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Úvod 

 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, 

 „do rukou“ se vám dostává elektronická verze sborníku z mezinárodní doktorandské andragogické 

konference s názvem Je andragogika opravdu věda? aneb Jak mohu přispět k ukotvení 

andragogiky, kterou uspořádala katedra andragogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha 

ve spolupráci s Ústavem andragogických studií UJAK Praha a vzdělávací firmou Erudio Patria 

s.r.o. 

Česká andragogika se nachází v nelehkých časech. Je však spíše řečnickou otázkou, zda pro ni 

kdy nějaké časy vůbec lehké byly. Již desetiletí se snaží pevně ukotvit mezi dalšími vědami 

a zejména vypořádat se se svým vztahem k pedagogice. Na půdě akademické, zdá se, bojuje 

o holé přežití vůbec. Ve svém nitru není zcela jednotná a tak trochu tápe, kam svůj další rozvoj 

nasměrovat, což konečně dokládá i rozmanitost témat příspěvků nejen v tomto sborníku. Dost 

možná právě tato pestrost je na andragogice zajímavá a lákavá, zároveň však s sebou přináší 

nebezpečí vnímání andragogiky jako vědy neukotvené, nemající jasnou vizi svého zájmu 

a působení. Toto nebezpečí si uvědomujeme, a právě proto jsme konferenci uspořádali. Rádi 

bychom též znovuobnovili tradici občasných neformálních setkání a diskuzí nad andragogikou, 

kterou dnes známe již jen z vyprávění dříve narozených kolegů. Snad se nám tuto myšlenku 

podaří v dohledné době zrealizovat. 

Věříme, že se nám podařilo alespoň částečně přispět do diskuze o dalším směřování a rozvoji 

andragogiky. Velice děkujeme hlavním organizátorům a všem účastníkům, kterým další osud 

vědecké andragogiky není lhostejný. 

 

doc. Dr.Milan Beneš, Univerzita Jana Amose Komenského Praha 

PhDr. Milan Demjanenko, Univerzita Jana Amose Komenského Praha  
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Vysoké školy a jejich role ve společnosti 

Universities and their Role in Society  

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

 

Klíčová slova: 

vysoké školy, podpora univerzit, další vzdělávání, marketingová komunikace 

Key words: 

universities, promoting of universities, further  education, marketing communication 

Abstrakt příspěvku:  

Vysokoškolské vzdělávání hraje důležitou roli v ekonomickém i společenském systému. 

Konzistentní analýza dané problematiky je v článku doplněna množstvím příkladů z praxe 

světových a českých institucí. Článek zdůrazňuje potřebu znalostí, konceptuální, cílové 

a kompetentní aktivity univerzit (veřejných a soukromých) v oblasti marketingové komunikace.  

Abstract of the paper: 

University education play the important role in economy and society systems. Consistent analysis 

is supplemented in the article by numerous examples from practice of the world ad Czech 

institutions. The article emphasizes the need of knowledge, conceptual, targeted and competent 

activity of universities (public and private) in the area of marketing communication.  

 

 

Rozvoj vysokého školství u nás po roce 1990 se vyznačoval zejména snahou otevřít tyto školy co 

největšímu počtu zájemců a překonat politický („kádrový“) přístup při výběru lidí 

k vysokoškolskému studiu. V ekonomii se tomu říká tzv. Godhardův zákon, kdy se v jedné oblasti 

zaměříme na jeden ukazatel (tj. v tomto případě na počet studentů) a ostatní souvislosti unikají 

nebo jdou prostě stranou. Autor tohoto příspěvku je přesvědčen o tom, že dnes nastala vhodná 

doba zahájit širší veřejnou diskusi o roli českých vysokých škol v současné společnosti. 

Chapleo (2001, s. 12) uvádí, že tzv. klasická (tradiční) univerzita disponuje „racionálním modelem 

organizace, který se opírá o formalizovanou organizační strukturu s předem specifikovanými 

procesy“. Je zde soubor jasně stanovených a vzájemně souvisejících cílů spočívající ve snaze 

zajistit cíle edukace, chod školy a další aktivity. V akademické nástavbě univerzit (akademických 

orgánech) se podle tohoto autora odehrávají určité „politické procesy“, kdy do sebe „naráží“ různé 

představy jednotlivců, zájmy skupin, podskupin apod. Vše je doprovázeno vyjednáváním, 

smlouváním a hledáním kompromisů. V zásadě lze souhlasit s tímto autorem v tom, že je to právě 

další vzdělávání, které již vede a bude ještě více vést všechny vysoké školy k prvkům tzv. 

systémově sociálního modelu organizace a řízení. Tento model chápe procesy řízení a organizace 

jako do jisté míry spontánní, jako adaptivní odezvu na vnější a vnitřní požadavky na činnost té 

které vysoké školy. V činnosti vysokých škol se stále více prosazují neplánované rysy, klade se 

více důraz na neformální organizaci a organizační kulturu. 
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V zásadě se vysokoškolskému vzdělávání připisuje role hlavního článku rozvoje lidských zdrojů ve 

společnosti. Autority ekonomické vědy v této souvislosti poukazují na to, že vliv vysokoškolského 

vzdělávání na ekonomický růst v některých zemích je výrazně pozitivní. Je možné uvést některé 

příklady. Egypt vsadil ve vysokoškolském vzdělávání na přípravu odborníků v oblasti informačních 

technologií a to na bakalářské úrovni s výukou v anglickém jazyce. Tito odborníci odcházejí do 

zahraničí, kde je nedostatek takto profilovaných pracovníků, dále se tam vzdělávají, pracují a „živí“ 

své rodiny v rodné zemi. Finsko po roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz (a tím země ztratila 

hlavní odbytiště pro svou produkci) vsadilo v hospodářství na výrobu prostředků elektronické 

komunikace. Začalo proto více investovat do školství zvláště technického. Během zhruba deseti let 

se tyto investice pozitivně promítly do prosperity země. Podobnou cestou šlo také Irsko. Zvýšilo 

investice do terciálního vzdělávání a tomu velmi efektivně využilo evropské strukturální fondy 

k dalšímu vzdělávání pracovníků. Celkový efekt těchto procesů však výrazně snížila následná 

bankovní krize v této zemi. 

Pozitivní vliv vysokoškolského vzdělání na hospodářský růst zdůrazňuje Becker (1993, s. 24, 25) 

„Systematické aplikace vědeckých znalostí k produkci zboží značně zvyšuje hodnotu vzdělání, … 

základem kvalitního lidského kapitálu v každé zemi je kvalitní univerzitní vzdělávání…“ Jak dále 

uvádějí Soubbotina a Sheram, (2007, s. 8) „…vzdělání působí na ekonomický růst neboť 

ekonomický růst musí být konstantně živen plody lidského rozvoje, jako je zdokonalování znalostí 

a dovedností pracovníků…“ Celkově se dá říci, že většina ekonomů se shodne na názoru, že 

vzdělávání zvláště vysokoškolské jako investice do znalostí a dovedností lidí může podporovat 

ekonomický růst, zvyšovat pracovní výkonnost a produktivitu práce a mít pozitivní vliv na 

osobnostní rozvoj jedince a rozvoj společnosti. 

Další příklady mimo Evropu ukazují podobné zkušenosti. Velmi diskutovaným tématem je 

hospodářství Čínské lidové republiky. Odborníci se shodují na tom, že rychlý růst HDP této země 

by nebyl možný, nebýt reforem ve vzdělávání. Nejde jen o to, že Čína posílá nejlepší mladé lidi ke 

studiu na přední světové univerzity do USA, Japonska, Velké Británie, Francie a dalších zemí. 

Podobně je možno upozornit na Korejskou republiku, kde vzdělání a další vzdělávání výrazně 

přispělo k ekonomickému růstu země. V těchto výše zmíněných zemích vsadili razantně na 

zkvalitnění vysokoškolského vzdělání a rozvoj funkční gramotnosti obyvatelstva. To bylo spojeno 

s posílením úlohy dalšího, zejména profesního vzdělávání a to se zpětně odrazilo v hospodářské 

prosperitě těchto zemí.  

Na druhé straně je nutno zmínit se o názorech ekonomů, kteří naopak upozorňují na to, že 

vzdělání a další vzdělávání nemusí nutně přispívat k ekonomickému růstu. Prichett (1996, s. 29) si 

klade otázku zda „bude zvyšující se vzdělání daného jedince během jednoho roku zvyšovat nebo 

snižovat celkovou úhrnnou ekonomickou prosperitu?“ V odpovědi se uvedený autor dostává do 

úzkých. „Tvrdá data“ na „individuální úrovni“ vlastně nejsou. Lze jen prokázat, že jedinci s vyšším 

vzděláním mají vyšší mzdy, vyšší ohodnocení svého pracovního výkonu. Není možné jednoznačně 

prokázat, že nárůst znalostí či dovedností pracovníků vede k vyšší prosperitě podniků. Jako 

příklady této situace se nejčastěji uvádějí země jako Thajsko, Vietnam či Filipíny. V Thajsku 

nedostatek kvalitní, tj. vzdělané pracovní síly brzdí ekonomický růst. Celkové politické 

a společenské prostředí také není zárukou, že se situace ve vzdělávání zlepší. Ve Vietnamu a na 

Filipínách je sice vyšší vzdělanost i funkční gramotnost populace než v jiných jihoasijských zemích, 

avšak hospodářský vývoj je pomalý, neboť chybí „správné“ rozvojové strategie. 

Podle údajů ze statistiky Unesco víme, že v roce 1932 bylo Československo na třetím místě na 

světě v počtu vysokoškoláků na tisíc obyvatel po USA a Rakousku. Bylo to 3,62 vysokoškoláků na 

1 tisíc obyvatel. Dnes je to 120 vysokoškoláků na 1 tisíc obyvatel a existuje prognóza VŠE katedry 

demografie, že v roce 2050 to bude 470 vysokoškolsky vzdělávaných lidí na 1 tisíc obyvatel. Často 
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se dnes upozorňuje na rizika tohoto procesu. V zásadě jde o dvě základní rizika. První se týká 

snížení kvality práce vysokých škol spojené zejména s tzv. frontálním pojetím výuky ve velkých 

skupinách. V mnohých případech dochází i ke snižování úrovně vstupních znalostí i dovedností 

absolventů vysokých škol. Druhé riziko je spojeno zejména s tzv. překvalifikovaností obyvatelstva, 

kdy řada absolventů vysokých škol zvláště třeba v humanitních oborech již dnes těžko hledá 

odpovídající uplatnění v oboru. 

Zatím u nás platí, že vysokoškoláci mají největší šanci najít zaměstnání a udržet si ho. Otázka je, 

jak se to bude vyvíjet dál, když bude postupně vysokoškoláků do roku 2050 přibývat. Podle 

zmíněné studie VŠE bude v dalším vývoji kombinován nárůst vysokoškoláků v populaci 

s procesem stárnutí obyvatelstva a s nutností prodloužit věk odchodu lidí do důchodu. Ve studii se 

uvádí, že v roce 2050 budou lidé od 60 do 70 let tvořit plnou pětinu všech pracujících! Ještě jedna 

zajímavost. V evropských zemích, kde děti do školy začínají chodit nejpozději tj. sedmi, osmi 

i devíti letech je zároveň i nejvíc vysokoškoláků. Z těchto zemí mezi něž se počítá Finsko, 

Švédsko, Dánsko, Norsko, ale i Německo navštěvuje univerzity v současnosti 30 až 40% lidí ve 

věkové skupině 18-25 let. 

Je však potřeba jistě také říci, že na budoucí kvantitativní vývoj našeho školství má a bude mít 

významný dopad demografický vývoj v minulosti. V polovině tohoto desetiletí se budou do věku 19- 

21 let dostávat slabší věkové ročníky. Očekává se, že v letech 2013 – 2016 bude klesat příslušné 

věkové kohorty vysokoškoláků nejprve pro zapsané, vzápětí pro studenty a později i pro 

absolventy vysokých škol. Během několika let poklesne velikost vysokoškolské kohorty studentů 

na hodnotu jen málo převyšujících 90 tisíc osob. Pro srovnání v roce 2010 to bylo 400 tisíc osob. 

Na této nízké úrovni se udrží počet vysokoškoláků přibližně 10 let. Kolem roku 2025 se 

vysokoškolské kohorty začnou opět zvyšovat proti nedávnému stavu. 

Na první pohled se zdá, že vysokoškolské vzdělání má pevné místo ve struktuře ekonomiky 

i společnosti. To však není zcela pravda. Jako určitá varianta k vysokoškolským institucím začíná 

fungovat tzv. hnutí UnCollege. Toto hnutí, které v počátcích finančně i organizačně podpořil známý 

miliardář Steve Buffet nemá primárně za cíl odvádět lidi z univerzitního studia, i když takto vlastně 

zahájilo svoji činnost. UnCollege vychází z konceptu, kdy u řady profesí se vytváří alternativní 

vzdělávací cesta k dosažení plné kvalifikace a žádoucího pracovního výkonu. Základem této cesty 

je kvalitní středoškolské vzdělání a na ně navazující profesní příprava v kurzech doplňována 

stážemi a studijními pobyty u vybraných firem, často i v zahraničí. Základ kvalifikace je tvořen 

odbornými znalostmi a získanými pracovními zkušenostmi. UnCollege není samozřejmě dnes věcí 

spojenou s USA, šíří se v celém světě. Domnívám se, že by stálo přinejmenším za úvahu zkusit 

třeba v pilotním projektu financovaném z evropských strukturálních fondů přehodnotit u určitých 

profesí nutnost požadavku vysokoškolského vzdělání. Uvědomuji si, že tento požadavek jde oproti 

současnému trendu, který je dokumentován zejména v NSK.  

Z globálního pohledu bych se rád ještě zmínil o konceptu mezinárodní organizace práce ILO, který 

byl popsán v dokumentu ILO k vyšší zaměstnanosti z roku 1998. Tento koncept počítá v profesním 

rozvoji člověka se základem, který tvoří odborné středoškolské vzdělání. Po tomto základu je lidem 

doporučována 3 až 5 letá praxe ve zvolením oboru a po tomto období následuje teprve studium 

v systému terciálního vzdělávání. Jako výhoda tohoto konceptu se dokládá skutečnost, že 

teoretické poznatky a dovednosti jsou získávány v kontextu již nabytých pracovních zkušeností. 

Opakuji znovu, že oba přístupy tj. UnCollege i ILO by stály za úvahu k uplatnění i v našich 

podmínkách.  
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V roce 1952 napsal Kurt Vonnegut americký spisovatel německého původu futurologickou knihu 

Mechanické piano. V ní předpovídal budoucnost lidstva ve vzdálené budoucnosti po roce 2020, 

což se pro nás současníky stává dnes aktuální věcí. Život lidí v amerických městech rozdělil do 

dvou hlavních skupin, které budou žít odděleně. První je privilegovaná menšina manažerů 

a inženýrů, druhá je pak skupina námezdně pracujících lidí, které nazývá krumpáče a lopaty. Tito 

lidé se v zásadě zabývají prací, kterou se pro slabý ekonomický přínos nevyplatí zadávat strojům. 

Je otázkou jestli tato vize není dnes vlastně trochu platná. Chtěl bych upozornit na výsledky 

nedávné expertní konference DLD, která se konala nedávno v Mnichově. Účastníci se shodli na 

tom, že procesy digitalizace, robotizace a automatizace ubírají práci nejen lidem málo 

kvalifikovaným (dělnici na pásu), ale připraví o místa i mnoho vzdělaných vysokoškoláků, např. 

v bankovním sektoru. Již dnes se mluví o tzv. inteligentních továrnách bez zaměstnanců, 

o bankách bez personálu, o dokonalých PC programech, které nahradí daňové poradce apod. 

Konference ukázala, že v některých zemích a některých odvětvích mizí dnes díky digitalizaci, 

robotizaci a automatizaci mezi 40 – 50% pracovních míst. Současně však tento rozvoj techniky 

a technologií nová místa vytváří. Experti z různých zemí naznačují, že tato situace by měla změnit 

přístup států i lidí ke vzdělání. Na konferenci zaznělo, že zvláště vysokoškolsky vzdělaný člověk by 

měl získat více všeobecných širších znalostí, pohybovat se na pomezí oborů, aby byl schopen 

přejít od jednoho k druhému. Sám mohu ze své praxe potvrdit existenci úspěšných lidí, kteří 

postupně získali ekonomické a právní vzdělání, lékařské a technické vzdělání apod.  

S troškou nadsázky lze říci, že český i evropský trend velí otevírat nové a nové vysokoškolské 

obory, jejichž zaměření neodpovídá vůbec žádným potřebám praxe. Jejich absolventi pak buď 

pokračují ve studiu a aspirují na nelichotivý titul věčný student nebo zhoršují statistiky 

nezaměstnanosti. Podle údajů personální společnosti Grafton vzrostl za posledních pět let od roku 

2009 počet nezaměstnaných vysokoškoláků o 235 procetnt.  Co je dále v činnosti vysokých škol 

však velmi výrazné je prohlubování tzv. Brandingu škol v boji o studenty. Uvedu čtyři příklady. 

V Americkém státě Kalifornie vznikl za vlády guvernéra Schwarzeneggera nápad propojit všechny 

univerzity do jednoho celku a nabízet zejména pro zahraničí široký sortiment oborů. I u nás svého 

času proběhla zpráva, že moravské univerzity uvažují o podobném záměru s cílem být více 

konkurenceschopné na trhu terciálního vzdělávání nejen u nás, ale i z globálního pohledu.  

Od roku 2006 začaly univerzity z Číny, Mexika, Maroka a Ghany realizovat svůj společný program 

nazvaný The Scholar Ship (akademická loď). Jde o skutečnou plavbu studentů na speciálně 

upravené lodi, která pluje z řeckého přístavu Pireus přes Casablanku, Buenos Aires, Kapské 

město atd. Singapur a kyperský Limasol zpět do mateřského přístavu. Na každé zastávce mají 

studenti výuku, semináře a doprovodný program. Řeší se tam otázky globální a lokální kultury, 

mezinárodních vztahů či sociálních změn. Hlavním cílem této aktivity je naučit studenty 

komunikovat v mezinárodním prostředí.  

Další zajímavou aktivitu registrujeme u nás. Technická univerzita v Liberci, Univerzita Palackého 

v Olomouci či univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem pořádají o prázdninách kurzy tzv. Teen 

Age University s opravdu zajímavým programem. Děti ve skutečnosti žáci základních škol se 

seznamují s vysokoškolským prostředím a jsou motivováni k budoucímu vysokoškolskému studiu 

převážně technických a přírodovědných oborech. Posledním příkladem jsou tzv. Corporate 

Univerzity. Řada velkých firem např. v USA či Japonsku si zakládá své vlastní firemní vysoké 

školy. Jde o takové firmy jako General Motors Ford, Toyota, Asahi a další. U nás v současné době 

působí dvě firemní vysoké školy a to Škoda Auto a Unicorn College. Všechny tyto školy uvádějí 

jako svoji hlavní výhodu přípravu studentů na konkrétní práci v konkrétních podmínkách, někdy též 

garanci získání pracovního místa a kariérního růstu. Škoda Auto v Mladé Boleslavi má již 15 let 

svoji vysokou školu, která se těší všestranné podpoře ze strany svého zakladatele. Velkým 
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lákadlem pro lidi, které chtějí na této soukromé škole studovat je téměř 100% záruka zaměstnání 

pro úspěšné absolventy, dále zahraniční praxe v průběhu studia v Německu i v jiných zemích 

v továrnách Volkswagen Group. Další motivací je i možnost řízení profesní kariéry po skončení 

školy a dále poměrně lákavá nabídka dalšího profesního vzdělávání.  

Jedním z velmi zajímavých dalších příkladů je aktivita Univerzity Palackého v Olomouci, která 

vytvořila dvouletý magisterský program „Mezinárodní rozvojová studia“ v angličtině, který jeho 

absolventi jezdí nabízet do různých zemí v různých koutech světa. Mediálně je znán příklad, kdy 

toto studium bylo nabídnuto do Bhútanu. Jen tak mimochodem zdejší Royal University of Bhutan 

dala světu tzv. koncept hrubého národního štěstí, známý pod zkratkou GNH Gross National 

Hapiness. Vzniklo to v 70. letech minulého století jako protiváha oficiálním statistikám Světové 

banky a MMF, které měří životní úroveň lidí v různých státech v ukazateli hrubý národní důchod na 

hlavu. Koncept hrubého domácího štěstí se skládá ze čtyř hlavních pilířů a tím je podpora 

udržitelného rozvoje, zachování kulturních hodnot, ochrana životního prostředí a podpora 

rozumného vládnutí.  

Pár poznámek k současné situaci v České republice. Značný počet vysokých škol a snižující se 

demografický potenciál populace (již zmíněný) vede vysoké školy stále více k tržnímu chování tj. 

ke konkurenčnímu boji a boji o studenta. Vysoké školy působí v tržních podmínkách a stále více 

sofistikovaně uplatňují nástroje moderního marketingu. Jde zde zejména o komunikaci se širokou 

veřejností prostřednictvím klasických mediálních kanálů a elektronické komunikace. Vysoké školy 

dnes silně využívají tzv. klasické mediální kanály, jako televize, rozhlas, venkovní reklamu, letáky 

a další. Z elektronické komunikace jsou to webové stránky, blogy, virtuální komunity, sociální sítě 

apod. Celá oblast jde vpřed velmi silným a rychlým rozvojem a živelností. Jako příklad uvedu 

propagační video, klip na propagaci Slezské Univerzity v Opavě. Kolovalo dlouho na internetu. Děj 

je zhruba takový. Student Slezské Univerzity vchází do její historické budovy a míří na toaletu. 

Když si v kabince ulevuje, zaslechne, že vedle v kabince někdo souloží. Video končí pohledem 

kamery do kabinky… kde se zezadu miluje hoch s dívkou. Video končí citátem „zde se plodí 

vzdělanost“. Řada marketingových expertů ve svých komentářích píše, že díky tomuto klipu se 

řada mladých lidí o Slezské univerzitě dozví, rozklikne si obory, které nabízí a může i podat 

přihlášku, když se tam na záchodcích dějí takové věci. 

Je nepopiratelným faktem, že vysoké školy v České republice stále více rozšiřují svoje aktivity 

v dalším vzdělávání a to jak v oblasti profesní či zájmové. Podle šetření Eurostatu a Českého 

statistického úřadu z roku 1999 měly v té době vysoké školy na trhu dalšího vzdělávání podíl 

pouhých 3,7%, což bylo daleko za evropským průměrem, který činil kolem 20%. Určitým extrémem 

v pozitivním slova smyslu je Švýcarsko stojící mimo EU, kde univerzity obhospodařují více než 

50% trhu a to zvláště v dalším profesním vzdělávání. V současnosti nejsou relevantní data 

o podílu našich vysokých škol na trhu dalšího vzdělávání. Nicméně statistiky MŠMT ukazují rok od 

roku nárůst počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání na vysokých školách. Například v loňském 

roce uspořádaly veřejné školy v ČR 3,5 tisíce kurzů s více než 100 tisíci účastníky, soukromé 

vysoké školy kolem 600 kurzů s více než 10 tisíci účastníky. Přitom je nutné odlišit kurzy a jejich 

účastníky na tzv. volném trhu dalšího vzdělávání a kurzy a účastníky studující podle zákona 

o vysokých školách, kteří pak využívají možnosti uznání jednotlivých předmětů v řádném 

vysokoškolském studiu. Jinak nabídka i počet účastníků v kurzech zájmového vzdělávání je vyšší, 

než je v kurzech profesně zaměřených. Velký podíl má na tomto stavu Univerzita třetího věku. 

Obsahově je nabídka dalšího vzdělávání na vysokých školách velmi bohatá a vyplývá z celé šíře 

akreditovaných studijních programů a oborů. U soukromých vysokých škol je proto nabídka užší 

a odpovídá převaze akreditovaných oborů z oblasti ekonomie, managementu. Je jednoznačné, že 

české vysoké školy se výrazně angažují v dalším vzdělávání zejména proto, že jim to vedle výuky 

a výzkumu přináší finanční prostředky.  



13 

Velké téma v problematice vysokých škol je jejich financování. Uveďme několik příkladů k situaci 

ve spojených státech amerických. Obecně řečeno je USA země s poměrně odlišnou strukturou 

lidského kapitálu než je Evropa. Na jedné straně Amerika koncentruje špičkové vědce z celého 

světa v řadě oborů kvalita americké vědy prostupuje nejen do hospodářství, ale i do školství 

a dalšího vzdělávání. Na straně druhé je v USA kolem 20 milionu lidí takřka negramotných nebo 

pologramotných. Celá situace má historické kořeny vedoucí až ke vzniku USA a válce Severu proti 

jihu. V současnosti je v USA více než polovina občanů z věkové skupiny 18-25 let zapsána na 

vysokou školu. Stát finančně vysoké školy podporuje a to zejména jejich rozvoj a výzkum. Přesto 

je tam vysoké školné. Na rozdíl od základních a středních škol, které financují obce převážně 

z výnosů daně z nemovitosti. Z toho vyplývá velká nevyrovnanost úrovně a vybavení těchto škol. 

Je všeobecně známo, že v USA roste počet zadlužených studentů a absolventů vysokých škol. 

Někteří ekonomové tvrdí, že až 60% absolventů má problém se splacením dluhů vzniklým ze 

školného. Označují dokonce americké vysoké školství za další finanční bublinu v hospodářství jako 

byla firma Leman Brothers.  

V zemích Evropské unie zaznamenáváme v minulosti i v současnosti pokusy o změnu modelu 

financování veřejného vysokoškolského vzdělávání, kdy se stát snaží pokrýt hlavní provozní 

a investiční náklady ze svého rozpočtu a studenti a jejich rodiče financují svoje další, doprovodné 

náklady jako studijní pomůcky, stravu, ubytování apod. Uvedu tři příklady. V Rakousku na tamní 

poměry není vysoké školné kolem 720 Eur ročně. Přesto země zažila před časem velké protesty 

proti školnému a tehdejší kancléř Schűssel musel reagovat na protesty studentů řadou ústupků. 

Výsledek? Dané školné snížilo „jen“ počet tzv. věčných studentů, kterých bylo před zavedením 

školného kolem 25 procent a nyní je kolem 7 procent. Druhý příklad je z Velké Británie, kde školné 

na univerzitách zavedla vláda Toniho Blaira. I tento politik čelil velkým problémům a musel ze 

svých záměrů hodně ustoupit. Nakonec stanovené školné ve výši 3 tisíc liber ročně platí jen 

menšina vysokoškoláků, většina totiž dostává různé slevy. Více než 30% studentů neplatí vůbec 

nic, neboť jejich rodiny nedosahují stanoveného příjmu. Na takto nastavená pravidla doplácejí ti, 

kteří jsou těsně nad hranicí stanoveného limitu a platí tak celé školné. Výsledek? Pokles zájmu 

o vysokoškolské vzdělání u příslušníků střední třídy a to právě z těchto ekonomických důvodů. 

Třetím příkladem je Nizozemí, kde je sice relativně vysoké školné, ale stát tyto peníze vrací 

studentům formou různých stipendií a podpor. Výsledek? Píše se o tom, že studenti si do života 

odnášejí vztah ke studiu jako investici do svého rozvoje, uvědomují si, že nic není zadarmo a často 

vytváří tlak na učitele a školy směrem ke kvalitě vzdělávání.  

Je skutečností, že vysokoškolské vzdělávání a vzdělání je součástí globální hospodářské soutěže. 

Kvalita a image vysokoškolských institucí mají v současném světě stále větší význam. Velmi trefně 

to řekl německý myslitel Wilhelm von Humbolt již v roce 1901. „Školy a gymnázia mají pro tuto 

zemi velký prospěch. Pouze univerzity však mohou zajistit vliv přes hranice a působit na 

vzdělávání lidí mluvících stejným jazykem“… V průběhu 90.let sílí publikování různých studií 

porovnávající kvalitu vysokých škol ve světě. Nejvíce jsou známé tzv. ranking THES a rating 

Šanghaj. Oba systémy vyúsťující ve tzv. žebříčky univerzit zakládají své hodnocení na aktivitě 

škol, resp. jejich učitelů ve výzkumu a vývoji a to převážně v přírodních a technických vědách. 

Z tohoto přímo a nepřímo vyplývá převaha amerických a britských škol v těchto hodnoceních. 

Suverénem jsou zde USA, Velká Británie je v oblasti a vědy a školství menší, ale zároveň úspěšný 

bratr USA. Ostatní evropské školy německé, francouzské jen z tohoto hlediska paběrkují.  
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V mnohém by tyto systémy hodnocení mohly být pro nás inspirující. Problém je u nás zejména ve 

vysokém počtu univerzit a v současném rovnostářském financování veřejných škol. Vede to 

k určitému do jisté míry zbytečnému tříštění sil. Ne že by celkově kvalita vysokých škol byla 

špatná. V některých dalších systémech hodnocení zejména na evropské úrovni se čas od času 

umístí dobře Univerzita Karlova a Masarykova Univerzita. Poslední příklad úspěchu je loňský rok, 

kdy FAMU ve speciálním žebříčku uměleckých vysokých škol v Evropě skončila na 7. místě. K této 

problematice je potřeba ještě dodat, že před několika lety se v některých našich médiích objevila 

snaha sestavovat naše vnitřní žebříčky našich škol, která se však nesetkala s pozitivním ohlasem, 

takže brzy zanikla.  
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Abstrakt příspěvku:  

Jedním z úkolů vzdělávání dospělých je prevence sociálně patologických jevů, tedy i ageismu 

v české společnosti. Ageismus je sociálně patologický jev, společenský stereotyp, který snižuje 

hodnotu, zejména starších osob, na základě jejich věku. Ageismus negativně ovlivňuje život české 

společnosti na všech jejich úrovních. Cílem edukace dospělých je podporovat pozitivní náhled 

české společnost na stárnutí a stáří, a přispět k obnově rodinné pospolitosti a prohloubení rodinné 

vzájemnosti. 

Abstract of the paper:  

One of the tasks of adult education is prevention ofthe  pathological social phenomena, including 

an ageism in the Czech society. Ageism is a socially pathological phenomenon, a social 

stereotype, which reduces the value of the older persons in particular, on the basis of their age. 

Ageism negatively affects the life of the Czech society at all its levels. The aim of adult education is 

to promote a positive outlook of the Czech society to an aging and an old age, and  contribute to 

the restoration of family togetherness and to the deepening of the family reciprocity.  

 

 

Na odborné andragogické konferenci, pořádané dne 25. března 2015 katedrou andragogiky UJAK, 

zazněla otázka: Je andragogika opravdu věda? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, 

protože různí autoři pojímají a vymezují andragogiku různě. V rámci tohoto příspěvku je 

andragogika akcentována jako samostatná věda, která je součástí systému věd o výchově. 

Palán (2002, s. 17) charakterizuje andragogiku jako vědu o výchově a vzdělávání dospělých a péči 

o dospělé, která respektuje všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývá se její 

personalizací, socializací a enkulturací. Podle Palána (2002, s. 16) se andragogika „zabývá 

zvláštnostmi působení pedagogických zákonitostí na dospělou populaci, definuje osobnost 

dospělého jedince ve výchovném a vzdělávacím procesu, definuje systém výchovy a vzdělávání 

dospělé populace, jakož i zvláštnosti ve vztahu k ostatním pedagogickým a společenským vědám.“ 

Podle uvedeného autora (2002, s. 16) bývá andragogika chápána jako synonymum pro pojem 

vzdělávání dospělých nebo jako věda o vzdělávání dospělých. Méně často bývá andragogika 

vnímána jako Hanselmannova sociální andragogika, nebo, v holandském pojetí, jako teorie 

a praxe jednání lidí. V neposlední řadě lze na andragogiku nahlížet v  olomouckém pojetí, kde má 

andragogika přívlastek „integrální a integrující.“ V tomto širokém pojetí je andragogika vnímána 

jako teorie a praxe vedení lidí a péče o ně. V daném Jochmannově (1992) pojetí představuje 
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vzdělávání dospělých jen jeden z aspektů edukace dospělých, kdy další aspekty takto chápané 

edukace představují péče o dospělé a výchova dospělých. 

O nejednotném vymezení andragogiky svědčí i další příklady. Zatímco Bartoňková a Šimek (2002, 

s. 31) uvádějí, že andragogika je věda, která hledá svou disciplinární identitu, pak Beneš (2003, 

s. 13) vnímá andragogiku jako „vědní obor v systému věd o výchově a vyučování, zaměřený na 

veškeré aspekty vzdělávání a učení se dospělých.“ Veteška (2009, s. 21) chápe andragogiku jako 

nástroj „edukačního formování, kultivace osobnosti a pomoci dospělým lidem, aby byli schopni 

přizpůsobit se stále měnícímu vnějšímu světu.“ 

A nejnověji lze, podle Průchy a Vetešky (2014, s. 40) charakterizovat andragogiku jako vědeckou 

disciplínu „zabývající se veškerými procesy a souvislostmi s učením a vzděláváním dospělých.“  

Otázku začlenění andragogiky do systému věd o výchově řešil i Švec. Zmíněný autor (1998, s. 33) 

zařadil do věd o výchově všeobecnou vědu o výchově člověka (antropogogiku), dále pak vědu 

o výchově dětí a mládeže (pedagogiku), vědu o výchově dospělého člověka (andragogiku) a vědu 

o výchově seniorů (geragogiku). Švec (1998, s. 37) zdůvodnil ve své terminologické analýze přijetí 

dané koncepce věd o výchově potřebou respektovat ontogenetické faktory učení se člověka 

v průběhu celého jeho života. Podle Švece totiž ontogenetické faktory „zákonitě podmiňují povahu 

všech systémových charakteristik edukace v celoživotní perspektivě učení se a seberozvoje.“ 

Takto pojímaná andragogika není jen záležitostí konceptualizace či terminologie, ale jde 

o koncepci, která vznikla z potřeby specifického, praktického řešení problémů dospělých jedinců, 

v kontextu změn, které se dnes odehrávají ve společnosti. Podle Průchy (2009, s. 97) je 

andragogika především vědou aplikovanou. 

Mezi jednu z aplikovaných disciplín andragogiky lze zařadit sociální andragogiku. Tato 

subdisciplína andragogiky zkoumá vztah mezi sociálním prostředím a sociální situací dospělého 

člověka. Podle Prusákové (2005, s. 18) se "sociální andragogika zaměřuje na zkoumání 

skutečností životních situací dospělého člověka, v nichž se musí vyrovnat s určitými změnami." 

Podle Prusákové (2005, s. 19) může sociální andragogika, prostřednictvím vhodně nastavené 

edukace, poskytnout dospělým potřebné poznání. Prusáková (2005, s. 21) používá ve svých 

pracích pojem edukace a zdůvodňuje nahrazení termínů výchova, vzdělávání a péče, pojmem 

„edukace“ s tím, že tento termín vhodně zkracuje víceznačná slovní spojení a zefektivňuje odborné 

dorozumívání v rovině oblasti věd o výchově.   

Faktem však zůstává, že mezi odbornou veřejností dodnes probíhá diskurz nejen o vymezení 

andragogiky, ale i o samotném pojetí andragogické edukace. Zatímco někteří andragogové (např. 

Gurková, 2011; Beneš, 2008) chápou pojem „edukace“ v jeho úzkém vymezení, kde tento pojem 

představuje spíše vzdělávací proces, jehož cílem je poskytnout jedinci dostatek informací pro to, 

aby byl tento schopen přijmout adekvátní rozhodnutí pro své další jednání, pak jiní andragogové 

přijímají širší pojetí edukace. Například Fiala (1999, s. 11) pracuje se dvěma úrovněmi edukace, 

tedy s úrovní výchovy a úrovní vzdělávání. 

Zmíněný autor (1999, s. 12) chápe výchovu jako "trvalý proces utváření osobnosti, který působí 

skrze jedincovy city a vůli" a vzdělávání vnímá jako "proces, působící na rozum jedince, v jehož 

průběhu dochází k dotváření osobnosti vytvářením soustavy vědomostí, znalostí, vědomostí". Fiala 

(1999, s. 26) zastává také názor, že v rámci edukace dochází k převýchovnému působení, kdy se 

mění struktura hodnotových orientací a postojů edukovaného jedince. Fiala (1999, s. 28) v této 

souvislosti říká, "že u dospělých jedinců není možné hodnotit výchovu a vzdělávání odděleně, 

protože dospělý jedinec, je-li vzděláván, je současně vychováván." Proti tomuto pojetí edukace se 

vymezuje Beneš, který odmítá spojení pojmu "výchova" s pojmem "dospělost" s tím, že "dospělý 

člověk je schopen se celoživotně vzdělávat", ale výchova je "přípravou na život emancipovaného 
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a rozumného jedince". A to podle Beneše (2008, s. 14) "předpokládá konečnost výchovy. 

Emancipovanou a rozumnou osobnost nemůže samozřejmě nikdo řídit a usměrňovat, tedy ani 

vychovávat. A to podle Beneše vysvětluje, proč musí mít andragogika, která pracuje s dospělými, 

s pojmem výchova problémy.    

Vzhledem k uvedené nejednotnosti pojmů je v rámci tohoto příspěvku akcentováno právě to pojetí 

edukace, které vychází z konceptu integrální andragogiky. Toto pojetí edukace je preferováno 

proto, že takto široce koncipovaná edukace si klade za cíl komplexní, holistické utváření osobnosti, 

animaci dospělého jedince v rámci andragogiky. Uvedené pojetí nechápe edukaci jako pouhé 

"získání určitých poznatků a vědomostí či dosáhnutí určité změny v chování, ale také jako 

vytváření či přebudování hodnotových, vztahových postojů, citových, vzdělanostních a volních 

struktur osobnosti edukovaného jedince" (Palán, 2002, s. 55). 

Pojem péče představuje v tomto integrálním pojetí prvou dimenzi andragogické edukace. 

V souladu s Palánem (2002, s. 148-149) je zde úroveň péče chápána "jako péče o člověka a jeho 

život", kdy pojem péče lze, podle Bartoňkové, (2002, s. 28), vnímat také jako zjednávání podmínek 

pro výchovu samu, pro seberealizaci člověka a pro výkon jeho sociálních funkcí. Úroveň edukační 

péče vychází z konceptu sociálně- andragogického, terapeutického chápání andragogiky Hanse 

Hanselmanna (viz Bartoňková, 2002, s. 4). Andragogická péče o dospělého jedince by měla být 

naplňována takovými aktivitami, které by mu pomohly vyrovnat se s dílčími aspekty i dopady 

různých sociálních fenoménů, s působením vnějšího sociálního prostředí a často i se sociálně 

patologickými jevy. V rámci andragogické edukace by se pak měla péče promítnout především do 

individuálního přístupu k edukantům. 

Dospělým jedincům by měl být, v rámci poskytované péče, dán prostor pro jejich seberealizaci, pro 

bezpečnou katarzi jejich názorů i emocí, pro vyjádření jejich autonomie. V rámci nabízené edukace 

by měla být dostatečná péče věnována také přípravě intervenčního prostředí, volbě vhodných 

prostředků i  komunikaci s cílovou skupinou edukantů. Druhou andragogickou dimenzi edukace 

zastupuje v tomto pojetí pojem výchova. Ta je zde, v souladu s Krausem (1998, s. 15), vnímána 

jako "regulování, záměrné vstupování do celoživotního procesu zespolečenšťování jedince, 

odehrávající se v konkrétním kulturně společenském systému. Přitom významnou roli v tomto 

regulování socializačního procesu jedince hrají životní situace, které je možné modelovat jako 

andragogické." Zmíněný proces zespolečenšťování by měl dospělým pomáhat zachovat si svou 

autonomii, ve smyslu podpory jejich osobního názoru a osobnosti jako svébytné individuality. Tato 

druhá úroveň edukace by měla být naplňována takovými edukačními aktivitami, které pomáhají 

dospělému k dotváření jeho osobnosti, v  přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám ve 

společnosti a v kultuře i takovými aktivitami, které brání sociální izolaci člověka. Z výzkumů 

uskutečněných v anglosaském prostředí totiž vyplývá, že odstranění sociální izolace je pro jedince 

důležité jak z psychologického, tak i ze zdravotního hlediska.1 Třetí andragogická dimenze zde 

preferované edukace identifikuje její intencionální podobu, tedy vlastní vzdělávání dospělých.  

Faktorem, který zásadně ovlivňuje podobu andragogické edukace, je jeho obsah. Obsah 

andragogické edukace by měl v sobě zahrnovat dílčí aspekty probíraného tématu. Edukace by 

měla edukantům umožnit vhled do dané problematiky, měla by jim například představit základní 

zdroje daného sociálně patologického jevu, měla by nastínit škálu možných projevů daných jevů 

a zcela jistě by neměla opomenout ani dopady sociálně patologických jevů na život společnosti. 

Výhodou zmíněné integrální andragogiky je, že vedle intencionální oblasti edukace reflektuje 

                                                
1 Aktivní zdravé stárnutí- výzva Evropě-výzkum, 2008, s. 14, výzkum Kampaň za konec samoty. UK, 2012. Zmíněné 
výzkumy ukázaly, že sociální izolace jedinců se negativně promítá do všech sfér jejich osobnosti a negativně ovlivňuje 

vztahy jedince k druhým lidem, ale často přispívá i k jeho předčasnému úmrtí. 
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i funkcionální, tedy nezáměrné působení nejrůznějších vlivů sociálního prostředí (působení skupin, 

médií…) na člověka.   

Z uvedeného je zřejmé, že edukace, zejména pak edukace probíhající v rámci sociální 

andragogiky je vhodným nástrojem cílené intervence do sociálního prostoru. A právě v této oblasti 

vidím odpověď na druhou otázku, položenou v rámci předmětné konference, aneb Jak mohu 

přispět k ukotvení andragogiky. 

Jako vysokoškolský pedagog a lektor zaměřující se na seniorskou edukaci, využívám poznatky 

andragogiky ve svém edukačním působení, pro intervenci do prostředí sociálně patologických jevů 

a současně tím napomáhám andragogice etablovat se do  společnosti, kde se sociální problémy 

řeší institucionálními nástroji. (např. vzděláváním).  

Česká společnost se totiž v posledních desetiletích vyrovnává s mnoha nejrůznějšími změnami, 

které jsou odrazem jak liberalizované, tak globalizované společnosti. Tyto změny vnášejí do 

společnosti tenzi a otevírají prostor pro eskalaci nejrůznějších sociálně patologických jevů. Podle 

Telcové (2002, s. 5) se pod pojmem sociálně patologické jevy obecně rozumí takové jednání, 

„které vede k poškozování sociálního prostředí, a které ve svém důsledku plodí individuální, 

skupinové či celospolečenské poruchy a deformace.“ Podle Mühlpachra (2008, s. 17) je navíc 

současná společnost postmoralistní a alibistická. Postmoralistní proto, že morálka se již přežila 

a dříve vyznávané morální hodnoty jsou dnes mnohdy vnímány jako luxus a alibistická proto, že 

v této společnosti již není pro nikoho žádným problémem zdůvodnit a ospravedlnit cokoli. Je proto 

pochopitelné, že chce-li současná společnost eliminovat výskyt sociálně patologických jevů a jejich 

dopadů, musí se proti nim vymezit a využít všechny možné nástroje (legislativní, ekonomické, 

etické, edukační) pro jejich prevenci.  

Mezi jeden ze sociálně patologických jevů vyskytujících se v současné české společnosti patří 

ageismus. Ageismus jako společenský stereotyp, který dehonestuje zejména starší jedince na 

základě jejich chronologického věku. Tato skutečnost identifikuje zařazení tématu „ageismus“ do 

andragogické, přesněji proseniorské edukace, jejímž obecným cílem je vytvářet ve společnosti 

pozitivní náhled na stárnutí a stáří a podporovat mezigenerační solidaritu. 

Zdroje a projevy ageismu v české společnosti lze, podle Pokorné (2010, s. 72), identifikovat na 

všech třech sociálních úrovních (makro, mezo, mikro). Makrosociální souvislosti ageismu vycházejí 

podle Pokorné (2010) z celospolečenského náhledu na seniory. Ten je ovlivněn jak demografickým 

stárnutím české společnosti, tak i současným sociálním vývojem v ČR. Makrosociální souvislosti 

daného tématu se prolínají například do legislativních opatření v oblasti trhu práce. Na 

makrosociální úrovni lze téma ageismu a pozici seniorů ve společnosti odvodit i z chování českých 

médií.  Vidovičová (2008, s. 140) poukazuje na to, že informace podávané médii jsou ovlivněny 

věkem nositelů tématu. 

Je-li například obětí dopravní nehody senior, má mediální zpráva cca 22 slov, pokud je obětí 

dopravní nehody dítě nebo mladý člověk, má tato zpráva cca 330 slov. Média navíc často doplňují 

informace o věk nositele tématu přesto, že v kontextu dané události nemá informace o věku 

žádnou relevanci. Ageistický podtext měl podle socioložky Sedlákové i předvolební klip herců 

Mádla a Issové, kteří v něm nabádali své vrstevníky, aby odradili své prarodiče od volby levice 

a argumentovali tím, že staří „stejně brzo umřou“. A ještě jeden příklad toho, že současná česká 

média podporují ageismus. V dubnu 2010 se na facebooku více než čtvrt miliónu mladých lidí 

podílelo na vzniku skupiny „Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedné – důchodci.“ I když 

řada účastníků tvrdí, že jde o legraci, z řady poměrně nevraživých příspěvků spíše běhá mráz po 

zádech.  
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Mezosociální úroveň ageismu lze identifikovat zejména na úrovni větších sociálních skupin, kam 

lze zařadit například instituce poskytující seniorům zdravotnické či sociální služby. O tom, že 

v tomto sociálním prostoru ageismus představuje dlouhodobý sociální problém, svědčí i výsledky 

výzkumu, který byl v roce 2001, na zadání OSN, prováděn v USA a některých zemích Jižní 

Ameriky. Ze závěrečné zprávy tohoto výzkumu vyplynulo (OSN, 2002, s. 7), že 36% 

ošetřovatelského personálu bylo svědkem incidentu fyzického týrání seniorů, 10 % ošetřujících 

bylo svědkem spáchání alespoň jednoho aktu fyzického násilí na seniorech, 81% ošetřujících 

pozorovalo incident psychického týrání a 40 % ošetřujících bylo svědkem slovního napadání 

seniorů. Avšak i v českých sociálních zařízeních se lze setkat s různými formami systémové 

dehonestace seniorů. Holmerová (2005, s. 78) poukazuje na situaci ve zdravotnických zařízeních, 

která často bagatelizují zdravotní stav seniorů a oddalují operace seniorů a tuto situaci 

ospravedlňují potřebností mladších jedinců. Mühlpacher (2004, s. 77) upozorňuje v této souvislosti 

na systémové ponižování seniorů, kdy je například institucionalizovaným seniorům znemožněn 

volný pohyb. Ageistické projevy mohou však mít i verbální podobu. V sociálních i zdravotnických 

zařízeních je možné se setkat s tím, že pracovníci těchto zařízení oslovují seniory dehonestujícími 

a familiárními výrazy „dědo, babi.“ Ze zprávy českého veřejného ochránce práv (VOP, 3/2013) 

vyplývá, že negativní projevy pracovníků sociálních institucí vůči seniorům jsou dány tím, že 

senioři trpící těžšími formami nesoběstačnosti a demencí jsou pracovníky těchto institucí vnímáni 

jako nežádoucí uživatelé. 

A zpráva ombudsmana z listopadu 2014 upozorňuje na zneužívání seniorů, kdy Domovy pro 

seniory využívají mezer v zákoně a požadují od svých klientů peníze nad rámec jimi 

poskytovaných služeb. 

Zmíněná sociální situace v České republice se promítá i do mikrosociální úrovně společnosti, do 

prostředí českých rodin. Jednou z příčin ageismu v mikrosociálním prostoru může být například 

větší odloučenost jednotlivých generací českých rodin. Generačně oddělené bydlení má vedle 

mnoha pozitiv i svá negativa. Oddělené bydlení způsobuje rozvolnění rodinných vazeb. Mezi členy 

širší rodiny se ztrácí pocit vzájemné sounáležitosti. Mnozí mladší lidé již dnes neznají každodenní 

rytmus seniorů ani jejich potřeby a zájmy. Díky separovanému životu ztrácejí mladší populace ČR 

možnost vnímat stáří jako přirozenou, vrcholnou etapu lidského života. A mnohdy vnímají seniory 

zjednodušeně a stereotypně. Pravidelně se totiž s nimi setkávají až ve chvíli, kdy se u seniorů 

(vlivem jejich vysokého věku či zhoršené zdravotní situace) rozvine nesoběstačnost a senioři 

potřebují pomoc svých bližních. Izolovaný život jednotlivých generací českých rodin zapříčinil, že 

zástupci mladé a střední generace často považují stáří za:2 nemocné, ošklivé, duševně choré, 

zbytečné, izolované a depresivní. Navíc mladá a střední generace často se seniory spojuje možné 

ohrožení své ekonomické životní úrovně. I proto lze stále častěji mezi jednotlivými generacemi 

českých rodin sledovat vzájemnou nevraživost a projevy ageismu. 

Odborníci (např. Alan, 1989; Zavázalová, 2001; Haškovcová, 2010) upozorňují, že vlivem 

předchozího sociálního vývoje v ČR došlo k odlišné ontogenezi jednotlivých populací společnosti 

a k odlišným životním zkušenostem. Další autoři (Vidovičová, 2008, Trusinová, 2013) pak 

upozorňují na to, že ona odlišná ontogeneze jednotlivých populací české společnosti vyvolává 

tenze a vede k mezigeneračnímu napětí. Ageismus má svůj zdroj i v odlišně přijímaných sociálních 

hodnotách. Zatímco senioři vyčítají mladým lidem jejich sebestřednost a materialismus, potom 

mladí lidé vytýkají seniorům jejich pasivitu, konzervatismus a určitou rigiditu či nezájem o nové 

zážitky. 

                                                
2
 viz E. Palmore (1990) – předsudky 
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Ale existují i další faktory, které legitimizují zvýšenou pozornost věnovanou otázce ageismu 

v české rodině. Odloučené bydlení jednotlivých generací přispělo k rozpadu vícegenerační rodiny, 

k útlumu rodinných kontaktů i k oslabení rodinné intimity.  

Tošnerová (2002, s. 26) upozorňuje, že tato situace přispívá k tomu, že ze strany rodinných 

příslušníků seniorů dochází ke zneužívání seniorů, k zanedbávání potřebné péče i k týrání seniorů. 

Zneužívání seniorů probíhá podle Tošnerové (2002, s. 25) nejen na fyzické či psychické úrovni 

a velmi často má podobu peněžního vydírání. Zanedbávání seniorů lze klasifikovat například 

neposkytováním vhodné stravy, odpíráním sociálních kontaktů, či utlumováním seniorů sedativy. 

Otázku týrání seniorů reflektovala i Zpráva generálního tajemníka OSN o zneužívání seniorů 

(2002), která uvádí, že s násilím se ze strany rodinných příslušníků ročně setkává až 61 % 

seniorů. Násilí na seniorech se v rodině dopouští 11% vzdálenějších příbuzných, 13 % útočníků 

představují manželé či partneři seniorů a největší procento násilí na seniorech jde na vrub jejich 

dospělým dětem (37%).3 Tuto nepříznivou sociální situaci je možné řešit různými způsoby, 

například prostřednictvím posílení výchovně-socializační a emocionální funkce rodiny, posílením 

mezigenerační vzájemnosti a solidarity i prostřednictvím andragogické edukace. Petřková 

a Čornaničová (2004, s. 19) proto doporučují, aby byla do proseniorské edukace začleněna 

i témata pečovatelských aktivit v rodině a zacházení se seniory v rodině. 

Takto cílená proseniorská edukace by na své makro a mezosociální úrovni mohla podpořit 

pozitivní náhled české společnosti na stárnutí a stáří a na své mikrosociální úrovni by proseniorská 

edukace mohla přispět k obnově rodinné pospolitosti a k prohloubení rodinné vzájemnosti. Právě 

proseniorská edukace by tak mohla být jedním z nástrojů přirozené obnovy integrace seniorů do 

české společnosti. A tím by byl zcela jistě naplněn cíl andragogické edukace, která má, podle 

Czerniawske (2000, s. 11), poskytnout dospělým odpovědi na otázky: jak žít, nebo také – jak žít 

lépe.“  

  

                                                
3 V roce 2001 dr. Tošnerová na své přednášce (Český Těšín) k otázce stáří a stárnutí uvedla, že domácího násilí na 

seniorech se nejčastěji dopouštějí jejich dospělé dcery. Podle dr. Tošnerové je příčinou tohoto jevu skutečnost, že 
dospělé dcery jsou ve stálém psychickém tlaku. Pracují, starají se o vlastní rodinu (děti, manžela, někdy i vnoučata) 
a k tomu se stávají primárními pečovateli svých stárnoucích rodičů.     
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Abstrakt příspěvku:  

Výběrová řízení jsou důležitým faktorem personální stability ve firemním prostředí. V teorii se 

zdůrazňuje, že vybrat schopné a způsobilé pracovníky je nezbytnost pro posílení konkurenční 

schopnosti podniků. V praxi se realizují výběrová řízení pomocí nejrůznějších metod a jejich 

kombinací.  

Abstract of the paper: 

Selection procedures are an important factor of personnel stability in corporate environment. The 

necessity of choosing able and competent workers for strengthening the company’s competitive 

ability is emphasized in theory. The selection procedures are realized in practice using various 

methods and their combinations.   

 

 

V teorii i praxi personálního managementu se zdůrazňuje, že vybrat schopné a způsobilé 

pracovníky je nezbytné pro posílení konkurenční schopnosti podniku. Výběrová řízení jsou také 

důležitým faktorem personální stability ve firemním prostředí. Obecně je možno konstatovat, že 

proces výběru pracovníků by se neměl orientovat jen na jednu metodu (nejčastěji CV uchazeče 

a výběrový rozhovor). Mělo by se používat několik metod a to tak, aby se vzájemně kombinovaly 

a doplňovaly. 

I v současné situaci s relevantně vysokou nezaměstnaností má řada podniků problém najít na trhu 

práce kvalifikované lidi. V řadě oborů a profesí je běžný nedostatek odborných pracovníků např. 

v technických oborech, informačních technologiích apod. Podniky mnohdy čelí určité „erozi“ svého 

rozvoje z důvodu nedostatku specialistů. I z těchto důvodů sílí na trhu práce určitá konkurence 

podniků, které se soustřeďují na propracovanější náborové metody a na své zvýraznění oproti 

konkurenci. V personalistické „hantýrce“ se tomu někdy říká také „válka o talenty“. Válka o talenty 

se odehrává na trhu práce všude, kde jsou kvalifikovaní lidé nedostatkovým zbožím. 

Ne každý podnik je vtažen do války o talenty se stejnou intenzitou. V každém případě se to zvláště 

intenzivně týká špičkových podniků všech velikostních skupin, které jsou jedničky na trhu 

a nabízejí řadu možností pro pracovníky a potřebují dobře proškolený personál. Některé podniky 

zpravidla působí také mezinárodně a proto potřebují ještě kvalifikované zaměstnance, které můžou 

použít také v zahraničí.  
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Bergoldt (2014, s. 72) ukazuje, že „boj o talenty se zpravidla koná na dvou polích. Navenek 

konkuruje podnik s dalšími podniky stejného nebo obdobného odvětví, které hledají identické 

odborné způsobilosti zaměstnanců. Tak se například většina podniků snaží pro sebe získat 

nejlepší absolventy vysokých škol, ale to zpravidla nepostačuje“. Také slovo „headhunting“ (lov 

hlav) poukazuje na to, že podniky zkoušejí přetahovat si pracovníky. Podniky v zásadě usilují o to, 

aby byly pro zaměstnance atraktivnější než jejich konkurence. Směrem dovnitř podniku se podle 

Bergoldta (2014, s. 73) vede „talentová válka jako boj o to udržet pro podnik to nejlepší“. Zde jde 

v podstatě o rovnováhu mezi výkonem a loajalitou zaměstnanců na straně jedné a „protislužbami“ 

podniku na straně druhé.  

V boji o talenty rozlišuje management podniku své aktivity podle skupiny zaměstnanců. V centru 

tohoto úsilí jsou vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kteří obzvláště přispívají k vytváření hodnot 

v podniku. K tomu se přidávají takzvané High Potentials (Barney, 1991), tedy vysoce kvalifikovaní 

mladí pracovníci. Dále se jedná o skupinu zodpovědných zaměstnanců, které lze těžko nahradit. 

O něco méně intenzivněji probíhá boj o středně kvalifikované zaměstnance, kteří se ještě nechají 

na pracovním trhu nahradit. Přesto je nelze zcela zanedbávat. Jsou to mnohdy právě oni, kteří 

realizují velkou část pracovního výkonu v podniku. V centru boje války o talenty zpravidla vůbec 

nefigurují snadno vyměnitelné nízko kvalifikované síly. Zde se v praxi ukazuje určitá „asymetrie“ 

války o talenty. Ne každému zaměstnanci nebo uchazeči o práci se věnuje stejná pozornost a ne 

do každého zaměstnance nebo uchazeče se investují stejné peníze.  

Význam výběrového řízení pro řízení lidských zdrojů v podniku nebývá někdy dostatečně doceněn. 

Fobrum, Tichý, Devanna (2004) ukazují, že podstatou výběru pracovníků je rozhodnutí o přijetí 

pracovníka, který nejlépe splňuje požadavky a podmínky zaměstnavatele. Výběr uchazečů je 

spojen s velkou odpovědností, protože zaměstnávat nevhodného člověka může mít pro podnik 

velmi negativní dopad. Beer (2004) v této souvislosti upozorňuje, že volbu používaných metod pro 

výběr pracovníků ovlivňuje řada faktorů a to zejména velikost firmy, výše finančních prostředků 

vyčleněných firmou pro výběr, typ a úroveň (obsah činností) volného pracovního místa a čas ve 

kterém je nutno zaměstnat nového pracovníka. Zvolené přístupy, zvolené metody ve výběrovém 

řízení mají často velmi výrazný vliv na uchazeče o zaměstnání. Na význam výběrového řízení je 

tedy možno se dívat jak z hlediska zaměstnavatelů tak z hlediska uchazečů o zaměstnání a to 

úspěšných i neúspěšných.  

Z hlediska podniku představuje výběrové řízení nejen posílení lidského kapitálu, ale i posílení 

„kapability“ firmy.   Pojem capabilities (kapabilita) definuje Spender (2006, s. 16) jako „mechanizmy 

potřebné pro integraci hmotných a nehmotných zdrojů ve prospěch firmy i jako prostředek 

transferu a využití znalostí ve firmě“. Autoři Teece, Pisano, Shuen (1997, s. 32) píší, že pojem 

„kapabilita“ vyjadřuje míru propojení techniky, technologií, financí a ostatních podob tzv. fyzického 

kapitálu s lidským kapitálem a dalšími zdroji podniku nehmotné povahy jako je firemní kultura, 

pověst podniku, patenty, průmyslové vzory, manažerské dovednosti. 

Z hlediska výběru pracovníků a z hlediska výběrových řízení v podniku je důležité personální 

plánování, a to kvantitativní i kvalitativní. Kvalitativní personální plánování zahrnuje určení 

přesného počtu zaměstnanců, kteří mají být přijati. První krok spočívá v tom existující 

zaměstnance číselně vyčíslit, a sice jak současný stav, tak budoucí vývoj. Již počet existujících 

zaměstnanců, není jednoduché stanovit. V dobách flexibilizace pracovní doby s možností pracovat 

na částečný pracovní úvazek a domácí práce, omezení zaměstnaneckých poměrů, pracovníků 

v časové mzdě a přesouvání práce na externí poskytovatele služeb není na první pohled zřejmé, 

kolik hodin práce na vytváření výkonů plyne. Zjistí-li se přesná potřeba času, může se provést 

časová studie, u které se započítávají doby po provedení prací, jakož i doby údržby, nového 

vybavení strojů včetně rozvržení materiálu. 
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Pro personalistu je náročné též zachytit budoucí vývoj stavu zaměstnanců. Jako první krok se 

musí na základě diagnostikovaného stavu zaměstnanců výhledově započítat odchody a nástupy 

zaměstnanců, které nastanou v uvažovaném časovém rámci. Zde existují dvě možnosti. Buď je 

budoucí vývoj dohledný, takže se dá přesně spočítat. Nebo jsou zde k dispozici hodnoty 

zkušenosti z minulosti (například evidované ve statistice podniku), které potom v rámci simulace 

budoucího vývoje fungují jako odhad. Obě možnosti vedou ke znázornění jak současné, tak také 

budoucí personální struktury. Pokaždé udává, jak se osazenstvo podle alespoň jednoho řadového 

kritéria číselně rozdělí. Existují například struktury zaměstnanců podle věku, oboru činnosti 

a kvalifikační skupiny. 

Druhý krok spočívá v tom, že se posoudí, zda zjištěná struktura pracovníků postačuje podání 

žádoucího výkonu. Zde také existuje řada postupů, které jsou v zásadě založeny na ukazatelích 

produktivity. Aby mělo smysl toto vypočítávat v jednotlivých případech, jsou vždy nutné hodnoty 

vyplývající ze zkušenosti. Pomoci při tom mohou být také informace o možných efektech 

racionalizace, které se nechají ve stávajícím pracovním systému realizovat.  

V třetím kroku je nutné pojmenovat budoucí deficit personálu a stanovit, jak vzniku tohoto deficitu 

zamezit. Opatření musí být realizovatelná jinak se jedná o nerealistické plánování. Kvantitativní 

personální plánování se doplňuje kvalitativními komponenty. Personální manažeři nemůžou pouze 

vědět, kolik potřebují zaměstnanců, musí také přesně určit hledané kvalifikace. To probíhá v rámci 

kvalitativního personálního plánování. Vztažným bodem pro kvalitativní personální plánování jsou 

podnikové cíle, které mají být dosaženy. Z toho se nechají odvodit podnikové funkce, pracovní 

oblasti a krok za krokem jednotlivé úlohy, které jsou nutné k dosažení cíle. Stein (2013, s. 43) 

s mírnou nadsázkou píše, že „plánování odborných způsobilostí si můžete představit jako 

kuchařský recept a dříve než dáte pokrm péct, je nejdůležitější informací seznam přísad.“ 

Plánování odborných způsobilostí podle tohoto autora znamená určit pro jednotlivé pracovní 

oblasti co nejpřesněji, jako kombinace schopností a dovedností, rysů osobnosti, přijímání nových 

pracovníků, přebírání odpovědnosti možného fyzického a psychického zatížení jsou nutné 

k vyřízení daných úkolů. Rozhodující nejsou sami minimální požadavky, ale kombinace odborných 

způsobilostí, které by mohly vést k nadprůměrnému výkonu pracovníků. Z tohoto důvodu se pro 

jednotlivé pozice předem určují víceoborové kvalifikace. 

