklad
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– dovednost uplatnit metodu rozhovoru má některé
obecnější rysy, které platí pro každý rozhovor. Způsob
použití rozhovoru však záleží na tom, jak učitel přizpůsobí zvolený rozhovor různé úrovni žáků, jejich
zkušenostem, vyučované třídě, času, který má k dispozici, a tak dále. Jeho postup je tedy podobný jiným
rozhovorům, které již uskutečnil v různých třídách
a zároveň jiný v nových konkrétních podmínkách.
Na rozdíl od technických dovedností lze pedagogické
dovednosti velmi obtížně algoritmizovat.
Naše výzkumy pedagogických dovedností přinesly
například podněty k tomu, jak mohou i v akademické
výuce na fakultě studenti učitelství přemýšlet
o výuce, ať již při přípravě vyučovacích hodin nebo
po jejich praktické realizaci na praxi.
Ověřovali jsme různé cesty – například
mikrovyučování a studentské sebereflexe,
a to v různých pedagogických a psychologických předmětech a na různých fakultách.
Ve výzkumech s námi totiž spolupracovali pedagogové, psychologové a oboroví didaktici z pedagogických fakult v Olomouci, Ostravě, Hradci Králové
a Českých Budějovicích.
Změnil se nějak Váš pohled na samotný
pojem pedagogické dovednosti?
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Odpověď na tuto otázku je částečně obsažena již
v předcházející odpovědi. Pedagogické dovednosti
chápu jako dispoziční struktury, otevřené dalšímu
rozvoji. Mají tvořivý charakter, a to zejména ve fázi,
kdy jsou aplikovány v plánovaných
i neočekávaných pedagogických situacích.
K prohloubení mého zájmu o pedagogické
dovednosti a jejich výzkum přispěla několikaletá spolupráce s paní docentkou Evou Vyskočilovou. Ona mne přivedla k tomu, že pedagogické
dovednosti vztahuji k myšlení a jednání budoucího
učitele. Jde o to, že student učitelství nebo učitel má
šanci si uvědomit, a to i zpětně, co dělá, když něco
dělá. Jde o vědomé a zároveň odpovědné jednání,
které zasahuje celou učitelskou osobnost.
Od pedagogických dovedností jste se dostal
k výzkumu tacitních znalostí studentů
učitelství. Jak se to stalo a jaké jsou výstupy
z tohoto výzkumu?
Již při výzkumu pedagogických dovedností jsme si
všimli, že mají částečně tacitní, to jest skrytý
charakter. Při rozhovorech se studenty učitelství,
které navazovaly na pozorování jejich jednání
ve vyučovacích hodinách, jsme zjistili,
že si pozadí některých svých aktivit příliš
neuvědomují a nedovedou je podrobněji
popsat. Nešlo však pouze o rutinní akti-
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vity, ale také o jednání v neočekávaných situacích.
Začal jsem o této tacitní „složce“ pedagogických
znalostí více přemýšlet a studovat zahraniční literaturu. Již v roce 2002 jsme na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně, kde jsem působil jedenáct let a současně spolupracoval s brněnskou pedagogickou
fakultou, začali řešit projekt Grantové agentury
České republiky „Implicitní pedagogické znalosti
a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení“.
Do tohoto projektu jste byl také zapojen. Výsledky
projektu jsme publikovali. Současně jsem ale dále
sledoval literaturu, která se zabývá implicitním,
tacitním poznáváním, a hledal spolupracovníky
k dalšímu výzkumu. Ve spolupráci
s odborníky z Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně, kteří se zabývají vzděláváním
manažerů, jsme připravili grantový projekt „Rozvoj tacitních znalostí manažerů“.
Projekt byl přijat Grantovou agenturou, a tak jsme
v letech 2008–2010 hlouběji studovali podstatu tacitních znalostí a zkoumali, jak je manažeři uplatňují
v praxi.
Na podzim 2011 jsem se vrátil na brněnskou pedagogickou fakultu. Kladl jsem si otázku, jak se tacitní
znalosti utvářejí u studentů učitelství, kteří většinou
disponují minimem zkušeností a pedagogické znalosti si začínají teprve osvojovat. V roce 2012 jsme se
spolupracovníky na fakultě, po řadě diskusí s kolegy
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z jiných pracovišť, připravili projekt „Osvojování
tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu
jejich pedagogické praxe“. Od Grantové agentury
jsme získali na čtyři roky grantovou podporu
a v roce 2013 jsme zahájili řešení projektu.
