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PŘEDMLUVA 

 

Tato kniha je určena především pracovníkům s dětmi a mládeží - učitelům, vychovatelům, 

rodičům a psychologům, poslouží také sociálním pracovníkům a právníkům, kteří se zabývají 

vlivy podporujícími nebo narušujícími vývoj dětí a mládeže. Ty nás dospělé mnohdy vedou 

při práci s dětmi k jednání, které nerespektuje důstojnost dětí a jejich práva.  

Kniha vysvětluje právo každého dítěte na vzdělání bez ohledu na jeho původ a 

postavení jeho rodiny ve společnosti. Tím dokládá, jak je nespravedlivé preferovat děti 

z určitých rodin a naopak znevýhodňovat děti, které pocházejí z různého sociálního či 

etnického prostředí. Zdůrazňuje, že právo dítěte na vzdělání vychází ze zásady rovného 

přístupu jako formy spravedlnosti. Kniha souběžně sděluje, že v procesu vzdělávání není 

nutné jednat se všemi dětmi stejně, ale naopak je vhodné pracovat s individuálními rozdíly 

tak, aby se optimalizovaly potenciály každého dítěte. 

V knize je podrobně objasněno, co znamená respektovat dítě jako celistvou osobnost 

v jeho jedinečnosti s lidskou důstojností a právy a přistupovat ke každému individualizovaně 

tak, aby byly kompenzovány jeho nedostatky a chyby v osobnosti a vývojových podmínkách 

a dítě mohlo rozvíjet všechny své pozitivní potenciály. Kniha analyzuje, jaké osobnostní 

vlastnosti a kteří činitelé vývoje určují optimální nebo problémový vývoj dětí. Velká 

pozornost a řada příkladů je věnována prevenci a podpoře pozitivního vývoje dětí a mládeže. 

Kniha objasňuje, co je stěžejním účelem a předmětem Úmluvy o právech dítěte. 

Dokládá, že Úmluva je jedinečnou smlouvou o lidských právech, která z dítěte činí subjekt 

práv. Kniha také sděluje, jak je důležité při jakémkoli rozhodnutí, jež se dotýká dětí, přihlížet 

k jejich nejlepším zájmům. Nejlepší zájmy dítěte vyjadřují jeho všestranný a úplný rozvoj, 

rozvoj jeho pozitivních potenciálů ve zdravém rodinném prostředí.  

Kniha zkoumá rovněž myšlenku participace. Sděluje, že dítě přestává být bytostí, která 

pasivně přijímá péči, ochranu či zaopatření. Dítě se podle Úmluvy stává na základě práv 

participace aktivním subjektem, jemuž musí být dáno slovo v jakékoli komunitě. Názorům 

dětí je nutné přikládat váhu, věnovat jim náležitou pozornost, kdykoli se o nich rozhoduje 

v rodině, ve škole, v obci anebo ve státě. 

Jednotlivé texty rozebírají na příkladech vzdělávání dětí se zdravotním postižením, co to 

je dobrá škola přátelská dětem, škola podporující zdravý vývoj nejen tělesný, ale i sociální a 

občanský vůbec. V této souvislosti je dokumentován velký význam tzv. komunitních či 

otevřených škol, které jsou ve světě velmi respektovány. Zkušenosti z praxe těchto škol 

přesvědčivě dokládají, jak je významné, když rodiče se školou spolupracují. 
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Vyslovujeme přesvědčení, že uskutečňování podnětů knihy pomůže všem pedagogům 

k tomu, aby prožívali radost z atmosféry sounáležitosti a otevřenosti dětí k sociálně a eticky 

pozitivnímu chování. Aplikace rozborů, postupů, zásad a námětů uvedených v této knize jistě 

přispěje k tomu, aby se pedagogičtí pracovníci a školy stali dětem dobrými průvodci na cestě 

hledání jejich role v životě a ve společnosti, a tak podpořili jejich formování v dospělé, 

charakterní, kultivované a snad i šťastné osobnosti s jasným lidským, občanským i odborným 

zaměřením. 

 

 

                                                                    Za kolektiv autorů Vladimír Smékal a Dalibor Jílek 
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UNIVERZÁLNÍ PRÁVO DÍTĚTE NA VZDĚLÁNÍ 

Dalibor Jílek 

 

At first I hated the school, but by and by got so I could not stand it. 

                                                                                                                                                            

Huckleberry Finn 

 

1. Dvojí úkol 

Právo na vzdělání nemá mezi právy člověka jednoznačné formální či nominální postavení. 

Může být zařazeno do souboru politických i občanských práv, ale také do souboru práv 

hospodářských, sociálních a kulturních. Právo na vzdělání patří do každé z těchto 

jednotlivých skupin. Je taktéž právem první a druhé generace. Právo na vzdělání je vším. 

V tomto smyslu ovšem popírá univerzálně dohodnutou taxonomii lidských práv. V tom tkví 

vlastnost jeho výlučnosti.  Žádné jiné lidské právo nemá takovou vlastnost. 

Dvojakost úkolu práce je osobní i věcné povahy. Práce oslovuje především 

pedagogickou veřejnost. Za pedagogickou veřejnost nelze pokládat pouze učitele, tvoří ji 

rovněž studenti pedagogických fakult. Práce předkládá náročný normativní výklad práva na 

vzdělání.  Takový výklad kolísá mezi formami (procesy) výkladu sensu largissimo, sensu 

largo a sensu stricto. Výklad zmíněný na prvním místě se vztahuje jak k poznání, tak 

předpokládá porozumění. Právo na vzdělání zaujímá v této souvislosti postavení kulturního 

objektu, jenž je poznáván. Teoretické i praktické poznání má vést k jeho porozumění. 

Práce oslovuje i právnickou veřejnost, která získává normativní poznatky z odborných 

pramenů; ve sledovaném  případě také z mezinárodní praxe lidských práv. Předložený výklad 

je jiného druhu než jakýkoli komentářový výklad ústavněprávní nebo smluvní normy. Výklad 

vysvětluje univerzální normy, které upravují právo dítěte na vzdělání, rozdílně od 

právnických komentářů. V práci jsou využity obě formy výkladu: sensu largo a sensu stricto. 

Právnické komentáře jednoznačně upřednostňují výklad sensu stricto. První z obou 

jmenovaných výkladů se zaměřuje na porozumění významu jakéhokoli psaného textu či 

promluvy. Kdežto druhý výklad se používá k vysvětlení významu normy, která upravuje 

práva a povinnosti, zakládá-li interpretační pochybnosti. Úmluva o právech dítěte upravuje 

jeho právo na vzdělání. Smluvní text, který vyjadřuje univerzální smluvní normy, není 

ideální, vyžaduje proto výklad, a to nejen sensu stricto. 

Věcnou povahu úkolu určuje objekt práce. Tím je univerzální právo dítěte na vzdělání. 
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Práce vysvětluje v širších souvislostech povahu, postavení a objekt univerzálního práva, jakož 

i postavení dítěte jako jeho subjektu. Vše shora zmíněné utváří obecnou část práce. Zvláštní 

část se zaměřuje na vysvětlení smluvní normy, která upravuje univerzální právo dítěte na 

vzdělání a jeho formy. Formami jsou právo na základní vzdělání, právo na střední vzdělání, 

právo na vysokoškolské vzdělání, právo na informaci a poradenství a právo na humánní 

školní kázeň. Tyto formy práva na vzdělání zdůvodňují soubor povinností, jež Úmluva o 

právech dítěte ukládá zejména státům. Zvláštní postavení ve smluvní normě zaujímá zásada 

rovné příležitosti. Proto zasluhuje zvláštní interpretační zájem.  
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2.  Povaha práva na vzdělání ve formách práva 

Dne 16. prosince1966 byly přijaty dvě univerzální mezinárodní smlouvy: Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech. Úkolem paktů bylo vnést práva člověka do mezinárodního práva. Dvě 

smlouvy udělily souborům lidských práv mezinárodněprávní platnost. Smlouvy se odlišily od 

Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948
1
 formou, obsahem a právní platností.

2
 

Tvůrci obou mezinárodních smluv od sebe oddělili dva soubory lidských práv.
3
 První 

soubor práv vložili do Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, zatímco 

druhý včlenili do Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
4
 

V jedné smlouvě jsou pospolu práva občanská a politická, jež byla ústavami uznána v době 

osvícenství. Ve druhé smlouvě se společně ocitla hospodářská, sociální a kulturní práva, která 

mají pozdější dějinný i sociální původ.  

Co Všeobecná deklarace lidských práv v roce 1948 sjednotila v jeden normativní 

celek, to oba Mezinárodní pakty rozdělily. Tvůrci vyšli z teze funkčních i implementačních 

rozdílů
5
   mezi jednotlivými skupinami lidských práv.

6
 V pozadí rozdílů stály i ideologické 

důvody. Mezinárodní společenství bylo kvůli ideologickému základu rozetnuto na dvě 

rozporné části: na liberálně demokratické státy a na státy nesvobodné, nedemokratické. 

Rozdíly vyústily v disfunkční odluku souborů i skupin lidských práv, a to zejména ve vztahu 

k právu na vzdělání.
7
 Liberálně demokratické státy protěžovaly výkon občanských a 

                                                 
1
 Hernán Santa Cruz of Chile, člen návrhového podvýboru, který se podílel na přípravě textu Deklarace, napsal: 

„I perceived clearly that I was participating in a truly significant historic event in which a consensus had been 

reached as to the supreme value of the human person, a value that did not originate in the decision of a worldly 

power, but rather in the fact of existing – which gave rise to the inalienable right to live free from want and 

oppression and to fully develop one’s personality.  In the Great Hall…there was an atmosphere of genuine 

solidarity and brotherhood among men and women from all latitudes, the like of which I have not seen again in 

any international setting.” 
2
 Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena jako nezávazný dokument Valným shromážděním OSN. 

General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948.  
3
 BUERGENTHAL, T., International Human Rights in a Nutshell. St. Paul: West Publishing, 1988, s. 24.  

4
 Srov. vyhláškuministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právechze dne 10. května 1976.  

Subjektivní právní platnost obou Paktů nastala pro Československo 23. března 1976. United Nations – Treaty 

Series, 1976, Vol. 999, s. 172 a násl. K datu 31. října 2013 zavazuje Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech 167 států a k témuž datu Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

platí pro 160 států. Mezinárodní společenství tvoří zhruba 200 států. 
5
 Podle některých názorů sociální práva nezdůvodňují základní zájmy člověka a jsou příliš ekonomicky nákladná 

pro stát. Srov. NICKEL, J., Human Rights, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Edition), 

ZALTA, E. N. (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/rights-human/>. 
6
 Srov. HOFMANNOVÁ, H., K pojetí lidských práv v judikatuře Ústavního soudu České republiky. In: 

GERLOCH, A., ŠTURMA, P. a kol., Ochrana lidských práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století 

v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011, s. 64-65. 
7
 V odborné rozpravě se objevují občas názory, že občanská a politická práva jsou povahy přirozené, a mají 

proto přirozený původ, zatímco práva hospodářská, sociální a kulturní mají původ pozitivně právní.  
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politických práv člověka. Kdežto nedemokratické státy upřednostňovaly uplatňování 

hospodářských, sociálních a kulturních práv. 

Jedním z předpokládaných právních rozdílů byla negativní povaha občanských             

a politických práv. Státy se v zásadě mají zdržet zasahování do občanských a politických 

práv. Kdežto hospodářská, sociální a kulturní práva jsou pozitivní povahy. Subjektivní práva 

toho druhu zavazují státy ke konativnímu chování. Za druhý rozdíl mezi oběma soubory se 

pokládala soudní ochrana.
8
 Právní teorie a praxe hájila tvrzení, že hospodářská, sociální           

a kulturní práva nemohou podléhat soudní ochraně buď vůbec, anebo jen částečně 

(justiciability). Naproti tomu práva občanská a politická se odjakživa nalézala pod úplnou 

soudní ochranou a to zejména ve vnitrostátním právu.
9
 „Programová“ povaha hospodářských, 

sociálních a kulturních práv tomu údajně bránila. 

 Vnitrostátní i mezinárodní vývoj
10

 tvrzení vyvrací.
11

 Nejvyšší soud Spojených států 

amerických poukázal již v roce 1954 ve věci Brown proti Board of Education, že vzdělání je 

jednou z nejdůležitějších funkcí státu a místních orgánů.
12

 Právo na vzdělání je po desetiletí 

na mezinárodněprávní úrovni chráněno Evropským soudem pro lidská práva.
13

 

Právo každého na vzdělání je zařazeno do Mezinárodního paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech ve směrodatném vývoji, který nepřímo podpořila Všeobecná 

deklarace lidských práv. Mezinárodní pakt přisuzuje právu na vzdělání několik vlastností. 

První vlastnost je sociální povahy. Právo na vzdělání je ve smyslu Paktu odrazem veřejného 

zájmu na socializaci jednotlivce. Tato vlastnost nenapomáhá přesně charakterizovat právo na 

vzdělání. Povaha tohoto práva je ovšem strukturálně a funkčně bohatší. Právo na vzdělání 

není pouhým vyjádřením jediného veřejného zájmu - zájmu na socializaci jednotlivce. 

Druhá vlastnost je programové povahy. Tato vlastnost je kolektivní: charakterizuje 

všechna hospodářská, sociální a kulturní práva jako jeden celek. Vlastnost spočívá 

v postupném uskutečňování mezinárodněprávních povinností, jejichž důvodem je právě 

                                                 
8
  BOUČKOVÁ, P., Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium, 2009, s. 25-26. 

9
  Srov. KRATOCHVÍL, J., Judikovatelnost sociálních práv: nějaké mezery? Právník, 2007, č. 11, s. 1161 a násl. 

10
 Rozhodování českého Ústavního soudu udržuje rozdílnost v ochraně sociálních práv a práv základních. Srov. 

MUSIL, J., Soudní ochrana sociálních práv. In: GERLOCH, A., ŠTURMA, P. a kol., Ochrana lidských práv a 

svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: 

Auditorium, 2011, s. 72-74. 
11

 Report of the Special Rapporteur on the right to education, Kishore Singh, Justiciability of the Right to 

education, Human Rights Council, UN Doc. A/HRC/23/35, 10 May 2013, s. 5-6. 
12

 BAKER MOTLY, C., The Historical Setting of Brown and its Impact on the Supreme Court´s Decisions. 

Fordham Law Review, 1992, Vol. LXI, No. 3, s. 16-17, POLLAK, L. H., The Limitless Horizons of Brown v 

Board of Education. Fordham Law Review, 1992, Vol. LXI, No. 3, s. 19-21. 
13

 Srov. případy o diskriminaci ve vzděláníjako D. H. and Others v. The Czech Republic, application No. 

57325/00, judgment, 13 November 2007,  Sampanis and Others v. Greece, application No. 32526/05, judgment, 

5 June 2008, Oršuš and Others v. Croatia, application No. 15766/03, judgment, 16 March 2010 atd. 
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univerzální právo na vzdělání. To nezcela odpovídá individuálnímu, společenskému                

i univerzálnímu zájmu na vzdělání v jeho objektivním postavení.  Neodpovídá to ani 

kosmopolitní myšlence nutnosti výchovy a vzdělání. Naopak programová povaha práva na 

vzdělání obráží neutěšenou univerzální realitu vzdělávání, kdy obrovské skupiny dětí nemají 

ke vzdělání přístup.  

Třetí vlastnost je individuální vlastností. Vlastnost se projevuje v rozsahu působnosti 

práva na vzdělání.  Právo na vzdělání, které se nachází v čl. 13 Mezinárodního paktu, je 

výjimečné normativní obsažností.
14

 Z práva na vzdělání se odvozují jeho formy. Subjektivní 

právo proto zakládá složitou síť právních povinností a odpovědností pro řadu vnitrostátních 

subjektů.
15

 Prvotním subjektem smluvní povinnosti je stát a jeho orgány. Vztah mezi 

jednotlivcem a státem bývá označován za tzv. vertikální právní vztah. Právo na vzdělání 

utváří povinnosti i pro nestátní orgány a jednotlivce. Do okruhu subjektů povinnosti vcházejí 

také učitelé státních, veřejných či soukromých škol. Kromě toho výkon práva na vzdělání 

může vyvolávat právní vztahy tzv. horizontální povahy (peer to peer education). 

Z práva na vzdělání se odvozují jeho formy: právo na základní vzdělání, právo na 

střední vzdělání, právo na vysokoškolské vzdělání, dále právo na elementární vzdělání            

a právo na svobodu vzdělání (the right to educational freedom).
16

  Tato práva jsou 
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vlastním přesvědčením. 
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 Report of the Special Rapporteur on the right to education, Kishore Singh, Justiciability of the Right to 

education, Human Rights Council, UN Doc. A/HRC/23/35, 10 May 2013, s. 6. 
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konkretizací práva na vzdělání a normativním důvodem řady povinností zejména na straně 

státu a jeho ústředních i místních orgánů.
17

 Ustanovení čl. 14 nemá pouze tuto příznačnou 

deontickou vlastnost. Ustanovení má také teleologickou vlastnost: propojuje jednotlivá práva 

s cíli vzdělání. Uvádí soukromé, individuální a společenské cíle vzdělání souborněji než 

předchozí mezinárodní akty. Mezinárodní pakt obsahuje nový teleologický prvek práva na 

vzdělání: cíl spočívající v politické, hospodářské a sociální participaci člověka ve svobodné 

společnosti.  