Výsledky personálního plánování nelze mnohdy dostatečně posoudit. Mnohým podnikům chybějí 

nejzákladnější informační systémy pro personální plánování. Přitom se v jednoduchých variantách 

nechají zobrazit v základní excelové databázi. Existence personálního plánování je dobrým 

indikátorem pro „stálost personálního managementu“. Právě podniky bez výhledové kvantitativního 

a kvalitativního personálního plánování se nemohou divit, když budou překvapeny nutností větších 

personálních změn. 

Dalším důležitým předpokladem pro úspěšná výběrová řízení ve firmách je Branding neboli 

posilování značky firmy. Pod pojmem Employment Branding se rozumí vytvoření jasného profilu 

zaměstnavatele s cílem prezentovat se na pracovním trhu jako atraktivní zaměstnavatel. Jako 

v reklamě, která vytváří značky pro produkty, žije také značka zaměstnavatele z její pokud možno 

nezaměnitelné identity značky určené pro cílovou skupinu požadovaných zaměstnanců. Toto by 

mělo podniku zajistit konkurenční výhodu na pracovním trhu. Předpokladem této výhody je, aby 

podnik věděl, co vlastně tvoří jeho identitu. Podniková kultura s jejími hodnotami a vizemi je 

důležitou součástí „vlastností zaměstnavatele“, patří sem však i kvalita managementu, chování 

řídících pracovníků, pracovní spokojenost zaměstnanců a perspektivy rozvoje podniku. 

Identita značky se podle Bergoldta (2014) projevuje v tzv. závazném slibu zaměstnavatele, který 

se nechá shrnout jako Employee Value Proposition (EVP). Zde je často vysvětleno proč by měla 
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osoba pracovat zrovna v dotyčném podniku a ne v jiném podniku. Tím je Employee Value 

Proposition (hodnotová propozice zaměstnance) víc než jednoduché reklamní heslo. Musí se však 

vědomě vytvářet, hodnověrně a nezpochybnitelně v podniku realizovat a tím podnik reprezentovat 

jak navenek, tak směrem dovnitř. Jako u konkrétních znaků z marketingu patří jasně i v linii 

v personálního managementu vymezení vůči jinému zaměstnavateli. Oblíbený výrok: 

„Komunikujeme otevřeně a transparentně“ je sice obsahově nosný, zároveň se však hodí jen 

omezeně jako jedinečná charakteristika. Toto o sobě tvrdí přibližně každý podnik. Hodnotová 

propozice zaměstnance proto vymezuje specifické aspekty jako například náplň práce, možnosti 

kariéry, povědomí o podniku, zaměstnanecké zvýhodnění nebo odměňování. Nakolik je značka 

zaměstnavatele schopna nést zátěž, se ukáže především v krizových situacích. Toto se může 

ověřit obzvlášť tehdy, když podnik musí propouštět zaměstnance.  

Výběrová řízení jsou v praxi organizována různorodým způsobem. Někteří personalisté mluví 

o tzv. standardu, kdy výběrové řízení je tříkolové. V prvním kole se koná  tzv. HR – screening, 

v druhém jsou pohovory s nadřízenými a v poslední části jsou uplatňovány prvky Assesment 

Centre, kde jde o to na simulovaných pozicích zjistit, zda noví pracovníci zapadnou do budoucích 

týmů. 

Častým tématem k diskuzi jsou otázky v přijímacích pohovorech. Zaměstnavatelé i personální 

agentury stále rozšiřují postupy, jak se uchazečům dostat „pod kůži“ a odhalit jejich pracovní lidský 

potenciál. Příklad z praxe: Globální internetový gigant Google používá při testování uchazečů 

o práci tyto otázky: Kolik golfových míčků se vejde do školního autobusu? Proč mají kryty na 

kanalizaci kulatý tvar? Kolik ladičů pijan je na světě? Příklady standardních otázek u přijímacích 

pohovorů: Jakou jste měl (a) cestu, bylo těžké nás najít? Proč se ucházíte o toto místo? Na co by 

v práci kladl zvláštní důraz? Jaký byl váš největší profesní úspěch v poslední době? S jakými lidmi 

si nerozumíte a těžko by se vám s nimi pracovalo? Jak byste si představoval svou nejlepší 

dovolenou? Příklady otázek na odolnost uchazeče ke stresu: Nepřipadáte si na tu práci příliš starý 

(mladý)? Ucházíte se o práci jen u naší firmy? Nemáte pocit, že vzhledem k vašim schopnostem 

jsou vaše požadavky příliš vysoké? 

Pohled do podnikové praxe a personalistické teorie ukazuje, že metody výběru lidí se velmi 

rozvíjejí a jsou často na velmi profesionální úrovni. Je jen škoda, že se stejnou profesionalitou 

s jakou některé firmy vybírají a přijímají zaměstnance nepřistupují i k propouštění. Je docela 

běžné, že s výpověďmi si ani nejúspěšnější korporace žádnou hlavu nedělají. Problémem na trhu 

práce je, že lidé se srovnatelnými předpoklady je hodně. Z tohoto důvodu si nejlepší 

zaměstnavatelé mohou dovolit chtít něco víc a to zejména kreativitu, flexibilitu a další žádané 

osobnostní vlastnosti jako je tolerance, loajalita apod. Z pracovního zařazení lidí ve firmách se do 

značné míry stala věda. Personalisté jsou často posedlí využívat nové metody výběru lidí, jako 

jsou například různé osobnostní testy, grafologie, astrologie apod. Určitým výstřelkem v praxi jsou 

(dobrovolné) krevní testy. 

Autorka této studie provedla individuální osobní rozhovory s otázkami zaměřenými na negativní 

dopady výběrových řízení na osobnost uchazeče o zaměstnání. Na otázky odpovídalo celkem 

50 respondentů (29 zaměstnaných a 21 nezaměstnaných) v různých věkových kategoriích. 

Většina respondentů absolvovala 5-8 neúspěšných výběrových pohovorů (58 procent), někteří 

absolvovali zatím maximálně neúspěšné 4 pohovory (36 procent) a více jak 9 neúspěšných 

pohovorů má za sebou 6 procent respondentů.  

Velkým rizikem při neúspěšném hledání zaměstnání je dlouhodobá nezaměstnanost. Obavy z ní 

projevilo 43 dotazovaných respondentů, tj. téměř 96%. Čím je nezaměstnanost delší, tím jsou totiž 

šance člověka na znovunalezení zaměstnání horší. Neúspěšný uchazeč začíná řešit řadu 
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problémů spojených právě s nezaměstnaností a většinou musí díky omezenému zdroji příjmů 

slevit ze svých dosavadních nároků na životní úroveň. S tím souvisí také různý pohled na ochotu 

přijmout v novém zaměstnání nižší mzdu než byla vyplácena v zaměstnání minulém. Na tuto 

otázku odpovědělo 26 procent kladně a nižší mzdu by přijalo, zbylých 24 respondentů, většinou 

zaměstnaných, není ochotu přijmout v novém zaměstnání nižší mzdu než byla přijata 

v zaměstnání minulém. Na tuto otázku odpovědělo 26 respondentů kladně a nižší mzdu by přijalo, 

zbylých 24 respondentů, většinou zaměstnaných, není ochotno nižší mzdu v novém zaměstnání 

přijmout. 

Autorka se v průzkumu dále zaměřila na vlastní přijímací pohovor. Otázky se týkaly úpravy 

zevnějšku a na „zkoušení“ modelových otázek a odpovědí ještě před pohovorem. Z provedeného 

výzkumu se u respondentů potvrdilo, že individuální nepřipravenost na výběrový pohovor se 

výrazně podílí na jeho neúspěšnosti. Osm respondentů si vůbec neuvědomuje, že i přijímací 

pohovor má svoje pravidla a dobrá příprava a informovanost je základem jeho úspěchu. Na 

pohovor se pravidelně připravuje 12 respondentů a příležitostně podle druhu práce 30 respondentů 

z celkového vzorku, což je vcelku velmi pozitivní. Taktéž velký důraz na úpravu zevnějšku klade 18 

respondentů a 23 respondentů se upravuje a obléká k pohovoru „normálně“. Ukázalo se však, že 

uchazeči o zaměstnání ve věkové kategorii nad 50 let se přípravě na pohovor věnují více než 

uchazeči mladší 30 let. 

Při zkoumání negativních dopadů na svoji osobnost uváděli respondenti psychické problémy, které 

byly podle četnosti výskytu sestaveny do následujícího pořadí: strach o budoucnost, problémy se 

spánkem, pocity viny, ztrátu sebevědomí, lítost, frustraci, rezignaci na okolí, apatii, deprese, pocity 

zbytečnosti, smutek, pocity méněcennosti, přecitlivělost, zoufalost. Jako nejčastější zdravotní 

problémy potom uváděli respondenti bolesti hlavy, únavu, slabost, žaludeční obtíže, pocení, 

bušení srdce, astma, cukrovku. Z celkového počtu pouze 6 respondentů vyhledalo odbornou 

pomoc psychologa nebo jiného odborníka a 19 respondentů toto ještě zvažuje. Zbylých 25 

respondentů se na odborníka obrátit nechce. Psychické a zdravotní problémy mohou být velmi 

nebezpečným negativním následkem při neúspěchu u výběrového řízení a vhodná pomoc 

odborníka může pomoci zvládnout zdánlivě neúnosnou situaci. 

Dalšími negativními následky, jež mohou ovlivnit hledání nového zaměstnání, které byly 

v průzkumu zjištěny jsou různé psychické problémy od pocitů náladovosti, podrážděnosti nebo 

méněcennosti, až po úplnou apatii či rezignaci na celé okolí. Časté jsou také vznikající konfliktní 

situace v rodině nezaměstnaného, způsobené právě zmíněnou podrážděností a stresovými 

situacemi při pohovorech. Negativní dopady na osobnost neúspěšného uchazeče jsou velice 

častým jevem, ale každý, koho potkají, by se měl vůči nim do jisté míry obrnit a především se 

zaměřit sám na sebe. Měl by mít totiž na paměti, že ovlivnit personalistu při pohovoru může jedině 

on sám a tak je možné tyto negativní následky eliminovat nebo alespoň zmírnit.  

Toto vše může být způsobeno velkým psychickým tlakem, který je na takového člověka kladen a 

narůstajícími obavami o existenční možnosti celé rodiny. Konflikty v rodině neúspěšného uchazeče 

o zaměstnání vznikají nenápadně a člověk při nich musí čelit tak tlaku ze dvou stran. Na jedné 

straně na něho přichází tlak ze stran potenciálních zaměstnavatelů, kdy je při výběrovém řízení na 

organizmus vyvinuta velká psychická zátěž a na straně druhé je na něho kladen tlak v rodině, aby 

výběrové řízení bylo úspěšné a novou práci se mu podařilo získat. Celkově je toto velice stresující 

záležitost, díky níž potom vznikají mezi členy domácnosti konflikty, s nimiž nastupují různé pocity 

viny, frustrace a nechuť absolvovat další výběrová řízení. S každým dalším nezdarem při 

výběrovém pohovoru se konfliktní situace zhoršují a přináší jen obavy z dalších neúspěchů, což 

může vést až k partnerské krizi. 



28 

Průzkum autorky této studie také ukázal, že v řadách uchazečů o zaměstnání je „hodně rezerv“. 

I když zkoumaný vzorek lidí byl malý a nelze činit z výsledků průzkumu nějaké obecnější závěry, 

přesto lze konstatovat, že lze vytvořit nějaká doporučení v této životní situaci lidí hledající 

zaměstnání. Celkově se dá říci, že by člověk neměl rezignovat na svůj rozvoj, měl by na sobě 

pracovat a současně si upevňovat rodinné zázemí a okruh nejbližších přátel. Přes neúspěchy při 

hledání zaměstnání by měl zůstat pořád aktivní, tzn. měl by aktivně vyhledávat nové zdroje 

informací o pracovních místech, poptávat se v širším okruhu známých. Měl by se cíleně 

připravovat na první kontakt s potencionálním zaměstnavatelem, zlepšovat přípravu na výběrová 

řízení, na setkání s personalisty. Informovat se o svém možném budoucím zaměstnavateli, 

nacvičovat si možné otázky a odpovědi při přijímacím pohovoru na určitou pozici apod. Určitě je 

vhodné se v této věci obrátit i na odborníka (psychologa), který může pomoci zvládnout tuto 

komplikovanou situaci při hledání zaměstnání. 

Na základě profesní praxe autorky studie lze formulovat určitá pravidla k zlepšení výsledků 

přijímacích pohovorů. V samotném začátku je dobré seznámit se se společností, kam je uchazeč 

pozván s pozicí, o níž se uchází. Informace je možné získat z webu společnosti, různých letáků či 

brožur, které firma vydala, případně od známých, kteří o společnosti něco vědí. Uchazeč by si měl 

před schůzkou zapamatovat alespoň příjmení a pozici zástupce firmy, s nimiž se má sejít. 

Potřebné je naplánovat si i takovou věc, jak se na schůzku dopravit. V úvahu musí totiž uchazeč 

brát i takové faktory, jako jsou různá zpoždění, dopravní omezení, apod. Dostavit se k pohovoru ve 

sjednaný čas je součástí uchazečovy vizitky. Zásadně je zbytečné chodit k pohovoru o více jak 10 

minut dříve, ideální je být na místě přibližně 5 minut před sjednaným časem. Neakceptovatelný je 

pozdní příchod. Je dobré, když si uchazeč předem připraví všechny otázky k dané pracovní pozici 

a vezme s sebou vše, čím může zaujmout, prokázat kvalifikace na danou pracovní pozici – 

životopis, ukázky prací, doporučení, diplomy, osvědčení z kurzů, atd. Nejlepší přípravou na 

pohovor je dobrý spánek, čistá hlava a pozitivní naladění. Uchazeč by měl mít na paměti, že při 

rozhovoru s personalistou musí být především sám sebou, neměl by se stylizovat so žádné role a 

jeho zájmem by měla být snaha uplatnit své zdravé sebevědomí. Důležitou součástí vystupování je 

kromě uchazečova projevu i to, jak je oblečen. Oblečení volí podle typu pozice, o kterou se uchází.  

Vkusný a upravený zevnějšek je u pohovorů takřka samozřejmostí. Každý uchazeč si musí 

uvědomit, že s personalistou má společná cíl – nalézt nejlepšího pracovního partnera, proto je 

důležité se při pohovoru zaměřit na pozitivní stránky a zdůraznit své přednosti. 

V této souvislosti je nutno si uvědomit, že uchazeč o zaměstnání se často nachází ve složité 

situaci. Ztráta zaměstnání může znamenat obrovský zásah do jeho života, a to z různých hledisek. 

Další poznatek z průzkumu autorky potvrdil běžnou českou praxi a tou je absence zpětné vazby od 

podniku, který organizuje výběrové řízení směrem k uchazeči o zaměstnání. Podniky ani 

personální agentury většinou uchazeči o zaměstnání neposkytují informace proč vlastně nebyli 

přijati, aby tito lidé mohli usměrnit své zkušenosti a popřípadě korigovali svůj odborný a osobnostní 

rozvoj. V některých zemích jsem získala poznatek, že tato zpětná vazba patří do podnikatelské 

kultury (Francie, Nizozemí, Izrael). Jedním z hlavních důvodů zmíněné situace u nás jsou obavy 

personalistů z toho, že je neúspěšní uchazeči o zaměstnání „osočí“ z diskriminace. Proto zvláště 

zkušení personalisté (když už musí) sdělují do odpovědí jen neurčité fráze, netroufnou si hodnotit 

pracovní způsobilost lidí, vytýkat jim nedostatky. Nehledě na další charakteristiky uchazečů týkající 

se jejich vzhledu, chování či verbálního projevu.  

Dále je možno poznamenat, že řada mezinárodních firem, které působí i v České republice trpí při 

výběru zaměstnanců tzv. baťovým syndromem. Je pravda, že Baťa přišel v tehdejším 

Československu jako první s fordistickou organizací práce, nabídl zaměstnancům pevnou pracovní 

dobu, pevný plat, podíl na zisku (i ztrátě). V životě zaměstnanců všechno nebo téměř všechno 

kontroloval. Rád byl za zaměstnance, kteří trpěli nezaměstnaností, aby si je formoval podle svého, 
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lidé u něho nejen pracovali, ale i spořili, nebyl rád když navštěvovali restaurace, nahrával si jejich 

telefonické hovory… Rozebírat otázky baťovského systému práce je nad rámec tohoto příspěvku. 

Bez nějakého kritického hodnocení je však možno konstatovat, že Baťa totalitně ovládal život 

svých dělníků. Na základě zkušenosti mohu říci, že i dnes v moderních firmách mají manažeři 

a personalisté podobné praktiky velmi rádi.  

Na tzv. otevřeném trhu práce je každý uchazeč konfrontován s velkou konkurencí a navíc má 

často omezenou možnost při výběrovém řízení ukázat své výhody a přednosti. Proto se vyplatí mít 

svůj sociální kapitál tj. dobré vztahy zejména s vlivnými lidmi. Řada z nás se v praxi určitě setkala 

s výběrovým řízením, které se podle předpisů sice konat muselo, ale o jehož vítězi bylo již předem 

rozhodnuto… Různé průzkumy personálních agentur u nás i ve světě uvádějí, že až 70% všech 

míst se v podnicích a institucích obsazují na základě známosti. Z tohoto důvodu se vyplatí budovat 

si v životě pevný systém vztahů, setkávat se s lidmi, snažit se jim pomoci apod. Na tzv. otevřeném 

trhu práce je každý uchazeč o zaměstnání konfrontován s velkou konkurencí a s omezenou 

možností ukázat své výhody a přednosti. 
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UJAK Praha, Erudio Patria 
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Abstrakt příspěvku:  

Vzdělávání se v poslední době stává běžnou součástí nejen firemního života. V obrovském 

množství nabídek různých vzdělávacích společností je velmi těžké se vyznat, také z důvodů 

špatně používané terminologie a nepochopení principů metod vzdělávání. Proto je v tomto 

příspěvku nadefinováno několik nejčastějších metod využívaných ve firemním vzdělávání a to 

jednak pomocí úrovně Kirkpatrickova modelu, počtu účastníků a zapojení účastníků do výuky. 

Abstract of the paper: 

Education has become one of the standard parts of company´ s life recently. It is very difficult to 

orientate in the vast number of offers from different educational companies. This is partly because 

of misinterpreting and bad understanding of the education methods principles. That is why the 

most frequent methods in education are defined in this contribution. They are defined by levels of 

the Kirkpatrick evaluation model, number of participants, and participants involvement into the 

training. 

 

 

„Kdo hodně sní, není zdravější než ten, kdo sní, co potřebuje,  

a stejně nelze pokládat za vzdělance toho, kdo toho přečetl nejvíc  

a kdo se nejvíc naučil, ale kdo přečetl a naučil se věci užitečné.“  

Diogénes ze Sinopé 

 

V tomto příspěvku se autorka zaměřila především na identifikaci vzdělávacích metod dle 

konkrétních aspektů, které byly zvoleny jako stěžejní pro určení dané metody. 

Vzdělávací metodou nazýváme zvolený postup k dosažení vzdělávacího cíle. 

Metody vzdělávání a jejich kvantitativní popis a srovnání 

Jednotlivé metody jsou zde srovnány a popsány ze tří úhlů pohledu: 

 Optimální počet účastníků 

 Procentuální zapojení účastníků do výuky 

 Cílená úroveň Kirkpatrickova modelu 
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Uvedených hodnot bylo dosaženo kombinací zkušeností, rozboru pozorování a konsensu v rámci 

expertní skupiny. Všechny tyto tři údaje jsou logicky propojené. Například při větším než 

optimálním počtu účastníku pro danou metodu dochází k menšímu zapojení daných účastníků do 

výuky a tím nižší hodnoty výsledku na Kirkpatrickově modelu. 

Pro zařazení třetí fáze Kolbova cyklu do kooperace s upraveným Kirkpatrickovým modelem byl 

hlavním důvodem chybějící stupeň pro některé vzdělávací metody, které nejsou zaměřeny ani na 

dovednost, ani na změnu stavu, ale je zde jakýsi „mezistav“. Nejjasnější příkladem je 

pravděpodobně metoda koučinku, která se v poslední době stala velmi populární nejen ve 

firemním vzdělávání. Koučink je zpravidla zaměřen přímo na nastavování akčních plánů, kroků, 

které vedou k požadované změně stavu. Podmínkou koučinku je silná motivace koučovaného 

a jeho dostatečná erudovanost v daném problému. Tím koučovaný sám řeší první dvě fáze 

upraveného Kirkpatrickova modelu. Nicméně fázi číslo tři, dovednost, zde netrénuje ani 

nerozebírá. Tento jeho akční plán je čistou abstraktní konceptualizací třetí fáze Kolbova cyklu 

a vede přímo k výsledku.  

Zpětným rozborem zaznamenaných vzdělávacích akcí, rozhovorů a výsledků testování bylo 

zjištěno, že tato fáze je automaticky obsažena v úspěšném modelu vzdělávacího procesu a je 

podmínkou dosažení výsledku. V běžných metodách vzdělávání nebyla v rámci Kirkpatrickova 

modelu tak zřetelná, jelikož možnost překlenutí informace ke změně zde byla zaměřená na 

správnou aplikaci získané dovednosti. Nicméně právě tato správná aplikace je (kromě motivace) 

podmíněna právě abstraktní konceptualizací, jakýmsi návodem, jak dosáhnout požadovaného 

stavu. 

Prolínání upraveného Kirkpatrickova modelu a Kolbova cyklu 

EMOCE 

INFORMACE 

DOVEDNOST 

ZMĚNA STAVU 

ANALÝZA 
(konkrétní 
zkušenost) 

INFORMACE 
(teorie neboli 

zobecněná nejlepší 
praxe) 

ABSTRAKTNÍ 
KONCEPTUALIZACE 

AKTIVNÍ OVĚŘENÍ 
(zjištění posunu nebo 

i změny stavu) 
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Abstraktní konceptualizace se tak stala přechodovým můstkem mezi třetí a čtvrtou úrovní 

upraveného Kirkpatrickova modelu. Tyto dva principy se (nejen v této části) tak silně prolínají, že 

v podstatě pouze současně mohou tvořit, (spolu s jinými vstupy, dostatečnou základnu pro 

úspěšné vzdělávání ve všech svých dílčích fázích, od analýzy a plánování přes realizaci 

vzdělávání až po evaluaci a výsledky.  Tak jako v Kirkpatrickově modelu chybí abstraktní 

konceptualizace, v Kolbově cyklu se nepracuje s emocemi a tím potažmo ani s motivací účastníků. 

Jsou tedy nosnými prvky úspěšných (tímto je míněno takových, které dosáhly stanoveného cíle) 

vzdělávacích akcí. V následujícím schématu je velmi zjednodušeně naznačeno prolínání obou 

principů a vzájemné doplňování „prázdných“ míst. 

Metody vzdělávání, jejich kvantitativní popis 

METODA / 

VZDĚLAVATEL 

OPTIMÁLNÍ 

POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

PROCENTO 

ZAPOJENÍ 

ÚČASTNÍKŮ 

ÚROVEŇ 

KIRKPATRICKOVA 

MODELU 

Koučování / kouč 1 90% Abstraktní konceptualizace 

Praxe / vedoucí 

praxe 
1-3 90% Dovednost 

Workshop / 

facilitátor 
6 80% Abstraktní konceptualizace 

Konzultace / 

konzultant 
1-3 60% Abstraktní konceptualizace 

Trénink / trenér 4 60% Dovednost 

Seminář / lektor 6 40% Dovednost 

Školení / lektor 12 20% Informace (znalost) 

Mentoring /mentor 1-3 

10% (80% pokud 

se jedná o 

zaučení do 

mechanického 

procesu) 

Buď informace, nebo 

změna stavu (v případě 

zaučení do mechanického 

procesu) 

Přednáška / 

přednášející 
30 5% Informace 

Konference / 

přednášející 
60 5% Informace 

E-learning / tutor Bez omezení 5% Informace 

Kurz Dle zvolených metod, které kurz spojuje 
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U uvedené tabulky je důležité si uvědomit, že procento zapojení účastníků neznamená vždy 

interaktivitu. Význam slova interaktivita je vzájemné ovlivňování. Pokud budou například účastníci 

vyplňovat test, nemusí se pokaždé jednat o interaktivitu, pokud daný vzdělavatel nenaváže na 

výsledky testu a nepřizpůsobí mu výuku. Výsledek je tedy velmi závislý na přístupu vzdělavatele. 

Významné je uvědomění si dopadu hodnot uvedených v posledním sloupci, tedy dosahované 

(cílené) úrovně Kirkpatrickova modelu pro danou metodu. Až na výjimku zde není nikde změna 

stavu, tedy nejvyšší úroveň. Té je možné dosáhnout jen tehdy, pokud zahrnuje vysoké zapojení 

druhé strany, tedy účastníka, popřípadě jeho nadřízeného, personalisty. Důležitou roli hraje ve 

velké míře i firemní kultura dané organizace, příprava sociálního klimatu před vzděláváním, 

správná motivace s navázáním na konkrétní očekáváné výsledky apod. Nejvyšší zde uvedená 

úroveň je abstraktní konceptualizace, ale ani ta nebude aplikována do praxe bez další výrazné 

práce participanta a jeho okolí. 

Výjimkou je specifický mentoring při zapracování do mechanického procesu. Příkladem může být 

například pásová výroba, kdy zaměstnanec musí vykonávat přesné pohyby v daných intervalech 

a úkolem mentora je jej tento mechanický proces naučit. 

Také vždy neplatí, že počet účastníků přímo ovlivňuje kvalitu (výši úrovně Kirkpatrickova modelu). 

Velmi důležité je propojovat všechny uvedené aspekty s tím, že čím více bude „pravé“ interaktivity 

v rámci procenta zapojení účastníků, čím individuálněji se jim budeme věnovat, tím lepší budou 

výsledky. Předpoklad, že například školení poskytne stejné výsledky, jako seminář, je mylný. Jsou 

samozřejmě velmi namotivovaní participanti, kteří i z přednášky dokážou dosáhnout vynikajících 

výsledků při aplikaci do praxe. Ve srovnání s většinou se jedná spíše o statistickou chybu. 

U žádné metody také není uvedeno, že by jejím cílem byla první úroveň Kirkpatrickova modelu. 

Emoce jsou pouze nosičem motivace a motivace prostředkem ke změně. Přestože v průběhu 

výzkumném šetření vyšlo najevo, že výsledkem vzdělávání byly emoce, nejedná se o správný 

postup, a proto zde není zmíněn. 

 

Přiřazení technik k jednotlivým metodám 

Každá ze vzdělávacích metod využívá prioritně jinou skupinu technik, které jsou k dané metodě 

vhodnější. A samozřejmě také k počtu účastníků, kteří výrazně volbu technik ovlivňují. Je 

v podstatě nereálné dělat například brainstorming ve dvou lidech, stejně tak ale při padesáti.  

 

V tabulce na další straně je uvedeno několik příkladů, které techniky se hodí ke které metodě. Není 

zde zmíněna zpětná vazba, která automaticky patří k jakémukoliv vzdělávacímu procesu a bez ní 

je kterákoliv zvolená metoda i technika neefektivní nebo je jejich efektivita výrazně snížena. 
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METODA PŘÍKLADY VHODNÝCH TECHNIK 

Koučování Kladení otázek, myšlenkové mapy, kreativní techniky 

Workshop Diskuse, brainstorming, myšlenkové mapy, kreativní techniky 

Konzultace  Prezentace, případové studie, diskuse 

Trénink  Modelové situace, hraní rolí 

Seminář  
Diskuse, brainstorming, myšlenkové mapy, modelové situace, hraní 

rolí, případové studie, kreativní techniky 

Školení  Diskuse, modelové situace, hraní rolí, případové studie 

Mentoring  Čtení textu, prezentace, modelové situace 

Přednáška  Prezentace, kladení otázek, případové studie 

Konference  Prezentace, případové studie 

E-learning  Čtení textu, testy, prezentace, případové studie 

 

Jedná se samozřejmě o nejběžněji využívané techniky v daných metodách. Určitě je možné využít 

například brainstorming na školení. Problémem může být větší počet účastníků, kdy je tak velká 

pravděpodobnost, že někteří budou pasivní a nebudou se do techniky zapojovat a v množství 

účastníků to nemusí lektor zaznamenat, případně je dostatečně motivovat k participaci 

 

 

 

Použité zdroje: 

1. KIRPATRICK, James D. a Wendy Kayser KIRKPATRICK, 2009. Kirkpatrick then and now: a strong 

foundation for the future. Saint Louis, MO: Kirkpatrick Publishing. ISBN 978-1448670598 

2. MUŽÍK, Jaroslav, 1998. Andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia. 271 s. ISBN 80-85963-

52-3. 

3. OCHRANA, František, 2010. Metodologie vědy : úvod do problému. 1. vyd. Praha: Karolinum. 156 s. 

ISBN 978-80-246-1609-4 

4. PALÁN, Zdeněk, 2002. Lidské zdroje: výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. 

Praha: Academia. 280 s. ISBN 8020009507 

5. PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA, 2014. Andragogický slovník. Vyd. 2. Praha: Grada.  

ISBN 978-80-247-4748-4  



35 

Hlavní aspekty determinující legitimitu andragogiky 

The main aspects of determining the legitimacy of Andragogy 

Mgr. Martin Kursch 

UJAK Praha 

 

Klíčová slova: 

andragogika, věda, pedagogika společenské vědy 

Keywords: 

andragogy, science, pedagogy, social sciences 

Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá třemi hlavními aspekty, podle kterých lze posuzovat andragogiku, zda splňuje 

současná kritéria „býti vědou“. Prvním aspektem je přístup ke společenským vědám ve smyslu 

rovnocennosti s vědami přírodními. Druhým aspektem je vzájemné postavení andragogiky 

a pedagogiky v systému věd. Posledním aspektem je stav konstituovanosti andragogiky a její 

vědecké ucelenosti, které ji opravňují ke statutu samostatné vědy. Po zevrubné analýze těchto 

aspektů dochází příspěvek k závěru, že andragogika je zcela legitimní vědou. 

Abstract of the paper  

The paper deals with three main aspects, which can be used to assess andragogy, whether it 

meets the current criteria "to be science." The first aspect is approach to the social sciences in 

terms of equivalence with the exact sciences. The second aspect is the relative position of 

andragogy and pedagogy in the science system. The last aspect is the state of establishment of 

andragogy and its scientific integrity, which entitles the status of an independent science. After 

a thorough analysis of these aspects is a contribution to the conclusion that andragogy is 

completely legitimate science.Je andragogika vědou? 

 

 

Úvod 

Diskuse na téma, zda je andragogika vědou, byla vedena na akademickém poli především 

v nedávné minulosti, avšak je nutno konstatovat, že i v současnosti není stále tato kapitola 

uzavřena. Je to dlouhodobé téma, přetrvávající od samotného vzniku andragogiky a jejího 

zařazení mezi kandidáty na společenské vědy. Zkusme se tedy zamyslet nad příčinami této 

diskuse. Může jimi být samotný fakt, že společenské vědy jsou neustále poměřovány s vědami 

přírodními. V takovém případě má ale se statutem vědy problém i filosofie, pedagogika, 

psychologie a další společenské vědy. Další příčinou může být poměřování andragogiky 

s pedagogikou, která je již vědou konstituovanou, vědou tradiční s obsáhlou metodologií a silnou 

podporou výzkumu. Poslední příčinou mohou být nedostatečná dospělost andragogiky, její 

neukončené vymezení vůči ostatním vědám a pochybnosti o splnění daných kritérií vědy. 

Pokusíme se podrobně rozebrat jednotlivé příčiny. Stanovíme hlavní aspekty, rozhodující pro 

uznání andragogiky jako vědy a pokusíme se vyvodit objektivní závěry. 
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Tři hlavní aspekty, dle kterých lze rozhodovat, zda je andragogika vědou 

 Aspekt přístupu ke společenským vědám ve smyslu rovnocennosti s vědami přírodními 

Jaké je postavení andragogiky jako společenské vědy? Není pochyb, že andragogika patří mezi 

vědy společenské, avšak probíhající neustávající diskuse, zda jsou společenské vědy skutečně 

vědami, by ve svém důsledku mohly zpochybnit statut všech společenských věd. V historickém 

kontextu začala tato diskuse v 16.-17. století, kdy se začaly vědy definovat, větvit 

a osamostatňovat. Holzbachová (2010, s. 7) uvádí, že se mluví o „zrodu moderní vědy a to včetně 

názoru, že věda není pouze poznáním pro poznání, ale že má sloužit i praxi ovládnutí přírody 

člověkem“. Především vlivem rozkvětu přírodních věd a jejich úspěšným aplikacím v praxi, se 

společenské vědy postupně dostávaly do pozadí a přetřásala se otázka legitimity vědeckosti 

společenských věd. Mnoho vědců se touto otázkou zabývalo, uveďme například M.Webera, 

Bergsona, Kuhna, Poppera4. Diskuse pokračuje dodnes, avšak společenské vědy existují dále jako 

vědy, vyučují se na univerzitách a splňují formální podmínky „býti vědou“. Prohlubuje se také 

poznání v rámci jejich oborů, objevují se nové teorie, dochází ke změnám paradigmat5 a zvyšuje 

se schopnost predikce v některých oblastech. Z hlediska společenských věd versus věd 

přírodních, můžeme tvrdit, že pokud považujeme společenské vědy za vědy, pak i andragogika je 

zcela jistě vědou. Pokud přijmeme definici, že „věda je proces systematického a metodického 

poznávání, který je zaměřen určitým směrem, tj. jehož cílem je poznání daného předmětu, proces, 

jemuž jsou vlastní metody poznávání předmětu i verifikace získaných poznatků“ (Holzbachová, 

s3), pak společenské vědy nejsou v rozporu.6 Celý myšlenkový postup je znázorněn na obrázku 1. 

Obrázek 1:  Jsou společenské disciplíny vědami ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                
4
 Formulace problému: Problém byl formulován ostře a stejně ostře byla formulována i kritéria odpovědi na otázku, je-li 

daná disciplína vědou. J. Bernal to vyjádřil naprosto přesně a otevřeně, když napsal, že společenské vědy jsou vědami 
jen potud, pokud na ně lze uplatnit kritéria (přírodních) věd. Diskuse byla tedy diskusí o tom, zda je to možné, nakolik je 
to možné a jaké jsou možné meze "změkčení normy" v nichž je možno vědeckost společenské vědy ještě připustit. Jako 
kritéria bylo použito objektivity, přesnosti často vyjádřitelné použitím kvantitativních metod, schopnosti formulovat zákony 
a na jejich základě předpovědi a samozřejmě verifikovatelnosti; dalším předpokladem, někdy zamlčeným, jindy ne, bylo, 
že se jedná o kritéria ve formě, v jaké se objevují v matematice nebo ve fyzice. Je jasné, že taková kritéria nebyla pro 
mnohé ze společenských věd splnitelná. Pokud se jich některé vědy, např. psychologie, pokoušely dosáhnout, začaly 
ztrácet ty vlastnosti, které byly pro společenské vědy charakteristické. (Holzbachová, 2010, s. 77) 
5
 Společenské vědy jsou vědami ve smyslu noeticko-logickém i společensko-historickém 

6
 V rozporu bylo chápání věd už ve starověku, např. s Aristotelem je spojeno i chápání vědy jako čistě intelektuální 

aktivity. Ani zde nebyl Aristoteles naprosto originální, spíše sledoval obecný trend. V Politice a Etice Nikomachově jej 
však otevřeně zformuloval. Podle Aristotela nebylo možné za vědeckou aktivitu považovat nic, co nějakým způsobem 
souviselo s praxí. Aristoteles odmítá např. lékaře považovat za vědce. (Holzbachová, 2010, s.18) 
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 Aspekt poměřování andragogiky s pedagogikou a postavení andragogiky a 

pedagogiky v sytému věd 

Mnohem složitější otázkou pro andragogiku je její vztah s pedagogikou. Je andragogika 

samostatnou vědou či pouze subdisciplínou pedagogiky? Touto otázkou se zabývají téměř všichni 

andragogové (Beneš, 2011; Palán, 2008). Nejdále šel asi Knowles, který se snažil vymezit 

andragogiku právě oproti pedagogice. Dalším zajímavým konstruktem je zařazení pedagogiky 

a  andragogiky jako součást antropogogiky7. Zkusme si tedy shrnout předpoklady, které by nám 

mohly pomoci dosáhnout správného úsudku. Jsou jimi předmět a objekt zkoumání vědy. 

Zformulujme si tedy tvrzení, že pokud najdeme takové otázky, které nám nemůže zjevně 

zodpovědět pedagogika, ani jiné společenské vědy, jelikož zodpovězení není možné v rámci jejich 

rozsahu bádání (tedy předmětu, objektu a metodologie), a není možné ani zodpovězení některou z 

jejich subdisciplín, pak zajisté máme pádné důvody pro legitimizaci andragogiky jako samostatné 

vědy. A toho je dosaženo především vymezením se vůči pedagogice a dalším blízkým 

společenským vědám. Zopakujme si zde, že předmětem andragogiky je celková edukační realita 

dospělých, objektem je učící se dospělý8 a metodologií je obecná vědecká metodologie, 

vycházející převážně z pedagogiky a z psychologie. Možné otázky, které legitimizují andragogiku, 

jsou popsány v tabulce 1. 

Tabulka 1: Možné otázky, legitimizující andragogiku 

 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

                                                
7
 o toto rozdělení se pokusil holandský profesor Ten Have 

8
 viz Průcha a Veteška (2014) 
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Podobných otázek můžeme najít velmi mnoho a každá z nich nám dává důvod pro skutečné 

bádání v oblasti, která uceleně (zde je nutné si uvědomit důraz na slovo uceleně) nepatří do 

rozsahu žádné jiné vědy tak jako do rozsahu andragogiky (může být dokonce její prioritou). 

Hledání odpovědí na tyto otázky pak andragogiku legitimizuje jako vědu na úrovni pedagogiky. 

Právě andragogika má to správné zaměření, aby mohla jevy, požadavky, kauzality a další procesy 

týkající se edukační reality dospělých, vyplívající z „andragogických“ otázek vědecky analyzovat 

a  zkoumat. Faktem je, že andragogika není ještě tak dospělá jako pedagogika, což je zapříčiněno 

zejména tím, že systematické vzdělávání dospělých zatím oproti vzdělávání dětí a mládeže není 

samozřejmostí. 

 Aspekt konstituování a formování andragogiky. 

Posledním a také velmi diskutovaným aspektem je stav konstituovanosti andragogiky a jejího 

plného dospění do statusu nové plnohodnotné vědy. Ptejme se, zda je andragogika skutečně již 

konstituovaná? A dále se zamysleme, zda můžeme zodpovědět tuto otázku v celosvětovém 

kontextu či pouze v rámci lokálních komunit zabývajících se andragogikou? Zkusme zde použít 

analogii s ostatními vědami, které již procesem konstituování plně prošly. Jak jsme již probírali 

v předchozí části, andragogika má svůj předmět, objekt zkoumání a svojí metodologii. Vychází 

z praktických potřeb a zároveň zpětně může praxi obohatit na základě teorie (mnoho užitečných 

metod vzdělávání popisuje například Mužík (2011)). V andragogice je mnoho výzkumů 

rozvíjejících se především v poslední době9. Andragogika se vyučuje na universitách, českých 

i zahraničních (sice název andragogika není používán všude, ale synonymem je „adult education“ 

(„adult education“ je jako vědecká disciplína vyučována také poměrně v hojném počtu). Dále se 

tvoří andragogické pojmosloví, některé terminologické části jsou samozřejmě ještě nejednotné, 

mnohé z nich jsou ale naopak ustálené. Andragogika se v mnohých oblastech také překrývá 

s ostatními vědami, má interdisciplinární a transdisciplinární charakter. (Beneš, 2014; Palán, 

2008). Co však víme jistě je fakt, že andragogika je vědou poměrně novou, začínající a formující 

se. Aby mohla být plně konstituovanou vědou, potřebovala by (na základě analogie s vědami již 

konstituovanými) další stimuly, které by jí pomohly se rychleji zformovat a navždy vystoupit 

z počátečních stadií. Co by andragogice v procesu formování a rychlejšího konstituování prospělo, 

je shrnuto v tabulce 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Průcha (2014) popisuje výzkumy v andragogice a jejich možné budoucí zaměření 
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Tabulka 2: Co by andragogice prospělo v procesu formování a rychlejšího konstituování 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Závěr 

Probrali jsme tři hlavní aspekty, na jejichž základě bychom mohli andragogiku vyloučit nebo 

naopak přijmout jako vědu. Zjištění, vztahující se k těmto aspektům, jsou více než zřejmá a silně 

podporují legitimitu andragogiky jako vědy. Aspekty, které jsme uvažovali v příspěvku nejsou nové, 

jsou součástí andragogického vědeckého diskursu, avšak jejich stručná kategorizace a spojení 

nám napomůže vyjasnit si tři směry, kterými můžeme andragogiku ještě více posílit jako 

samostatnou vědu. Například v případě otázky postavení společenských věd v systému věd 

a následných rozdílných argumentací, východisek, filosofických přístupů a mnohdy až falešných 

dichotomií, můžeme pouze dojít k závěru, že společenské vědy jsou plnohodnotnými vědami, 

a tudíž i andragogika. V dalších otázkách bychom ale mohli dokázat mnohem více. Tři zmiňované 

aspekty, po podrobnější analýze, spíše determinují legitimitu andragogiky jako samostatné vědy. 

Shrňme tedy naše myšlenkové postupy do tří závěrečných tvrzení, dosažených na základě 

objektivních náhledů. 

 

Na závěr můžeme postulovat: 

1. Pokud společenské disciplíny mají status věd, pak status vědy má i andragogika 

2. Pokud by pedagogika měla stejný předmět zkoumání a zodpověděla všechny otázky týkající se 

celkové edukační reality dospělých (např. obsahu vzdělávání a samotného vzdělávání 

dospělých), pak není potřeba andragogiku vymezovat jako vědu, je tomu ovšem naopak 

3. To, že je andragogika formující se a konstituující se vědou, není důvodem, aby vědou nebyla. 

Otázku konstituovanosti vyřeší čas, a proto nyní nemá cenu se nad nedospělostí andragogiky, 

jako důvodem k neuznání vědeckosti, pozastavovat 
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Mohu i já pomocí výsledků svého studentského vědeckého výzkumu 

přispět k ukotvení andragogiky? 

PaedDr. Ing. Jan Zelinka 

UJAK Praha 

 

Klíčová slova: 

Věda, výzkum, andragogika, vzdělávání dospělých, příprava obyvatelstva k ochraně 

Key words: 
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Abstrakt: 

Autor se ve svém příspěvku zamýšlí nad svými možnostmi k ukotvení andragogiky ve společnosti 

a nad tím jak využít výsledky svého připravovaného studentského grantového výzkumu UJAK 

Praha v oblasti vzdělávání dospělého obyvatelstva ČR pro ochranu před mimořádnými a krizovými 

situacemi a svých zkušeností lektora z oblasti firemní i společenské bezpečnosti, jako vzor či 

model pro potvrzení významu andragogiky nejen v oblasti personálního vzdělávání dospělých, 

kteří jsou pracovně aktivní části obyvatelstva ale i jako nezbytný nástroj pro přípravu a vzdělávání 

všech složek dospělých obyvatel pro zajištění ochrany jejich i státu. 

Abstract: 

The author in his paper reflects upon their capabilities to anchor Adult Education in society over 

how to use the results of their upcoming student research grant UJAK Praha in the education of 

the adult population of the Czech Republic to protect against extraordinary and crisis situations and 

experience lecturer in the field of corporate and social security as a pattern or model to confirm the 

importance of adult education not only in the field of adult education personnel who are 

professionally active part of the population but also as an essential tool for the preparation and 

training of all components of the adult population to ensure the protection of the state. 

 

 

Úvod 

Andragogika jako věda – definice 

Pojem andragogika:  

 - je to nauka, která se snaží definovat správný přístup k učícímu se dospělému;  

 - specifická součást veškerého myšlení o výchově, vzdělávání a učení; 

-  vědní a studijní obor vzdělávání dospělých (naše pojetí).10  

Andragogika patří  jako  součást  mezi  sociální (společenské) vědy: 11 

 - andragogika jako věda nevznikla jen v důsledku rozvoje či diferenciace stávajících vědeckých 

disciplín (např. filozofie, sociologie, pedagogika či psychologie) 

- hlavní důvod – společenská poptávka po nových druzích znalostí a kvalifikací  
  

                                                
10

 viz Beneš, M.: Andragogika, Eurolex Bohemia, 2003, ISBN 800-86432-23-8 
11

 viz Beneš, M.: Andragogika, Eurolex Bohemia, 2003, ISBN 800-86432-23-8 



42 

1. Andragogika - vědní a studijní obor vzdělávání dospělých 

Vědecké myšlení má určitá specifika, německý psycholog Th. Herrmann definuje sociální vědu na 

základě pěti kriterií:12 

reflexe – věda začíná tam, kde se se to co bylo dříve v racionálním problému samozřejmé stane 

předmětem racionálního uvažování 

systematika – k vědě patří systém, společný postoj, metodika, vědecká obec se musí shodnout na 

metodách i obsahu, definice paradigma.  

intersubjektivita – vědecké vědění podléhá kontrole a kritice vědecké obce ale lidé musí mít 

schopnost úsudku na základě poznání základů problematiky 

empirie – věda se opírá o empirická data, která jsou získána pomocí výzkumných metod 

využití pro život – poznatky slouží pro všeobecné povědomí  

Andragogika všech pět kriterií splňuje. 

 

2. Předmět andragogiky:  

Zjednodušeně řečeno – předmětem andragogiky je učící se dospělý. Vzdělávání dospělých 

představuje celoživotní proces – umožňuje člověku držet krok se se současnými změnami ve 

všech oblastech života, zejména v ekonomické oblasti. Pouze široká mezioborová vzdělanost nám 

umožní participovat na hospodářském rozvoji světa a eliminovat negativní sociálněekonomické 

dopady na jednotlivce.13 Současná doba je velmi rychlá, zkracují se vzdálenosti a změnil se 

systém přenášení informací, současnost  přináší do této oblasti řadu nových prvků a andragogika 

je ovlivňována v prostředí, ve kterém působí.  

Vnější prostředí – globalizace, ekonomika, sociální změny, nová, tzv. horká media, nové 

kompetence ( či nové úkoly v oblasti sociální a občanské) apod. 

Vnitřní prostředí – legislativa, vědecká komunita, tradice, formální vzdělávání, neformální 

vzdělávání, apod.  

Vzdělávání dospělých je považováno jako součást celoživotního vzdělávání a učení zahrnuje:  

a) náhradní školní vzdělání 

b) další vzdělávání, které můžeme dělit na: 

• další profesní vzdělávání 
• občanské vzdělávání (formování vědomí práv a povinností v rolích    občanských, 

politických, společenských i rodinných) 
• zájmové vzdělávání 
• vzdělávání seniorů (umožňuje realizovat potřeby, které v produktivním věku nemohli 

dosáhnout)14  
• vzdělávání dospělých v produktivním věku, kteří nejsou zařazeni v aktivním pracovním 

procesu (nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené, zdravotně hendikepovaní občané)  
 

                                                
12

 viz Beneš, M.: Andragogika, Eurolex Bohemia, 2003, ISBN 800-86432-23-8 
13

 Viz Barták,J.: Jak vzdělávat dospělé, Alfa nakladatelství, s.r.o., Praha 2008, ISBN: 978-80-87197-12-7 
14

 Viz Barták,J.: Jak vzdělávat dospělé, Alfa nakladatelství, s.r.o., Praha 2008, ISBN: 978-80-87197-12-7 
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3. Můj možný přínos pro potvrzení andragogiky jako vědy 

Když vycházím z dříve uvedených teoretických předpokladů a závěrů z vlastních empirických 

znalostí, můj podíl na potvrzení andragogiky jako vědního oboru bude dán tím, že jsem se zaměřil 

na výzkum mezi laickou i odbornou veřejností pro  potvrzení významu andragogiky  jako 

základního kamene vzdělávání dospělých ve velmi specifickém zaměření ale se širokým dopadem 

v oblasti přípravy dospělého obyvatelstva k ochraně a obraně.  

Je to dáno i tím, že je zde nová společenská potřeba, tedy, že vláda České republiky na základě 

doporučení BRS vydala v roce 2013 „Koncepci přípravy obyvatelstva k ochraně na léta 2014 až 

2020 s výhledem do roku 2030“. V ní se ukládá všem možným institucím, ministerstvům, orgánům 

státní a veřejné správy i  vybraným právnickým a fyzickým osobám řada úkolů v této oblasti. Není 

však jasně stanoveno jakým způsobem a kdo to bude provádět. 

Většinu úkolů z této oblasti na sebe vzali hasiči jako stěžejní základní složka IZS. Přitom 

například  příprava obyvatelstva k obraně je dána MO ČR ze zákona a to nedělá zatím skoro nic i 

když je politická situace pro tuto oblast velmi aktuální.  

Závěr 

Svůj připravovaný  vědecký výzkum zaměřím tedy do této oblasti. Inspiraci jsem našel v publikaci 

prof. PhDr. Jana Bartáka, DrSc. „Jak vzdělávat dospělé“, který v úvodu této své knihy konstatuje: 

„Každý z nás někoho učí, přinejmenším sám sebe. Dříve či později však nastávají situace, kdy 

potřebujeme něčemu naučit druhé. A tu často s údivem zjišťujeme, že to co známe, či umíme, není 

vůbec snadné předávat dál.  Pro odborníka bez znalostí pedagogiky dospělých či bez zkušeností z 

lektorské práce to může být oříšek. Zkouší to metodou „pokusu a omylu“ a nedostaví-li se žádoucí 

výsledek, rezignuje - ke škodě těch, které má naučit i své vlastní.“ 

Protože z vlastní praxe ve vzdělávání dospělých pro ochranu a obranu vím, že oblast mého 

odborného zájmu je z velké většiny řešena tímto způsobem, tedy pokus, chyba, zaměřím  na ni 

svůj výzkum mezi odborníky, kteří se podílejí na  přípravě obyvatelstva k ochraně a obraně, tedy 

mezi hasiči, policisty, poskytovateli ZZS, příslušníky AČR i pracovníky veřejné správy s cílem 

doložit, že andragogika by pro  tuto oblast odborného vzdělávání měla být jedním z nutných 

základních pilířů pro úspěšné zvládnutí přípravy dospělého obyvatelstva k ochraně, už pro to, že 

by tato příprava neměla být jednorázová ale dlouhodobá a systematická. 
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Je andragogika mladší, méně úspěšná, nebo naopak starší a úspěšnější 

sestra psychoterapie zdravých? 

Is younger andragogy less successful, or vice versa an older and more succesful 

sister of healthy people´s psychotherapy? 
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Abstrakt příspěvku:  

Mezi předvědeckým a vědeckým vývojem psychoterapie a andragogiky jsou určité historické 

paralely. Vývoj obou zmíněných disciplín v rámci sociálních věd trvá srovnatelnou dobu a teorie 

rozvinuté v andragogice a v psychoterapii jsou takřka shodné. Počet andragogických institucí 

a pracovišť zabývajících se výcvikem v psychoterapii je rovněž srovnatelný. Mít svého psychologa 

je ve vyspělých zemích móda. Zájem o kvalitní psychoterapii zdravých není specifikou bohatých, 

roste i u střední třídy, mj. i v ČR, a to i v rámci občany placených služeb. 

Abstract of the paper: 

There are certain historical parallels between prescientific and scientific developments of 

psychotherapy and andragogy. The development of both of these disciplines within the social 

sciences lasts comparable period of time and theories developed in andragogy and psychotherapy 

are almost identical. Number of andragogical institutions and workplaces dealing with training in 

psychotherapy is also comparable. It is a kind of fashion in developed countries to have your own 

psychologist. Interest in the quality of healthy people´s psychotherapy is not specific for the rich, it 

is growing also within the middle class, ia in the Czech Republic, even in the context of services 

paid by citizens. Hardly anybody, however, has his own andragogy specialist. 

 

 

Úvod 

Ve svém příspěvku se zamýšlím nad postavením a propojením andragogiky, psychoterapie 

zdravých a socioterapie. Všechny tyto obory se většinou zabývají člověkem v určité zlomové 

životní situaci – osobní či profesní. Ukazují mu možnosti a vedou ho novým směrem, ať už 

k osobnímu růstu či vzdělávání. Nabízejí jedinci nové životní cesty a perspektivy.  

Vymezení pojmů 

Andragogika je vědecká disciplína zabývající se veškerými procesy a souvislostmi učení 

a vzdělávání dospělých. Objektem současné andragogiky je dospělý jedinec (biologicky, 

psychicky, sociálně a ekonomicky zralý). Předmětem je celková edukační realita dospělých, tedy 

především proces organizovaného (intencionálního) učení a sociálně-ekonomické souvislosti 

tohoto učení, sebeřízené (zkušenostní) učení a kooperativní učení, které vytváří podmínky pro 

vznik moderní a učící se společnosti. (Průcha, Veteška 2012, s. 33) 



46 

Nový biodromální koncept pak přináší pohled na život člověka jako na cestu celoživotního učení 

a vzdělávání, které je nedílnou a trvalou součástí života i práce. Andragogika se jako induktivní 

věda zabývá teorií a praxí vzdělávání dospělých, ale ve svém integrálním zaměření se zaměřuje 

i na oblast poradenství a péče o dospělé a díky řešení reálných situací a problémů dospělých 

jedinců, prokazuje svůj praktický přínos. 

Zajímavé jsou různé pohledy na vymezení předmětu andragogiky. Užší pojetí vidí jako hlavní 

předmět andragogiky celoživotní vzdělávání a učení se dospělých v celé jeho šíři, řadí se sem 

intencionální a incidentní učení. Další pojetí zdůrazňuje vyrovnávání se dospělého člověka se 

sociálními institucemi. Nejobecnější pojetí andragogiky považuje za svůj předmět mobilizaci 

lidského kapitálu v prostředí sociální změny. V tomto konceptu je obsaženo i pojetí orientované na 

člověka v kritických uzlech jeho života či při problémovém průběhu jeho životní dráhy. Více se však 

zaměřuje na individuum a jako opěrnou vědu využívá psychologii. Sociologizující a nenormativní 

chápání andragogiky pak zkoumá Individuální a sociální souvislosti změn syntetického statutu. 

Nejširší vymezení andragogiky, které je částečně součástí všech předchozích vymezení popisuje 

svůj předmět jako animaci dospělého člověka. Je to proces nekončící – záměrné i nezáměrné - 

humanizace člověka. 

Psychoterapie je podle definice léčba psychologickými prostředky, která má za cíl odstranit nebo 

zmírnit potíže, nemoci nebo poruchy a v jejím průběhu dochází ke změnám v prožívání a chování 

klienta. (Teichmanová online)Psychoterapie zdravých je příležitostí k přeladění osobnosti a nabízí 

cestu k překonání kritických životních momentů a k nalezení či obnovení vnitřního klidu. Je jednou 

z možností jak objevit své často zapomenuté nebo dosud neprojevené schopnosti, možnosti, 

dovednosti a silné stránky. Pomáhá člověku znovu nalézt skrytý potenciál, který mu dává novou 

oporu v životě a vede ho cestou sebeporozumění k překonání životních změn. 

Socioterapie je chápána jako samostatná odbornost, působící v hraniční oblasti mezi sociální prací 

a psychoterapií. Pracuje s přístupy a technikami, které využívají léčivý potenciál lidské pospolitosti. 

Nabízí terapii lidským prostředím a společenskými aktivitami. Socioterapie pomáhá v prevenci 

poruch zdraví a stejně tak umožňuje jedinci ujmout se odpovědnosti za své jednání, svůj způsob 

života a vlastní rozhodování. Úkolem socioterapie není navést klienta ke správnému řešení a 

rozhodnutí, ale pomoci mu uvědomit si, že už má v sobě veškerý potenciál k tomuto rozhodování. 

Pomáhá mu tyto schopnosti nalézat a rozvíjet a vede ho k samostatnému, avšak plně 

informovanému jednání.  

Obecná definice pak socioterapii vymezuje jako soubor metod resocializace a readaptace psychiky 

sociálně dezintegrovaných a maladaptovaných osob do normálního života, zahrnující odbornou 

léčebnou péči o sociální složku zdraví, sociální pohodu a normalitu sociálního chování a jednání. 

(Slovník cizích slov online) 

Andragogika a psychoterapie zdravých 

Mezi předvědeckým a vědeckým vývojem psychoterapie a andragogiky jsou mnohé historické 

paralely. Vývoj obou zmíněných disciplín v rámci sociálních věd trvá od starověku. Teorie rozvinuté 

v andragogice a v psychoterapii jsou mnohdy srovnatelné. Wikipedie sice není autoritativní 

vědecký pramen, leč uvádí-li pod hlavičkou filosofie andragogiky teorie totožné se zlatým fondem 

teoretických základů psychoterapie, je to přinejmenším pozoruhodné. Konkrétně jde o teorie 

behaviorální (Thorndike, Skinner), pragmatické (Dewey, James), psychoanalytické (Freud, Adler), 

existencionalistické (Schaller, Bolnov), komunikativní (Klafki), humanistické (Rogers, Selby) 

a kritické. Reprezentanty kritického směru citovaný pramen neuvádí. Na okraj jen poznamenávám, 

že kritické přístupy rozvíjí u nás např. prof. Vybíral, vedoucí katedry psychologie na FSS MU 

v Brně.     
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Počet pracovišť zabývajících se výcvikem v psychoterapii a andragogických institucí je 

srovnatelný. Sféry vzdělávání se specifickým zaměřením, jakož i služby občanům charakteristické 

pro andragogiku i pro psychoterapii zdravých, jsou opět srovnatelné. V mnoha vyspělých zemích je 

standardem mít svého psychologa. Zda je tento jev znakem zhoršujícího se psychického zdraví 

„vyspělé“ populace, či pouze módním trendem, lze těžko posoudit. Zájem o kvalitní psychoterapii 

zdravých však není pouze specifikem bohatých. Mimo jiné i v České republice roste poptávka po 

těchto službách u střední třídy, a to i v rámci občany placených služeb. 

Psychoterapie je specifická forma působení psychologickými prostředky, která pomáhá lidem 

nežijícím optimálně a v důsledku toho trpících poruchami zdraví. Jinými slovy, chce potřebným 

pomoci osvojit si (naučit se) to, co je pro jejich zdraví přínosem, a naopak odstranit - odnaučit je 

tomu- co jim škodí. Rovněž klienti, kteří vyhledají nějakou andragogikou službu, se nacházejí 

v určité změněné životní situaci. Šťastný a spokojený člověk, žijící po všech stránkách naplněný 

život většinou nepotřebuje měnit status quo a nehledá možnosti dalšího vzdělávání. Jak už jsem 

zmínila, stává se standardem mít svého psychologa, otázkou či výzvou zůstává, že není nikoho, 

kdo by měl svého andragoga. 

Andragogika a socioterapie 

Mnohé další paralely vyniknou, pokud se zaměříme na srovnání andragogiky a socioterapie tj. té 

části psychoterapie akcentující psychosociální pohled na člověka. Lidská psychika se vytváří ve 

vztazích k druhým lidem a v sociálním prostředí. Jde o to naučit člověka takové vzdělávací, 

pracovní a pohybové aktivity, jež posilují jeho zdravé sebevědomí a sebeúctu. Andragogika 

i socioterapie pak shodně upozorňují na prospěšnost či přímo nezbytnost celoživotního vzdělávání. 

U obou disciplín jde o navození chápající, osobnost respektující atmosféry a podporu sociálních 

kontaktů. Osvojení si určitých dovedností a přístupů působí jako povzbuzení, podporuje pozitivní 

myšlení a sebevědomí. V obou případech se snažíme pomoci k pochopení sebe sama „teď 

a nyní“. Lišíme se sice ve své osobnostní výbavě včetně nadání a dovedností, každý ale můžeme 

své možnosti přiměřeně, třeba pod odborným vedením, využít. 

Akceptace oborů 

Jestliže se u nás v nových, polistopadových poměrech rozvíjí integrální andragogika, shrnující 

aktivity ve vzdělávání dospělých, personálního managementu i sociální a kulturní práce pak je 

psychoterapie zdravých a socioterapie součástí této práce. Vskutku již nejde o dávnou 

„lidovýchovu“, ale o komplexní spojení vzdělávání, učení, péče i podpory rozvoje osobnosti. 

V tomto smyslu lze o andragogice, psychoterapii zdravých a socioterapii hovořit jako 

o sourozencích. Co do věku - tedy doby rozvoje mezi nimi není velký rozdíl. Odlišnosti 

v neprospěch andragogiky ovšem nacházíme v otázkách spojených s legitimizací a akceptací 

oboru autoritami stojícími mimo něj. 

Ve vztahu k andragogice se lze i dnes setkat s pochybnostmi, které leckdy mají charakter mýtů. 

Namátkou uvedu ty nejčastější: 

 není valný rozdíl mezi vzděláváním mládeže a dospělých, 

 dospělé přece již nelze vychovávat (vše podstatné nám přece dala rodina a povinná školní 

docházka), 

 andragogika je spíše souhrn pokynů pro úspěšné vzdělávání dospělých než svébytnou 

vědou. 

Se srovnatelnými nesmysly se potýkala psychoterapie zdravých v našich podmínkách zhruba před 

6O lety. A zcela vyhráno nemá dodnes. Vskutku horkou novinkou v aktuálně připravované reformě 

atestační přípravy lékařů je výrazná redukce oborů. Za oběť by jí měla padnout i dětská 
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psychiatrie. Údajně není rozdíl mezi prací psychiatra s dospělými pacienty a s dětmi. Léčebně 

výchovné postupy dle tohoto návrhu do ordinace nepatří a zvládání namátkou psychiatrické 

problematiky různých „dys“, je spíše souborem pokynů než svébytnou součástí léčby. Podobnosti 

s mýty proti andragogice se nabízejí.  