Na katedře pedagogiky se mi podařilo do projektu
zapojit mladší kolegy – doktorandy, zapálené
pro výzkum, a také zkušené odborníky zaměřené
nejenom na pedagogiku, ale také na filozofii. Znovu
jsme s využitím filozofických východisek vymezovali pojem tacitní znalosti. Dospěli jsme k tomu,
že tyto znalosti nejsou pouze v hlavě
jedince, ale že se – zjednodušeně řečeno – utvářejí a rozprostírají v prostoru
„student učitelství, jeho mozek a tělo –
prostředí školní třídy“, kde student řeší
různé situace. V tomto prostředí student komunikuje se žáky, ale i s cvičným učitelem. Empiricky
jsme zkoumali, jak do procesu osvojování tacitních
znalostí vstupuje studentovo subjektivní pojetí
výuky, dále to, co studenti dělají a prožívají, když
se ocitnou v neplánovaných situacích, a také to, jak
prostřednictvím sebereflexe studenti poodhalují,
zexplicitňují průběh svého tacitní učení. Konečně
jsme zjišťovali, jak studenti sdílejí své zkušenosti
a utvářené tacitní znalosti se svým cvičným
učitelem. Hlavním výstupem z tohoto projektu je
monografie „Studenti učitelství mezi tacitními
a explicitními znalostmi“, která vyšla koncem roku
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2016 v nakladatelství Masarykovy univerzity. Tento název do určité míry vyjadřuje, že praktické znalosti studenta se
pohybují na kontinuu tacitní – explicitní.
S týmem spolupracovníků jste se na Institutu výzkumně zabývali profesním viděním
učitelů. Co můžeme pod profesním viděním
učitelů rozumět a jak byl jeho výzkum
zaměřený?
Na této problematice pracujeme s našimi kolegyněmi Michaelou Píšovou a Evou Minaříkovou. Profesní
vidění nabízí nový pohled na profesionalitu a vlastně
i expertnost učitele. Pomáhá vystihnout, jak se
ve vnímání situací relevantních pro určitou profesi
odlišují profesionálové od laiků. Dívají-li se profesionální rozhodčí a například lékař na stejný
fotbalový zápas, každý z nich si bude
všímat jiných aspektů a bude z nich
vyvozovat jiné závěry, pokud jde například
o faul či úraz na hřišti. Stejně tak je tomu
v případě výuky. Pokud se na výukovou situaci bude
dívat, nebo se v ní ocitne, učitel a ne-učitel, každý
z nich bude věnovat pozornost jiným aspektům.
Výukové situace jsou navíc specifické tím, že v nich
probíhá více věcí najednou a je v nich vyžadována
okamžitá reakce, je jednoduché se „ztratit“ v přemíře
impulsů. Schopnost poznat ty relevantní a správně
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je vyhodnotit, to je součástí profesní výbavy učitele
– tedy profesního vidění. V našem projektu chceme
profesní vidění zkoumat v různých situacích – pozorování výuky někoho jiného, pozorování vlastní
výuky – ale také prozkoumat možnosti jeho rozvoje.
Napadá mne, zda nemá profesní vidění
učitelů tacitní charakter.

Ukazuje se, že profesní vidění je podmíněno věděním,
souhlasím tedy, že do jisté míry bude skryté – tacitní.
Jde o to, jak se daří přivádět viděné k řeči.
Profesní řeč a potažmo jazyk je velmi
podstatnou součástí učitelské profesionality, která však prozatím není předmětem
odpovídající výzkumné pozornosti.
Měl jsi příležitost seznámit se alespoň s některými
výsledky výzkumu profesního vidění
a tacitních znalostí budoucích učitelů.
Jaký vidíš smysl takto orientovaných
výzkumů?
Jde o výzkum fenoménů, které jsou předpokladem
profesního učitelského života, toho, aby
učitel na základě teorie a vlastních zkušeností lépe zvládal učitelskou praxi. Avšak
zaměřit se výzkumně na profesní vidění
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a tacitní znalosti, aniž bychom uměl na
základě těchto výzkumů zasahovat
do praktické přípravy budoucích učitelů,
nemusí mít příliš velký smysl.