Ustanovení je vyhrazeno zásadě povinného a bezplatného vzdělání pro všechny a její 

implementaci.
18

 Obě smluvní ustanovení prokazují, že povaha práva na vzdělání je 

v mezinárodním paktu pojata programovým způsobem.
19

 Smluvní ustanovení stanoví 

programový cíl: změnu společenského prostředí jak místního, tak celostátního, zdokonalování 

vzdělávacího systému a školské soustavy. Jejich základní podmínkou a společným 

požadavkem je zajištění přístupu každého ke kvalitnímu vzdělání.
20

 

Právo na vzdělání a jeho formy zdůvodňují souvztažné povinnosti uložené smluvním 

stranám. V právní teorii a praxi se liší povinnosti požadující určité chování od povinností, 

které naopak požadují dosažení určitého výsledku. Podle jednoho právního názoru smluvní 

povinnosti, které jsou koreláty jednotlivých konkrétních forem práva na vzdělání, nestanoví 

dosažení normativního výsledku.
21

 Nýbrž jsou to povinnosti, které požadují od států trvale 

aktivní chování.
22

 Tvrzení vychází z jazykového výkladu a z pragmatiky.  Fráze „se zřetelem 

na dosažení plného uskutečnění tohoto práva“ odhaluje programovou implementaci 

                                                 
17
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smluvních povinností.
23

 Uskutečňování práva na vzdělání znamená, že smluvní strana musí 

jednat spěšně a účinně, jak je to jen možné, aby dosáhla naplnění práva na vzdělání.
24

 

Podle druhého názorového proudu některé smluvní povinnosti pramenící z práva na 

vzdělání a jeho konkrétních forem ukládají splnění normativního výsledku. Státy mají 

politický prostor pro volbu zákonných a vládních prostředků, jak dosáhnout určitého výsledku 

ve vzdělávacím systému. Praxe států v oblasti vzdělání tomuto opačnému názoru svědčí. 

Právu na základní vzdělání podle paktu neodpovídá bezprostřední smluvní povinnost 

požadující chování, nýbrž povinnost dosáhnout výsledku (obligation of result), který smluvní 

norma předkládá. 

Právo na vzdělání zdůvodňuje a určuje kromě povinností s trvalým programovým 

účinkem taktéž povinnosti, které mají bezprostřední účinek. Na právo na vzdělání navazují 

smluvní povinnosti bezprostřední povahy, které pramení z jiných ustanovení mezinárodního 

paktu. Čl. 2 odst. 2 paktu zaručuje, že každé právo bude vykonáváno bez jakékoli 

diskriminace.
25

 Totéž ustanovení ukládá povinnost učinit opatření (take steps) k plnému 

uskutečnění práva uznaného v Mezinárodním paktu.  Taková opatření musí být „promyšlená, 

konkrétní a cílená.“
26

 Výkladovou tezi rovněž podporuje systematický výklad
27

 vztahující se 

k čl. 2 odst. 1 Mezinárodního paktu.
28

 I přípravné práce jako doplňkový prostředek výkladu 

potvrzují, že obsahem smluvní povinnosti je konkrétní, aktivní chování států a nikoli dosažení 

normativního výsledku.
29
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2. 1 Právo na vzdělání je vším 

Mezinárodní pakt rozlišuje podle vzoru Všeobecné deklarace lidských práv mezi 

hospodářskými, sociálními a kulturními právy člověka.
30

 Právo na vzdělání má jednu 

pronikavou vlastnost. Jeho účel i podstata popírá rozlišování mezi soubory či skupinami 

lidských práv. Činí z takového rozlišování pouhou průvodní taxonomii.  

Za sociální právo je právo na vzdělání pokládáno z několika rozumných i méně 

rozumných důvodů.
31

  Důvody se váží k jeho úloze a funkcím. Vzdělání je z pohledu řady 

států poskytováno jako veřejná sociální služba.
32

 V pedagogické literatuře se objevuje taktéž 

paternalistický argument, že vzdělání je sociální pomocí jednotlivcům a sociálním skupinám. 

Z pohledu společnosti, ať je subjektem práva na vzdělání kdokoli bez ohledu na věk, je 

základním cílem vzdělání socializace jedince. 

Sociální povahu práva na vzdělání neurčuje právní teorie či praxe. Povaha je spojena 

s cíli výchovy a vzdělání. Mimo jiné určení povahy vzdělání prvotně pochází z filosofie 

vzdělání. Kant se rozepisuje o sociální či civilizační složce výchovy.
33

 Člověk by se měl stát 

aktivním a dobrým členem společnosti. Socializace neboli civilizace se nemůže obejít bez 

společenské adaptability jedince čili jeho přizpůsobení se různým sociálním prostředím. 

Člověk si má proto na základě výchovy a vzdělání osvojit normy, hodnoty a ctnost, jíž je 

slušnost. Vše je sociální povahy. Osvojené sociální normy, hodnoty a nabyté ctnosti určují 

chování jedince ve společenském prostředí. Avšak jedinec by neměl být redukován na prosté 

sociální prostředí. Tím by se zcela zhroutila autonomie člověka.
34

 

Primární a anticipační socializace dítěte může být prvotní úlohou a také cílem 

vzdělání. Avšak anticipační socializace zavádí jedince k budoucímu povolání a hospodářské 

aktivitě. V tomto smyslu může být právo na vzdělání chápáno jako právo hospodářské. 

Sousloví „sociálně hospodářská práva“, které označuje dvojakou povahu práva na vzdělání, 

se ujalo v americkém názvoslovném prostředí.
35

 Ani takové označení není příliš přiléhavé.                 

Označení dostatečně nevysvětluje povahu individuálního práva na vzdělání. 
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Podle Deweye je vzdělání v nejobecnějším významu prostředkem i formou sociální 

kontinuity.
36

 Vzdělání je taktéž prostředkem kulturní kontinuity jakékoliv společenské 

skupiny.
37

 Aby společenská skupina mohla uchovat a rozvíjet svou kulturní totožnost, musí 

její člen procházet enkulturací (enculturation).
38

 Dítě i dospělý si v enkulturačním procesu 

osvojují očekávané chování, které charakterizuje kulturu společenské skupiny. Do takové 

skupiny dítě (jedinec) sociálně a kulturně patří. V procesu enkulturace jedinec vědomě            

i nevědomě zvnitřňuje sociální i kulturní normy skupiny a ztotožňuje se s nimi. Jedinec si je 

vědom svých závazných práv či povinností, ať jsou uloženy zvenčí, to značí společenskou 

skupinou, anebo je nabývá na základě svobodného rozhodnutí. V tomto smyslu je kultura 

normativní formou. Vzdělání má vedle enkulturace i druhou společenskou funkci. Tou funkcí 

je akulturace.
39

 Jedinec se seznamuje a sžívá s hostitelskou společenskou skupinou, a tak si 

osvojuje chování, které taková společenská skupina zastává a od něho očekává. 

Jakmile je právo na vzdělání nahlíženo skrze kulturní antropologii, mohlo by být 

přiřazeno ke kulturním právům člověka.  Právo na vzdělání ale může být vnímáno nejen zevně 

jako právo kulturní povahy. I vnitřní pohled na vzdělání může vyústit ve shodný závěr. Kant 

podtrhuje kultivační funkci výchovy.
40

 Kant rozumí kulturou v úzkém slova smyslu 

vyučování a výcvik. Vyučování a výcvik ve vzdělávacím procesu ovšem plní enkulturační 

funkci.  

Mnozí právníci skutečně považují právo na vzdělání za kulturní právo,
41

 jiní ho 

pokládají za sociální právo a někteří v něm spatřují právo hospodářské. Ať je právo 

přiřazováno k  jakékoliv skupině práv člověka, svědčí to o zveličení jednoho, druhého či 

třetího cíle (telos) vzdělání anebo funkce a povahy vzdělání. Zveličení jednoho znaku brání 

porozumět vzdělání v jeho teleologické i funkční všestrannosti. 

Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva přistupuje k hodnocení povahy práva 

na vzdělání opatrným způsobem. Výbor vychází ze souborného, holistického náhledu na 
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právo na vzdělání.
42

 Podle Výboru je právo na vzdělání univerzálně uznáno v řadě 

mezinárodních smluv. Výbor zejména zmiňuje čl. 10
43

 Úmluvy o odstranění všech forem 

diskriminace žen z roku 1979
44

 a Úmluvu o právech dítěte a její dvě ustanovení o právu na 

vzdělání. Podle Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva je právo na vzdělání 

vším.
45

 Je hospodářským, sociálním i kulturním právem. Je rovněž právem politickým a 

občanským.  

Je nezvratnou dějinnou skutečností, že francouzské osvícenské ústavy pojaly právo na 

vzdělání jako právo občanské.
46

 Avšak kolokviální a autoritativní rozpravy, živé 

v revolučních dobách konce 18. století, viděly v právu na vzdělání rovněž politický trumf. 

Právo na vzdělání bylo instrumentální společenskou hodnotou. Vzdělání mělo každého 

člověka osvobodit. Společenský příkaz svobody příslušel k francouzské revoluci jako duše      

k tělu. Vzdělání jako právo i povinnost bylo proto odůvodněně chápáno jako nutný prostředek 

ke svobodě
47

 či jako podstatný projev i forma svobody. Americký soudce Cardozo  napsal:
48

 

 

„Jsme svobodní pouze tehdy, jestliže víme, a to v poměru k našemu vědění. Není 

svobody bez volby a neexistuje žádná volba bez vědění.“ 

 

V tomto pojetí může být právo na vzdělání pokládáno za obojí: politické i občanské 

právo. Právo na vzdělání je v protikladné jednotě právem občanským i politickým. Vzdělání, 

vědění a porozumění vedou ke vzpouře proti nesvobodě, tyranii a útlaku.
49

  Právo na vzdělání 

lpí v osobní svobodě. Myšlenku přejímá čl. 14 Listiny základních práv Evropské unie.
50

 

Hlava II listiny je nazvána Svobody. Ve vnitrostátním právu odvozuje Nejvyšší soud Indie 
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knowledge. There is no freedom without choice, and there is no choice without knowledge.“ Výrok je citován 

podle BITENSKY, S. H., Theoretical Foundations for a Right to Education under the U.S. Constitution: A 

Beginning to the End of the National Education Crisis. Northwestern University Law Review, 1992, Vol. 86, No. 

3, s. 550. 
49

 TOMASEVSKI, K., op. cit. 21, s. 4. 
50

 Srov. 2007/C 303/01, http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm. 

http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm
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právo na vzdělání od osobní svobody. Soud dokládá, že právo na vzdělání je vnitřní částí 

základního práva na osobní svobodu. Bez vzdělání nemůže být žit život s důstojností.
51

 Soud 

podmiňuje lidskou důstojnost vzděláním.
52

 Z důstojnosti se práva člověka odvozují nebo se jí 

zdůvodňují. 

Bez práva na vzdělání by výkon všech ostatních práv člověka byl vpravdě omezený. 

Bez vědění jako individuálního i společenského dobra je výkon všech práv člověka téměř 

nemožný. Právo na vzdělání přímo a nepřímo ovlivňuje, jak budou jednotlivá práva každým 

jednotlivcem vykonávána.
53

 Proto bývá označováno za právo, které směřuje proti proudu 

(upstream right).
54

 Přívlastek „protisměrné“ přivinutý k výrazu „právo“ není ani jasný ani 

jednoznačný. Má ale jinou výhodnou sémantickou funkci. Právo na vzdělání jako 

„protisměrné“ právo jedince narušuje univerzálně přijaté třídění práv člověka. A v tom 

spočívá pravá funkční protisměrná povaha práva na vzdělání. Taxonomie lidských práv se 

opravdu stává pouze průvodním, nikterak určujícím tříděním práv člověka.  

Čl. 13 Mezinárodního paktu uznává univerzální právo člověka na vzdělání. Výbor pro 

hospodářská, sociální a kulturní práva přisuzuje právu na vzdělání instrumentální i vnitřní 

hodnotu. Zmiňuje hédonistickou vnitřní hodnotu vzdělání. Chápe naplnění práva na vzdělání 

jako jednu z radostí, ale i odměn lidské existence.
55

 Vedle toho je vzdělání vnitřní 

nehédonistickou hodnotou. Výbor spatřuje ve vzdělání přirozenou hodnotu pro autonomního 

jedince. Rovněž podtrhuje povahu práva na vzdělání (an enpowerment right) jako práva, které 

umožňuje každému plnou účast ve společnosti.
56

 V tomto smyslu je vzdělání instrumentální 

společenskou hodnotou. 

Dvě smluvní ustanovení Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních                  

a kulturních právech uznávají univerzální právo člověka na vzdělání. Toto uznání předchází 

formálnímu uznání univerzálního práva dítěte na vzdělání v Úmluvě o právech dítěte z roku 

                                                 
51

 Committee on the Rights of the Child, India, UN Doc. CRC/C/28/Add.10, paragraph 75. 
52

 SCHACHTER, O., Human Dignity as a Normative Concept. American Journal of International Law, 1983. 

Vol. 77, No. 4, s. 848 a násl. 
53

Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of national Minorities, Commentary No. 

1, Education under the Framework Convention for the Protection of national Minorities, Strasbourg: Council of 

Europe Publishing, 2009, s. 9. 
54

 DAUDET, Y., SINGH, K., The Right to Education: An Analysis of UNESCO´s Standard-setting Instruments. 

Paris: UNESCO, 2001, s. 10. 
55

 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 13 (Twenty-first session, 1999), 

The Right to education (article 13 of the Covenant), UN Doc. E/C.12/1999/10, s. 1: „But the importance of 

education is not just practical: a well-educated, enlightened and active mind, able to wander freely and widely, is 

one of the joys and rewards of human existence.“ 
56

 Tamtéž. 
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1989.
57

 Kodifikační příprava čl. 28 dokazuje, že zástupci států vyjádřili obavu, aby smlouva 

nebyla v povinnostech ani slabší ani silnější než ustanovení čl. 13 či 14 Mezinárodního paktu 

o hospodářských, sociálních právech a kulturních právech.
58

 Přesto se čl. 28 Úmluvy od obou 

ustanovení Mezinárodního paktu odlišuje, a to osobním rozsahem aplikace (ratione 

personae). Subjektem univerzálního práva na vzdělání je výlučně dítě. Smluvní ustanovení 

spojuje vzdělání s formou života, kterou je dětství. Čl. 28 Úmluvy nadto zavádí formy práva 

na vzdělání, které čl. 13 a 14 Mezinárodního paktu neznají. 
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 United Nations – Treaty Series, 1990, Vol. 1577, s. 3 a násl. Úmluva o právech dítěte k datu 31. října 2013 

zavazuje 193 státy. Srov. sdělení Federálního Ministerstva zahraničních věcí pod č. 104/1991 Sb. 
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 DETRICK, S., op. cit. 29, s. 383-386. 
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3. Postavení práva na vzdělání ve formách práva 

Právo a jeho normy se hierarchizují. Není to nutný, nevyhnutelný proces pro každou formu 

práva. Normy se hierarchizují z důvodů vnitřních: zachování jednoty právního řádu, což je 

forma jejich souladnosti. Normy se hierarchizují taktéž z vnějších důvodů v přímé závislosti 

na společenských zájmech
59

 anebo na hodnotách, které chrání.
60

 Hierarchie norem 

předpokládá hierarchii práv člověka. To ovšem neplatí pro každou formu práva. Práva 

člověka se mohou hierarchizovat ze stejných či podobných důvodů jako normy. 

Hierarchizace lidských práv se prvotně ujala ve vnitrostátním právu.
61

 Některé ústavy 

nebo listiny práv člověka rozlišují mezi základními a ostatními právy.
62

 Rozlišování závisí na 

historickém i sociálním kontextu a na samotné povaze vnitrostátního práva. Listina 

základních práv a svobod
63

neuznává právo na vzdělání za právo základní.
64

 Ve Spojených 

státech amerických rovněž nezaujímá právo na vzdělání na federální úrovni postavení 

základního lidského práva.
65

 Ústava Spojených států na rozdíl od ústav jednotlivých států 

výslovně ani implicitně toto právo nezaručuje.
66

 V Indii čl. 21A Ústavy přisuzuje právu na 

vzdělání vlastnost základního práva dítěte.
67

 

Vnitrostátní právo jednotlivých států přiznává právu dítěte na vzdělání neshodné 

postavení a ani v budoucnu se úprava shodovat nebude. Čl. 28 Úmluvy ani ustanovení jiných 

                                                 
59

 Srov. JOUANNET, E., Universalism and Imperialism: The True-False Paradox of International Law?  

European Journal of International Law, 2007, Vol. 18, No. 3, s. 388. 
60

 KOJI, T., Emerging Hierarchy in International Human Rights and Beyond: From the Perspective of Non-

Derogable Rights. European Journal of International Law, 2001, Vol. 12, No. 5, s. 921. 
61

 FARER, T., The Hierarchy of Human Rights.  American University Law Review, 1992, Vol. 8, No. 1, s. 115-

119. 
62

 Srov. Listinu základních práv a svobod; ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 

Sb. WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 141 a násl. 
63

 Nález Ústavního soudu, Pl.ÚS 32/95 (č. 112/1996 Sb.) uvádí: „Jak již bylo konstatováno v nálezu Ústavního 

soudu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 4/95, obsahuje Listina některá základní lidská práva, jež svou povahou jsou 

sociálními hodnotami konstituujícími hodnotový řád společnosti. V sociálním procesu plní tyto hodnoty funkci 

spíše jen ideálně typických kategorií, jež vyjadřují cílové představy, a pod něž lze zahrnout především svobodu. 