Svobodné vzdělávání 

Připouštím, že titulek tohoto příspěvku, srovnávající potenciální úspěch dvou sester, je spíše 

motivován snahou oslovit čtenáře než touhou po souboji o post jedničky. Každý psychoanalytik by 

mi ovšem snadno vysvětlil, že asociace nejsou náhoda a výše zmíněné vysvětlení je povrchní. 

I bez onoho následovníka S.Freuda jsou na snadě pravé motivy sepsání tohoto referátu. 

V nejmenovaném hlavním městě země ve středu Evropy působí soukromá Pražská 

psychoterapeutická fakulta, a to od roku 1991. Lze na ní obdržet jak titul Bc. tak i Mgr. Získáte na 

ní široký přehled o různých psychoterapeutických směrech. Leč představa, že jako její absolvent 

budete oprávněn působit dejme tomu jako psychoanalytický terapeut je velmi zjednodušená 

a vzdálená od skutečnosti. Pokud je mi známo, tak nikdo nikdy existenci této soukromé školy 

nezpochybňoval, nevyhrožoval jí odnětím akreditace či jinými sankcemi a omezeními. 

V onom městě působí zhruba stejnou dobu univerzita nesoucí jméno J. A. Komenského. Nejsem si 

ovšem jista zda místo onoho slavného pedagoga by se neměla nazývat Univerzitou Prokopa 

Diviše, vynálezce bleskosvodu. Zdá se, že jí jsou připisovány, bez ohledu na skutečný stav, 

všechny neduhy našeho školství (a málem i psychoterapie). 

Jsem ráda, že jako občan ČR, mám možnost bezbariérově získat vzdělání v psychoterapii. Stejně 

tak mne těší, že mám možnost bezbariérově získat vzdělání kupříkladu i v angragogice. Dodat 

mohu jen doporučení připisované původně Konfuciovi: “Nechť kvetou všechny květy“. 

Závěr 

Na závěr bych ráda upozornila na možnost důrazu na praktickou poradensko-psychoterapeutickou 

činnost v rámci přípravy absolventů andragogiky. Domnívám se, že právě zde by byl prostor pro 

UJAK ve smyslu konkurenceschopnosti ve vztahu k ostatním obdobným pracovištím tradičních 

státních univerzit. 
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Abstrakt příspěvku:  

Tento článek se zajímá o osvětu v oblasti právních informací. Poskytuje přehled o právu a jeho 

vztahu s ekonomikou a společenským životem. Vzdělávání a učení hrají důležitou roli v technikách 

resocializace a při návratu osob z vězení.   

Abstract of the paper: 

This article work at the public education in law information. An overview of law and its relationship 

to business and society life is provident. Education and learning play the important role in 

procedures od resocialisation and homecoming person from the jail..  

 

 

Problematika života člověka v dnešní společnosti, která je doslova přehlcena různými událostmi, 

zážitky a informacemi je v centru pozornosti různých sociálních a humanitních věd. Jak tyto 

informace zvládnout, jak je zpracovat a využít se stává dnes doslova klíčovou kompetencí každého 

z nás. V oblasti práva, tj. právních informací, právního vědomí má tato oblast zvláštní důležitost, 

neboť všichni lidé se v civilizované společnosti pohybují v právním prostředí a musí své chování 

a jednání regulovat v duchu a liteře platných zákonů a dalších norem.  

Kompetence neboli způsobilost člověka pracovat a žít v moderní společnosti je v odborné literatuře 

vymezena nejednotně, vždy záleží na kontextu a prioritách, ve kterých je toto činěno. Dle slovníku 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompetence,2010) kompetence znamená schopnost, způsobilost nebo 

oprávnění. 

- V běžné řeči znamená nejčastěji předpoklady pro úspěšný výkon nějaké činnosti, práce či 

funkce. 

- V personalistice se rozlišují profesní kompetence a kompetence k řízení. 

- Ve školství se často hovoří o klíčových kompetencích, což mají být dovednosti, rozhodující pro 

budoucí společenské nebo profesní uplatnění mladého člověka. 

- V ústavním a veřejném právu znamená kompetence svěřené pravomoci určitého orgánu nebo 

úředníka rozhodovat o určitých věcech. Pro věci mimo tuto oblast není daný orgán 

kompetentní. 

- V biologii znamená schopnost buněk přijímat DNA zvenčí. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompetence,2010
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Několikeré významy pojmu kompetence v andragogice a personálním řízení shrnuje Beneš (2004):  

1. Kompetence mohou označovat formální věcnou a odbornou zodpovědnost a pravomoc 

nebo oprávnění. 

2. Kompetence je schopnost vystupovat v určitých situacích a situacích jako expert, je 

schopnost a připravenost jedince racionálně a přiměřeně jednat v profesním, 

společenském a soukromém životě. Na rozdíl od kvalifikace vyjadřují kompetence reálné 

jednání v reálných situacích. 

3. Kompetence se také vztahuje ke schopnosti jednotlivce či organizace prosadit se 

v konkrétních situacích soutěže a konkurence (Beneš a kol. 2004, s. 57). 

Kompetence je nejčastěji vnímána jako „pravomoc nebo schopnost vykonávat určitou funkci. Je 

chápána jako soubor způsobů chování, které určité osoby ovládají lépe než jiné“. (Palán, 2002, 

s. 99) Klíčové kompetence dle Vetešky představují „orientaci na trh práce a osobnostní 

předpoklady. Nemají přímý vztah ke konkrétnímu pracovnímu místu a zahrnují celé spektrum 

kvalifikací, ne jen úzce odborných, a proto mají delší životnost a uplatnění“. (Beneš a kol. 2004, 

s.37) Dle Hroníka (2007) je kompetencí trs znalostí a vlastností, který podporuje dosažení cíle. 

Tento trs je pozorovatelný ze vzorku chování. „Kompetence jsou pozorovatelné způsoby, pomocí 

kterých dosahujeme efektivních výkonů“. (Hroník, 2007, s. 61) Hroníkovo pojetí především 

akcentuje člověka jako rozhodující činitele a ne jen jeho vlastnosti. 

Profesní kompetence, která představuje určitou schopnost pracovníka a vnitřní motivaci zastávat 

určitou pracovní pozici, hrát pracovní role a dosahovat žádoucí úrovně pracovního výkonu (Mužík, 

2006). Klíčové kompetence zahrnují „schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další 

charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých 

pracovních a životníc situacích“. (Belz, Siegrist, 2001, s. 13) Jsou založeny na aktivitách, nikoli 

pouze na vědomostech. Získávání klíčových kompetencí je celoživotní, individuální proces, který 

slouží rozvoji osobnosti. Klíčové kompetence popsal poprvé v r. 1974 Dieter Mertens, který se 

přihlásil ke kognitivnímu přístupu orientovanému na jednání. Jeho seznam klíčových kompetencí je 

následující: 

 Základní kompetence – základní myšlenkové operace jako předpoklad zvládání různých 

situací a požadavků. 

 Horizontální kompetence – schopnost získávat a porozumět informacím. 

 Rozšiřující prvky – vědomosti v rovině základních kulturních technik a znalostí pro určité 

povolání. 

 Dobové faktory – doplňovat mezery ve znalostech vzhledem k novým poznatkům (Belz, 

Siegrist, 2001, s. 28). 

Potenciál k disponování kompetencemi je individuální. Již zmínění autoři Belz a Siegrist (2001) 

tento jev nazývají kompetence k jednání, která se vyvíjí za spolupůsobení – sociální kompetence, 

kompetence ve vztahu k vlastní osobě a kompetence v oblasti metod. 

 Sociální kompetencí rozumíme: schopnost týmové práce, kooperativnost, schopnost čelit 

konfliktním situacím, komunikativnost. 

 Kompetencí ve vztahu k vlastní osobě rozumíme: kompetentní zacházení se sebou samým, 

být svým vlastním manažerem, schopnost reflexe vůči sobě samému, vědomí rozvíjení 

vlastních hodnot a lidského obrazu, schopnost posuzovat sám sebe a dále se rozvíjet. 

 Kompetencí v oblasti metod rozumíme: plánovitě, se zaměřením na cíl uplatňovat odborné 

znalosti, vypracovávat tvořivé, neortodoxní řešení, strukturovat a klasifikovat nové informace, 

dávat věci do kontextu, poznávat souvislosti, kriticky přezkoumávat v zájmu dosažení inovací, 

zvažovat šance a rizika (Belz, Siegrist, 2001, s. 167). 
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Když vyjdeme z pojetí kompetencí podle Belze a Siegrista vidíme, že kompetence v oblasti 

právního systému se opírají o sociální prvky kompetencí, tj. schopnost člověka žít mezi lidmi 

a v prostředí, kde je chování a jednání člověka regulováno právním systémem a normami. Dále se 

tyto kompetence opírají o vztah člověka ke své vlastní osobě, tj. o sebereflexi a uvědomění si 

svého postavení ve společnosti. V neposlední řadě jde i o kompetence v oblasti metod, tj. mít 

určité právní vědomí a schopnost aplikovat právní normy, ale i společenský konsenzus ve svém 

jednání a chování. 

Teoretický konstrukt vztahu občana a státu lze znázornit takto: 

 

Obrázek č. 1: Vztah Občan a stát, působení právního systému 

Stát Právní systém 

Osvěta Informace 

Občan 

Média Vědomosti 

Vzdělávání a učení 

Znalosti 

Právní vědomí 

Zdroj: vlastní konstrukt 

Stát je reprezentován mocí zákonodárnou (parlamentem), výkonnou (vládou) a soudní. Po stránce 

právního systému je možno konstatovat, že postihuje oblast ústavního práva, trestního práva, 

správního práva, občanského a obchodního práva. Ročně je v České republice schváleno 

a vstupuje velmi mnoho zákonů a na ně navazující podzákonné normy, vyhlášky, směrnice apod. 

Vzniká tak pro občana velmi nepřehledný systém, ve kterém občan nemá šanci se orientovat. Díky 

ne vždy kvalitní práci našeho parlamentu vznikají velmi často novely přijatých zákonů, které dále 

situaci komplikují a to nejen pro „běžné“ občany, ale i pro odborníky. Informace o právních 

normách a jejich vlivu na práci a život člověka jsou velmi důležité, neboť v případě, kdy se člověk 

dostane do složitých pracovních a jiných životních situací a jednání, do určité míry platí to, co 

všichni známe – že neznalost zákona naomlouvá. 

V podstatě můžeme mluvit o třech hlavních kanálech, kterými „proudí“ právní informace 

k občanovi. Jde o osvětu, resp. právní osvětu, která spočívá v cílevědomém šíření informací 

o právním systému, zákonech, normách s cílem ovlivnit jednání a chování lidí tak, aby se 

pohybovali v určitém právním rámci, popřípadě věděli o právních normách, které mohou využít ve 

svůj prospěch (např. spotřebitelská osvěta). Právní osvěta se realizuje často z iniciativy státu, ale 

i občanského sektoru v médiích, a to médiích klasických (noviny, časopisy, rozhlas, TV) nebo 

elektronických, zvláště na internetu a sociálních sítích. Třetím kanálem je právní vzdělávání 

a učení. Jde zejména o klasické, distanční či kombinované kurzy, v nichž se dospělí lidé pod 

vedením lektora systematicky seznamují s novými právními normami, které ovlivňují jejich život.  

Jako příklad ze současnosti je možno se zmínit o kurzech k novému občanskému zákoníku, který 

přináší řadu převratných změn. Vzdělávací činnost je kombinovaná se samoučením, tj. aktivní 

činností člověka spočívající ve vyhledávání potřebných informací o právních normách 

a předpisech. Výsledkem právního vzdělávání a učení je zpracování informací, tj. sumy faktů, které 

dospělý člověk nemůže ve svém životě pominout (např. z dopravy). Když si určitý člověk tyto 

informace osvojí, tj. zapamatuje a vybaví je v určitých situacích, mluvíme o vědomostech. Znalosti 

jsou v podstatě vědomosti podložené osobní zkušeností člověka v daném pracovním prostředí. 
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O právním vědomí člověka pak hovoříme v situacích, kdy člověk si vytvořil systém právního 

myšlení, které předurčuje jeho chování a jednání v pracovních i životních situacích. Právní vědomí 

též umožňuje lidem předvídat možné problémy a možné právní důsledky své činnosti.  

Co je pro osvojení právních informací z hlediska andragogiky nejdůležitější? Uvedený proces lze 

ukázat jako další teoretický konstrukt. 

 

Obrázek č. 2: Proces osvojování právních informací 

Zdroj: vlastní konstrukt 

Odpověď na výše položenou otázku není jednoduchá. Chtěl bych Vás nyní seznámit s východisky 

tohoto problému. Prvním předpokladem právního vědomí je formování tzv. fluidní kompetence 

člověka. Autoři tohoto termínu jsou němečtí andragogové Erpenbeck a von Rosenstiel (2003). 

Podle nich fluidní kompetence představuje „schopnost člověka najít spojitost svého chování 

a jednání s požadavky určité specifické situace. Jde zejména o životní problém, nejasnou situaci, 

ve které se člověk nachází, nejasný cíl jeho jednání a chování a neznámé prostředky, jak se ze 

situace dostat“. Tyto situace jsou násobeny tzv. dynamickým polem (mnoho aktérů) a převážně 

restriktivními vztahy člověka se svým okolím. Je možno říci, že vrcholem fluidní kompetence je 

schopnost člověka umět a jednat podle organizace vlastního já a podle úrovně jeho právního 

vědomí. 

Druhým předpokladem formování právního vědomí člověka je jeho tvůrčí schopnost. Podle 

slovenského pedagoga Tumy je tvůrčí schopnost člověka podmíněna zejména genetickými 

dispozicemi, kdy profilování intelektu začíná již v dětském věku. Dále je pro tvůrčí schopnost 

člověka důležitá jeho interakce s prostředím, které člověk svojí cílevědomou činností sám mění 

a přizpůsobuje svým potřebám. S tím souvisí i tzv. inovační aktivita člověka. Podstatou tohoto jevu 

je skutečnost, že člověk nejen snímá a akceptuje venkovní skutečnost, ale následně ji modifikuje 

a přetváří podle představ o svém životě. V úvahách o celoživotním učení si lze vypůjčit myšlenky 

německé pedagožky Very Birkenbihl. Ta hovoří o tom, že celoživotní učení je fyziologicky 

nezbytné pro přežití organizmu člověka a toto učení charakterizuje jeho integraci nového poznání 

a stávající sítě vědomostí a znalostí a jako aktivizaci myšlenkových pochodů člověka. 

Uvedení autoři Erpenbeck a von Rosenstiel (2003) neuvádějí konkrétní mechanismy formování 

tzv. fluidní kompetence člověka. Je to asi proto, že fluidní kompetence je vlastně neviditelná těžko 

postižitelná schopnost člověka jednat v určitých životních situacích. V právním prostředí si tuto 

kompetenci můžeme blíže rozebrat takto. Prvním stupněm je vymezení a formulace tzv. informační 

potřeby člověka. Člověk umí přesně vymezit typ a rozsah informací, které potřebuje. V druhé a třetí 

fázi jde o dovednost najít zdroje a vyhledat potřebné právní informace, ovládnutí postupů například 

Fluidní kompetence 

Tvůrčí schopnost 

Celoživotní učení 
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na internetu apod.  V neposlední řadě jde o zkušenost formulovat relevantní otázky a hledat na ně 

odpovědi. Ve čtvrté fázi jde o schopnost rozpoznat věrohodnost informačních zdrojů a posoudit 

informační hodnotu získaných informací z hlediska svých potřeb. V páté fázi jde v zásadě 

o „přidanou hodnotu“ v celém procesu, kdy člověk dané právní informace umí využít ve svém 

chování a jednání. V poslední fázi (není již nezbytná) se člověk učí své poznání komunikovat se 

svým okolím a předávat své informace a zkušenosti.  

Obecně je možno říci, že každý člověk v současné společnosti musí zpracovat určité množství 

právních informací, aby udržel své jednání a chování v mezích právního systému a v mezích 

jednotlivých zákonů. Zjednodušeně řečeno tato schopnost mu umožňuje žít profesní i osobní život 

na svobodě, ve společenském prostředí. Když z výše uvedených možností osvojování právních 

norem zvolí cestu vzdělávání a učení, určitě mu to kultivuje jeho osobnost, posiluje právní vědomí 

více, než když je pouze pasivním adresátem právního poradenství od odborníků. Nicméně jsou 

v životě člověka i situace, kdy se může dostat až na hranu zákona a ocitnout se jako odsouzený ve 

výkonu trestu.  

Ve vězeňské praxi představuje vzdělávání a učení odsouzených důležitý resocializační prvek. Za 

rok 2014 poslali soudci do věznic téměř 13% práceschopných lidí, 60% z nich nastoupilo ve vězení 

do práce, 10 % z nich se dále vzdělává. Příkladem může být známý sochař Opočenský, který se 

v době svého trestu za zneužívání mladých dívek vyučil strojním zámečníkem na CNC strojích 

a tyto dovednosti pak po propuštění využil ve své další umělecké činnosti. Co se týká zařazení 

propuštěných do běžného života je zajímavý průzkum společnosti LMC z ledna letošního roku, do 

kterého se zapojilo 241 zaměstnavatelů. Z průzkumu vyplynulo, že člověka se záznamem 

v trestním rejstříku nezaměstná 55 % firem. Buď to odporuje jejich vnitřním předpisům, nebo mají 

špatné předchozí zkušenosti. Častým důvodem jsou také nedostatečné pracovní návyky, krátká či 

zastaralá praxe a v neposlední řadě i případné exekuce vůči propuštěným či problémy s bydlením. 

Z toho vyplývá nezbytná pomoc státu i neziskových organizací lidem, kteří absolvovali trest odnětí 

svobody. Nezdar při hledání práce, rozpad rodiny a dalších vztahů, další trestná činnost, návrat za 

mříže je typickou situací propuštěných. O kolik lidí jde? V uplynulém roce bylo 13 tisíc lidí vězňů 

propuštěno, z toho čtyři tisíce podmíněně. 68 % sledovaných firem přitom chce výpis z trestního 

rejstříku.  

Řada firem podle zmíněného průzkumu požaduje trestní bezúhonnost i pro nejobyčejnější 

manuální profese. Myslím si, že takový požadavek je oprávněný jen v takovém případě, kdy to 

ukládá příslušný zákon, jako např. u pedagogických, sociálních či zdravotnických pracovníků či 

u funkcí ve státní službě. Z průzkumu dále vyplynulo, že jen málo firem využívá dotací z úřadů 

práce, které lze získat na zaměstnání osob se záznamem v rejstříku trestů. Na druhé straně 

registrujeme aktivity neziskových organizací, jednotlivých kurátorů, městských úřadů, které pro tyto 

lidi vytvářejí pracovní místa. Příkladem je podnikatelka Kateřina Pitáková, která blízko pražské 

Florence provozuje kavárnu Dismas, kde zaměstnává jen osoby s trestní minulostí. Dalším 

zajímavým příkladem prizonizace osobnosti je situace pana Jonáka, bývalého majitele Discolandu 

Sylvia v Praze. Ten se vrátil z výkonu dlouhodobého trestu za vraždu manželky v situaci, kdy 

neznal nové informační a komunikační technologie jako je mobilní telefon, e-mail či internet. 

Cílem vzdělávání ve výkonu trestu je připravit jedince na samostatný způsob života. V oblasti 

vzdělávání odsouzeného zajišťuje věznice zájemcům podmínky pro získání/získávání nové 

kvalifikace (kuchař, zdravotník, kadeřník), případně obnovení kvalifikace (například svářečského 

průkazu, zkoušky elektrikářů z vyhlášky č. 50/1978 Sb., a jiné) anebo zvyšování pracovní 

kvalifikace (obsluha kotlů). Odsouzený si tím zvýší i svou všeobecnou informovanost, odbornou 

zdatnost a lepší podmínky v rámci zaměstnanosti ve výkonu trestu odnětí svobody i vytvoření si 

vhodnějších podmínek po návratu do civilního života v období hledání uplatnění se na trhu práce. 
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Pokud je zařazen do denní formy studia, je tato vzdělávací aktivita posuzována u daného jedince, 

jako by byl zařazen do práce. Vzdělávání se uskutečňuje na odloučených pracovištích nebo je 

zajišťuje oddělení výkonu trestu. Při vzdělávání odsouzených mladistvých spolupracují vězeňské 

orgány se školami a s orgány státní správy a samosprávy ve školství.  

V dokladech odsouzených nesmí být zmínka o tom, že se vzdělávali ve výkonu trestu odnětí 

svobody (VTOS). Odsouzeným ve věznici s dohledem, s dozorem nebo ve věznici pro mladistvé, 

může být ředitelem věznice umožněn volný pohyb mimo věznici k docházce do školy. V případě 

nedokončení studia během VTOS (například v případě podmínečného propuštění) mohou studium 

dokončit v příslušné škole.  

Na resocializaci, tedy znovu začlenění vězněného jedince zpět do společnosti, se podílí více 

faktorů. K těm hlavním patří výchova a vzdělávání, jejichž výsledkem je vzdělání. Vzdělání jako 

takové podporuje humánní a demokratické hodnoty, větší sociální a ekonomickou zodpovědnost 

a samostatnost. Pomáhá jedinci uplatnit se lépe na trhu práce, a tak přispívá k dosažení nižší míry 

nezaměstnanosti. Další efekt můžeme spatřovat ve snižování nákladů státu na různé formy 

sociální výpomoci, sociální dávky a další finanční výdaje.  

Právo na vzdělání je v České republice ústavně zaručeno a zakotveno v čl. 33 Listiny základních 

práv a svobod. V průběhu výkonu trestu odnětí svobody je odsouzeným podle zákona č. 169/1999 

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů omezen či přerušen výkon 

určitých ústavně zaručených práv a svobod. Mezi ně však nepatří právo na vzdělání odsouzeného. 

Účelem výkonu trestu odnětí svobody je chránit společnost před pachateli trestných činů, 

zabránění odsouzenému v dalším páchání trestných činů a dále výchova odsouzeného k tomu, 

aby vedl řádný život.  

Výchova ve věznicích je důležitým prostředkem práce s vězněm a přispívá k humanizaci 

vězeňství. Rovněž je významným prostředníkem/prostředkem k umožnění opětovného zařazení 

propuštěného vězně do společnosti. Zřejmě proto je prvním bodem Doporučení Výboru ministrů 

Rady Evropy č. (89) 12/1989 zabývající se výchovou ve vězení stanoveno, že všichni vězni mají 

mít přístup k výchově. Výchova by podle tohoto doporučení měla zahrnovat základní vzdělání, 

odbornou výchovu, kulturní a tvořivé činnosti, tělesnou výchovu a sporty, sociální výchovu 

a možnost navštěvovat knihovnu.  

Koncem 70. a začátkem 80. let 20. století pociťovaly podniky zaměstnávající nejvíce odsouzených, 

a zabývající se kovoobráběním, stále častěji nedostatek kvalifikovaných odsouzených, a tak 

nastávala doba pro radikálnější řešení. Navíc stále neexistovala řádná školská instituce, která by 

v souladu s obecně platnými normami poskytla odsouzeným vzdělání podložené vydáním 

vysvědčení. Posun v oblasti vzdělávání odsouzených přinesl zákon č. 14/1978 Sb., kterým došlo 

k závažné přestavbě systému základních a středních škol a k prodloužení povinné školní docházky 

do 16 let věku. To byl impuls k zahájení jednání mezi tehdejší Správou Sboru nápravné výchovy 

ČSR a ministerstvem školství. Ve smyslu nových školských předpisů měla být vytvořena 

vzdělávací instituce pro občany nacházející se ve výkonu trestu odnětí svobody, která měla být 

řádně zaregistrována v síti školských zařízení státní správy a měla mít i potřebné pravomoci. 

Současně byly vybrány první učební obory, které by se měly v jednotlivých vzdělávacích 

střediscích vyučovat: stavební výroba, elektrotechnická výroba, strojírenská výroba a důlní provoz.  

Systém vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody procházel zásadními změnami. Dne 30. 

ledna 2007 byla nařízením ministra spravedlnosti č. 1/2007 zřízena škola pro osoby ve výkonu 

vazby nebo trestu odnětí svobody s názvem Střední odborné učiliště, Praha 4, Na Veselí 51, PSČ 

140 67, jako organizační jednotka Vězeňské služby ČR. Střední odborné učiliště je výchovně 

vzdělávací zařízení, poskytující osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody:  
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a) přípravu pro výkon povolání a odborných činností v učebních a studijních oborech,  

b) doplnění základního vzdělání v kurzech pro získání základního vzdělání, 

c) doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích kursech. 

Zpráva Českého helsinského výboru, zaměřeného právě na možnosti vzdělávání ve věznicích 

konstatuje, že považuje nastavený systém vzdělávání za velmi vyhovující a snad jenom 

upozorňuje na malé nedostatky, jako je potřeba nerovné postavení studujících v denním studiu se 

zaměstnanými odsouzenými ve smyslu jejich finančního ohodnocení a dovybavení knihoven 

cizojazyčnou a dobrou literaturou. Za nejdůležitější je v této zprávě uvedeno doporučení, které se 

týká vězňů, usilujících o studium na středních či vysokých školách, které však Vězeňskou službou 

České republiky není nabízeno a tito zájemci si celou problematiku musí řešit individuálně. 

Krátký exkurz do problematiky vzdělávání ve vězeňských zařízeních České republiky řečí 

současných platných paragrafů: 

O vzdělávání odsouzených hovoří zákon č. 169/1999 Sb. ze dne 30. června 1999, o výkonu trestu 

odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.Podle § 29: Zaměstnávání a vzdělávání 

odsouzených, vytváří věznice podmínky pro to, aby odsouzení mohli získat a zvyšovat si svoji 

pracovní kvalifikaci a rozšiřovat si svoji všeobecnou informovanost. 

Podle § 34: Vzdělávání odsouzených se odsouzeným, u nichž jsou pro to předpoklady, obvykle 

umožní, aby si získali vzdělání na základní nebo i střední škole,  

anebo se zúčastnili dalších forem vzdělávání, které jim umožní získat a zvyšovat si svoji pracovní 

kvalifikaci. Odsouzení zařazení do denní formy studia jsou pro účely tohoto zákona posuzováni 

jako odsouzení zařazení do práce. 

Dále se vzděláváním odsouzených zabývá vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu 

trestu odnětí svobody, hlava čtvrtá.  

Podle § 36: Realizace programu zacházení se vzdělávacími aktivitami programu zacházení rozumí 

vzdělávání organizované či realizované středním odborným učilištěm, učilištěm a odborným 

učilištěm, dále jde o vzdělávání vedené či kontrolované zaměstnanci oddělení výkonu trestu 

(oddělení výkonu vazby a trestu) a o vzdělávání v korespondenčních kursech a v síti základních, 

středních, vyšších odborných nebo vysokých škol České republiky. 

Podle § 46: Vzdělávání odsouzených je vzdělávání součástí programů zacházení s odsouzenými. 

Zajišťují ho zpravidla odloučená pracoviště středního odborného učiliště, učiliště a odborného 

učiliště. Ve věznicích, v nichž nejsou zřízena odloučená pracoviště středního odborného učiliště, 

učiliště a odborného učiliště, zajišťuje vzdělávání odsouzených oddělení výkonu trestu (oddělení 

výkonu vazby a trestu).  

Při zabezpečování povinné školní docházky mladistvých odsouzených spolupracují orgány 

Vězeňské služby s příslušnými školami a orgány státní správy a samosprávy  

ve školství. 

Z dokladů o vzdělávání odsouzených nesmí být patrné, že byly získány ve výkonu trestu. Tuto 

skutečnost lze považovat za významný motivační faktor pro rozhodování odsouzených o zahájení 

studia ve výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzení, kteří nedokončí studium v době výkonu trestu, 

mají právo studium dokončit v příslušné škole. V praxi to znamená, že je-li odsouzený propuštěn 

z výkonu trestu odnětí svobody dříve než mohl ukončit studovaný obor, např. z důvodu 

podmíněného propuštění, umožňuje Vězeňské službě ČR dokončení studia v místě, kde bylo 

zahájeno, tedy v příslušné věznici. Odsouzeným, vykonávajícím trest ve věznici s dohledem, 
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věznici s dozorem nebo věznici pro mladistvé, může ředitel věznice povolit volný pohyb mimo 

věznici k docházce do školy v civilním sektoru. Odsouzeným zařazeným do některé z forem 

vzdělávání věznice vytvářejí vhodné podmínky pro studium, a to jak prostorové, tak organizační. 

Výchova ve věznicích je důležitým prostředkem práce s vězněm a přispívá k humanizaci vězeňství 

a dále je důležitým prostředkem k umožnění opětovného zařazení propuštěného vězně do 

společnosti. Zřejmě proto je prvním bodem Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (89) 

12/1989 zabývající se výchovou ve vězení stanoveno, že všichni vězni mají mít přístup k výchově. 

Výchova by podle tohoto doporučení měla zahrnovat základní vzdělání, odbornou výchovu, 

kulturní a tvořivé činnosti, tělesnou výchovu a sporty, sociální výchovu a možnost navštěvovat 

knihovnu. Zákon č. 169/1999 Sb. v § 2 stanovuje, že „s odsouzenými ve výkonu trestu se musí 

jednat tak, aby bylo zachováno jejich zdraví, a pokud to doba výkonu trestu umožní, podporovaly 

se takové postoje a dovednosti, které odsouzeným pomohou k návratu do společnosti a umožní 

vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.“ 

Otázky související se vzděláváním a pracovním uplatněním vězněných osob jsou středem 

pozornosti vedení Vězeňské služby ČR stále. Dokladem toho je také informace v časopise „České 

vězeňství“ (4/2014, s. 12). Uvádí se zde, že, nejpozději do konce dubna 2016 vyrostou ve 

vězeních v Novém Sedle, v Opavě a v Příbrami nové dílny a učebny určené pro rekvalifikační 

a vzdělávací aktivity vězňů. Vyšší kvalifikace usnadní propuštěným začlenit se zpět do společnosti 

a sníží tak u nich riziko opakování trestné činnosti. Dílny budou postaveny díky finanční podpoře 

z Norských fondů 2009 – 2014. (Poznámka: Vězeňská služba ČR realizuje z Norských fondů 2009 

– 2014 prostřednictvím programu CZ 15 – prioritní oblasti 32 Nápravné služby včetně 

alternativních trestů pět předem definovaných projektů, které jsou primárně zaměřené na integraci 

odsouzených zpět do společnosti v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti 

lidských práv, vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR a výstavbu nových prostor pro 

zacházení s odsouzenými.) 

Konkrétně ve Věznici Nové Sedlo bude rekonstruován rozestavěný objekt kotelny, který se 

nachází ve výrobní zóně areálu věznice, a následně zde bude vybudováno centrum teoretické 

a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně pro vzdělávání odsouzených. 

Vězni po absolvování rekvalifikačních kurzů v těchto specializacích získají certifikáty. Rovněž ve 

věznici Opava na místě bývalé kotelny vzniknou prostory pro zaměstnávání a vzdělávání 

odsouzených. Dosud zde chybělo specializované pracoviště pro vězeňkyně, které nemohou 

vykonávat pracovní činnosti mimo areál věznice. Předpokládá se vybudování výrobní dílny až pro 

25 osob a dvě učebny s kapacitou dalších 25 lidí, kde odsouzené ženy budou moci například 

absolvovat kurz pracovněprávního poradenství. Také v areálu věznice Příbram má z ocelové 

konstrukce vyrůst zcela nová jednopodlažní výrobně vzdělávací hala. V objektu budou umístěny 

učebny, kabinety a dílny, ve kterých vězni projdou profesní přípravou a absolvují edukačně-

zájmové aktivity. Frekventantům přiblíží základy obsluhy počítačů, dovednosti v jednoduchých 

kuchařských činnostech a obsluhu v restauračních zařízeních apod. 

Závěrem je nutno poznamenat, že problematika právního vědomí, úlohy vzdělávání v procesu 

osvojování právních informací není dosud v odborné literatuře komplexně zpracovaná. V tomto 

kontextu připravuji své teoretické analýzy a empirická šetření v rámci doktorské dizertace. 

Podobně je možno vidět i situaci ve výkonu trestu, kde by mělo vzdělávání hrát stále důležitější roli 

při resocializaci odsouzených, kteří se dříve nebo později zařadí jako občané do společnosti. 

I v tomto směru je potřeba zajistit relevantní data o celkové situaci a přejít k určitým predikcím 

týkající se možností začlenění těchto lidí nejen do pracovního procesu, ale také do sítě 

společenských vazeb.  
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Abstrakt příspěvku: 

Další vzdělávání je jednou z fundamentálních etap celoživotního učení společně s počátečním 

vzděláváním. Zahrnuje neformální a formální vzdělávání a značí se velkou rozmanitostí, proto je to 

oblast těžce analyzovatelná. Problémem je celková nedostatečná pozornost, nesystematičnost 

a absence jednotného rámce dalšího vzdělávání. Zájmové vzdělávání je jedním z jeho segmentů, 

který není dostatečně vnímán a analyzován. Příspěvek se zabývá problematikou dalšího 

vzdělávání a oblastí zájmového vzdělávání. Pohledem na vybrané výzkumy neformálního 

vzdělávání ve  volném čase a analýzou vlastního dotazníkového šetření zájmového vzdělávání. 

Abstract of the paper: 

Further education is one of the fundamental phase of lifelong learning together with initial 

education. It includes informal and formal education and is denoted great diversity, therefore it is 

an area heavily analyzable. The problem is the overall lack of attention, unsystematic and lack of 

a unified framework for further education. Interest education is one of its segments, which is not 

adequately perceived and analyzed. The contribution deals with issues of further education and 

areas of interest education. View of selected researches informal education in leisure time and 

analysis of own a questionnaire survey interest education.  

 

 

Úvod 

Společnost se dynamicky vyvíjí, žíjeme v turbulentní době, která přináší stále nové a nové 

poznatky a změny, což jednoznačně vyvolává potřebu schopnosti na tyto změny pružně reagovat. 

Nové změny, rozvoj informačních a komunikačních technologií a masírování médii 

zprostředkovávající informace vyžadují potřebu dalšího vzdělávání. Společnost si žádá 

vzdělaného, kvalifikovaného a vysoce přizpůsobivého jedince, jenž bude schopen odolat tlaku 

a možným nárokům společnosti, což bude vyžadovat stále vyšší nároky na pracovní sílu 

v souvislosti se vzděláváním, a taktéž se zvyšováním kvalifikace a kompetencí ve vazbě na vlastní 

profesi. Společnost přechází od společnosti informací ke společnosti znalostní, v jejímž těžišti jsou 

vyzdvihováni a upřednostňováni takoví jedinci, kteří dokáží rychle, správně a koordinovaně 

pracovat s velkým množstvím informací s cílem jejich aplikace a použití do běžných procesů ve 

společnosti. Zejména je důležité, aby jedinci tyto informace nejen získávali, ale také je uměli 

přeměnit do znalostí, které jsou těžištěm a fundamentem ve společnosti. Znalosti se vytváří díky 

učení se z informací, a v tom je spatřován hlavní úspěch společnosti a ekonomiky.  
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Učíme se po celý život, učení nekončí absolvováním konkrétního stupně vzdělání, ale stále 

pokračuje, aniž bychom si to uvědomovali. Nové poznatky se získávají nejen v rámci formálního 

vzdělávání, ale také prostřednictvím neformálního vzdělávání (kurzy, besedy, semináře, …) a také 

informálního vzdělávání (učení), díky kterému se získávají poznatky a osvojují dovednosti 

z každodenních zkušeností,  činnostmi v práci, v rodině, ale také ve volném čase. A právě ve 

volném čase se realizuje jeden ze segmentů dalšího vzdělávání dospělých a to zájmové 

vzdělávání dospělých. Další vzdělávání, které začíná po ukončení konkrétního stupně vzdělání, 

jehož škála zaměření je velmi rozmanitá na získání znalostí, dovednostní či zkušeností, se člení na 

další profesní vzdělávání, občanské vzdělávání a již zmiňované zájmové vzdělávání. Tento 

příspěvek je zaměřen na zájmové vzdělávání dospělých, které napomáhá dospělému jedinci  se 

kultivovat a saturovat jeho individuální zájmy a potřeby a to ve volném čase. Tak, jak jsou pestré 

zájmy a koníčky jedinců, tak je i velmi různorodá škála zájmových vzdělávacích aktivit. Lze 

spatřovat i fakt, že mnohé podnikatelské subjekty participují na zájmovém vzdělávání, jelikož 

k rozvoji lidských zdrojů, které jsou jejich klíčovým elementem, dochází pomocí kultivace 

osobnosti. Přesto lze konstatovat, že zájmovému vzdělávání není věnována dostatečná pozornost, 

a více je preferováno další profesní vzdělávání. K jeho fundamentálním znakům patří zejména 

volný čas, dobrovolnost, saturace individuálních zájmů, neutilitárnost, pestrost obsahu či svoboda 

selekce.  

Síla v zájmovém vzdělávání je spatřována v sebevzdělávání a v sebevýchově. Iniciativa je na 

samotném jedinci, on rozhoduje, jaké oblasti zájmů chce uspokojit, ve kterých chce rozšířit 

poznatky, sám si vytváří učební cíle, identifikuje lidské i materiální zdroje, jenž jsou potřeba pro 

samotné učení, selektuje a realizuje odpovídající učební strategie, a v neposlední řadě se snaží 

o vyhodnocení vlastních učebních výsledků.15 

Vzdělávání představuje důležitou součást každého z nás v průběhu celého života. Mluví se 

o takzvaném konceptu celoživotního učení, kdy učení probíhá po celý život. Je to prakticky 

nekončící proces. Vzděláním získává člověk nové informace, znalosti, dovednosti, aktualizuje 

stávající, ale také patří k základním elementům udržení pracovní síly na trhu práce a je 

prostředkem proti boji s nezaměstnaností.  

Příspěvek obsahuje tři kapitoly. První kapitola je věnována vymezení oblasti dalšího vzdělávání 

v kontextu celoživotního učení, kde jsou představeny jednotlivé složky – další profesní vzdělávání, 

občanské vzdělávání a zájmové vzdělávání, kterému je věnována větší pozornost. Následující 

kapitola se zabývá vybranými realizovanými výzkumy v rámci projektů. Půjde o projekt „Vzdělávání 

dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje,“ z kterého 

autorka analyzovala článek s názvem „Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase,“ 

který je stěžejní v rámci řešené problematiky zájmového vzdělávání dospělých. Druhý výzkumný 

projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání 

negativních dopadů sociální diferenciace v ČR,“ z kterého byl zvolen k analýze článek „Trávení 

volného času v České republice ve srovnání s evropskými zeměmi.“ Tyto články poukazují na 

výsledky, které se týkají řešené problematiky zájmového vzdělávání a volného času, ve kterém je 

tento typ vzdělávání realizován. Třetí kapitola je věnována vyhodnocení vlastních realizovaných 

dotazníkových šetření týkající se významu a pozice zájmového vzdělávání dospělých a volného 

času jako faktoru kvality života. V průběhu této kapitoly je poukázáno na možné odlišnosti 

výsledků, které byly zpracovány v rámci článků z výzkumných projektů. Přestože vzorek 

respondentů autorčiných dotazníkových šetření není velkého rozsahu, i tak výsledky přinášejí 

zajímavá zjištění. 

                                                
15 TURECKIOVÁ, M. Další vzdělávání jako nástroj rozvoje jednotlivce i společnosti. 1. vyd. Praha: Educa Service, 
Česká andragogická společnost, 2008. s. 33 – 34. ISBN 978-80-87306-00-0 



60 

Cílem příspěvku je poukázat na podstatu a významnost dalšího vzdělávání dospělých a v něm 

vymezit pozici zájmového vzdělávání dospělých, který je prvkem, jenž je přehlížen a dosud málo 

prozkoumán a to i přes to, že jeho kořeny spadají hluboko do historie. Vybranými výzkumy 

v oblasti neformálního vzdělávání a trávení volného času ve vztahu k zájmovému vzdělávání se 

autorka příspěvku snaží vystihnout výsledky týkající se způsobu trávení volného času a participace 

na zájmovém vzdělávání ve volném čase včetně vyhodnocení vlastních dotazníkových šetření 

zabývající se touto problematikou.  

Vymezení dalšího vzdělávání v kontextu celoživotního učení 

Koncept celoživotního učení, jenž představuje aktivity formalizované či neformální související 

s učením a vedou k rozvoji a kultivaci osobnosti z hlediska získání a dalšího zdokonalení znalostí, 

dovedností či odborných předpokladů. Lze konstatovat, že se jedná o kontinuální proces 

probíhající po celou dobu života. Po skončení určitého stupně vzdělání neznamená, že další 

vzdělávání není potřeba. Právě naopak, společnost se musí neustále vzdělávat nejen v rámci 

profesní oblasti, ale i z hlediska osobní. Fundament je spatřován již v útlém dětství, každý se 

účastníme základního i všeobecného vzdělávání. Celoživotní učení lze chápat jako systém, který 

napomáhá zabezpečit a osvojit princip, že každý se naučí učit se, ale zejména, že k učení bude 

vzhlížet pozitivním přístupem.  

Proces celoživotního učení představuje formální, neformální a informální vzdělávání, které se 

mohou prolínat a vzájemně doplňovat. Formální vzdělávání se uskutečňuje ve vzdělávacích 

institucích, především ve školách. Jaké jsou funkce, cíle, obsahy či organizační formy této formy 

vzdělávání, je ukotveno v legislativě. Po absolvování jednotlivých vzdělávacích stupňů, které na 

sebe vzájemně navazují (základní, střední, vysokoškolské), se obdrží potvrzení (vysvědčení, 

výučný list, maturistní vysvědčení, diplom, certifikát a podobně.) Neformální  vzdělávání je pak 

představováno absolvováním různých kurzů, seminářů, které mají v nabídce nejen soukromé 

vzdělávací instituce, zájmová vzdělávací centra, ale také i instituce zaměstnavatelů, neziskové 

organizace či školy. Toto vzdělávání ale nevede k získání stupně vzdělání, je zaměřeno na rozvoj 

a nabytí nových vědomostí, dovedností či kompetencí, jenž pomohou individuu k posílení pozice 

na společenském žebříčku, ale také v rámci svého profesního uplatnění. Patří sem například 

specificky zaměřené kurzy na různou problematiku, jazykové kurzy, kurzy počítačové gramotnosti, 

rekvalifikační kurzy či specificky orientované přednášky, semináře či kurzy. Posledním typem 

vzdělávání v rámci celoživotního učení je informální vzdělávání, díky kterému získává a osvojuje 

jedinec znalosti a dovednosti, vytváří si a upevňuje postoj či kompetence v rámci každodenních 

aktivit a zkušeností v práci, v rodině či ve volném čase. Nedílnou součástí je též sebevzdělávání, 

kdy jedinec získává znalosti, které ale nemůže nějakým způsobem otestovat. Toto vzdělávání je 

většinou neorganizovaného, nesystematického rázu a nezastřešeno koordinováním 

prostřednictvím institucí. Celoživotní učení je vymezeno dvěma etapami, první etapa představuje 

počáteční vzdělávání a druhá se týká dalšího vzdělávání.  

Počáteční vzdělávání 

Učením neboli vnitřním zpracováním dochází k získávání a osvojení si poznatků, které se 

transformují do vědomostí a znalostí či do dovedností. Tento proces zachycuje vzdělávání, jenž 

probíhá prostřednictvím formální či neformální podoby mezi vzdělavatelem a vzdělávaným. Je 

možné tento systém chápat v úzké vazbě s curriculum vitae, jelikož na jeho základě je 

představováno absolvované vzdělání každého jedince. Prostřednictvím vzdělávání dochází 

k rozvoji osobnosti a celkově jejímu potenciálu za pomocí právě zmiňovaného učení.16 Je důležité 

mít na zřeteli, že ne každý zaujímá pozitivní postoj ke vzdělávání, což může být způsobeno již 

                                                
16 VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých : pedagogické, andragogické a sociální aspekty. 1. vyd. 
Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. s. 16. ISBN 978-80-86723-98-3 
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v útlém dětství v rámci povinné školní docházky, kdy jedinec si nevytvořil kladný vztah k učení, 

potažmo ke vzdělávání. Je tedy zřejmé, že takoví jedinci pak dále nepokračují ve vzdělávání 

a končí ho získáním maturitního vysvědčení či výučného listu. Je zřejmá platnost, že čím má 

jedinec dosaženou vyšší úroveň vzdělání, tím je velká pravděpodobnost lepšího uplatnění na trhu 

práce. S touto platností by se dalo v současné době polemizovat, jelikož dnes již tak neplatí,  

protože je zřejmé, že na trhu práce dochází k „boji“ mezi absolventy nejen středních škol, ale také 

vysokých škol. Lze konstatovat, že se nacházíme v situaci, kdy je trh práce překvalifikován, je 

mnoho absolventů vysokých škol, kteří ne všichni naleznou práci, jenž odpovídá jejich 

dosaženému vzdělání. Často se lze setkat, že absolventi vysokých škol zastávají pracovní pozice, 

které zastávají ti, kteří mají nižší úroveň vzdělání. To je problém, který tady je a zřejmě bude dále 

trvat, proto je důležité, aby se učinily takové kroky, jenž povedou k usměrnění a možné eliminaci 

tohoto jevu.  

Počáteční vzdělávání má základy ve formálním vzdělávacím systému. Rozvíjet svou osobnost, 

svůj potenciál, stejně tak naplňovat své potřeby a zájmy, to jsou atributy, které by měly být 

umožněny každému bez rozdílu a to díky vzdělávání v různých obdobích. Počáteční vzdělávání 

tedy představuje formální vzdělávání – primární, sekundární a terciární a je realizováno především 

v mladém věku, jeho ukončení probíhá kdykoli po absolvování povinné školní docházky, kdy buď 

vstupuje na trh práce nebo se stává ekonomicky neaktivní osobou.  

Do počátečního vzdělávání se zařazuje:17 

 základní vzdělávání: je představováno povinnou školní docházkou a týká se získání 

a osvojení si všeobecných znalostí a vědomostí, bez kterých by jedinec byl negramotný 

 střední vzdělávání: jde o vyšší sekundární stupeň vzdělávání všeobecného či odborného 

rázu. Jedinci absolvují střední odborná učiliště či střední školy, ze kterých získávají výučný 

list či maturitní vysvědčení. Do této sféry spadá také nástavbové studium ukončeného 

maturitní zkouškou a obdržení maturitního vysvědčení. Toto studium je určené pro 

absolventy středního odborného vzdělání ukončeného výučným listem.  

 terciární vzdělávání: jedná se o vzdělávání, které následuje po úspěšném složení 

maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení. Je velmi rozmanité a představuje 

různě orientované odborné či umělecké vzdělání. Do této sféry spadá vysokoškolské 

vzdělávání prostřednictvím vysokých škol, vyšší odborné vzdělávání návštěvováním 

vyšších odborných škol a zčásti i vyšší odborné vzdělávání uskutečňované na 

konzervatořích.  

Další vzdělávání  

Vzdělávání je celoživotní proces, jehož subsystémem je vzdělávání dospělých, které se dále člení 

na vzdělávání ve školách a další vzdělávání. Dospělí jedinci mají možnost se dále vzdělávat ve 

školských institucích (ŽS, SŠ, VOŠ či VŠ) a o tuto formu je velký zájem, zejména v podobě velké 

participace dospělých zájemců o vzdělávání se na vysokých školách v kombinované formě. Lze 

konstatovat, že se jedná o takzvanou druhou šanci vzdělávání, kdy dospělí mají možnost získat 

náhradním způsobem stupeň vzdělání zaměřeného na určitý druh, a nejedná se jen 

o vysokoškolské vzdělání. Je důležité, aby byl přizpůsoben styl a forma výuky, metodika i samotné 

vystupování s dospělými jedinci.18  

                                                
17 VETEŠKA, J. a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha : Educa Service, 2009. s. 
16 - 17. ISBN 978-80-87306-04-8 
18 PALÁN, Z. a LANGER, T. Základy andragogiky. 1.vyd. Praha: UJAK, 2008. s. 95 - 96. ISBN 978-80-86723-58-7 
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Jde o druhou etapu v konceptu celoživotního učení a představuje rozmanitou škálu vzdělávacích 

nabídek k získání specifických vědomostí, znalostí, dovedností či zkušeností, které jsou 

uplatnitelné jak v pracovním, osobním tak také v osobním životě jedince. Probíhá po ukončení 

konkrétního stupně vzdělání, po vstupu na pracovní trh. Lze spatřovat, že další vzdělávání 

částečně splývá s počátečním vzděláváním, jelikož jeho součástí je i formální vzdělávání, jenž 

dospělí jedinci nabydou v rámci školského systému (základní, střední, terciární vzdělávání.)  

Další vzdělávání je členěno na 3 části: 

1) Občanské vzdělávání: představuje takové vzdělávání, jenž je zaměřené na „formování 

vědomí práv a povinností osob v jejich rolích občanských, politických, společenských 

i rodinných a způsobů, jak tyto role zodpovědně a účinně naplňovat.“19 Jedná se o takové 

vzdělávání, které je specificky zaměřené na nabývání vědomostí a zdatností z různorodých 

oblastí vyjadřující práva a povinnosti každého. Problematika je celkem dosti pestrá 

zahrnující například etické, právní, estetické, všeobecně vzdělávací, zdavotnické, 

náboženské, politické či občanské a sociální otázky. Toto vzdělávání by mělo být zcela ve 

státním zájmu a stát by k němu měl také co nejzodpovědněji přistupovat a podporovat, jak 

legislativně tak finančně. Občanské vzdělávání lze sumativně vymezit jako systém, který 

vede k rozvoji a kultivaci osoby jakožto občana dané země. Díky němu dochází k adaptaci 

na měnící se podmínky společenské i politické, vede také k upevnění socializace 

a občanské orientace z hlediska vyznávaných hodnot a celkově k integraci do společnosti. 

 Mohou se spatřovat i možná rizika v podobě vychovávání si občanů k  vlastnímu obrazu, 

neboli takzvaná politická indoktrinace prostřednictvím  občanského vzdělávání.20   

2) Další profesní vzdělávání: jde o formy profesního a odborného vzdělávání během aktivního 
pracovního života, tudíž po ukončení odborného vzdělávání a přípravy na budoucí povolání 
v rámci školského systému. Cílem je, co nejvíce rozvíjet a upevňovat znalosti a dovednosti, 
návyky či postoje, jenž jsou zapotřebí k zabezpečení výkonu konkrétního povolání. 
Sumativně lze konstatovat, že je v úzké vazbě v souvislosti s profesním zařazení 
a samotném uplatnění jedince, tedy má i dopad na jeho ekonomickou aktivitu. K atributům 
pojící se s tímto typem vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání patří rekvalifikační, 
kvalifikační vzdělávání či pravidlené vzdělávací akce. Další profesní vzdělávání je možné 
strukturovat na 3 hlavní části: 

 Kvalifikační, jehož cílem je zdokonalit a rozšířit již stávající kvalifikace a to pomocí 
různých kurzů či dalších edukačních aktivit s akcentem na rozvoj stávající kvalifikace 
a to díky prohlubování či zvyšování kvalifikace, zaškolením a zaučením. 

 Rekvalifikační, které je chápáno jako změna té původní kvalifikace za zcela jinou a to 
především z důvodu neprosazitelnosti prvotní kvalifikace nebo profese, což mohlo být 
zapříčiněno zejména změnami na trhu práce. Je možné absolvovat specifickou 
rekvalifikaci, pomocí které dospělý jedinec získá nové teoretické a praktické znalosti pro 
zcela nové pracovní uplatnění, kdy se vychází z potřeb trhu práce a možným příslibem 
zaměstnání. Absolventi středních, vyšších odborných a vysokých škol se mohou 
účastnit různých tréninků znalostí a dovedností, jenž jsou prakticky zaměřeny, a které 
jsou obvykle žádány na trhu práce. Absolvováním těchto tréninků absolventi škol 
zmiňovaných vzdělávacích stupňů posilují svou hodnotu na trhu práce, což vede ke 
zvýšení jejich zaměstnanosti. Tento uvedený systém je typický pro takzvanou 
nespecifickou rekvalifikaci. Dále je možné využít motivační kurzy neboli programy, jenž 
jsou nápomocné k profesnímu zaměření a jsou „bránou“ do rekvalifikačního programu. 
Po jejich ukončení následuje rekvalifikace, která je již zaměřená na konkrétní pracovní 

                                                
19 Tamtéž, s. 98  
20 Tamtéž, s. 98 
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uplatnění. Poradenské programy jsou další možnou variantou pro uchazeče 
o zaměstnání, jenž jsou specifické tím, že vyžadují speciální péči. Většinou se jedná 
o osoby nad 50 let věku, ženy po mateřské dovolené, osoby handicapované či s nízkým 
stupněm vzdělání. Tyto programy mají fundamentální cíl, který je spatřován v umožnění 
a nápomoci návratu těchto znevýhodněných osob na trh práce díky získání 
fundamentálních dovedností a znalostí, které jsou uplatňovány na trhu práce, ale také 
získání sebedůvěry a motivace.  

 Normativní, je takový specifický druh na pomezí kvalifikačního a rekvalifikačního 
vzdělávání, od kterých se odlišuje tím, že absolvováním normativního dalšího 
profesního vzdělávání je požadováno normou (například svářečské kurzy, kurzy na 
ovládání vysokozdvižných vozíků a podobně.) 

3) Zájmové vzdělávání: je součástí dalšího vzdělávání dospělých, jehož prostřednictvím 
dochází ke kultivaci vlastního Já a to díky uspokojení svých vlastních potřeb a zájmů. Každý 
má své zájmy a potřeby, tudíž i samotné zájmové vzdělávání z hlediska obsahového 
vymezení je velmi rozmanité. Díky různým zájmovým edukačním aktivitám dochází 
k saturaci těchto potřeb a zájmů.  

Saturaci zájmů je možné uskutečnit prostřednictvím:21 

 sebevzdělávání díky informačním zdrojům; 

 organizací formální či neformální podoby, jenž jsou specializované na vzdělávání 

v konkrétní sféře zájmu (různě zaměřené zájmové kurzy – kurz šití, malován, keramiky, 

první pomoci, ...); 

 organizací formální či neformální podoby, které nejsou přímo specializované na zájmové 

vzdělávání, ale svými aktivitami vytváří vzdělávací prostředí, které je schopno uspokojit 

jedinci jeho vzdělávací zájmy; 

 syntézy všech přístupů – sebevzdělávání, jenž je doprovázeno pomocí institucí 

a jednotlivců po odborné stránce.   

K fundamentálním charakteristikám zájmového vzdělávání patří zejména zájem, volný čas, 

saturace potřeb, dobrovolnost a svoboda selekce, místní  příslušnost, rozmanitost obsahu, 

neutilitárnost, otevřenost a aktivita. 

Je zřejmé, že zasahuje do různých sfér lidského života, tudíž plní mnohé funkce, k nimž zejména 

patří:22 

 světonázorová, jejíž podstatou je ovlivnit utváření názoru jedince na svět včetně jeho 
postavení v něm; 

 všeobecně vzdělávací, která spočívá v rozvíjení a aktualizaci znalostí a dovedností; 

 sociálně adaptační představující schopnost přijmout sociální role a jejich zvládnutí; 

 sociálně integrační a kontrolní, která se týká tvorby soustavy hodnot a jejich 
předávání, jenž povede k upevnění soudržnosti a celkové integraci lidí do společnosti; 

 kompenzační, která napomáhá překonat například určité nedostatky z předchozího 
vzdělávání seberealizací nebo se snaží o zdolání jednostranného pracovního vytížení 
či omezení místa pro seberealizaci; 

                                                
21 ŠERÁK, M. Zájmové vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
Katedra andragogiky a personálního řízení, 2005. s. 70. ISBN 80-86284-55-7 
22 Tamtéž, s. 73 - 74 
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 popularizační vedoucí k šíření znalostí a podnícení k dalšímu vzdělávání; 

 expresivní, jenž vede k uskutečňování například charatativních akcí, uměleckých 
činností a podobně s cílem možnosti se realizovat; 

 relaxační a regenerační, jenž umožňuje uvolnění od každodenních stresů, spěchu, 
pracovního vypětí, kdy značnou roli zda hrají emoce; 

 inovační a aktualizační, které jsou zaměřené na aktualizování zastaralých znalostí 
a dovedností s cílem jejich překonání do nového obrazu; 

 konzervační; 

 profylaktická, která vede k plnohodnotnému naplnění volného času, odstranění či 
eleminaci všednosti a stereotypu; 

 komunikativní vedoucí ke vzájemnému sblížení lidí se stejným zájmem s cílem získání 
nových kontaktů. 

Zájmové edukační aktivity, které jsou velmi variabilní a realizují se čistě na základě selekce 

každého z nás, probíhají ve volném čase, jenž je fundamentem tohoto typu vzdělávání. Portfolio 

nabídky zájmových vzdělávacích institucí z hlediska zájmových edukačních aktivit může být 

zaměřené na oblast kultury, estetiky, filozofie, náboženství, sportu, techniky, v současnosti velmi 

poptávanou oblast zdravovědy a mnohé další. Je možné zde spatřovat překrývání se vzděláváním 

občanským a mnozí teoretikové tvrdí, že občanské vzdělávání je součástí zájmového vzdělávání. 

Každý se učí individuálně podle svých časových a finančích možností. Díky obsahové rozmanitosti 

a fundamentální funkci kultivace a rozvoje osobnosti, je zájmové vzdělávání velmi preferováno 

podnikatelskými subjekty, jelikož rozvoj a kultivace jedince, respektive rozvoj lidských zdrojů 

zároveň vede k vyšší produktivitě. Zájmové vzdělávání je také důležitým elementem, jenž vede 

k aplikaci získaných nových poznatků do praktického života.  

V zájmovém vzdělávání se nejvíce uplatňují metody monologické (přednáška, referát), dialogické 

(diskuse, seminář, beseda), organizační (vzdělávací kurz, zájmový kroužek, exkurze) 

a kombinované (tématický večer, výchovný koncert, filmový festival a podobně.) 

Zájmovému vzdělávání není věnována dostatečná pozornost, stát se jím intenzivně nezabývá, 

jeho ukotvení v legislativních dokumentech je pouze okrajové, především je preferováno profesní 

vzdělávání. Přestože neposkytuje určitý stupeň vzdělání, zastává významnou úlohu v rozvoji 

osobnosti, naplnění volného času, rozvíjení schopností, dovedností, talentu, znalostí či 

v neposlední řadě plní funkci výchovnou, kulturní, poznávací, vzdělávací a další. To jednoznačně 

inklinuje k tomu, že zájmovému vzdělávání by měla být věnována daleko intenzivnější pozornost, 

jelikož díky němu se člověk může rozvíjet po všech stránkách.  

Vybrané výzkumy z oblasti neformálního vzdělávání ve volném čase a trávení volného času 

Volný čas, jak bylo výše zmíněno, je fundamentem zájmového vzdělávání dospělých. A právě 

volný čas a v něm trávené aktivity jsou častým námětem k realizování výzkumů. Autorka příspěvku 

se zaměří na vybrané 2 výzkumy, které se týkají této problematiky. Jedním z nich je výzkum 

v rámci projektu „Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti 

a možnosti rozvoje.“ Byl finančně podpořen ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí 

a probíhal od července 2004 – prosince 2008, jehož řešitelkou byla profesorka Rabušicová Milada 

a spoluřešitel profesor Rabušic Ladislav.  
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V roce 2009 proběhl výzkumný projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování 

sociální koheze a překonování negativních dopadů sociální diferenciace v ČR.“ Projekt byl 

podpořen ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v České republice.  

Z obou výzkumných projektů vzniklo mnoho článků a příspěvků. Pro účel tohoto příspěvku byly 

selektovány články z prvního uvedeného výzkumného projektu s názvem „Neformální zájmové 

vzdělávání dospělých ve volném čase.“ A z druhého zmiňovaného výzkumného projektu článek 

s názvem „Trávení volného času v České republice ve srovnání s evropskými zeměmi 

 

Výzkumné šetření v rámci projektu „Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: 

priority, příležitosti a možnosti rozvoje.“  

 

Analýza výsledků z článku „Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase“23 

Článek, který je jedním z výstupů, jenž vzešel z výzkumného šetření, se zaměřoval na to, jak se 

dospělí jedinci vzdělávají ve svém volném čase, který jednoznačně patří do neformálního 

zájmového vzdělávání. Je zřejmé, že této problematice není věnována dostatečná pozornost 

a patří k velmi málo popsaným oblastem. Lze využít statistiky například Českého statistického 

úřadu (informace kolik procent občanů se zapojilo během předchozích 12 měsíců do neformálního 

vzdělávání) či Eurostatu, kde se získají informace ohledně neformálního vzdělávání, ale stále to 

není dostatečné uchopení participace dospělých na zájmovém vzdělávání jako takovém. Volný čas 

je hlavním atributem, kdy lidé naplňují své potřeby a zájmy, které se snaží saturovat 

prostřednictvím různých zájmových edukačních aktivit. Je chápán jako čas, který člověku zbyde po 

splnění pracovních a mimopracovních úkolech, a zároveň je časem, kdy si jedinec naplňuje své 

potřeby a tráví ho dle svého vlastního uvážení a přesvědčení. Je důležité si uvědomit, že ne každý 

stejnou aktivitu vnímá stejným způsobem. Pro někoho je činnost radostná a přispívá mu k relaxaci 

a nabývání nových znalostí a dovedností, pro jiného může být tatáž činnost naopak přítěží. Volný 

čas je častým námětem sociologických šetření v České republice, díky kterým je možné predikovat 

vývoj české společnost. Jsou sledovány jak kvantitativního hlediska (objem volného času), tak 

kvalitativního hlediska (způsoby trávení volného času, konkrétní činnosti realizované ve volném 

čase a podobně.) Z realizovaných šetření vyplývá, že pro občany České republiky je volný čas 

velmi stěžejní, což dokazuje i hodnota (70 % dospělých vnímá volný čas velmi pozitivně, jelikož 

většina dospělých má dostatek volného času se věnovat svým zálibám), která vzešla v rámci 

průběžného šetření TGI, které je představováno jako mezinárodní výzkumný projekt, jenž 

průběžným dotazníkovým šetřením zjišťuje údaje o chování a činnostech ve volném čase 

a hodnotových orientacích. Taktéž vzešlo, že spíše jedinci s vysokoškolským vzděláním 

přirovnávají vzdělávací aktivity k velmi významným volnočasovým aktivitám.  