Ve své výzkumné i pedagogické činnosti ses setkal
s různými pedagogickými proudy. Některé
byly moderní a v modifikované podobě se
uplatňují dodnes, například rozvíjení
tvořivosti žáků problémovými metodami.
Jiné však byly spíše módní a příliš se na
pedagogické scéně neuplatnily. Jaký vidíš rozdíl mezi
moderností a módností v pedagogice?
To je velký rozdíl, „modernost“ znamená být
na úrovni soudobého vědeckého poznání,
kdežto „módní“ znamená snahu vyhovět
určitým dílčím tendencím, vkusu nějaké
skupiny lidí. Módnost by neměla mít místo
ve vědecké společnosti, do níž patří i pedagogika.
Jak se může učitel vyvarovat tomu,
aby nepodlehl módním vlivům?

Toto nebezpečí tady pořád je a mnohý učitel na sebe módní vlivy nechá působit,
protože jsou líbivé. Důležité ale je, jestli si
uvědomuje tuto módnost a dovede líbivost
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překonat tím, že využije pozitivních stránek módních novinek k tomu, aby sloužily
rozvoji osobnosti žáků.
V současnosti do pedagogiky i pedagogického výzkumu
vstupují moderní technologie i nové
postupy. Stále více se mluví o kvalitativním
pohledu na člověka, kdy je snahou
výzkumníků proniknout více například
do pedagogického myšlení a jednání učitele. Jak tyto
metodologické posuny hodnotíš?
Jde o cenný metodologický přínos, který umožňuje
lépe pochopit pedagogickou realitu. V budoucnosti
lze očekávat další výzkumné a zobrazovací postupy,
které nám zpřístupní hlubší pohled na člověka,
na jeho vnitřní, zatím obtížně zachytitel-né subtilní procesy. Ale důležité bude,
aby nám takto získané poznatky umožnily
zkvalitnit praxi.
Když jsi ještě působil na fakultě, vždy jsi podporoval
spolupráci – ať již spolupráci mladších
se staršími nebo spolupráci s pedagogy
z jiných oborů, například s psychology
a oborovými didaktiky. To je podle mne
jeden z důležitých předpokladů zkvalitňování našeho
pedagogického působení a vědecké činnosti.
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Skutečně jsem o spolupráci usiloval, vidím v ní jednu
důležitou cestu k rozvoji oborů i zkvalitnění péče o druhé. Dnes je to často obtížné,
protože rozvoj poznání v každém oboru
vyžaduje hluboce se do něj ponořit. Často
tak zapomínáme na svět kolem nás. Ale spolupráci
bychom přesto neměli omezovat, nýbrž naopak ji
posilovat a rozšiřovat.
Velkou část svého profesního života jsi věnoval obecné didaktice. Jak vidíš její rozvoj
dnes?
Rozvoj obecné didaktiky pokračuje, i když nějaký
velký pokrok není vidět. Didaktika se v současnosti
může inspirovat poznatky z řady jiných oborů,
psychologie, sociologie, antropologie
a dalších. Tyto obory přinášejí velké
množství nových poznatků, které mnohdy
nemůžeme využít. Ale nejde ani tak
o prosté využití poznatků, nýbrž o jejich
tvořivé přetváření pro potřebu našeho oboru,
tedy i obecné didaktiky. Vzrůstají současně nároky
na to, umět rozlišit poznatky podstatné, klíčové,
od poznatků méně podstatných, okrajových.
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4 . VZDĚLÁVÁNÍ ,
J EHO RE F OR M A
A KVALITA

65

Vzdělávání provázely a stále provázejí reformy.
Jejich posláním je zkvalitnit vzdělávání, i když ne
vždy se to daří. Podívejme se na některé reformní
tendence, které se projevily po roce 1989.
Po roce 1989 se stal významným dokumentem pro změny ve vzdělávání Národní
program rozvoje vzdělávání v ČR, nazývaný také Bílá kniha. Mohl byste stručně
tento dokument přiblížit?
Vůdčí osobností při přípravě Bílé knihy byl pan profesor Jiří Kotásek, který tento dokument představil
na Sjezdu učitelů v srpnu 2000. Všimnu si některých
významných záměrů toto dokumentu. Především
to byl záměr koncipovat program rozvoje
vzdělání v evropském a světovém kontextu.