Hospodářská, sociální a kulturní práva, uvedená v hlavě čtvrté Listiny, k nimž náleží podle článku 33 i právo na 

vzdělání, k uvedeným hodnotám, obsahujícím ideálně typické dimenze, nelze, podle názoru Ústavního soudu, 

přiřadit.“ 
64

 V odlišném stanovisku soudce Holländer předkládá argumenty pro uznání práva na vysokoškolské vzdělání za 

základní právo: „Z hlediska vnitřního členění základních práv a svobod nutno poznamenat, že pokud je základní 

svoboda spjata s ochranou lidské autonomie zejména před zasahováním ze strany státu, základní právo 

představuje možnost aktivního jednání subjektu, jemuž koresponduje povinnost plnění ze strany opět zejména 

státu. Rozdíl mezi základními právy a svobodami a právy a svobodami, zakotvenými v zákonech nebo jiných 

právních předpisech, spočívá jednak ve vyšším stupni právní síly a jednak v jejich charakterizaci jako principů.“  
65

 HUBSCH, A. W., The Emerging Right to Education and State Constitutional Law. Temple Law Review, 1992, 

Vol. 65, s. 1330-1331. 
66

 Ve věci Leandro v. State , 346 N.C. 336, 347, 488 S.E.2d 249, 255 (1997) je však právo na řádné základní 

vzdělání (the right to opportunity for a sound basic education) za základní právo pokládáno. 
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 Čl. 21A Ústavy v anglickém znění stanoví:„The State shall provide free and compulsory education to all 

children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.” 
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smluv o lidských právech neplní žádnou unifikační funkci vůči vnitrostátní formě práva. 

Právo na vzdělání má v různém právním prostředí různý právně kulturní a sociální význam. 

V některých státech právo na vzdělání zaujímá postavení základního práva, kdežto v jiných 

státech je součástí ostatních lidských práv. 

V mezinárodním právu rozdílná třídící hlediska oddělují základní práva od ostatních 

práv. Jedním z hledisek je funkce normy, která chrání konkrétní právo člověka. Za základní 

právo bývá pokládáno takové právo, jehož výkon stát nemůže za žádných okolností pozastavit 

z důvodu nouzové, mimořádné situace.
68

 Za základní právo se taktéž uznává právo absolutní 

povahy.
69

 Takové právo jednotlivce chrání imperativní norma obecného (univerzálního) 

mezinárodního práva. Ius cogens v obecném mezinárodním právu zavazuje všechny státy, ale        

i  další subjekty mezinárodního práva. Imperativní norma má jednu základní vlastnost: vyšší 

stupeň závaznosti.
70

 Porušení imperativní povinnosti vyvolává zvláštní režim odpovědnosti 

pro subjekt, který jednal v rozporu s ní. 

Ani jedno ani druhé funkční hledisko se nevztahují k právu na vzdělání. Podle 

mezinárodního práva právo dítěte na vzdělání základním právem není. Úmluva takové 

postavení právu dítěte na vzdělání nepřiznává.  Přesto nelze odmítnout teoretické tvrzení, 

které přisuzuje právu na vzdělání přívlastek základní. Má to normativní smysl. Právo na 

vzdělání by mohlo být označeno za základní kvůli jeho strukturálnímu vztahu vůči všem 

právům člověka. Právo na vzdělání podmiňuje i podporuje výkon ostatních práv dítěte.
71

 

Pospolným kognitivním i morálním argumentem je objektivní vědění, bez něhož není 

svobody jako prvořadého morálního práva člověka. Bez vědění a porozumění životu je 

skutečný výkon lidských práv omezen, ba dokonce by mohl být zničen.
72

 Podpůrným 

argumentem je operativní argument o povaze práva na vzdělání jako práva, které směřuje 

proti proudu (upstream right).
73

 Druhým podpůrným argumentem je jeho instrumentální 

povaha. Právo na vzdělání umožňuje jedinci společenskou participaci. 
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 Srov. čl. 4 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. 
69

 Srov. právo nebýt mučen a podroben krutému, nelidskému, ponižujícímu zacházení nebo trestu, svoboda od 

otroctví a nevolnictví aj. 
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 Yearbook of the International Law Commission, 1963, Vol. I, s. 291:  „There is no simple criterion by which 

to identify a general rule of international law as having the character of jus cogens.  Moreover, the majority of 

the general rules of international law do not have that character...“ 
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 Srov. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Twentieth session, General Comment No. 11, 

Plans of action for primary education (article 14 of the Covenant), UN Doc. E/C.12/1999/4, s. 2. 
72

 Srov. BENNER, D., Grundstrukturen pädagogischen Denkens und Handelns. In: LENZEN, D. (Hrsg.), 

Enzyklopädie Erziehungswissenschaft: Handbuch u. Lexikon d. Erziehung. Theorien und Grundbegriffe der 

Erziehung und Bildung. Stuttgart: Klett-Cotta, 1983, s. 285-286. 
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 DAUDET, Y., SINGH, K., op. cit. 54, s. 10. 
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Hierarchizaci práv člověka popírá analytické tvrzení o soudržnosti, nedělitelnosti a 

jednotě lidských práv, ale pouze ve smyslu vzájemného nenadřazování práv člověka. Teze 

sice vyvrací hierarchizaci lidských práv, avšak nevyvrací, že některá práva člověka podléhají 

derogaci, kdežto jiná nikoli.  Stejně tak nevyvrací skutečnost, že některá lidská práva chrání 

imperativní norma obecného mezinárodního práva, kdežto jiná nikoli.  

Tvrzení o soudržnosti, nedělitelnosti a jednotě bylo veřejně ověřeno na konci 

minulého století jako zásadní teze v odborných, nestátních i mezistátních kruzích. 

Autoritativní i kolokviální ověření získal argument na Světové konferenci o lidských 

právech.
74

 Konference schválila Vídeňskou deklaraci a program opatření.
75

 Věcná část 

hlavního dokumentu vyjadřuje tezi následovně: „Všechna lidská práva jsou univerzální, 

nedělitelná, vzájemně závislá a souvztažná“.
76

 Jde o obnovenou myšlenku jednoty lidských 

práv. Myšlenku dříve přijala Všeobecná deklarace. Z teze vyplývá imperativní argument, že 

všechna lidská práva mají stejné postavení.
77

  Stejné právní postavení je formální určení spíše 

než substantivní, což značí zejména hodnotové.  

Výkladová činnost Výboru pro práva dítěte není ve vztahu k hierarchii od začátku jeho 

činnosti jednoznačná. V jeho výkladu některých smluvních norem je obsaženo interpretační 

rozkolísání. Výbor neopatrně naznačuje hierarchii práv dítěte ve starších všeobecných 

komentářích. Zmiňuje základní práva dětí na respektování jejich lidské důstojnosti, tělesné      

a duševní integrity.
78

 Výbor v komentáři o právu dítěte na to, aby byly jeho nejlepší zájmy 

prvořadým způsobem zvažovány, už přejímá univerzálně dohodnutou a ověřenou tezi.
79

 

Výbor připisuje všem právům dítěte stejné postavení.
80

 Výbor se nedovolává jakékoli 

hierarchie práv dítěte v Úmluvě. Třebaže některé smluvní normy od počátku praxe pokládá za 

zásady.
81
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 Konference se účastnilo 171 států a 800 nevládních organizací.  
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 Konference přijala politický dokument 25. června 1993. 
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 Věta v autentickém anglickém textu zní následovně: „All human rights are universal, indivisible and 

interdependent and interrelated.” 
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 ALSTON, P., op. cit. 19, s. 138. 
78

 Committee on the Rights of the Child, General comment No. 13 (2011), The right of the child to freedom from 

all forms of violence, UN Doc. CRC/C/GC/13, 18 April 2011, s. 7: „Securing and promoting children’s 

fundamental rights to respect for their human dignity and physical and psychological integrity, through the 

prevention of all forms of violence, is essential for promoting the full set of child rights in the Convention.” 
79

 Committee on the Rights of the Child, General comment No. 14 (2013) on  the right of the child to have his or 

her best interests taken as a primary consideration (art. 3, paragraph 1), UN Doc. CRC/C/GC/14, 29 May 2013, 

s. 5. 
80

 Tamtéž, s. 3: „It recalls that there is no hierarchy of rights in the Convention; all the rights provided for therein 

are in the “child's best interests” and no right could be compromised by a negative interpretation of the child's 

best interests.“ 
81

 Srov. čtyři obecné zásady Úmluvy: nediskriminace (čl. 2), nejlepších zájmů dítěte (čl. 3 odst. 1), participace 

(čl. 12-17) a život a přežití (čl. 6). 
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4. Objekt práva na vzdělání 

Objektem práva na vzdělání je vzdělání. Předchozí věta je jednoduchá, srozumitelná a 

jednoznačná. Ale to je zdánlivé; záměrně je ve větě vynechán výraz „výchova“. Analytická 

otázka, co je výchova, co je vzdělání, co je vyučování či učení, je zodpovídána po staletí 

různě. Význam výrazu „vzdělání“ je povahy především sociální. Je-li jazyk sociálně 

konstruovaným prostředkem dorozumění, vyplývá z toho, že význam výrazu je právě funkcí 

jazyka.  

Tolstoj píše o rozmluvě s Diesterwegem, který se rozčílil nad zbytečným rozlišováním 

mezi výchovou, vzděláním a vyučováním.
82

 V jeho pojímání tyto procesy v praxi splývají. 

Pedagogická encyklopedie vysvětluje význam výrazu „vzdělání“, aniž by se dostatečně 

vzdálila tomu, co dříve napsal Tolstoj.
83

 Autor hesla vyjadřuje obavu, že výrazy budou 

v odborném i neodborném používání trvale zaměňovány anebo slučovány. 

Kolokviální rozprava prozrazuje, že významy obou příbuzných výrazů jsou složité; 

mohou mít řadu sémantických znaků.
84

 Význam výrazu „vzdělání“ není stále jednoznačný ani 

ustálený. Ve filosofické rozpravě je význam výrazu zpochybňován.  Dochází k vyvracení jeho 

sémantických znaků, které patří do intenzionálního středu významu. Přes nejednoznačnost     

a nestálost významu se ve filosofickém diskurzu objevují povzbudivé odpovědi na 

analytickou otázku, co je vzdělání. Úkolem filosofie vzdělání i pedagogické teorie je trvale 

poskytovat odpovědi na nesmrtelnou otázku.
85

 Odpovědi jsou pro porozumění významu 

sledovaného výrazu nepostradatelné.
86

 

Filosofické odpovědi jsou nepostradatelné také pro právní teorii a praxi. I když tyto 

odpovědi jsou zcela mimo normativní kontext jakékoli formy práva.
87

 Navzdory tomu 

normativní věda by se neměla zcela obrnit proti mezioborovému nazírání jakýchkoli objektů, 

včetně vzdělání.  Jakékoli vysvětlení výrazu „vzdělání“ učiněné prostřednictvím výkladu 

sensu largissimo je nejen nápomocné, ale také potřebné. 
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Podle Hirsta a Peterse vzdělávat znamená uvádět jiné do formy života, v němž vědění a 

porozumění hrají významný part.
88

 Vzdělání předpokládá učení, jehož prostřednictvím jsou 

děti uváděny do zvláštní formy života.
89

 Bez porozumění není vědění, proto je ideálně nutné, 

aby každý všechno všestranně chápal.
90

 Hlavní částí formy života je přítomnost kulturního 

odkazu a porozumění, dále nabytí kognitivního pohledu na život v dostatečné šíři a hloubce 

právě ve světle tohoto kulturního odkazu a projev neinstrumentálního postoje vůči tomuto 

kulturnímu odkazu a kognitivnímu pohledu na život.
91

 

Vzdělání je uvedení do formy objektivního vědění a porozumění.
92

 Výraz „uvedení“ 

předpokládá vztah mezi těmi, co záměrně uvádějí děti do formy vědění a porozumění. Tento 

vztah je formální i neformální povahy. Vzájemné postavení účastníků je různé, avšak jejich 

úkol je společný. Vzdor rozdílným zkušenostem a stupňům vědění by neměla mezi účastníky 

vztahu panovat kognitivní diktatura.  Funkcí vztahu je, aby dítě nabylo formy vědění              

a porozumění jako vnitřní dobro či neinstrumentální, konečnou hodnotu.
93

 Objektivní vědění 

je vnímáno jako nehédonistická vnitřní hodnota.
94

 Vědění nemůže být zaměnitelné se 

společenskou hodnotou. Nehédonistická hodnota odpovídá na otázku, co znamená vzdělání     

a jaký konkrétní význam má pro dospělého nebo pro dítě. 

Uvádění do formy vědění a porozumění bývá formální a neformální. Formální 

vzdělání se uskutečňuje ve svébytném společenském prostředí. Tímto společenským 

prostředím je škola. Škola je společensky organizovaným a kontrolovaným prostředím. 

Chování účastníků vzdělávacího vztahu, učitelů a žáků, je ve škole upraveno zákony               

a vnitřními řády jako sociálními normami. Vyučování se důsledně děje podle vzdělávacího 

programu.
95

 Neformálnímu vzdělání chybí pravidelný denní vztah mezi učiteli a žáky. 
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Vzdělání této formy protěžuje více učení a sebevzdělávání žáků a studentů než jejich 

vyučování.
96

 

Výbor pro práva dítěte neodpovídá na analytickou otázku, co je vzdělání. Ve vztazích 

mezi účastníky vzdělání, učiteli a žáky či studenty, výbor žádá, aby vzdělání bylo soustředěno 

na děti a bylo vůči nim přátelské.
97

  Výbor vychází z Úmluvy a jejího normativního kontextu  

i kulturního odkazu. Výbor také poukazuje na nehédonistické vnitřní hodnoty i cíle vzdělání, 

jako jsou získání sebeúcty a sebedůvěry.
98

 

V otázce forem se výbor domnívá, že vzdělání se nemá dít výhradně ve společenském 

prostředí školy. Vzdělání zřetelně překračuje školní vyučování a zahrnuje značný rozsah 

životních zkušeností a procesů, které umožňují dětem rozvíjet svou osobnost.
99

 Výbor jako 

mezinárodní kontrolní orgán dlouhodobě požaduje, aby smluvní strany sladily formální a 

neformální formy vzdělávání.
100

 Proto mají státy za trvalý úkol utvářet programy 

neformálního vzdělávání pro děti. 

 I přes soustavnou kolokviální rozpravu ve filosofii a pedagogice o tom, co je vzdělání, 

nedospěl žádný z oborů k ustálení jednoznačného nebo nenapadnutelného významu tohoto 

výrazu. Jenom v určitém sociálním prostředí a pouze v určité době dochází k jeho 

významovému ustálení. Odborná rozprava nepřispěla ke stabilizaci jakéhokoli univerzálního 

významu výrazu.
101

 Výraz „vzdělání“ má význam ustálený jen pro určitou dobu a určité 

sociální prostředí.
102

 

Tvůrci Úmluvy o právech dítěte si nedali za úkol vymezit význam výrazu. Přesto 

některé mezinárodní organizace si takový úkol stanoví. Generální konference UNESCO 

podala analytické vysvětlení, co míní vzděláním pro účely právně nezávazného dokumentu. 

Doporučení o vzdělání pro mezinárodní porozumění, spolupráci a mír a vzdělání o lidských 

právech a základních svobodách z 19. prosince 1974 obsahuje důležité vysvětlení. 
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Doporučení stanoví, že výraz „vzdělání“ znamená celistvý proces společenského života, jehož 

prostřednictvím se jednotlivci a sociální skupiny vědomě učí rozvíjet uvnitř a ve prospěch 

vnitrostátního a mezinárodního společenství soubor svých osobních schopností, postojů, 

způsobilostí a znalostí. Tento proces není omezen na žádnou konkrétní činnost.
103

 

Doporučení protěžuje ve vzdělání učení a nikoli vyučování. I další dokumenty 

UNESCO kladou důraz na proces učení. Vymezení výrazu „vzdělání“ je nadto v Doporučení 

pojato jak instrumentálním, tak neinstrumentálním, substantivním způsobem. Vzdělání se 

ztotožňuje s individuální, skupinovou i společenskou změnou.
104

 Změna charakterizuje 

rozvoj, což vyjadřuje fráze, že „se jednotlivci a sociální skupiny vědomě učí rozvíjet… soubor 

svých schopností, postojů, způsobilostí a znalostí.“ Epistémé se ocitá na posledním místě, což 

může vyvolat pochybnosti o tom, jaké má společenské postavení či cenu nebo individuální 

hodnotu.
105

 Změna jednotlivce a sociální skupiny má být učiněna ve prospěch vnitrostátního  

a mezinárodního společenství, což je instrumentální, nehédonistické pojímání vzdělání. 

Deklarace vyvažuje zájmy jednotlivce a zájmy společnosti. Jednotlivci a skupiny mají 

porozumět světu, vztahům mezi univerzálním, partikulárním či lokálním, mají porozumět 

úloze lidských práv. Nadto si mají osvojit sociální odpovědnost a solidaritu neboli laskavý 

vztah k ostatním.
106

 Vědění, porozumění a sociální odpovědnost si mají osvojovat proto, aby 

mohli prospět celku.  

Doporučení je omezeně nápomocné pro ustálení významu, protože výraz „vzdělání“ 

má být používán v kontextu tzv. mezinárodního vzdělání. Účelem a funkcí výrazu je určit 

základní sémantický rámec deklarace. Obdobný sémantický výsledek poskytuje vysvětlení 

výrazu „vzdělání“ v Úmluvě o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání.
107

 Úmluva rozumí 

slovem „vzdělání" různé druhy a stupně vzdělání a zahrnuje přístup ke vzdělání, jeho úroveň 
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a kvalitu, jakož i podmínky; za nichž je ke vzdělání umožněn přístup.
108

  Anglický text 

Úmluvy obsahuje výraz „education“. Francouzské znění mezinárodní smlouvy používá výraz 

„enseignement“.
109

 Mezi oběma stejně platnými výrazy není významová totožnost. Významy 

obou výrazů, které jsou součástmi různého sociálního a kulturního prostředí, se neshodují. 