Prostřednictvím dotazníkového šetření (základní soubor byl tvořen 1418 respondenty) byly 

položeny otázky, které se týkaly konkrétních aktivit, které jsou realizovány ve volném čase neboli 

jaké zájmové vzdělávací aktivity se nejčastěji realizují. V dotazníkovém šetření šlo především 

zjistit, zda se respondenti během posledních 12 měsíců  účastnili vzdělávací aktivity zaměřené 

z hlediska trávení volného času (4, 9 % - 69 respondentů odpovědělo kladně), dále pak zda 

                                                

23 KNOTOVÁ, D. Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase. In: RABUŠICOVÁ, M., L. RABUŠIC 

a M. POL. Studia paedagogica: Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení. [online]. Brno: © Masarykova 
univerzita, 2006, roč. LIV, řada pedagogická, vol. 54, č. 11, s. 67 – 78. [2015-03-30]. ISBN 80–210–4143–9. Dostupné 
z:http://www.phil.muni.cz/wupv/home/Documents/sbornik-u11-mpsv-projekt/06Knotova%20U11.pdf  

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/Documents/sbornik-u11-mpsv-projekt/06Knotova%20U11.pdf
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uvažují, že během následujících 12 měsíců se budou účastnit vzdělávací aktivity týkající se trávení 

volného času (6, 4 % - 91 respondentů odpovědělo kladně.) Je tedy zřejmé, že využití zájmových 

vzdělávacích aktivit, které naplňují volný čas, je u dospělých jedinců velmi malé. To může být 

způsobeno především neinformovaností zájmových vzdělávacích aktivit, které organizují zájmové 

vzdělávací insituce či malý zájem o vzdělávání ve volném čase. Výzkum také přináší výsledky 

z hlediska lidí, kteří participují na zájmovém vzdělávání v rámci trávení volného času. Dospělí 

jedinci byli charakterizováni prostřednictvím sociodemografických znaků (pohlaví, věk, dosažený 

stupeň vzdělání, socioekonomický status a rodinný stav.)  

V rámci zájmového vzdělávání v oblasti trávení volného času jsou více zapojeny ženy (64 % - z 69 

dotázaných 44 žen) než muží (36 % - z 69 dotázaných 25 mužů), diference byli zaznamenány i ve 

věkových kategoriích, z nichž nejvíce je zastoupena věková kategorie 20 – 29 let (u obou pohlaví 

stejné zastoupení – 36 %), v ostatních věkových kategoriích dochází už k rozdílům. Následující 

nejvíce zastoupenou věkovou kategorií jsou muži ve věku 40 – 49 let a ženy ve věku 30 – 39 let. 

Z těchto výsledků jednoznačně vyplývá, že mladí lidé mají dostatek volného času, který mohou 

trávit zájmovým vzděláváním a to například z důvodů navazování nových kontaktů a trávení 

volného času s lidmi podobných zájmů a stejného věku. Muži ve věku 40 – 49 let jsou už finančně 

zajištěni, jsou na vrcholu své pracovní kariéry, tudíž to berou na zřetel a vzdělávají se v dalších 

oblastech, o které mají zájem. Ženy ve věku 30 – 39 let se snaží o vytvoření a udržení stabilní 

pracovní pozice, o vybudování pracovní kariéry. Svůj volný čas naplňují spíše saturací 

individuálních potřeb a zájmů, o zájmové vzdělávání u této věkové kategorie se primárně nejedná.  

Zájmového vzdělávání ve volném čase se více věnují lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání 

(středoškolské ukončeno maturitní zkouškou a vysokoškolské.) Je tedy zřejmé, že tomuto typu 

vzdělávání více inklinují lidé, kteří jsou aktivní, vzdělaní a produktivní, což odráží fakt týkající se 

ekonomické oblasti, která se přenáší i do oblasti volného času. Z hlediska socioekonomického 

postavení jasně vyplynulo, že zájmového vzdělávání se nejvíce účastní zaměstnanci na plný 

úvazek (54 % - 37 osob ze vzorku) a studenti (26 % - 18 respondentů ze vzorku.) Překvapivé bylo 

zjištění, že segment seniorů je zastoupen poměrně málo (6 % - 4 respondenti), ale také 

i nezaměstnaní (4 % - 3 respondenti), což je z hlediska jejich dostatku volného času z pohledu 

životní situace překvapivé. Účastníci tohoto typu vzdělávání jsou svobodní (muži – 40 %; ženy 41 

%) či ženatí/vdané (muži 44 %; ženy 39 %.) Jako stěžejní bariéry participace na zájmovém 

vzdělávání, které byly uvedeny respondenty, jsou zejména nedostatek informací o zájmových 

edukačních aktivitách, respektive o nabídce zájmových vzdělávacích aktivitách, dále nedostatek 

finančních prostředků, které jim nedovolují se přihlásit a následně navštěvovat zájmový vzdělávací 

kurz. Motivace respondentů, která vzešla z výzkumu nebyla nikterak překvapivá, je to především 

kultivace a rozvoj osobnosti.  
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Výzkumný projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze 

a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR.“  

 

Analýza výsledků z článku: „Trávení volného času v České republice ve srovnání s 

evropskými zeměmi“24 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) realizovalo výzkumný projekt v roce 2009, jenž se 

zabýval trávením volného času, z něhož vyplynulo, že 6 % respondentů uvedlo, že nemá žádný 

volný čas ve všední den, který by věnovali volnočasovým aktivitám. Lze tedy tvrdit, že tato 

procentuální hodnota respondentů vypovídá i o to, že se ve všední dny nevěnují ani vzdělávacím 

činnostem (zájmové vzdělávací aktivity, sebevzdělávání, …) Přibližně čtvrtina populace odhaduje 

svůj volný čas ve všedních dnech na 1 – 2 hodiny, třetina respondentů odhaduje volný čas ve 

všedních dnech na 3 – 4 hodiny. 5 – 6 hodin volného času v těchto dnech má přibližně 18 % 

respondentů, 17 % respondentů dokonce 7 a více hodin volného času ve všední den. Zřejmě 

v rámci tohoto posledního údaje jsou zahrnuti ti respondenti, kteří pracují buď na částečný úvazek 

nebo na dohody o provedení práce či o pracovní činnosti, nebo sem mohou spadat osoby, které 

jsou nezaměstnané. Více volného času je pak spatřován o víkendech, přibližně čtvrtina 

respondentů v rámci tohoto šetření uvedla, že odhadují volný čas o víkendech (v sobotu nebo 

v neděli) na 5 – 6 hodin, následující čtvrtina uvedla 7 – 9 hodin volného času a kolem 30 % uvedlo, 

že mají 10 a více hodin volného času o víkendech.  

Lze konstatovat, že volný čas je chápán jako fenomén, který se stává stále častěji námětem 

různých výzkumných prací, ať už teoretického či empirického charakteru. Volný čas lze chápat 

jako zbytkový čas, který následuje po ukončení pracovního času a zvládnutí dalších 

mimopracovních aktivit (péče o domácnost, rodinu, zabezpečení biofyziologických potřeb, …) 

Jakými způsoby se bude trávit volný čas, je čistě na každém z nás. Ve společnosti můžeme 

zaznamenat dvě skupiny, první je ta, která svůj volný čas (pokud nějaký má) se snaží využít 

naplno ku svému prospěchu, dále se vzdělává, navštěvuje různé zájmové vzdělávací kurzy, 

účastní se přednášek na různou problematiku a podobně. Je tedy zřejmé, že zájmové vzdělávání 

zde hraje podstatnou roli a volný čas je stěžejním aspektem pro tuto formu vzdělávání. Druhá 

skupina je pravým opakem první, svůj volný čas prakticky nevyužívá aktivním způsobem, spíše se 

chová laxním způsobem a volný čas nevyužívá ke svému rozvíjení a kultivaci.  

Článek odkazuje na výsledky mezinárodního komparativního výzkumu ISSP 2007 „Volný čas 

a sport,“ na kterém participovala i Česká republika, z které se účastnilo výzkumu 1 222 

respondentů starších 18 let. Dotazníkové šetření bylo zaměřené na 2 okruhy, prví se týkal způsobů 

trávení volného času, participace v dobrovolných volnočasových sdruženích a také rozsahu 

dovolené. Druhý blok se věnoval problematice sportu. Součástí výzkumu bylo také zjištění 

spokojenosti s volným časem a dalších hlediska týkající se zdravého životního stylu.  

Výzkum přináší výsledky, které vypovídají o aktivitách, kterým se lidé věnují ve svém volném čase. 

Do výzkumu byla zapojena Česká republika společně s dalšími 18 evropskými zeměmi.  

                                                

24  ŠAFR, Jiří a Věra PATOČKOVÁ. Trávení volného času v České republice ve srovnání s evropskými 

zeměmi. In: KUNŠTÁT, D. Naše společnost. [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2010, č. 2, 

s. 21 – 27.  [cit. 2015-03-31]. ISSN 2336-1646. Dostupné 

z:http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a4013/f11/%C5%A0afr,%20Ji%C5%99%C

3%AD;%20Pato%C4%8Dkov%C3%A1,%20V%C4%9Bra.%20Tr%C3%A1ven%C3%AD%20voln%C3%A9h

o%20%C4%8Dasu%20v%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republice%20ve%20srovn%C3%A1n%C3%AD%20

s%20evropsk%C3%BDmi%20zem%C4%9Bmi.pdf 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a4013/f11/%C5%A0afr,%20Ji%C5%99%C3%AD;%20Pato%C4%8Dkov%C3%A1,%20V%C4%9Bra.%20Tr%C3%A1ven%C3%AD%20voln%C3%A9ho%20%C4%8Dasu%20v%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republice%20ve%20srovn%C3%A1n%C3%AD%20s%20evropsk%C3%BDmi%20zem%C4%9Bmi.pdf
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a4013/f11/%C5%A0afr,%20Ji%C5%99%C3%AD;%20Pato%C4%8Dkov%C3%A1,%20V%C4%9Bra.%20Tr%C3%A1ven%C3%AD%20voln%C3%A9ho%20%C4%8Dasu%20v%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republice%20ve%20srovn%C3%A1n%C3%AD%20s%20evropsk%C3%BDmi%20zem%C4%9Bmi.pdf
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a4013/f11/%C5%A0afr,%20Ji%C5%99%C3%AD;%20Pato%C4%8Dkov%C3%A1,%20V%C4%9Bra.%20Tr%C3%A1ven%C3%AD%20voln%C3%A9ho%20%C4%8Dasu%20v%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republice%20ve%20srovn%C3%A1n%C3%AD%20s%20evropsk%C3%BDmi%20zem%C4%9Bmi.pdf
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a4013/f11/%C5%A0afr,%20Ji%C5%99%C3%AD;%20Pato%C4%8Dkov%C3%A1,%20V%C4%9Bra.%20Tr%C3%A1ven%C3%AD%20voln%C3%A9ho%20%C4%8Dasu%20v%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republice%20ve%20srovn%C3%A1n%C3%AD%20s%20evropsk%C3%BDmi%20zem%C4%9Bmi.pdf
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Autorka tohoto příspěvku se zaměřila na výsledky týkající se České republiky. Drtivá většina 

respondentů (72 %) uvedla, že se nejvíce věnují sledování televize, následuje každodenní poslech 

hudby (44 %), další aktivity představují běžné rutinní činnosti (prohlížení internetových stránek, 

činnosti na PC či komunikaci pomocí Internetu (17 %), návštěva obchodních center a nákupy jsou 

další aktivitou, které se lidé věnují (15 %), dále je to čtení knih (14 %) či sport (12 %). Z hlediska 

komparace oproti evropskému průměru, Česi nejvíce tráví svůj volný čas nakupováním, ručními 

pracemi či kutilstvím a čtením knih. Naopak méně času Češi tráví u PC nebo poslechem hudby. 

Pokud se ale výsledky za ČR komparují s 10 zeměmi vyspělé Západní Evropy,25 tak platí 

uvedené rozdíly včetně toho, že Česi méně sportují a méně navštěvují kina, více času se lidé 

věnují sledováním televize. Je jisté, že v rámci států jsou mezi jejich obyvateli rozdíly, tak tyto 

výsledky mohou být dále předmětem diskuze.  

Sumativně lze konstatovat, že z tohoto výzkumu vzešlo, že Česi nejvíce tráví svůj volný čas 

sledováním televize či poslechem hudby, za těmito položkami se též věnují práci na PC, 

nakupování, sportu a menší procento si rádo do ruky veme knihu. Volný čas je pro ně určitou 

relaxací a odpočinkem, únikem od každodenního spěchu a odpočinek od pracovního vypětí. 

Prakticky nedochází k velkému odlišení od evropských zemích z hlediska aktivit, kterými se tráví 

volný čas, jen s tím rozdílem, že více se věnujeme nakupování a máme větší oblibu pro ruční 

práce a kutilství. Výzkum také poukázal na možné 3 životní styly, které patří k základním typům 

z hlediska složení frekvencí volnočasových aktivit. Jedná se o mladou generaci, která je 

charakteristická aktivním způsobem života. Ženská kultura představuje druhý typ životního stylu, 

jenž je typický nakupováním, sledováním televize, čtením knih či návštěvami známých 

a příbuzných. Posledním typem životního stylu je pasivní/domácí kultura vyznačující se kutilstvím, 

ručními prácemi či sportu na pasivní úrovni.  

 

Vyhodnocení vlastního dotazníkového šetření na oblast trávení volného času a zájmové 

vzdělávání dospělých 

Autorka tohoto příspěvku realizovala dotazníková šetření elektronickou formou, která se zabývala 

volným časem jako důležitým aspektem v životě lidí a pozicí a významem zájmového vzdlělávání 

dospělých.  

Dotazníkového šetření zabývající se volným časem se účastnilo 203 respondentů, z nichž nejvíce 

jich bylo ve věkové skupině 18 – 25 let (70, 44 % - 143 respondentů), následovala kategorie 26 – 

35 let (19, 7 % - 40 respondentů), 36 – 45 let (8, 4 % - 17 respondentů), nejmenší zastoupení měla 

věková kategorie 46 – 55 let (necelé 1 % - 2 respondenti) a 56 – 65 let (0, 49 % - 1 respondent.) 

Nejvíce participovaly na dotazníkovém šetření ženy (78, 3 % - 159 respondentů), muži daleko 

méně (necelých 22 % - 44 respondentů.) Především odpovídali respondenti, kteří mají dosažené 

střední vzdělání s maturitou (necelých 60 % - 121 respondentů), následovala skupina 

s vysokoškolským vzděláním (28, 6 % - 58 respondentů), menší procentuální zastoupení bylo 

u středního odborného vzdělání (necelých 7 % - 14 respondentů) a vyššího odborného vzdělání 

(5 % - 10 respondentů). Autorku dotazníkového šetření zejména zajímalo socioekonomické 

postavení, které se odráží v samotném trávení volného času a vůbec, zda respondenti mají 

z hlediska zastávané sociální pozice nějaký volný čas, který by trávili saturací svých zájmů 

apotřeb. Největší zastoupení představují studenti (58 % - 117 respondentů), zaměstnanci (32 % - 

65 respondentů), další typy socioekonomických postavení z hlediska procentuálního zastoupení 

                                                

25 K těmto 10 vyspělých zemím Západní Evropy se řadí Německo, Belgie, Francie, Rakousko, Finsko, Irsko, 
Norsko, Velká Británie, Švédsko či Švýcarsko.  
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jsou na nízké úrovni – nezaměstnaní (necelých 5 % - 10 respondentů), OSVČ (3, 45 % - 

7 respondentů) a na rodičovské dovolené (necelé 2 % - 4 respondenti). Z hlediska rodinného stavu 

se nejvíce účastnili dotazníkového šetření svobodní (necelých 61 % - 123 respondentů), 

v partnerském soužití (necelých 29 % - 58 respondentů), ženatí/vdané (necelých 11 % - 

21 respondentů) a 1 respondent zaškrtl položku vdovec/vdova.  

Důležitou položkou bylo zjištění, jaké je místo jejich bydliště. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že  

66 % (134 respondentů) bydlí ve městě a necelých 31 % (62 respondentů) na vesnici. Malé 

procento (3, 5 % - 7 respondentů) uvedlo, že bydlí v satelitním městečku. Lze konstatovat, že lidé 

ve městech se zřejmě více účastní na volnočasových aktivitách, než lidé žijící na vesnicích. 

Jednak k tomu mají ve městech více možností a příležitostí a nemusí dojíždět za volnočasovými 

aktivitami do vzdálenějších míst.  

Autorku tohoto příspěvku zajímalo, co si lidé představují pod pojmem volný čas. Tato otázka byla 

otevřená, kdy respondenti mohli volně odpovědět dle svého uvážení. Nejvíce uváděli, že volný čas 

pro ně znamená relax, odpočinek, svobodu, zábavu, čas věnovaný jen pro sebe a pro 

seberealizaci.  

Jednou ze stěžejních otázek bylo, zda jsou pracovně vytíženi. Tato otázka byla větvící a na 

základě odpovědi odkazovala respondenty na další otázky. Respondenti, kteří odpověděli na tuto 

otázku – ano (67 % - 136 respondentů), tak uvedli, že jim přesto nějaký volný čas zbývá pro 

volnočasové aktivity (94 % - 134 respondentů), zbytek tvořil odpověď, že volný čas na tyto aktivity 

nemají z důvodů pracovního vytížení. Respondenti, kteří odpověděli, že nejsou pracovně vytíženi 

(33 % - 67 respondentů) byli odkázáni, aby zodpověděli, kolik mají volného času ve všední den. 

Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno v rozsahu 5 – 8 hodin (necelých 40 % - 27 respondentů), 

dále 3 – 4 hodiny (necelých 37 % - 25 respondentů), 1 – 2 hodiny (10 % - 7 respondentů), 9 – 12 

hodin (7 % - 5 respondentů) a 12 a více hodin uvedli 4 respondenti. V posledních dvou údajích 

můžeme spatřovat zejména ty respondenty, kteří jsou buď nezaměstnaní nebo pracují na částečný 

úvazek, může se jednat například i o studenty.  

Obě skupiny respondentů (pracovně vytížení a naopak) pak odpovídali již na další společné otázky 

položené v dotazníku. Necelých 40 % (55 respondentů) uvedlo, že má 5 – 8 hodin volného času 

o víkendu (v sobotu nebo i v neděli), téměř totožný výsledek 21 % představuje hodnotu 12 a více 

hodin a 2 – 4 hodiny v sobotu a v neděli. 10 % (14 respondentů) uvedlo, že má v neděli i v sobotu 

9 – 12 hodin volného času. Tyto výsledky autorku vedou k totožné myšlence, jak uvádí výše 

z hlediska volného času pro volnočasové aktivity, pokud jsou respondenti pracovně vytíženi či 

naopak. Například mohou některé činnosti týkající se jejich prácovní aktivity realizovat i během 

víkendu. 

Na otázku, jakým volnočasovým aktivitám se nejvíce věnují, mohli zaškrtnout více možností pro 

zjištění všestranného zájmu respondentů, či mohli vypsat vlastní odpověď. Z dotazníkového 

šetření vyplynulo, že nejvíce se respondenti věnují ve volném čase odpočinku a relaxaci (78 % - 

159 respondentů), dále posezení s rodinou a přáteli (69 % - 140 respondentů), surfování na 

internetu (63 % - 128 respondentů), četbě (62, 5 % - 127 respondentů), poslechu hudby (necelých 

59 % - 119 respondentů), procházkami přírodou (53, 6 % - 109 respondentů), aktivní sportovní 

činnosti (47 % - 96 respondentů), výletům, turistice (39, 5 % - 80 respondentů), a dále byly 

zaznamenány volnočasové aktivity jako je starání se o domácího mazlíčka (35 % - 71 

respondentů), sledování televize (34, 4 % - 70 respondentů), návštěvě zábavných akcí, nákupních 

center a další. Položku další vzdělávání z hlediska zvyšování znalostí a osobní rozvoj, návštěva 

zájmových vzdělávacích aktivit uvedlo 47 respondentů ( 23, 15 %). Ze šetření též vyplynulo, že se 

těmto volnočasovým aktivitám věnují několikrát za týden (necelých 49 % - 99 respondentů), denně 
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(34 % - 70 respondentů), 1x za týden (10 % - 21 respondentů) a 13 (6, 4 %) respondentů uvedo 

několikrát za měsíc. Účast na volnočasových aktivitách přináší pocit relaxace, odpočinku (necelých 

92 % - 186 respondentů), nabývání nových zkušeností, znalostí, informací (66 % - 

134 respondentů), seberozvoj (necelých 57 % - 115 respondentů) či navazování nových kontaktů 

(33 % - 67 respondentů). Pro autorku tohoto příspěvku bylo stěžejní zjištění, kde se volnočasovým 

aktivitám dospělí jedinci věnují. Vyplynulo, že nejvíce doma (necelých 72 % - 146 respondentů), 

v místě bydliště (60 % - 122 respondentů), ve městech (necelých 27 % - 54 respondentů), což 

inklinuje k faktu, že 31 % respondentů uvedlo, že bydlí na vesnici, tudíž je zřejmé, že dojíždí za 

volnočasovými aktivitami do měst. Zájmová vzdělávací centra uvedlo 17 respondentů (8, 3 %), 

autorčina reflexe na tento výsledek je taková, že spíše tuto možnost uvedli respondenti, kteří žijí ve 

městech a mohou být ve věku 36 – 45 let, její myšlenka vede k výsledku věkové skupiny, která se 

účastnila dotazníkového šetření.  

Respondenti také nejvíce uváděli, že by prakticky nic na svém volném čase neměnili, i když by rádi 

uvítali, pokud by volného času, ve kterém se mohou věnovat saturaci individuálních zájmů, měli 

více, což může být způsobeno právě tím, že současná doba je velmi hektická, lidé žijí více ve 

stresu a tráví více času v práci, tím jim pak nezbývá volný čas na sebe sama, na rozvoj a kultivaci 

svého Já. Dále například uváděli nedostatek finančních prostředků na volnočasové aktivity či 

problém s koncem pracovní doby, která se překrývá se začátkem zájmového vzdělávacího kurzu 

ve městě. Trochu úsměvná byla zaznamenána odpověď samotná lenost a snažit se o více pohybu 

nebo také více číst tištěných publikací než čtení z PC.  

V grafu na následující straně jsou vymezené odpovědi respondentů na položenou otázku týkající 

se aktivit, kterými se věnují ve volném čase. 

Dotazníkového šetření týkající se významu a pozici zájmového vzdělávání, se účastnilo 

44 respondentů, z nichž nejvíce ženy (73 % - 32 respondentů), muži (27, 2 % - 12 respondentů). 

Nejvíc byla zastoupena věková kategorie 18 – 26 let (necelých 32 % - 14 respondentů), 27 – 36 let 

(29, 5 % - 13 respondentů), 37 – 48 let (18 % - 8 respondentů) 49 – 59 let (13, 6 % - 

6 respondentů) a 2 respondenti byli ve věkové kategorii 60 – 69 let a 1 respondent ve věkové 

kategorii 70 a více let.  

Z realizovaného dotazníkového šetření vyplynulo, že nejvíce se zájmového vzdělávání účastní lidé 

s absolvovaným vysokoškolským vzděláním (43 % - 19 respondentů), dále se středoškolským 

vzděláním ukončeným maturitní zkouškou (41 % - 18 respondentů), se středním odborným 

vzděláním, z něhož získali výučný list (necelých 7 % - 3 respondenti), nízké procento 

zaznamenává základní vzdělání a vyšší odborné vzdělání. Též vyplynulo, že na zájmovém 

vzdělávání participují skoro ze 60 % (26 respondentů) zaměstnanci, jenž jsou následováni 

nezaměstnaními (20, 5 % - 9 respondentů), 7 respondentů byli studenti a 2 na rodičovské 

dovolené. Nejvíce se tohoto typu vzdělávání účastní svobodní (34 % - 15 respondentů), dále 

ženatí/vdané (necelých 32 % - 14 respondentů) a v partnerském soužití (necelých 23 % - 

10 respondentů), 2 respondenti uvedli kategorii vdovec/vdova a 3 respondenti rozvedený vztah.  

Pod zájmovým vzděláváním dospělých si dospělí jedinci představují například tyto asociace: 

naplnění svých zájmů a potřeb, naplnění volného času efektivním způsobem, rozvoj koníčků, 

uspokojení vlastních zájmů a potřeb pomocí vzdělávacích aktivit v různých oblastech, 

organizované vzdělávací aktivity (kurzy, workshopy, zážitky, pobyty), jenž rozvíjí zájmy lidí nebo 

vzdělávání dospělých v jejich volném čase.  
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Graf 1: Volnočasové aktivity v rámci trá 1 

 

Zdroj: vlastní šetření autorky příspěvku 

Respondenti uváděli také, jaký mají význam zájmové vzdělávací aktivity a jednoznačně vzešlo, že 

přispívají ke kultivaci a rozvoji osobnosti či k saturaci individuálních zájmů a potřeb. Nejvíce se 

účastní v rámci zájmového vzdělávání typických metod jako jsou přednášky, zájmové kroužky či 

kurzy zájmového vzdělávání, dále pak seminářů a malé procento výchovných koncertů či filmových 

festivalů. Také vyplynulo, že účast na konkrétní metodě zájmového vzdělávání  jsou pro 

respondenty jednoznačně přínosné, a též že získané poznatky ze zájmové edukační aktivity 

uplatnili jak ve svém pracovním životě, tak v osobním. Autorka na tento výsledek reaguje velmi 

pozitivně, jelikož z něho vyplývá, že zájmové vzdělávání dospělých přispívá k osobnímu rozvoji 

a jednoznačně vede k získání nových poznatků z různých oblastí či jejich zaktualizování, a proto je 

důležité se mu daleko více věnovat, jelikož má jasný pozitivní dopad na samotného jedince, kdy 

svůj volný čas tráví aktivitami, které ho naplňují, kterými se obohacuje, a zejména se věnuje 

takovým aktivitám, kterým se nemohl věnovat dříve.  
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K nejrozšířenějším typům zájmových edukačních aktivit, kterých se dospělí nejvíce účastní jsou 

jazykové kurzy (43 % - 16 respondentů), dále sport (35 % - 13 respondentů), kultura a estetika 

(35 % - 13 respondentů), dále bylo uvedeno cestování, historie a architektura, umělecké činnosti, 

PC gramotnost a tvorba webových stránek, audiovizuální přednášky, zdravotní výchova a další.  

V následujícím grafu jsou zaznamenány odpovědi respondentů na položenou otázku, která se 

týkala nejčastějších typů zájmových edukačních aktivit, kterým se dospělí věnují.  

Graf 2: Participace na typech zájmových edukačních aktivitách 

 

Zdroj: vlastní šetření autorky příspěvku 

K nejčastějším bariérám, které brání dospělým se účastnit na zájmových edukačních aktivitách 

v oblasti volného času, uváděli respondenti nejvíce nedostatek finančních prostředků a volného 

času, zejména nedostatek informací o nabídce zájmových edukačních aktivitách či nízká kvalita 

těchto aktivit a pracovní vytíženost nebo dlouhodobé zdravotní problémy.  

Respondenti mohli uvést, v jaké oblasti zájmu by chtěli získat nové poznatky. Zajímali by se 

o psychologii, esoteriku či jazyk esperanto, reflexní terapii, zahradničení či přírodu ve městě, 

koučink a kurzy zaměřené na osobní rozvoj, kynologii, astrologii, zdravovědu – výživu, partnerské 

vztahy, architekturu a výtvarné umění a další. Tento výčet může být inspirací pro mnohé zájmové 

vzdělávací instituce či různé spolky či sdružení, které participují na zájmovém vzdělávání 

dospělých, kdy mohou rozšířit svou nabídku o některé z těchto oblastí, o které dospělí mají zájem. 

Samozřejmě je důležité, aby daný zájmový vzdělávací kurz vedla osoba, která bude mít 

o problematice dostatečné znalosti, bude disponovat komunikačními schopnostmi, didaktickými 

znalostmi, a též bude zajištěný odbornými kompetencemi. Především by měl umět vést zájmový 

kurz po organizační stránce i manažerské.  
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Hlavními motivy vedoucí k participaci na zájmovém vzdělávání dospělých patří zejména získávání 

nových poznatků a dovedností, saturace individuálních zájmů a potřeb, zejména seberealizace, 

odpočinek a únik od pracovního vytížení, stresu, vliv na kvalitu života či využití dosáhnutých 

poznatků ke své profesní oblasti, a také bylo uváděno i navazování nových kontaktů. Největší 

zastoupení z hlediska institucí, ve kterých se dospělí účastní zájmových edukačních aktivit měly 

školy a univerzity, dále neziskové vzdělávací instituce, následovaly knihovny, galerie, kulturní 

domy, klubovny či zájmové spolky, menší zastoupení měli Univerzity třetího věku, Akademie 

třetího věku či Univerzity volného času, což mohlo být zapříčiněno tím, že dotazníkového šetření 

se účastnili 2 respondenti ve věkové kategorii 60 – 69 let a 1 respondent ve věkové kategorii 

70 a více let. Informace o nabídce zájmových vzdělávacích aktivitách jsou získávána převážně 

z internetu, od známých, kteří mají již zkušenost se zájmovým vzdělávacím kurzem, či z časopisů, 

tisku, televize či ze školy. Zájmová vzdělávací činnost je selektována nejvíce dospělými jedinci na 

základě obsahu nabídky, ceny akce, termínu konání, tématu kurzu dle osobního zájmu a jeho 

obsahu, dostupnosti z hlediska dopravy či po finančí stránce a také dle referencí.  

 

Závěr 

Další vzdělávání společně s počátečním vzděláváním tvoří stěžejní etapy konceptu celoživotního 

učení, který představuje celoživotní, nepřetržitý proces. Je tedy zřejmé, že tím, že člověk ukončí 

určitý stupeň vzdělání v rámci počátečního vzdělávání, jeho vzdělávání nekončí. Je ale otázka, jak 

k tomu jedinci přistupují. Někteří jsou aktivní a chtějí se dále vzdělávat a nabývat nové poznatky, 

které je obohacují, jak po profesní stránce, tak po stránce osobní. Jiní jedinci mohou být spíše 

pasivní a nevyvíjí úsilí, aby se mohli dále vzdělávat a kultivovat svůj potenciál. Tudíž je patrné, že 

oblast dalšího vzdělávání hraje a bude hrát velmi klíčovou roli, i když participace dospělých na 

dalším vzdělávání není v České republice na takové úrovni jako lze spatřit u jiných zemí včetně 

sousedících. V roce 2013 se dle statistik Eurostatu účastnilo dalšího vzdělávání 9, 7 % dospělé 

populace.  

Doba se velmi rychle vyvíjí, a proto je důležité se věnovat neustále vzdělávání. Jednak je to 

z důvodu, že jedinec by měl být srozuměn s novými poznatky, které jsou spojené právě s novými 

trendy moderní společnosti, ale také již dosud získané vědomosti a dovednosti by měl aktualizovat 

a přizpůsobit současné době. Kvalifikovaný, vzdělaný a perspektivní jedince je klíčový objekt, který 

si společnost žádá. Rozvoj informačních a komunikačních technologií je patrný, lze i tvrdit, že 

každým dnem se rozvíjí a to, co bylo moderní před rokem, dnes již je zastaralé a nahrazené něčím 

novým. Žijeme v informační společnosti, která nás nutí přijímat neustále nové informace, které jsou 

šířeny ze všech stran. Jak se k dalšímu vzdělávání jedinec postaví, je zcela na něm. Jednoznačně 

dochází k inklinaci dále se vzdělávat v různých sférách. Další vzdělávání je elementem vzdělávání 

dospělých společně se vzděláváním ve školách. Vzdělávání dospělých ve školách není nic 

zvláštního, jelikož mnoho dospělých jedinců studuje vysokou školu kombinovanou formou, o kterou 

je stále velký zájem. Jedná se o takzvanou druhou šanci ke vzdělávání, kdy dospělí jedinci mají 

možnost dosáhnout stupně vzdělání v určitém druhu, který nemohli získat v rámci počátečního 

vzdělávání v mladším věku z různých důvodů. Další vzdělávání přináší s sebou pozitivní efekty 

z různých hledisek, zejména je to konkurenceschopnost na pracovním trhu i ve společnosti.   

Další vzdělávání se skládá z dalšího profesního vzdělávání, občanského a zájmového vzdělávání. 

Příspěvek se zabýval stěžejně zájmovým vzdělávání, jehož fundamentem je volný čas, ve kterém 

dospělí jedinci se účastní různých zájmových vzdělávacích kurzů, přednášek, besed na různou 

problematiku. Je ale otázka, zda jim vůbec zbývá nějaký volný čas po splnění pracovních úkolů 

a dalším mimopracovních aktivit. Volný čas, jenž je stěžejní pro tuto oblast vzdělávání, je častým 

námětem různých výzkumů z hlediska teoretického či praktického charakteru. To se dá i očekávat, 
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jelikož tvoří podstatnou složku lidského života. Jakými aktivitami se budou dospělí jedinci zabývat 

ve svém volném čase, záleží čistě na jejich individuálních zájmech. Zájmové vzdělávání je 

představováno širokou paletou organizované i individuální edukace a to na základě osobních 

zájmů a potřeb. Cílem je tyto zájmy a potřeby saturovat a obohatit jedince o nové poznatky 

a dovednosti.  

Příspěvek se zabývá vybranými výzkumy, z kterých byly zvoleny k analýze výsledky článků. Byl 

vybrán článek zabývající se  trávením volného času v ČR a druhý se týká neformálního zájmového 

vzdělávání ve volném čase. Z výsledků vyplývá, že zájmového vzdělávání se nejvíce účastní ženy 

než muži, spíše je zastoupená věková kategorie 20 – 29 let, kterou následuje věková kategorie 

40 – 49 let u mužů a 30 – 39 let u žen. Mladší věková kategorie, která je zastoupená nejvíce 

představuje skupinu, která má dostatek volného času, není zatížena pracovními či rodinnými 

povinnostmi, a zejména chce trávit svůj volný čas s jedinci stejného věku a navazovat nová 

přátelství. Muži ve věkové kategorii 40 – 49, jenž jsou druhou skupinou, která se nejvíce účastní na 

zájmovém vzdělávání, mají stabilní rodinné zázemí, jsou finančně zajištění a jejich pracovní 

kariéra je na vrcholu, a tak se vzdělávají v různých oblastech, o které jeví zájem, a které jim 

uspokojí jejich zájmy a potřeby. Ženy ve věku 30 – 39 let jsou skupinou, která si buduje pracovní 

kariéru, a ve volném čase se spíše věnují aktivitám, které využívají k saturaci individuálních zájmů, 

než zájmovému vzdělávání. Nejvíce se zájmového vzdělávání ve volném čase věnují dospělí 

jedinci s ukončeným vysokoškolským a středoškolským vzděláním ukončené maturitní zkouškou. 

Za největší bariéru účastnění se zájmového vzdělávání se pokládá nedostatek informací 

o nabízených zájmových edukačních aktivitách či nedostatek finančích prostředků, které by byly 

dospělí jedinci ochotni investovat. Sumativně lze konstatovat, že účast dospělých jedinců na 

zájmovém vzdělávání je velmi malá, což může být přičinou právě nejčastěji zmiňované bariéry.  

Autorka tohoto příspěvku realizovala vlastní šetření na tuto problematiku a došla k podobným 

závěrům. Ve svém šetření zjistila navíc, že zájmového vzdělávání se nejvíce účastní svobodní 

jedinci a lidé v pracovněprávním vztahu. Jako asociace k zájmovému vzdělávání se dospělým 

vybaví naplnění svých zájmů a potřeb, efektivní naplnění volného času, rozvoj individuálních 

koníčků či organizované vzdělávací aktivity. Zájmové vzdělávací aktivity přispívají k jejich kultivaci 

či k saturaci jejich zájmů a potřeb. Nejvíce se účastní přednášek, zájmových kroužků či kurzů 

zájmového vzdělávání a seminářů. Největší zájem v rámci zájmového vzdělávání je o jazykové 

kurzy, sport, kultura a estetika nebo PC gramotnost a tvorba webových stránek či zdravotní 

výchova. Také v rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že dospělí by se rádi obohatili 

o poznatky z oblasti ezoteriky, psychologie, zahradničení, jazyka esperanta, architektury, koučinku 

a zaměření kurzů na osobní rozvoj, astrologie, zdravovědy – výživy či partnerských vztahů. To 

může být určitou inspirací pro vznik zájmových kurzů, které by se na tyto oblasti zaměřovali, a jenž 

by zájmové vzdělávací instituce či různé kluby a spolky zahrnuli a rozšířili svou nabídku zájmových 

vzdělávacích aktivit.  

Z výzkumu, který se zabýval trávením volného času v České republice ve srovnání s evropskými 

zeměmi vyplynulo, že Češi nejvíce tráví svůj volný čas sledováním televize, poslechem hudby či 

běžnými rutinními aktivitami jako je prohlížení webových stránek, činnosti na PC a podobně. 

V menší míře se věnují četbě knih, nakupováním nebo sportu. Z mezinárodního výzkumu, do 

kterého společně s Českou republikou bylo zahrnuto ještě dalších 18 evropských zemí vzešlo, že 

se příliš neodlišujeme z hlediska aktivit ve volném čase od ostatních evropských zemí, i když 

v České republice je daleko větší kutilství či nakupování.  

Autorka příspěvku realizovala vlastní šetření týkající se volného času a došla k možným diferencím 

oproti realizovanému výzkumu, i když jejího dotazníkového šetření se účastnilo daleko menší 

počet respondentů. Respondenti uvedli, že se nejvíce věnují ve svém volném čase relaxaci 
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a odpočinku, posezením s přáteli a rodinou, surfováním na internetu či poslechu hudby. Také byla 

často zmiňována sportovní aktivita či četba, což je odlišné od výsledků realizovaného 

mezinárodního výzkumu. Naopak sledování televize nebylo tolik zmiňováno. Autorku zajímalo 

zjištění, jaká je účast na zájmových vzdělávacích aktivitách ve volném čase, tato položka 

představuje 23 % respondentů, kteří se účastnili dotazníkového šetření. Tento výsledek autorka 

vnímá celkem pozitivně, i když hodnota by mohla být v podstatě vyšší. Nejvíce se volnočasovým 

aktivitám věnují doma, v místě bydliště, ve městech, malé procento bylo zaznamenáno 

v zájmových vzdělávacích centrech, což může být zapříčiněno nedostatkem informací o zájmových 

edukačních aktivách v těchto centrech. Respondenti by rádi uvítali více volného času, v rámci 

kterého by se mohli daleko více věnovat svým zájmům. Dalším negativem je nedostatek finančních 

prostředků na volnočasové aktivity či problém s koncem pracovní doby, která se prolíná se 

začátkem zájmového vzdělávací kurzu ve městě.  
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Abstrakt příspěvku:  

Autor shrne dosavadní možnosti uplatnění vysokoškolsky studovaného andragoga v oblasti 

sociálních zařízení a institucí. Bude poukázáno na nemožnost studovaného andragoga pracovat 

na pozici sociální pracovník, kvůli tomu jak jsou definovány kvalifikační předpoklady pro tuto práci 

v zákoně o sociálních službách. Bude zhodnoceno, zda tyto předpoklady nejsou pro andragoga 

křivdou. Pokud totiž má být andragogika vědou, do sociální oblasti promlouvající, je nutné aby 

andragogovi byla tato profese zpřístupněna. Dále budou naznačeny určité možnosti, které přinese 

připravovaná úprava legislativy.  

Abstract of the paper: 

The author proves a graduated andragogs has only the limited chance to get engaged in social 

institutions. It is also proved that the legal definition in the Czech Social Service Code prevents in 

fact the graduated andragogs getting job in the social area. It is concluded that the andragonics as 

part of interdisciplinary social science should facilitate the graduates to communicate the results 

throughout the whole area to keep the graduates motivated. Finally, some chance for improvement 

is indicated in a comming revision of the Social Service Code. 

 

 

Úvod 

Sociální andragogika jakožto subdisciplína vyplývající z širšího pojetí andragogiky zatím není 

v České republice příliš rozvíjena a spíše se konstituuje.  Mnohem lépe je z hlediska teoretického i 

praktického sociální andragogika rozvíjena např. na Slovensku. Ovšem i tam se potýká s určitými 

problémy, které souvisí především s jejím místem ve vědním i praktickém prostředí. Do 

andragogické reality této subdisciplíny totiž zasahují odborníci vzdělaní v oborech, které vycházejí 

z jiných vědních oblastí. Jde především o sociální práci, speciální pedagogiku, sociální 

pedagogiku, sociální patologii, právo a jiné.  

Pokud tedy je ambicí andragogiky v ČR tuto subdisciplínu rozvíjet, je nutné si nejprve zřetelně 

vymezit konkrétní oblast problémů, které chce řešit, cílové skupiny, formy a metody práce. 

Nutností poté bude dokázat si výše stanovené smysluplně obhájit tak, aby se andragogům otevřelo 

více možností k působení v institucích a zařízeních, kde se sociální služby poskytují. Toto je 

v současnosti bohužel pro andragoga omezeno zákonem o sociálních službách, který definuje 

kvalifikační předpoklady pro sociálního pracovníka, kde studijní obor Andragogika nefiguruje.  
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V institucích podléhajících tomuto zákonu je právě sociální pracovník tím, kdo je pověřen k celé 

řadě rozličných činností, které na mnoha místech a v mnoha konkrétních situacích velmi úzce 

korelují s tím, co by mohlo či snad mělo být v záběru sociální andragogiky. Jde především 

o základní i odborné sociální poradenství a zcela neoddiskutovatelně o edukační činnosti. 

Sociální andragogika – zaměření a oblast působnosti 

Průcha s Veteškou uvádí o sociální andragogice následující: „Sociální andragogika je aplikovaná 

andragogická disciplína zaměřená na edukaci a reedukaci dospělých v sociálním kontextu. 

Zkoumá vztah mezi sociálním prostředím, sociální situací a jeho edukačním potenciálem. Pomáhá 

integrovat dospělé jedince do společnosti v rámci socializace a pomáhá jim prostřednictvím 

poradenství a vzdělávání řešit krizové a neočekávané životní situace. Cílem je zlepšovat sociální 

vztahy, vytvářet adekvátní interpersonální vztahy, napomáhat dospělým při plnění sociálních rolí 

a respektování sociálních norem“ (Průcha a Veteška 2014, s. 250). 

Z této definice tedy vyplývá, že sociální andragogika je především aplikovanou andragogickou 

disciplínou. Avšak otázkou zůstává, skrze jakou profesi lze sociální andragogiku v ČR aplikovat. 

Možností jistě existuje více. Ovšem hlavní profesí, kde by mělo docházet k uplatnění sociálního 

andragoga, a kde by následně měl být vyhledáván je (dle názoru autora) pozice na místě 

odborného sociálního poradce v registrované sociální službě. V rámci registrovaných sociálních 

služeb vysokoškolsky vzdělaný andragog pracovat může. Poradenskou činnost teoreticky může 

vykonávat a dle zákona o sociálních službách být registrován jako pedagogický pracovník či 

pracovník v sociálních službách. Dále pokud vystudovaný andragog s magisterským titulem 

absolvuje postgraduální výcvik v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu 

minimálně 400 hodin, stává se odborně způsobilým i pro činnost manželského a rodinného 

poradce.  

Realita je ale pro studovaného andragoga v tomto velmi nepříznivá. Z malého autorova výzkumu, 

který spočíval v dotázání 15. organizací provozujících registrovanou službu odborné sociální 

poradenství, vyplynulo, že všechny tyto organizace preferují na pracovních pozicích sociálních 

poradců lidi s kvalifikačními předpoklady pro povolání sociální pracovník. Ti jsou poté na 

příslušném krajském úřadě registrováni právě jako sociální pracovníci. Lidé nesplňující kvalifikační 

předpoklady pro pozici sociální pracovník, pokud jsou do takovéto organizace vůbec přijati, 

zpravidla pracují pouze jako asistenti či poradci, kteří jsou sociálnímu pracovníkovi podřízeni. 

Mělo by tedy být ambicí andragogiky jako vědy zřetelněji konstituovat subdisciplínu sociální 

andragogika. Pro snadnější přístup ke klíčovým pozicím v rámci sociálních služeb či dokonce pro 

legislativní změnu kvalifikačních předpokladů pro výkon práce na pozici sociální pracovník, by bylo 

nejlépe založit vysokoškolský studijní obor Sociální andragogika. Poté by byla mnohem větší 

šance vybudovat povědomí o tom, že andragogika má v sociální oblasti své místo. Například by 

mohlo dojít k tomu, že instituce provozující odborné sociální poradenství či nějaké formy sociální 

edukace, by začali brát takto vzdělaného andragoga více na zřetel. Sociální andragog by poté 

v rámci sociální služby zaměřené na poradenství či edukaci mohl být považován za fundovaného 

odborníka tak, jak je tomu v případě člověka vystudovaného v oboru Sociální práce.  

Sociální andragog vs. sociální pracovník 

Není přesvědčením autora, že sociální práce jako praktická disciplína je tím, na co by byl současný 

vysokoškolsky vzdělaný andragog kvalifikačně přímo vybaven. Na druhou stranu existují 

skutečnosti, kvůli kterým je nutné přemýšlet o tom, zda by vysokoškolsky vzdělaný andragog též 

mohl být uznán jako odborně způsobilí pro pozici sociální pracovník. 
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Tou asi nejzávažnější skutečností, které si je v současnosti vědoma i většina sociálních pracovníků 

je fakt, že ne zcela na každé pracovní pozici registrované pro sociálního pracovníka se vždy 

odehrává čistě sociální práce. Avšak vzhledem k multidisciplinaritě oboru sociální práce toto lze 

předpokládat. Je tak pochopitelné, že na některých místech může činnost sociálního pracovníka 

korelovat s prací například psychologa, pedagoga, andragoga a jinde kupříkladu s prací běžného 

administrativního úředníka nebo pečovatele. Nejčastěji však jde o kombinaci několika z výše 

uvedených oborů. Zejména proto je také snahou pracovníků a vzdělavatelů v oboru Sociální práce, 

tento obor vydefinovat natolik široce, aby do něho legitimně spadaly i činnosti, které z podstaty 

problému vycházejí spíše z jiného oboru. Jedním z nich je právě andragogika. V podstatě nejde 

o to, že by bylo problémem určité rozšíření oboru sociální práce o soubor znalostí vycházejících 

z vědní disciplíny andragogika. To je vzhledem k multidisciplinaritě sociální práce v pořádku. Jako 

hlavní problém autor vnímá skutečnost, že studijní obor Sociální práce se má na základě nově 

vznikajícího zákona stát jediným možným kvalifikačním předpokladem pro přístup k pozici sociální 

pracovník.  

Sociální pracovník profesionál má poté být hlavním specialistou na většinu činností v rámci 

sociálních služeb kromě činností ryze medicínských či ošetřovatelsko-pečovatelských. Z toho 

pochopitelně zřetelně nevyplývá, co bude konkrétní náplní jeho práce tak, jako to není jasné ani 

nyní. Co z tohoto záměru ovšem pochopit lze, je fakt, že bez vzdělání v oboru sociální práce se na 

pozici sociálního pracovníka nebude možné dostat. Též také to, že sociální pracovník bude nadále 

tím, kdo bude vykonávat i ty činnosti, ke kterým je z povahy svého oboru vhodný spíše andragog. 

Zejména tedy takové činnosti, které se pojí s poradenstvím či nějakou formou edukace. 

Kvalifikační předpoklady pro sociálního pracovníka v současnosti vymezené zákonem o sociálních 

službách a jejich případné další zúžení, které vyplývá z nyní připravovaného zákona o sociálních 

pracovnících, působí velmi ambivalentně. Pozitivní je snaha o přísné zajištění odbornosti 

pracovníků, kteří mají v rámci sociálních služeb vykonávat nesnadnou a kompetenčně náročnou 

práci ve vztahu k člověku. Na druhou stranu je zcela nelogické klást úzce oborově vymezené 

kvalifikační nároky pro pracovní pozici, která je velmi rozličná a v mnoha institucích činnosti 

v rámci ní vykonávané vycházejí mnohem spíš z jiného oboru, než je právě sociální práce. Jinými 

slovy, není asi příliš rozumné úzce specifikovat kvalifikační předpoklady pro ne zcela úzce 

specifikované povolání, kterým je sociální pracovník.  

Nicméně pokud zde tato tendence bude pokračovat, současně s tím by mělo dojít k průzkumu 

toho, jaké konkrétní činnosti sociální pracovník vykonává. Pokud se skutečně prokáže ona velká 

rozličnost v činnostech sociálního pracovníka a fakt, že v mnoha situacích supluje práci věcně 

vycházející z jiných oborů, mělo by se poté přistoupit i k detailnější specifikaci jeho pracovních 

kompetencí. Jednodušeji napsáno, nelze si myslet, že studijní obor Sociální práce bude 

generátorem multifunkčních odborníků, kteří budou schopni v rámci sociálních služeb vykonávat 

vše od činností ryze andragogických přes psychologickou pomoc až po řešení záležitostí právních.  

Andragogická práce v rámci sociálních služeb    

Činností, které je možné tematicky zařadit do oboru andragogika, je v sociálních službách možno 

vykonávat velké množství. Je ovšem nutné si nejprve z pozice poskytovatelů těchto služeb 

potažmo celé společnosti zodpovědět otázku, jaké činnosti by to měly být a co má být jejich 

smyslem. Z pozice samotné andragogiky je poté nutné sebereflexivně vyhodnotit, co do této 

oblasti může tato věda přinést a zda je vůbec nutné, aby při existenci oborů úzce profilovaných pro 

sociální oblast andragogika intervenovala i v tomto prostředí. 
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Otázky tohoto legitimizačního charakteru jsou spíše věcí subjektivního názoru. Autor příspěvku, 

jako studovaný andragog současně pracující v sociálních službách, zde vidí celou řadu témat 

a konkrétních činností, kterými by se andragog v sociálních službách mohl zaobírat. Jistě jde 

o výše již několikrát zmíněné sociální poradenství. Budeme-li brát poradenství jako určitou 

specifickou formu edukace a andragoga jako odborníka na edukaci dospělých, je legitimní uznat, 

že andragog je pro tuto činnost odborně kompetentní. To, jak to s touto činností vypadá pro 

andragoga nepříznivě v současné praxi sociálního poradenství, již bylo zmíněno výše. 

Velmi důležitou činností, ve které by se měl andragog v rámci sociálních služeb angažovat, je 

pochopitelně samotná edukace. Zde, pokud jde například o ústavy pro dospělé a zejména pro 

seniory, je k tomu andragog odborníkem nejpovolanějším a to především pro jeho didaktickou 

odbornost. Ovšem zde vyvstává otázka, zda je edukace v těchto zařízeních vůbec žádoucí 

a potřebná. Ti, co nenalézají smysl v konceptu celoživotního učení, by jistě bez váhání odpověděli, 

že lidé v pokročilém věku, kteří jsou umístěni v nějakém sociálním zařízení nebo do něho dochází, 

již potřebu jakékoliv formy vzdělávání nemají. Ovšem, kdo dokáže šíř zauvažovat nad smyslem 

takovéto edukace a benefity, které může přinést, zastává většinou názor opačný. Existuje totiž celá 

řada lidí, kteří mají i v pokročilém věku touhu učit se nové věci. Bez ohledu na to, jestli pro ně mají 

ekonomický efekt. V současné době, orientované především na ekonomickou efektivitu, zní něco 

jako „vzdělávání pro radost“ či „vzdělávání jako přirozená potřeba člověka“ téměř nesmyslně. 

Avšak lidé, kteří mají tyto potřeby vzdělávání existují a zcela jistě se vyskytují i v zařízeních 

sociálních služeb. Je však nutné pochopit, že pouhou radostí se nedá argumentovat ve vztahu 

k zisku náklonnosti politické vůle tak, aby se něco takového ve skutečnosti dalo koncepčně 

rozvíjet. Proto je tedy nutné zamyslet se i nad tím, jaké to může přinést ekonomické efekty. 

Argumentů, proč by se mohlo rozšíření edukačních možností ekonomicky vyplatit či by alespoň 

nemuselo být přílišnou zátěží, by se v obecné rovině dalo nalézt mnoho. Autor v následující 

kapitole uvede ten, který se mu zdá zásadní. 

Edukace jako prevence či brzda progrese neurodegenerativních onemocnění 

Řada odborníků z oboru medicína, ale i demografové a jiní, v současnosti tvrdí, že právě 

neurodegenerativní onemocnění budou ta, se kterými se budeme v průběhu 21. století nejvíce 

potýkat. To s sebou nese celou řadu problémů, které navíc vzhledem 

k nastalému demografickému vývoji budou v průběhu času eskalovat.  Velkým úkolem pro 

současnou medicínu je nalézt na tyto nemoci účinné způsoby léčby. Vedle toho sociální služby 

musí pracovat na rozvoji mechanismů jak o tyto lidi kvalitně pečovat. To vše za podpory státu, 

který na toto bude nucen vynakládat stále větší finanční prostředky. 

Do tohoto den od dne palčivějšího problému může též pozitivně přispět i andragogika. Mnozí 

odborníci včetně známého českého neuropatologa MUDr. Františka Koukolíka, DrSc. poukazují na 

vzdělání jako na velmi podstatný element v boji s neurodegenerativními onemocněními, zejména 

Alzheimerovou chorobou. Nelze si toto představit tak, že pokud se člověk začne vzdělávat, má 

šanci se z nemoci vyléčit. Tato kauzalita je myšlena jinak. Pokud se člověk během života hodně 

vzdělává a je tím tak nucen intenzivněji používat svůj mozek, může výrazně oddálit nejzávažnější 

symptomy případného onemocnění. A i za situace, kdy je již člověk nemocný, se může progres 

symptomů nemoci výrazně zpomalit za pomoci tzv. aktivizačních činností. Nicméně i když by se 

odhlédlo od terapeutického účinku, je stále dobré na edukačně-aktivizační činnosti nahlížet 

pozitivně. Lidé v pokročilém stádiu demence totiž nejsou schopni si stanovit vlastní program aktivit. 

Zejména proto, že vícekrokové úkoly jsou pro ně takřka nesplnitelnou úlohou. V tomto smyslu je 

tedy jakékoliv vedení k nějaké činnosti velkým přínosem do jejich života. Bez tohoto vedení se 

velmi často stává život takto nemocného nekonečně prázdným. 
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Je tedy třeba odborníka, který bude schopen reflektovat veškerá specifika, která s sebou tato 

onemocnění přináší. Na základě toho koncipovat a aplikovat takové edukačně-aktivizační 

programy, které budou vhodně řešit výše zmíněné požadavky této široké cílové skupiny. Pokud 

tedy lze andragogiku skutečně, jak je často uváděno brát za vědu o vzdělávání, výchově 

a všestranné péči o dospělého člověka, měla by to být právě ona, na jejíž vědecké platformě se 

bude výše zmíněná problematika řešit.     

Použité zdroje: 

1. PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 
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Abstrakt příspěvku:  

Příspěvek nastiňuje přesah andragogiky jako vědecké disciplíny do oblasti preventivní i následné 

zdravotní péče a zároveň možnosti, jak lze andragogiku a její potenciál využít pro vzdělávání 

pracovníků na poli poskytování zdravotní péče nejen v soukromých, ale i státních zdravotnických 

a lázeňských zařízeních. Zároveň je zde řešena kompetence a kvalifikační předpoklady lektorů pro 

vzdělávání ve zdravotnictví. 

Abstract of the paper: 

The paper outlines overlap of adult education as an academic discipline in preventive and follow-

up care. At the same time highlights the possibilities for adult education and its potential use for 

staff training in the field of health care provision, not only in private but also in public health and 

spa facilities. The paper also addressed the question of competence and qualifications of 

instructors for training in health care. 

 

 

Úvod 

Integrální andragogika jako mladá koncepce andragogiky se vlivem socializace, akulturace, 

globalizace i personalizace stává nedílnou součástí platformy vzdělání, edukace a péče, což je pro 

kontinuální vývoj úrovně lidského vědění a začlenění jedince do společnosti nezbytný krok. 

Především pak oblast péče - zdravotní osvěta, lékařská andragogika, sociální správa a péče, 

poradenství a podniková výchova, jsou základními atributy následujícího příspěvku. 

Zdravotně orientovaný cestovní ruch je širším pojmem pro druh cestovního ruchu s motivem 

zaměřeným na vlastní zdraví. Zahrnuje v sobě lázeňský/léčebný cestovní ruch (pobyty spojené 

s podstupováním léčebných kúr, procedur a terapií, rekonvalescenční pobyty, doléčování po 

operačních zákrocích), wellness pobyty a rekreační pobyty v lázeňských místech. Jako takový 

potřebuje ke svému rozvoji kvalifikované profesionály, odborníky a podpůrný tým zajišťující jak 

základní služby – ubytovací a stravovací, tak služby léčebné/zdravotní. A právě oblast léčebných 

služeb je ideální živnou půdou pro ukotvení andragogiky jako vědy ve zdraví, resp. nemoci 

pacientů. Adekvátní vzdělání, praxe, empatie a asertivita tvoří základní faktory pro profesionalitu 

a důvěryhodnost lékaře a celého zdravotnického týmu. Oblast zdravotnictví, potažmo zdravotně 

orientovaného cestovního ruchu, funguje především na těchto principech. V současné době je 

tento druh cestovního ruchu doprovázen stále se rozrůstajícím trendem – medical tourism, který 

lze charakterizovat jako incomingovou turistiku - cestování za medicínou, tj. oblast lékařské péče 
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orientované na zahraničního pacienta, který s cílem využít lékařskou péči za výhodnějších 

podmínek (nižší cena zákroku, kratší čekací lhůta, adekvátní rekonvalescence, zákroky 

neprováděné v mateřské zemi…), přijíždí do České republiky, příp. jiné destinace 

(nejnavštěvovanější je Thajsko). Potenciál zdravotně orientovaného cestovního ruchu má růstovou 

tendenci, což je dáno nejen medializací zdravého životního stylu a prevence, ale také širokou 

škálou doprovázejících podnikatelských aktivit. 

Práce ve zdravotnictví obecně je především prací s lidmi a komunikace s lidmi. Z těchto důvodů je 

nutné, aby zdravotnici měli základní pedagogické dovednosti pro efektivní předávání zkušeností, 

uměli prezentovat nejen sami sebe, ale také zastupující organizaci, věděli, jakým způsobem se 

mohou profesně rozvíjet a úspěšně zvládali konfliktní situace. Náročnost jejich práce také 

vyžaduje, aby znali způsoby jak si udržet své vlastní zdraví. Zdravotnický personál, především pak 

lékaři a akreditované zdravotní sestry musí neustále zvyšovat své vzdělání, aby splňovali přísné 

zákonné požadavky pro výkon svého povolání. Jednotlivé stupně vzdělání zvyšují 

konkurenceschopnost pracovníků i šanci na jejich kariérní a osobní růst. Vzájemné propojení 

integrální andragogiky a zdravotně orientovaného cestovního ruchu je shrnuto v následujících 

odstavcích. 

Vzdělávání ve zdravotnictví 

Za posledních dvacet let prošlo vzdělávání v oboru ošetřovatelství v členských státech Evropské 

unie mnohými změnami, které vyplývají z kritérií EU pro vzájemné uznávání kvalifikace 

zdravotnických pracovníků. Transformační změny nastaly nejen v rozsahu a obsahu vzdělávání 

budoucích sester, ale i ve vzdělávacích institucích, kde se výchova a vzdělávání sester přesunuly 

ze středních zdravotnických škol na univerzitní půdu. Odbornou způsobilost pro výkon povolání 

sestry je v ČR podle zákona MZ ČR č. 96/2004 Sb. možné získat absolvováním akreditovaného 

zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester, kde studium, 

stejně jako na Slovensku, trvá nejméně tři roky a zahrnuje 4600 hodin odborné výuky poměrně 

rozdělené na teoretickou a praktickou část anebo nejméně tříletého studia oboru diplomovaná 

všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách. Studijní program musí přitom splňovat 

vyhláškou MZ ČR č. 39/2005 Sb. stanovené minimální požadavky.26  

Faktory ovlivňující kvalitu poskytovaných služeb ve zdravotnických zařízeních 

Vzdělávání dospělých/zdravotníků s sebou přináší řadu proměnných a rizik ovlivňujících nejen 

volbu vhodného kurzu či aktivity, ale i samotný průběh a financování samotného vzdělávání, a to 

nejen ze strany zájemce, ale i poskytovatele. Spektrum vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících 

výslednou kvalitu vzdělávacích aktivit je dáno jak osobou přijímající zaplacené služby, tak osobou 

zvolené služby poskytující. Sama škála je pak dána osobními preferencemi, pohlavím, věkem, 

stupněm dosaženého vzdělání, sociálním statutem, praxí, zkušenostmi a v neposlední řadě 

finančními možnostmi zainteresovaných.  

Je zřejmé, že aktivity spojené se vzděláváním zdravotnických pracovníků nemohou být 

poskytovány vzhledem k používaným prostředkům a technikám zájemcům vždy zdarma, ale 

náklady s ním spojené je možné efektivně zhodnotit. Vzdělávání zaměstnanců a náklady s ním 

související patří jednoznačně mezi plnění, které je možné při splnění podmínek zákona o daních 

z příjmů považovat za daňově uznatelný náklad u zaměstnavatele. Zároveň se jedná 

o osvobozený příjem u zaměstnance, který tím pádem nepodléhá ani odvodům na sociální 

a zdravotní pojištění. Jednou ze základních podmínek, kterou je třeba splnit, je, že poskytované 

vzdělávání musí souviset s předmětem činnosti zaměstnavatele. Na financování specializačního 

                                                
26

Dostupné na <http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/vzajemne-uznavani-odborne-kvalifikace-v-kategorii-sestra-v clenskych-
statech-eu-461757> 

http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/vzajemne-uznavani-odborne-kvalifikace-v-kategorii-sestra-v clenskych-statech-eu-461757
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/vzajemne-uznavani-odborne-kvalifikace-v-kategorii-sestra-v clenskych-statech-eu-461757
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vzdělávání poskytuje MZ ČR dotace ze státního rozpočtu, které je upraveno v § 60a – 60d zákona 

č. 96/2004 Sb. Uchazeč vybraný zaměstnavatelem se stává rezidentem.27 Přestože kvalifikovaný 

personál je základním faktorem úspěchu každého zdravotnického zařízení, ať již privátního, nebo 

veřejného, není vzdělávání zdravotníků vždy pozitivně vnímáno a podporováno ze strany 

zaměstnavatele, převážně pak ve sféře privátního zdravotnictví musí zaměstnanci doplňovat své 

vzdělání převážně v době osobního volna. 

