
Úvod do pedagogiky (Slowik) 
1 

Josef Slowik 
 

ÚVOD DO PEDAGOGIKY 

(PEDAGOGICKÁ PROPEDEUTIKA) 
slowik@kpg.zcu.cz 

17.3.2008 

 
Klasifikace: esej z vlastní pedagogické praxe z pozice lektora/vychovatele, 2 strany 
                    viz sylabus 

 
Definice Definice Definice Definice     

 Věda o výchově a vzdělávání 
 Společensko-vědní disciplína, kt. se zabývá záměrným ovlivňováním 

vývoje osobnosti člověka. 
 
Co je to pedagogika:Co je to pedagogika:Co je to pedagogika:Co je to pedagogika:    

 Paidagogos - otrok, kt. pečoval o výchovu dětí v antickém Řecku 
 Původně součást filozofie; nebyla samostatnou vědou až do přelomu 19. a 20. století 
 Systematické základy - Komenský 
 Vědecké vymezení - 19 a 20. stol. 

 
Spolupracující vìdySpolupracující vìdySpolupracující vìdySpolupracující vìdy    

 Biologie - vývoj; jaké je možné ovlivňování osobnosti 
 Filozofie - formy 
 Psychologie - pedagogická psychologie 
 Sociologie - téměř nikdy není pedagogika uplatňována individuelně, většinou se pracuje 

se skupinami 
 Technika, PC 

 
Pedagogika v�āivotì èlovìkaPedagogika v�āivotì èlovìkaPedagogika v�āivotì èlovìkaPedagogika v�āivotì èlovìka    

 Pedagogika předškolního věku, školního věku a dospívajících 
 Pedagogika dospělých (andragogika) - akčnější, zážitkové, kt. vedou k praktické 

zkušenosti (nejde tolik o teorii) 
 Pedagogika seniorů (gerontopedagogika) - 60-70 let; př. univerzita třetího věku, besedy; 

PC, komunikace. Aktivační a animační techniky - způsob jak jim pomoci na sklonku 
života dožívat život důstojně za co největší kvality (je to něco mezi sociální pomocí a 
pedagogiky) 

 
Pedagogika využívá přirozený jazyk na rozdíl od jiných vědeckých oborů. Je to disciplína, kt. je 

využívána rodiči, církví atp. aniž by museli mít odborné pedagogické vzdělání.  
 
Co je výchova?Co je výchova?Co je výchova?Co je výchova?    

 Proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn 
v jejím vývoji. 

 Ovlivňování prostředí a podmínek umožňujících optimální rozvoj osobnosti člověka (v 
souladu s jeho dispozicemi) - př. sociálně problematické prostředí brzdí vývoj 

 Stimulace vlastní snahy člověka stát se autentickou, vnitřně integrovanou a 
socializovanou osobností. Na co je člověk připraven a co chce! Komenský: musíme 
nejprve zjistit co ho zajímá a k čemu má dispozice. 
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Pedagogické pùsobeníPedagogické pùsobeníPedagogické pùsobeníPedagogické pùsobení    
a) Intencionální (záměrné) 
b) Funkcionální (nezáměrné) - př. osobnost učitele, vliv sociální skupiny 
 
Co je vzdělání 
► Soustava zkušeností, poznatků a duchovních hodnot získaných vzděláváním. Patří 

sem: 
 Vědomosti a poznatky - dle míry osvojení, poznatek je to co člověk pak zpracuje do 

formy vědomostí (to chvíli trvá) 
 Dovednosti a osvojené činnosti 
 Postoje 
 vlastnosti 

Poslední dva body se týkají výchovy, vzděláváním se nezískají. 
 Kompetence - nová reforma školství je zahrnují; umění pracovat s informacemi a jak 

informace získávat; aby uměl informace získávat a předávat dál; kompetence řešení 
problémů 

 
 

 
Jaké mùāe být vzdìlávání 

 Všeobecné - základní škola, gymnázium 
 Odborné - odborné školy 

 
 Předškolní (nutné pro to, aby děti mohli jít do školy) - školky, 

rodiny; zápis do školy  
• školní znalost - schopnost vzdělávat se, vyvinutý mozek, držet tužku v 

ruce 
• vývojová zralost - udržet pozornost a hygienu, komunikace 
• Prof. Matějíček: prvních sedm let života určuje života (charakter se tvoří 

kolem 3 roku) 
 Základní 
 Střední (středoškolské) 
 Vyšší odborné 
 Vysokoškolské 

 
 
 
Problém vzdìlavatelnosti… 

 IQ se nedá zvýšit, lze se jen mozkovou kapacitu lépe využívat. Určuje 25% pro 
úspěšný život. 