Významy jsou mimo sémantickou ekvivalenci. Francouzský výraz označuje stupně, formy, 

ale i kvalitu formálního vzdělání.
110

 Anglický výraz se spojuje se změnou, intelektuálním 

rozvojem jednotlivce.
111

 

Používání anglického výrazu „education“ směřuje k proměně jeho významu alespoň 

v některých univerzálních dokumentech o vzdělání.
112

  Mezinárodní dokumenty o vzdělání 

zdůrazňují v procesu vzdělání „učení“
113

 a „vzdělávací potřeby“.
114

  Vzdělání předpokládá 

učení. Vzdělání zahrnuje podle Mezinárodní komise o vzdělání pro 21. století učení vědět, 

učení dělat, učení žít společně a učení být.
115

 V tomto smyslu dokumenty naznačují, že cíle 

vzdělání jsou proměnné veličiny podmíněné společenskou potřebou a zájmy v regionálním    

a globálním rozsahu. I když jedno zůstává cílům vzdělání společné. Vzdělání má změnit 

života jedince, společnosti i mezinárodního společenství jako konečného celku.
116

 

Od institucionální praxe, která předepisuje, jak používat výraz „vzdělání“, se odlišuje 

praxe aplikační. Soudy používají ve vztahu ke konkrétním případům smluvní normy, jež 

odkazují na výraz „vzdělání“. Evropský soud pro lidská práva rozhoduje o porušení práva na 

vzdělání podle čl. 2 Protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o lidských právech.
117

 Ve věci 

Campbell and Cosans se soud pokusil vysvětlit význam výrazu „vzdělání“. Evropský soud 
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uvádí do sémantického vztahu výrazy „vzdělání“ a „vyučování“.
118

 Soud vzdělání (education) 

nazírá jako veškerý proces, jehož zásadními subjekty jsou dvě generace.  Vzdělání je proces 

míněný in toto. Proces je v chápání Evropského soudu všestranný a všezahrnující. Zahrnuje 

socializaci, enkulturaci, akulturaci, rozvoj i změnu aj. Vzdělávací proces je rozestřen               

i obsažen ve formě a kontinuitě života.  

Soud pojímá vzdělání jako mezigenerační komunikaci. Starší generace působí na 

nejmladší a mladší (děti a mládež) generaci. Dospělí usilují prostřednictvím procesu vzdělání 

o přenášení přesvědčení, kultury a jiných hodnot na mladší generaci. Takové porozumění 

vzdělání odsouvá ze sémantického jádra výrazu  intragenerační prvek, jenž bývá ve významu 

výrazu „vzdělání“ jako procesu vždy přítomen. 

Evropský soud význam výrazu „vzdělání“ srovnává s výrazy „vyučování“ či „výcvik“, 

které jsou spojeny s formálními vzdělávacími činnostmi. Podle soudu vyučování nebo výcvik 

odkazují na přenášení vědění a rozumového rozvoje.
119

 Soud uvažuje zcela opačně než Hirst  

a Peters. To, co představuje vyučování pro soud, mají filosofové za sémantický základ 

vzdělání, tj. vědění a porozumění. Výklad výrazů „vzdělání“, „vyučování“ anebo „výcvik“ 

dokazuje jejich sémantickou nejednoznačnost a zaměnitelnost. Sémantický řetěz končí           

v nejednoznačnosti. Výchova se zaměňuje se vzděláním. Vzdělání se zaměňuje s vyučováním 

anebo s učením. Filosofie vzdělání ani pedagogická věda se nedokázaly ze sémantické 

nejednoznačnosti výrazu „vzdělání“ a záměn s výrazy významové příbuznosti nikdy 

vymanit.
120

 Soudní pokusy o vysvětlení významu výrazu „vzdělání“ jsou vedlejším odrazem 

sémantického stavu. Stav je plodem teoretických oborů, které mají vzdělání za objekt 

poznání. Právní teorie nemůže být z toho vyňata. 
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5. Subjekt práva na vzdělání 

Právo dítěte na vzdělání uznává v univerzálním rozsahu čl. 26 Všeobecné deklarace lidských 

práv, zásada 7 Deklarace práv dítěte a čl. 13 a 14 Mezinárodního paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech. Mezinárodní smlouvy formálně uznávají právo dítěte na 

vzdělání, poskytují právu dítěte na vzdělání právní platnost. Úmluva o právech dítěte z roku 

1989 má za cíl zpřesnit normativní obsah univerzálního práva dítěte na vzdělání, aniž by se 

vymkla normativní kontinuitě založené Všeobecnou deklarací a potvrzené Mezinárodním 

paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech.  

Skoro všichni členové mezinárodního společenství uznávají práva dítěte. Bez jakékoli 

argumentační pochybnosti Úmluva uznává dítě jako samostatný subjekt práv. Podle Úmluvy 

lidská práva výslovně patří dítěti. Úmluva popírá, že by dítě mohlo mít jiné postavení než 

postavení subjektu jakékoli formy práva, a odmítá, že by dítě bylo objektem právní úpravy 

anebo faktickým beneficiářem zájmů, které právo chrání.
121

 

Korczak považuje dětství za rovnocennou formu lidského života.
122

 Subjektivitu dítěte 

v jakékoli formě práva by podepřel jeho svobodou, volností a respektem. Svoboda a volnost 

jsou především vnitřními formami života dítěte, kdežto vzájemná úcta či respekt je vnější 

formou lidského soužití. Dítě se učí svobodou a volností žít a mít vztah k vlastnímu životu.
123

 

Ve svobodě a volnosti dítě vykonává právo na dnešní den neboli žít pro dnešek. Dítě ve 

svobodě nabývá vědění a porozumění světu. MacCormick chápe stejně jako Korczak člověka 

jako homo socialis, včleňuje jedince do vztahů lidské spolupráce. Přisuzuje člověku přirozené 

způsobilosti: způsobilost mít zájmy, způsobilost utrpět újmu a způsobilost rozumného a 

záměrného jednání.
124

 Vyjmenované způsobilosti potvrzuje lidská zkušenost.  

Dítě má vlastní zájmy. Zájmy jsou formy ambic a citů dítěte.
125

 Dewey upozorňuje na 

impulsy či zájmy dítěte coby znaky vývoje schopností dítěte. Odkazuje na zájmy převážně 

kognitivní povahy. Snad by mohly být určitěji popsány jako zájmy vývojové.
126

 Tyto zájmy 

podmiňují vývoj a učení dítěte, ať se dítě učí podle vlastního programu, nad nímž dohlížejí 
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rodiče, anebo podle cizího programu, tj. programu učitele či školy.
127

 Procesy vývoje dítěte se 

nekryjí s procesy učení dítěte.
128

 Vztahy procesů vývoje dítěte s procesy jeho učení jsou velmi 

složité a projevuje se mezi nimi dynamická závislost. Nejsou navzájem souběžné                    

a rovnoměrné.
129

 

Dítě má způsobilost utrpět újmu. Je snadnou i častou obětí újmy pro svou zranitelnost, 

bezbrannost a nezralost. Nadto počáteční bytí dítěte je křehké. Preambule Deklarace práv 

dítěte zaznamenává empirickou skutečnost. Zranitelnost, bezbrannost a nezralost dítěte si 

vynucují zvláštní záruky, péči a vhodnou právní ochranu.
130

 Úmluva poskytuje normativní 

záruky ochrany a péče. 

Dítě bylo nahlíženo v právní teorii a praxi jako incapax, protože nemělo způsobilost 

učinit rozumnou volbu.
131

 Dítě je však způsobilé učinit rozumnou volbu a chovat se rozumně 

a záměrně. Uvedená způsobilost závisí na úrovni rozumového i morálního vývoje dítěte.
132

 

Závisí na postupném uvádění dítěte do formy života, kde jsou hlavními party vědění               

a porozumění.
133

 Přičemž dobré je takové učení, které předbíhá vývoj dítěte.
134

 Učení utváří 

zónu nejbližšího vývoje dítěte. Vyučování a učení vyvolávají, probouzejí a podněcují řadu 

vnitřních procesů vývoje dítěte, které by se jinak bez nich neuskutečnily.
135

 

K vědění a porozumění se připojují osobní i zprostředkované zkušenosti a také 

získávané dovednosti dítěte. Úmluva o právech dítěte se dovolává vyvíjející se způsobilosti 

dítěte (the evolving capacities of the child)
136

 a chrání ji. Čl. 5 nestanoví žádnou vyvratitelnou 

domněnku, že dítě nemá způsobilost rozumného a záměrného jednání nebo dokonce 

způsobilost rozumné volby.
137

 Nicméně Úmluva nemůže přehlížet protiklad ve způsobilosti 

batolete a adolescenta. Proto vyvíjející se způsobilost dítěte Úmluva staví do dynamické 
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rovnováhy s rodičovskou zodpovědností, s jejich právy a povinnostmi, jakož i právy               

a povinnostmi členů širší rodiny anebo zákonných zástupců dítěte. 

Podle Úmluvy má dítě lidská práva. Některá z nich výlučně patří dítěti, kdežto jiná 

sdílí s dospělými. Právo na vzdělání náleží ke druhé skupině. Přesto lze ve vnitřních 

souvislostech Úmluvy označit univerzální právo dítěte na vzdělání jako právo vývoje dítěte. 

Tímto třídícím úsudkem se potvrzuje taxonomická nezařaditelnost práva na vzdělání. 

Subjektivita je forma existence fyzické i právnické osoby v právním systému.
138

 

Subjektivita má pasivní a aktivní formu.
139

 Způsobilosti, které právní subjektivitu utvářejí, 

jsou tak rozděleny na pasivní a aktivní.
140

  Způsobilosti se také mohou dialekticky nahlížet 

skrze protikladný pár statické a dynamické vlastnosti. Podle vnitrostátního práva i Úmluvy 

dítě požívá od narození pasivní subjektivitu: má práva a povinnosti. To je taktéž statické 

právní postavení dítěte.  Aktivní způsobilosti nabývá dítě ve vzájemném a nerovnoměrném 

působení procesů vývoje dítěte s procesem jeho vzdělávání a porozumění světu. Aktivní 

právní způsobilosti dítě postupně nabývá v závislosti na těchto procesech a to bez vztahu k 

určitému věku.
141

 Takovou způsobilostí je způsobilost k právním úkonům neboli transakční a 

také odpovědnostní způsobilost.
142

 Přesto je určitý věk důležitý jako operativní i právní 

skutečnost. Je to zejména věková hranice 18 let. 

Úmluva podporuje aktivní složku subjektivity dítěte. Podle Úmluvy má dítě 

participační práva. Participace dítěte, která se projevuje v komunikaci, je protiargumentem 

tvrzení, že dítě je deficitní bytost.
143

 Participace coby výraz postrádá jednoznačné používání. 

Používá se pro vyjádření procesů, v němž sdílejí dospělí a děti informace i poznatky a vedou 

komunikaci založenou na vzájemné úctě a respektu.
144

 Participace vyššího stupně znamená 

vtažení dětí do rozhodování, což vyjadřuje mocenský znak participace.
145

 

Dítě se nachází z hlediska jeho právního postavení v nevýhodné situaci. Je subjektem 

lidských a dalších práv bez právní příležitosti je samostatně uplatnit nebo prosadit formálním 
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způsobem.  Děti se nemohou svých práv autonomně domáhat před správními úřady                

a vnitrostátními soudy, zastupují je rodiče nebo jiné osoby či úřady. Děti jsou totiž 

nezletilci.
146

 

Nezletilost a věk působí jako sémantické znaky výrazů „dítě“ a „dětství“. Úmluva v čl. 

1 závazně stanoví, jak používat výraz „dítě“. Syntetická definice dítěte neplatí jen v 

bezprostředním smluvním kontextu. Definice obráží univerzální právní stav. Dítětem se 

rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž se vůči dítěti 

uplatní, není zletilosti dosaženo dříve. Nezletilost je podmínkou dětství a odděluje dětství od 

dospělosti. Dosáhne-li dítě zletilosti před 18. rokem, ztrácí dětství.  Zletilost poskytuje 

minulému dítěti všechny právem myslitelné způsobilosti, třebaže takové dítě nedosáhlo 18 let. 
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6. Univerzální právo dítěte na vzdělání a jeho formy 

Úmluva upravuje právo na vzdělání a cíle vzdělání odděleně.
147

 Navazuje na tzv. ženevskou 

předlohu návrhového výboru, který připravoval text Všeobecné deklarace lidských práv.
148

 

Oddělení obou smluvních norem je nevyhnutelné kvůli jejich účelu a obsahu. Čl. 29 Úmluvy 

předkládá vzorec všeobecných cílů vzdělání. Je povahy syntetizující. V ustanovení se 

neobráží aporetická otázka osvícenství, koho cíleně vychovávat, zdali člověka nebo občana.
149

 

Čl. 29 navazuje v širokých obrysech spíše na Komenského. Zobrazuje jeho rozhodný 

požadavek vzdělání všech, ve všem a celkově pravdivým způsobem (omnes, omnia, 

omnino).
150

 

  Někteří filosofové dodnes odmítají instrumentálnost vzdělání. Artikulují sžíravé anebo 

umírněné protesty proti jakémukoli kladení cílů vzdělání. Lze zaznamenat filosofickou úvahu, 

že vzdělání nemůže mít cíl podobně jako nevázaná rozmluva. Výrazně vlídnější názor 

předpokládá, že vzorec prostředků a cílů není na proces vzdělání všeobecně použitelný. 

Anebo se namítá, že cíle nemohou být ustáleny, protože jsou trvale proměnnými veličinami 

jak v individuálním, tak celospolečenském rozsahu. 

Vzdělání jako institucionální i neinstitucionální proces uvádění dětí do formy života je 

a musí být cílevědomé. Vzdělání se uskutečňuje v pohyblivé struktuře vztahů uvnitř a vně 

formálních a neformálních procesů. Všeobecné i konkrétní cíle vytyčují vnitrostátní zákony
151

 

i vzdělávací programy v rámci formálního a neformálního vzdělávání. Uzákonění stabilizuje 
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vzdělávací cíle.  Kromě zákonných norem vnitrostátní soudy vysvětlují, co je například řádné 

základní vzdělání (a sound basic education) a jaké má cíle.
152

 

Pro vyučování a učení se určitě mohou stanovit cíle, jako např. vzdělávací výsledky.  

Vzdělávací výsledek představuje očekávání, čeho má žák dosáhnout a jak to má předvést. 

Hodnocení vzdělávacího výsledku může být buď učiněno sumárním, nebo formativním 

způsobem.
153

 První způsob zastupují standardizované testy, kdežto druhý se soustředí na 

hodnocení kognitivních a behaviorálních složek učení. 

Problém leží jinde. Spočívá především v určování cílů, které mohou být buď 

morálními, nebo behaviorálními dobry. Takové cíle předpokládají hodnocení osobního, 

skupinového, meziskupinového, společenského i mezinárodního chování.
154

 Přitom chování 

žáků či studentů je ve výsledku často nepředvídatelné.
155

 To je argument prospektivní povahy. 

Hodnocení je retrospektivní povahy; vztahuje se k minulému chování. Hodnocení v menších 

žákovských skupinách se soustředí na znalost lidských práv, což je kognitivní složka.  

Prostá znalost práv dítěti nestačí. Vyžaduje se sociální odpovědnost k výkonu 

subjektivních práv a dobrá i upřímná víra dítěte.  Hodnocení se souběžně zaměřuje na 

opravdové behaviorální výsledky: chování dětí vůči sobě navzájem, projevování vzájemné      

a mezigenerační úcty a respektu,
156

 přijímání sociální odpovědnosti, řešení osobních či 

skupinových konfliktů, projevování autonomie, kritického myšlení a participativní vztah dětí 

k jakékoli skupině a k různým formám společenského soužití, jako je rodina či obec nebo 

vyšší společenské celky. 

Čl. 29 Úmluvy ustavuje zejména morální a behaviorální cíle, jež se u velkých 

společenských skupin ověřují a hodnotí krajně složitě.
157

 Výjimku tvoří odstavec 1 písm. a) 
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čl. 29 Úmluvy. Smluvní norma zohledňuje poznatky filosofie vzdělání a pedagogiky získané 

na začátku 19. století. Pestalozzi vystihuje cíl vzdělání za mnohé tehdejší myslitele. Vzdělání 

člověka nemá jiný cíl než harmonické rozvíjení sil a vloh, jejichž pospolitost z něj činí 

posvátně skloubený celek.
158

 Čl. 29 odst. 1 písm. a) vyjadřuje cíl vzdělání podobně, s důrazem 

na všestranný rozvoj dítěte, jehož nejužším základem je vědění a porozumění společnému 

kulturnímu odkazu.
159

 

Výbor pro práva dítěte staví čl. 29 Úmluvy do jiného zorného pole. Smluvní norma 

upravuje individuální a subjektivní právo dítěte na určitou kvalitu vzdělání (a specific quality 

of education).
160

 Kvalitu vzdělání spoluurčují osobnostní rozvoj dítěte a respektující vztah ke 

společenskému, kulturnímu a životnímu prostředí, a to všech stupňů od místního až po 

globální. Dítě má vyrůst v sociálně odpovědného, autonomního jedince, který je ucelen 

intelektuálně a morálně. Má se podle Kanta stát svobodně jednající bytostí, která je členem 

společnosti a sama pro sebe má vnitřní cenu.
161

 

Výbor pro práva dítěte ještě upozorňuje na esenciální životní schopnosti. Tyto 

schopnosti si má dítě osvojit formálním a neformálním vzděláváním. Skrze jejich osvojení 

může čelit výzvám života.
162

 Singh shrnuje pohled na účel a obsah čl. 29 ve vztahu ke kvalitě 

vzdělání.
163

 Využívá k tomu výsledky Delorsovy zprávy,
164

 podle níž jsou důležité čtyři pilíře 

                                                                                                                                                         
b) výchově zaměřené na posilování úcty k lidským právům a základním svobodám, a také k zásadám 

zakotveným v Chartě Spojených národů;  

c) výchově zaměřené na posilování úcty k rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře, jazyku a hodnotám, k národním 

hodnotám země trvalého pobytu, jakož i země jeho původu, a k jiným civilizacím;  

d) přípravě dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu porozumění, míru, snášenlivosti, 

rovnosti pohlaví a přátelství mezi všemi národy, etnickými, národnostními a náboženskými skupinami a osobami 

domorodého původu;  

e) výchově zaměřené na posilování úcty k přírodnímu prostředí.  