Dalším problémem je nedostatek specializačních kurzů pro některé kvalifikace v menších městech, 

případně jejich vysoká cena, omezená kapacita osob, nízká četnost opakování kurzů během roku. 

To vše, společně s osobními preferencemi, může stát za nekvalitním vzděláním a následně pak 

neprofesionálním poskytováním služeb v některých zdravotnických, lázeňských či wellness 

zařízeních. Tuto neprofesionalitu pak pocítí především zákazníci/klienti/pacienti a následně 

samotné zařízení skrze nižší návštěvnost a pokles příjmů, případně se může objevit negativní 

reklama na sociálních sítích či v jiných médiích. Položme si proto nyní otázku, jakými cestami je 

možné zvýšit kvalifikaci a vzdělání zaměstnanců jednotlivých subjektů operujících na trhu 

zdravotně orientovaného cestovního ruchu. 

Přínos a ukotvení andragogiky ve zdravotně orientovaném cestovním ruchu 

Cestování za zdravím, lékařským zákrokem či na lázeňskou péči nebo wellness pobyt je spojeno 

s motivací a především očekáváním klientů/pacientů, že poskytované služby budou na nejvyšší 

úrovni a poměr ceny/kvality předčí jejich požadavky. Aby stále vzrůstal počet spokojených lidí, je 

nezbytné, aby poskytovatelé služeb zaměřili pozornost především na kvalifikaci a profesionalitu 

svého personálu, sledovali moderní trendy v poskytování péče, aktualizovali portfolio procedur, 

dbali na bezpečnost a hygienu práce a zároveň navazovali partnerství subjektů pro zvyšování 

konkurenceschopnosti. 

Jednou z cest, jak andragogika prakticky prokazuje svůj přínos v této problematice, jsou aktivity 

řady subjektů, které podporují či sami pořádají rozmanité spektrum edukačních programů napříč 

jednotlivými specializacemi a tak výsledně ovlivňují úroveň kvalifikace zdravotníků i dalších 

pracovníků v tomto odvětví. Jinou možnost představují stáže, workshopy, e-learningové kurzy či 

psychologické kurzy osobního rozvoje. Představme si nyní konkrétní zástupce pořadatelů 

vzdělávacích aktivit, které již dlouhodobě působí na trhu a fakticky tak podporují zvyšující se 

úroveň vzdělání zdravotnického personálu. 

Aktivity vzdělávacích institucí 

Prvním subjektem je královehradecké Centrum andragogiky, které nabízí kurzy v oblastech 

zdravotnictví, sociální péče i školství. V rámci sekce zdravotnictví, která je akreditována 

Ministerstvem zdravotnictví, zaměřují lektoři pozornost na trénink měkkých (komunikační 

dovednosti, syndrom vyhoření, manažerské dovednosti) a tvrdých dovedností lékařského 

i nelékařského zdravotnického personálu. Speciální pozornost je pak věnována lean 

managementu ve zdravotnictví, tzn. optimalizaci procesů a neustálé zlepšování kvality péče 

i efektivity fungování zdravotnických zařízení, v kontextu platné právní legislativy a Vyhlášky 

č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.28 Vlastním 

příkladem reálného využití andragogiky ve zdravotnických disciplínách jsou kurzy Balintovské 

metody, které Centrum pořádá, a jejichž podstatou je porozumět nejen somatickým, ale také 

psychologickým komponentám nemocí pacientů prostřednictvím skupinové metody řešení 

problému, která se hojně užívá v psychoterapii. Balintovské skupiny jsou určené 

psychoterapeutům s cílem kvalitnější supervize. Jednotliví účastníci přinášejí své vlastní 

                                                
27

 Dostupné na < http://www.nconzo.cz/web/guest/info_specializace> 
28

 Dostupné na < http://www.centrumandragogiky.cz/obory/zdravotnictvi/> 

http://www.nconzo.cz/web/guest/info_specializace
http://www.centrumandragogiky.cz/obory/zdravotnictvi/
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problémové příklady z praxe, které jsou podrobeny skupinovému posouzení a na rozdíl od 

běžných kazuistických seminářů nebo diskuzí o klinických případech není tomuto zkoumání 

podroben samotný pacientův problém. Spíše však vzájemný vztah mezi klientem 

a psychoterapeutem, motivace psychoterapeuta a její emoční složka včetně různých 

psychoanalyticky pojmenovaných procesů, jako například mechanismy přenosu, které mohou mít 

vliv na léčbu. Terapeut díky Balintovské skupině může lépe porozumět svému klientovi, 

a efektivněji cílit vlastní terapii. Bálintovská skupina se zaměřuje zejména na reflektování 

složitějších vztahů mezi pomáhajícím a tím, komu je pomáháno. Vzhledem k tomu, že struktura 

skupiny je dopředu daná, je možné ji za souhlasu všech zúčastněných využít i intervizně, tedy jako 

skupinu pro kolegy na stejné úrovni, kteří se ve vedení jednotlivých skupin mohou střídat.293031  

Další možnost, která reflektuje propojení andragogiky s praxí, jsou kurzy pořádané Národním 

centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně, které organizuje 

a realizuje komplexní vzdělávací aktivity v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských 

zdravotnických pracovníků, zejména pak specializační vzdělávání navazující na získanou 

odbornou způsobilost, certifikované a inovační kurzy. Mezi některé z nich patří akreditované 

kvalifikační kurzy -  asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví, zdravotně-sociálního 

pracovníka, sanitáře, dále pak e-learningové kurzy onkologické prevence v komunitní péči, kurzy 

pedagogických dovedností či ergoterapii pro dospělé. 

Jiným dokladem souvztažnosti andragogiky a zdravotnictví je Institut bazální stimulace, který 

taktéž spolupracuje s NCO NZO. Institut je akreditován Ministerstvy zdravotnictví ČR a SR, práce 

a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se dosud o jedinečné vzdělávání, které 

umožňuje jít stejnou cestou všem odborníkům participujícím na procesu podpory vývoje klienta 

a při péči o jeho tělesnou, duševní i sociální stránku. Tato spolupráce v kontextu stejného cíle 

podporuje kvalitu, bezpečnost péče a také šetří náklady na péči. „Hlavním myšlenkou bazální 

stimulace je potřeba holisticky vnímat jedince. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče podporuje 

vývoj u lidí, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě omezeni v komunikaci, vnímání či pohybu. Ztráta 

schopnosti pohybu a nedostatek podnětů z okolního světa vede k senzomotorické deprivaci 

a k následné nedostatečné vlastní organizaci neuronální sítě. Koncept vychází z poznatků 

pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie a ošetřovatelství. Základním 

principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu 

mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci.“ 32 

Každý člověk má daný vlastní rozvoj, který je možné při jeho diferencování vhodně podpořit 

formou autostimulace (dotek, zvuky, vibrace, kývání těla, chuť, čich, emoce…), kdy postižení 

ukazují, co se jim líbí. Během stimulací je důležité, aby se cítil příjemně jak žák/pacient, tak 

i pedagog.33 

V neposlední řadě je vhodné zmínit, že nutnost profesionality a kvalifikace ošetřovatelského 

a zdravotnického týmu si uvědomují i výrobci léčiv a zdravotnických pomůcek, kteří v rámci svého 

portfolia nabízí i různá školení a tréninky, nebo fakultní nemocnice v krajských městech. Jedním ze 

zástupců je i společnost HARTMANN-RICO a.s., která patří mezi nejvýznamnější výrobce 

a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Tato 

společnost založila vlastní akademii, která je zařazena do kreditních systémů profesních 

organizací (ČAS, ČLK, POUZP ČR, UNIFY, Slovenská komora sester a porodních asistentek). 

                                                
29

 Dostupné na <http://www.coachfederation.cz/cz/clanky/article/30/balintovska-skupina-pro-kouce.html> 
30

 Dostupné na < https://psychosomatika.cz/clanek/balintovske-skupiny/> 
31

 BALINT, M. Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha. Grada. 1999. ISBN 80-7169-734-6. 
32

 Dostupné na < http://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/> 
33

 MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 279.  
ISBN: 80-244-1075-3. 

http://www.coachfederation.cz/cz/clanky/article/30/balintovska-skupina-pro-kouce.html
https://psychosomatika.cz/clanek/balintovske-skupiny/
http://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/%3e
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Mezi hlavní metody využívané v akademii patří individuální práce a sebereflexe, interaktivní výklad 

a diskuse s posluchači v plénu, řešení případových studií, dále pak simulované tréninkové jednotky 

s hraním rolí, skupinové metody práce, moderační techniky, videotrénink s videoanalýzou, testy 

a praktická cvičení. Obsah kurzů je vhodný pro management nemocnic, sociální pracovníky 

i zdravotnické pracovníky nelékařských oborů. 34 Posledním vybraným zástupcem podporující 

andragogické snahy je FN Motol v Praze, kde byl realizován roční projekt DALŠÍ PROFESNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI PROKLIENTSKÉ KOMUNIKACE, 

EDUKACE A MANAGEMENTU – INVESTICE PRO BUDOUCNOST. V rámci tohoto projektu bylo 

edukováno 261zdravotnických pracovníků, z toho 61 lékařů, přičemž jednou ze složek byl Inovační 

kurz pokročilých dovedností v edukaci pacientů (pro nelékařské zdravotnické pracovníky).35 

Závěr 

Z výše uvedeného vyplývá, že andragogika a aktivity s ní spojené skutečně prokazuje svůj přínos 

v oblasti zdravotnictví, podporuje a zvyšuje kvalifikaci jednotlivců i zdravotnických týmů. Míra jejího 

začlenění v rámci konkrétní instituce na trhu zdravotně orientovaného cestovního ruchu však 

záleží na mnoha faktorech, které je možné více či méně ovlivnit, avšak konečné rozhodnutí, které 

kurzy využít, jakého lektora z širokého portfolia vybrat a hlavně které edukační subjekty zvolit, 

závisí na referencích, pozitivním obrazu v médiích a hlavně v prokazatelné úspěšnosti absolventů 

na domácím i zahraničním trhu práce.  

Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby v rámci zdravého konkurenčního boje zůstaly na trhu jen ty 

instituce, které splňují vysoké požadavky certifikačních orgánů, inspirují se v zahraničí a využívají 

takové metody a pomůcky, které jsou aktuální a v rámci jednotlivých specializací nezbytné. 
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Abstrakt: 

Život jedince a tedy i život společnosti se rychle mění a vyvíjí. Velice důležitým prostředkem, který 

může pomoci jedinci se na změny a nové životní požadavky adaptovat je vzdělávání. Již to není 

pouze rozvoj nových informačních a komunikačních technologií, ale i změna v oblasti ekonomické, 

politické, sociální či kulturní. Autor příspěvku se zabývá možnostmi a nástrahami které mohou 

zasáhnout a ovlivnit vzdělávání dospělých, zejména na podnikové úrovni. Na přelomu tisíciletí 

došlo k určitým změnám v oblasti terciárního vzdělávání. Současná situace tlačí jedince 

vynakládat stále větší úsilí správně reagovat na nové situace a sledovat rychlé změny, kterým se 

jedinec musí přizpůsobit. 

Abstract: 

Life of individuals and of human society has been continuously changing and developing. One of 

the phenomena crucial to help individuals adapt to changes and new life requirements is 

education. It is not just the development of new information and communication technologies, but 

also the changes in areas such economy, politics, society, and culture. The author of the paper 

discusses the possibilities and obstacles which can affect and influence the education of adults, 

especially at the corporate level. The turn of the century saw certain changes in the area of tertiary 

education. The contemporary situation makes individuals make more and more effort to react 

adequately to new situations and follow rapid changes, which they need to adapt to. 

 

 

Úvod: 

Zabývat se otázkou v současné vyspělé společnosti proč je celoživotní vzdělávání dospělých tak 

důležité, je určitě zbytečné, přesto existuje několik argumentů a odpovědí. Jednou z odpovědí je 

určitě nespokojenost dosaženého vzdělání, nebo motivace v dosažení vyššího vzdělání. 

V rozvojových zemích a méně rozvinutých zemích se může jednat například o vzdělání za účelem 

osvojení si psaní a čtení naopak ve vyspělých se může jednat o získání středoškolského nebo 

vysokoškolského vzdělání. (Beneš, 2001, s. 56) 

Vedle prvků vzdělávacího systému vytvářených společností je klíčovým subjektem vzdělávání 

člověk. Veškeré požadavky na vzdělávací systém a na vzdělanost společnosti stojí a padají 
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s člověkem. Pří významu vzdělání pro jedince a pro současnou společnost se vzdělávání stává 

výrazným prvkem životního způsobu, životním cílem, obsahem trávení volného času a výraznou 

hodnotou. Je tomu skutečně tak? Uvědomují si lidé význam vzdělávání? Jakou hodnotu má 

vzdělávání pro člověka na počátku vznikající informační společnosti? (Sak, 2007, s. 125) 

Sociologický výzkum přinesl empirické poznatky o významu vzdělávání v životě současného 

člověka. V žebříčku 23 hodnot je vzdělání u celku populace na 16. místě. Pořadí je určeno na 

základě indexu hodnot (průměr z pětistupňové škály 1-5, přičemž 5 znamená největší význam, 

1 nejmenší význam). Index hodnoty vzdělávání je 3,68. Jak tento údaj hodnotit? Je tento poznatek 

pozitivní či negativní? Za tímto průměrem celku populace se skrývá značná diferenciace. Existují 

skupiny, pro něž má vzdělání nejvyšší hodnotu, a skupiny s minimálním významem vzdělání.36      

Vzdělávání je proces, v němž si jedinec osvojuje soustavu poznatků a činností, kterou vnitřním 

zpracováním – učením – přetváří ve vědomosti, znalosti, dovednosti a návyky. Pojem vzdělávání 

se v pedagogické teorii podle Průchy (2009a) chápe jako proces záměrného a organizovaného 

osvojování poznatků, dovedností, postojů aj., typicky realizovaný prostřednictvím školního 

vyučování. Proces vzdělávání se ve formální a neformální rovině odehrává mezi dvěma klíčovými 

činiteli: mezi vzdělavatelem (učitelem, lektorem) a vzdělávaným (žákem, studentem, účastníkem 

vzdělávacího procesu). Z pohledu vzdělavatele jde o vyučování, z pohledu vzdělávaného jde 

o učení se. Vzdělávání obecně (tedy nikoli výlučně proces formálního vzdělávání) je totožné 

s curriculum vitae jedince. Je to jedinečný vývoj, ovlivňovaný neustálými změnami vnitřního 

a vnějšího prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje. Už J. A. Komenský pojal lidský svět (nám 

poznatelný svět symbolů a fenoménů) jako učebnici. Vzdělávání v kontextu výše popsaných 

souvislostí lze vnímat jako proces rozvoje lidského potenciálu a realizuje se prostřednictvím 

mechanismu učení. Obecně platí, že veškeré aspekty procesu vzdělávání se odehrávají v interakci 

subjekt (vyučující) – objekt (vyučovaný). Zůstává ovšem otázkou, do jaké míry a v jakém rozsahu 

platí toto tvrzení pro formální a neformální vzdělávání a do jaké míry je vyučovací proces řízen 

vyučujícím. (Veteška, 2009, s.15) 

Rozvoj vzdělávání v evropském prostoru 

Každá civilizovaná společnost, existující a rozvíjející se v konkrétní historické epoše a konkrétních 

historických souvislostech má svou soustavu obecně uznávaných nejen právních a morálních 

norem, ale i dalších požadavků na chování a jednání svých členů. Čím je společnost vyspělejší 

a rozvinutější, tím se stává oblast etiky a sféry mravních hodnot rozmanitější a zároveň 

komplikovanější. Rozdílné kulturní a hodnotové vzorce lze očekávat u každé společnosti, a to 

právě vždy s ohledem na konkrétní dobu a místo jejího vymezeného životního prostoru. 

Současný svět je charakteristický především překotným rozvojem techniky, společenských věd 

a záplavou informací. Vše kolem nás se neustále mění a vyvíjí a to stále stoupající rychlostí. Lidé 

jsou vystavováni stále většímu tlaku ze strany společnosti, médií, zaměstnavatelů a dalšímu okolí. 

Jsou nuceni vynakládat čím dál větší úsilí o uspokojování svých sociálních potřeb. Tyto nároky na 

sebeuplatnění vyžadují po každém jedinci, aby se neustále vyvíjel a vzdělával. Ten, kdo opomíjí 

své schopnosti a svůj rozvoj, je v podstatě „vláčen“ okolím se všemi negativními dopady na jeho 

život a životní úroveň. Fenoménem současnosti se stala konkurenceschopnost. Toho si je vědoma 

většina soukromých i státních firem a podniků, institucí a úřadů. Vyvíjejí proto tlak na vznik 

vzdělávacích programů a škol pro další vzdělávání dospělých. V naší republice došlo 

k obrovskému společenskému skoku díky „sametové revoluci“ v roce 1989 a zrušení izolačních 

bariér směrem k rozvinutější západní Evropě a dále v posledních letech i k masovému rozvoji 

                                                
36

 Reprezentativní výzkum české populace starších patnácti let Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl. 

Výběrový soubor obsahuje 1818 respondentů. Terénní sběr dat proběhl koncem roku 2005. Sběr dat byl proveden 
technikou standardizovaného rozhovoru. 
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informační výpočetní techniky a díky tomu nevídaný přístup k informacím všeho druhu bez 

omezení regionů, států i kontinentů.  

Bída evropských vysokých škol má jméno Boloňa. Přestavba evropského postsekundárního 

vzdělávacího sektoru dohodnutá evropskými ministry školství v roce 1999 v Boloni, která se řídila 

především angloamerickým vzorem třístupňového systému, byla nesená myšlenkou vytvořit 

jednotný evropský vysokoškolský systém, aby se zvýšila srovnatelnost a tím mobilita vědců 

a studentů. To co žalostně ztroskotalo na politické rovině odmítnutím evropské ústavní smlouvy, se 

může etablovat alespoň v rovině vzdělání a stát se pokud možno motorem dalších integračních 

a rozšiřovacích snah, zvláště když se k boloňskému procesu přihlásila řada států, které na své 

členství v Evropské unii teprve čekaly. Myšlenka na první pohled pochopitelná – vytvořit jednotné 

evropské vysoké školství – se v konkrétních krocích projevuje jako další prohlubování procesu, 

který směřuje k opuštění idey evropské univerzity.37 (Liessman, 2008, s. 73) 

Tento proces byl iniciován společným sorbonnským prohlášením ministrů školství Francie, 

Německa, Velké Británie a Itálie v květnu 1998, v němž se navrhoval jednotný rámec evropského 

vysokého školství, aby se usnadnilo uznání studia v ostatních zemích. Přitom se ještě vycházelo 

z toho, že v budoucnu budou existovat dva cykly, studium a postgraduální studium, přičemž 

studium bylo definováno jako „přiměřená profesní kvalifikace“, na něž by mohlo navazovat kratší 

„magisterské studium“ nebo delší „promoční studium“. Z toho se vyvinula třístupňová struktura, 

bakalářské studium a magisterské studium (bakalariát a magisterství) jako předpoklady pro 

navazující doktorské studium nebo program PhD. (Liessman, tamtéž)     

Zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 určilo budoucí směr politiky a činností 

v Evropské unii. Jeho závěry potvrzují, že Evropa nepochybně pokročila do éry znalostí se všemi 

důsledky, které to bude mít pro kulturní, hospodářský a sociální život. Způsoby učení, života 

a práce se rychle mění. Znamená to nejen, že se jednotlivci musí přizpůsobovat změnám, ale také, 

že se musí změnit zavedené způsoby práce.Celoživotní učení již není pouhým aspektem 

vzdělávání, musí se stát vůdčím principem pro poskytování a účast na vzdělávání v jakémkoli jeho 

kontextu. V nadcházejícím desetiletí musí dojít k uskutečnění této vize. Všichni lidé, kteří žijí 

v Evropě, bez vyjímky, by měli mít stejné příležitosti k tomu, aby se přizpůsobily požadavkům 

sociálních a ekonomických změn a aby se aktivně podíleli na utváření budoucnosti Evropy.  

Znalostní evropská společnost je spojena s budováním systému celoživotního vzdělávání. 

Změnami prochází vzdělávací soustava od základního po vysokoškolské vzdělání, ale především 

další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. Celý systém oživuje subjektivní složka – 

motivace lidí ke vzdělávání. Jednotlivé položky z baterie motivací lze zařadit do skupin podle 

charakteru motivace: 

- vzdělávání není prostředkem k něčemu, ale samo je cílem (vlastní vzdělávací aktivita 

uspokojuje), 

- vzdělávání není cílem, ale prostředkem, avšak k odlišným cílům, 

- cíl je směrován k vlastní osobnosti (udržení a rozvoj rozumových schopností, pro poznání 

sebe samého, chci být vzdělaný), 

- cíl je zaměřen k nějakému společenskému atributu ideového zaměření (pro orientaci ve 

vědě a kultuře je nutné se stále vzdělávat, vstup do EU klade nové požadavky na 

vzdělávání), 

- vzdělávání je zaměřeno k nějakému pragmatickému cíli (existenční – musím mít doklad 

o vzdělání /diplom, certifikát/, profesní – abych mohl/a vykonávat svou profesi musím se 

stále vzdělávat, pro uplatnění na trhu práce je nezbytné se vzdělávat). 

                                                
37 Viz k tomu Jochen Hörisch: Die ungeliebte Universität. München 2006 
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V kategorii „chci být vzdělaný“ je obsažen společenský aspekt, protože implicitně je zde často 

obsaženo, že jedinec chce být vzdělaný pro své okolí, nechce být vnímán jako nevzdělanec či 

hlupák, protože inteligence a vzdělanost jsou často zaměňovány. (Sak, 2007, s. 130)     

Vzdělání je moc. Touto větou Francis Bacona začíná projekt moderny. Vědecké vědění a s ním 

spojené technologie od té doby nahrazují na všech úrovních tradiční instance výkladu zmocňování 

se světa – náboženství, kultury, mystéria, mýty, magie a ideologie. Do žádné oblasti života se od 

počátku rozvoje moderní společnosti nevkládaly takové naděje jako do vzdělání. Vzdělání byla 

utopie maloměšťanstva, že mezi námezdnou prací a kapitálem může existovat ještě třetí forma 

existence, vzdělání bylo nadějí dělnické třídy, která chtěla věděním dosáhnout moci, již ji nedaly 

nezdařené nebo nekonané revoluce, vzdělání bylo a je prostředkem, jehož pomocí se měly 

emancipovat a integrovat spodní vrstvy, ženy, migranti, lidé z okraje společnosti a utlačované 

menšiny, vzdělání je prostředkem, který brání předsudkům, diskriminaci, nezaměstnanosti, hladu, 

AIDS, nehumánnosti a genocidě, vzdělání řeší výzvy budoucnosti a taky má být štěstím pro děti 

a dospělým zajistit práci. Právě proto, že tohle všechno nejde, se jen v málokteré oblasti tolik lže 

jako ve vzdělávací politice.38 

Vzdělávání dospělých se proto stává více než právem, představuje jakýsi klíč k branám 21. století. 

Je jednak výsledkem aktivně uplatňovaného občanství, a jednak podmínkou pro plné zapojení do 

společnosti. Jedná se o koncepci, která má velký význam pro posilování ekologicky udržitelného 

rozvoje, podporu demokracie, spravedlnosti, rovnosti pohlaví, vědeckého, společenského 

a ekonomického rozvoje a pro budování světa, ve kterém násilné konflikty nahradí dialog a mír, 

založený na spravedlnosti. Vzdělávání dospělých může dotvářet identitu člověka a dát jeho životu 

zcela jiný význam. Celoživotní učení vyžaduje zrevidování jeho obsahu tak, aby respektovalo 

faktory jako je věk, rovnost pohlaví, invalidita, jazyk kultura a ekonomická nerovnost. 

Závěry z lisabonského zasedání Evropské rady potvrzují, že posun k celoživotnímu učení musí 

doprovázet úspěšný přechod k ekonomice a společnosti založené na znalostech. Proto jsou 

jádrem nastávajících změn evropské systémy vzdělávání. I ony se musí přizpůsobit. Závěry na 

zasedání Evropské rady ve Feiře vyzvaly „členské státy, Radu, aby v rámci oblasti své působnosti 

formulovaly dlouhodobé strategie a praktická opatření, která by zpřístupnila celoživotní učení 

všem“. Toto memorandum přebírá mandát zasedání Evropské rady v Lisabonu a ve Feiře 

k realizaci celoživotního učení. Jeho účelem je zahájit celoevropskou debatu o účinné strategii pro 

uskutečňování celoživotního učení na individuální a institucionální úrovni a ve všech sférách 

veřejného a soukromého života.39    

Vysokoškolské vzdělání je stále více považováno za jeden z hlavních nástrojů kariérního úspěchu 

a jednu z nejlepších životních investic. Logicky po něm tedy existuje sílící poptávka, a to napříč 

celou společností. Dlouhodobá fundamentální změna definující znalostní ekonomiku tkví v posunu 

chápání vysokoškolského vzdělání. Není a nemůže být výsadou elit, ale naopak standardem. Malé 

země s otevřenou ekonomikou bez významného bohatství přírodních zdrojů, jako je Česká 

republika, musí na tento trend reagovat citlivěji než jiné státy, protože druhá možnost, ona často 

zmiňovaná „evropská montovna“, pro ně není nijak zvlášť lákavá. Naším bohatstvím proto musí být 

znalosti a schopnosti.40    

Vzdělávání dospělých je označením pro celý soubor probíhajících vzdělávacích procesů, které se 

uskutečňují ve vzdělávacích institucích i mimo ně, kdy lidé považovaní společností, do které patří, 

za dospělé, rozvíjejí své schopnosti, rozšiřují si své znalosti a zlepšují své profesní zaměření tak, 

                                                
38

 K pojmosloví iluzí ve vzdělávací branži viz nově Agneizska Dzierzbicka/Alfred Schirlbauer(Hg): Pädagogisches 
Glossar der Gegenwart. Von Autonomie bis Wissensmanagement. Wien 2006 
39

 Memorandum o celoživotním učení, Evropská komise, Lisabon 2000 
40

 Úvodní slova ministra MŠTMT v Bílé knize terciárního vzdělávání, Praha, 2009 
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aby uspokojili své vlastní potřeby a potřeby společnosti, do které patří. Vzdělávání dospělých 

zahrnuje jak školní a další vzdělávání, tak i mimoškolní studium a celé spektrum příležitostného 

vzdělávání, které je k dispozici ve společnosti stávající z mnoha kultur a zaměřené na vzdělávání, 

ve kterém jsou uznávány přístupy založené jak na teorii, tak i na praxi. (3. bod Habsburské 

deklarace) 

Text Lisabonské strategie EU, která představuje program komplexní ekonomické, sociální 

a ekologické  Evropy, akcentuje přechod ke společnosti založené na znalostech, důležitost 

zvyšování úrovně vzdělání a přípravy pro život v informační společnosti, význam celoživotního 

vzdělávání, prioritu investic do lidských zdrojů. (Lisabonská strategie, 2004). 

Společnost celého světa čelí globálním výzvám. Jsou jimi migrace a diverzifikace populace, 

prohlubování rozdílů mezi bohatými a chudými, vznik a růst oblastí sociálního vyloučení, nárůst 

kriminality. Zároveň dochází k transformaci společnosti ve společnost znalostí a ekonomiku 

taženou novými objevy a z nich plynoucími inovacemi. Největší hodnoty vznikají díky tvořivým 

lidem a tvořivé práci. Způsoby poznávání světa a implementace nových poznatků se výrazně 

rozšiřují o tendence propojující racionální a kreativní způsoby poznávání a objevování. Zemím, 

které neuspějí, zbude rutinní práce prováděná lidmi nebo automaty. Bez zdravého vývoje 

vzdělávací soustavy bude Česká republika postupně tlačena k prohlubujícímu se poklesu reálných 

mezd a dlouhodobé pracovní době.  

V této souvislosti se rozšiřuje a prohlubuje důležitost všech tří hlavních rolí terciárního vzdělávání. 

Samotná vzdělávací činnost musí vedle tradičních výzev (kvalita, efektivita, rovné příležitosti) 

akcentovat výzvy nové. Jsou jimi především dosahování maximálního vzdělání, a to během celého 

aktivního života (celoživotní vzdělávání), schopnost stále a zároveň rychle se učit na úrovni 

jednotlivce i organizace, tvořivost, inovace a iniciativa, znalost lidí i společnosti, využívání měkkých 

dovedností. Přímé propojení vzdělávání a výzkumu a vývoje je nejen důležitým motorem 

poznávání a inovací obecně, ale je zejména hlavním zdrojem tvořivosti absolventů vzdělávání. 

Společenská role univerzit se vedle zásadního přínosu v péči o kulturní dědictví a jeho rozvoj stále 

více formuje i v přímých dopadech na ekonomický rozvoj v regionální i celosvětové úrovni. 

Zároveň se zvyšuje počet a význam externích aktérů, kteří se dožadují neustále změn v systému. 

Přínosné jsou přitom změny směrem k větší flexibilitě, otevřenosti a inovativnosti.41    

Pro podmínky naší země byly vize lisabonské strategie rozvinuty a konkretizovány v dokumentu 

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. Pro naše téma je významné, že kategorii 

vzdělání i učení vidí z hlediska celoživotního.  V této souvislosti zavádí a objasňuje termíny 

vzdělávání formální, neformální a vzdělávání informální. 

Formální vzdělávání „se realizuje ve vzdělávacích institucích, jejichž funkce, cíl, obsah, prostředky 

a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny. Takovouto typickou vzdělávací 

institucí je škola.“ Neformální vzdělávání „nevede k ucelenému školskému vzdělávání. Realizuje se 

mimo formální vzdělávací systém. Je zaměřeno na určité skupiny populace a organizují jej různé 

instituce (instituce pro vzdělávání dospělých, podniky, kulturní zařízení, nadace, kluby, apod.)“. 

Informální vzdělávání se chápe „jako proces získávání vědomostí, osvojování dovedností a postojů 

z každodenních zkušeností, z prostředí, kontaktů. Na rozdíl od formálního vzdělávání či 

neformálního vzdělávání je neorganizované, nesystematické a institucionálně nekoordinované“. 

(Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, 2003) 

Ve vzdělávací politice a v ekonomii vzdělávání se dnes všude ve světě zdůvodňuje důležitost 

rozvoje lidských zdrojů pro zvyšování potenciálu země. Počty osob, které v celkové populaci země 
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studují na vysokých školách, ovlivňují celkový vzdělanostní a kvalifikační potenciál státu. Je 

předpokládán efekt – čím větší je participace obyvatel na vysokoškolském vzdělávání, tím 

kvalitnější je kvalifikační struktura populace země, a tím je vyšší ekonomický potenciál země.  

Cílem řízení lidských zdrojů je jak zabezpečit kvantitativní stránky lidských zdrojů (počet, věková 

a profesní struktura a formální kvalifikace), tak rovněž kvalitativní stránky (výkonnost, tvořivost, 

motivace a identifikace s cíli organizace), ve zjednodušené podobě interpretovat jako organizování 

procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou 

dány požadavky „ekonomického a sociálního okolí“ organizace i požadavky pracovníků. Kvalita 

lidského potenciálu, tj. lidských zdrojů, má vliv na dynamiku organizace. Všestranné zkvalitňování 

lidských zdrojů organizace a jejich co nejefektivnější využití je základním cílem personální práce. 

(Dvořáková, 2012, s. 61) 

Zanedbávání zvyšování kvalifikace zaměstnanců, se pak pochopitelně projevuje v různém 

časovém odstupu, ale vždy. V souvislosti s růstem kvalifikace zaměstnanců existují i další 

problémy, rentabilita. Investice do vzdělávání jsou mimořádně vysoké, i proto musí vedení 

organizace dbát o to, aby se taková návratnost prostředků mohla nějakým způsobem vyhodnotit 

a zhodnotit. 

Vedoucí představitel (ředitel) organizace se v tomto smyslu musí samozřejmě opírat o názor 

firemních personalistů nebo lidí odpovědných za firemní vzdělávání, kteří mu předkládají patřičné 

podklady. Z těchto dokumentů musí jasně vyplývat, jaký je prvořadý účel dotyčného kurzu. Pak je 

na řediteli a jeho citu, zda na toto školení a doplnění vzdělání své podřízené vyšle. Ředitel je proto 

ředitelem – má vizi, co jeho podnik potřebuje hned a co zítra, aby se jeho výkonnost trvale 

zlepšovala. (Brož, 2004, s. 69) 

Záměr a smysl vzdělání a vzdělávání 

Myšlenky o síle a účinnosti vzdělávání při řešení společenských problémů byly v historii lidstva 

formulovány mnohokrát. Od sokratovského ztotožňování nevědomosti se zlem, přes renesanční 

myslitele formující utopické ideje o osvícené vládě a vzdělaném národu. Komenského myšlenky 

o vzdělávání všech o všem a pro všechny podobně. Vzděláváním je možné lidi orientovat se 

v množstvích informací, ve složitosti, protiřečeních a rozporech vyskytujících se v sociálním 

prostředí, v mezilidských vztazích, v rozporuplných požadavcích rozmanitých sociálních rolí.  

S termíny cíle i kompetence se mimo jiné setkáváme v našich základních školských dokumentech. 

Národní program rozvoje vzdělávání a vzdělávání soustavy České republiky (Bílá kniha) z roku 

2001 podrobně rozebírá kategorii obecných cílů vzdělávání a výchovy, a to v kontextu 

celoživotního vzdělávání v globalizující se společnosti. Konstatuje, že cíle vzdělávání musí být 

odvozeny jak z potřeb individuálních, tak společenských. Při obsahovém vymezení cílů vzdělávání 

uvádí: „Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění a poznávání, tedy k rozvíjení rozumových 

schopností, ale i k osvojování sociálních a dalších dovedností, duchovních, morálních 

a estetických hodnot a žádoucích vztahů k ostatním lidem i ke společnosti jako celku, 

k emocionálnímu a volnímu rozvoji, v neposlední řadě pak ke schopnosti uplatnit se v měnících se 

podmínkách zaměstnanosti a tím i na trhu práce“.42     

Při konkretizaci vidí zaměření vzdělávací soustavy v následujících cílech: rozvoj lidské 

individuality, zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti, výchova k ochraně životního 

prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje společnosti, posilování soudržnosti společnosti 

zajištěním rovného přístupu ke vzdělání, lidským právům a multikulturalitě, podpora demokracie 

a občanské společnosti, výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se 
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společnosti, zvyšování zaměstnatelnosti. Zmiňuje „obecné, klíčové kompetence, zaměřené 

zejména na rozvoj osobnosti, na výchovu občana i na přípravu na další vzdělávání či vstup do 

praxe“ (tamtéž s. 37). Předpokládá, že v nové koncepci základního vzdělávání bude kladen důraz 

na „rozvoj klíčových kompetencí jako nástroje přeměny encyklopedického pojetí vzdělávání 

(tamtéž s. 39).    

Smysl vzdělávání dospělých spočívá v utváření kognitivní a emocionální způsobilosti hodnotit 

realitu tak, aby dokázali identifikovat a realizovat konstruktivní postupy v řešení pracovních, 

sociálních a osobnostních problémů. O významu, užitečnosti a nutnosti vzdělávání dospělých jako 

součást celoživotního vzdělávání a učení již dnes nepochybuje nikdo. Málokdo z nás si může 

dovolit ustrnout ve své kvalifikaci na stejném bodě. Povolání, u kterých se nepředpokládá nutnost 

aktualizace znalostí a dovedností, ubývá. Naopak významně roste nezbytnost stálého vzdělávání 

jako předpokladu rozvoje a růstu dynamicky se měnícím prostředí v důsledku globalizačních, 

modernizačních a inovačních trendů. Jsme vyzýváni neustálými výzvami, deklaracemi 

a strategiemi, které hovoří o naprosté nezbytnosti permanentního vzdělání probíhajícího po celý 

život jedince. V mnoha z nich je vyjádřena idea, že vzdělávání je jednou z významných cest 

k řešení současných problémů existence lidstva. 

Vzdělávání se dá chápat jako významný způsob realizování životních vývojových úloh. Má 

vycházet z dispozic jednotlivců – jejich schopností i vlastních omezení v osobnostním vývoji. 

Obsah vzdělávání je určován potřebou rozvoje kompetencí lidí: 

 jejich způsobilostí se socializovat profesně (v přípravě na profesi a v průběhu jeho 

vykonávání), sociálně-psychologicky (v sociálních vztazích k jiným lidem a sociálním 

skupinám), kulturně (v identifikaci s kulturními vzory, normami, tradicemi společnosti), 

 jejich způsobu adaptace v sociálním prostředí (zvládat úlohy života a tvořit svoje žití 

v mimopracovních oblastech). (Machalová, 2004, s. 224) 

 

V současném rámci EU jde především o zaměstnatelnost, konkurenční schopnost ekonomiky, 

sociální soudržnost a aktivní občanství. Jako přínos pro jedince se vyzdvihuje především možnost 

seberealizace. Příležitosti, které celoživotní učení jedinci nabízí, nejsou ovšem chápány jako 

garance vysokého profesního a společenského statusu. (Veteška, 2009, s. 125).      

Cílová orientace vzdělávání je zcela zásadní pro pojetí celého výchovně-vzdělávacího sytému. To 

také dokládají formulace materiálů, které provázejí budování těchto systémů. Jako příklad 

připomeňme oficiální materiál komise pro vzdělávání Vestfálska, vydaný pod názvem Zukunfl der 

Bildung – Schule der Zukunfl v roce 1995. Uvádí, že vzdělávání je složitý proces, který umožňuje 

žákům získat určité vědomosti, dovednosti, hodnotovou orientaci, rozvinout samostatné kritické 

myšlení i estetické prožívání, obohatit zájmy i motivační sféru. Má učícímu se subjektu umožnit, 

aby realizoval své schopnosti a uskutečňoval vlastní životní cíle. Má přispívat i k utváření jeho 

spoluodpovědnosti za mezilidské vztahy a učit přejímat odpovědnost za ekonomické, společenské, 

politické a kulturní poměry ve společnosti. Spolu s tím uvádět do přiměřených relací nároky 

ostatních lidí, požadavky společnosti a vlastní možnosti i nároky. Podobně Hartmut von Hentig 

(1990) požaduje, aby žák byl připraven na život ve společnosti, včetně jeho žití. (Sak, 2007, s. 96) 
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Závěrem (vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů) 

V poslední části tohoto příspěvku bych se malou měrou zamyslel nad problematikou vzdělávání, 

ve vztahu k tématu mojí disertační práce, která se zabývá vzděláním příslušníků bezpečnostních 

sborů.   

Regulace chování a jednání občanů ve smyslu obecně uznávaných mravních a následně právně 

uzákoněných norem, patřila vždy mezi nejaktuálnější a nejdiskutovanější problémy lidstva, které se 

nikdy nepodařilo a pravděpodobně ani nepodaří patřičně a definitivně vyřešit. V současné době se 

často hovoří o celosvětové mravní a morální krizi lidstva. Pasivita, lhostejnost, nezájem o druhého, 

netečnost či podceňování zvyšující se intenzity násilí, hrubosti, vulgárnosti a bezohlednosti ve 

vztazích mezi lidmi by se nám nemusely do budoucna vyplatit. 

Abychom se zabývali správným a objektivním fungováním společnosti a státu, je prvořadé zajištění 

vnější i vnitřní bezpečnosti, každého občana této země. Rostoucí globalizací se měnily a mění 

i základní faktory, které jsou schopné naši bezpečnost silným a nežádoucím krokem ovlivňovat. 

Hrozbou se stává poslední dobou mezinárodní terorismus. Integrace Evropské unie a s tím 

související odbourávání hraničních kontrol naopak logicky vede ke zvýšení rizika a ohrožení vnitřní 

bezpečnosti. Společně s těmito faktory vnitřní bezpečnost České republiky ovlivňuje i zhoršující se 

sociální situace, způsobená finanční krizí a špatnou hospodářskou a sociální politikou v naší zemi. 

Nárůst majetkové i násilné trestné činnosti v posledních dvaceti letech je toho rázným důkazem. 

Činnosti v oblasti vzdělávání i výcviku vychází z jednoduchého zadání – dobře připravit policistu 

pro výkon služby, ale i k realizaci tohoto úkolu nemůže sloužit jednorázová vzdělávací aktivita 

realizovaná v rámci jednoho vzdělávacího programu, nebo izolovaný výcvik v jedné oblasti 

policejní činnosti. Neustálé zdůrazňování potřeby vysoké profesionální práce policistů, které se 

dlouhodobě vyskytuje v dokumentech na všech úrovních řízení, je málokdy dotaženo do konce. 

Vedle napsání takovéto proklamace je nezbytné současně hovořit o reálném vytvoření podmínek 

pro skutečně profesionální přípravu velkých cílových skupin i jednotlivců pro specifické policejní 

činnosti. Hlavní a zásadní odpovědnost za připravenost policisty pro výkon služby je přímo 

zákonem o služebním poměru stanovena služebnímu funkcionáři. Na naplnění této odpovědnosti 

se ale podílí tolik subjektů, že optimální propojení a optimální nastavení jejich činnosti je někdy 

problémem těžko řešitelným.  

Nejen v současné době, ale již v posledních dvou až třech letech prochází Policie České republiky 

nelehkým obdobím, obdobím stabilizace. Stabilizací, která je velkou měrou ovlivněna 

celorepublikovým ekonomickým rozpočtem, týkajícím se nejen resortu Ministerstva vnitra, ale 

i resortů dalších ministerstev. Bezpečnost státu, se kterou plnou měrou souvisí ochrana osob, 

majetku a veřejného pořádku by se však s danými problémy měla umět vyrovnat a nenaznačovat 

navenek sebemenší problém. Podle zákona o Policii České republiky č. 273/2008 Sb., slouží 

policie veřejnosti a jejím úkolem je předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu 

a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené zákony, přímo použitelnými 

předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami. Na jedné straně jsou 

bezesporu úkoly, které musí Policie České republiky (dále jen Policie ČR) plnit a které vyplývají ze 

zákona, na straně druhé jsou to podmínky, které jsou policii poskytovány pro výkon jejich 

každodenních povinností a zastávání jednotlivých funkcí, od začínajícího policisty až po toho 

nejvyššího funkcionáře. Bezesporu k této oblasti patří otázka vzdělávání policistů a nesmí se 

žádnou měrou podceňovat. Obecně platí, že vzdělávání patří mezi nejdůležitější vlastnosti 

každého jedince a nejinak je tomu nejen u zaměstnanců Policie ČR, ale i zaměstnanců všech 

jiných profesí. Zejména neustálé novely jak už v trestním řádu, trestním zákoníku, nově vydaném 

občanském zákoníku a dalších jsou pro práci policie tím hlavním tématem, se kterým přichází 

každý policista dennodenně do styku. 
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Neméně důležitým faktorem schopnosti státu zaručit občanům bezpečnost je loajalita a motivace 

příslušníků bezpečnostních sborů (od policistů, hasičů až po zpravodajské služby). Neustálé 

reformy a změny týkající se samotného výkonu profese u bezpečnostních sborů vedou v mnoha 

případech k tomu, že zkušení a schopní lidé odcházejí do soukromého sektoru nebo plní 

povinnosti sice dle standardů, nikoliv však nad jejich rámec. Často se tito lidé stávají soupeři státu 

a pracují po svém odchodu jako bezpečnostní poradci těch, kteří se dopouštějí trestné činnosti, 

zejména ekonomického charakteru.43     

Stát nesmí při ochraně životů lidí rezignovat na jejich svobodu a soukromí. Jakákoliv právní úprava 

a z ní vyplývající nástroje bezpečnostních složek musí být vždy při svém přijímání posuzována 

z hlediska proporcionality a ochrany soukromí a svobody jednotlivců. Zároveň je nutné nastavit 

a udržovat silné kontrolní mechanismy pro kontrolu bezpečnostních složek a bránit jejich zneužití. 

Rovněž nelze v našem státě akceptovat snížení bezpečnosti občanů s tím, že budou nahrazovat 

neschopnost státu platbami bezpečnostním agenturám za ochranu svého majetku či života. Těch, 

kteří si mohou dovolit soukromé ochranky, je málo a není důvod, abychom ty ostatní, kteří poctivě 

pracují a odvádějí daně, nechali v ohrožení jen proto, že stát není schopen spravedlivým 

způsobem vybírat daně. Úspora v rozpočtu policie a hasičského záchranného sboru nemusí být při 

započtení všech negativních důsledků fakticky žádná. 

Policie musí být efektivním státním nástrojem pro prevenci a řešení kriminality. Primárním úkolem 

musí být stabilizace policejního sboru, výchova nových odborníků a zastavení odchodů zkušených 

profesionálů. Další kroky si jistě vyžaduje nastavení jasných a dlouhodobých standardů základního 

odborného vzdělávání nových příslušníků policie a pružnější přizpůsobování potřebám moderní 

praxe. Co se týká kvality bezpečnostního sboru, tak s tím bezpodmínečně souvisí otázka kvalitního 

a dobře nastaveného policejního školství. Policie se musí vrátit k výběru a ustoupit od náboru, 

nové policisty si musí vybírat. S tím souvisí výuka v základní odborné přípravě každého 

začínajícího policisty (tzv. ZOP). Zejména způsob a délka doby studia je do současné doby 

nevyhovující a je nutností, aby došlo k úpravě, jak je tomu v okolních státech naší země. Bylo by 

určitě dobré, aby docházelo k mnohem většímu prolínání praxe a teorie.  Je nutností, aby 

vzdělávání bylo předpokladem pro budoucí kariérní růst tak, jak je to běžné v zahraničí, čímž by se 

nastartoval spravedlivý kariérní postup. K zásadní změně by rovněž mělo dojít u vysokoškolského 

vzdělávání. Je nutné nastavit standardy, aby vysokoškolské studium bylo zaměřeno jen na 

využitelné směry, zejména bezpečnostně-právní. Je nesmyslné a velkým omylem, aby zejména 

nejvyšší management nebyl vzdělán v bezpečnostním či právním směru. 

Z výše uvedeného je patrné, že umožnit celoživotní vzdělávání by mělo být samozřejmostí a mělo 

by být příslušníkům bezpečnostních sborů, v našem případě zejména příslušníkům Policie ČR 

umožněno bez rozdílů výkonu profese a postavení. Zde narážíme často na nepochopení 

managementu policejního vedení, který jistě zákonné znění nepopírá a je mu známo, avšak svým 

podřízeným často kladou ty největší překážky, které tak brání úsilí jedinců a potřebnému 

celoživotnímu vzdělávání. 

Myšlenka celoživotního vzdělávání a učení je v dnešní době reakcí na ve znalostní společnosti 

vyžadované kompetence a na nemožnost tyto kompetence zprostředkovat a jen v rámci stávající 

školské soustavy. Celoživotní vzdělávání a učení je cílem a koncepcí dnešní vzdělávací politiky 

a politiky rozvoje lidských zdrojů. Prosazení celoživotního učení není jen pedagogickou 

a andragogikou záležitostí, ale vyžaduje celou řadu koordinovaných právních, administrativních, 

organizačních, didaktických a metodických rozhodnutí.  

                                                
43

 Mgr. Oldřich Růžička, Bezpečnostní situace na území ČR, analytická skupina, 2011 
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Celoživotní dimenze vzdělávání 
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Abstrakt příspěvku: 

Důležitost vzdělání ve společnosti se stala velmi aktuální v posledním desetiletí, neboť byly 

postupně schvalovány dokumenty, které vedly k reformám vzdělávání od preprimárního až po 

terciární stupeň. Vzdělávací složka a vzdělávací instituce tvoří jedny z vrcholných pozic v soudobé 

společnosti. Vzdělání je pojímáno jako velmi důležitý společenský faktor umožňující dosahování 

nejen ekonomických cílů, ale také růst celé společnosti, podílí se na udržování jejího 

demokratického zřízení a v neposlední řadě také orientaci jedince ve světě. 

Abstract of the paper: 

The importance of education in society has become very topical in the last decade; there were 

gradually approved documents that led to the reform of education from pre-primary to tertiary level. 

The educational component and educational institutions constitute one of the top positions in 

contemporary society. Education is viewed as a very important social factor, assuring not only 

economic goals, but also the growth of the whole society, contributes to the maintenance of its 

democratic system and, ultimately, the orientation of the individual in the world. 

 

 

Úvod 

V dnešní době se často setkáváme s pojmem vzdělanostní společnost. Většinou je jím označován 

přechod od společnosti industriální ke společnosti, kde se do popředí dostávají vědomosti, 

vzdělání a práce s informacemi. Tento pojem je velmi nejednoznačný, zatímco angličtina využívá 

sousloví „knowledge society“, v češtině se používá několik označení, a to od vzdělanostní 

společnosti až po znalostní ekonomiku. Abychom věděli, musíme se učit, musíme se učit vědět 

a znát. Díky změnám kolem nás tato slova již neplatí pouze pro generaci žáků a studentů. Učit 

novým věcem se musíme všichni a neustále, potřebujeme držet tempo s okolím. V současnosti už 

nestačí získávat informace z prostředí kolem sebe, z každodenních situací. Je to samozřejmě 

způsob, který praktikuje každý z nás a bez kterého by nebyl možný další rozvoj společnosti. 

Nicméně se domníváme, že pro zdárné fungování v dnešní společnosti vědění je potřeba i něco 

navíc. Konceptem celoživotního učení, v němž se počítá s aktivním přístupem, jedinec sám rozvíjí 

své znalosti a zvyšuje svou kvalifikaci, což znamená, že se dále vzdělává.  
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Zda se člověk s aktivním přístupem do vzdělávání zapojí, závisí na mnoha okolnostech. Tyto 

okolnosti vycházejí z individuality každého jedince. Faktory, které nás ovlivňují v tom, zda se 

budeme či nebudeme dále vzdělávat, vycházejí z úrovně již dosaženého vzdělání, rodinného 

prostředí, současné sociální situace a vlastní schopnosti sebemotivace. Dále také záleží na 

požadavcích zaměstnavatele, vlastních finančních možnostech nebo aktuálním zdravotním stavu. 

Celoživotní učení 

Celoživotní učení je považováno za nepřetržitý proces, jehož cílem je ochota a připravenost 

každého jedince se neustále učit. Zdůrazňuje se tím význam „takových vzdělávacích aktivit, které 

nemají organizovaný ráz, např. samostatné učení (sebevzdělávání) a učení při práci“ (Veteška, 

2010, s. 18). Získané samotné schopnosti a znalosti v rámci školního vzdělávání nejsou „ani tak 

cenné, jako schopnost, resp. kompetence, učit se“ (Veteška, 2010, s. 18). Celoživotní učení 

zahrnuje Strategie celoživotního učení (2007, s. 9 - 10).  

Vzdělávání dospělých je úkazem dnešní doby. Můžeme ho vnímat jako hlavní pojem pro veškeré 

vzdělávací aktivity realizované v řádném vzdělávání dospělých ve školách nebo dalším vzdělávání 

dospělých. Často je vnímáno z několika hledisek - druhá vzdělávací šance pro osoby, které se 

z nejrůznějších důvodů nemohly nebo nechtěly vzdělávat v minulosti, odborné vzdělávání spojené 

se zvyšováním kvalifikace, kompetence a rozvoj schopností plnit sociální role. Ve vzdělávání 

dospělých jde kromě získání vědomostí také o schopnost učit se využívat výsledky svého 

vzdělávání v nastalých situacích (Beneš, 2008, s. 20 - 22). 

Palán (2007, s. 35) s tímto pohledem souhlasí, vzdělávání dospělých charakterizuje jako 

cílevědomý proces zprostředkovávající a upevňující schopnosti, znalosti, dovednosti, hodnotové 

postoje a formy jednání a chování osob, které již ukončily kvalifikační vzdělání a vstoupily na trh 

práce. Vzdělávání v dospělosti vidí jako nástroj rozvoje momentálních kompetencí, a to především 

v souvislosti s aktuálním pracovním uplatněním. Právě s touto oblastí je v posledních letech 

vzdělávání dospělých spojováno. Např. Memorandum o celoživotním učení (2001) za základní cíle 

celoživotního učení, jehož součástí vzdělávání dospělých je, označuje kromě podpory aktivního 

občanství právě podporu zaměstnanosti. Jako první také operuje s pojmem „všeživotní učení“, 

kterým označuje soustavné učení po celý život. 

Hlavní přínos Memoranda o celoživotním učení spočívá v tom, že jako první dokument vymezuje 

tři základní kategorie učení, které jsou nyní již běžně používanými termíny. Prvním je formální 

(k němuž dochází ve vzdělávacích institucích a vede k získání certifikátů, tedy potvrzení o získání 

kvalifikace, nebo kvalifikací, tedy odborných způsobilostí k výkonu určitých povolání). Druhou 

kategorií je neformální (jež se uskutečňuje mimo školský sektor, např. na pracovištích nebo 

prostřednictvím neškolských organizací a obvykle nevede k získání normalizovaného osvědčení) 

a poslední informální (které se prolíná po celý život člověka, často to není učení záměrné a ani 

sám účastník ho nemusí rozeznat). Propojení všech zmíněných druhů učení a zvýšení důrazu na 

neformální a informální učení považuje za jeden z principů celoživotního učení. 

„Všeživotní“ dimenze upozorňuje na propojení formálního, neformálního a informálního učení. To 

nám připomíná, že užitečné a zábavné učení může probíhat a probíhá v rodině, ve volném čase 

nebo v každodenním pracovním životě. „Všeživotní“ učení nás také nutí, abychom si uvědomili, že 

učení a učení se jsou role a činnosti, které mohou v čase a prostoru přecházet jedna ve druhou 

(Memorandum o celoživotním učení, 2001, s. 7).  
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Specifika vzdělávání dospělých 

 Věda zabývající se vzděláváním dospělých se nazývá andragogika. Předmětem 

andragogiky je tedy učící se dospělý. Tomuto učení se andragogika věnuje ve 4 rovinách. 

 Z hlediska celospolečenského vývoje se zaměřuje na význam sociálních, kulturních, 

politických, ekonomických a technologických struktur a změn pro vzdělávání dospělých. 

Jedná se o otázky ekonomické a společenské funkce vzdělávání dospělých. 

 Další rovinu tvoří institucionální a organizační zázemí vzdělávání. Jedná se o prostory, 

organizaci, byrokracii, privátní či veřejné vzdělávání. 

 Z hlediska interakce a metodiky se andragogika zabývá analýzou procesů organizovaného 

učení, dále řeší vztah mezi afektivním a kognitivním, skupinovým a individuálním, 

intencionálním a zkušenostním učením. 

 Na individuální úrovni se jedná především o tvorbu vlastní identity, o možnost plánovat 

vlastní vzdělávání, vztah i řešení problémů apod. (Beneš, 2008, s. 35 - 36) 

Vermeersch (2005, s. 43) vidí následující rozdíly v učení dospělých a dětí, jde především o to, že 

dospělý má: 

 určité sebepojetí, které mu umožňuje být více samostatný, 

 určité životní vyzrálé zkušenosti, které mohou tvořit základ jeho dalšího učení, 

 větší ochotu učit se věcem, které mají sociální kontext, méně tak klade důraz na vlastní 

rozvoj, 

 preferuje spíše přístup zaměřený na řešení problémů než na určitý předmět, je motivován 

problémy, které mohou mít uplatnění v blízké budoucnosti, 

 jeho motivace je především vnitřní, není tolik ovlivněn okolními vlivy. 

Vzdělávání dospělých vyžaduje jiný přístup než vzdělávání dětí. Americký psycholog Malcolm 

Shepherd Knowles (In: Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 94 - 95) Knowles (1980) vycházel 

z humanistické orientace a věřil, že seberealizace je hlavním cílem vzdělávání dospělých, 

a posláním pedagogů je pomoci dospělým studentům plně rozvinout svůj potenciál v emocionální, 

psychické a intelektuální oblasti. Knowles formuloval čtyři předpoklady jako důležité body 

v motivaci dospělých při studiu: 

 dospělí potřebují vědět, proč se něco učí, 

 dospělí potřebují praktické zkušenosti spíše než teoretické znalosti, vykazují už určitou 

osobní historii a získané poznatky chtějí především aplikovat, 

 dospělí chápou učení jako řešení problémů, jsou více zaměřeni na společensky relevantní 

učení, 

 dospělí se učí nejlépe, pokud mohou získané dovednosti ihned využít, tedy mají zájem 

o okamžité použití pro řešení problémů. 

Kolbův cyklus učení, tedy vystihuje zmíněné fakta, které uvádí Knowles. Kolbův cyklus učení 

(obrázek č. 1) je jednou z nejrozšířenějších teorií učení a získávání znalostí a to nejen 

u dospělých. Uplatňuje se v rámci zážitkové pedagogiky. Vychází z toho, že 80 % lidského 

poznávání pochází z vlastních, tedy nepřenosných zážitků, a zásadním způsobem zvyšuje 

zapamatovatelnost nových poznatků. Cyklus schematicky popisuje čtyři fáze procesu učení tak, jak 

se podle Kolba odehrávají v běžném životě. 
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Obrázek č. 1. Kolbův cyklus učení 

 

Zdroje: Kolbův cyklus. [online]. [cit. 2015-02-24]. Dostupné z: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/17707/HRY-A-PENIZE---PROGRAMY-PRO-ROZVOJ-FINANCNI-

GRAMOTNOSTI.html/ 

V učení dospělých jde tedy mnohem více o samotný proces učení než o probírané učivo. Učební 

metody by měly být pro dospělého zajímavé, hodí se například případové studie, hry, sociální role, 

simulace nebo sebehodnocení. Zásadní složkou pro vzdělávání každého jedince je také motivace. 

Motivace dospělých ke studiu si můžeme definovat jako „psychický stav vyvolávající činnost, 

chování či jednání zaměřující se určitým směrem“ (Velký sociologický slovník, 1996, s. 651). 

Směrem ke vzdělávání je motivace u dospělých otázkou osobního charakteru, životní situace, 

okolních vztahů, momentálních výzev, společenským klimatem, který určuje směr ve vztahu 

k celoživotnímu učení.   

Motivace dalšího vzdělávání v průběhu života záleží na dosaženém vzdělání, na rozvíjení vzdělání 

během dětství a dospívání, na vzoru v rodině a nejbližším okolí, rozvíjení zájmů, zabývání se 

vzděláním, na účasti na kulturním životě, na sociální aktivitě nebo účasti v politice, společenském 

životě komunity apod. Jedná se také o kompenzaci nedostatků, prevenci, zvládání změn, jak 

v okolí, tak ve vlastním životě a osobnosti, snahu najít smysl života, snahu o udržení tělesných 

a intelektuálních sil. U dospělých nejde o to, aby se učilo co největší množství lidí, ale aby si ti lidé, 

kteří se vzdělávat chtějí, našli svou nabídku programů. 

Dobře motivovaní lidé mají jasně definované cíle vedoucí ke krokům, které povedou k dosažení 

těchto cílů (Armstrong, 2007, s. 220). Motivace těchto lidí může být sama o sobě, pokud se vydali 

správným směrem, tou nejlepší formou motivace. Většina z nás však potřebuje nějakou motivaci 

vnější. Celý proces motivace souvisí s potřebami, to znamená, že máme potřebu něčeho 

dosáhnout či něco získat.  

Pokud lidé cítí, že by učení mohlo být pro ně prospěšné, mají výraznější sklon se učit (Armstrong, 

2007, s. 458). Jelikož konkrétní cíle jsou pro učení lépe hmatatelné, i když mohou být velmi 

obtížné, mají větší sílu. Jak také uvádí Armstrong, lidé by si měli být vědomi toho, že jejich 

současné vědomosti a znalosti je potřeba stále zlepšovat a rozšiřovat (2007, s. 462). 

Závěr 

V současné době je učení nutností. Teorie celoživotního vzdělávání je vyjádřena sloganem „Naučit 

se lépe naučit učit“. Bez učení je obtížné najít si své místo ve světě, který se neustále mění 

a vyvíjí. Učení se skládá ze čtyř základních dimenzí: naučit se znát, naučit se jednat, naučit se žít 

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/17707/HRY-A-PENIZE---PROGRAMY-PRO-ROZVOJ-FINANCNI-GRAMOTNOSTI.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/17707/HRY-A-PENIZE---PROGRAMY-PRO-ROZVOJ-FINANCNI-GRAMOTNOSTI.html/
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společně a naučit se být. V každém z těchto případů je člověk středem vzdělávacích aktivit, proto 

je důležité investovat do jeho nadání, zájmů a schopností. Učení se stává způsobem života, 

vyjadřuje individuální aspirace jednotlivce. Učení jako životní styl se vyznačuje otevřeností, 

připraveností na změnu, novým výkladem minulosti a vlastních zkušeností. Vlastní učení je 

nepřetržitým procesem, který zahrnuje praktické využívání znalostí v každodenním životě. 

Vzdělávací instituce jsou nejen zprostředkovateli znalostí a dovedností, ale také inspirátory 

kreativního a nezávislého přístupu každého jedince na vlastním sebevzdělávání. 

Naše společnost potřebuje lidi vynalézavé, pracovité, inteligentní, mobilní, flexibilní, odolné vůči 

stresu, kreativní, otevřené novým myšlenkám a zaměřené na potřebu uspět. Z tohoto pohledu 

může být vzdělávání dospělých jako předmět andragogiky významným faktorem v humanizaci 

lidského životního prostředí. Slouží k obohacení osobnosti, chování, intelektuálních schopností, 

zvýšení sebevědomí a lepší orientaci v realitě. 
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Abstrakt příspěvku 

Cílem článku je seznámení s talent managementem, jeho trendy, metodami rozvoje talentů a s rolí 

vzdělávání, kterou hraje v rámci těchto metod. První část se zabývá vymezením talent 

managementu a nejednoznačným chápáním tohoto pojmu. Následně je pak talent management 

rozdělen do skupin dle jednotlivých současných trendů evoluce talent managementu. Část referátu 

je věnována otázkám souvisejícím s přechodem nadaných dětí do dospělosti a s následnou 

evolucí jejich talentu. Poslední část pak ukazuje souvislost mezi talent managementem 

a vzděláváním dospělých, na základě výzkumu metod talent managementu se ukazují vzdělávání 

dospělých a speciální školení pro dospělé, chápané jako metody rozvoje nadaných, jako 

nejdůležitější pro rozvoj talentovaných jedinců v organizacích. 