Vzdělání takto orientované je hodnotou,
která má více dimenzí. Není to pouze
dimenze kognitivní, spočívající ve zprostředkování
poznání, jeho výsledků i procesů jejich získávání,
ale také například dimenze sociální. Ta spočívá
ve využívání a rozvíjení poznatků a zkušeností lidí
v profesní, kulturní i osobní oblasti. Ale nejen to,
sociální dimenze vzdělání představuje prostor pro
rozvíjení mezilidských vztahů a přispívá tak
k sociální soudržnosti. Přispívá také k tomu, aby
člověk poznával sám sebe. Zmíním ještě ekonomickou dimenzi, která je spojena s rozvojem lidských
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zdrojů. Ty Bílá kniha považuje vedle zdrojů kapitálových za klíčové pro rozvoj ekonomiky. V souladu
s naznačenými dimenzemi profesor Kotásek
vymezil požadavky na vzdělání, které se v Bílé knize
odrážejí. Patří k nim zejména požadavek
na zajištění dostupnosti a průchodnosti
všech stupňů a forem vzdělávání, na
zajištění rovných příležitostí ke vzdělávání,
dále požadavek na celoživotní učení, na decentralizaci správy a řízení školství a jiné. Všechny
požadavky spojuje, dalo by se říci, centrální požadavek – tím je zajištění kvality vzdělávání.
V Bílé knize nebylo jistě opomenuto ani
vzdělávání učitelů. Čeho se požadavky
na toto vzdělávání týkaly?

Zejména požadavku na kvalitní magisterské vzdělání budoucích učitelů. Bakalářské studium bylo
vyhrazeno učitelkám mateřských škol,
mistrům odborné výchovy a vychovatelům. Důraz byl také položen na systematičtější další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Na přípravě podkladů pro kapitolu Bílé
knihy věnované učitelskému vzdělávání se podílela
i naše fakulta. Dostal se do ní třeba požadavek
na funkční integraci akademické výuky budoucích
učitelů s reflektivní klinickou praxí na školách.
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Odtud se odvíjel požadavek na budování fakultních
škol a sborů fakultních učitelů.
V době přípravy Bílé knihy jste vedl katedru
pedagogiky na brněnské pedagogické
fakultě a zastával pozici předsedy České
pedagogické společnosti. Vzpomenul jste
Sjezd učitelů. Vzpomínám si, že se ho zúčastnil velký
počet učitelů z různých stupňů a typů škol. Mohl byste
tuto velkou akci přiblížit?
Dvoudenní Sjezd učitelů uspořádala Česká pedagogická společnost ve spolupráci s Katedrou pedagogiky
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Sjezd
byl zahájen 30. srpna 2000 v Janáčkově divadle
v Brně. Zahajovacího ceremoniálu se
zúčastnili například ministr školství
Eduard Zeman, primátor města Brna Petr
Duchoň a děkan pedagogické fakulty Ota
Říha. Na slavnostním plenárním zasedání
zazněly, kromě již zmíněného vystoupení
profesora Jiřího Kotáska, příspěvky zástupců
z vysokých škol, školských odborů i některých typů
škol, a dokonce i zástupce rodičů. O situaci školství
v Polsku promluvil zahraniční host profesor Bogusľaw Śliwerski. Druhý den Sjezdu učitelů probíhal
na pedagogické fakultě v sekcích zaměřených
na problémy jednotlivých stupňů a typů škol.
Delegáti Sjezdu se sešli v sekci mateřských škol,
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základních škol, speciálních a zvláštních
škol, uměleckých škol, gymnázií, středních odborných škol a vyšších odborných
škol a středních odborných učilišť. Samostatná sekce se týkala dětí ve volném čase.
Zmínil jste, že Sjezdu učitelů se zúčastnili
delegáti. Rozumím tomu tak, že byli vybíráni z různých míst České republiky. Podle
čeho je organizátoři sjezdu vybírali?
Snahou bylo zajistit rovnoměrné zastoupení delegátů
podle typů škol a zároveň podle území.
Ministerstvo školství dodalo seznam
všech školských úřadů, které jsme oslovili dopisem. Školské úřady delegovaly
přes 500 delegátů. Další účastníci byli
osloveni jinými cestami. Sjezdu se zúčastnilo okolo
650 účastníků.