2. Žádná část tohoto článku nebo článku 28 nesmí být vykládána způsobem omezujícím svobodu jednotlivců a 

organizací zřizovat a řídit výchovné instituce. Za všech okolností je však třeba zabezpečit dodržování principů 

stanovených v odstavci 1 tohoto článku a podmínek, aby vzdělání poskytované těmito institucemi odpovídalo 

minimálním standardům stanoveným státem. 
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vzdělání, které vyjadřují širší konceptuální porozumění tomu, co je kvalita vzdělání.
165

 

Čtveřice pilířů představují učení vědět, učení dělat, učení žít společně a učení být. 

Účel a obsah čl. 28 Úmluvy je jiný než ustanovení o cílech vzdělání. Čl. 28 upřesňuje 

obsah univerzálního práva dítěte na vzdělání, které zdůvodňuje povinnosti uložené státům ve 

vztahu ke vzdělávacímu systému.
166

 Obě normy předpokládají postupné uskutečňování 

smluvních povinností, které ukládají aktivní chování smluvních stran. Proces postupného 

uskutečňování práva na vzdělání zavázanými státy je analogický jako u Mezinárodního paktu 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Smluvní strana musí jednat spěšně              

a účinně, jak to je možné, aby dosáhla naplnění práva na vzdělání.
167

 

 

6. 1 Zásada rovné příležitosti 

Smluvní státy mají univerzální právo dítěte na vzdělání uskutečňovat postupně a na základě 

rovných příležitostí (on the basis of equal oportunity; la base de l'égalité des chances).
168

  

Zásada rovné příležitosti je odvozena z politické myšlenky, která historicky odporuje sociální 

hierarchii. Myšlenku závazně zachycuje čl. 6 Deklarace práv člověka a občana z roku 1789
169
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a přenáší se zcela volně do Úmluvy o právech dítěte. Je to myšlenka nevyhnutelně propojená 

se spravedlností a jejími formami.
170

 

Pojetí spravedlnosti je od nepaměti rozporuplné. Výraz je ve filosofickém a právním 

diskurzu používán rozdílně. Použití určité formy spravedlnosti závisí na sociální situaci. 

V tom spočívá složitost spravedlnosti a její závazné formy: zásady rovné příležitosti. Tato 

zásada nemůže být nikdy zbavena interpretačních i aplikačních pochybností. Zásada rovné 

příležitosti může být vyložena nejméně čtverým způsobem. Rozdílný výklad zásady má za 

následek  rozdílný aplikační výsledek.
171

 V řetězci následků to může mít rozhodující vliv na 

vzdělávací situaci dítěte a jeho osobní budoucnost. Důležitost a praktické poslání zásady 

rovné příležitosti v univerzálním právu dítěte vzdělání je existenciální povahy. Zásada je 

skutečně důsažná a její pravé vnitrostátní provedení formou zákonné úpravy složité.
172

 

Zásadu charakterizují dvě základní složky. První složka je vnější povahy a váže 

se k rovnému přístupu dětí ke vzdělání jakéhokoli stupně nebo formy.
173

 Druhá složka je 

povahy vnitřní a je rozprostraněna v systému formálního a neformálního vzdělání. Zásada 

rovné příležitosti zasahuje do obsahu vzdělávacích programů a procesů, didaktiku 

nevyjímaje.
174

 Z tohoto neúprosného důvodu musí být zásada přiblížena v jejích základních 

formách.
175

 

 

6. 1. 1 Meritokratická forma zásady rovné příležitosti 

První formou zásady je meritokratická rovnost příležitosti. Ve vzdělávacím systému je tato 

forma vžita.
176

 V meritokracii platí následující sociální normy. První norma znamená, že žáci 

jsou svobodní a sobě rovní. Všichni žáci zaujímají ve vzdělání stejné místo. To je formálně 
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spravedlivá situace.
177

 Formálně předvídaná situace je absolutní povahy a nepřihlíží 

k relativní, přirozené situaci žáka. Nepřihlíží k jeho skutečnému nadání, schopnostem či jeho 

sociálním podmínkám.  Druhá norma předpokládá, že rovnost příležitosti platí pro každého. 

Rovnost příležitosti působí univerzálně. Každý může ve formálním a neformálním vzdělání 

na základě rovné příležitosti rozvíjet svůj talent a schopnosti bez rozdílu. Třetí norma stanoví, 

že odměna žákovi je ve vzdělání přiměřená jeho zásluze.  

Zásluha je hlavní výraz v meritokratické formě rovnosti příležitosti. Je otázkou, co 

znamená zásluha. Mohlo by stačit, že význam výrazu „zásluha“ je takový, jak je obvykle 

používán. Anebo je význam výrazu nejednoznačný a neustálený.
178

 Označuje význam výrazu 

„zásluha“ v konkrétní situaci pouze úspěšně vykonaný přijímací test nebo se vztahuje 

k nadání a schopnostem žáka? Může se také vztahovat k jeho studijnímu úsilí a vytrvalosti, 

třebaže takový žák nebo žákyně nemají dostatečně rozvinuté nadání. Úspěšně vykonaný test 

je zásluhou, která musí být odměněna. Odměnou může být přijetí ke studiu na vybrané škole.  

Je zřetelné, že neplatí jakákoli určitá a stejná hlediska měření zásluhy. Přesto nelze zásluhu a 

její používání ve vzdělání zcela odmítnout nebo opomíjet. Má tam věčné místo. 

Meritokratická forma je (neo)liberální povahy a slouží demokratickému uspořádání 

společenského organismu. Žáci mají ve vzdělání rovné příležitosti a možnosti. Všichni 

zahajují proces vzdělání ze stejného místa (starting-gate principles). Jsou odpovědni za 

využití svého nadání a schopností a za budoucí osobní blaho.
179

 Ten, kdo má více zásluh, 

získává více odměn. Na základě zásluh je se žáky nebo studenty rozdílně zacházeno. 

Úspěšným dětem se otevírá rozšířený vějíř vzdělávacích a sociálních příležitostí. Otázkou je, 

zdali přirozené nadání je skutečnou zásluhou. Odpověď musí být záporná. 

 

6. 1. 2 Distributivní forma zásady rovné příležitosti 

Druhou formou zásady je distributivní rovnost příležitosti.
180

 Zastáncem distributivní formy 

rovnosti příležitosti je zejména Rawls.
181

 Rawls předkládá dvě zásady spravedlnosti.
182
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Zásady se váží k základní struktuře společnosti. Společenský systém má mít jednu vlastnost: 

zaručit základní práva a svobody. Základní svobody jsou především politické povahy. Mezi 

nejdůležitější politické svobody řadí svobody projevu, shromažďování, svědomí, myšlení či 

osobní svobodu. Vzdělání mezi politickými svobodami chybí. Druhá zásada se vztahuje 

k rozdělování (distribution) příjmů a bohatství ve společnosti. Rozdělování nemusí být vůbec 

rovné. Avšak společenská postavení a úřady musí být otevřené a přístupné všem (must be 

accessible to all).
183

 

 Druhá zásada je sestavena ze dvou zásad: zásady spravedlivé rovnosti příležitosti (fair 

equality of opportunity) a zásady rozdílu (the difference principle). Zásada spravedlivé 

rovnosti příležitosti je naplněna ve vzdělání tehdy, když dva stejně nadaní žáci se stejným 

úsilím mají stejné vyhlídky na společenský úspěch. Například jeden takový žák se narodí 

v chudém prostředí a jeho rodiče nemají vzdělání. Takový žák nadto pochází ze sociálně 

znevýhodněné národnostní nebo etnické menšiny. Druhý žák se narodil bohatým rodičům, 

kteří patří ke společensky zvýhodněné sociální skupině. Obě hospodářsky a společensky 

nerovné a rozdílné situace nesmějí mít jakýkoli vliv na společenský úspěch obou žáků a na 

jejich uplatnění.
184

 Oba by měli ve společenském životě dosáhnout téhož.  

V tomto smyslu je zásada spravedlivé rovnosti příležitosti idealistickou, protože 

sociální zkušenost se od ní odchyluje. Zásada rozdílu je především distributivní zásadou. 

Zásada rozdílu vychází z nejsilnější myšlenky stejné úcty ke každému.  Dovoluje využít 

hospodářské zdroje ve prospěch vzdělání sociálně znevýhodněných žáků. Může zasáhnout do 

rozdělování příjmů a bohatství pro užitek společensky slabých jednotlivců. Ve vzdělání 

předpokládá pozitivní opatření
185

 ve prospěch sociálně znevýhodněných žáků a to různého 

druhu: od nultých tříd a asistentů až po kvóty v přijímání žáků.
186

 

 Distributivní forma zásady rovné příležitosti přijímá přirozenou nerovnost jako 

přirozenou skutečnost. To, že je některé dítě nadané, není spravedlivé ani nespravedlivé. 

Distributivní forma poskytuje vyšší úroveň a větší rozsah příležitostí přirozeně nadaným 

žákům. Tím jsou relativně předurčeny vzdělávací volby dětí. Naopak děti s menším 

přirozeným nadáním se střetávají s nižší úrovní a menším rozsahem příležitosti ve vzdělání     

                                                                                                                                                         
2. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: (a) They are to be attached to positions and 
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of the least advantaged members of society.” 
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a následně v přístupu ke společenským pozicím a úřadům. Dokonce mohou někdy stát před 

příležitostí, která je nicotná. Východiskem distributivní rovnosti příležitosti je přirozená 

skutečnost nebo jinak přirozený stav. Teorie obhajuje nerovnosti na základě naturalistického 

argumentu a odvozuje to, co by mělo být, z toho, co už je.
187

 

 

6. 1. 3 Sociální forma zásady rovné příležitosti 

Třetí formou zásady je sociální rovnost příležitosti. Sociální rovnost příležitosti směřuje ke 

všem žákům a žákyním, i když zvláštní pozornost upírá k sociálně znevýhodněným či 

vyloučeným jednotlivcům.
188

 Základní myšlenka přejímá empirickou skutečnost, že ve 

vzdělání nestačí poskytnout dítěti toliko rovnou příležitost. Tu dítě může, ale nemusí vlastním 

nadáním a úsilím využít. Někteří žáci nezvládají v kolektivním a stejnoměrném vzdělávání 

nároky vyučování a učení. Rovné, neindividuální zacházení se žáky vyvolává paradoxně ve 

školní praxi nerovnosti, protože děti nemají stejný přirozený talent, ani nevyvíjejí stejné úsilí 

v učení.   

Právo na vzdělání jako univerzální nárok musí být zaručen pro všechny žákyně a žáky. 

Všichni mají nárok na vzdělání bez rozdílu.
189

 Jinak by byla porušena zásada formální 

rovnosti. Teorie neodmítá rovnou příležitost jako východiskový bod. Ale úhelnou pozornost 

obrací k rovnému výsledku. Rovnost výsledku předpokládá spravedlivější rozdělení 

(distribution) dobrodiní.
190

 Rovnost výsledku není absolutní veličinou, nýbrž představuje 

variantní i stupňovanou veličinu. Každý žák nebo žákyně nemusí dosáhnout ve vzdělání 

absolutně stejnou úroveň vědění anebo porozumění, jakož i vzdělávacích a životních 

schopností. Teorie sociální rovnosti má však jeden prvořadý a složitý úkol. Teorie musí určit 

nejnižší úroveň vzdělání společnou všem (minimum in common) na určitém vzdělávacím 

stupni.
191

 Základní úroveň musí nevyhnutelně přihlížet k nejslabším žákyním a žákům. Proto 

teorie hledá optimální průměr, který může mít průvodní sklon snižovat se směrem 

k podprůměru. Jejím úkolem je dostát optimalizaci, která se nesnižuje. Ovšem najít průměr 

nejlépe vyhovující všemu žactvu je složité zadání. Meritokratická teorie vyčítá sociálnímu 

pojetí rovnosti příležitosti, že vzdělání v sociálním smyslu nevykonává účinně selektivní 

funkci. Obhájci sociálního pojetí to mohou naopak pokládat za společenskou výhodu. 
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6. 1. 4 Forma zásady rovné příležitosti zaměřená na dítě jako subjekt práv 

Čtvrtou formou zásady rovné příležitosti je pojetí, které se bezprostředně zaměřuje na dítě 

jako subjekt vzdělání (subject-oriented equality of opportunity) a učení. Pojetí se dosud 

nepřetvořilo v úplně soudržnou teorii s jasným profilem. Často toto pojetí bývá ztotožněno 

s inkluzivním vzděláváním.
192

 Pojetí bere v úvahu výkon práv dítěte, které v univerzálním 

měřítku zaručuje Úmluva. Především participační práva dítěte mohou být podstatná pro 

činorodé, aktivní vzdělávání dítěte. Nelze ovšem opomíjet ostatní skupiny práv dítěte. Práva 

poskytují dítěti stejné a spravedlivé příležitosti. Příležitosti poskytuje ovšem Úmluva pouze 

ve formálním smyslu. Stejné příležitosti musí zavázaný subjekt – smluvní stát – přetvořit 

v sociální příležitosti reálné úrovně. Stát je jeden účastník aktivního právního vztahu. Druhým 

účastníkem je samotné dítě ve formálním postavení žákyně nebo žáka. 

Dítěti zůstává vědomá a někdy nevědomá volba, jak bude svých práv rovné příležitosti 

využívat. Výkon subjektivních práv se spojuje se sociální odpovědností. Sociální odpovědnost 

směřuje dítě k využití a výkonu jeho lidských práv. I když děti projeví sociální odpovědnost, 

vykonávají vědomě svá práva, včetně práva na vzdělání, nevyhnutelně to neznamená, že se 

vzdělávají ve spravedlivé škole. 

Východiskem pojetí rovné příležitosti jsou sociální potřeby dítěte. Vzdělávací potřeby 

jsou formou těchto sociálních potřeb. Sousloví „základní vzdělávací potřeby“ (basic learning 

needs) normativně vysvětlila Světová deklarace o vzdělání pro všechny v roce 1990.
193

 

Vysvětlení poukazuje na „vzdělávací příležitosti“, které mají uspokojit základní vzdělávací 

potřeby.
194

 Deklarace uvádí příležitost a potřebu do interaktivního vztahu, ale též do nutné 

závislosti.
195

 Bez opravdové příležitosti nelze uspokojit potřebu. Příležitost musí mít reálnou 

úroveň a být dítěti reálně dostupná. Obě sociální veličiny jsou bezesporu kategorie 

proměnlivé; mohou se lišit od místa k místu, od kraje ke kraji a od státu ke státu. Znakem 
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menšin. Praha: Ermat, 2009., s. 12-13. 



52 
 

závislého vztahu mezi sociálními veličinami je neustálé napětí a společenské riziko 

neuspokojení vzdělávací potřeby i zájmů dítěte. I vzdělávací potřeby dítěte se časem mění. 

Napětí může kdykoli přerůst v sociální rozpor mezi příležitostmi a potřebami ať ve 

společenském rozsahu nebo v individuální situaci žáka nebo žákyně. 

Forma zásady rovné příležitosti zaměřená na dítě jako subjekt vzdělání a učení 

nesleduje spravedlnost jako konečný cíl. Tato forma zásady není způsobilá zaručit 

spravedlnost.
196

 Pojetí se soustředí na dítě, na jeho práva, sociální odpovědnost a jejich 

aktivní přijetí dítětem. Selže-li dítě, zůstane-li dítě pasivním objektem vzdělání, hroutí se tato 

sociální konstrukce. Reálná příležitost zůstává bez očekávaného využití. Vzdělávací úsilí 

soustředěné na dítě a subjektivní využití nabízené příležitosti nemůže být v jeho nejlepším 

zájmu nekonečně vynakládáno.  Ve vzdělání koexistují legitimní veřejný zájem, zájmy dětí a 

zájmy ostatních. Tyto zájmy musí být ve vyváženém vztahu ke kognitivním zájmům dítěte. 

Jakmile mezi nimi nastává rozpor, ohrožuje to uplatnění zásady rovné příležitosti. 

Příležitosti nejsou ve veřejném vzdělání pro všechny neomezené. Příležitosti jsou 

omezené a jejich poskytování ve společnosti vyžadují trvalé sociální volby a distribuci 

prostředků.
197

 V individuálním smyslu forma neřeší do všech důsledků individuální vztah 

mezi dítětem a vzdělávacími potřebami. Forma selhává také v nacházení dynamické 

rovnováhy mezi vzdělávacími příležitostmi a potřebami. 

 

6. 1. 5 Zásada rovné příležitosti a česká školní praxe 

Zásada rovné příležitosti je neoddělitelnou součástí čl. 28 odst. 1 Úmluvy. Všechny ostatní 

složky obsahu práva na vzdělání závisejí na jednotném používání zásady rovného přístupu. 

Zásada bezprostředně souvisí s čl. 2, který má totožný předmět a účel jako čl. 2 tzv. 

International Bill of Human Rights.
198

 Společný čl. 2 International Bill of Human Rights 

zaručuje dítěti právo nebýt diskriminováno. Toto právo bývá v anglickém jazyku označováno 

jako „umbrella right“.
199

 Systematický výklad čl. 2 odst. 1 a čl. 28 odst. 1 vede k závěru, že 

smluvní státy vyhoví zásadě rovné příležitosti pouze tehdy, přijímají-li souběžně zákonná       

a jiná opatření, která zajišťují jak formální, tak skutečnou rovnost všech dětí patřících do 

vzdělávacího systému. Státní orgány nemohou postupovat toliko podle meritokratické formy, 
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ale je nutné přijímat opatření v rámci distributivní formy anebo dalších forem zásady rovné 

příležitosti, které se ve školní praxi aplikují.  

Předchozí systematický výklad zásady rovného přístupu doplňuje teleologický výklad. 