Abstract of the paper: 

The aim of the present paper is an introduction to talent management, its trends, methods of talent 

development and the role education plays in frame of these methods. The first part deals with the 

definition of talent management and ambiguous understanding of this concept. Subsequently, 

talent management is then divided into groups according to various contemporary trends of 

evolution of talent management. Part of the report is devoted to issues related to the transition of 

gifted children into adulthood and the subsequent evolution of their talents. The last part shows the 

link between talent management and adult education, based on research methods of talent 

management it shows adult education and special training for adults, seen as a method of 

development of gifted children, as the most important for the development of talented individuals in 

organizations. 

 

 

Co je to talent management 

Stejně tak jako vymezení či definice pojmu talent a nadání je velice složité, vymezení pojmu talent 

management je ještě složitější, protože přidružuje k pojmu talent ještě jeho řízení. Abychom mohli 

s pojmem talent management pracovat, je ho ovšem třeba vymezit, byť nedokonale, ale za účelem 

uchopení celé problematiky nelze postupovat jinak. Nejprve se podívejme, jak talent management 

chápou někteří odborníci. Tak například (Armstrong 2007) uvádí, že talent management je 

souborem činností, které mají zabezpečit, aby organizace motivovala talentované lidi, rozvíjela je, 

dokázala je udržet a využít jejich potenciál. Pohlíží na talentované zaměstnance, jako na hlavní 

aktivum organizace, tudíž cílem talent managementu by mělo být podporovat talenty a zajistit, aby 

svou činností co nejvíce přispívali k prosperitě organizace. Armstrong se také pokouší popsat 
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vztah mezi talentem a aktivem organizace, což dává pojmu talent management další rozměr. 

Hroník (2007) pohlíží na talent management jako na nástroj pro řízení kariéry a nástroj pro 

zvyšování výkonnosti nadaných jedinců. Poukazuje také na to, že talent management je zdrojem 

konkurenční výhody organizace. Dále například Barták uvádí, že řízení talentů znamená „chápat 

každého jedince jako jedinečnou, nezaměnitelnou osobnost, která disponuje mj. i předpoklady, 

s nimiž sice zažloutlé personální normativy nepočítaly, nicméně představují výrazný vklad, který 

moudrá firma dokáže ocenit a využít.“ (Barták 2010, s. 91). 

Vymezení pojmu talent management je složité. Jistou abstrakcí je vytvoření modelů talent 

managementu. Jedním z modelů, který popisuje Horváthová (2011), je takzvaný tradiční lineární 

model. Jedná se o model, popisující základní procesy řízení talentů, kde se organizace zaměřuje 

na dvě hlavní činnosti, což jsou: získat talentovaného jedince a udržet talentovaného jedince 

v organizaci. Model se nazývá lineární, protože tyto dvě činnosti na sebe navazují v čase. 

Nevýhodou tohoto modelu je, že pozapomíná na činnosti rozvíjení a umísťování talentů 

v organizaci.  

Dalším modelem je model „Develop-Deploy-Connect“. Horváthová (2011) popisuje tento model 

jako model vycházející z potřeb jedince a zároveň z potřeb organizace. Tyto potřeby se pak snaží 

efektivně propojit, aby nastal synergický efekt. U tohoto modelu jsou navíc zaintegrovány další 

činnosti, především vhodné rozmísťování talentů v organizaci,  rozvoj a podpora talentovaných 

formou propojení s ostatními lidmi, kteří jim pomáhají s plněním úkolů. Podle Hrováthové, tento 

model, pokud je dobře implementován, může vést ke zvýšení výkonu celé organizace. 

Dalším modelem je model Bourdeaua a Ramstada (Bourdeau a Ramstad, 2005). Autoři ho 

nazývají „talentship“. Podstatou tohoto modelu jsou čtyři determinanty – LAMP (Logic, Analysis, 

Measures, Process). Autoři dále předpokládají, že pokud jsou správně nastaveny procesy řízení 

talentů v organizaci, na základě logiky, podpořené analýzami a vhodnými měřeními, pak můžeme 

efektivně spojit řízení talentů se strategickými cíli organizace. Řízení talentů se pak stává nedílnou 

součástí organizace, jako jeden ze souborů procesů nastavených tak, aby podporovaly efektivitu 

a dosažení strategických cílů organizace. 

Jaké jsou trendy talent managementu 

Trendy talent managementu, neboli směřování, kudy se talent management vydává, můžeme 

rozdělit do čtyř skupin. První skupinou trendů je přístup k talentu managementu jako k nástroji 

nástupnictví do klíčových pozic organizace. Tento postup zabezpečuje, aby organizace 

v budoucnu byla vždy připravena mít v klíčových pozicích své nejlepší lidské zdroje. Někteří 

odborníci vytýkají takovému pojetí talent managementu, že se jedná pouze o management 

nástupnictví a talentovaní pracovníci mnohdy nemusí být vhodní pro určené pozice a funkce, 

zejména pak řídící (Lewis,  Heckman, 2006). Záleží především na metodách a způsobu hledání 

klíčových zdrojů. 

Druhou skupinou trendů jsou trendy inklinující chápat talent management jen jako formální 

zařazení nadaných zaměstnanců do skupiny talentů (talent pools) a tuto skupinu dále rozvíjet. 

Ovšem u těchto trendů většinou chybí další krok a tím je rozmísťování talentů v organizaci. 

Zaměřují se pouze na rozvoj talentů, avšak mnohdy nevhodným umístěním v organizaci se jedná 

o nejasný přínos právě talentovaných jedinců. 
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Třetí skupinou trendů je chápání talent managementu jako podpůrného procesu pro rychlejší 

a efektivnější dosažení cílů organizace. Takové pojetí pak talent management chápe jako 

strategický prvek a snaží se talentované jedince rozvíjet, správně umísťovat a dokonce i měřit 

jejich přínos pro organizaci. Tyto trendy vycházejí především z pojetí talent managementu podle 

modelu Bourdeaua a Ramstada (2005). Někdy se však samotný talent management zaměňuje 

s celkovým strategickým řízením lidských zdrojů, které je spíše rámcem talent managementu. 

Poslední přístup a trend vychází z předpokladu, že všichni lidé v organizaci jsou talentovaní. Proto 

tento trend považuje talent management spíše jako individuální přístup ke každému jedinci. Cílem 

řízení talentů je pak rozmístění správných pracovníků na správná místa a zároveň rozvíjení všech. 

Tento trend však devalvuje samotné pojetí talentu jako něčeho výjimečného (stejně pak dochází 

k situacím, kdy někdo je talentovaný méně a někdo více), a popírání výjimečnosti talentu a nadání 

a staví talent management do role, kdy „talentovaný se rovná každý jednotlivec“. I když tento trend 

se v některých organizacích prosazuje, jeho přínos je nejasný a je spíše devalvací 

specializovaného talent managementu. 

 

Otázky v oblasti nadaných a talentovaných 

K podpoře nadaných dětí, žáků a studentů už dochází na základních, středních a vysokých 

školách. Prácí s nadanými se dokonce zabývá školský zákon, který „vymezuje mimořádně nadané 

žáky a studenty jako jedince se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je umožňována 

organizace vzdělávání.“ (Průcha, Veteška, 2014, s. 189). Situace se ale mění, když nadaní 

odejdou ze škol. Chtěl bych zde nastínit několik otázek, které stojí za zamyšlení: 

1. Jak pokračuje nadané dítě v dospělosti v rozvoji svého nadání? 

2. Je nadaný student ze školy později v zaměstnání součástí talent managementu 

organizace? 

3. Kolik procent nadaných studentů si splní svůj sen ohledně své kariéry? 

4. Jaké jsou příčiny konce rozvoje talentu, nadání, popřípadě kreativity u původně 

nadaných mladých jedinců v dospělosti? 

5. Zúročí nadaní jedinci investice, které do nich byly vloženy v dětství, v dospělosti? 

6. Jak se liší a shodují metody rozvoje nadání a talentu ve školách od metod 

v organizacích (talent managementu)? 

7. Jaký přínos má řízení talentů ve školách a talent management v organizacích pro 

talentované jedince, společnost, školy a organizace? 

Na tomto poli vidím veliký potenciál pro budoucí výzkum, který může přinést mnoho zajímavých 

odpovědí a přivést nás k dalším aspektům chápání talent managementu. Stejně jako pedagogika 

se zabývá nadanými dětmi jako jednomu ze svých témat, tak andragogika by se měla zabývat 

nadanými dospělými a jejich rozvojem. Myslím si, že andragogika by se měla zabývat také právě 

pozorováním talentovaných od dětství až do dospělosti, tedy návazností, evolucí talentu a využitím 

talentu dospělých ve společnosti. 

Výzkum metod talent managementu 

Nyní bych chtěl poreferovat stručně o dílčích výsledcích rozsáhlého výzkumu, kterému se věnuji. 

Jedná se o výzkum efektivity metod talent managementu v organizacích. Výzkum má tři části, 

kvantitativní část s cílem zmapovat situaci talent managementu v organizacích v České republice 

a zmapovat používání metod talent managementu a měření jejich efektivity. Druhá část je výzkum 

kvalitativní, kde jsou předmětem výzkumu samotné metody talent managementu a jejich efektivita 

v jednotlivých vybraných organizacích a kde se vnořujeme společně hlouběji do celé problematiky 
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se zástupci vedení organizace a zaměstnanci jednotlivých vybraných organizací. Poslední částí je 

experiment, kdy sledujeme experimentální a kontrolní skupinu zaměstnanců a ty spolu 

porovnáváme. Experimentální skupina je skupinou, která je součástí skupiny talentů (talent pools). 

Jako dílčí výsledek kvantitativní části výzkumu zde předkládám, jaká metoda je nejčastěji 

využívána při rozvoji talentů. 

Formou dotazníku bylo dotázáno 739 respondentů velkých firem (více než 250 zaměstnanců) 

a 2430 respondentů u malých firem (5–25 zaměstnanců). Účastníci byli vybráni ze zakoupené 

databáze organizací od společnosti ASW – CZ, s.r.o. Návratnost byla u velkých firem 194 

respondentů a u malých 312 respondentů. Procentuálně se tedy pohybuje okolo 25 % u velkých 

organizací a 13 % u malých organizací. Respondenti byli buď HR pracovníci v organizaci, nebo 

zástupci managementu a majitelé. Zkoumány byly metody identifikace, rozvoje a udržení talentů 

v organizaci.  

Dále bylo zjišťováno, zda se organizace vůbec zabývá talent managementem, zda měří efektivitu 

metod talent managementu a které metody se jí zdají nejefektivnější. V tomto příspěvku se 

seznámíme pouze s dílčí částí zabývající se metodami rozvoje talentovaných jedinců v organizaci. 

Pro detailní vysvětlení uvádím, že jako metody zde chápeme i samotné procesy a přístupy 

k talentovaným. Například metametodou už je přiřazení talentovaného jedince do skupiny 

talentovaných (talent pools). Tento přístup byl zvolen proto, abychom se neztratili v nepřeberném 

množství jednotlivých konkrétních metod, ale zjistili hlavní okruhy metod, zaměřující se na 

nejdůležitější motivační faktory. 

Přehled zkoumaných skupin metod rozvoje a podpory talentů v organizaci: 

 Speciální školení 

 Posilování EQ (emoční inteligence) 

 Vypisování soutěží 

 Oceňování (finanční) 

 Odměňování (pochvala, jiná odměna) 

 Speciální program pro společnost nadaných  

 Metody tvůrčího myšlení (brainstorming, crowdsourcing …) 

 Vzdělávání v organizaci (umožnění dalšího vzdělávání, studia, interní i externí) 

 Individuální plán rozvoje 

 Mentoring 

 Koučing 

 Councellin 

 Asistování 

 Rotace práce 

V následujících grafech jsou ukázány užívané metody pro rozvoj talentů v organizacích, 

rozdělených na velké (více než 250 zaměstnanců) a malé (10–25 zaměstnanců), kde respondenti 

pouze zakroužkovali metody, které využívají (graf 1 a graf 2). V grafech 3 a 4 jsou pak znázorněny 

nejčastěji používané metody (zde měli respondenti zakroužkovat tři nejčastěji používané metody 

pro rozvoj talentů). V grafech 5 a 6 jsou pak znázorněny metody, považované za nejefektivnější 

pro rozvoj talentů. 
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Graf 1: Používané metody pro rozvoj talentů  

ve velkých organizacích (250 zaměstnanců a více) 

 

 

Graf 2: Používané metody pro rozvoj talentů  

v malých organizacích (5–25 zaměstnanců) 
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Graf 3: Nejčastěji používané metody pro rozvoj talentů  

ve velkých organizacích (250 zaměstnanců a více) 

 

 

Graf 4: Nejčastěji používané metody pro rozvoj talentů  

v malých organizacích (5–25 zaměstnanců) 

 

 

Graf 5: Metody považované za nejefektivnější pro rozvoj talentů  
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ve velkých organizacích (250 zaměstnanců a více) 

 

 

Graf 6: Metody považované za nejefektivnější pro rozvoj talentů  

v malých organizacích (5–25 zaměstnanců) 

 

Zdroj: vlastní výzkum. 

 

 

Dílčí interpretace výsledků 
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Je evidentní, že pro velké organizace jsou vzdělávání (umožnění dalšího vzdělávání, studia, interní 

i externí) a speciální školení nejdůležitějšími metodami pro rozvoj talentovaných jedinců. Jednak 

jsou nejvíce používanými způsoby, jednak také patří mezi tři nečastěji užívané metody. A to jak 

u velkých, tak u malých organizací. U velkých organizací jsou jednoznačně nejčastější, u malých 

se ukazuje jako ještě častější také nefinanční odměňování. Vzdělávání v organizaci a speciální 

školení se také považují za nejefektivnější metody rozvoje talentů u malých organizací. U velkých 

jsou potom za nejefektivnější metody považovány individuální plán rozvoje, speciální školení 

a koučing. Je tedy zřejmé, že velké organizace považují za nejefektivnější metody založené na 

individuálním přístupu. 

Závěr 

Závěrem připomínám, že talent management je důležitým fenoménem, rozvíjejícím se zejména 

v posledních dvaceti letech. Především některé organizace pochopily, že rozvoj, identifikace, 

vhodné rozmístění a udržení talentů se pro ně může stát konkurenční výhodou. Je velice zajímavé 

zjištění, a určitě se dalo předpokládat, že zásadní úlohu při rozvoji talentů v organizacích hraje 

vzdělávání a speciální školení. Umožnění přístupu ke vzdělávání a příprava speciálních školení 

jsou zajisté důležité pro všechny zaměstnance, obzvlášť pak ale pro jedince talentované, kteří 

mohou společnost posunout rychleji dopředu svými nápady a realizací svého talentu. Je proto 

logické, že vzdělávání v organizacích a speciální školení jsou brány jako metody pro rozvoj 

nadaných a jsou nejčastěji využívány pro posílení talentovaných jedinců a jejich rychlého rozvoje. 

Dále také umožňují talentovaným rozvíjet se ve svém oboru a nezaměřovat se pouze na práci 

samotnou. Proto je také zřejmě nahlíženo na tyto metody jako na nejvíce efektivní pro rozvoj 

talentovaných jedinců v organizaci. Ovšem rozbor hlubších souvislostí výsledků výzkumu a jejich 

interpretace již není součástí tohoto příspěvku. 
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Abstrakt příspěvku: 

Autor vysvětluje příčiny a důvody, které vedou stát k nutnosti vzdělávání obyvatelstva, zejména 

dospělého, k ochraně, poukazuje na význam andragogiky pro vzdělávání dospělých obecně i na 

její význam pro profesní vzdělávání dospělých k ochraně obyvatelstva a zejména pro vzdělávání 

seniorů. 

Abstract of the paper: 

The author explains the causes and reasons that lead to the need for state education for the 

population, especially adults, to protect, highlights the importance of adult education for adult 

education in general and its importance for professional education of adults to protect the 

population and especially for the seniors' education. 

 

 

Úvod 

Člověk od nepaměti  řeší mimořádné události a krizové jevy, které doprovázejí lidstvo již 

z minulosti a jejichž intenzita stále více a více ohrožuje jeho existenci. Patří k nim zejména přírodní 

(androgenní) katastrofy (povodně, hurikány, bouřky, tsunami, zemětřesení, námrazy, náledí, 

laviny, apod.), antropogenní mimořádné události, tedy mimořárdné události spojené s činností 

člověka (sem patří průmyslové, energetické, ekologické a dopraní havárie, pandemie, epizootie, 

epifitie, extrémismus, hospodářská kriminalita, drogy, organizované násilí, stávky, krádeže, 

sabotáže, kyberterorismus), dále ty nejtěžší či nejvážnější a to jsou válečné konflikty ahospodářské 

krize.  

Uvedené rozpory (ale i samotná příroda) jsou zdrojem krizových jevů, které se více či méně 

odrážejí na vývoji lidstva. Aby jim společnost mohla účinně čelit, vytváří si pravidla, soubory 

zákonů a nařízení, kterými se každý jednotlivec musí řídit a podřizovat se jim. Kritickým místem 

zůstávají metody a postupy, kterými se stanovují všeobecná pravidla ochrany obyvatelstva. 

Bezprostředně souvisejí s celkovým směřováním společnosti, ale vytváří je člověk, který je 

ovlivňován vlastními myšlenkami a ideami – potencionální zdroj krizí. Většina občanů není dosud 

dostatečně informována a připravena správně reagovat na mimořádné události a poskytnout 

pomoc sobě a svým blízkým. Občané neznají dostatečně svá práva a povinnosti při vzniku 

mimořádných událostí a krizových situací. Dostávají se tak do role pasivního objektu, zcela 

závislého na činnosti profesionálních sborů a služeb, tj. složek integrovaného záchranného 

systému (IZS, sem patří HZS ČR, Policie ČR a poskytovatelé Zdravotnické záchranné služby 
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a další zachranářské a zdravotnické služby a organizace) a humanitárních organizací. Tento 

problém může být ještě umocněn existencí jazykové bariéry v důsledku zvyšující se migrace osob 

do zemí Evropské unie (dále jen „EU“), ČR nevyjímaje.44  

Vzdělávání obyvatelstva k ochraně 

V oblasti informovanosti a připravenosti občanů na mimořádné události se jeví jako nezbytné 

zohlednit nepříznivý demografický vývoj populace v ČR (nárůst počtu obyvatel v důchodovém věku 

odkázaných ve větší míře na cizí pomoc). To vše přispívá k nízkému pocitu bezpečí občanů.  

Velmi markantní je to u seniorů. Zkracování životní pracovní doby a zvyšování průměrné životnosti 

vedlo k tomu, že v mnoha zemích je důchodová fáze větší než doba přípravy na povolání.45 Tím se 

dostali senioři i z oblasti vlivu výchovy k ochraně a obraně. Vzdělávání seniorů je na rozdíl od 

školského a profesního vzdělávání dobrovolné a tak se jí účastní jen velmi malá skupina. Nejvíce 

se učí pomocí masových medií a přátel. Toho si byla vědoma vláda ČR, a aby byly sníženy nebo 

odstraněny nedostatky v ochraně obyvatelstva, přijala na konci roku 2013 novou „Koncepci 

ochrany obyvatelstva od roku 2014 do roku 2020 s výhledem do roku 2030“, ve které uložila nejen 

státním orgánům ale i veřejným, společenským, vzdělávacím a neziskovým organizacím řadu 

povinností v této oblasti. Jednou z nich je i příprava seniorů na ochranu. Z toho vyplývá i význam 

a postavení andragogiky v této oblasti.  

Schopnost obyvatelstva reagovat rychle a správně na případné varování se výrazně nezlepšila. Na 

jedné straně klesá, v důsledku vzrůstajícího počtu starších obyvatel v důchodovém věku, celková 

schopnost obyvatelstva pokynům důsledně dostát a současně trvale roste i počet osob, jež jsou při 

realizaci pokynů odkázány na cizí pomoc. Na druhé straně dlouhodobě klesá počet dětí, což 

znamená, že postupně bude dále klesat podíl osob, které jsou ke schopnosti adekvátně reagovat 

při krizových situacích komplexně připravovány ve vzdělávacím systému.  

Současná doba přináší v životě člověka řadu mimořádných a zvláštních událostí a situací, se 

kterými se musí každý lidský jedinec ať se jedná o dítě nebo dospělého člověka mimo pracovní 

poměr nebo je handicapovaný, vyrovnat tak aby se naučil s tím nejen žít ale i přežít v úplně 

nových, mnohdy jemu neznámých, podmínkách. Děti jsou na budoucí život a jeho problémy 

připravovány postupně od narození rodinou, pak v mateřské škole v základních, středních 

a vysokých školách ale dospělí, jakmile opustí některou ze škol a odejdou do pracovního a dalšího 

životního procesu, jsou mnohdy odkázáni na to jak se jim podaří samotným se s novými 

skutečnostmi srovnat a přispůsobit se jim.  

Člověk se už od pradávna učil spoustu nových pracovních úkonů a postupů pozorováním jiných 

ale výsledky takové výuky jsou zpravidla zdlouhavé, a nepřináší okamžitý potřebný efekt. Proto 

přistoupili mnozí významní podnikatelé k tomu, že nejen své nové zaměstnance učí potřebným 

pracovním návykům ale i ty starší zdokonalují v jejich znalostech dalšími školeními. Na život 

člověka však působí řada dalších významných událostí a okolí, které na něj působí je stále 

složitější a velmi různorodé a tak nemáme vždy dostatek potřebných informací jak jednat. Okolní 

svět nás ovlivňuje i mimořádnými událostmi, které si způsobují lidé svoji činností, např. 

půrůmyslové a dopravní havárie, porušování životního prostředí, ekonomické a sociální události a 

zejména to nejhorší a to jsou ozbrojené konflikty a válka. Chceli člověk, národ  či lidstvo přežít 

musí se na ně naučit vhodně a správně reagovat. Děti to učíme ve všech typech školských 

                                                
44 Viz hodnocení situace v ČR v Usnesení vlády ČR  č. 805 z října 2013 – „Koncepce ochrany obyvatelstva  do roku 2020 
s výhledem do roku 2030“. 
45 Viz Beneš, M.: Andragogika teoretické základy, Eurolex Bohemia 2003 a dále Veteška, J. Kompetence ve vzdělávání 
dospělých. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 
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zařízení od mala ale dospělého člověka a zejména populaci, která opustila nebo je mimo pracovní 

proces a handicapované nepřipravujeme nijak.  

Vláda České republiky si to uvědomuje a proto aby její obyvatelstvo od předškoláků až po lidi 

v důchodovém věku se dokázalo s těmito mimořádnýmí přírodními i antropogenními událostmi 

dokázalo zdarně vyrovnat, přijala v říjnu roku 2013 Usnesení vlády ČR č. 805 o „Koncepci ochrany 

obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“, ve kterém uložila různým státním i veřejným 

institucím, orgánům i organizacím připravit obyvatela ČR k ochraně od dětí až po dospělé včetně 

důchodců nebo lidí mimo pracovní poměr.  Postupně se v této oblasti začínají objevovat, kromě 

profesionálních vzdělávacích organizací a odborníků z IZS i tzv. „odborníci na civilní ochranu“, 

kteří se snaží i když nemají ani pedagogické ani alespoň odborné vzdělání se na tomto 

současném trendu přiživit. Naopak zde by se měla ukázat důležitost a velký význam vzdělávacích 

zařízení, které jsou zaměřeny na andragogiku. Vzdělávání dospělých, v oblasti ochrany 

obyvatelstva pokud má přinést úspěch by mělo být realizováno nejen příslušným specialistou na 

nějaký problém ale specialistou, který má i základy adragogiky. Zatím se spíše spoléháme na to, 

že to někdo lidem nějak předá či vysvětlí a už nevidíme výsledek.  

Vycházíme-li z teorie, že „Andragogika je věda o vzdělávání dospělých a péči o dospělé, 

respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace“ a že „se andragogika v oblasti výchovy 

a vzdělávání zabývá zvláštnostmi působení pedagogických zákonitostí na dospělou populaci, 

definuje osobnost dospělého ve výchovném a vzdělávacím procesu, definuje systém výchovy 

a vzdělávání dospělé populace, jakož i zvláštnosti ve vztahu k ostatním pedagogickým 

a společenským vědám“,46 pak je nutné vyzvednout význam andargogiky pro oblast vzdělávání 

učitelů či školících center či odborných lektorů pro vzdělávání  dospělého obyvatelstva k ochraně 

ale i pro přípravu dospělého obyvatelstva samotného, a to jak v rámci profesního vzdělávání 

pracovníků státní a veřejné správy, v rámci firemního vzdělávání ale i odborného vzělávání 

příslušníků IZS a zejména seniorů, kteří jsou již mimo pracovní povinnosti a zejména mimo 

možnosti působení jakékoli profesní přípravy.  

Závěr 

Na základě vyslovených předpokladů můžeme tedy konstatovat, že příprava obyvatelstva 

k ochraně a obraně a to jak profesní, tak společenská či občanská, bude jedna z možných nových 

kompetencí andragogiky. Andragogika by tedy měla o tyto kompetence rozšířit své pole 

působnosti. Nebude to ale jednoduchá cesta, zejména v případě vzdělávání seniorů, protože zatím 

nebylo nikým řečeno jakým spůsobem bude možné tyto seniory školit. 

  

                                                
46

 viz Palán Zdeněk: Základy andragogiky, VŠ JAK Praha, Praha 2003, ISBN 80-86723-03-8, s.7. 
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Abstrakt:  

V životě každého jedince má výchova a vzdělávání významnou hodnotu profesní i sociální. Z míry 

uvědomění si těchto hodnot vyplývá i stupeň aktivity vychovávaného a ochota a snaha být 

vychováván. Systematické místo ve vzdělávání dospělých zaujímá komunikace, která se stává 

zejména taktickým prostředkem v profesi příslušníků bezpečnostních sborů. Autor příspěvku se 

rovněž zabývá zpětnou vazbou komunikace, která se neodmyslitelně stává součástí jakékoli 

kvalitní práce.    

Abstract:  

In everyone’s life upbringing and education are of significant professional and social value. The 

level of the one being brought up as well as their willingness and effort to be brought up depends 

upon their awareness of such values. Communication, which has become a tactical means in the 

profession of law enforcers, constitutes a systematic role in adult education. The author of the 

paper also considers feedback of communication, which is undoubtedly a part of every high-quality 

professional activity. 

 

 

Úvod 

Trend poslední doby předznamenává pokročilejší stádium ve vývoji společnosti. Informační 

společnost se začíná postupně měnit ve společnost komunikační. Prostý přístup k informacím již 

přestává být jednoznačnou výhodou. Na významu nabývá schopnost s informacemi dále pracovat, 

analyzovat je, sdílet je, předávat a šířit je - komunikovat. Velmi zúženě lze komunikaci chápat jako 

výměnu informací. Dnes je nám zřejmě nejbližší význam „s někým na něčem participovat“, z čehož 

je patrná aktivní účast obou stran, kdy jde skutečně o něco víc než jen o pouhé poskytování 

informací.47 

Komunikace je rovněž přesvědčování lidí, aby jednali podle přání iniciátora, vytvářením určitých 

obrazů dochází, ať již o to iniciátor usiluje nebo ne. Cokoli dělá či nedělá, o něm něco vypovídá. Je 

tedy v zájmu organizace ke komunikaci v jakékoli podobě přistupovat aktivně. Potřeba osobních 

komunikačních dovedností přitom roste úměrně s postavením v organizační hierarchii. Sociální 

                                                
47

 BARTÁK, J. Základní kniha lektora/trenéra. 2003 
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komunikace je z hlediska psychologického specifickou formou sociálních styků, která nespočívá 

pouze v přenosu informací, ale předpokládá porozumění.48    

Současná postmoderní informační společnost rovněž vytvořila novou realitu vyžadující velmi vážně 

se zabývat i evaluací edukačních i pracovních činností v kvalitativních a kvantitativních 

parametrech a zvládat způsoby a formy či techniky horizontální i vertikální komunikace. 

Neodkladnou nutností je neustálé a zodpovědné měření a přehodnocování dosavadního pojetí 

a technologií formální edukace, kritérií a přístupů k pedagogickému výzkumu jako oboru 

pedagogiky, jehož součástí je i pedagogická evaluace, a na těchto základech budovat strategii 

řízení lidských zdrojů49, stanovit „odpovídající paradigmata“50 pedagogické a didaktické 

komunikace stejně jako ovládat obecnou i specifickou metodologii řízení pracovních týmů 

v policejní praxi. 

V souvislosti se vzděláváním příslušníků bezpečnostních sborů se komunikace nesporně stává 

jedním z významných činitelů, jehož prostřednictvím policista dosahuje při služebním úkonu nebo 

zákroku naplnění cílů služební činnosti. Předpokladem toho, aby byl policista schopen plnit cíle 

služební činnosti, je skutečnost, že disponuje potřebnými kompetencemi. Tyto kompetence by si 

měl osvojit v průběhu institucionálního vzdělávání v rámci základní odborné přípravy, ale následně 

také studiem na vyšší odborné škole. Kompetence musí být nastaveny tak, aby výsledkem 

edukačního procesu byl nejen kvalifikovaný, ale i vzdělaný policista.51 Kvalifikovaný policista je 

schopen aplikovat právní normy, dovede v praxi uplatnit taktické postupy a ovládá technické 

prostředky. Vzdělaný policista je především schopen samostatně a svobodně myslet. 

Předpokladem této schopnosti je, že umí zpracovávat informace v kategoriích: skutečné – 

zdánlivé, celek – část, vědomí – podvědomí, povrch – hloubka, vyšší – nižší, obecné – zvláštní, 

příčina – důsledek. A dále rozlišovat mezi zvláštním kontextem informací. Proto je rovněž 

nesporné, že ve výuce musí být komunikaci vyhrazena dostatečná časová dotace. Účinnost výuky 

však nevyplývá pouze ze skutečnosti, kolik času je konkrétnímu tématu věnováno, ale také z toho, 

za využití jakých didaktických metod a forem je předmět vyučován. Neméně důležitá je však 

skutečnost, jak systematicky je předmět do struktury ostatních předmětů zařazen.   

Systematické začlenění komunikace do procesu výuky 

V současné době spočívá těžiště výuky komunikace v předmětu, popř. modulu psychologie 

a managementu: policejní etika a komunikace. Předmět zdánlivě reflektuje skutečnost, jaký 

význam je komunikaci přisuzován. Z logiky věci musí být komunikace vyučována také 

v tematickém celku taktika služební činnosti, který je zařazen v předmětu obecného výkonu služby. 

 Výuka komunikace však tvoří i významnou část výuky v kurzu, v rámci něhož jsou vyučovány 

základy transakční analýzy. V souvislosti s masovým nasazením kurzu v Policii ČR lze jistě vznést 

pochybnosti, nakolik smysluplná je implementace transakční analýzy do evropského kulturního 

prostředí. I když zakladatelé transakční analýzy tento fakt neradi přiznávají,52 je jejich systém 

výrazně ovlivněn teorií psychoanalýzy. Je otázkou, zda evropské kultuře není vlastní spíš ležet na 

pohovce a za sebou mít následovníka příborského rodáka,53 než sedět na židlích a před sebou mít 

karton s nadepsanou a pro sebe sebou samým vymyšlenou přezdívkou. Ale proč ne? Pohovky by 

musely vzdělávací střediska draze pořizovat, zatímco židle jsou k dispozici všude. Nakonec 
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 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 
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 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002 
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 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 1995, s. 144. 
51

 VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 
52

 Berne tvrdí, že „Rodič, Dospělý a Dítě nejsou pojmy jako Superego, Ego s Id…ale fenomenologické skutečnosti“ – 
BERNE, E. Transactional Analysis in Psychotherapy (New York Growe Press, 1961). Citováno podle HARRIS, A. T. Já 
jsem OK. Ty jsi OK, 1997, s. 37.   
53

 Příborským rodákem je samozřejmě myšlen Sigmund Freud (1856 – 1939). 
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ekonomickou motivaci pro vytvoření svého systému nepopírají ani sami zakladatelé transakční 

analýzy.54 

Nácvik komunikace se také uskutečňuje při řešení modelových situací, které jsou do výuky 

implementovány inscenační metodou. Navíc v řadě dalších předmětů je komunikace prostředkem 

k diagnostikování znalostí studentů. Výuka komunikace se tak prolíná do každého předmětu.  

Musíme si však položit otázku, nejedná se o pouhé vnější zdůraznění významu a nevede výše 

popsané „rozmělnění“ výuky komunikace nakonec ke snížení stanovených cílových struktur 

formální edukace?55 

Striktní rozdělování učiva do samostatných předmětů není pouze důsledkem historického vývoje. 

Za prvé souvisí s tendencí, která se začala projevovat koncem osmdesátých let minulého století. 

„Moderní věda začala odhalovat stále větší komplikovanost skutečnosti a nesnadnost jejího 

ovládnutí. Zároveň o této skutečnosti poskytovala výpovědi natolik rozdílné, že se stalo téměř 

nemožné vnímat skutečnost jako celek.“56  

Za druhé existence jednotlivých předmětů reflektuje na skutečnost, že se společnost stále více 

rozrůzňuje do sektorů a žádný ze sektorů se nechce zodpovídat nějakému vnějšku. Vnějšek totiž 

zdržuje a překladový slovník je drahý. 

Každý vyučovaný předmět má nejen svůj obsah, ale svou metodologii, na jejímž podkladě je 

budován jeho rejstřík (slovník) pojmů, se kterými pracuje. Tato teorie a pojmy pak tvoří filtr, kterým 

má být vnímána vnější realita. Základní otázka v této souvislosti zní: Jak chceme, aby policista – 

absolvent policejního vzdělávání vnímal a zpracovával realitu? Jako právník nebo jako psycholog? 

Odpověď je jednoznačná. Jako policista. Ale víme, jak má vnímat a zpracovat realitu policista? 

Rejstřík kompetencí obsažených ve školním vzdělávacím programu nám na tuto otázku nedává 

pro svou konkrétnost dostatečně jednoznačnou odpověď. Vnímání a zpracování reality policistou 

je specifické. Jistě je nezbytně nutnou podmínkou, aby policista uměl právně analyzovat situaci 

(a to je trochu něco jiného než kvalifikovat skutek). Tato nezbytně nutná podmínka je pouze jednou 

z dalších nezbytně nutných podmínek pro zvládnutí služební činnosti, a v žádném případě není 

podmínkou dostačující. Vnímání a zpracování reality policistou musí být syntézou vnímání 

právníka, kriminalisty, psychologa, bojovníka (člověka ovládajícího na potřebné úrovni 

sebeobranné i útočné techniky), střelce (člověka, který umí účinně použít svou služební zbraň), 

řidiče, ale i zdravotníka.      

Striktní rozdělování učiva do jednotlivých předmětů znemožňuje vytvoření skutečně 

sofistikovaného teoretického základu, na němž musí být vytvářen vzdělávací systém základní 

přípravy budoucích policistů. V rámci teorie každého předmětu existují tvrzení, která nelze jejím 

prostřednictvím dokázat. Teorie rovněž neodkazuje na metodu, na základě které bychom mohli 

zjistit, jaká tvrzení to jsou. Dále je potřeba si uvědomit, že pokud vyučujeme předmětově, 

necháváme naše absolventy, aby si instrumentář pro komplexní vnímání a zpracování reality 

postupně vytvářeli sami. Naopak při existenci integrované výuky jsme  studentům přímo ve výuce 

nápomocni při vytváření vědomostí a dovedností potřebných pro celostní (komplexní) vnímání 

reality. 
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 Podle mínění Harrise může právě transakční analýza naznačené problémy vyřešit, protože: nejlépe funguje ve 
skupinách, jedná se o učení a zároveň vyučování (spíše než o archeologické objevování zákoutí psychiky – zjevná na 
psychoanalýzu), transakční analýza „dala pacientům, nástroj, který mohou použít. Může ho použít kdokoliv. Lidé nemusí 
být nemocní, aby ho mohli využít.“    
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 PRŮCHA, J., VETEŠKA, J. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rouš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 
320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.  
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Čím delší je výuka jednotlivých předmětů, tím více studentů může pronikat do jejich podstaty 

a teoretických základů. Student pak sám nejen porozumí teoretickým základům jednotlivého 

předmětu, ale sám je schopen hledat vztahy mezi teoretickými základy jednotlivých předmětů. Při 

zkrácení základní odborné přípravy se však jeví nutnost redukovat učení na pouhé a jakési 

efektivní návody, aby: 

 věděli, co mají dělat,  

 věděli, jak to mají dělat, 

 věděli, kdy to dělat, 

 uměli to dělat.  

Je samozřejmé, že takový návod studentům může poskytnout především model integrovaného 

pojetí vzdělání. Při dostatečném počtu vyučovacích hodin lze přijmout takovou filozofii vzdělávání, 

která do integrované výuky zahrne pouze to, co ji předmětová oddělení přepustí. Při zkrácení 

počtu vyučovacích hodin je nutné reflektovat zásadu právě opačnou: do předmětové výuky spadá 

pouze to, co nelze učit ve výuce integrované. Proto je nezbytně nutné konstituovat v základní 

odborné přípravě pro budoucí policisty předmět zabývající se základy strategie a zejména taktikou 

policejních činností. 

Z didaktického hlediska můžeme rozlišovat tři rozdílné úrovně činnosti policisty:  

 strategickou úroveň – na strategické úrovni hodnotíme volbu cíle služební činnosti 

následně pak volbu celkového postupu a dále volbu optimálního pořadí plnění 

jednotlivých činností 

 taktickou úroveň – na taktické úrovni hodnotíme: způsob řešení dílčích úkolů 

realizovaných v souladu se sociálně psychologickými zákonitostmi situace a se 

zákonným rámcem služební činnosti. Na taktické úrovni je také vyhodnocováno 

metodicky správné provedení činností, které spadají do oboru kriminalistické taktiky. 

Policista musí být kupříkladu schopen aplikovat základní zásady „taktiky výslechu“ i při 

získávání informací od zájmových osob v terénu.   

 technickou úroveň – na technické úrovni hodnotíme účelný způsob řešení 

pohybového úkolu, který je v souladu s možnostmi jedince, zákonitostmi pohybu, 

uskutečňující se na základě řízení pohybu (zde jsou zahrnuty jak sebeobranné 

techniky – použití donucovacích prostředků, tak poskytování první pomoci), metodicky 

správné provedení úkonů spadajících do oboru kriminalistické techniky (jde zejména o 

vyhledávání stop, včetně jejich ochrany před možným znehodnocením), metodicky 

správnou obsluhu technických prostředků (např. spojovací prostředky, služební zbraň, 

dopravní prostředky, apod.)  

Taktickými prostředky pro řešení situace jsou zejména: postoj policisty, rozestavení (formace) 

policistů vůči ostatním osobám, vhodná vzdálenost, komunikace, součinnost policistů v hlídce 

nebo týmu. 

I když je komunikace jedním z důležitých taktických prostředků, lze ji rovněž vyhodnocovat na 

všech třech úrovních. Na strategické úrovni musí být student schopen analyzovat situaci a na 

základě analýzy zvolit určitý typ komunikace. Na úrovni taktické je potřeba rozhodnout, jaký obsah 

má mít komunikace v konkrétní situaci. Na technické úrovni vyhodnocujeme: hlasitost komunikace, 

modulaci hlasu, pomlky atd. 
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Doposud se těžiště rozvoje komunikačních dovedností soustřeďuje zejména do dvou oblastí. Na 

úrovni taktické se studenti učí vyhodnocovat signály, že konfliktní situace eskaluje (mění svou 

kvalitu) a učí se komunikačním dovednostem vedoucím k tlumení konfliktu. Pro situace bojové ho 

cvičí v „povelových technikách“, které jim umožňují bezpečné odzbrojení a následné omezení 

osobní svobody osoby, proti které služební zákrok směřuje. Na úrovni technické, se klade důraz, 

podle doposud zjištěných zkušeností možná ne zcela dostatečný, na práci s hlasem (síla hlasu, 

jeho modulace, rychlost mluvy atd.). 

V integrované výuce je třeba klást důraz zejména na strategickou úroveň. Schopnost volit vhodnou 

strategii je podmíněna schopností orientovat se v situaci, tedy získat vhled do situace. To není 

možné bez schopnosti nejen vnímat komunikační obsahy, ale i jim porozumět vzhledem 

k situačnímu kontextu. Volba strategie je podmiňována stanovením cíle služební činnosti. Definice 

cíle služební činnosti je úzce předmětová a nedostatečně reflektuje roli policie jako služby. Cíl 

služební činnosti by měl být vymezen na základě následujících zásad: 

 policista nemůže být nikdy sám schopen sociálně patologický jev odstranit (tzv. není 

schopen společnost vyléčit) 

 policista sám není schopen na místě zpravidla vyřešit ani konkrétní problém57    

 minimální povinnosti policisty při zjištění takových jevů je: 

a. ochrana života a zdraví a ochrana majetku, 

b. vytvoření podmínek pro vyvození trestně právní (správní) odpovědnosti pachatele. 

 policista je povinen přispět k řešení konkrétní situace, a to tak: 

c. že zpracuje poznatek, nebo upozorní příslušný subjekt, 

d. že zjišťuje potřeby protiprávním jednáním dotčených osob a: 

- buď jim ve své působnosti poskytne pomoc, 

- nebo je kvalifikovaně odkáže na jiné organizace.   

Nácvik komunikace  

Často slýcháváme: policisté neumí komunikovat.  Musíme je učit mluvit. Komunikace však není 

pouze mluvení. Komunikace je také zachycení sdělovaného a porozumění jeho obsahu vzhledem 

ke kontextu, ve kterém se sdělování uskutečňuje.  

Vhodným prostředkem k rozvoji této dovednosti se na studujících praktikují modelové situace, 

různého zaměření.  

Navození námětu:  

Učitel studentům sdělí, že přesně před týdnem došlo v pobočce Komerční banky v Praze 9, na ulici 

Českobratrská číslo popisné 6, k loupeži. Dosud neznámý pachatel tu pod pohrůžkou zbraně 

přinutil pracovnici u přepážky k vydání částky 200 000 Kč. Po té z banky uprchl. Dále učitel 

studentům sdělí, že dnes je neděle 9:00 hodin dopoledne a on sám představuje policistu na 

obchůzce. Dále studentům upřesní, že obchůzku provádí v Praze 9, ulici Vinohradská a že 

nedaleko se nachází restaurace U Šneka. Vzápětí již tohoto učitele oslovuje druhý učitel v civilním 

oblečení (kostýmu). Učiteli, představujícímu policistu na obchůzce, sdělí, že byl přítomen jako 

klient v bance při přepadení. Pachatel přinutil všechny, aby si lehli na zem. Pachatele si proto 

vůbec nemohl prohlédnout. Jeho hlas si však bude pamatovat až do smrti. Před chvílí si byl 
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 Za problém zde považujeme příčinu aktuálně probíhajícího konfliktu. V případě fyzického napadení mezi manželi to 

může být nevěra, zhoršená ekonomická situace rodiny apod. V případě klasického „domácího násilí“, kde se jedná o 
násilí bez příčiny, považujeme za problém samotnou jeho existenci.    



118 

v restauraci U Šneka koupit cigarety. Podle hlasu usoudil, že jeden z hostů restaurace je osobou, 

která přepadla banku. Potom velmi podrobně popíše studujícím osobu, kterou „podle hlasu“ 

považuje za pachatele trestné činnosti. 

Úkol pro studující:  

Na základě takto navozené situace zodpovědět zadané otázky.  

Postup:  

Studenti vybírají na každou otázku ze třech variant odpovědí, přičemž správná může být jenom 

jedna. Nejdříve vybírají studenti odpovědi na otázky samostatně. Po samostatném výběru otázek 

je zařazena řízená diskuse, v rámci níž studenti provedou rozbor situace a jejímž výsledkem je 

stanovení strategie pro situace obdobného typu. 

První otázka:  

Jak vysoká byla míra ztotožnění pachatele trestného činu svědkem v restauraci? Didaktickým 

cílem je, aby student uměl analyzovat informaci: Svědek ztotožnil pachatele pouze na základě 

hlasu. Zevrubný popis se nevztahuje na pachatele, ale pouze na osobu, o které se domnívá, že 

mohla být pachatelem.  

Druhá otázka:  

Jak by měl policista postupovat při zjišťování totožnosti osoby označené jako pachatel? 

Didaktickým cílem je, aby student uměl zvolit vhodnou strategii, v tomto případě zjišťování 

totožnosti pod legendou.  

Třetí otázka:  

Jak má policista postupovat v případě, že osoba totožnost odmítne prokázat? Didaktickým cílem 

je, aby studenti dokázali takticky vhodným způsobem přejít od zjišťování totožnosti legendou 

k formální komunikaci.  

Čtvrtá otázka:  

Podle jakého zákonného ustanovení může být osoba, která odmítla prokázat totožnost omezena 

na osobní svobodě? Didaktický cílem je, aby student znal a uměl aplikovat právní prostředky 

k řešení situace.  

Teprve po teoretickém zpracování problému (volbě vhodné strategie a diskusi o vhodných 

taktických postupech) je student postaven jako aktér do inscenační hry, ve které má v roli policisty 

předvést zjištění totožnosti osoby označené jako možný pachatel trestného činu loupeže. 

Komunikaci, jak bylo výše uvedeno, považujeme za samostatný taktický prostředek. Komunikace 

je však významnou součástí dalšího taktického prostředku: součinnosti v hlídce či týmu. Na nácvik 

součinnosti je ve výuce kladen značný důraz. Součinnost je procvičována jednak ve standardních 

policejních situacích, kdy se jejich složitost neustále zvyšuje: dvojice policistů v terénu zjišťuje od 

osob informace, dvojice policistů provádí předvedení osoby z bytu, dvojice policistů umisťuje 

eskortovanou osobu do služebního vozidla, dvojice policistů provádí zásah proti ozbrojenému 

pachateli. Teprve následně je nacvičována spolupráce v početnějších týmech (4 až 5 osob), a to 

při modelování situace zásahu proti ozbrojené osádce vozidla a dále při nácviku zásahu proti 

pachateli ukrytému v budově.  

Pedagogickým cílem v popsaných situací není jen rozvoj komunikačních a psychomotorických 

dovedností, ale především vytvoření takových postojů studentů, které k součinnosti motivují. 
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Získávání a předávání zpětné vazby 

K měření výkonů policistů v konkrétních funkcích, pedagogických pracovníků a studentů ve všech 

formách vzdělávání a dalších parametrů je nutné si ujasnit a následně stanovit obsah a cíle, 

nástroje a časově obsahový plán získávání a předávání zpětné vazby a zároveň i způsoby 

zpracovávání výstupních informací a mechanismy k jejich dalšímu využití, tedy jakousi 

zpětnovazební filozofii a strategii. Zpětná vazba (feedback) představuje dnes jeden 

z nejdůležitějších prvků řízení různých systémů, (zpětný) vliv řízeného procesu na řídící orgán, 

přenos informace o výstupu určitého děje na jeho vstupní faktory.  

Zpětná vazba tvoří podstatu formativního hodnocení, kterým rozumíme průběžné a interaktivní 

hodnocení dosahovaných efektů studujícího při vzdělávacím procesu, pochopení jeho potřeb 

a jejich implementace do vzdělávacího procesu. Formativní hodnocení tvoří důležitý faktor pro 

rozvoj klíčových kompetencí, a pokud je dobře prezentováno i pro pozitivní motivaci studenta, 

stejně jako policisty.  

Interaktivní charakter zpětné vazby (na rozdíl od pouhého hodnocení studenta, které je 

jednosměrné a jde o sdělení učitele studentovi) představuje cennou informační hodnotu nejen pro 

studenta samotného, ale i pro učitele z hlediska plnění stanovených cílů výuky a efektivnosti 

používaných metod a forem výuky. Umožňuje tím učiteli identifikaci případných chybných kroků a 

etap vzdělávacího procesu a zároveň jeho úpravy podle skutečných potřeb. 

V tomto zorném úhlu představuje zpětná vazba specifickou formu vzájemné komunikace mezi 

subjekty, které participují na určité společné činnosti, např. učitelé a studenti ve formální edukaci 

nebo vedoucí pracovníci a policisté při plnění úkolů v přímém výkonu služby. Svým věcným 

obsahem je nositelem významných evaluačních (hodnotících) informací.  

V této souvislosti je třeba definovat pojem evaluace. Anglický výraz evaluation obecně znamená 

určení hodnoty, ocenění.58 Evaluace je tedy procesem systematického shromažďování a analýzy 

informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování.59 Z toho plyne, že evaluace, má-li 

mít smysl, musí být činností: 

 systematickou, tzn., že má explicitně vymezenou oblast a strukturu;  

 prováděnou správně metodicky;  

 prováděnou pravidelně;  

 řízenou podle předem stanovených kritérií;  

 použitelnou pro rozhodování a další plánování. 

Poskytování zpětné vazby je důležitým prvkem řízení vzdělávacího procesu a pro zajištění její 

efektivity je nutno se na ni předem řádně připravit a dodržovat některá základní pravidla. Efektivní 

zpětná vazba vyžaduje interaktivitu poskytovatele, adresáta a vlastního obsahu. Je reflexí 

komplexního souboru informací získaných během prezentace výkonu a v rozsahu potřebném 

k realizaci stanovených cílů. Forma informací předávaných adresátovi, přestože se realizuje 

zpravidla verbální komunikací, využívá též nonverbální projevy, např. gesta, pohyby (kinezika), 

prostorová umístění (proxemika), doteky, výrazy tváře, pohledy očí, parajazykové projevy a vady 

řeči atd. 

 

                                                
58

 Dostupné z: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/123564-evaluace. 
59 BENNET, N., GLATTER, R., LAVARIC, R. Improving Educational Management. London 1994. In: Význam komunikace 

v policejní práci a vytváření komunikačních standardů v profesní přípravě policistů. Sborník příspěvků mezinárodní 
vědecké konference. Praha 2007, s. 88   
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Zpětná vazba, má-li být smysluplná a plnit očekávaný informační efekt, musí být:  

 systematická – detailně promyšlená, zaměřena na podporu rozvoje kompetencí žáka 

a jeho sebereflexi 

 komplexní – užití kombinace více informačních zdrojů a prostředků 

 kontinuální – nemůže být efektivní, pokud proběhne nahodile 

 srozumitelná – jazyk, podání, ověřování 

 přijatelná – kladné vyznění 

 konkrétní – využívat jen konkrétní, odůvodněné argumenty 

 objektivní – hodnotí se pouze předvedený výkon 

 prakticky využitelná – pozitivní s upozorněním na možné příležitosti (co, v čem, jak lze 

zlepšit) 

Zpětnou vazbu lze realizovat individuálně nebo ve skupině. Podávání a získávání zpětné vazby ve 

skupině může mít velmi pozitivní a podnětné účinky, protože je možno učit se od ostatních členů 

skupiny. Tento způsob vyžaduje již zkušeného aktéra, který dokáže správně formulovat cíle zpětné 

vazby, posouzení podmínek a má znalosti o členech skupiny.  

Nejvíce užívaným způsobem podávání a získávání zpětné vazby je forma verbální a při jejím 

využití je vhodné dodržovat několik následujících pravidel: 

 obecné podmínky – zpětnou vazbu podávat neprodleně, zpoždění snižuje efektivitu 

 při zahájení vytvořit v adresátovi pocit partnerství a bezpečí 

 vysvětlit účel, cíle, průběh a vyžádat si souhlas (úmluva), přičemž jako první se ke svému 

výkonu vyjadřuje adresát (pocity, pozitivní a negativní okamžiky výkonu) 

 provádět pouze hodnocení předvedeného výkonu, nikoliv osoby 

 informace o oblastech ke zlepšení (nemusí být) 

 závěr zpětné vazby má vyznít kladně (motivace)  

 pravidlo: čím horší výkon, tím náročnější příprava a poskytování zpětné vazby. 

Není nezbytně nutné realizovat vždy všechny uvedené podmínky. Jejich výběr a způsob 

implementace je nutno přizpůsobit cílům, podmínkám a prostředí. Pokud však porušíme předem 

stanovená pravidla, může být vážným důsledkem despekt k metodě, strach a nepřijetí výzev ke 

zlepšení. Proto je velmi důležité, jaké jazykové prostředky použijeme. 

Důležitým efektem procesu zpětné vazby je její reflexe. Při reakci na podávanou zpětnou vazbu je 

vhodné dodržovat některá základní pravidla:  

 neomlouvejte se – pokud se začněte obhajovat, přestanete naslouchat a soustředíte se 

na své argumenty 

 vyslechněte názory, analyzujte je a využijte 

 zpětná vazba je o naslouchání reakcím, nikoliv o zdůvodňování svého chování 

 využijte názory pro sebereflexi a svůj další rozvoj  

 přijímejte náměty zpětné vazby jako dar (pokud se vám líbí, ponechte si je, v opačném 

případě je zahoďte). 

Žádoucím výsledkem zpětné vazby je dosažení sebereflexe adresáta. Sebereflexí rozumíme 

„zamýšlení se jedince nad sebou samým, nad svou osobností, ohlédnutí se zpět za svými činy, 

myšlenkami, postoji, city, rekapitulování určitého úseku vlastního života či vlastního chování 
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a rozhodování v situacích, které jsou pro daného člověka významné. Cílem je zhodnotit sebe 

sama, rozhodnout, co a jak změnit, zvolit strategii pro budoucnost.“60  

Sebereflexe tvoří základní nástroj sebevzdělávání, zefektivňuje řízené procesy a prohlubuje je, 

protože rozvíjí kritické myšlení a ochotu klást otázky. V případě vědomé řízené sebereflexe je 

usnadněno propojení mezi cíli výuky a zkušenostmi. Je výrazným motivačním faktorem aktivity 

a odpovědnosti, protože pomáhá adresátovi pochopit, jak jeho sociální status postupuje a zda se 

zvyšuje. 

Pro účinnost sebereflexe je nutno zajistit její kontinuální průběh celým procesem vykonávaných 

pracovních činností a různých forem jejího provádění (verbální, písemná, tváří v tvář, ve dvojicích, 

v kolektivu atd.). 

Důležitými otázkami pro účely sebereflexe jsou zejména: 

 Co jsem vlastně dělal? 

 Jak jsem se při tom cítil? 

 Co si o tom myslím? 

 Jak si mohu vysvětlit své chování? 

 Jak moje chování ovlivnilo konkrétní situaci? 

 Co ovlivnilo moje chování? 

 Co jsem se naučil? 

 Budu se příště chovat jinak a jak? 

 Co znám? 

 Co ještě neznám? 

 Co bych se ještě rád dozvěděl? 

Závěr 

Efektivní proces intelektuálního i fyzického rozvoje osobnosti studenta a policisty není možný bez 

permanentní interakce s podněty pracovního či privátního prostředí, bez komunikace a konfrontace 

s nimi v pragmatickém slova smyslu. Komunikace se v současném světě stává alfou a omegou 

v každé organizaci. Komunikací kontakt mezi lidmi začíná a v jejím rámci je také ukončen. Je 

politováníhodnou okolností, že mnohdy jde spíše o to, jak a co řekneme, než jak a co uděláme, co 

určuje mezilidské vztahy a pocity spokojenosti a nespokojenosti, respektu, nebo despektu, apod. 

Kterákoli organizace včetně policie pak může mít jakkoli kvalitní know-how, ale pokud je nedovede 

prodat, nebude tak úspěšná ani oblíbená, jak si přála. A tímto “prodejem“ je sdílení informací: jeho 

forma i obsah, načasování, kombinace informačních dat, jejich „obal“, osobnost mluvčího…zkrátka 

komplexní celek komunikační situace. 

 

 

  

                                                
60

 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995, s. 196. 
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Abstrakt 

Asertivní jednání není univerzální „všelék“ poruch komunikace. Vždy závisí na okolnostech 

a  lidech, kterých se týká a nelze ho zjednodušeně vidět jako techniku sebeprosazování. 

V příspěvku se zabývám významem slova asertivita a ověřenými metodami výuky, jež u nás 

reprezentuje „brněnská a bratislavská škola“. 

Abstract 

Assertive behavior is not a universal "panacea" of communication disorders. It always depends on 

the circumstances and the people concerned and it cannot be simply seen as a technique of self-

promotion. In this paper I deal with the meaning of the word "assertiveness" and proven methods 

of teaching, which are represented in our countries by Brno and Bratislava schools. 

 

 

Úvod 

Není v poslední době atraktivnějšího oboru v rámci výcviku komunikace než studium asertivity. 

Namátkou vybírám několik titulů ze široké nabídky kurzů – „Jak respektovat druhého a získat si 

respekt“, „Pozitivní řešení konfliktů aneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco získat“, „Otevřenost 

a asertivita pro budování silného týmu“, „Řešení konfliktů aneb konflikt a jeho 

transformace“,“ Asertivita s vlídnou tváří“, „Koučování konfliktních a vypjatých situací a trénink 

asertivního jednání“, „Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací“, „Asertivita v praxi“, 

„Empatická asertivita for business excellence“ a mnoho dalších. 

Lidé, které asertivní postupy uvádějí spíše do rozpaků, mají tendenci zdůrazňovat, že to není nic 

nového pod sluncem. Mají pravdu. Asertivní definice optimální komunikace se skutečně neliší od 

všech ostatních škol – tj. jako optimální je popisováno chování sociálně zralého člověka, 

respektujícího morální a sociální hodnoty člověka duševně zdravého, subjektivně i objektivně 

adaptovaného světu. Asertivním postupům však nelze upřít notnou dávku originality. Dokázaly 

najít„hravou“a zábavnou formu učení novým technikám sociálního jednání. 

Řada škol sociální komunikace se spokojila s návodovými postupy, tj. popisem kýženého cíle 

jednání a poskytnutím dobrých rad typu, že když chcete něčeho dosáhnout, musíte jednat jasně, 

http://kurzy.edumenu.cz/d-106793/jak-respektovat-druheho-a-ziskat-si-respekt-kurz-praha
http://kurzy.edumenu.cz/d-106793/jak-respektovat-druheho-a-ziskat-si-respekt-kurz-praha
http://kurzy.edumenu.cz/d-106794/pozitivni-reseni-konfliktuaneb-jak-neztratit-nervy-a-z-konfliktu-neco-ziskat-kurz-praha
http://kurzy.edumenu.cz/d-62152/otevrenost-a-asertivita-pro-budovani-silneho-tymu-kurz-cesko
http://kurzy.edumenu.cz/d-62152/otevrenost-a-asertivita-pro-budovani-silneho-tymu-kurz-cesko
http://kurzy.edumenu.cz/d-106379/reseni-konfliktu-aneb-konflikt-a-jeho-transformace-kurz-cesko
http://kurzy.edumenu.cz/d-106379/reseni-konfliktu-aneb-konflikt-a-jeho-transformace-kurz-cesko
http://kurzy.edumenu.cz/d-55435/asertivita-s-vlidnou-tvari-kurz-pardubice
http://kurzy.edumenu.cz/d-101782/koucovani-konfliktnich-a-vypjatych-situaci-a-trenink-asertivniho-jednani-kurz-praha-1-nove-mesto
http://kurzy.edumenu.cz/d-101782/koucovani-konfliktnich-a-vypjatych-situaci-a-trenink-asertivniho-jednani-kurz-praha-1-nove-mesto
http://kurzy.edumenu.cz/d-110103/asertivita-zpusob-jednani-a-zvladani-konfliktnich-situaci-kurz-praha-1
http://kurzy.edumenu.cz/d-106786/asertivita-v-praxi-kurz-brno
http://kurzy.edumenu.cz/d-88340/empaticka-asertivita-for-business-excellence-kurz-praha-4
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fair, za každou cenu se vyhnout konfliktu, ale neustupovat ze svých pozic. Jenže sociální 

komunikace je příliš složitá na to, aby lidem stačil takovýto návod. Dobrou radu umí poskytnout 

vlastně každý. Profesionalita je v tom, naučit člověka, aby se podle ní dokázal řídit. A právě k tomu 

dávají asertivní techniky prostor. Je samozřejmě na vůli každého odborníka, aby se rozhodl, 

kterého postupu chce při nácviku určitých sociálních dovedností u klientů užívat. Konec konců 

velmi podobného efektu lze dosáhnout buď dlouhodobou psychoterapií, nebo řadou jiných výcviků 

sociálního chování. 

Kurzy oprávněně proklamují, že asertivita patří v dnešní době mezi důležité komunikační 

schopnosti, kterou jednající projevuje úctu k sobě samému i druhým. Asertivní člověk je hůře 

manipulovatelný, dokáže volně projevit své pocity a přání, kontroluje svůj hněv a dokáže se vcítit 

do pocitů ostatních. Není však pravdou, že asertivní chování, kterému má naučit daný spíše 

rychlokurz než kurz, zaručí úspěšná jednání a zajistí respekt.  

Je otázkou, do jaké míry mohou rychlokurzy v trvání jednoho až dvou dnů opravdu „zmapovat 

a zvládnout vlastní asertivní styl jednání, zdokonalit schopnost lépe hájit a prosazovat zájmy své, 

svého týmu, zlepšit své vztahy s druhými lidmi, naučit se lépe čelit manipulativnímu jednání, 

zdokonalit si komunikační dovednosti v symetrických (partnerských) i asymetrických vztazích 

(např. podřízený vs. nadřízený).“(Asertivita v praxi, online) Otázkou zůstává i kvalita a možnosti 

nabízených e-learningových kurzů. 

Uváděnou cílovou skupinou těchto kurzů by měli být: 

 manažeři, 

 vedoucí pracovníci, 

 personální specialisté, 

 vedoucí týmu, 

 lidé pracující v týmu, 

 asistentky, 

 jakýkoliv jiný zájemce o tématiku. 

Nabídka kurzů je tedy obvykle směřována spíše do oblasti managementu, což souvisí 

i s poptávkou a lepší možností naplnění akce. K atraktivitě a široké nabídce přispívá i módní 

zaměření a přesvědčení účastníků o tom, že po absolvování krátkého tréninku naprosto změní 

svůj pracovní i osobní život, případně „dobudou svět“. Této zjednodušené představě vychází vstříc 

kurzy, které z celé, poměrně složité metody, vybírají jen zdánlivě nejatraktivnější pasáže. Metodu 

tím degradují, do jisté míry i zesměšňují. Výsledkem pak je, že absolvent kurzu se naučí technice 

„přeskakující gramodesky“, tzn. stále dokola opakovat požadavek a trvat na něm, a jednomu, byť 

základnímu z asertivních práv „být sám sobě soudcem“. 