 
               Počet Caussova křivka 
 
 
 
 
IQ                              70       100     130 
 
Průměr je 100 u nás; pod 70 - mentální retardace; nad 130 - mimořádně nadaní. Ten kdo má IQ 

více než 130 má stejné problémy jako ti pod 70 (navazovat vztahy, s učením 
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 EQ - 75 % schopnosti podílet se na úspěšnosti života. 
 Před rokem ´89 „Osvobození od povinnosti vzdělávat se“ - označení jako 

nevzdělávatelní a nikdo se jim nevěnoval, končili v ústavech sociální péče. Dnes 
pojem „nevzdělavatelnost“ zmizel. Komenský (Didactica): „není na světě tak 
špinavého zrcadla, aby se v něm alespoň nějaký obraz neodrazil“ (přirovnává žáka 
k zrcadlu, kt. zrcadlí svého učitele. 

 U postižených na lůžku se používá tzv. bazální stimulace, bazální komunikace - 
tráví čas s tím člověkem a sleduje se na co reaguje (intenzita dýchání, pohyb očí, 
napětí svalů, zvukové signály). Podle toho mu zkvalitníme životní prostředí, oni 
mají emoce, i když je těžko zjišťujeme. Pracovník s ním pracuje na tom, aby své 
pocity dával více najevo, aby tak mohl s lidmi komunikovat. Dávají jim hodně 
podnětů (zvukových i barevných). 

 Vzdělavatelný je každý, ale problém jsou peníze. 
 Kdo je a kdo není vzdělavatelný? 
 Do jaké míry je kdo vzdělavatelný? 

 
Podmínky vzdìlávaníPodmínky vzdìlávaníPodmínky vzdìlávaníPodmínky vzdìlávaní    

1) Vnitřní - schopnosti, vědomosti, dovednosti, návyky, motivace atd. 
2) Vnější - sociální, materiální, ekonomické atd. 

 
 
                        Výchova a vzdìláváníVýchova a vzdìláváníVýchova a vzdìláváníVýchova a vzdìlávání    
                                                                                   vzdělávání 
                  Edukace 
                 Výchova v širším smyslu 
 
                                                                                  Výchova v užším smyslu 
 
           Edukace (výchova) = komplexní příprava člověka pro života 
 
 
Pět věcí, kt. patří do odborného vzdělávání pro mojí práci 

1) rozvoj duchovních schopností - rozvoj obdarování, plánovat osobní zbožnost, 
učení se trpělivosti, učit se budovat svůj charakter 

2) schopnost vykládat Písmo s aplikacemi pro dnešní život 
3) schopnost komunikace - empatie, umění vystupovat, vědět jaké jsou etické 

normy jednotl. skupin, vedení, řešení konfliktů 
4) umění pracovat ve skupině - zapojování, rozdělování práce 
5) schopnost pracovat s informacemi - uplatňovat v životě sebevzdělávání, čtení 

literatury 
 
Pøístupy k�výchovì a vzdìláníPøístupy k�výchovì a vzdìláníPøístupy k�výchovì a vzdìláníPøístupy k�výchovì a vzdìlání    
1. Pedagogický optimismus (Komenský, Locke) - výchova je velice účinný prostředek 

jak člověka ovlivnit a rozvinout. Komenský: „člověk se stává člověkem teprve 
výchovou“ 
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2. Pedagogický pesimismus (Rousseau, antipedagogika) - jen dodávat podněty, kt. 
člověk chce; výchova brání člověku v rozvoji, protože mu dává něco o co nestojí. 
Výchovou mu překážíme v jeho přirozené cestě.1  

 
KKKK    čemu výchova směřuje?čemu výchova směřuje?čemu výchova směřuje?čemu výchova směřuje?    

 Jedinec jako občan 
 Jedinec jako pracovník 
 Jedinec jako ochránce a tvůrce životního prostředí 
 Jedinec jako člen rodiny 
 Jedinec jako člen sborové rodiny 
 Jedinec jako tvůrce a uživatel kulturních hodnot 
 Jedinec jako uživatel volného času 
 Jedinec jako účastník dopravy 

 
Práce ve skupinkáchPráce ve skupinkáchPráce ve skupinkáchPráce ve skupinkách    
Prodiskutovat „co to znamená když chceme výchovou dojít k tomu, aby se člověk stal uživatelem volného 

času?“ 
► Aby neoslaboval vztah k Bohu a bližnímu 
► Umět si naplánovat volný čas 
► Aktivní i pasivní trávení volného času 
► zabránit závislostem 