Účel čl. 28 odst. 1 tkví v imperativním požadavku, aby státní orgány účinně předcházely        

a zabraňovaly zbavení dítěte nebo skupiny dětí reálného přístupu ke vzdělání. Dítě nebo 

skupiny dětí nesmí být bezdůvodně vyučovány podle nižšího vzdělávacího programu nebo 

standardu.
200

 Státní orgány nesmí stanovit pro žáky podmínky, které odporují lidské 

důstojnosti.
201

 Stejně to platí pro ukládání povinností, jež snižují lidskou důstojnost. 

Zásada rovné příležitosti odkazuje na čtyři základní formy. Uvedené formy jsou 

obvykle používány ve vzdělávací praxi výběrově; často jsou nesystémově přejímány jen 

některé složky těchto forem. Tyto složky jsou selektivně používány na ojedinělé či kolektivní 

situace dětí povinovaných školní docházkou. V praxi se tak většinou používá meritokratická, 

distributivní, sociální i na dítě zaměřená forma zásady rovné příležitosti. Eklektická aplikace 

zásady rovné příležitosti vůbec nevylučuje její porušení, a tím porušení povinnosti pramenící 

z Úmluvy.  

Česká republika dlouhodobě porušuje zásadu rovné příležitosti obsaženou v čl. 28 

odst. 1 vůči žákům romského původu.
202

 Český stát stejně tak porušuje čl. 1 odst. 1 Úmluvy   

o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání.
203

 Ve stejné souvislosti jedná Česká republika 

v rozporu s povinnostmi, které ukládá Evropská úmluva o lidských právech v oblasti 

diskriminace ve vzdělání. Protiprávní chování státních orgánů je kontinuální povahy               

a z hlediska porušených smluvních povinností kumulativní. Česká republika současně neplní 

sekundární obyčejovou povinnost zastavit pokračující protiprávní chování. 
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Zjištění potvrdil Evropský soud pro lidská práva ve věci D. H. a další.
204

 První 

faktický nález tohoto protiprávního stavu zaznamenala Evropská komise proti rasismu            

a nesnášenlivosti (ECRI) už v roce 1999.
205

 Komisař Rady Evropy pro lidská práva poukázal 

ve zprávě o České republice na tuto trvající sociální skutečnost a protiprávní stav. Podle jeho 

analytického soudu není kvalitní vzdělávání na rovném základě dostupné všem dětem.
206

 

Komisař ve zprávě zaznamenává, že situace žactva romského původu zůstala v podstatě 

stejná.
207

 Zásadní změny ve vzdělávací soustavě nenastaly, ačkoli zvláštní školy byly již 

zrušeny.
208

 V aplikaci zásady rovné příležitosti se v české školní praxi málo změnilo. Je to 

politický, a tím také právní důsledek nevůle nebo neumění orgánů veřejné moci, kdy 

nejtěžšími společenskými úkoly je vládnout a vzdělávat.   

 

6. 2 Právo na základní vzdělání 

Mezinárodní smlouvy o lidských právech upřednostňují základní formu vzdělání.
209

 Úmluva o 

právech dítěte stanoví právo na základní vzdělání prostým právním jazykem
210

 a ve zkratce.
211

 

Čl. 28 odst. 1 písm. b) nevyjadřuje právo privilegovaného subjektu normativní větou: „Dítě 

má právo na základní vzdělání“. Ustanovení obsahuje normativní větu ukládající smluvní 

povinnost: „… (státy) zavádějí pro všechny děti bezplatné a povinné základní vzdělání.“ 

Sloveso „zavádějí“ použité v českém překladu Úmluvy je zavádějící. Anglický a francouzský 

autentický text zdůrazňuje aktivní, činné chování zavázaného subjektu.  

Státy jsou zavázány smluvní povinností, která požaduje jejich aktivní chování vůči 

každému dítěti.
212

  Právo na vzdělání ustavuje povinnost mít základní školní soustavu jako 
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sociální medium. Soustavu tvoří soubor míst formálního vzdělání: školy.
213

 Škola musí být 

dítěti dostupná v konkrétním místě (availability; ouvertes).
214

 Každé rozhodnutí o zřízení nebo 

zrušení základní školy předpokládá aplikaci smluvní normy. Právo ukládá smluvní povinnosti 

státu posuzovat vzdělávací soustavu podle práva dítěte na vzdělání. Zřizovatelé škol nemusí 

být součástí veřejné správy. Mohou být různého formálně právního postavení jak 

veřejnoprávní entity, tak soukromé subjekty. Dohled a kontrolu nad nimi vykonává stát. 

Výslovnou součástí takového rozhodnutí je zvážení nejlepších zájmů dítěte v rámci striktní 

aplikace čl. 3 odst. 1 Úmluvy.
215

 

Uložená smluvní povinnost nezdůvodňuje právo dítěte na základní vzdělání. Z této 

povinnosti nemůže být právo na vzdělání ani bezprostředně odvozeno. Naopak právo dítěte na 

základní vzdělání zdůvodňuje povinnost smluvních stran a stanoví její obsah. Podle Úmluvy 

má dítě právo na základní vzdělání bez jakéhokoli rozdílu. Věta, která vyjadřuje smluvní 

normu, obsahuje tři důležité části, které právo dítěte na základní vzdělání charakterizují.  

První větná část určuje subjekty práva: všechny děti (to all, pour tous).  

 

6. 2. 1 Všechny děti 

Normativní věta je „ozvěnou“ Komenského radikální myšlenky.
216

 Jeho kategorický 

požadavek se shoduje s písm. a) odst. 2 čl. 28 Úmluvy.  Komenský požaduje, aby „všecka 

mládež“ byla posílána do školy. Všecka mládež je totéž co všichni. Komenský ani Úmluva 

neznají žádný osobní rozdíl. Rozdíl však spočívá v tom, že Úmluva neukládá povinnost školní 

docházky jako jedinou a výlučnou formu vzdělání. Školní docházku však protěžuje.   

Komenský požaduje školní docházku pro urozené i neurozené, pro bohaté i chudé a pro obojí 

pohlaví.
217

 Komenský odmítá jakýkoli sociální či jiný rozdíl ve vzdělání dětí v hierarchicky 

uzavřené, nedemokratické společnosti.  

Komenský předkládá součet argumentů. Zdůvodňuje, proč žádnému dítěti nesmí být 

odepřeno vzdělání. Podle Komenského nikdo nesmí být vynechán.
218

 Východiskem jeho 
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zdůvodnění je nadpozemský argument, že všichni jsou stvořeni k obrazu Božímu.
219

 K němu 

se přibližuje argument naturalistické povahy. Přirozená rovnost znamená pro něho více než 

přirozená nerovnost.
220

 Třetím argumentem je sociální spravedlnost, protože znevýhodněné 

děti potřebují větší pomoc od bližních než kdokoli jiný.
221

 Závěrečným argumentem, jenž 

zdůvodnění končí, je argument sociálního očekávání. Komenský se ptá: „Proč ve škole také 

ranějších a zpozdilejších hlav pospolu trpět nemáme?“
222

 Je to představa o společném, 

inkluzivním vzdělání, protože výraz „pospolu“ nemůže znamenat nic jiného. Zpozdilí mohou 

někdy překonat ve vědění a porozumění ranější děti.  

Komenského radikální myšlenka o omnes má přesah věčnosti. Komenský silou 

nadpozemských a pozemských argumentů zdůvodňuje vzdělání dívek.
223

 Dívkám bývá 

dodnes odepíráno základní vzdělání z různých důvodů, zejména náboženských a sociálních.
224

 

Smlouvy upravují vzdělávání dívek jednotně. Jejich společným normativním jmenovatelem je 

zásada rovnosti mužů a žen.
225

 Některé mezinárodní smlouvy se od sebe liší v sociální otázce 

společného vzdělávání dívek a chlapců.  

Úmluva UNESCO potírající diskriminaci ve vzdělání dovoluje státům v souladu s čl. 2 

založit oddělené vzdělání pro žactvo obou pohlaví.
226

 Oddělené vzdělávání může ale 

vyvolávat diskriminaci na základě pohlaví, uskutečňuje-li se podle rozdílných vzdělávacích 

programů anebo omezuje-li vzdělávací příležitosti dívek. Čl. 10 písm. c) Úmluvy o odstranění 

všech forem diskriminace žen z roku 1979
227

 naopak podporuje koedukaci, což vychází ze 

zásady rovnosti, která platí pro výchovu a vzdělání.
228

 

Komenského radikální myšlenka o omnes je dnes také morálním kategorickým 

imperativem. Imperativ neplatí univerzálně na rozdíl od univerzální smluvní normy. Smluvní 
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 V Pampaedii Komenský požaduje, aby se všichni učili vše a všestranně. Srov. KOMENSKÝ, J. A., op. cit. 

90, s. 37. 
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 SADLER, J. E., op. cit. 218, s. 214. 
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 KOMENSKÝ, J. A., op. cit. 210, s. 32-33. 
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 Tamtéž, s. 33. 
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 Podle světových údajů většina děti, jimž je odepřeno právo na základní vzdělání, jsou děvčata. 
225

 Preambule Charty OSN prohlašuje víru v rovná práva mužů a žen. 
226

 Čl. 2 písm. a) UNESCO úmluvy v českém úředním překladu zní: „Za diskriminaci ve smyslu článku 1 této 

Úmluvy nejsou považovány tyto případy, jsou-li povoleny státem: 

a) zakládání nebo udržování systémů nebo vzdělávacích zařízení oddělených pro žáky obou pohlaví, mají-li tyto 

systémy nebo zařízení stejné podmínky přístupu ke vzdělání, učitelský personál má stejnou kvalifikaci a jejich 

školské místnosti a zařízení stejnou jakost, a umožní-li absolvovat studium podle stejných nebo podobných 

učebních osnov…“ 
227

 Srov. vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 62/1987 Sb. 
228

 Čl. 10 písm. c) v českém úředním překladu zní: „…c) odstranění všech stereotypních koncepcí úlohy mužů a 

žen na všech úrovních a ve všech formách vzdělávání prosazováním koedukace a jiných forem vzdělávání, jež 

pomohou k dosažení tohoto cíle, a zejména revizí učebnic a školních programů a přizpůsobením vyučovacích 

metod…“ 
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norma se vztahuje na každé dítě, na každou sociální skupinu složenou z dětí.
229

 Právní norma 

přesto nebývá státy a jeho orgány naplněna. Partikulární skutečnosti jsou neúprosnou 

výpovědí o funkčním selhávání států. Děti zůstávají ve značném množství nadále mimo 

základní školskou soustavu, mimo formální vyučování a učení. 

Přístup ke vzdělání musí státy zaručit rovněž dětem, které žádají o vnitrostátní či 

mezinárodní ochranu jako uprchlíci nebo azylanti, ať jsou s rodiči nebo s rodinnými 

příbuznými nebo bez doprovodu.
230

 V obdobně zranitelné situaci se ocitají děti jako vnitřně 

vysídlené osoby. Vzdělávat se musí děti, které žijí na ulici, děti migrujících osob
231

 nebo děti 

žijící v místech ozbrojených konfliktů.
232

 Z hlediska formálně právního postavení dítěte je 

jedno, zdali se dítě nachází na území státu protiprávně nebo v souladu s cizineckým 

zákonodárstvím. Dítě pobývající pod jurisdikcí smluvní strany má během svého nezákonného 

pobytu nárok na základní vzdělání. 

Mnohé evropské státy výslovně zaručují dětem nezákonných přistěhovalců bez 

dokumentů právo na vzdělání. Jiné státy mlčky předpokládají, že takové děti právo na 

vzdělání mají a mohou ho uplatňovat. Třetí skupinou jsou státy, které vůbec neupravují právo 

na vzdělání pro tyto děti. Státy ponechávají státním orgánům prostor pro libovůli. Některé 

státy zaručují právo na vzdělání výlučně pro děti, jejichž rodiče mají povolení k pobytu ve 

třetím státě.
233

 Tyto státy vylučují děti ve zranitelné situaci ze vzdělávání. 

 

6. 2. 2 Věk 

Normativní následek čl. 28 odst. 1 písm. a) Úmluvy je neúplný ve vztahu k věku základní 

školní docházky.
234

 Úmluva zamlčuje, od kterého věku a do kolika let může dítě nárokovat 

právo na základní vzdělání. Psychologie dítěte předznamenává, že ve věku tří let se buduje 

nový vztah mezi funkcemi jeho vědomí. Dítě od percepčního vnímání přechází k využívání 

                                                 
229

 UNESCO, Education for All Goals: „Goal 1 - Expanding and improving comprehensive early childhood care 

and education, especially for the most vulnerable and disadvantaged children. Goal 2 -Ensuring that by 2015 all 
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access to, and complete, free and compulsory primary education of good quality.  
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 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6 (2005, treatment of unaccompanied and 

separated children outside their country of origin, UN Doc. CRC/GC/2005/6, 1 September 2005, s. 14-15. 
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 VĚTROVSKÝ, J., Vzdělávání dětí-migrantů. Jak určit, co je dobrá a co špatná praxe. In:  JÍLEK, D. a kol., 

Studie o právech dítěte. Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do 

podmínek ochrany práv dětí v České republice. Brno-Boskovice: Česko – britská o.p.s., 2011, s. 130 a násl. 
232

 Committee on the Rights of the Child,  Day of General Discussion on children in armed conflict, UN Doc. 

CRC/C/10, 1992, s. 20 a násl. 
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AGRAMUNT FONT DE MORA, P., Undocumented migrant children in a irregular situation: a real cause 

for concern. Parliamentary Assembly, Council of Europe, Doc. 12718, 10 September 2011, s. 6-7. 
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 Normativní následek obsahuje práva povinnosti. 
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paměti.
235

 Paměť dítěte vykonává primární funkci ve shromažďování, zpracování a 

přepracování jeho osobních zkušeností. Dítě se na rozdíl od velmi raného věku začíná zabývat 

obecnými představami, což představuje první stupeň abstraktního myšlení.
236

 Dítě tohoto 

věku se připravuje pro učení obecně a v jednotlivých předmětech zvláště, třebaže nepracuje se 

zralými významy výrazů (pojmy).
237

 

Úmluva nepřihlíží k žádným psychologickým závěrům. Neupravuje školní věk, jenž 

výslovně závisí na tělesné, rozumové (kognitivní) a sociální připravenosti dítěte. Mlčení 

smluvního ustanovení otevírá státům prostor pro politické uvážení o raném okamžiku zahájení 

školní docházky. Parlamenty obvykle uzákoňují začátek povinnosti ve školských zákonech. 

Takové uvážení musí vzít v potaz vzdělávací potřeby i stav hospodářství země. Jako každé 

rozhodnutí musí přihlížet k procedurální normě o nejlepších zájmech dítěte.
238

 

Parlamenty volí zákonodárné řešení na základě přepracované společenské zkušenosti. 

Mohou dát přednost absolutnímu věku dítěte bez ohledu na jeho připravenost. Parlament se 

může řídit hlediskem relativního věku dítěte, a tak individuálně přihlížet k jeho sociálnímu     

i rozumovému vývoji.
239

 Školní praxe skýtá ještě třetí možnost, aby věk nástupu dítěte do 

základní školy byl určen s využitím psychologického testu individuálně.
240

 

Úmluva rovněž nestanoví věk ukončení základního vzdělání. Systematický výklad 

pomáhá překonat otevřenou interpretační otázku.
241

 Výklad učiněný v souvislostech se 

dovolává příslušné smluvní nebo obyčejové normy. Systematický výklad napomáhá 

vysvětlení nejasného či otevřeného významu interpretované normy. Čl. 2 odst. 3 Mezinárodní 

organizace práce (MOP) č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání z roku 1973
242

 

upravuje možnost dítěte vstoupit na trh práce po ukončení základního vzdělání. Ukončení 

základního vzdělání je v časové souslednosti s minimálním věkem dítěte, jenž určuje takový 

vstup.
243
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(školský zákon) a jeho § 2 odst. 2 písm. b). 
240

 McEWAN, P. J., SHAPIRO, J. S., The Benefits of Delayed Primary School Enrollment. Discontinuity 

Estimates Using Exact Birth Dates. The Journal of Human Resources, 2008, Vol. XLIII, No. 1, s. 26-27. 
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 Srov. čl. 31 odst. 3 písm. c) Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969. 
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 Srov. sdělení 24/2008 Sb. m. s. 
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 Již od dvacátých let minulého století začaly členské státy na jednání Generální konference Mezinárodní 

organizace práce sjednávat smlouvy o dětské práci a o minimálním věku dítěte pro vstup do zaměstnání. Řadu 

starších sektorových smluv o nejnižším věku v zemědělství, průmyslu, pro neprůmyslová zaměstnání, podzemní 
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Ukončení úplného základního vzdělání je společensky uznanou prioritou a zaměstnání 

musí navazovat na základní vzdělání. Z toho plyne, že věk vstupu do zaměstnání nesmí 

předcházet uzavření základního školního vzdělání. Věk dítěte nesmí být podle obecné 

smluvní normy nižší než 15 let.
244

 Úmluva MOP podporuje státy, aby postupně zvyšovaly 

věkovou hranici pro přijetí dítěte do zaměstnání nad minimální standard.  

Smluvní státy musí zachovat nejnižší věkovou hranici. Hranice je upravena obecnou 

Úmluvou MOP relativní metodou. Smluvní omezení se nevztahuje na věk vyšší. Ukončení 

základního vzdělání ve vyšším věku může být stanoveno státem na základě jeho uvážení 

absolutním nebo relativním způsobem. Řada států stanoví horní věkový limit relativní 

metodou. 