Z hlediska historie učitelstva šlo
o druhý Sjezd učitelů.

Ano, první Sjezd československého učitelstva se uskutečnil 1. až 3. července 1920
v Obecním domě v Praze. Účastníkem
sjezdu byl také prezident Masaryk, který
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přednesl projev při jeho zahájení
a vystoupil i v jeho závěru.

Mohou se zájemci seznámit s obsahem
vystoupení delegátů brněnského Sjezdu
a jeho závěry?

Protokol ze Sjezdu učitelů vyšel pod
názvem „Proměny školy, učitele a žáka
na přelomu tisíciletí“ a vydalo jej v Brně
nakladatelství Konvoj v roce 2001.
Dalo by se říci, že Bílou knihou byla v České republice ve školství nastartována řada
reforem. U řady z nich jste byl jako
představitel mladší generace pedagogů
přítomen. Významnou součástí reforem ve vzdělávání
jsou kurikulární reformy. Co mají tyto reformy školám
přinést?
Pojem kurikulární reforma není snadné vymezit.
U nás zastřešuje přibližně desetiletou
snahu ministerstva školství zavádět
změnu do škol, a to tak, že se mění
kurikulum, to jest vymezení cílů
a obsahů školního vzdělávání, a zejména
způsob práce s ním. Především jde o to, že školy
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dostaly možnost, nebo spíše povinnost vytvářet své
vlastní školní vzdělávací programy, ovšem v určitém rámci vymezeném státem. Mohou se díky tomu
vyprofilovat třeba větším důrazem na jazyky, sport
nebo matematiku či na specifickou pedagogickou koncepci a podobně. Jak už to
ale bývá v tom velmi rozrůzněném školském světě, tato nabídka byla některými
vítána a jinými odmítána. Mnozí neměli
pocit, že by zde prostor pro autonomii chyběl, a spíš
to viděli jako práci navíc.3
Na Institutu sledujete zavádění kurikulární
reformy do praxe. Co tento monitoring
ukazuje?
Jedním z poznatků je, že zavádění reformy mnohde
učitele odvádí od jejich základní mise, jíž je výuka
ve třídách. Museli ve větší míře než doposud sepisovat školní kurikula a dělali práci na papíře,
což vyústilo do velkých formalismů.
I proto jsme se vrhli na to, o čem jsme
se bavili předtím – rádi bychom napomohli tomu, aby se opět posílily výukové
aktivity učitelů a aby ve školách posílila produktivní
kultura vyučování a učení.
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Co učitelská a odborná veřejnost
na reformě oceňuje
a co naopak kritizuje?

Pokud se bavíme o současných reformách, které se
realizují v České republice, ale i v dalších zemích
Evropy, pak jsou to reformy, jejichž hlavní ideou je
orientace na klíčové kompetence a na využitelnost
naučeného – tedy na instrumentalismus a s ním
související technokratizaci a ekonomizaci vzdělávání
vedenou diktátem povinné inovace vždy a všude.
To vše předjímá jinou orientaci snah vzdělávacích
institucí, než bylo zvykem, a vyvolává
obavy těch, kteří ještě vědí, že se vzděláváním to má pramálo společného. Vyrozuměl jsem, že kritikům vadí dva typy
reforem. První se realizuje na úroni primárního
a sekundárního vzdělávání – je to reforma reagující
na takzvaný šok z PISY, to znamená ze slabých
výsledků žáků v mezinárodních srovnávacích šetřeních a odezvy na ně. Ta druhá se odehrává na úrovni
terciárního vzdělávání a nazývá se boloňská – podle
boloňské deklarace, která vedla ke strukturování
vysokoškolského studia na bakalářské a navazující
magisterské programy. Kritika se vymezuje vůči
snaze řešit vzdělávání jako masový podnik, řídit
školy jako firmy, podřizovat veškeré vzdělávací úsilí
konkrétním účelům a podobně. V důsledku vadí
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posun, kdy se chápání toho, co je vzdělávání a vzdělání, posouvá směrem ke kompetencím a konkurenceschopnosti. To je ovšem v protikladu vůči
tomu, jak bylo vzdělávání a vzdělání chápáno kdysi.