1) Pasivní 
 Prvek relaxace, psychicky i fyzicky 
 Posilování duchovního a duševního zdraví 

2) Aktivní  
 Posilovat fyzického zdraví - což má vliv i na duševní 
 Dostatek společenského vyžití 
 Příroda! 
 Najít si naplňující koníček 

 
Shrnutí: 

 Udělat si volný čas 
 relaxace 
 fyzická kondice 
 příroda 
 hobby 
 vyvážení práce 
 pozitivní (konstruktivní) 
 rozvoj osobnosti 
 individuální 

 
 
Co by se měl člověk učit? 

a) učit se poznávat 
b) učit se jednat 
c) učit se žít společně s ostatními - dříve „kolektivní výchova“ (budování 

socialismu); církevní společenství 
d) učit se být 

 
 

                                                 
1 Dle výzkumu: i když žili v rodinách s patologickými jevy, ale měli dobrý genetický základ, nemělo to na ně tak 
negativní jev. Ale děti se špatným genetickým základem ani v dobrých podmínkách žili mnohem lépe v dobrém 
prostředí, ve špatném prostředí se zvrhli. 
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Pohádka o Honzovi, který Pohádka o Honzovi, který Pohádka o Honzovi, který Pohádka o Honzovi, který se učil latinskyse učil latinskyse učil latinskyse učil latinsky    
Úkol: najít všechny atributy učení se 

a) učit se poznávat - šel se učit latinsky ve světě aby byl jako pán 
b) učit se jednat - snažil se to používat; mluvil latinsky a jednal jako pán, kt. to umí 
c) učit se žít společně s ostatními - začal být pánem a ztratil schopnost žít s druhými lidmi 
d) učit se být - učil se být znova (díky vědru) obyčejný Honza; vzdělávání je často nástrojem 

jak být někým jiným - přestává umět žít s ostatními, nejedná kolikrát lépe než předtím 
 

Vyuèování a uèeníVyuèování a uèeníVyuèování a uèeníVyuèování a uèení    
      používají se jako synonyma 

 Vyučování - aktivita učitele 
 Učení - aktivita žáka 

Didaktika  = teorie o učení (jak vyučovat a jak se učit…) 
 
 

 

Cíle vyuèování a uèení 
 

Obecný cíl 
 
 
 
 
Cíle kognitivní                                     cíle hodnotové                                    cíle operační 
                                                              (axiologické)                                        kompetence 

 
    
    

Formy vyuèováníFormy vyuèováníFormy vyuèováníFormy vyuèování    
► Hromadné - formou přednášek (už v Řecku), nejčastější 
► Skupinové - až Komenský; rozdělení na menší skupiny a dát jim úkoly(např. po pěti 

žácích); není nutná spolupráce (ale někdo aktivnější může přebrat aktivitu a vyřešit 
úkol za ostatní. Malá skupina: do 20 lidí; pro SŠ je ideální 6-8 lidí. 

► Kooperativní - také skupinový systém, ale každý má svůj úkol; všichni musí 
spolupracovat na své části a nakonec to spojí (úspěch záleží na všech) 

► Individuelní - a) nevýhody - chybí motivační prvek, chybí skupinový dialog.;           
b) výhody - např. při učení jazyků, hudební nástroje, zpěv 

 
Styly učení: 

a) vizuální - čtení, obrázky… 
b) auditivní - nahlas, zvukové nahrávky 
c) kinestetický - doprovázet činností, chození 

 
 

Typy učeníTypy učeníTypy učeníTypy učení    
Kognitivní  (poznávací) - intelektové - pojmy, znalosti, myšlení… � pojmy, znalosti, 

myšlení.  
Senzomotorické (činnostní) �vnímání, dovednosti, postupy 
Sociální � chování, emoce, motivace 
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Tři roviny učení:Tři roviny učení:Tři roviny učení:Tři roviny učení:    
Učit se „co“ 
Učit se „proč“ 
Učit se „jak“, prostřednictvím čeho 

 
 
 

 
Jak se učíme? 