Úmluva neposkytuje žádnou odpověď na délku základního vzdělání. Mlčení umožňuje 

smluvním státům poskytovat základní vzdělání v různém věku dítěte a v různé délce. Rozdíl   

v povinné školní docházce je mezi jednotlivými státy podstatný. Rozdíl dosahuje téměř deseti 

let.
245

 Některé státy poskytují dětem vzdělání v časovém rozmezí 13 let. Nizozemsko rozlišuje 

mezi povinným (leerplicht) a částečně povinným vzděláním (partiële leerplicht). Vzdělání 

začíná být pro dítě povinné od pátého roku, avšak některé základní školy (basisschool) 

přijímají děti už o rok dříve. Základní školní vzdělání děti uzavírají v 18 letech. V Irsku 

Nejvyšší soud rozhodl, že dívka Jamie s autistickou poruchou smí navštěvovat školu až do  

18. roku věku.
246

 Česká republika, rodiště Komenského, se nachází s devítiletou základní 

povinnou docházkou ve slabším průměru.
247

 

 

6. 2. 3 Povinné vzdělání 

Druhá důležitá část normativní věty vyjadřuje smluvní povinnost státu učinit základní 

vzdělání povinným pro všechny děti. Povinné základní vzdělání je artikulací myšlenky           

o nutnosti výchovy a vzdělání. Samotná myšlenka je mnohem širší a hlubší. Nemůže se 

vlastní podstatou vztahovat výlučně ke státu. Její smysl a obsah není možné v mezinárodním  

a vnitrostátním právu naplnit  výlučným uložením povinnosti státu.  

Za výchovu a vzdělání odpovídá stát v duchu Condorcetova výroku, že děti patří 

republice. Res publica se v latině ztotožňuje se státem. A stát se ve vzdělání a výchově musí 

                                                                                                                                                         
práce či práce na moři nahrazuje obecná Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 138 o nejnižším věku 

pro vstup do zaměstnání z roku 1973. 
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Srov. Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations, Sri Lanca, UN Doc. CRC/C43, 1995, 

odst. 175. 
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 TOMASEVSKI, K., Education Denied. London-New York: Zed Books, 2003, s. 24-25. 
246

 Sinnott v. Minister for Education, IESC 63, 2 IR 505 (12 July, 2001). 
247

 Srov. § 36 odst. 1 českého školského zákona. 
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chovat jako sociální i mocenská entita. Není jediným subjektem mezinárodně právní 

povinnosti. Dalšími subjekty jsou rodiče. Pruský panovnický edikt už v roce 1717 určil, že 

„dass die Eltern, absonderlich auf dem Lande, in Schickung ihrer Kinder zur Schule sich sehr 

säumig erzeigen. („rodiče dětí žijících na venkově reagují se zpožděním na povinnost nástupu 

svých dětí do školy“).“  

V sestupné argumentaci je stát společenstvím malých sociálních skupin: formálních 

nebo neformálních rodin. Rodiny jsou přirozenou formou soužití rodičů a dětí. Podle čl. 42 

odst. 1 irské ústavy je základním a přirozeným vychovatelem a vyučujícím dítěte jeho 

rodina.
248

 Stát se jakoby zbavuje uložené povinnosti a přenáší sociální funkci vzdělání na 

rodinu.  Irský model je založen na rodičovské volbě a poskytování vzdělání církví.
249

 

Irsko zaručuje respektovat nezcizitelné právo a povinnost rodičů poskytovat dítěti 

náboženskou, morální, duševní, tělesnou i sociální výchovu a vzdělání.
250

 Rodiče mají 

svobodnou volbu poskytovat dítěti výchovu a vzdělání doma v soukromí, v soukromých 

školách
251

 nebo ve školách, které zřídil stát.
252

 Rodina má sociální i právní odpovědnost za 

výchovu a vzdělání dítěte. Přesto smí stát po rodičích požadovat, aby dítě nabylo určitý 

minimální standard vzdělání.
253

 Je nedostatkem, že požadovaný standard není uzákoněn nebo 

jistotnou součástí vzdělávací politiky. Je však častým objektem sporů před irskými soudy. 

Přenesením výchovy a vzdělání dítěte na rodinu se stát univerzální povinnosti 

poskytnout základní vzdělání nezbavuje. Stát je v těchto souvislostech zavázán zásadou rovné 

příležitosti. Musí zajistit kvalitní a úplné základní vzdělání dítěti,
254

 nemůže se jakýmkoli 

způsobem ze sociální funkce vzdělání vůči konkrétnímu dítěti zprostit. Musí odstranit veškeré 

překážky, které brání dítěti v dostupnosti a přístupu k základnímu vzdělání. 

Státu se ponechává volní volba politických, sociálních a hospodářských prostředků, 

jak se souboru mezinárodně právních povinností zhostí. Stát rozhoduje o jednotě anebo 

vnitřní diferenciaci základní vzdělávací soustavy a zákonných povinnostech zřizovatelů 

škol.
255

 Místní orgány musí učinit základní školy přístupnými pro každé dítě podle zásady 
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teritoriality (místa) a rodičovské volby. Rodičovská volba určité školy nezakládá dítěti nárok 

na jeho přijetí do vybrané školy. Důvody nepřijetí mohou být různé od institucionálních až po 

individuální.
256

 Zřizovatelé škol a jejich vedení nesmí proti dítěti postupovat diskriminačně a    

při přijímání do škol s nimi zacházet na nerovném základě. Odmítne-li škola, kterou si 

svobodně zvolili rodiče, přijetí jejich dítěte, musí být takové dítě přijato do jiné místní školy, 

která je mu fyzicky přístupná. 

Žádná část čl. 28 neobsahuje odkaz na rodičovskou volbu vzdělání. Smluvní text má 

jiné pojetí než ostatní univerzální mezinárodní akty o lidských právech.
257

 Tvůrci smlouvy 

zohlednili v obsahu univerzálního práva dítěte na základní vzdělání dětskou perspektivu jako 

základní. Na druhé straně žádná část smluvní normy neruší anebo neomezuje zásadu 

rodičovské volby. Mlčení normy nemůže založit vylučující právní účinek ve vztahu 

k rodičovské volbě. Volba rodičů o základním a dalším vzdělání dítěte platí v právu po staletí. 

Používá se od okamžiku, kdy se závazně stanoví povinná školní docházka. Svoboda, která 

omezuje veškerá vnější omezení, je společně s lidskou důstojností a rovností prapodstatou 

práv člověka.  

Svoboda rozhodovat o vzdělání dítěte vyjadřuje zájmy rodičů a nejlepší zájmy dítěte. 

Rozhodování o vzdělání je rovněž projevem jejich autonomie a nezávislosti na společnosti. 

Svobodou se jednotlivec staví proti státu a nutnosti absolvovat úplné základní vzdělání na 

veřejné škole na území domovského státu nebo státu pobytu.
258

 Veřejné i soukromé školy, 

stejně tak jako církevní školy jsou sociální místa formálního vzdělání. Místy vzdělání mohou 

být rovněž mobilní školy zřízené pro děti, které s rodiči kočují. Rodičovská volba vzdělání je 

vnitřní složkou různých facet svobody: svobody projevu, náboženského vyznání                     

a přesvědčení i svědomí.
259

 Volba je také projevem individuální autonomie rodiny, která se 

navzdory vnějším společenským silám rozhoduje o naplnění autentických a nezávislých 

tužeb. 

Rodiče mohou zvolit pro dítě namísto povinné návštěvy školy individuální 

vzdělávání.
260

 To je jenom jiná forma splnění povinné školní docházky. Vzdělávání dítěte 
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nemusí nutně postupovat podle školního vzdělávacího programu. Rodiče mohou nechat dítě 

plnit vzdělávací povinnost mimo státní území na zahraniční škole.
261

 Z toho pramení, že stát 

nemá a nevykonává žádný monopol nad vzděláním. Právo na základní vzdělání patří dítěti     

a o formě výkonu tohoto lidského práva rozhodují od počátku rodiče spolu s dítětem. Právo 

dítěte na vzdělání by mělo být instrumentálně vyvažováno rodičovskou zodpovědností. Obě 

perspektivy musí být ve formálním i neformálním vzdělání zachovány. 

Zásada rodičovské volby je výjimkou z povinnosti veřejného vzdělávání. Zásada se 

vymyká Komenského myšlence, že „všecka mládež“ musí být obrácena do škol coby dílen 

lidskosti. Zásada jakoby vyhovuje Rousseauovu uvažování o výchově. Tvůrci Úmluvy však   

v duchu  Komenského imperativu pokládají školy za nejlepší formu vzdělání. 

  Čl. 4 písm. a) Úmluvy UNESCO ukládá státům povinnost zajistit, „aby všichni 

dodržovali zákonem předepsanou povinnou školní docházku.“ Podle mezinárodní smlouvy 

musí být povinnost uzákoněna. Český školský zákon stanoví v § 22 odst. 1 písm. a), aby žáci 

řádně docházeli do školy a řádně se vzdělávali, ať navštěvují veřejnou či soukromou školu. 

Pokud se dítě vzdělává individuálně, není podrobeno školní povinnosti a kázni.  

Jakýkoli zákon povinnost formalizuje a předpokládá hrozbu jejího vynucení státem. 

Adresáty povinnosti jsou kromě žactva rodiče a zákonní zástupci dítěte. Nikdo z nich není 

oprávněn rozhodovat, jestli by dítě mělo či nemělo mít přístup k základnímu vzdělání.
262

 Ani 

dítě takové rozhodnutí nemůže učinit.
263

 Samo dítě se nemůže zbavit uložené povinnosti 

školní docházky nebo individuálního vzdělávání. Ani stát se nemůže zbavit povinnosti zajistit 

dítěti povinné vzdělání. Škola může vyloučit žákyni anebo žáka z institucionálního vzdělání. 

Avšak jiná škola, ať státní, veřejná či soukromá musí dítěti základní vzdělání buď znovu 

zpřístupnit, anebo mu původní škola musí poskytnout alternativní formu vzdělávání.  

Volba není omezena jenom na formy vzdělání dítěte. Volba vyučovacího jazyka je 

rozhodnutím,
264

 jehož objektivním předpokladem je svobodné rozhodnutí o vlastní 

národnostní nebo etnické totožnosti.
265

 Za první republiky československé školské 

zákonodárství neumožnilo rodičům v soustavě veřejných menšinových škol volbu 
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vyučovacího jazyka. Správní úřady a soudy používaly zásadu, že „každé dítě do školy své 

národnosti“.
266

 Žáci a žákyně museli povinně navštěvovat školu podle národnostní 

příslušnosti.
267

 

V právní praxi se neuvažovalo o dvojnásobné totožnosti dítěte. Taková totožnost je 

dnes přijímána jako přirozená skutečnost. Taková národnostní totožnost je horizontálního        

(nikoli vertikálního) druhu. Mezi dvěma totožnostmi není hierarchický poměr.
268

 Přitom jedna 

národnostní sounáležitost může být v určité době pro takové dítě přednostní. Jeho subjektivní 

i objektivní určení pramení ze sociálního kontextu. Je to sociální skutečnost. Národnostní 

totožnost má kromě složky statické také složku dynamickou. Během času se identita dítěte 

může změnit v souladu s jeho individuálním sebeurčením, které podmiňuje sociální 

kontext.
269

 

Rodiče nebo zákonní zástupci mají volbu, rozhodují s dítětem, čemu dát vzdělávací 

přednost. Rozhodování je preferenční úvaha mezi veřejným, soukromým nebo individuálním 

(domácím) vzděláváním. Jakékoli rodinné rozhodování je aktivní a aktivizující povahy. 

Opačným chováním je opomenutí, kdy dítě neplní uloženou povinnou školní docházku. 

Rodiče nebo zákonní zástupci neposílají dítě do základní školy nebo nevedou individuální 

vyučování. Úloha státu musí být při vynucování povinné školní docházky dítěte spíše sociálně 

nápomocná než represivní nebo sankční. 

Úmluva je mezi univerzálními a regionálními smlouvami o lidských právech 

výjimečná.
270

 Ukládá státům povinnost přijímat opatření k podpoře  pravidelné školní 

docházky.  Výraz „pravidelná“ znamená něco jiného než „povinná“ školní docházka. 

Pravidelnost vyučování předpokládá učení. Aktivní učení předpokládá získání opravdového 

vědění a porozumění. Podle Úmluvy nestačí, že jsou děti zapsány do základní školy.  Žáci      

a žákyně musí základní školu skutečně navštěvovat a učit se tam. Smluvní norma zavazuje 

státy k preventivním opatřením primární a sekundární povahy, která předcházejí předčasnému 

ukončení základní školní docházky nebo záškoláctví. Úmyslem tvůrců Úmluvy bylo řešit 

problém docházky sociálně nápomocnými opatřeními individuální a kolektivní povahy.
271

 

Podle jejich záměru není společensky žádoucím prostředkem individuální či kolektivní 
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represe a sankce. Opatření mají vést děti k získání anebo znovunabytí příznivého postoje ke 

vzdělání a pravidelné školní docházce. 

Sociálními příčinami záškoláctví jsou v globálním rozměru diskriminační praktiky 

směřující proti dětem příslušejícím k menšinám, původnímu obyvatelstvu anebo k dětem 

z venkovských oblastí.
272

 Individuálními příčiny institucionální povahy jsou různé. Příčiny 

začínají u slabé sounáležitosti dítěte s třídním kolektivem, absence žákovských pout, 

pokračují přes různé formy školního obtěžování a končí u školní šikany a násilí. K nim se 

připojují také pedagogické příčiny na straně školy, například nezáživné a nepraktické 

vzdělávací programy, didaktika nepřizpůsobená zájmu žáků a žákyň anebo nedostatečné 

zapojení dětí do forem participace na životě školy. 

 

6. 2. 4 Bezplatné vzdělání 

Bezplatnost základního vzdělání je ve společenské kauzalitě následkem jeho povinnosti.
273

 

Bezplatnost bývá obhajována anebo odmítána především argumenty hospodářského původu. 

Tyto argumenty přehlížejí, co znamená výchova a vzdělání per se pro jednotlivce. Nechápou 

vzdělání jako vnitřní nehédonistickou hodnotu a ctnost.
274

  Taktéž nevnímají primární 

závislost bezplatnosti na povinnosti základního vzdělání.  

Jeden ze stěžejních hospodářských argumentů ve prospěch bezplatnosti zdůvodňuje, 

že vzdělání je významnou veřejnou investicí.
275

 Vzdělané dítě vrátí vynaložené prostředky 

společnosti během své budoucí pracovní aktivity. Je-li vzdělání osobní, soukromou investicí 

či kapitálem, což je protichůdný argument, měla by nést náklady jeho vzdělání rodina nebo 

v budoucnosti dítě samo. 

Dítě nést náklady nemůže, neboť není hospodářky činné, je ekonomicky závislé. 

Nadto by to odporovalo zákazu dětské práce, která dítěti zabraňuje ve vzdělání. Přesto se 

objevují závažná soudní rozhodnutí, která obhajují spojení vzdělání a dětské práce pro děti 

mladší 14 let. Nejvyšší soud Indie prosadil přístup „učit se a vydělávat“ (learn and earn), kdy 
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dítě může vykonávat práci, která není pro něj nebezpečná, v nejvyšším  rozsahu šesti hodin 

denně se dvěma hodinami vyučování, jehož náklady hradí zaměstnavatel.
276

 

Ponese-li náklady na vzdělání rodina, její sociální a ekonomická slabost vyloučí dítě 

ze vzdělání. Rodina nemusí mít základní prostředky na zajištění přístupu dítěte ke vzdělání. 

Sociální situace vícečlenné rodiny může znepřístupnit vzdělání několika dětem. 

Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva argumentuje, že povaha normativní 

podmínky bezplatnosti základního vzdělání je jednoznačná.
277

 Používá pro vysvětlení 

jednoznačnosti teleologický argument. Účelem bezplatnosti je zajistit dostupnost 

(availability) základního vzdělání pro každé dítě. V teleologickém výkladu se slučují tři 

podmínky: povinnost (munus) a bezplatnost (gratis) vzdělání pro všechny (omnes).
278

 Ani 

dítě, ani rodiče nebo zákonní zástupci nemají hradit žádné poplatky za veřejné základní 

vzdělání. Veřejné vzdělání by se fiskálním obratem změnilo ve vzdělání soukromé neboli 

zpoplatněné. Zavedení poplatků by mohlo často vyvolat sociálně regresivní účinky.
279

 

Základní vzdělání by se stalo finančně nedostupné pro děti z rodin s nízkými příjmy. 

Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva výlučně interpretuje čl. 13 odst. 1 

písm. a) mezinárodního paktu. Jeho výklad se úmyslně nevztahuje k Úmluvě. Přesto je 

použitelný per analogiam vůči univerzálnímu právu dítěte na základní vzdělání, a to nejen na 

základě argumentu od většího k menšímu (a maiori ad minus).  

Protilehlým argumentem je ovšem výklad, který využívá přípravné práce na Úmluvě. 

Některé státy během kodifikačních jednání navrhovaly, aby bylo základní vzdělání bezplatné 

co nejdříve, jakmile to okolnosti dovolí
280

 nebo jakmile to dostupné národní zdroje umožní.
281

 

Poukazovaly na sociální a hospodářské okolnosti  řady rozvojových i vyspělých států. Proto 

požadovaly postupné uskutečňování smluvní podmínky bezplatnosti. Další návrh spočíval v 

uložení  kratší odkládací podmínky: bezplatnost základního vzdělání měla být zavedena co 

nejdříve.
282

 

Japonský výklad významu výrazu „bezplatné“ základní vzdělání se odlišoval od 

pozměňujících návrhů textu čl. 28 Úmluvy. Zamýšlený výklad měl snižovat právní účinky 
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smluvní normy tak, že by stát mohl učinit základní vzdělání přístupným všem dětem.
283

 

Způsobové sloveso mělo založit zvláštní právní stav. Právní úprava měla vyvolat následek, že 

se bezplatnost bude výhradně vztahovat na sociálně slabé děti. Tímto výkladem by 

spravedlnost, jež tkví ve formální  rovnosti zacházení, nahradila sociální spravedlnost.
284

 

S dětmi by se ve vztahu k bezplatnosti nezacházelo stejně. 