Tehdy se jednalo více o neměřitelné kvality a o přesah – za vzdělaného byl považován ten,
kdo se uměl dobře chovat, věděl, jak má
vystupovat, co má kdy říci, aby to bylo
přiměřené situaci; současně bylo vzdělání chápáno jako opak jednostrannosti –
za vzdělaného nebyl považován úzce specializovaný
expert ve svém oboru, ale spíše ten, kdo měl širší
přehled o mnoha souvislostech z různých oborů.
V poslední době zaznamenáváme
kritické hlasy ke kompetenční orientaci
vzdělávání. V čem tato kritika spočívá?

Na orientaci vzdělávání na kompetence by nebylo
nic moc problematického, pokud by se kompetencemi rozuměla schopnost zakládat jednání na znalostech tak, aby mohlo být právem označeno jako
kompetentní. Problém současné orientace na takzvané kompetence spočívá
v odklonu od znalostí, potažmo od obsahu.
Všimněte si, mluví se o kompetenci k učení a neříká se čemu, mluví se o kompetenci k řešení
problémů a neříká se jakých a podobně. Kromě
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toho, s kompetencemi jde ruku v ruce
instrumentální orientace – vše, čemu se
učíme, má být využitelné k nějakému
konkrétnímu účelu.
Velkým tématem kurikulárních reforem
je integrace oborů. Co tato integrace
představuje pro školy a učitele?
Integrace oborů, respektive mezipředmětové vztahy,
to byla možná druhá nejvýraznější idea po klíčových
kompetencích, se kterou přišla česká kurikulární
reforma. Její podstata je založena na předpokladu,
že se budou lépe propojovat poznatky z jednotlivých
oborů a svět školy se světem mimo školu. Někdy
se to dovádělo až k závěrům typu „ve škole nejsou
zapotřebí jednotlivé předměty, vše má splynout se
vším – škatulek netřeba“. Idea interdisciplinarity je samozřejmě žádoucí, ale
měla by se dostávat do hry až poté, co
jsou u žáků stabilizovány základy v jednotlivých oborech, neboť na těch pak
staví veškeré další – celoživotní – učení. K budování
základů je určena škola základní, jak je vyjádřeno
přímo jejím názvem. Zdá se nicméně, že současní
reformátoři školství význam základů nedoceňují
a rovnou přistupují ke stavbám výškových budov
v podobě všech těch nadoborových kompetencí
k řešení problémů, k učení a podobně.
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Reformy mají školy měnit k lepšímu.
K čemu má směřovat současná škola a co
zřejmě čeká školu budoucnosti?
Není sporu o tom, že škola prochází a měla by
procházet určitými změnami v důsledku proměn
společnosti. Škole je mnohdy vyčítáno, že se
dostatečně nemění a někteří se podivují
nad tím, že to, co se ve škole dělá, je dost
podobné tomu, co se v ní dělalo před
desítkami a stovkami let. Liessmann
má ve své nové knize „Hodina duchů“4
kapitolu o úloze školy, v níž vysvětluje, že úspěšné
instituce mají málo důvodů se stále měnit. Že se
nějaké zařízení sotva mění, by bylo možné interpretovat jako potvrzení smysluplnosti a funkčnosti.
Máte zmapováno, co veřejnost očekává
od současné školy?

Mluví se o tom, jak mají být ve škole vyváženy její
základní funkce. Já bych zde jmenoval jenom tři:
personalizační, učit se být sám sebou,
socializační, učit se umět být s jinými,
a enkulturační, osvojit si základy
kulturního odkazu a předpoklady jeho
rozvíjení. Není sporu, že o tyto funkce se
stará nejen škola, ale také rodina. Mnohdy se však

75

vedou diskuze, do jaké míry má škola nebo rodina
tu kterou funkci zajišťovat a je možné, že od školy
se očekává čím dál víc. Myslím, že ukazatelem toho
je například zvyšující se počet takzvaných celodenních škol v Německu, to jest škol, které se o děti
starají i po výuce. Proměnu školy v tomto směru
vnímám jako legitimní záležitost, ale nedomnívám
se, že všechny její nové úlohy by měly být současně
novými úlohami učitelů. Myslím si, že nové úlohy
školy jsou spíše výzvou pro další pedagogické profese, které ve škole působí, nebo by působit měly. Ukazuje se totiž, že adresovat
všechny nové výzvy učitelům a očekávat,
že je budou s úspěchem zajišťovat, znamená dostat je do situace permanentního
přetížení a odsoudit tyto učitele k selhání.