 10% z toho, co čteme; 20% z toho, co slyšíme; 30% z toho, co vidíme2;  
 50% z toho, co slyšíme a vidíme 
 70% z toho, co říkáme 
 90% z toho, co sami děláme3 

 
Čínské přísloví: „ Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat 

a já pochopím.“ 
 

Hodnocení ve výchově a vzdělávání 
Styly hodnocení (evaluace) 

 Mírný 
 Přísný 
 Nesmělý - neví jak hodnotit, váhá 
 Vyhraněný - buď A nebo D 

 
Formy hodnocení 

 Známkou - 1 až 5; 1 až 4; A až D  
 Slovní  

 
 

18.3.2008 
Svědkové Jehovovi - Pravé poznání                          Polemika s nimi: 
J 17,3 Ga 5,6 
1J 2,15-17 Ga 6,15 
Zj 21,3.4  1K 7,19 
Ž 37,29.11 1J 5,3 
Mt 22,37-40 
 
 

 
Michal: Kolik váží vzduch v naší třídě? 
Stavová rovnice ideálního plynu: pV = nRT; 282,3 kg 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Nemyslí se tím čtení textu 
3 Je třeba u kazatele, aby svojí víru prožíval 
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Jak hodnotit při výchově a vzdělávání?  
Zásady efektivního hodnocení: 

 Hodnocením motivovat (např. u dislektika hodnotit jinak, mírněji pro 
motivaci) 

 Hodnotit více pozitivně - je to sice těžké, ale chválení je důležité 
(Matějíček - 2x pochválit, 1x pokárat) 

 Odstranit nadměrný stres - ovlivňuje to výkon předem, nemá 
budující a konstruktivní efekt (omluvy, zahořklost, házení chyb na 
druhé…) 

 Hodnotit společně (sebehodnocení) - začíná se u sebe sama 
 Poskytovat podporu - i když mu říkáme negativní hodnocení, tak má cítit naši podporu; 

neponižovat 
 

Co všechno může být motivující ve výchově a vzdělávání? 
 Obsah - měl by být zajímavý; někdy je ho třeba připravit tak, aby byl motivujícím 
 Cíl - říci k čemu se to hodí 
 Přístup - forma vyučování, pomůcky, projevem 
 Odměna - může to být cíl, či něco navíc 
 Nálada okolí - atmosféra 
 Soutěživost - jen v pozitivním smyslu 
 Pochvala 
 Trest - na někoho to nepůsobí, někdy demotivující 

 
 

Tradiční pedagogické přístupy a směryTradiční pedagogické přístupy a směryTradiční pedagogické přístupy a směryTradiční pedagogické přístupy a směry    
A. Komenského pedagogika - u nás nejstarší pedagogický systém (tradiční a klasický). 

Jen na Bratrských školách, jeho pedagogiku pak převzali jezuité (skrytě) 
 Hromadné vzdělávání - předtím jen individuální 
 Vzdělávání pro všechny - v té době jen pro bohaté či výjimečně. V klášterních 

školách se vzdělávali jen bohatí a od určitého věku; směřovali ke kněžství. 
 
B. Herbartovská (klasická) pedagogika - Johan Fridrich Herbert (němec, 18. století - 

tereziánské školství) zpracoval systém vzdělávání do dokonalosti, kt. je v našem školství 
dodnes. 

 Transmisivní vyučování - předávání informací od učitele k žákovi 
 Autoritativní přístup - učitel rozhoduje o náplni práce 
 Vyšel z Komenského, stojí na jezuitských zásadách, používali tělesné testy - 

kázeňské tresty, ticho ve třídě 
 

Alternativní pedagogické přístupy a směryAlternativní pedagogické přístupy a směryAlternativní pedagogické přístupy a směryAlternativní pedagogické přístupy a směry    
Zač. 20. stol. - nové filozofické směry � nové přístupy v pedagogice (nové metody 

v Herbartovské pedagogice).  
Reformní - nové školy, zaměřené na změnu stávajícího vzdělávání � jiná podoba. 
Alternativní - 60. léta, antipedagogika, nové pohledy atd.  

 
A. Reformní a alternativní systémy  

 Pragmatická pedagogika (J. Dewey, Příhoda) - jen co člověk bude využívat, 
projektové vyučování. Speciální pedagogika - praktické vyučování, reálné situace, 
ne teorie. 

 Waldorfská pedagogika (R. Steiner) - 20-30 léta, Německo; promíchal křesťanství 
a východní nauky - založeno na člověku (antroposofie) 
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 Tyto školy jsou i u nás. Spojené s duchovnem. 
 Nepoužívají učebnice, mají pracovní sešity, nemají klasické hodiny, ale 

bloky, jiný vztah k učiteli, hrají na nástroje, eurytmie (astrální těla), ruční 
práce… 