To by samo o sobě nemuselo vadit, ovšem za předpokladu určité pokory a náhledu na vlastní 

možnosti. Ne tedy v situaci, kdy se dotyčný chová stylem „za každou cenu dosáhnout svého“, 

neohlíží se na postoje okolí a dosažení mnohdy eticky problematického efektu staví nad morální 

hodnoty. Ostatně mezi zásady metody patří i tvrzení „co není morální, nemůže být asertivní“. 

Morálkou tu ovšem není např. žebříček hodnot té které společenské skupiny, ale to co je 

vymezeno pozemskými zákony a desaterem božích přikázání. 

V rychlokurzech není věnována pozornost tomu, co zdůrazňoval již „otec asertivity“ Andrew Salter 

– metodu lze použít pro zakřiknuté, úzkostné a podceňující se lidi a vést je k tomu, aby se díky ní 

asertivně prosadili. Můžeme ji ale také využít při působení na lidi velmi dominantní, egoistické, 

razantní. Zde bude cílem dosáhnout kultivace jejich sociálního chování, nacvičit je v umění 

využívání tzv. měkkých dovedností a posilovat jejich společenskou zodpovědnost. Takový a jedině 

správný přístup vyžaduje, aby trenér (učitel metody) nejen asertivitu ovládal v celé šíři, ale aby byl 

http://kurzy.edumenu.cz/d-108892/asertivita-v-praxi-kurz-brno
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i vybaven patřičnými didaktickými dovednostmi. Právě tyto dovednosti někdy chybí absolventům 

humanitních studií, kteří neprošli patřičným výcvikem předávání pedagogických dovedností. 

Teoretická východiska tréninku asertivity 

Model tréninku asertivity vychází z principu klasického a operačního podmiňování. Do jeho podoby 

však zasáhly i dva jiné teoretické modely behaviorální modifikace, které se objevily 

v sedmdesátých letech, a to teorie sociálního učení a kognitivně- behaviorální modifikace. Trénink 

asertivity pak staví na poznatcích laboratorních výzkumů experimentální psychologie. Vede klienty 

k tomu, aby na své problémy nahlíželi jako na naučené chování, které je možné změnit na základě 

principů psychologie učení. 

Metodologie asertivního tréninku vznikla na základech behaviorální terapie a Andrew Salter ji 

koncipoval podle principů klasického podmiňování. V klinické praxi si všiml, že většina pacientů má 

problémy s otevřeným vyjadřováním emocí. S využitím poznatků I.P.Pavlova odvodil, že v jejich 

mozku dominují inhibiční procesy, které vedou k nevyrovnanosti, sklíčenosti a k vykonávání 

činností, které jim nejsou příjemné. Naopak při převaze excitačních procesů jsou lidé orientovaní 

na akci a jsou emocionálně svobodní. Za cíl terapeutického zásahu tedy stanovil posílení 

excitačních procesů a projevení předtím potlačovaných emocí. Očekával, že nově naučené 

chování se projeví vytvořením rovnováhy mezi těmito procesy a změna biologie mozku pak zpětně 

ovlivní osobnost pacienta. 

Ve více než padesátileté historii tréninku asertivity došlo k výraznému odklonu od jeho původního 

chápání. Zatímco první definice zdůrazňovaly behaviorální postupy vedoucí k pozitivní změně 

sociálního chování, pozdější přístupy rozšířily záběr i na kognitivní postupy. Na počátku se 

asertivita orientovala na vyjádření a přesné komunikování afektivního chování, později začala 

zahrnovat i nácvik obrany vlastních práv. Alberti a Emmons to nazývají „opozičním chováním“.  

Koncem šedesátých let se začaly zdůrazňovat humanistické aspekty, jako podpora rovnosti 

v mezilidských vztazích, vyjadřování vlastních myšlenek a citů, a to při současném vyjádření 

respektu vůči jiným lidem. „Asertivní chování podporuje rovnost v mezilidských vztazích, umožňuje 

nám jednat v našem nejlepším zájmu, stát si za svým bez nepatřičné úzkosti, vyjadřovat své 

skutečné pocity, aniž bychom se cítili stísněně, a jít si za svými právy, aniž bychom narušovali 

práva jiných.“ (Alberti, Emmons 2004, s.18) 

Dodnes však vymezení postupů, na kterých stojí asertivita, zůstává na všeobecné úrovni. Výběr 

metod a technik se do jisté míry odvíjí od požadavků a cílů klientů. Ne náhodou se v posledních 

desetiletích začaly do programů tréninku asertivity vkomponovávat i další kognitivně-behaviorální 

postupy od tréninku bioenergetiky po transakční analýzu. Různorodé postupy a techniky však mají 

pro výuku asertivity význam jen tehdy, pokud vedou k lepšímu a účelnějšímu asertivnímu chování 

člověka. 

Cíl tréninku 

Pokud vycházíme z premisy, že chování člověka je determinováno tím, jak si utváří svět, a že 

mnozí lidé si vytvořili takový systém, který jim neumožňuje dobře se adaptovat na určité aspekty 

života, pak je úlohou jakékoliv terapie konfrontovat tyto zkreslené představy s realitou. Musí jim 

ukázat cestu k pochopení, proč prohrávají v řešení sociálních situací a pomoci nalézt alternativní 

způsob utváření světa. Asertivita k tomuto cíli nechce dojít přes verbální diskuzi, ale přes záměrný 

nácvik a akci. 

Asertivní chování je chápáno jako přiměřené a upřímné verbální i neverbální vyjádření vlastních 

myšlenek, citů a názorů. Toto vyjádření může mít pozitivní i negativní formu, ale nesmí porušovat 

práva jiných lidí, ale ani vlastní práva jednající osoby. 
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Neasertivní jednání pak většinou zahrnuje nepřiměřené či obranné vyjadřování vlastních 

myšlenek, citů a názorů, přičemž si jednající osoba upírá vlastní práva. Agresivní chování pak 

představuje model degradujícího či dehonestujícího chování, jehož cílem je dominovat nad 

ostatními a porušovat jejich práva. 

Hlavním cílem asertivity je tedy změnit neasertivní a agresivní chování na asertivní. Mezi další cíle 

pak patří: 

 rozšířit možnosti zdravého sociálního chování 

 pochopit propojení mezi chováním, chápáním a emocemi 

 osvojit si způsoby jak konstruktivně formulovat stanoviska a přesvědčení, a tím 

ovlivňovat vnější asertivní jednání 

 naučit se vyjadřovat své potřeby a citlivě reagovat na city a práva ostatních 

 získat volbu chovat se nebo nechovat asertivně 

 oslabit nebo potlačit neasertivní a agresivní odpovědi 

 získat pocit vnitřní spokojenosti 

 rozvíjet uspokojivé mezilidské vztahy. 

Tyto cíle odrážejí rostoucí zodpovědnost lidí za vytváření a formování vlastních životů. Klienti si 

prostřednictvím kurzů rozšiřují možnosti asertivně vyjadřovat city, racionálně myslet a asertivně 

jednat. Sami se však rozhodují, zda se určité sociální situaci vyhnou, nebo se ji pokusí asertivně 

vyřešit. 

Asertivita je jako metoda efektivní jedině tehdy, pokud se lidé dokážou asertivně chovat, asertivně 

formovat svou budoucnost i po skončení kurzu. S ohledem na tento požadavek tedy asertivita 

rozhodně není krátkodobým procesem. Jedinou krátkodobou etapou je formální část tréninku, kdy 

si lidé osvojují a upevňují postupy asertivního jednání. Rozvíjejí ho však sami při řešení životních 

situací a při překonávání nových sociálních podnětů a výzev. Konečný cíl asertivity je tedy takový, 

aby se lidé, stali sami trenéry vlastního asertivního chování. 

Oblasti využití asertivity 

Předností asertivity je její zaměření na širokou oblast problémů u. V kombinaci s dalšími 

terapeutickými postupy se využívá při léčbě mnoha psychických i psychosomatických poruch, ale 

je rovněž i součástí široce koncipovaných programů mentálního zdraví i různých 

psychoprofylaktických programů. 

V sedmdesátých letech se trénink asertivity začal orientovat i na neklinickou oblast a začal se 

zaměřovat na zvyšování schopností lepšího fungování v mezilidských vztazích. Na počátku se 

programy ověřovaly na vzorcích vysokoškolských studentů, posléze i na vyučujících, poradcích aj. 

Následně vznikaly programy určené manažerům, zaměřené na odstranění kognitivních, afektivních 

a behaviorálních bloků při práci s podřízenými, při vedení porad, při kritice, atd. Kurzy asertivity 

jsou i součástí programů pro sociální a rehabilitační pracovníky a pracovníky krizových center. 

Další oblastí jsou pak programy určené ženám, odpovídají na jejich potřeby naučit se prosazovat 

vlastní práva, zvýšit si sebevědomí a sebeakceptaci. Konkrétně se pak kurzy zaměřují i na 

osamělé ženy, ženy v domácnosti, nezaměstnané ženy a samozřejmě i na párovou problematiku. 

V odborně vedeném tréninku asertivity jsou případ od případu drobné odlišnosti. Ty jsou dány 

například tím, jak dalece je trenér asertivity ovlivněn spíše humanistickými základy metody, nebo 

zda patří k ortodoxním zastáncům behaviorálního přístupu. Drobné rozdíly vyplývají i z poněkud 

odlišného přístupu k nácviku metody. Tyto rozdíly ilustruji dvěma „školami“. Východiskem 
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bratislavské je přístup O.Kondáše. Druhou v současnosti reprezentuje jeden z jeho žáků brněnský 

psycholog T.Novák. Oba jmenovaní psychologovése shodovali  mj. i v souhlasu s aforismem 

S.J.Lece: „Trénink je všechno. I květák je jen dobře vycepované zelí!“ (Novák -ústní sdělení 2014) 

Brněnský model 

V další části budu hovořit o metodickém zakotvení brněnského modelu asertivity. Jde o koncepci, 

kterou začali vyučovat Věra Capponi a Tomáš Novák, který po úmrtí autorky v tomto duchu 

pokračuje. Přehled publikací tohoto autora lze mj. najít na novaktomas.ic.cz 

Předložená informace o jeho přístupu vychází ze sdělení in Hargašová a kol: Hromadné 

poradenství Grada, Praha. 

Asertivitu lze podle této koncepce cvičit s jednotlivcem, párem nebo skupinou. Cílovou skupinou 

pro nácvik asertivity jsou psychicky zdraví lidé, kteří potřebují a chtějí zlepšit své komunikační 

dovednosti. Lze pracovat i individuálně, ale s mnohem menším efektem pro klienta a větší 

námahou pro trenéra. Pro nácvik je výhodná pokud možno heterogenní skupina, a to pokud jede o 

pohlaví, věk i profesi. Optimální věk je od pozdní adolescence po pozdní střední věk. 

Optimální velikost skupiny je 10 – 12 lidí, osvědčilo se vedení dvěma trenéry (nejlépe muž a žena), 

přičemž je možno počet členů skupiny zvětšit až na 20.Podstatně účinnější než různé „maratony“ 

je nácvik v několika (nejlépe 10 – 15) dvouhodinových blocích. To platí i přesto, že „maraton“ má 

stejný hodinový rozsah jako dlouhodobější kurzy. Chybí však podstatný časový faktor 

k procvičování a pokusům o aplikaci naučeného v reálných situacích. 

Účast v kurzu by neměla být v žádném případě vynucená či jinak „povinná“, pozitivním je, platí-li si 

účastníci výcvik sami – zvyšuje to motivaci k docházce a využití času.Kurzy by měly být vedeny 

trenérem, který má přiměřený výcvik v metodách skupinové psychoterapie nebo sociálně-

psychologického výcviku. I když jde o „nácvikovou skupinu“, prvky skupinové dynamiky se v ní po 

několika sezeních objeví a trenér si s nimi musí umět poradit. 

V brněnském modelu Capponi a Novák strukturovali jednotlivé lekce následovně: 

1. Krátký přednáškový vstup při úvodní charakteristice probíraného tématu (v úvodních 

lekcích, zejména s laiky musí být trochu delší, protože zpočátku nelze spoléhat na aktivitu 

účastníků). 

2. Modelování, nabízení konkrétních příkladů a postupů. To je usnadněno, pokud je kurz 

veden dvěma lektory, kteří mohou určité situace přehrávat v dialogu (pokud je trenér sám, 

může si vypomoci čtením modelových dialogů). 

3. Hraní rolí a výměna rolí v malých skupinkách s poskytováním zpětné vazby, interpretace 

atd. 

4. Zadávání domácích úkolů a jejich (velmi mírná) kontrola ve skupině. 

5. Četba a domácí studium textů. Texty je vhodné zadávat po ukončení každé lekce vždy 

k probíranému tématu. (Při předání celé příručky najednou by se kurzisté místo nácviku 

probraného věnovali četbě dalších a pro ně možná zajímavějších kapitol, nejlépe té 

poslední). 

6. Motivaci k nácviku a do jisté míry i dynamiku skupiny posiluje skupinové heslo. Mnohdy 

vyplyne ze skupinové situace. Je to výrok, který si skupina sama zvolí a má tendence jej 

opakovat. 

Tempo nácviku záleží na skupině s využitím základní didaktické zásady, že postup by měl 

respektovat možnosti slabšího průměru skupiny. Je lepší probrat méně, ale důkladně s dobrým 

osvojením dovednosti, než spěchat a dopouštět se chyb. 
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Velmi důležitá je přátelská atmosféra vzájemného porozumění. Kurzisté mají vnímat trenérovu 

empatii a zájem.  K prosazení didaktických požadavků používá empatickou asertivitu – účastníci 

kurzu jsou dospělí lidé a je na jejich rozhodnutí, zda se nácviku chtějí zúčastnit, zda plní domácí 

úkoly nebo zaujmou jen roli nezaangažovaných pozorovatelů. 

Úkoly je třeba volit tak, aby byly splnitelné a relativně přitažlivé. Nesplnění či odmítnutí úkolu může 

být u některých osob známkou většího pokroku v nácviku, než křečovitá snaha vyhovět trenérovi – 

vždyť jedním z cílů nácviku je naučit se říkat „ne“. Jako motivačního faktoru plnění úkolů lze využít 

i zájmu projevovaného skupinou, sázky atd. 

Metodika kurzu 

Kurz začíná informativní úvodní lekcí, v níž je stručně pohovořeno o asertivitě. Účastníci by mohli 

sdělit svá očekávání od kurzu. Často se objeví (v souladu s teorií odporu) výhrady proti asertivitě. 

Lidé rádi poukazují na etická úskalí asertivity a je třeba jim vysvětlit, že asertivní techniky pracují 

s formou komunikace, nikoliv s jejím obsahem. Asertivní postupy nelze zaměňovat s etikou 

komunikace. Asertivních technik lze zneužít stejně jako jiných věcí, ale jak již uvedeno - co není 

morální, není asertivní. „Asertivita požaduje, aby se člověk rozhodoval sám za sebe a za svoje 

rozhodnutí nesl zodpovědnost. Ten, kdo se chce jasně a jednoznačně projevit, jednat slušně leč 

důrazně, odolávat manipulaci okolím, vyznat se sám v sobě i v druhých a umět stát na svém, měl 

by znát a respektovat zásady, pro které bývá užíván termín asertivní lidská práva. Jejich základem 

je zásada, že nikdo s námi nemůže úspěšně manipulovat, pokud mu to sami nedovolíme.“ 

(Capponi, Novák 1994, s. 41) 

Další časté dotazy se týkají toho, kdy a jak moc asertivních technik používat. Je na každém, aby 

se rozhodl, zda v dané situaci asertivní techniku použít chce či nikoliv. Asertivita není životní 

filozofie. Jsou to postupy usnadňující komunikaci. Pokud se s druhými dohodneme bez použití 

techniky, tím lépe. Neuškodí však, pokud si osvojíme dovednosti komunikovat jasně a fair 

a s jistou mírou empatie. Asertivní je hledat a najít kompromis. Filozofie asertivity je velmi 

individualistická, ale ve vztahu ke všem účastníkům komunikace – její podmínkou je respekt 

k osobnosti partnera. 

V dalších lekcích probíhá nácvik jednotlivých dovedností v následujícím pořadí okruhů: 

1. Seznámení se základy teorie asertivity (a komunikace), asertivní „lidská práva“, definice 

asertivity, agresivity a pasivity. 

2. Techniky persistentního setrvávání na svém, tj. prosazování oprávněných požadavků 

a umění říkat „ne“. 

3. Postupy empatické, eskalující a konfrontační asertivity. 

4. Požádání o laskavost (včetně persistentního setrvávání na svém), umění přijímat 

a rozdávat „laskavosti“. 

5. Vedení rozhovoru (jak začít, udržet a ukončit rozhovor, umění naslouchat a používat 

získané informace). 

6. Umění kompromisu. 

7. Techniky vyrovnávání se s kritikou, akceptace oprávněné kritiky, „otevřené dveře“, tj. 

reakce na neoprávněnou kritiku, dotazování na negativa, tj. využití kritiky k rozvoji 

konstruktivního rozhovoru. 

8. Specifické aplikační oblasti asertivity (výchova dětí, použití asertivních postupů v rodině, 

zaměstnání atd.) 
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Asertivní techniky lze ve výcvikové skupině kombinovat s řadou jiných metod. Např. s relaxačními 

technikami, jinými postupy nácviku komunikačních dovedností atp. Je dobré účastníkům kurzu 

ukázat, že existují různé cesty k naplnění duševně hygienických ideálů. V řadě publikací bývá 

uváděna čtveřice základních cílů asertivního výcviku: 

1. Získání schopnosti prosadit svá oprávněná přání a požadavky. 

2. Získání pocitů sebeúcty. 

3. Zlepšení vztahu k jiným lidem. 

4. Odstranění subjektivních těžkostí. 

Postačí však, pokud se klient přiblíží k ideálu „žít sám se sebou v míru a mít co dělat“, přičemž 

rozhodně není na škodu, podaří-li se mu i něco navíc z uvedené čtveřice. 

Obsahové zaměření bratislavského programu 

Bratislavská škola, reprezentovaná mj. Michaelou Svobodovou-Buck, hned na počátku upozornila 

na to, „že do stavby tréninkového programu nelze bezezbytku zakomponovat základní filozofii 

zahraničních programů, ani jejich obsahové zaměření. (…) Znamenalo by to přenášet požadavky 

anglosaské kultury na Slovensko a nezohledňovat odlišné kulturní zázemí.“ (Svobodová-Buck 

1997, s. 234) 

Již od roku 1983 ověřovali program na různých vzorcích populace. Jednalo se o množství 

dlouhodobých i krátkodobých kurzů pro manažery, studenty, pedagogy, psychology, sociální 

pracovníky, letušky, nezaměstnané atd. 

Program byl zaměřen na změny ve třech oblastech fungování osobnosti – kognitivní, behaviorální 

a afektivní. Tyto oblasti jsou ve vzájemném vztahu a všechny se vzájemně ovlivňují. Na trénink 

asertivity pak lze nahlížet buď z behaviorální, nebo kognitivně behaviorální teoretické perspektivy. 

Obě sledují stejný cíl, a to žádoucí změnu v chování jedince. 

Zde převládl kognitivně-behaviorální směr, jehož zastáncem byl již zesnulý prof. Kondáš, 

psycholog, který jako první v tehdejším Československu referoval o asertivitě v oficiálně vydané 

učebnici.(Kondáš O., Kratochvíl S., Syřišťová E. : Psychoterapia a reedukacia. Martin: Osveta, 

1985) 

Na neasertivní jednání je nahlíženo jako na začarovaný kruh iracionálního myšlení, které vytváří 

pocity bezmocnosti a vede k neasertivnímu jednání, jež opět spouští další iracionální myšlení. 

Změnu je tedy nutné začít přeměnou myšlení, která následně vede ke změně emocí a chování. Je 

ovšem zřejmé, že tento kruh je možné přerušit i v jiném bodě, protože jakákoliv změna přináší 

výsledky. Model tréninku asertivity tedy zahrnuje kruh, utvářený myšlenkami, city a chováním, do 

něhož je možné zasáhnout v jakémkoli bodě a tímto zásahem lze navodit změnu chování. 

Samotná obsahová náplň tréninku nebyla přísně stanovaná, ale přizpůsobovala se potřebám 

a zájmům dané skupiny a rovněž i úrovni asertivních dovedností ve skupině. Základní osu tréninku 

tvoří následující body: 

1. Identifikace speciálních situací a chování, na které se zaměřuje trénink asertivity. 

2. Rozlišení mezi asertivitou, neasertivitou a agresivitou. 

3. Identifikace a modifikace iracionálního přesvědčení, vedoucího k neasertivnímu 

a agresivnímu chování, které narušuje emocionální rovnováhu. 

4. Rozpoznání destruktivních emocí, snižování úzkosti ze sociálních vztahů. 

5. Zvyšování sebevědomí. 

6. Akceptace osobních práv. 
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7. Základy asertivní komunikace. 

8. Dávání a přijímání komplimentů. 

9. Spontánní vyjadřování emocí a přijímání citových projevů od druhých. 

10. Vznášení a odmítání požadavků. 

11. Odolávání manipulaci. 

Na základní stupeň navazuje speciální, doplňující část tréninku. Je zaměřená na aplikační oblasti 

dle potřeb skupiny – kritizování podřízených, přijímání kritiky, vedení porady, zvládání hněvu, 

veřejné vystupování, propagační kampaně, navazování partnerského kontaktu atd. 

Cílem tréninkového programu je optimalizace chování jedince v sociálních situacích a podpora 

účastníků, aby se snažili porozumět svému vnímání světa, svému chování a svým emocím a aby 

se nebáli být zodpovědní sami za sebe nezávisle na hodnocení druhých. 

Závěr 

Závěrem by se slušelo, sdělit, který z postupů (tedy brněnský nebo bratislavský) považuji za 

vhodnější. 

Bratislavský přístup je více založen na behaviorálních postupech, brněnský o něco více na 

humanistické a pozitivní psychologii. Oba se doplňují a tak bych svůj referát zakončila výrokem 

klasika Tomáše Akvinského: „Vyzkoušej všechno a dobrého se drž.“ Z hlediska pedagoga bych 

připomněla i v textu již citovaný výrok polského aforisty S.J.Lece. Je na nás abychom dokázali 

zajistit skutečně kvalitní trénink vlídně „cepující“ ty, kdož se chtějí asertivitě naučit. 

 A přijmeme-li definici, že asertivita je nástrojem k vytvoření větší rovnosti ve vztazích, 

„přimlouváme se za to, aby rovnost byla povýšena na styl. Neprosazovat se za každou cenu ani 

neuhýbat před někým. Domníváme se, že nejdůležitější je být si vědom vlastní ceny – své 

i člověka, se kterým jednáme.“ (Alberti, Emmons 2004, s.17) 

 

 

 

 

 

Použité zdroje: 

1. ALBERTI, Robert a Michael EMMONS. Umění stát si za svým. Překlad Dana Makovičková. Praha: 

Portál, 2004. 237 s. ISBN 80-717-8869-4. 

2. Asertivita v praxi. Edumenu.cz [online]. [cit. 2014-11-24]. Dostupné z: http://kurzy.edumenu.cz/d-

108892/asertivita-v-praxi-kurz-brnoB 

3. CAPPONI, Věra a Tomáš NOVÁK. Asertivně do života. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-7169-082-1. 

4. HARGAŠOVÁ, Marta. Skupinové poradenství. Praha: Grada, 2009. 261 s. ISBN 978-802-4726-427. 

5. SVOBODOVÁ-BUCK, Michaela. Model tréningu asertivity. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1997, 

roč. 32, č. 3.  



131 

Kompetence pedagogických pracovníků a jejich rozvoj v dalším 

vzdělávání 

The competences of teaching staff and their development in further education 

PhDr. Iva Shánilová 

Národní institut pro další vzdělávání 

 

Klíčová slova 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, kompetence  

Key words 

further education of teachers, support of further education of teachers, competences 

Abstrakt příspěvku:  

Další vzdělávání je důležitou součástí celoživotního učení člověka a má mnoho interpretací, které 

souvisejí se společenským uspořádáním, historickým vývojem, ale i typem organizace, ve které se 

další vzdělávání odehrává. V případě pedagogických pracovníků je kladen důraz především na 

osobnostní kompetence, které obsahují postoje a hodnotové orientace, psychickou a fyzickou 

zdatnost, dovednosti a sociální schopnosti. 

Abstract of the paper: 

The continuing education is an important component of lifelong learning and it has many 

interpretations associated with the social arrangement, historical development, but also with the 

type of organization in which the training takes place. In the case of teaching staff, the focus is on 

personal competences, which include attitudes and value orientation, mental and physical abilities, 

skills and social skills.  

 

 

Další vzdělávání je důležitou součástí celoživotního učení člověka a má mnoho interpretací, které 

souvisejí se společenským uspořádáním, historickým vývojem, ale i s typem organizace, ve které 

se další vzdělávání odehrává. V souvislosti s dalším vzděláváním pracovníků se mluví o profesním 

životě, o funkci a rozvoji organizace, o práci, o kariéře, struktuře kompetencí a kvalifikace, 

o efektivitě práce, o autonomii a odpovědnosti pracovníků a profesionalizaci. V případě dalšího 

vzdělávání učitelů se řeší otázky koncepční a obsahové, vymezování cílů dalšího vzdělávání 

(někdy také kompetencí), kterých by měl učitel dosáhnout a metody profesního rozvoje. 

Další vzdělávání je podmíněno úrovní a charakterem přípravného vzdělávání, navazuje na toto 

vzdělávání, rozvíjí a doplňuje ho, zároveň ale přípravné vzdělávání nemůže být v dnešní době 

chápáno nikdy jako definitivní. Přípravné vzdělávání by mělo být ve spojení s dalším vzděláváním 

pedagogických pracovníků a na základě ověření úspěšnosti či zjištěných nedostatků svého 

zaměření (stejně jako podle nových požadavků praxe) by mělo být upravováno. Problematika 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se dostává i v České republice v posledních letech 

na rovinu institucionálního zajištění. Je připravován Kariérní řád a Standard učitele a dochází 

ke změnám v legislativním zabezpečení. Další vzdělávání pedagogických pracovníků lze tedy 

chápat jako součást profesního rozvoje, která je institucionalizovaná a samozřejmě koresponduje 
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se vzdělávací politikou. Podle Kohnové (2004, s. 60-64) je další vzdělávání podmíněno úrovní 

počátečního vzdělávání. Obě tato období vytvářejí nezastupitelnou roli ve sjednoceném systému 

celoživotního profesního vzdělávání. Všichni pedagogičtí pracovníci mají ze zákona (Zákon 

č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce) povinnost 

se vzdělávat. Další vzdělávání pedagogických pracovníků by mělo zároveň vyhovovat vzdělávacím 

potřebám všech pedagogických pracovníků v kontextu rostoucích nároků na jejich roli 

ve vzdělávacím systému. 

Kohnová (2004, s. 63) uvádí, že další vzdělávání pedagogických pracovníků plní dvě funkce, 

standardizační, tzn. stanovení a udržení úrovně vzdělávání učitelů a žáků a rozvojovou, kterou lze 

chápat jako transformaci a inovaci vzdělávání ve škole. Vynaložené úsilí učitelů při jejich dalším 

vzdělávání pak musí mít doložitelnou návratnost a využití do budoucna. Podle autorky můžeme 

další vzdělávání pedagogických pracovníků charakterizovat jako systematický, nepřetržitý 

a koordinovaný proces, který navazuje na pregraduální vzdělávání a trvá po celou dobu učitelovy 

kariéry. Jedná se podle ní o nejrozsáhlejší rezortní a celospolečensky významnou oblast 

vzdělávání dospělých, o jeden ze základních předpokladů transformace školství, o nejefektivnější 

formu vyrovnávání obsahu a metod vzdělávání a výchovy ve školství s rychlým vývojem 

a proměnami společnosti, zaměřených na rozvoj vzdělávání a rozvoj školy jako vzdělávací 

instituce a o možnost sebereflexe učitele a prostor pro předávání zkušeností. 

Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je základním předpokladem dlouhodobě 

udržitelného rozvoje pedagogických profesí, a to jak z hlediska profesního rozvoje pedagogů, tak 

i z hlediska uspokojení potřeb různých cílových skupin, kterých se další vzdělávání pedagogických 

pracovníků týká. Samozřejmě rovněž i z hlediska ekonomické udržitelnosti a vysoké efektivity 

celého systému. Optimální stav dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je charakteristický 

nalezením flexibilní rovnováhy při hledání způsobů uspokojování potřeb jednotlivých cílových 

skupin, rovností v přístupech k tomuto vzdělávání pro všechny uživatele v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, vysokou účinností systému jako celku, zaručenou kvalitou 

nabídky a výstupů a standardizací základních parametrů dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků vymezuje druhy dalšího vzdělávání této 

skupiny. Jedná se o Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, které zahrnuje: Studium 

v oblasti pedagogických věd, Studium pedagogiky, Studium pro asistenty pedagoga, Studium 

pro ředitele škol a školských zařízení, Studium k rozšíření odborné kvalifikace. Studium ke splnění 

dalších kvalifikačních předpokladů na základě této vyhlášky pak zahrnuje: Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky, Studium pro výchovné poradce a Studium k výkonu specializovaných 

činností. U specializovaných činností se jedná o koordinaci v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, tvorbu a následující koordinaci školních vzdělávacích programů a vzdělávacích 

programů VOŠ, specializovanou činnost v oblasti environmentální výchovy, specializovanou 

činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených a v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. Posledním je Studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje v akreditovaných vzdělávacích 

institucích. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky akredituje vzdělávací 

instituce a jejich vzdělávací programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby. Poskytovatelem dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků se může stát ta instituce, která splnila podmínky akreditace podle 

Zákona číslo 563/2004 Sb., § 26 a § 27. Instituce pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků zajišťují jejich další vzdělávání, poskytují školám a školským zařízením odborné 

poradenství v oblasti metodiky, v oblasti řízení škol a školských zařízení a zprostředkovávají 
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informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání, zajišťují koordinaci podpůrných činností 

pro školy a školská zařízení. Ve většině institucí fungují i konzultační centra. 

Vzdělávání v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků může mít velmi mnoho podob 

a forem. Jedná se například o výměnné pobyty ve školách, diskusní fóra, mezinárodní návštěvy, 

interní vzdělávání ve škole, externí vzdělávání poskytované vnějšími subjekty apod. Pokud se však 

zaměříme na Českou republiku, v odborných publikacích nalezneme několik typů vzdělávacích 

akcí, které mají u nás největší tradici a rozšíření. Podle Lazarové (2006, s. 13-15) je další 

vzdělávání pedagogických pracovníků spojováno nejčastěji s mimoškolními a školními 

vzdělávacími aktivitami. Především jsou uváděny přednášky, školení, semináře, kurzy, výcviky 

a dílny. Kurzem nebo seminářem jsou nazývány jak půldenní vzdělávací akce o metodice výuky 

anglického jazyka, tak i půlroční vzdělávání v oblasti informačních technologií. Někdy jsou dokonce 

v informacích o jedné konkrétní vzdělávací akci uvedeny bez dalšího vysvětlení obě různé formy 

(např. kurz a seminář). 

Průcha (2009, s. 415) uvádí, že typy programů dalšího vzdělávání učitelů lze rozlišit následovně: 

programy splňující podpůrné funkce, kterou pro učitele plní předmětová orientace, ve které jsou 

programy dalšího vzdělávání zaměřeny na rozvoj oborových a oborově didaktických kompetencí 

pro jednotlivé předměty. V rámci problémové orientace jsou programy zaměřené na překonávání 

těžkostí ve školní a vyučovací praxi, které jsou determinovány sociálně, kulturně nebo 

individuálními dispozicemi nebo handicapem žáků. Dále jde o rozvíjení schopností řešit společné 

problémy sociální skupiny, rozvíjení komunikativních dovedností, flexibility a schopnosti týmové 

práce. Programy zaměřené na osobu učitele jsou v rámci osobnostní orientace a psychohygieny 

zaměřené na osobnostní rozvoj v širokém smyslu slova, rozšiřování kulturního a všeobecného 

vzdělání učitele a programy orientované na psychickou regeneraci učitele. Všechny programy 

zohledňují, že profesní rozvoj učitele není nikdy uzavřen.  

V poslední době se mluví stále častěji o kompetencích učitelů. Pojem kompetence se v běžné 

komunikaci i odborné literatuře vyskytuje obvykle jako schopnost, způsobilost, dovednost nebo 

pravomoc. Specifického významu dosahuje ve vztahu k profesi učitele. V odborné literatuře 

nalézáme různá definování pojmu kompetence učitele. Například Průcha et al. (2009, s. 129) uvádí 

kompetence učitele jako „soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro výkon 

učitelské profese. Vztahují se k profesní, obsahové a osobnostní složce standardu učitele. Patří 

k nim kompetence pedagogické a didaktické; oborově předmětové; diagnostické a informační; 

sociální, psychosociální a komunikační; manažerské a normativní; profesně a osobnostně 

kultivující“. Vašutová (2002, s. 25-27) vymezuje profesní kompetence jako „pojem, který vyjadřuje 

soubor odborných předpokladů tj. znalostí, dovedností, postojů a zkušeností, nezbytných pro 

úspěšný výkon profese. Kompetence jsou konstruktem, který charakterizuje efektivní jednání 

učitele v jednotlivých vrstvách jeho činnosti a v jednotlivých pedagogických rolích. Definování 

struktury kompetencí má význam v profesionalizaci učitelů, jejich hodnocení i v profesní identitě“. 

Společné pro všechny skupiny pedagogických pracovníků jsou osobnostní kompetence, které 

obsahují osobní postoje a hodnotové orientace, psychickou houževnatost, fyzickou zdatnost, 

dovednosti (řešení problémů, kritické myšlení), osobní vlastnosti (důslednost, odpovědnost) 

a sociální schopnosti (tolerance, empatie, nadšení).Hlavní odpovědnost za výuku nese učitel. Je 

spolutvůrcem a realizátorem osnov výuky, neustále spolupracuje se svými kolegy například 

při jednáních o jednotných principech, cílech učení a o jednotném stylu hodnocení. Bez vzájemné 

spolupráce a komunikace (učitel-učitel, učitel-žák, žák-žák) nelze vzdělávací proces úspěšně 

uskutečňovat. Od učitele se požaduje, aby se stal „evropským“ učitelem, který má široký rozhled, 

pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti. Má se za to, že tento učitel bude trpělivý, 

vstřícný, empatický, bude naslouchat a bude komunikativní, otevřený kritice, bude flexibilně řešit 
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vzniklé problémy a samozřejmě bude pro žáky vzorem. Zároveň vytvoří pro žáky bezpečné, 

podnětné, kooperativní prostředí, uplatní individuální přístupy a využije nových metod, způsobů 

výuky a hodnocení. Pro učitele je ale velmi náročné, aby se sám dokázal přeorientovat na výše 

uvedené požadavky a předpoklady.61   

Ve spojení s osobnostním rozvojem jsou kompetence dispozicí pro zdárné vykonávání učitelské 

profese. Evropská komise pojmenovala několik klíčových (profesních) kompetencí učitele, které 

jsou dávány do celoevropského kontextu:62
 Práce se žáky, tzn. u všech rozvíjet potenciál, znát, 

chápat lidský rozvoj a vyzařovat sebedůvěru při jednání s ostatními, ke všem přistupovat jako 

k individualitám, svou prací zvyšovat kolektivní inteligenci, vzájemně spolupracovat s kolegy 

a svou zkušeností přispět do systému zajišťování standardu.Práce se znalostmi, technologiemi 

a informacemi, tzn. hodnotit, analyzovat, ověřovat a předávat znalosti a efektivně využívat 

technologií ve výuce.Práce s a ve společnosti, tzn. přispět k přípravě těch, kteří se učí, aby se stali 

globálně zodpovědnými v roli evropských občanů, podporovat v mobilitě a spolupráci v evropském 

měřítku, podporovat mezikulturní respekt a porozumění, porozumět rovnováze mezi 

respektováním a uvědomováním v rozdílnosti kultur, uvědomit si etické dimenze znalostní 

společnosti a efektivně spolupracovat s komunitou, školou, institucemi pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

K dalším podstatným dovednostem patří správné používání odborných pedagogických pojmů (cíl, 

metoda, forma, prostředek, projekt, portfolio apod.), porozumění zákonitostem aktivizujících metod 

a forem vyučování (skupinové, kooperativní, projektové, diskuse, referáty, výjezdy 

apod.).V odborné literatuře nalézáme různá určení odborných kompetencí učitelů, tři z nich 

představíme v následujícím textu. Shulman (1997/1998, s. 511-526) uvádí sedm oblastí profesních 

znalostí: znalosti oborové, obecně pedagogické (principy a strategie výuky), znalosti kurikula, 

oborově didaktické znalosti (obsah vzdělávání), interpretace, znalosti žáků a jejich charakteristik 

a znalosti kontextů vzdělávání (sociokulturní kontexty – rodina, škola, řízení, systém).Významným 

je rovněž model pedagogických kompetencí V. Švece (2002, s. 43), který obsahuje tyto tři základní 

okruhy kompetencí: kompetence k vyučování a výchově (psychopedagogické, komunikativní, 

diagnostické), kompetence osobnostní a kompetence rozvíjející (adaptivní, výzkumné, informační, 

sebereflektivní, autoregulativní). 

Helus (2007, s. 255 - 256) vymezuje kompetence „řídit dění v konkrétní školní třídě tak, aby se 

v této třídě rozvinulo pozitivní psychosociální klima na jasnou a plynulou komunikaci se žáky 

o učivu, organizování učebních aktivit samotnými žáky, a vzhledem k nim umět konkretizovat 

požadavky a úkoly. Čerpat z reakcí, činností a výkonů žáků zpětné informace o účinnosti svého 

vlastního pedagogického působení na žáky a o efektivitě jeho vyučování. Projevovat ve vztahu 

k žákům osobní zájmy o jejich vzdělávací pokroky a jejich rozvoj a projevovat intelektuální nadšení 

a osobní zaujetí pro konkrétní předmět a konkrétní učivo, které se žáky probírá a motivovat žáky, 

aby přejímali osobní i kolektivní zodpovědnost za své vzdělávání, budoucnost, studijní úspěchy 

a kvalitu vzájemného soužití“.  

Závěrem lze říci, že prioritní osou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je podpora 

rozvoje profesních kompetencí založených na profesním standardu, který je odvozen od cílů 

vzdělávání a funkcí školy. Jak se podaří toto realizovat, záleží na mnoha politických, 

organizačních, legislativních a ekonomických faktorech. 

 

                                                
61

 Podrobně se kompetencemi u nás zabýval Veteška (2004, 2009, 2010, 2011) 
62 Zpracováno dle materiálů na webových stránkách MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/standarducitele/standard-v-
mediich,http://www.msmt.cz/standarducitele?, http://www.msmt.cz/standarducitele/navrh-standardu 
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Abstrakt příspěvku:  

Dochází ke stárnutí populace, tudíž je zapotřebí přijmout určité kroky, které významným podílem 

přispívají lidem v postproduktivním věku, žít život aktivněji a zdravěji. Změna z aktivního 

pracovního života do důchodového období je hlavním mezníkem v životě seniora. Příspěvek 

se zabývá možnostmi vzdělávání seniorů jako rozhodujícího faktoru kvality života v obecné rovině, 

aktivním stárnutím a aktivizací seniorů jako fundamentální determinanty, které napomáhají této 

skupině žít stále plnohodnotný život prostřednictvím různých vzdělávacích forem. Cílem příspěvku 

je přiblížit tuto problematiku s konkrétním příkladem vzdělávání seniorů v okrese Benešov. 

Abstract of the paper: 

Population aging, therefore it is necessary to take certain steps, which contribute a significant 

share of people in advanced age, to live life more active and healthier. Changing from active 

working life to retirement period is a major milestone in the life of an elderly person. The 

contribution deals with the possibilities of seniors education as the determinant of quality of life in 

general plane, active aging and senior activation as fundamental determinants, that help this group 

still live a full life through a variety of educational forms. The aim of this contribution is to approach 

this issues with a specific example of seniors education in the district Benesov. 

 

 

Úvod 

Odklad zakládání rodin na pozdější věk, přednostně uplatňovaná kariéra či tíživá ekonomická 

situace, to je jen malý výčet znaků, které se odráží ve zřetelném projevení stárnutí populace. Lze 

tuto situaci spatřit ve státech Evropské unie, ale i dle vývoje demografických ukazatelů je patrné, 

že jinak to není ani v České republice. Prodlužování věku odchodu do důchodu je úzce spojeno 

s prodlužováním ekonomicky činné fáze života a samozřejmě i období, kdy jedinec je v důchodů.  

Český statistický úřad zpracoval střední variantu projekce obyvatelstva České republiky na období 

2013 – 2101, z které vyplývá, že podíl věkové skupiny 65+ se bude neustále zvyšovat. V roce 

2013 tato skupina zaujímala 16, 8 % z celkového počtu obyvatel, v roce 2021 se předpokládá, že 

se zvýší o 4, 1% bodů (20, 9 %) a v období 2051 – 2061 se očekává, že skupina 65+ bude 

zaujímat 32, 5 – 34 % z celkového počtu obyvatel (viz. graf 1).  
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Vzdělávání je z nejdůležitějších elementů, které napomáhá lidem v postproduktivním věku, aktivně 

využít a naplnit svůj volný čas, saturovat své zájmy a potřeby. Ale i vzdělávání čelí mnohým novým 

výzvám. Je to proces celoživotní a prodlužováním věku odchodu do důchodu, jsou lidé vystaveni 

dále se vzdělávat a zdokonalovat, nabývat nové vědomosti a doplňovat si ty stávající. Důležitým 

hlediskem jsou podmínky a vzdělávací možnosti, jenž utvrzují v jednotlivcích, potřebu se vzdělávat 

a kultivovat. Senioři se stávají dynamickou složkou vzdělávání dospělých, kterým je nabízena 

široká paleta rozmanitých zájmových kurzů, besed, přednášek a podobně. Tato skupina odchodem 

z aktivního pracovního života se dostává do fáze, kdy má spoustu volného času. Někteří toho 

využijí ku svému prospěchu a navštěvují různé edukační zájmové kurzy, společenské debaty, 

přednášky. Najdou aktivitu, která je bude naplňovat, budou stále součástí společnosti, budou 

komunikovat a nebudou se cítit být v izolaci. Ale na druhé straně jsou starší lidé, kteří nechtějí žít 

společenský život, nemají žádné zájmy a potřeby, po kterých aspirují, a tak se stane, že jsou 

uzavření do sebe a často zavřeni mezi čtyřma stěnami.  

Problematika stáří a stárnutí je vnímána jako současný rozšířený fenomén. Stáří je bezprostřední 

a týká se stále většího počtu lidí, populace demograficky stárne, proto je důležité přijít s kroky, 

jenž lidem v postproduktivním věku pomohou aktivně a zdravě žít svůj život. Mnozí dostávají 

strach ze stáří či z konce života, nastává úsek, kdy si přemítají svůj dosavadní život a uvědomují 

si, že již nelze vzít zpět, nelze se vrátit v čase a napravit to, co udělali špatně. Sociální izolace je 

jedním z prvků, kterým je ohrožena zejména skupina seniorů. Lidé by si měli osvojit umění 

stárnout a  současně umět žít. Život seniorů by měl být aktivní, jelikož aktivita je jeden z prvků, 

který starší populaci udržuje ve stále dobré fyzické i psychické kondici, upevňuje se zdraví, jsou 

součástí společnosti, navazují se nová přátelství, saturují své potřeby a zájmy. A právě vzdělávání 

je klíčovým aspektem, jenž tyto atributy dokáže seniorům saturovat. Často se setkáváme 

s negativním postojem u mladší generace k seniorské populaci, i tak senioři jsou a budou součástí 

společnosti. Starý člověk jednak má zkušenosti, vybudovaný vlastní postoj a názory, a také je 

schopen přijmout nové pracovní a společenské role. Senioři se chtějí cítit být užiteční, a většina od 

společnosti vnímá, že jsou již nepotřební. Problematikou stárnutí a stáří, která už od nepaměti 

oslňovala lidstvo, typy a druhy stárnutí a stáří, tak tím se zabývá první kapitola příspěvku.  

Následující kapitola je věnována vzdělávání seniorů, které přispívá ke kvalitě života a působí jako 

faktor aktivního stáří.  Vymezuje pojem kvality života, jenž je vnímán velmi subjektivně 

a individuálně, jelikož každý si pod tím představí zcela odlišné věci. Kvalitu života u lidí 

v postproduktivním věku ovlivňují zejména životní aspirace, vyznávané hodnoty a hodnoty, 

jenž pomáhají člověka kultivovat. Tím fundamentálním kritériem kvality života jsou především 

rozmanité potřeby a jejich saturace. Je důležité, aby aspirace saturovat potřeby, se skutečně 

realizovala a nezůstalo se pouze u přání. Část kapitoly je věnována aplikaci forem vzdělávání 

v rámci celoživotního učení (formální, neformální, informální) na seniorskou populaci. Dále pak 

vymezení pojmu aktivizace seniorů a jeho přiblížení z pohledu autorky. Součástí kapitoly je 

uvedení možnosti edukace seniorů, ale jelikož příspěvek je limitován, je tato část věnována 

Univerzitám třetího věku, které poskytují seniorům nejvyšší možnou úroveň vzdělávání, ale 

zároveň představují i nejnáročnější typ studia včetně přiblížení Virtuálních univerzit třetího věku, 

jenž se stávají velmi žádanými u této skupiny.  

Závěrečná kapitola představuje možnosti vzdělávání seniorů v okrese Benešov. Autorka 

se zaměřila na edukaci seniorů prostřednictvím Virtuálních univerzit třetího věku, 

jichž  3 se nacházejí v regionu a podrobila je stručné analýze. Tím chtěla nastínit, že i menší 

okresy se dokáží o své starší občany postarat a nabídnout jim možnosti se dále vzdělávat a žít 

život aktivně a kvalitně.  
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Graf 1: Věková skladba struktury obyvatel dle věkových skupin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CHYTIL, Daniel, Ondřej NÝVLT a Ilona NOVÁKOVÁ. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Senioři v ČR. 

Praha, 2013. [cit. 2014-11-09]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/statistickyurad/s-tk-senioi-prezentace  

 

Stárnutí a stáří jako společenský jev  

Stárnutí je univerzálně rozšířený fenomén, který se objevuje zejména ve 20. století v západních 

zemích. Hlavními atributy tohoto jevu, který se dostal a dostává do popředí mnoha výzkumů 

a zájmů z řad sociologů, psychologů či andragogů, je především fakt, že mladí lidé odkládají 

založení rodiny na pozdější věk, s tím souvisí nízká porodnost, snížení kojenecké úmrtnosti 

na jedné straně a také zdravotní péče nesoucí kvalitní prvky či životní styl na straně druhé. Nelze 

určit konkrétní měřítko, které by jasně dokazovalo, odkdy je člověk již v procesu stárnutí. 

Gerontologové se shodují, že stáří je možné vymezit od 60 let až 65 let věku, jelikož v tomto 

období dochází k omezení fyzických i psychických sil, ale stejně tak se nelze dle tohoto hlediska 

řídit, protože zhoršení těchto procesů může nastat i v daleko mladším věku.   

Stárnutí 

Není jednotná definice, která by nám jasně určovala, co je stárnutí. Je mnoho prostředků, jak lze 

vymezit tento pojem. Můžeme se podívat na konkrétního starého člověka a každého z nás 

napadnou určité rysy tohoto pojmu. Rozlišuje se několik vlastností přisuzovaných stárnutí, mezi 

které patří „vzdálené (distální) efekty stárnutí a časově blízké (proximální) efekty stárnutí.“63 

Pod vzdálenými efekty stárnutí je možné si představit situaci, která zasáhla člověka již v dětství 

a následky si nese až do konce života (ztráta sluchu, zraku, pohyblivost a další). Druhou vlastnost 

ve smyslu časově blízkého efektu stárnutí lze přiblížit prostřednictvím konkrétních situací, 

které jsou  dopadem aktuálního stavu (nemožnost psát z důvodu zlomené ruky, upoutání na lůžko 

způsobené dopravní nehodou a další). Co je možné na první pohled zpozorovat a určit, že se 

jedná o stárnutí, jsou všeobecné znaky projevu stárnutí typické pro všechny staré lidi v podobě 

zvrásčitělé kůže, řídnoucích a šedivých vlasů, přihrbené postavy a mnohé další znaky.  

 

 

                                                
63 STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 18. ISBN 80-7178-274-2. 
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Je možné charakterizovat pojem stárnutí i pomocí souvisejích třech pojmů:64 

 primární stárnutí: jedná se o specifické změny lidského těla v souvislosti se stárnoucím 
organismem; 

 sekundární stárnutí: lze ho charakterizovat jako proces změn objevujících se ve stáří 
mnohem častěji, ale nelze tvrdit, že tyto změny musí být doprovodným jevem; 

 terciární stárnutí: chápe se jako poslední fáze před smrtí doprovázená strmým 
a zřetelným úpadkem lidského těla.  

Stárnutí chápeme u jednotlivce jako biologický proces, jenž ho provází od narození až do smrti. 

V průběhu lidského života se člověk mění, vyvíjí a tím i stárne. Dochází k oslabení fyzických, 

psychických sil, koncentrace na konkrétní akt je též na nízké úrovni či snížení schopností 

a výkonností. Stárnutí je individuální, nepřetržitý, trvalý proces, který nelze zastavit. Přesto se lze 

setkat s určitým počtem starších lidí, kteří jsou stále vitální, koncentrovaní, aktivní, psychicky 

a fyzicky zdatní v rámci možností. Je to způsobené zejména tím, jak přistupují ke svému životu, 

jaký vyznávají životní styl včetně konzumace zdravé stravy, a též realizace aktivních činností 

v podobě dalšího vzdělávání ve formě různě zaměřených kurzů, návštěvy vzdělávacích institucí 

specifických na edukaci seniorů a celkový aktivní život. Všemi těmito faktory lze zpomalit stárnutí. 

Existují určité teorie stárnutí, které je možné rozdělit na dvě hlediska. Prvním jsou teorie 

stochastické, jenž stárnutí chápou jako náhodný proces spojený s událostmi a ději přicházející 

s věkem. Smrt nelze přisuzovat stáří, smrt je čistou náhodnou nešťastnou událostí. 

Nestochastické teorie vymezují stárnutí jako proces, který je daný, nelze se od něj distancovat, je 

nám předurčeno. Stoupenci této teorie hlásí, že stáří je příčinou a existencí smrti.65 

Stáří 

Stáří se nikomu nevyhne. Je to jedna z etap lidského života. Jaký jsme vedli život v průběhu 

jednotlivých fází života, se odráží ve stáří. Je chápáno jako poslední vývojové stádium jednotlivce. 

Stáří je možné chápat jako konkrétní etapu člověka charakteristickou dvěma body z hlediska času. 

Smrt jako horní věková mez a spodní věková mez ohraničená událostmi, procesy jako součásti 

stáří vstupující do života postupně. Konkrétní procesy a jevy tvořící stáří, jsou zcela individuální. 

Lze tedy tvrdit, že konkrétní procesy a jevy probíhají u každého jedince v určitém věkovém rozpětí, 

ale v individuálním věku je u každého zcela jiný. Tento proces se odráží zejména na genetických 

specifičnostech každého člověka či příčinou mohou být i kulturní či společenští činitelé. Můžeme 

sem zařadit zejména životní styl, zdravotní systém či kvalitu životního prostředí nebo pracovní 

sféru. Je ale důležité si uvědomit, že doba se mění, a tím se mění i generační podoba stáří. Je 

jisté, že pokud bychom komparovali seniory před sto a více lety s dnešními seniory, najdeme zcela 

rozdílné rysy. Dnešní senioři by zajisté před sto a více lety již nežili, nedožili by se vysokého věku, 

jelikož střední délka života byla dříve daleko nižší (udává se cca 30 let nižší délka středního 

života). I životní styl, módnost a další atributy by byly zcela odlišné zpozorovat u dnešních seniorů 

a seniorů 20. století. Stáří v sobě skrývá mnoho znaků, skutečností, které nastanou právě až v této 

etapě života. Senior je vybaven velkou měrou životních zkušeností, situacemi ve společnosti, 

změnami politické reprezentace a toto vše dokáže zobecnit, získat určitý nadhled, ale zejména je 

schopen všechny získané poznatky pochopit, zanalyzovat a zhodnotit. Stáří je období, kdy si 

člověk přemítá všechny události, činy, reflektuje celoživotní zkušenosti a výsledky celoživotního 

vzdělávání s cílem vybudovat si silnou pozici v postojích, názorech a hodnotách a toto předávat 

další generaci.  

                                                
64 STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 18. ISBN 80-7178-274-2.  
65 BENEŠOVÁ, Dana. Gerontagogika: vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha, 2014. s. 25. ISBN 978-80-7452-039-6.  
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Stáří je možné chápat jako pozdní fázi ontogeneze, patří přirozeně do průběhu života jedince. Je 

důsledkem i projevem geneticky podmíněných involučních procesů, a též ovlivňován dalšími 

faktory v podobě chorob, životního způsobu či podmínkami. Též sociální změny provází stáří 

v podobě odchodu z pracovního prostředí, odchod dětí z domova, odchod do penze a další změny 

sociálních rolí. Změny se navzájem prolínají, některé jsou protichůdné, a tak nelze jednoznačně 

určit časový úsek stáří. 

Rozlišují se nejčastěji 3 typy stáří: 

a) biologické stáří 

Je spojeno s konkrétními mírami involučních změn a tyto změny jsou úzce spojeny se změnami, 

které jsou způsobené chorobami, jenž se vyskytují v určité frekvenci ve vyšším věku. Stále je ale 

obtížné vymezit a určit biologické stáří, a proto se biologické stáří nevyužívá. Problém je spatřen 

zejména v pochopení, že lidé jsou výrazně lišící se mírou involučních změn a zdatností, i když mají 

stejný kalendářní věk. Biologické stáří je možné chápat v rovině věku našich orgánů a fyzické 

kondice.  

Stárnutí a stáří není definitivně doloženo, a tak existují určité hypotézy, jenž se rozdělují na: 

4) epidemiologický přístup 

Stárnutí a stáří se dějí nahodile, jsou podmíněny různými vnějšími chorobnými vlivy. Smrt není 

důsledkem stáří. Smrt neexistuje, jelikož je chápana jako nehoda. 

5) gerontologický přístup 

Stárnutí a stáří lze posuzovat ve smyslu zákonité povahy, dáno genetickou informací. Zde je 

již smrt brána jako přirozený úsek stáří. Život není možné prodloužit nad určitou hranici.66 

b) sociální stáří 

Tento typ stáří je vymezeno obdobím sociálních změn a splněním určitých kritérií, ke kterým je 

možné zařadit odchod do starobního důchodu. Tomuto stáří je přisuzována změna rolí, životního 

stylu a též ekonomického opatření.  

Rozlišují se periodizace lidského života na 4 období, resp. věky: 

 první věk 

Je to věk typický pro dětství a mládí. Někdy označován jako předproduktivní, jenž je 

charakteristický růstem, vývojem, vzděláváním, získávání zkušeností, znalostí a přípravou 

na profesní dráhu 

 druhý věk 

Období dospělosti, biologické (založení rodiny), pracovní a sociální produktivity. 

 třetí věk 

Toto období je chápáno jako postproduktivní, kdy je stáří bráno jako pokles fyzické zdatnosti a také 

odpočinku. Jedná se zejména o fázi za zenitem bez kreativní přínosnosti. Toto pojetí třetího věku 

podceňuje osobnostní rozvoj v rámci celoživotního procesu a zjevný akcent je přisuzován pracovní 

a kolektivní produkční roli jedince. Je zřejmé, že díky tomuto dělení byl vytvořen název univerzity 

třetího věku. 

                                                

66 MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s.19. ISBN 
80-210-3345-2.  
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 čtvrtý věk 

Někdy označován jako fáze závislosti. Označení není příliš vhodné, jelikož to budí dojem, 

že nesoběstačnost je stejně zákonitá jako předchozí stádia, jenž jsou přijímaná. Toto pojetí není 

příliš šťastné a odporuje koncepci úspěšného stárnutí.  

c) chronologické (kalendářní) stáří: 

Od ostatních výše uvedených věků je jednodušší z hlediska stanovení. Kalendářní stáří je dáno 

určitým dosaženým věkem, od kterého se odvíjí involuční změny. Má mnohé výhody v podobě 

jednoduchosti, komparace a jednoznačnosti. Je využívána periodizace, jenž ale může působit 

problematicky, jelikož nepřihlíží k ontogenickým diferencím mezi ženami a muži.  

V české literatuře se lze setkat s patnáctiletým členěním dospělosti, jenž je základem doporučení 

komise expertů Světové zdravotnické organizace: 

 „15 – 29  postpubescence a mecítma 

 30 – 44  adultium 

 45 – 59  interevium, střední věk 

 60 – 74  senescence, počínající stáří, vlastní stáří 

 90 a více  patriarchium, dlouhověkost.“67 

 

Daleko více se prosazuje periodizace chronologického stáří na segmenty:68 

 65 – 74  mladí senioři  

Skupina se vyznačuje adaptací na další etapu života – odchod do penze. Mají dostatek volného 
času, který mohou využít k různým aktivitám, seberealizaci a podobně. 

 75 – 84  staří senioři 

U tohoto segmentu je typická četnost chorob, změna a celkový pokles fyzické i psychické 

zdatnosti, vysoký stupeň „závislosti“ na užívání léků ke zmírnění projevů chorob. 

 85 a více  velmi staří senioři 

Tato skupina již může být charakteristická ztrátou soběstačnosti, menší schopností se zabezpečit 

vlastními silami a vysokým stupněm závislosti na druhých. 

Dlouhověkost 

Vyznačuje se pokročilým věkem nad 90 let. Ve světě najdeme málo jedinců, kteří se dožijí 

takového úctihodného věku, ale díky aktivnímu přístupu k životu, ke stáří, zvyšování životní 

úrovně, pokrokům v medicínské oblasti, se počet této populace poměrně zvyšuje. Vědci 

se domnívají, že délka lidského života by mohla být maximálně 125 let. Dlouhověkost je spojována 

zejména s určitou lidskou výhrou nad různými nástrahami, chorobami, respektive výhra člověka 

nad přírodou.  
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Komenského Praha, 2014. s. 20. ISBN 978-80-7452-039-6. 
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Vzdělávání seniorů jako faktor aktivního stáří a kvality života 

Proces vzdělávání je celoživotní proces. Neznamená to, že s ukončeným stupněm vzdělání 

se člověk dále nevzdělává. Každý z nás se vzdělává po celou dobu života, aniž by si toho byl 

vědom. Každodenně se setkává s různými informace, novými termíny a poznatky, a ty vnímá 

a osvojuje. Jedním z významných postulátů celoživotního vzdělávání je, aby všichni dostali 

možnost a příležitost se dále vzdělávat. Fundamentálním cílem je vytvoření vhodných podmínek 

a příležitostí ke vzdělávání, aby lidé cítili potřebu se dále vzdělávat a zdokonalovat a aspirovali 

po potřebě se vzdělávat a dále zdokonalovat s cílem saturace svých potřeb během svého života, 

tedy i v postproduktivním věku.  

Právě v postproduktivním věku je vzdělávání chápáno jako jeden z důležitých mezníků v životě 

seniora. Staří lidé se cítí většinou být v ústranní po odchodu z aktivního pracovního života 

do důchodového období, a ne pro všechny je to přijatelná situace, a tak další vzdělávání je pro ně 

velkou výzvou. Už Jan Amos Komenský poukázal na školu stáří jako proces, kdy lidé se mají 

snažit dostatečně využívat výsledky své práce a aktivně prožít zbytek života. Přesto docházelo 

dlouhou dobu k ignoraci vzdělávacích potřeb starších lidí, na které velký podíl nesla věda 

gerontologie, která společně s gerontopsychologií udávala obraz stáří v negativním pohledu ve 

smyslu nemocí, omezení, ztrát či pasivity. Velký zlom přišel v 60. letech 20. století, jelikož došlo 

k prudkému rozmachu vědy a technologií, což zapříčinilo pro lidi v séniu negativní dopady, a tak 

segment seniorů se objevuje jako zcela nová skupina v oblasti vzdělávání dospělých. Formulovala 

se nová vědní disciplína, jejíž těžiště je ve výchově a vzdělávání seniorů – gerontagogika. Lze se 

setkat s mnoha definicemi, jednou z nich je například „Gerontagogika je aplikovaná vědní 

subdisciplína andragogiky, která se zabývá vzděláváním, výchovou a péčí o seniory, přípravou na 

stáří a mezigenerační vztahy.“69 Gerontologové navrhují používat termín gerontopedagogika, jenž 

se zabývá výchovou a vzdělávání ke stáří.  

Kvalita života a aktivní stáří 

Zdravý životní styl, kvalitní zdravotní péče, příležitosti pro aktivní trávení volného času a mnoho 

dalších atributů jsou příčinou, že mnoho jedinců končí aktivní produktivní věk ve stále lepším 

fyzickém i psychickém stavu, než tomu bylo v dřívějších dobách. A tak je evidentní, že lidé 

s odchodem do důchodu chtějí stále být aktivní, navazovat nová přátelství, vzdělávat 

se a zdokonalovat, a být stále součástí společnosti.  

Z realizovaných průzkumů týkající se demografického vývoje vyplývá, že skupina osmdesátiletých 

občanů a starších dynamicky poroste. To souvisí zejména se značnými nároky na zdravotní 

a sociální péči. Je tedy nutné, aby se formulovaly určité kroky, které by řešily negativní důsledky 

související s kvalitou života.70 

Pod kvalitou života si každý představí něco jiného, proto tento pojem je brán velmi subjektivně 

a individuálně. Na kvalitu života má vliv mnoho faktorů, ať už jsou to sociodemografické 

nebo znaky v podobě sociálních služeb, zdravotní péče, věku či fyzické a psychické kondice. 

I v seniorském věku jsou důležité aspirace, saturace individuálních potřeb a hodnoty, které formují 

kultivaci osobnosti. Staří lidé aspirují být stále užiteční, aktivní a prožít plnohodnotný život. 

Přelomovým obdobím pro seniora je odchod z aktivního pracovního života do důchodu. Ztrácí svou 

funkční identitu a profesní roli, kterou zastával většinu svého života. Senior se nyní ocitá v období, 

kdy nemá žádnou roli ve společnosti, to na některé může působit velmi negativně, chápou to jako 
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svou „prohru“ a ztrátu vlastní hodnoty. Lze rozdělit seniorskou populaci na dvě skupiny, jedna 

se těší na tuto ne-roli, a druhá se v této ne-roli necítí dobře. Jednak vnímají, že ztratili svou sociální 

roli, každodenní povinný pracovní program a často se cítí být osamělí a někdy dosti znudění. 