Toto je fenomén, který ústí v celospolečenský pocit,
že učitelé nejsou schopni svoje úlohy plnit. Ale jaké
úlohy to jsou? Kolik jich je? A jsou vymezeny jako
zvládnutelné? Nové typy škol, třeba ty celodenní,
proto angažují více pedagogických profesí, nejen
profesi učitelskou. Jsou tam školní psychologové,
speciální pedagogové, sociální pedagogové. Každý
odborník je odpovědný za oblast, v níž je expertem.
Tak lze mluvit o profesionalitě.
Mění se nějak úloha
současné školy?
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Problémem školy je, že z podstaty své úlohy musí
zvládat napětí, které se rozprostírá mezi orientací
na minulost, čímž je myšleno zprostředkování
kulturního odkazu, a přípravou na život v budoucnosti. Zvládat toto napětí je daleko obtížnější než se
přiklonit k jednomu nebo k druhému závazku.
Vrátíme-li se zpátky k reformám, můžeme si všimnout, že i ony se střídají z hlediska toho,
zda usilují o to školu orientovat na minulost či se zaměřit na výzvy budoucnosti.
Pokud je otázka míněna konkrétně,
například stran využití moderních technologií pro zatraktivnění či zefektivnění výuky, tomu
bych se nebránil, ale obavu bych měl, pokud by
využití technologií vedlo k vyprazdňování výuky
či k nepřiměřenému snižováním nároků, zkrátka,
pokud by technologie přebíraly to, co má dělat žák –
odnímaly mu myšlenkovou a poznávací aktivitu
a námahu.
Reformy by měly přispět k vyšší kvalitě školy,
a tedy k vyšší kvalitě vzdělávání. Zdá se,
že termín kvalita vzdělávání patří
v současnosti ke klíčovým pedagogickým
termínům. S kolegy jste napsali knížku
s názvem Kvalita (ve) vzdělávání. Mohl byste tento
termín vysvětlit?
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Budeme-li se na to, čím je dána kvalita vzdělávání,
ptát různých společenských skupin nebo i aktérů,
jako jsou žáci, učitelé, ředitelé a dejme tomu
představitelé vzdělávací politiky, dojdeme k odlišným
závěrům. Otázka kvality školy je složitá na zodpovězení, o čemž svědčí třeba diskuse, které vedou
rodiče s učiteli svých dětí – i v nich se zrcadlí
odlišnost představ o tom, jaká by škola měla být
a co by měla dělat, aby podle názoru těch či oněch
byla kvalitní. Myslím si, že je to téma velmi aktuální – před několika lety v mateřských školách, dnes
na prvním stupni základní školy i proto, že na první
stupeň směřují velké skupiny dětí a kapacity škol mnohde nestačí. Takže otázka
výběru školy a uplatnění představ o tom,
co je to kvalitní škola, je tím intenzivněji
diskutována. Současně dochází k tomu,
že dnešní generace rodičů má jiné představy o tom,
jak by škola měla fungovat, co by se v ní mělo
vyučovat, jak by se to mělo vyučovat, jak by se to
mělo hodnotit a podobně, než tomu bylo ve škole,
kterou oni sami někdy před dvaceti lety navštěvovali. Někde si rodičovské komunity zakládají své
vlastní školy. Osobně k tomu mám vstřícný postoj,
neboť se domnívám, že tyto aktivity mohou přinést
do školského systému určité inovace a současně
mohou napomoci tomu, že rodiče budou problém
školy vnímat také jako problém vlastní. Na druhou
stranu mohou tyto aktivity, pokud by byly masověj-
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šího charakteru a pokud by se v nich prosadila
„ruka trhu“, vyústit v posílení privatizace ve školském systému. Nakonec se může ukázat,
že máme problém – když školy ovládne
ruka trhu, může to prohlubovat nerovnosti ve vzdělávání, neboť školské systémy,
v nichž hrají větší roli peníze, jsou problematické
zejména pro děti z rodin s nižším socioekonomickým
statusem.