 Velice pokroková škola: vztah učitel-žák je partnerský; rodina-škola 
 Kemphily - 2-3 rodiny žijí na bio-statku, přibírají si dospělé lidi s mentálním 

postižením (chráněné dílny). Jsou hlavně v Dánsku 
 Humanistická pedagogika (C. Rogers) - rozvoj potřeb, neautoritativní a nenásilný 

přístup. Vše se točí kolem toho, kdo je vzděláván. 
 Další školy: Jenská /Německo/; Frainetovská, Montessoriovská /Itálie/ - postižené 

děti, je i u nás - mateřské a mladší děti základní školy (psychomotorický vývoj u 
mladších dětí) 

 
B. Reforma současného vzdělávání 

 Praktické kompetence - vliv ze Západu 
 Osobnostně sociální rozvoj - prosocialita, komunikace 
 Kreativita - důležitá pro řešení problémů 

 
Typické pro alternativní školy: vztah učitel-žák � spíše partneři 

               netradiční, zajímavé, osobnost zohledňující 
               projektové vyučování, komparativní  
               jiná spolupráce s rodinou 

 
 

Vztah a interakce ve výchovì a vzdìláváníVztah a interakce ve výchovì a vzdìláváníVztah a interakce ve výchovì a vzdìláváníVztah a interakce ve výchovì a vzdìlávání    
MMMModelodelodelodel: Dialektický torjúhelník: Dialektický torjúhelník: Dialektický torjúhelník: Dialektický torjúhelník    

 
                                                                                           interakce a komunikace 

                                 učitel                                                                   žáci 
 
                                                                             vyučování                                        učení 
                                                                     
                                                                   cíle                                                       výsledky evaluace      
                                                                         
                                                                       učivo 
 
Transmisivní model:  

 učitel ví x žák neví 
  hierarchický model 
 jednostranný respekt (historie - tělesné tresty) 

 
Konstruktivní model: 

 učitel ví a žák také ví 
 spíše partnerský vztah (jen věkem daná autorita učitele, žák je 

partner) 
 vzájemný respekt 
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Vztah uèitel (vzdìlávající, vychovávající) a āák (vzdìlávaný, vychovávaný): 
 důvěra 
 respekt - raději oboustranný 
 komunikace  
 porozumění - vzájemné, porozumět potřebám 
 partnerství - společný čas, nechat šanci se projevit, nemá být 

přínos jen z jedné strany 
 spolupráce 

 

Rozpory a protiklady ve výchovì a vzdìlávání 
 pomoc x manipulace � hranice mezi tím kdy dáváme Bb hodiny a nabídkou možnosti 

pokřtít se 
 moc x bezmoc � neovlivníme, aby to tak přijal jak chceme 
 cíl x nekonečnost procesu � i když máme nějaký cíl, nezaručuje to úspěch 
 respektování x vedení k respektu � kazatel má být respektován a sám musí 

respektovat ty od kt. chce respekt. Respektovat osobnost žáka, ale zase aby 
respektovali mě jako učitele. 

 iInformovanost x rozvoj osobnosti � vyžaduje to čas, kreativitu, prožívání. Kazatel 
sice dává informace na Bb hodině, ale vyučovaný potřebuje také prožitek. 

 Možnosti x meze výchovy � někdy už nezbývají možnosti, je to proti depresím, proti 
pocitu selhání. 

 
 

Osobnostní pøedpoklady uèitele (vychovatele) 
 

Obecně: 
 Odborné (kvalifikace) - u všech, kt. pracují s lidmi 
 Psychologické - psychické vlastnosti; u kazatele - empatie, trpělivost, zásadovost… 
 Pedagogicko-didaktické - systematičnost, plánování, na úrovni žáka 
 Komunikační - rétorika, vyjadřování 
 Řídící (manažerské) - náročné 
 Poradenské  
 Plánovací (projektové) 

 
Nejcennější: 

 spravedlnost 
 pozitivní vztah k žákům 
 osobnostní integrita (vyrovnanost) 
 stresová odolnost (prevence BS - syndrom vyhoření)4 
 týmová spolupráce 
 a další 

 

Rizikové jevy ve výchovì a vzdìlávání 
 manipulace a zneužívání 
 šikana 
 frustrace a deprivace potřeb žáka � frustrace je krátkodobé neuspok. potřeb, deprivace 
je dlouhodobé 

 lhostejný přístup 
 protekcionismus  

                                                 
4 Potřeba supervize, kazatelům a učitelům supervize chybí 
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Výchovné styly (rodièovské) 
 Autoritativní - autorita je používána zdravě; je jasné kdo vede 
 Autoritářský - autorita je zneužita 
 Shovívavý - přílišná shovívavost, nevhodná 
 Zanedbávající 

 
ČCE - řád výchovy a vzdělávání 
 
 
 
 
 
 