Kompenzaci přináší vzdělávání pro jedince v postproduktivním věku, jelikož právě vzdělávací 

aktivity přispívají k saturaci různorodých potřeb, na které nezbýval čas, dochází k upevnění 

fyzického i psychického zdraví, a především k znovuzačlenění do společnosti, navazování nových 

kontaktů a osvojování nových vývojových poznatků, tím dochází k rychlému adaptování 

se v pozdějších obdobích. Vzdělávání seniorů je fundamentální determinantou kvality života 

přispívající k pochopení života v turbulentní době, která se neustále mění a vyvíjí. Přispívá 

k urovnání vlastního života a stává se z něj individualita vyrovnaná, aktivní a spokojená.  

Častěji se lze setkat s pojmem sociální kvalita, která se dynamicky rozvíjí od konce 90. let. 

V aplikaci na seniorskou populaci jde především o účast starších lidí na sociálně-ekonomickém 

bytí společnosti.  

Autorka příspěvku je názoru, že aktivní stárnutí nese s sebou klíčové elementy, které by vyjádřila 

následovně: 

 vzdělávání je proces celoživotní, tedy i po odchodu do důchodu se lidé vzdělávají; 

 stárnutí obyvatel je zjevné, a proto je důležité, aby k tomu byla přizpůsobená politika 
zaměstnanosti a vytvořeny podmínky pro lepší prožití po zbytek života. Důležité je 
podporovat pozitivní stárnutí (Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období 
2013 – 2017); 

 jasně definovaná a přijatelná důchodová reforma reagující a vnímající demografické a další 
změny; 

 rozsah a kvalita zdravotnických a sociálních služeb, s tím související péče o seniory 
a jednoznačně podporovat zdravé stárnutí; 

 podporovat dobrovolné aktivity seniorské populace v rámci dobrovolnických sektorů. 

Za aktivním stárnutím je podstatné vidět pozitivní výsledky, protože pokud starší jedinec bude 

nečinný, nebude mít žádné aktivity, potřeby, může nastat spouštěcí mechanismus vedoucí 

od depresí, psychické nerovnováhy až k zcela nezastavitelnému úpadku. Psychologie se ohlíží 

na aktivní stárnutí  z hlediska zachování potřeb, to znamená, být stále aktivní, užiteční a součástí 

společnosti. V rámci edukace seniorů je potřeba zabezpečit jednak potřeby autonomie, 

seberealizace, upevnění důstojnosti, participace, ale také dostatečný přístup ke službám 

zdravotnickým, sociálním a systému ústavní péče. Aktivní životní styl představuje komunikaci, 

udržování dobrých osobních vztahů, žít aktivní společenský život, jelikož izolace od společnosti je 

nepřirozená, a proto navazování nových přátelství a kontaktů je cesta, díky které se lze 

distancovat od samoty.  

Participace seniorů v dalším vzdělávání 

Vzdělávání seniorů je samostatná oblast vzdělávání dospělých. Šerák (2009) vnímá tuto sféru 

edukace jako specializovanou formu zájmového vzdělávání dospělých, jelikož vykazují mnohé 

společné rysy (dobrovolnost, zaměření aktivit do volného času, saturace individuálních potřeb 

a zájmů), přesto lze shledat i znaky, které jsou zcela odlišné (zejména motivy a cíle). Mnohé 

edukační seniorské aktivity mají zájmovou a neutilitární povahu, ale jelikož dochází k častějšímu 

měnícímu se demografickému složení obyvatel, je zřejmé, že na dynamickém rázu bude další 

profesní vzdělávání starších lidí. Stárnutí populace, ubývání ekonomicky aktivní osob zapříčiní 

nutnost začlenit seniory do pracovní sféry (hranice odchodu do důchodu se zvyšuje, boj proti 

věkové diskriminalitě, prosazují se úvazky na sníženou pracovní dobu). Lidé v postproduktivním 

věku, kteří se rozhodnou být stále ekonomicky aktivní, si musí zdokonalovat a aktualizovat znalosti 

a dovednosti a nabývat poznatky nové. Klíčovým segmentem jsou lidé v postproduktivním věku, 
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a je zřejmé, že podíl této skupiny bude nadále narůstat, jelikož mladí odkládají založení rodin 

a dávají přednost kariéře. Musíme si uvědomit, že sumativně stárnutí společnosti je závažný 

problém nesoucí s sebou problémy v souvislosti s nabídkou pracovní síly, efektivnosti 

důchodového systému či systému zdravotní péče. Mladší generace zaujímá spíše negativní postoj 

ke starším občanům z důvodu rychlého rozvoje, moderní doby a životního stylu, který je směrován 

na výkon a kariéru. Negativní důsledky je potřeba utlumit, a tudíž jsou vytvářeny kroky, jenž by 

měly přispívat k stabilní situaci. V první řadě je to dosti široké portfólium nabídky vzdělávacích 

možností pro seniory, než tomu bylo dříve, kdy se lidé v postproduktivním věku vnímali spíše jako 

neaktivní a s odchodem do důchodu neužiteční. Edukace seniorů lze chápat jako druhou kariéru, 

aktivní práce se seniory se musí považovat za velmi důležitou, protože již nastala doba, kdy 

současná a další generace bude muset zůstat v aktivním pracovním procesu do vysokého věku.  

V rámci celoživotního učení se rozlišují tři typy vzdělávání – formální, neformální a informální. Tyto 

formy lze aplikovat i do edukace seniorů následujícím způsobem: 

 formální vzdělávání seniorů je realizováno v rámci institucionalizovaného systému. 

Příkladem mohou být Univerzity třetího věku, Akademie třetího věku, jazykové kurzy, kurzy 

počítačové gramotnosti, komunikačních dovedností a další. Senioři získají osvědčení 

o absolvovaném studiu; 

 neformální vzdělávání seniorů má těžiště v individuálních zájmech a potřebách starších 

lidí. Fundamentálním atributem je volný čas, který využívají k navštěvování různých klubů 

důchodců, kulturních, zájmových, náboženských a dalších institucích. Autorka se domnívá, 

že někteří jedinci seniorského věku nejsou zcela schopni si zorganizovat volný čas ku 

svému prospěchu, seberalizaci, saturaci individuálních potřeb, a tím zamezit různým 

psychickým a fyzickým problémům. Nabídka zájmových edukačních forem pro seniory je 

velmi široká, tím mohou svůj život aktivně prožít; 

 informální vzdělávání třetího věku je opakem výše uvedených. Jednak není 

koordinované, institucionálně zastřešené a organizované, jelikož znamená získání 

životních zkušeností během života díky různým sociálním rolím. Právě životní zkušenosti 

jsou významným mezníkem obohacujících seniora a tvoří podstatnou váhu ve formování 

vlastního já, individuálních hodnot a názorů na společnost, svět.  

Také se lze setkat s rozdělením edukace seniorů z pohledu generačně-cílové orientace:71 

 preseniorské vzdělávání, jehož úkolem je připravit člověka na stáří, na změny a na 

snížení adaptačního rizika. Zaměřuje se na prevenci a schopnost předcházet či eliminovat 

možné změny osobnosti i organismu, které se stářím přicházejí;  

 vlastní vzdělávání seniorů se velmi dynamicky rozvíjí. Existují různé instituce a programy 

(vzdělávací, zájmové), jenž se snaží vychovávat, vzdělávat v seniorském věku. Klíčovým 

aspektem je rozvíjet jedince po všech stránkách (psychické, sociální, emocionální). Senioři 

mohou využívat nejen nabídek v podobě vysokoškolského studia (Univerzity třetího věku, 

Akademie třetího věku), ale i různých poznávacích zájezdů či sebevzdělávacích programů 

a dalších forem; 

 proseniorské transgenerační vzdělávání se snaží o mezigenerační porozumění. Lze 

tvrdit, že cílem je solidarita a absolutní vyloučení diskriminace starších lidí. Tato forma 

edukace je určená všem bez rozdílu věku, jejíž hlavní aspekt je nastínění a snaha řešit 

problémy lidí v postproduktivním věku.  

  

                                                
71 HATÁR, Ctibor. Seniori v systéme rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti. 1. vyd. Praha: ROZLET a 
Česká andragogická společnost, 2011. Česká a Slovenská andragogika. s. 64. ISBN 978-80-904824-1-8. 
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Aktivizace seniorů 

Senior odchodem do důchodu se dostává do takzvané ne-role, ocitá se v prostoru, jenž je potřeba 

vyplnit činnostmi, které ho budou naplňovat a svůj volný čas využije plnou měrou. A právě díky 

aktivizaci je možné naplnit fyzické, psychické i společenské potřeby v životě člověka, žít 

plnohodnotný život dle maximálních možností seniora. Volný čas jako fundamentální atribut, 

který je nutno plně naplnit prostřednictvím různých vzdělávacích a zájmových aktivit, 

jenž napomohou k upevnění psychické a fyzické kondice. Hlavním cílem je především seniora 

posilovat v jeho dosavadních schopnostech, udržovat ho v aktivitě a podporovat v různých 

činnostech. Aby aktivizace seniorů byla plně využita, je klíčové respektovat jejich schopnosti 

a přání, podat jim pomocnou ruku při hledání motivace pro vznik jejich cílů a přání, zejména je 

podstatné umožnit dosáhnout zážitků, úspěchů a vlastního respektu. 

Aktivizace lidí v postproduktivním věku je vnímána jako červená nit podporující zdraví, zájem, 

dobrovolnické, ekonomické a zájmové edukační aktivity. Senioři se mohou účastnit různých charit, 

participovat na veřejném politickém životě municipalit. Aktivní život seniorů a rozmach 

dobrovolnických aktivit musí být dostatečně podporováno díky různým akcím v podobě přednášek, 

cvičení, osvětové činnosti týkající se zdravého života seniorů. Oblast zájmových činností pro tento 

segment ve formě různých kulturních a vzdělávacích akcí. Také pozitivum lze spatřovat 

v mezigeneračním porozumění, kdy se organizují aktivity, jichž se účastní mladší generace 

spolupracující společně se seniory. Senior se chce cítit užitečný, nápomocný, navazovat nová 

přátelství, k tomu dopomáhají vznikající specifické profese (hodinová babička, pomoc 

v domácnosti). Využít profesní a zájmový potenciál seniorů je též klíčovým prvkem, který nabudí je 

samotné prožívat stáří kvalitním a aktivním způsobem.  

Každý starší člověk je individualita, tedy i fyzický i psychický stav, zdravotní hlediska a další 

komponenty se odráží jistě v samotné jeho aktivitě, tedy v konkrétní činnosti.  

Formulování programů pro seniory je velmi podstatné, jelikož přispívá nejen terapeuticky, 

ale též podporuje fyzickou i psychickou kondici, šanci navázat nové kontakty a být součástí 

společenského života. Programy pro seniory mohou být různě zaměřené od tvořivé činnosti, 

společenských programů přes tělovýchovu, aktivity v přírodě, náboženství až po vzdělávací 

zájmové programy, kurzy.  

Autorka vnímá za podstatný prvek zdravý životní styl (procházky, cvičení), jenž úzce souvisí 

s prožitím kvalitního a aktivního života v séniu. Důležité je odpoutání se od samoty, izolace, 

nezůstat uzavřen do sebe sama, ale využít svých schopností a dovedností, díky kterým se člověk 

kultivuje a naplňuje své potřeby, zájmy a přání. Podstatné je snažit se toto vše realizovat 

a nezůstat pouze u aspirace chtít a přát si.  

Senioři jsou specifickou sociální skupinou, která se vyznačuje na jedné straně homogenitou 

(společné mají odchod z pracovního procesu) a na straně druhé heterogenitou (stupeň vzdělání, 

finanční stránka, sociální zařazení.) Proto musí být kladen důraz na vzdělávací rozmanité formy, 

které se přizpůsobují seniorům. Těm je věnována následující část. Též se využívají i různé 

techniky práce se seniory. Příkladem lze uvést arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, 

canisterapie, dechová cvičení, tréninky paměti, taneční večery a mnohé další. 
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Možnosti edukace seniorů 

Člověk je schopen se učit až do pozdní věku, ale samozřejmě záleží na každém, jak bude 

přistupovat ke svému životu, zda bude chtít se dále zdokonalovat a vzdělávat nebo bude ve svém 

vývoji stagnovat. K získávání nových znalostí a aktualizování a kultivování již získaných 

se neodvíjí věkem. Je zřejmé, že starší populace na tom bude podstatně hůře z hlediska rychlosti 

učení, než je tomu u člověka mladého, ale na druhé straně se lidé v postproduktivním věku učí 

daleko intenzivněji, důkladněji, dokáží si logicky uspořádat souvislosti. Při organizování kurzů 

zaměřených na tuto populaci je důležité, aby byl pro ně vytvořen vhodný vzdělávací program.  

Příkladem jsou Univerzity třetího věku jako speciální součást celoživotního vzdělávání. Vzdělání 

poskytují na nejvyšší (univerzitní) úrovni a edukační aktivity jak v období odchodu do důchodu, 

tak i ve stáří. Tvorba volnočasových a institucionálních druhů edukačních programů pro seniorskou 

populaci vychází ze zvláštních podmínek a možností, kterými disponují oblasti a regiony, kde tyto 

formy vznikají.  

Pro seniory je k dispozici široké portfólium vzdělávacích programů, které jsou determinovány pro 

seniory prostřednictvím Univerzit třetího věku, Akademií třetího věku, Univerzit volného času, klubů 

seniorů a klubů aktivního stáří a v neposledí řadě velmi rozšířená forma Virtuálních univerzit třetího 

věku. 

Z důvodů omezeného rozsahu příspěvku se autorka zaměřila na formu edukace seniorů -

 Univerzity třetího věku a v následující kapitole uvede příklad možnosti vzdělávání seniorů 

prostřednictvím Virtuálních univerzit třetího věku v okrese Benešov.  

Univerzity třetího věku (U3V) 

Představují zvláštní prvek celoživotního vzdělávání a zároveň nejnáročnější typ studia 

pro seniorskou populaci. Jde o oficiálně uznané instituce, díky kterým senioři se vzdělávají na té 

nejvyšší možné úrovni v nejrůzněji zaměřených oborech. Význam vzdělání tkví v osobním rozvoji. 

V rámci České republiky jsou zaváděny dle možností vysokých škol (fakult) a dle zájmů seniorů.  

Typ studia se uskutečňuje v rámci celoživotního vzdělávání. Univerzity třetího věku se postupně 

vyvíjely a jejich význam byl chápán vždy zcela různě (většinou jako typ hodnotné zábavy 

či vyplnění volného času). Portfólium nabídky studijních oborů je velmi rozmanité. Probíhají zde 

přednášky, tématicky zaměřené cykly různých lekcí, cvičení a podobně. Je důležité, aby každá 

univerzita aktualizovala a obnovovala nabídku edukačních oborů, jelikož to dává dobrý dojem 

na samotné pravidelné studenty. Platí rovnice rozmanité zájmy seniorů = rozmanitá nabídka 

studijních oborů.  

Univerzity třetího věku přispívají zejména ke zpřístupnění nových informací, dovedností 

a poznatků, kvalitnímu a aktivnímu trávení volného času, navazování nových přátelství, kontaktů, 

sdílení stejných zájmů, výměně zkušeností a především jsou fundamentálním prvkem přispívající 

k vyloučení pocitu neužitečnosti, překonání uzavřenosti a zlepšování života.  

Studium je podmíněno podáním přihlášky a zaplacením registračního poplatku na akademický rok 

či semestr. Senioři nejsou klasickými studenty dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 

a všech navazujících a doplňujících zákonů, je jim „udělen“ stutut posluchače univerzity. Studium 

je rozděleno do semestrů, stejně tak jako při klasickém vysokoškolském vzdělávání. Frekvence 

a kvantita přednášek je v kompetenci samotné Univerzity třetího věku. Úspěšní absolventi získají 

osvědčení, že absolvovali Univerzitu třetího věku.  
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Kurzy, jenž jsou v nabídce U3V nejsou totožné s akreditovanými studijními obory vysokých škol, 

pouze jsou brány jako výběrové přednášky, umožňující vyplnění volného času a rozšíření 

poznatků v různých oblastech zájmu.  

První U3V byla otevřena v Toulouse ve Francii na Univerzitě společenských věd v r. 1973 s cílem 

zpřístupnit vzdělávací možnosti starším občanům s širokou nabídkou programů vzhledem 

k aspiracím, potřebám tohoto segmentu. V České republice se jako první tato univerzita otevřela 

v roce 1986 v Olomouci z podnětu ČSČK a následujícího roku se otevřela U3V na 1. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze.72 

Rok 1993 byl vyhlášen jako Rok Univerzit třetího věku a to byl podnět ke vzniku Asociace univerzit 

třetího věku se sídlem v Brně. Spolupracuje s obdobnými mezinárodními organizacemi, příkladem 

uveďme mezinárodní Asociaci univerzit třetího věku AIUTA se sídlem v Toulouse.   

Sumativně lze konstatovat, že typ U3V má velmi pozitivní přínosy v edukaci seniorů, které je 

možné charakterizovat následovně: 

 součást celoživotního vzdělávání sloužící seniorské populaci s cílem zabezpečit právo 

na kvalitní vzdělání; 

 jde o instituci na nejvyšším možném stupni výchovně-vzdělávací soustavy, jenž lidi 

v postproduktivním věku vzdělává, zpřístupňuje nové poznatky a informace, 

ale též spolupracuje s dalšími institucemi na výzkumu pro svou prosperitu; 

 působí jako „magnet“ pro seniory, kteří se chtějí vzdělávat a prohlubovat poznatky 

z odborných oblastí způsobem typickým pro vysokou školu; 

 je to instituce, jenž seniory vnímá jako podstatnou součást společnosti a učí je, 

jak plnohodnotně žít ve třetím věku; 

 instituce nese vysoký podíl na formování nového vztahu společnosti k seniorské populaci. 

Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) 

Výuka pro seniory probíhá metodou distančního vzdělávání prostřednictvím multimediálních 

prostředků. Fundamentem této formy je zejména zprostředkovat univerzitně vzdělávání seniorům, 

kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohou osobně účastnit přednášek na Univerzitách třetího věku 

na vysokých školách. To vše se děje prostřednictvím komunikačních technologií a internetu 

pomocí formy e-learning. Značná výhoda je spatřována v dostupnosti prakticky odkudkoliv 

a kdekoliv, kde je přístup na internet. Touto formou se senioři vzdělávají v oblasti informačních 

a počítačových dovednostech. Zprostředkovat výuku je možné prakticky všude, kde je přístup 

k internetu. Nejvíce se angažují knihovny, školy, ale také informační střediska či domovy pro 

seniory. Účastník této formy vzdělávání nemá statut studenta. Může jím být důchodce, invalidní 

důchodce bez ohledu na věk či osoby starší 50 let, kteří podají přihlášku ke studiu a zaplatí s tím 

spojený poplatek. Jsou stanoveny požadavky na absolvování studia a nabídka virtuálních kurzů.  

Tuto formu vzdělávání aplikuje například Provozně ekonomická fakulta České zemědělské 

univerzity v Praze, která má ve svém portfóliu konzultační střediska (garantované místo 

zastřešující institucí, kde dochází k výuce) po celé České republice, kam senioři docházejí 

a proškolená osoba jim je nápomocná s prací s počítačem a současně se společně setkávají 

k diskusi nad konkrétním tématem. Takovýchto konzultačních středisek je možné v rámci České 

                                                
72 MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 139. ISBN 80-210-
3345-2.  
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republiky najít přibližně 133. Díky konzultačním střediskům se seniorům dostává vzdělání 

i v regionech, kde jsou obyvatelé odděleni od univerzitních měst. Podmínkou účastnění kurzů není 

ani středoškolské vzdělání. Kurzy jsou otevřeny všem zájemcům o tento typ výuky. Po absolvování 

kurzu účastníci obdrží certifikát. Senioři, kteří projdou šestisemestrálním kurzem získávají diplom, 

který jim je předán na promocích.  

Prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií umožnil zpřístupnit vzdělávání seniorům 

a poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez ohledu na místo bydliště. Výuka VU3V probíhá 

na základě natočených přednášek vysokoškolskými pedagogy, které díky internetu jsou aplikovány 

do každého místa v České republice, kde funguje konzultační středisko. Lze ji chápat jako 

distanční formu seniorského vzdělávání v neuniverzitních městech. Součástí výuky jsou jednak 

skupinové přednášky, individuální práce, komunikace s lektorem a další činnosti s tím související 

kdekoliv, kde je možné se připojit na internet (knihovny, školy, inforamční střediska, kluby seniorů 

a podobně).  

Stěžejními cíli vzniku tohoto projektu Virtuálních univerzit třetího věku je především napomoci 

seniorům naplnit aktivně svůj volný čas, setkávání s občany a získávání nových kantaktů, nabytí 

nových vědomostí a upevnění duševního stavu, a zejména aktivita seniorů, kterou je možné využít 

díky jejich nově získaným zkušenostem pro činnosti v regionu v rámci udržitelného rozvoje 

venkova.  

V následující kapitole autorka přibližuje možnosti vzdělávání seniorů pomocí právě Virtuálních 

univerzit třetího věku.  

Možnosti vzdělávání seniorů v okrese Benešov 

Je zřejmé, že seniorská populace se dostává do popředí zájmu  různých zájmových 

či vzdělávacích institucí. V okrese Benešov mohou senioři využít dalšího vzdělávání 

prostřednictvím Virtuálních univerzit třetího věku a to díky 3 konzultačním střediskům (Benešov, 

Sázava, Týnec nad Sázavou), jejichž garantem je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.  

Pro každé konzultační středisko platí stejná pravidla týkající se harmonogramu a organizaci výuky 

pro seniory, mezi které patří: 

 1x za 14 dní přibližně 1, 5 hodiny je pro seniory připravená společná výuka, k dispozici mají 
výukové materiály, prostřednictvím internetu jsou přístupné každému účastníkovi na jeho 
osobní login; 

 kurzy jsou rozdělené do šesti nebo čtyř vyučovacích videopřednášek, záleží na typu kurzu; 

 účastník musí uhradit studijní poplatek, který se většinou odevzdává na úvodní 
videopřednášce; 

 účast na společné výuce je v rozsahu 80 %;  

 z každé videopřednášky se vypracovává test a následně závěrečný test; 

 účastníci společně sledují videopřednášku pomocí internetu, který přenáší téma na plátno; 

 po ukončení přednášky zpracovávají senioři kolektivní test (následně individuálně včetně 
závěrečného testu); 

 časový prostor následujících 14 dní před další přednáškou může senior využít ke 
samostudiu dle své vůle a chuti studovat a samozřejmě dle svých možností (přístup k PC, 
internetu); 

 nabyté znalosti a vědomosti si senior může testovat v generovaném testu. Zpracovaný test 
si může ihned ověřit a výsledky testu jsou známy pouze jemu.  
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Virtuální univerzita třetího věku v Městské knihovně Benešov 

Virtuální výuka probíhá od 1. října 2014 v prostorách Městské knihovny Benešov, jenž je 

samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Benešov. Navázala 

na předchozí výuku konanou v konzultačním středisku TREND PARTNER, s. r. o. Benešov 

a převzala tuto činnost pod svá organizační křídla. V současnosti (v rámci zimního semestru 

2014/2015) probíhá kurz s názvem „Lidské zdraví,“ kde se účastníci dozví informace z oblasti 

lékařství, nemocí ve stáří a vyskytujících se nejzávažnějších chorob. Kurz navštěvuje 17 studentů 

v průměrném věku cca 65 let. Lektor tohoto virtuálního přednáškového cyklu je v tomto případě 

pouze jeden. U ostatních kurzů to může být jinak. Musí být zaplacen studijní poplatek ve výši 420,-

 Kč. Pro letní semestr téma kurzu není ještě stanoveno. Počet účastníků bude z kapacitních 

důvodů omezen na 20. Na internetových stránkách73 jsou k dispozici termíny, kdy probíhají 

přednášky včetně informací ohledně průběhu semestru a povinností seniorského účastníka, 

které musí splnit, aby úspěšně absolvoval zvolený kurz. Výuka probíhá vždy od 10:00 – 11:30 

v rámci 6 společných setkání 1 za 14 dní za zimní semestr.  

Virtuální univerzita třetího věku na Základní a mateřské škole v Sázavě 

Organizátorem virtuální výuky je Městský úřad v Sázavě, ale fakticky výuka probíhá v místní 

Základní a mateřské škole. Zahájení proběhlo říjnu roku 2012 semestrálním kurzem „Čínská 

medicína v naší zahrádce.“ Nyní v rámci zimního semestru 2014/2015 je poskytován vzdělávací 

kurz pro seniory „Potraviny a spotřebitel,“ kde je možné získat nové poznatky a informace ohledně 

zdraví škodlivým potravinám, závadným potravinám, v čem tkví bio produkty, jaký mají 

pro spotřebitele význam a podobně.  

Virtuální univerzita třetího věku na Městském úřadě v Týnci nad Sázavou 

První semestr byl odstartován v říjnu roku 2011 přednáškou o astronomii a přihlásilo 

se 10 studentů. Postupně se ale výuka stala atraktivní a zajímavá pro další starší občany, 

a tak se počet rozrůstal. V následujícím druhém semestru se cyklu přednášek s tématikou 

„Kouzelná geometrie“ účastnilo stejný počet studentů.  

Níže uvedená tabulka ukazuje, že zájem o tuto formu studia díky kurzům specificky zaměřených, 

se u segmentu seniorů velice zvýšil.  

Tabulka 1: Nabídka kurzů VU3V na Městském úřadě v Týnci nad Sázavou 

Název kurzu Počet studentů (seniorů) 

Astronomie 10 

Kouzelná geometrie 10 

Historie a současnost české myslivosti 10 

Lesnictví  11 

Michelangelo Buonarroti 12 

Umění rané renesance v Itálii 12 

Dějiny oděvní kultury 16 

Zdroj: e-mailová komunikace s tajemnicí Městského úřadu v Týnci nad Sázavou  

                                                
73 Univerzita třetího věku [online]. © Městská knihovna Benešov, 2010 - 2011 [cit. 2014-11-07]. 
Dostupné z: http://www.knihovna-benesov.cz/obecne/univerzita-tretiho-veku.html  
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Věková hranice je průměrem cca 65 let. V lednu 2015 proběhne promoce 6 studentů v Praze -

 Suchdole, kteří jsou zde od začátku svého studování. Senior si studium hradí sám. Za semestr 

se ceny pohybují v rozmezí od 150,- Kč do 300,- Kč.74  

Výuka probíhá v prostorách Městského úřadu v zasedací místnosti, jenž je seniorům přístupná 

hlavním vchodem. Prostor je vybaven promítacím plátnem a disponuje technikou k bezproblémové 

výuce. Žádný lektor nedochází, přednášky jsou pouštěné přes internet. V zimním semestru 

2014/2015 se lze účastnit kurzu „Dějiny oděvní kultury.“ Výuka probíhá vždy v odpoledních 

hodinách od 14:00 – 15:30.  

Město Týnec nad Sázavou si váží svých občanů v postproduktivním věku a organizuje i další 

aktivity pro seniory, čímž přispívá k jejich aktivnímu trávení volného času a nabývání nových 

znalostí a zkušeností. Příkladem byl bezplatný 4denní kurz PC pro seniory v září roku 2013 

pod záštitou občanského sdružení Jihočeský institut celoživotního učení. Počítačový kurz byl 

realizován v rámci projektu „Senioři komunikují,“ jehož patronaci převzal Nadační fond manželů 

Livie a Václava Klausových. Na začátku kurzu obdrželi účastníci zdarma materiály k výuce. Během 

kurzu získali informace čistě praktického charakteru související se základy práce na PC. 

V rámci těchto konzultačních střediscích proběhly další různě zaměřené kurzy, například 

„Kouzelná geometrie, Historie a současnost české myslivosti, Lesnictví, Život a dílo Michelangela 

Buonarroti či Umění rané renesance v Itálii.“ U některých kurzů je snaha propojit teorii s praxí. 

Toho využilo konzultační středisko v Týnci nad Sázavou, kde v rámci cyklus přednášek „Myslivost“ 

a „Lesnictví,“ byla zorganizovaná exkurze do přírodní obory Břežka za doprovodu odborného 

průvodce. Senioři se dozvěděli zajímavé informace  z historie i současnosti obory, a tím si upevnili 

a doplnili získané znalosti.  

Z výčtu pořádaných kurzů je patrné, že seniorům se dostávají velmi zajímavě zaměřené kurzy, 

prostřednictvím kterých získávají informace a nabydou vzdělání v oblastech, jenž neměli možnost 

v dřívějších těžkých podmínkách absolvovat. Virtuální univerzity třetího věku se nachází ve větších 

městech v okresu, ale stále je možnost tuto formu výuky rozšířovat i do ostatních měst v regionu. 

Je ale postatné, jaký přístup zaujímají samosprávy k této problematice, zda chtějí svým občanů 

v postproduktivním věku, pomoci prožít stáří aktivním způsobem.  

Závěr 

Stárnutí je proces, který se nevyhne nikomu z nás. Stárnutí není žádná prohra nebo konec života. 

K životu patří a záleží na každém z nás, jak přistupujeme ke svému životu, jaké vyznáváme 

hodnoty, zaujímáme určitá stanoviska, postoje. Každý stárneme individuálně. Aktivní stárnutí 

z psychologického hlediska je chápáno jako zachování potřeb středního věku, cítit se být užiteční 

a zejména realizovat rozmanité činnosti – být aktivní. Jedině tak se starší jedinec dokáže vyrovnat 

s přechodem z aktivního pracovního života do etapy důchodové. Seniorská populace by měla 

aktivně využít své nabyté pozdní volnosti a plně s ní disponovat k prožití plnohodnotného 

a kvalitního života. Odchodem do důchodu se ztrácí funkční identita a profesní role na trhu práce. 

Pro některé je to období,  na které se těší, ale někteří už předem mají obavy, co bude s nimi dále. 

Dostávají se do pozice takzvané ne-role, a to některé může silně demoralizovat a zredukovat 

individuální důležitost. Seniory nelze brát jako homogenní skupinu, jelikož ne všichni mají to štěstí, 

že ve vyšším věku jsou zcela samostatní a v dobré fyzické i psychické kondici. Někteří se 

dostanou do fáze izolace, ztráty soběstačnosti, samoty a na odkázání se s péčí o ně samotné na 

druhé.  

                                                
74  MĚSTSKÝ ÚŘAD TÝNEC NAD SÁZAVOU. Týnecké listy [online]. 4. vyd. město Týnec nad Sázavou, 2012 [cit. 

2014-11-07]. Dostupné z: http://www.mestotynec.cz/download/tl2012_04.pdf. s. 10 
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Nabízí se kompenzace v podobě vzdělávání pro společnost v postproduktivním věku. Vzdělávání 

seniorů je samostatnou složkou vzdělávání dospělých a často je vnímáno jako součást zájmového 

vzdělávání, jelikož mají některé znaky společné, ale jsou znaky i zcela rozdílné (motivy a cíle). 

Vzdělávání seniorů přispívá k pocitu důstojnosti, znovuzačlenění do společnosti a zejména životní 

aspiraci, posílení fyzického a psychického zdraví, aspiraci svých individuálních potřeb a zájmů, 

kterým se nemohli dostatečně věnovat v předešlých etapách života.  

Díky vzdělávání dochází k ulehčení zvládání těchto atributů během života, a především dokáže 

zabezpečit přechod a adaptaci v následujících obdobích. Senior je schopen se lépe samostatně 

rozhodovat a orientovat v nových situacích, které jsou spojovány se současnou neustále se měnící  

dobou. Prostřednictvím informací, které získávají díky navštěvovaným edukačním kurzům, 

ať už prostřednictvím Univerzit třetího věku, Akademií třetího věku, klubů důchodců, 

a nebo účastněním se různých seminářů, besed či poznávacích– vzdělávacích zájezdů pro 

seniory, jsou schopni si uspořádat svůj život, cítí se být užiteční, aktivní, a zejména psychicky 

vyrovnanější a spokojenější. 

Je potřeba si uvědomit, že studující senioři vykazují podstatně odlišné znaky než mladí studenti, 

proto lektor musí přednášky tomuto segmentu patřičně uzpůsobit.   

Stále je diskutované téma důchodové reformy a s ní související odchod do důchodu, 

který se prodlužuje z věkového hlediska. To bude též příčinou pro firmy, které budou muset změnit 

postoj ke stárnoucím pracovníkům. V rámci firem by mělo docházet ke zmapování situace 

z hlediska věkového složení pracovníků, specificky k nim přistupovat, jelikož se zvyšujícím věkem 

dochází k úbytku sil, schopností či produktivity, aby dokázali obstát v nynější nebo méně náročné 

firemní pozici. Z výsledků šetření Českého statistického úřadu z roku 2012 týkající se přechodu do 

důchodu vyplývá, že necelých 42 % osob ve věku 50 – 69 let chce nadále pracovat i po dosažení 

věku odchodu do starobního důchodu, z toho u 77 % převládají finanční důvody. Pracovat 

po dovršení věku odchodu do důchodu, chtějí osoby s vysokoškolským vzděláním (63, 4 %), 

nejméně osoby se základním vzděláním (32 %). Větší zastoupení dále pracovat zaujímají řídící 

pracovníci (přes 60 %), nejméně manuálně pracující lidé (přes 20 %). Patrný je vidět rozdíl mezi 

pracujícími důchodci dle nejvyššího dosaženého vzdělání a vykonávané profese. Starobní 

důchodci ve věku do 70 let s vysokoškolským vzděláním zastávající vysoce kvalifikované profese 

zaujímají 70 %. Větší podíl pracujících důchodců se středním vzděláním s maturitou vykonává 

středně kvalifikované profese (cca 80 %) a podobný trend je i u osob se středním vzděláním 

bez maturity (cca 70 %). Je zřejmé, že se bude zvyšovat podíl starších osob na trhu práce. Hlavní 

příčina tohoto trendu souvisí s jejich absolutním zvyšujícím se počtem, prodlužujícím věkem 

odchodu do důchodu a chutí dále pracovat. Tím se do sféry profesního vzdělávání dostane 

i vzdělávání seniorů. Starší zaměstnanci budou muset být proškolováni a dále vzděláváni.  

Zaujmout výrazný postoj by měl i stát, který by měl pro tuto specifickou skupinu, vytvořit 

dostatečné podmínky pro jejich kvalitní stáří. K tomu učinil kroky v podobě vytvoření dokumentu –

 „Národní strategie podporující pozitivní stárnutí na období 2013 – 2017,“ kde jsou vytyčené priority 

a v jejich rámci jednotlivé cíle a opatření včetně zodpovědných institucí a termínu splnění. Mezi 

hlavní priority patří například celoživotní učení, zaměstnávání starších osob, mezigenerační 

spolupráce, zdravé stárnutí a podobně.  

Autorka je názoru, že je důležité, aby senioři byli začleňováni do společnosti, aby nedocházelo 

k negativním postojům mladé společnosti ke starší populaci. Jako východisko spatřuje především 

v mezigenerační spolupráci, prostřednictvím které na jedné straně senioři předávají nabyté 

zkušenosti a mladí lidé se učí empatii, soucitu a respektu ke starším lidem na staně druhé.   
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Spolupráca s rodinou pri diagnostike brblavosti v logopedickej praxi 

Cooperation with the family in the diagnostics of cluttering in speech therapist’s 

practice 
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Kľúčové slová: 
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dotazník na hodnotenie rečovej komunikácie osoby s brblavosťou 

Key words: 
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questionnaire to assess speech communication of a person with cluttering  

Abstrakt: 

Tumultus sermonis – brblavosť – je narušená komunikačná schopnosť, ktorej sa nevenuje 

dostatočná pozornosť v odbornej literatúre, ani zo strany odborníkov z praxe – logopédov, ani zo 

strany samotných osôb s brblavosťou. V poslednej dobe sme zaznamenali nárast počtu klientov 

s takto narušenou komunikačnou schopnosťou. Prichádzali zväčša na podnet svojich 

komunikačných partnerov, ktorí začali negatívne reagovať na ich spôsob rečového prejavu 

a komunikácie ako takej. Osoby s brblavosťou si zvyčajne svoj problém neuvedomujú, preto 

k logopedickej intervencii pristupujú veľmi neochotne a s nedôverou. Spolupráca s ich 

komunikačnými partnermi v diagnostickom procese je preto veľmi dôležitá. Dotazník na hodnotenie 

rečovej  komunikácie osoby s brblavosťou pre komunikačných partnerov umožňuje zmapovať 

jednotlivé príznaky v reči i neverbálnych prejavoch v každodenných komunikačných situáciách. 

Abstract: 

Tumultus sermonis – cluttering – is a communication disorder that is not getting adequate attention 

in specialist literature, either on the part of professionals of the practice – speech therapists or, on 

the part of persons with cluttering. Recently, we have seen an increase in the number of clients 

with this communication disorder. They have been coming mostly at the instance of their 

communication partners who began to respond negatively to their way of speech and 

communication as such. People with cluttering are, as a rule, unaware of their problem and 

approach speech therapy interventions very reluctantly and with distrust.  Cooperation with their 

communication partners in the process of diagnostics is thus of crucial importance. The 

questionnaire to assess speech communication of a person with cluttering designed for 

communication partners allows mapping particular symptoms, both, in speech and in non-verbal 

expressions in everyday communication situations. 
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Úvod 

Komunikácia je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Za najdôležitejšiu súčasť 

komunikácie je všeobecne považovaná reč. Len málo ľudí jej venuje dostatočnú pozornosť. 

Zvyčajne je považovaná za niečo samozrejmé. Pozornosť jej začíname venovať až vtedy, keď 

komunikácia zlyháva, neprebieha najlepším spôsobom, vyvoláva pocity neúspechu, pocity 

nedorozumenia, keď začína ovplyvňovať naše sebavedomie alebo medziľudské vzťahy. 

Tumultus sermonis (brblavosť) predstavuje narušenú komunikačnú schopnosť (NKS), ktorú si 

osoby s brblavosťou väčšinou neuvedomujú. Ich reč totiž stresuje   poslucháčov, nie však ich 

samotných. Často poruchu ignorujú alebo bagatelizujú a to až do doby, kedy na túto rečovú 

poruchu začne negatívne reagovať ich bezprostredné okolie a stáva sa tak bariérou úspešnej 

komunikácie v každodennom osobnom alebo pracovnom živote jedinca. Pomoc logopéda zvyčajne  

vyhľadajú na podnet svojich komunikačných partnerov. Preto užšie vedená spolupráca s nimi 

(najmä v rámci rodiny) je nevyhnutná počas celého diagnostického procesu. Poskytuje nielen 

podrobné a široké zhodnotenie jednotlivých symptómov v komunikácii osoby s brblavosťou, ale 

i posúdenie celkového stavu komunikácie v jej prirodzených komunikačných situáciách. 

Terminologické vymedzenie 

Podľa Lechtu (1990, s.152): „Brblavosť predstavuje špecifický syndróm. Zahrňuje široké spektrum 

príznakov: od najnápadnejšieho – patologického tempa hovorenia cez chybnú výslovnosť až po 

špecifické prejavy správania.“ 

Tarkowski (2001, s.149) ju definuje nasledovne: „Brblavosť je globálnym narušením, ktoré 

postihuje všetky komponenty výpovede (obsah, jazykovú formu, fonickú substanciu), pričom 

sémantické deformácie sú prvoradé, gramatické a fonetické deformácie sú sekundárne 

(druhoradé, menej dôležité). 

Výsledky výskumov i logopedická prax potvrdzujú, že brblavosť predstavuje široké spektrum 

príznakov, ktoré je rôznorodé, variabilné a nekonštantné, závisí jednak od konkrétnej 

komunikačnej situácie, ale i od schopnosti jedinca regulovať svoje tempo reči. Začína sa 

prejavovať už detstve, pretrváva do obdobia dopievania, dokonca aj dlhšie, do obdobia dospelosti. 

Etiológia 

Príčiny brblavosti nie sú doteraz úplne objasnené. Najčastejšie sa uvažuje o dedičnosti (takmer 

vždy sa môžeme dopátrať u rodičov k rôznorodým druhom NKS, napr. oneskorený vývin reči, 

brblavosť, zajakavosť, ťažkosti pri čítaní a písaní) a o neurofyziologických abnormalitách na 

základe mozgového poškodenia. Pozitívne EEG nálezy uvádzajú viacerí autori Kutálková (1996), 

Škodová, Jedlička (2003). Vymlátilová (1973, 1974) vo svojich výskumoch preukázala súvislosť 

medzi ĽMD (v dnešnom poňatí ADHD) a brblavosťou. Podobný názor vyjadrila aj Černá (1992). 

Ďalším etiologickým faktorom môže byť aj rodinné prostredie v zmysle príliš rýchleho rečového 

vzoru v rodine. Lechta (2009) ho však považuje skôr za fixujúci činiteľ, než za primárny etiologický 

faktor. Medzi ďalšie príčiny brblavosti môžeme podľa Ivenovej (in Lechta 2009) zaradiť aj problémy 

s auditívnym pracovaním informácií (poruchy pozornosti, problémy so zapamätávaním si 

akustických informácií alebo ich spracovaním v sluchovom centre) a podľa Meixnerovej poruchy 

programovania reči, prejavujúce sa pri programovaní jazykových konštrukcií napr. v oblasti 

syntaxe. 
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Symptomatológia 

Tarkowski (2002) delí príznaky brblavosti do troch úrovní: 

 Príznaky prvej úrovne: Týkajú sa obsahu výpovede a zahrňujú dezorganizáciu myslenia, 

bezobsažnú reč, neuvedomovanie si problému, slabé chápanie výpovede. 

 Príznaky druhej úrovne: Týkajú sa formy výpovede, spadajú sem nesprávne formulované 

vety, chudobná skladba. 

 Príznaky tretej úrovne: Týkajú sa subsancie výpovede v zmysle zrýchleného tempa reči, 

opakovania hlások, slabík, slov, viet, embolofrázie, chybná artikulácie, nepravidelné tempo 

reči, revízie, predlžovanie hlások, monotónna reč. 

 Závažným problémom pre pochopenie podstaty brblavosti sú podľa Tarkowského (2002) práve 

príznaky prvej úrovne zahrňujúce dezorganizáciu myslenia. Rozlišuje dva druhy dezorganizácie 

myšlienkovo-verbálnych procesov. Buď myslenie predbieha reč (vtedy vznikajú rozdiely medzi tým, 

na čo hovoriaci myslí, a tým čo hovorí), alebo reč predbieha myslenie (vtedy reč prebieha skôr, 

ako sa myšlienka mohla stvárniť do svojej sémanticko-syntaktickej podoby). 

Symptómy v reči a jazykových schopnostiach 

Akcelerácia je najzjavnejším príznakom brblavosti v hovorovej reči, pri ktorej sa zhoršuje celková 

zrozumiteľnosť reči. Typickým príznakom nie je len rýchle tempo reči, ale i tempo nerovnomerné. 

Akcelerácia môže byť (Seemana, 1955) interaverbálna medzi slovami alebo intraverbálna – 

v rámci jedného slova. Nezreteľná artikulácia je podľa Lechtu (2009) dôsledkom dyspraxie (ľahké 

mozgové poškodenia), alebo dôsledkom intraverbálnych akcelerácií. V reči sú často prítomné 

kontaminácie, elízie, rôzne typy dysfluencií (revízie, repetície, interjekcie a prolongácie). Narušené 

dýchanie podľa Sováka  (1981) je u osôb s brblavosťou spôsobované častými vdychmi, ktoré 

doprevádzajú inspiračné šelesty, pričom dochádza aj k narušeniu dychového rytmu. Hlasové 

poruchy môžu vznikať ako dôsledok nesprávnej koordinácie respirácie a fonácie. Dysmúzia je 

veľmi nápadný symptóm. Známa je skutočnosť je veľa ľudí s brblavosťou je dysmuzických.  

Z prozodických faktorov je typické narušenie melódie reči, pre ktorú je charakteristická 

monotónnosť rečového prejavu.  Vassné-Kovács (1998) udáva, že niektorí autori považujú 

monotónnosť za charakteristickú pre brblavosť. Niektorí jedinci, najmä extrovertné typy, majú  však 

väčšinou správnu melódiu reči. Zníženú úroveň jazykových schopností podľa Lechtu (2009) 

spomínajú viacerí autori, a to najmä malú slovnú zásobu, dysgramatizmus, dysortografiu, príp. 

niektoré dyslektické prejavy a pod. Zároveň však dodáva, že tieto sa nemusia objavovať 

obligatórne.  

Osobitné správanie, psychické prejavy a ďalšie príznaky 

Percepčný úzus komunikácie je podľa Lechtu (2009) u osôb s brblavosťou  subjektívne skreslený 

a prekračujú ho v tom zmysle, že pri svojom extrémnom tempe reči vysielajú za časovú jednotku 

komunikačnému partnerovi príliš veľa informácií. Normálne tempo reči vnímajú ako príliš pomalé. 

Celkový dojem zo správania sa brblavých ľudí je, že ide o osoby unáhlené, povrchné, impulzívne, 

extrovertné a roztržité. Vassné-Kovács (1998) za najvýznamnejšie považuje tie výskumy 

brblavosti, ktoré sú prevažne zamerané na osobnosť brblavých jedincov, nakoľko charakteristické 

črty osobnosti, ovplyvňujú akúkoľvek ich činnosť. Extrovertnosť je typická a potvrdzujú ju mnohí 

autori. Sú priateľskí, prívetiví, ale ich zhovorčivosť prekračuje želateľné normy.  
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Charakteristická je pre nich tiež aktivita, zaujíma ich všetko, avšak tento záujem nie je dostatočne 

prehĺbený a silný. Za ich všeobecne známym nedbanlivým správaním stojí často 

nedisciplinovanosť, porucha citu pre pravidelnosť a poriadok. Lechta (1990, 2009) opisuje i ďalšie 

symptómy, ktoré možno zaradiť pod narušené koverbálne správanie. Brblaví jedinci sú podľa neho 

často zlí poslucháči, pri komunikácii rýchlo strácajú sebaovládanie, ich reč je príliš hlasná. Zvykne 

sa objavovať i príliš nápadná a nevhodná gestikulácia.  

Diagostika brblavosti v logopedickej praxi 

Pri diagnostike brblavosti je potrebné vychádzať z toho, že postihuje osoby s normálnym 

intelektom, pričom jazykové schopnosti sú u nich zrejme nižšie ako sú ich schopnosti intelektové. 

Okrem toho je dôležité brať do úvahy i fakt, že pri diagnostike (prip. iných špecifických situáciách) 

je jedinec s brblavosťou schopný koncentrovať pozornosť na svoj momentálny prehovor, a tým sa 

typická prehnaná akcelerácia hovorenia môže strácať, alebo sa do značnej miery môže redukovať. 

Dôležité je venovať pozornosť aj možným etiologickým faktorom ako napr. dedičnosť, ADHD, 

poruchy hemisférovej dominancie a pod. Diagnostika by mala byť komplexná, ktorú okrem 

klinického logopéda uskutočňujú aj ďalší odborníci ako napr. foniater, neurológ, psychológ.  

Lechta (2009) uvádza nasledovné diagnostické metódy v rámci štandardného vyšetrenia 

brblavosti: zistenie špecifických anamnestických údajov, záznam spontánnej komunikácie človeka 

s brblavosťou v prirodzenom prostredí (napr. v domácnosti v rámci bežnej komunikácie), záznam 

dialógu v rámci logopedického vyšetrenia, záznam rečových prejavov pri reprodukcii viet, spievaní, 

recitovaní, čítaní a grafických prejavov pri písaní. 

Medzi najdôležitejšie kritériá v diagnostike brblavosti podľa Tarkowského možno zaradiť 

nasledovné:  

1) výskyt príznakov neplynulosti reči na úrovni sémantickej, syntaktickej a fonetickej 

2) normálny intelekt 

3) disproporcia medzi intelektovými a jazykovými schopnosťami 

4) nespastický základ symptómov neplynulosti  

 

Dotazník na hodnotenie rečovej komunikácie osoby s brblavosťou (pre rodinných 

príslušníkov) 

Nadviazanie spolupráce s komunikačnými partnermi (najmä rodinými príslušníkmi) brblavých osôb 

počas diagnostického procesu považujeme za veľmi dôležité vzhľadom na jednotlivé špecifiká 

tohto druhu NKS. Táto spolupráca umožňuje logopédovi získať reálny pohľad na stav rečového 

prejavu jeho klienta v prirodzených komunikačných situáciách. Spolupráca s rodinou klienta je o to 

dôležitejšia, že brblavá osoba je k svojmu rečovému prejavu nekritická a zároveň neochotná niečo 

na svojej komunikácii meniť. Vyhľadanie logopedickej pomoci je väčšinou motivované práve ich 

komunikačnými partnermi.V súčasnosti sa všeobecne v diagnostike pripisuje dôležitosť 

dotazníkom, ktoré sú určené najmä pre osoby, ktoré hodnotených jedincov poznajú najlepšie a sú 

s nimi v každodennom kontakte (napr. rodičia, životní partneri, učitelia a pod.). Spolupráca rodinou 

je dôležitou súčasťou diagnostických a terapeutických postupov aj pri iných druhov NKS ako napr. 

pri balbuties, pri afáziách, špecifických poruchách učenia. Vyššie uvedené skutočnosti nás viedli 

k vytvoreniu Dotazníka na hodnotenie rečovej  komunikácie osoby s brblavosťou, a tým aj 

knadviazaniu užšej spolupráce s rodinou pri diagnostike a neskôr aj v terapeutickom procese. 
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Popis Dotazníka na hodnotenie rečovej komunikácie osoby s brblavosťou 

Pri zostavovaní dotazníka sme vychádzali z podrobného naštudovania jednotlivých symptómov 

brblavosti, ktoré sa prejavujú v hovorovej reči, v neverbálnom prejave, ako aj v ich psychických 

procesoch a osobnostných vlastnostiach. Úlohou komunikačných partnerov bolo zhodnotiť 

prítomnosť a frekvenciu výskytu jednotlivých príznakov v komunikácii osôb s brblavosťou. Pri 

konštrukcii dotazníka nám išlo o to, aby jednotlivé položky boli pre nich jasne formulované, 

zrozumiteľné, aby jeho vypracovanie nebolo časovo náročné a nevyžadovalo žiaden tréning alebo 

zaškolenie. Frekvenciu výskytu jednotlivých príznakov mali ohodnotiť slovne: nikdy, občas, často, 

takmer vždy. 

Dotazník sme rozdelili na štyri časti: 

1. časť: Príznaky v aktívnom počúvaní 

2. časť: Príznaky v hovorovej reči 

3. časť: Príznaky v správaní sa pri komunikácii 

4. časť: Iné osobnostné črty u osôb s brblavosťou 

Príznaky v aktívnom počúvaní. Podľa Mikuláštíka (2010) je aktívnym poslucháčom ten, kto dokáže 

pozorne vnímať informácie a základnú tému dokáže podržať vo svojich predstavách. Osoby 

s brblavosťou sú všeobecne považované za zlých poslucháčov, na čo poukazujú aj mnohí autori. 

Preto sme prvú časť dotazníka venovali práve tejto problematike. Komunikační partneri v tejto časti 

dotazníku hodnotili frekvenciu výskytu nasledovných situácií, ktoré sa objavujú v komunikácii 

brblavej osoby: skákanie do reči hovoriacemu, dokončovanie viet za hovoriaceho, neschopnosť 

sústrediť sa na prejav hovoriaceho, snaha o prisvojovanie si práva usmerňovať komunikáciu, 

prisudzovanie dôležitosti len vlastnej výpovedi, nepovažovanie počúvania a mlčania za dôležité, 

zľahčovanie závažnosti informácií partnera, kritizovanie a prerušovanie hovoriaceho 

odporúčaniami, predbiehanie hovoriaceho, porovnávanie a spájanie počutého s vlastnou osobou. 

Príznaky v hovorovej reči. V tejto časti dotazníku sme vychádzali zo všeobecne známej skúsenosti 

komunikačných partnerov osôb s brblavosťou t.j. s porozumením ich výpovede, ktorá môže byť 

znížená v dôsledku extrémne rýchleho tempa reči, nesprávnych formulácií, kompozičných chýb, 

deformácií a pod. Hodnotený bol výskyt týchto symptómov v hovorovej reči brblavých osôb: 

extrémne rýchle alebo rýchle tempo reči, neadekvátne pauzy, prestávky, a prerušenia, deformácie 

slov ako následok rýchlej reči, chyby vo výslovnosti, opakovania a opravy slov, viet, myšlienok, 

príliš hlasná reč, zabiehanie myšlienok a odbočovanie od témy, chaotičnosť výpovede, 

kompozičné chyby, rozvláčnosť výpovede, chýbanie dôležitých informácii vo výpovedi, floskuly, 

monotónnosť rečového prejavu. 

Príznaky v správaní sa pri komunikácii. Pri zostavovaní tejto časti sme čerpali z  poznatkov 

autorov, ktorí sa zaoberali výskumom správaní sa brblavých osôb pri komunikácii. Komunikační 

partneri hodnotili frekvenciu výskytu nasledovných situácií v komunikácii s osobami s brblavosťou: 

roztržitosť pri komunikácii, podráždenosť, nepokoj a impulzívnosť v komunikácii, znížené 

sebaovládanie, motorický nekľud pri komunikácii, agresívnosť v komunikácii. 

Iné osobnostné črty u osôb s brblavosťou. V tejto časti komunikační partneri hodnotili výskyt 

nasledovných osobnostných charakteristík: ľahké nadväzovanie  medziľudských vzťahov, 

priateľskosť a zhovorčivosť, široké spektrum záujmov, povrchnosť v konaní, chýbanie zmyslu pre 

pravidelnosť a poriadok, zhovorčivosť prekračujúca únosnú miernu.  
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Sledované ciele prieskumu 

Pri zadávaní Dotazníka na hodnotenie rečovej komunikácie osoby s brblavosťou sme sledovali: 

 nadviazanie užšej spolupráce s rodinou (s komunikačnými partnermi klientov) pri 

diagnostickom procese 

 zistiť výskyt jednotlivých príznakov brblavosti v prirodzených komunikačných situáciách 

v ich aktívnom počúvaní, na rečovom prejave, v správaní sa pri komunikácii a zistiť výskyt 

niektorých ich osobnostných charakteristík z pohľadu ich komunikačných partnerov 

 zistiť, ktoré príznaky v komunikácii brblavých osôb sú nimi vnímané ako najviac rušivé 

a negatívne ovplyvňujú ich vzájomnú komunikáciu 

Cieľová skupina a metodika prieskumu 

Cieľovú skupinu v počte 50 osôb tvorili komunikační partneri klientov – rodičia, súrodenci, životní 

partneri a iní rodinní príslušníci (klienti s brblavosťou v logopedickej starostlivosti boli osoby vo 

veku 14-59 rokov). Prieskum sme realizovali prostredníctvom metódy riadeného rozhovoru 

a dotazníka. Riadený rozhovor s komunikačnými partnermi sme realizovali po prvom, vstupnom 

vyšetrení klienta bez jeho prítomnosti. Tento rozhovor umožnil nadviazať kontakt s jeho 

komunikačnými partnermi a získať tak informácie, ktoré nám pomohli k utvoreniu celkového obrazu 

o klientovi, o jeho problémoch v komunikácii vyplývajúcich z narušenej komunikačnej schopnosti. 

Dotazník sme im zadávali na záver rozhovoru aj s inštrukciami k jeho vyplneniu. 

Výsledky prieskumu 

Z výsledkov prieskumu vyberáme nasledovné:Komunikační partneri považovali za závažnú bariéru 

v komunikácii s osobami s brblavosťou ich nedostatočné aktívne počúvanie. Výsledky prieskumu 

potvrdili, že brblavé osoby sú jednoznačne považované za zlých poslucháčov. Z rozboru 

skúmaných príznakov aktívneho počúvania vyplynulo, že najviac rušivo na ich partnerov pôsobí 

skákanie do reči. V prieskume uviedlo 10% respondentov frekvenciu takmer vždy a 36% 

respondentov frekvenciu často pri prerušovaní výpovede. Usudzujeme, že toto prerušovanie môže 

byť spôsobné preferovaním vlastného názoru, myšlienkovým predbiehaním a odhadovaním 

dopredu, čo chce ich partner povedať. To, že brblavé osoby nepovažujú mlčanie a počúvanie za 

dôležité, bolo v dotazníku vyhodnocované ako druhá najčastejšia prekážka v ich komunikácii. 

Respondenti ju až v 18% vyhodnotili ako vyskytujúcu sa takmer vždy v komunikácii. Ďalej 

z prieskumu vyplynulo, že brblavé osoby, podľa svojich  komunikačným partnerov, vyvolávajú 

zdanie, že myslia na niečo iné a v komunikácii sú často nesústredené. V prieskume 8% 

respondentov uviedlo frekvenciu takmer vždy a 30% frekvenciu často. 

Graf 1: Skákanie do reči 
hovoriacemu 

 

 

Graf 2: Nepovažovanie mlčania 
a počúvania za dôležité 

 

Graf 3: Nesústredenosť na prejav 
hovoriaceho 
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V druhej časti dotazníka, v ktorej boli posudzované príznaky na hovorovej reči brblavých osôb, boli 

vyhodnotené ako najviac rušivé práve tie, ktoré ovplyvňovali zrozumiteľnosť a plynulosť jej 

výpovede. Na základe výsledkov prieskumu možno konštatovať, že z pohľadu komunikačných 

partnerov negatívny dopad na rečový prejav brblavých osôb má predovšetkým extrémne rýchle 

alebo rýchle tempo reči, neadekvátne pauzy, prestávky a prerušenia a chaotičnosť výpovede. 

Extrémne rýchle tempo je považované za najzjavnejší príznak brblavosti, čo bolo potvrdené aj 

v jeho hodnotení respondentmi.  

V prieskume ho udáva až 36% vo frekvencii výskytu takmer vždy a až 44% vo frekvencii často. 

Neadekvátne pauzy, prestávky, prerušenia reči boli vyhodnocované až 26% odpovedí 

respondentov ako vyskytujúce sa takmer vždy. Tieto neplynulosti v reči súvisia s rýchlym tempom 

reči a náhlymi akceleráciami, po ktorých dochádza k náhlym spomaleniam, nevýznamovým 

pauzám, prerušeniam.  

Chaotičnosť výpovede až v 58% bola udávaná vo frekvencii takmer vždy a často v 26% odpovedí. 

Chaotičnosť narúšajú obsahovú zrozumiteľnosť a kontinuitu výpovede. Poslucháč často 

nerozumie, čo chcel hovoriaci svojou výpoveďou povedať, nepochopí podstatu výpovede. 

Následne na ňu nedokáže adekvátne reagovať. 

 

Graf 4: Extrémne rýchle alebo 
rýchle tempo reči 

 

 

Graf 5: Neadekvátne pauzy, 
prestávky, prerušenia reči 

 

 

Graf 6: Chaotičnosť výpovede 

 

 

 

 

 

V tretej časti dotazníku respondenti hodnotili príznaky vyskytujúce sa v správaní pri komunikácii 

s osobami s brblavosťou. Roztržitosť pri komunikácii označilo ako vyskytujúcu sa takmer vždy 8% 

respondentov a častú 28% respondentov. Podráždenosť, nepokoj a impulzívnosť v konaní takmer 

vždy objavuje v 10% a často až 38% v komunikačných situáciách. S tým zrejme súvisí aj výskyt 

zníženého sebaovládania sa pri komunikácii, ktoré vo frekvenicii takmer vždy uviedlo 12% 

respondento 
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Graf 7: Roztržitosť pri 
komunikácii. 

 

Graf 8: Podráždenosť, nepokoj, 
impulzívnosť v komunikácii 

 

 

Graf 9: Znížené 
sebaovládanie 

 

 
 

Časť dotazníka, ktorá mapovala iné osobnostné črty osôb s brblavosťou, mala pomocou odpovedí 

komunikačných partnerov dokresliť celkový obraz osôb s brblavosťou. Ľahké nadväzovanie 

kontaktu uviedla väčšina respondentov, z toho odpoveď takmer vždy predstavovala 40% a často 

30% odpovedí. Široké spektrum záujmov ako typický rys brblavých osôb uviedli ich komunikační 

partneri nasledovne: občasný výskyt uviedlo 24%, častý 58%, a výskyt takmer vždy 12% 

opýtaných,. Zhovorčivosť osoby s brblavosťou, ktorá podľa respondentov už prekračuje únosnú 

mieru vo svojich odpovediach vyjadrilo 26 respondentov ako občasnú, čo tvorí 52% odpovedí, ako 

častú 8 respondentov, čo tvorí 16% odpovedí a štyria respondenti ju uviedli ako vyskytujúcu sa 

takmer vždy, čo predstavuje 8% odpovedí. 

 

Graf 10: Ľahké nadväzovanie 
medziľudských kontaktov 

 

Graf 11: Široké spektrum 
záujmov 

 

Graf 12: Zhovorčivosť prekračuje 
únosnú mieru 
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Záver 

Na základe nášho prieskumu a skúseností, zo spolupráce s komunikačnými partnermi brblavých 

osôb, doporučujeme v diagnostickom procese využívať Dotazník na hodnotenie rečovej 

komunikácie osôb s brblavosťou pre komunikačných partnerov. 

Umožňuje nám: 

 Nadviazať spoluprácu s rodinou a poznať lepšie rodinné zázemie klienta a postoj rodinných 

príslušníkov k narušenej komunikačnej schopnosti. 

 Zhodnotiť komunikačnými partnermi výskyt jednotlivých príznakov prirodzených 

komunikačných situáciách, v ktorých sa najviac manifestujú, bez zapojenia vedomnej 

kontroly rečového prejavu osoby s brblavosťou. 

 Určiť, ktoré symptómy na komunikačných partnerov pôsobia v komunikácii najrušivejšie. 

 Zacieliť terapeutické postupy na tie príznaky, ktoré sú vo verbálnom i neverbálnom prejave 

osôb s brblavosťou najzjavnejšie. 

 Vytvoriť podporu pre osobu s NKS zo strany rodiny v zmysle povzbudzovania, ocenenia 

pozitívnych zmien v ich rečovom prejave a poskytovania spätnej väzby logopédovi. 
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