Posuzujeme-li kvalitu vzdělávání, neměli bychom
zapomínat na to, jak kvalitně učitel
pracuje se žáky se specifickými  vzdělávacími potřebami. Setkával ses ve své praxi
také se žáky se specifickými potřebami,
například žáky s potřebou stále něco vymýšlet a tvořit
nebo žáky s problémy v učení?
To patří k životu ve škole, žáci jsou velmi různí,
a to učitel musí respektovat. Nesmí to ale
dělat násilím. Musí žáky získávat, to trvá
velmi dlouho, někdy se to nepodaří.
Dnes se mluví hodně o inkluzi, je to
aktuální téma nejen speciální pedagogiky.
Jak se díváš z pohledu zkušeného pedagoga
na inkluzi?
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Je třeba dávat pozor, abychom to nebrali jako módní
pojem. Zjednodušeně řečeno – inkluze není nic
jiného než spolupráce se žáky respektující jejich
specifické potřeby a možnosti, a to tak,
aby byl každý žák zapojen do aktivní
práce. Měli bychom se smířit s tím, že
různí žáci mají různé předpoklady k učení a že dosáhnou různých výsledků. Ale
to je obraz současné civilizace, současného světa.
To je nezbytné i ve škole respektovat, i když cíl je
společný – dosáhnout maximální úrovně
možného rozvoje každého žáka.
Je to tedy rozmanitost ve světě a tím
i ve škole. Ale není v této rozmanitosti
jakási jednota?
Jednota v rozmanitosti je podle mého názoru v tom,
že všichni lidé mají podobné lidské vlastnosti.
Ale jednota není absolutní, protože
člověk je mnohotvárný a dlouho se
vyvíjí. Jsme stejní, i když je každý jiný.
Přistupujeme na jedné straně ke všem
stejně a na druhé straně respektujeme
odlišnosti lidí. To je realita, kterou učitel musí
vstřebat a pracovat s ní.
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Zabýval ses řadu let využitím videa
ve vzdělávání, a to jak teoreticky, tak
i prakticky. Jsi autorem různých výukových
videopořadů, z nichž některé byly oceněny
třeba na festivalu Academia film v Olomouci.
Je to jedna z cest moderní teorie učení z obrazů.
Videotechnika umožňuje dnes mnohem
více, než bylo možné dříve. Lépe nás
například seznamuje s realitou. Nesmíme
ji však přecenit, aby se z ní nestala určující síla moderního vyučování.
Před lety jsme diskutovali o vztahu výchovy
a prostředí. Vybavuje se mi termín
pedagogizace prostředí, který se objevil
již dříve, dnes je používán zejména
v sociální pedagogice.
S tímto termínem jsem se dříve také setkal, ale
nezabýval jsem se jím podrobněji, protože
jsem jej příliš nepřijímal. Nemůžeme chtít
pedagogizovat prostředí, můžeme pouze
v prostředí pracovat a respektovat je.
Jako učitelé ale můžeme ovlivnit část
prostředí, třeba v komunikaci se žáky
klima třídy.
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Ano, avšak termín pedagogizace
prostředí vzbuzuje asociaci, že chceme
jako pedagogové prostředí měnit podle
našich představ, což není možné.
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Kniha rozhovorů zprostředkovává zkušenosti
a názory zástupců tří generací pedagogů, které se
vztahují k některým aktuálním problémům vzdělávání, učitelství a pedagogiky. Až po rozhovorech
jsme si uvědomili, že tyto názory prezentují určitou
kontinuitu vývoje našich pohledů na vzdělávání
a jeho reformy i na učitelské vzdělávání.
Přáli bychom si, aby naše rozhovory oslovily čtenáře
různého věku. Aby jim například umožnily vrátit se
ve vzpomínkách do jejich školních let. Ale také, aby
je podněcovaly k vlastním otázkám a odpovědím.
Jsme si vědomi toho, že řada otázek i odpovědí
zůstává otevřená – není například jasné, jak se bude
dál vyvíjet školská reforma, jak se školy naladí
na problematiku inkluze, zda se škola rozvine
do instituce komplexní edukační péče, jaké
proměny zaznamená učitelská profese a tak dále.
K těmto otázkám se budeme vracet i v budoucnosti
a přizveme k nim další kolegyně a kolegy, a to nejen
z brněnské pedagogické fakulty. Ediční řada Reflexe,
do níž je tato publikace zařazena, se tak bude
i s vaším přispěním dále rozvíjet.
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