Argument normativního obsahu poukazuje na formulační rozdíl mezi čl. 13 odst. 1 

písm. a) a čl. 28 odst. 1 písm. a). Právu na základní vzdělání podle Úmluvy neodpovídá 

bezprostřední smluvní povinnost požadující chování, nýbrž povinnost dosáhnout výsledku 

(obligation of result), který smluvní norma předkládá.
285

 Mimoto Úmluva nemá obdobné 

ustanovení, jako čl. 14 mezinárodního paktu.   Smluvní ustanovení ukládá vypracovat 

podrobný plán opatření k zavedení bezplatného základního vzdělání. Výbor pro práva dítěte 

doporučoval řadě smluvních stran takový akční plán vypracovat.
286

 Názor Výboru je ve věci 

bezplatnosti srozumitelný a jednoznačný. Výbor pokládá bezplatnost za podstatnou podmínku 

pro výkon univerzálního práva dítěte na základní vzdělání. Bezplatnost není žádný 

programový požadavek normativní povahy. Jeho implementace se dlouhodobě neodkládá. 

Smluvní strana musí jednat co nejspěšněji a účinně. Kdyby tomu tak nebylo, nerozlučná 

trojice normativních podmínek munus + gratis + omnes by se negovala. 

Bezplatnost základního vzdělání není bez hranic; vyvěrá z reálné možnosti státu. Je to 

normativní požadavek sociálně a hospodářsky podmíněný. Stát jako povinný subjekt nemůže 

být Herkulem, který sám ponese břemeno veškerých výdajů na vzdělání. Stát by se pod 

takovou zátěží zhroutil. O některé náklady se dělí s rodinou.
287

 Obsah smluvní povinnosti 

státu je vskutku jednoznačný. Smluvnímu státu se zakazuje, aby rodičům nebo zákonným 

zástupcům ukládal jakékoli přímé náklady (školné, poplatky či podobné výdaje) spojené se 

základním vzděláním. Stát nesmí ukládat ani nepřímé výdaje, například nákladné školní 

uniformy, které by byly bezpodmínečné pro povinnou školní docházku. Nepřímé výdaje 

nesmí být rovněž vydávány za dobrovolné příspěvky, ačkoli jimi de facto jsou.
288
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To je zakazující složka dohodnuté bezplatnosti. Bezplatnost má také složku 

přikazující, která se vztahuje k veřejným výdajům na vzdělání.
289

 Český Ústavní soud se 

pokusil osvětlit přikazující i zakazující složku: „Bezplatnost vzdělání nepochybně znamená, že 

stát nese náklady na zřizování škol a školských zařízení, na jejich provoz a údržbu, především 

však nevyžaduje tzv. školné, tedy poskytování vzdělání na základním a středním stupni za 

úplatu.“
290

 

Jeho soudní přístup obhajuje hospodárnost a fiskální šetrnost, což se jeví jako 

společenská nevyhnutelnost. Selhává ale v ekonomické klasifikaci veřejných výdajů na úrovni 

veřejné správy, neboť výslovně  nepoužil rozlišující schéma výdajů. Spíše se soustředí na 

výdaje přímé než nepřímé. Jeho zdůvodnění nepřihlíží k příležitostným výdajům na bezplatné 

školní vzdělávání a jejich omezení.
291

 Bezplatnost in extenso znamená pro účely a právní 

kontext podstatně více, než předepisuje Ústavní soud jako povinnost státu, ať vyvěrá 

z mezinárodního či ústavního práva. Soud mohl také zahrnout do rozvahy rozbor výdajů, 

které rodina na vzdělání dítěte vynakládá.
292

  Školní výdaje musí být pro rodinu sociálně 

únosné a dlouhodobě snesitelné. Nesmí ohrozit dostupnost základního vzdělání v jeho 

úplnosti a kvalitě pro každé dítě.  

To je druhé interpretační i argumentační selhání.  Ústavní soud přehlíží velmi složitou 

souvztažnost mezi veřejnými výdaji na vzdělání a dosažením účelu práva dítěte na vzdělání. 

Přitom by v mezích rozumnosti neměla působit jediná ústavně právní metoda coby normativní 

dovolení, jak zajistit bezplatné základní a střední školství na požadované úrovni, aby mohly 

děti dosáhnout účelu vzdělání na rozdílných stupních a v jeho rozmanitých formách.
293

 Přitom 

je prokázáno, že neexistuje žádná bezprostřední závislost mezi vysokými výdaji na vzdělání   

a jeho kvalitou. Proto je nutné spoléhat na účelné vynakládání veřejných výdajů, které mají za 

následek reálné kvalitativní změny v úrovni vzdělanosti dětí. 

Výklad učiněný Ústavním soudem je v deduktivní i induktivní geometrii povrchní 

judiciální záležitostí. Výklad není ve věci rozsahu bezplatnosti souborným procesem 

vysvětlování a porozumění. Takový výklad by důkladněji odpověděl na položenou otázku 

bezplatnosti základního a středního vzdělání.  Ústavní soud nevykládá právo dítěte na 

vzdělání jako orgán ústavnosti, jenž chrání subjektivní veřejná práva. Soud spíše přejímá 

exekutivní náhled opřený o zužující ekonomická hlediska.  
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 TOMASEVSKI, K., op. cit. 21, s. 27. 
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 Tamtéž: „Stát tedy může požadovat úhradu části nákladů v souvislosti s realizací práva na vzdělání a vláda 
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 Srov. americký případJefferson v. Hackney, 406 U. S. (535), 546-547, 32 L. Ed. 2d 285, 296 (1972). 
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Ústavní soud používá v nepatrnosti normy systematického a účelového výkladu pro 

vysvětlení individuálního a společenského významu bezplatnosti. V rámci systematického 

výkladu by musel použít zásadu rovné příležitosti,
294

 která se nachází v úvodu čl. 28 Úmluvy. 

Měl přihlédnout k jedné z forem rovné příležitosti. Měl rovněž určit, která z forem rovné 

příležitosti (meritokratická, distributivní, sociální nebozaměřená na dítě jako subjekt práv) je 

použitelná pro řešení bezplatnosti základního a středního vzdělání. Nadto Ústavní soud zcela 

opomíjí zásady sociální spravedlnosti a ekvity, sociálního zájmu ve vzdělání, jež jsou pro 

posuzování bezplatnosti spoluurčující.
295

 

Účel subjektivního práva dítěte ulpívá v hodnotové skutečnosti, že úplného                  

a kvalitního základního vzdělání má nabýt každé dítě bez sociálního rozdílu. Nestačí pouze 

vynakládat prostředky na zřizování škol a školských zařízení, na jejich provoz a údržbu           

a nevyžadovat školné. Vzdělání je podle  Deweye prostředkem kontinuity společnosti a také 

trvalou formou života konkrétního dítěte.
296

 Vzdělání je primárně individuální                         

a nehédonistickou hodnotou a ctností, ale také společenskou, kosmopolitní či globální 

hodnotou.
297

 

 

6. 3 Právo na střední vzdělání 

Vzdělání má v jakékoli školské soustavě různé formy a úrovně. Je to výsledek autonomního 

vývoje formálního vzdělávání v rozmanitých státech světa. Střední vzdělání se liší stát od 

státu.
298

 Čl. 28 odst. 1 písm. b) Úmluvy stanoví jednotný normativní základ pro univerzální 

právo dítěte na střední vzdělání.
299

 Současně tato norma uznává různorodost forem (different 

forms of secondary education) a úrovní středního vzdělání jako nevyhnutelnou skutečnost.  

Formální vzdělávání je záměrně stupňované a přibližně koresponduje s vývojovými 

cykly dítěte. Vyučování a zejména učení musí tento vývoj dítěte předbíhat a vytrvale ho 

stimulovat.
300

  Střední vzdělání navazuje na ukončené základní vzdělání. Jeho sociální funkce 

je nejméně trojí. Poskytuje žákům a studentům všeobecné vzdělání anebo odborné 
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 Report of the Special Rapporteur on the right to education, Kishore Singh, General Assembly, sixty-seventh 

session, UN Doc. A/67/310, 15 August 2012, s. 23. 
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296

 DEWEY, J., op. cit. 36, s. 3. 
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 Report of the Special Rapporteur on the right to education, Kishore Singh, General Assembly, sixty-seventh 
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 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 13 (Twenty-first session, 1999), 

The Right to education (article 13 of the Covenant), UN Doc. E/C.12/1999/10, s. 4. 
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vzdělání.
301

 Střední vzdělání by mělo současně vyvolat stimulující účinek u dítěte, probudit 

jeho trvalý zájem o celoživotní vzdělávání jako poznanou nutnost.
302

 Kvůli třem funkcím je 

střední vzdělání nenahraditelným edukačním stupněm. 

Jazyk normativní věty, která vyjadřuje právo na střední vzdělání, klade určité 

pochybnosti. Normativní věta začíná slovy „Státy…podporují (encourage,  encouragent) 

rozvoj různých forem středního vzdělání zahrnujícího všeobecné a odborné vzdělání.“ 

Normativní věta není sepsána v absolutním smyslu a navozuje sémantické nejasnosti.
303

  Ve 

smyslu ustanovení není střední vzdělání dostatečně rozvinuté a nalézá se v některých státech 

in statu nascendi. Z  jazykového výkladu lze dovodit, že smluvní státy mají za povinnost 

rozšiřovat a rozrůznit středoškolské vzdělávací příležitosti pro adolescenty. Teleologický 

výklad sděluje vlastnosti středního vzdělání: jeho sociální užitečnost a nepostradatelnost pro 

nejplnější rozvoj dítěte ve smyslu čl. 29 Úmluvy.  

Deontická „měkkost“ smluvní normy vyplývá z jiné sociální skutečnosti. Tou je 

bezplatnost středního vzdělání pro každé dítě, kterou smluvní norma staví jako postupný 

globální cíl.
304

 Norma ukládá povinnost přijmout zákonné opatření, aby se bezplatnost 

středního vzdělání transformovala v závaznou vnitrostátní povinnost.
305

 

Úmluva nezaručuje bezplatnost středního vzdělání. Bezplatnost je totiž za hranicí 

reálné možnosti řady států.
306

 U práva na základní vzdělání je bezplatnost imperativní formou 

jeho výkonu. Kdežto u středního vzdělání je bezplatnost očekávaným cílem. Cílem, jenž 

úplně otevírá dostupnost a přístup všech dětí ke střednímu vzdělání. Cíl neznamená, že stačí, 

aby se stát o jeho dosažení pokusil. Musí být státy co nejdříve splněn. V této souvislosti 

Výbor pro práva dítěte upozorňuje státy, aby rodinné náklady na střední vzdělání nepřekročily 

únosnou míru a byly snesitelnými.
307

 Jinak by byla ohrožena aplikace zásady rovné 

příležitosti. 

Čl. 28 odst. 1 písm. b) neodkazuje přímo na zásadu rovné příležitosti. Nicméně 

využívá její praktické možnosti a sociální funkce. Distributivní forma rovnosti příležitosti 

předpokládá v souladu se zásadou rozdílu (the difference principle) poskytování stipendií 
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 HODGKIN, R., NEWELL, P., op. cit. 284, s. 379. 
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sociálně znevýhodněným žákům. Podpora přímo míří k jednomu cíli: střední vzdělání ve 

všech formách a stupních musí být otevřené každému dítěti. Dosažení rovnosti příležitosti 

v její substantivní formě je příkazem de lege lata.
308

 

Subjektivní právo na střední vzdělání je souběžně nárokem jak na všeobecné, tak na 

odborné (technické) vzdělání. Požadavek nabytí objektivního vědění a porozumění je 

individuálně nutný a věčný. Naproti tomu objektivní globální změny v rozvoji vědy, 

technologií a výroby, které zastiňují ostatní sociální metamorfózy, vyžadují učinit technické     

a odborné vzdělání nevyhnutelnou edukační formou na různých stupních studia. Technické    

a odborné vzdělání je nedílnou součástí nižšího i vyššího středního stupně. Jak požaduje 

UNESCO, technické a odborné vzdělání by mělo být rozšířeno do vysokoškolské formy 

vzdělání.
309

 

Mezi Všeobecnou deklarací lidských práv, Mezinárodním paktem o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech a Úmluvou o právech dítěte není jazykové, a tím názvoslovné 

jednoty. Mezinárodní akty obsahují sousloví „odborné vzdělání“ a „technické a odborné 

vzdělání“. Název Úmluvy UNESCO o technickém a odborném vzdělání z roku 1989, která 

byla otevřena státům k podpisu ve stejném roce jako Úmluva o právech dítěte, je zcela 

výmluvný.  Úmluva rozšiřuje vlastní předmět a účel v odborném vzdělání o technickou 

část.
310

 Úmluva vysvětluje, jak složitý a strukturovaný význam má její základní frazém. 

Technické a odborné vzdělání odkazuje na všechny formy a úrovně vzdělávacího procesu 

zahrnující, a to kromě všeobecných vědomostí, studium technologií a souvisejících věd a 

nabytí praktických dovedností, know-how, postojů a porozumění, jež se vztahují k povoláním 

v různých odvětvích hospodářského a sociálního života.
311

 Odborné vzdělání je v obvyklém 

významu formou, která připravuje děti k výkonu určitého povolání nebo zaměstnání.
312

 

Dewey rozebral průnik vědy a průmyslu a jeho záporný vliv na vzdělání již v 19. 

století. Nové výrobní vazbě se muselo přizpůsobit základní i střední vzdělání. Domácí 

výrobní středisko přestalo být s rozvojem industriální výroby výkonným pracovním 
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prostředím, mateční půdou přenosu každodenní pracovní zkušenosti mezi dospělými               

a dětmi.
313

 Přirozenost práce domácího střediska se zvolna vytratila. A škola jeho přirozenost 

nepřevzala. Dewey argumentuje, že škola jako forma lidské přirozenosti musí být spojena se 

životem.
314

 Proto je důležité do škol zavést aktivní zaměstnání, které duch školy oživuje.
315

 

Dewey nesnáší dualismy, a proto vychází z jednoty všeobecného a odborného vzdělání. Hledá 

totiž přirozený řád ve vzdělávací jednotě a jedinosti, jež má vztah k  jednotnému účelu.
316

 

Technické a odborné vzdělání se vyvíjí opačným směrem. Sestává ze dvou základních 

složek. Tato forma může být popsána jako kompozitní vzdělávání.
317

 Takové vzdělání vnitřně 

spojuje teoretické a praktické vědění včetně porozumění a praktické dovednosti i schopnosti 

nutné pro výkon konkrétního povolání. Proto je technické a odborné vzdělání v řadě států 

organizováno jako duální systém. Je to pragmatická syntéza teoretické a praktické přípravy 

začleněné do formálního i neformálního vzdělávání dětí.
318

 

 

6. 4 Právo na vysokoškolské vzdělání 

Právo na vysokoškolské vzdělání by mohlo být pro dítě nicotou: nudum ius.
319

  Formálně 

právním argumentem, který popírá smysluplnost práva dítěte na vysokoškolské vzdělání, je 

věk. Právo na vysokoškolské vzdělání jako nudum ius  by bylo bezobsažné, ryze formální, 

protože dítě by nemohlo nabízenou příležitost využít. Podstatným, i když neabsolutním 

předpokladem pro pokračování ve vysokoškolském studiu je střední vzdělání ukončené 

maturitou. Zkoušku dospělosti vykonávají děti zpravidla ve věku vyšším než 18 let. 

O vysokoškolské vzdělání se zpravidla ucházejí zletilí, kteří mají dětství jako formu 

života za sebou. Přesto se uvedené zdůvodnění neuplatňuje.
320

  Někdy se děti ucházejí o 

přijetí na vysokou školu a nemusí se jednat o výjimečně nadané studentky nebo studenty. 

Nemusí to být nutně uchazeči, kteří prokazují mimořádné schopnosti a způsobilost studovat 

v určité formě či stupni vysokoškolského programu. 
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Právo dítěte na vzdělání je formou veřejného právního nároku
321

 a nikoli formou 

právní možnosti.
322

 Předchozí výrok nemusí platit pro právo dítěte na vysokoškolské vzdělání.  

Důvodem není jemná sémantická rozdílnost francouzského a anglického textu Úmluvy. 

Rozdílnost nemá žádný utajený význam. Smyslem obou normativních vět je totéž: zpřístupnit 

vysokoškolské vzdělání všem podle schopnosti. To by mohla být idealistická normativní 

představa, která postrádá jak subjektivní, tak objektivní opodstatnění. Odpověď je záporná. 

Na rozdíl od středního stupně není vysokoškolské vzdělání všeobecně přístupné.
323

 

Všeobecná přístupnost vysokoškolského vzdělání není na univerzální úrovni zaručena. Přístup 

ke vzdělání závisí na schopnosti každého dítěte.
324

 Normativní věta se nevztahuje k nadání či 

zásluze, nýbrž ke schopnosti. 

Schopnost dítěte je vnitřní nehédonistickou hodnotou.
325

 Schopnost má společenský 

význam,
326

 a proto je ověřována jako osobní předpoklad uchazeče o vysokoškolské studium. 

Schopnost vyjadřuje v sumárním smyslu, jak je dítě intelektuálně a empiricky na 

vysokoškolské studium připraveno.
327

 Dítě může a musí tuto schopnost v určitém okamžiku 

projevit, pokud se to po něm normativně požaduje. Proto má každé dítě právo ucházet se o 

přijetí na vysokou školu. Jakmile splní podmínku schopnosti, má právo být ke studiu přijato a 

také právo na vysoké škole studovat. 

Dítě musí vyhovět schématu intelektuální či empirické schopnosti, jež určuje a mění 

podle vlastní potřeby vysoká škola nebo ve veřejné vysokoškolské soustavě to může činit 

rovněž stát. Ten může ověřování individuální schopnosti nepožadovat nebo zrušit a třeba 

stanovit za jedinou podmínku pro přijetí na vysokou školu ukončené střední vzdělání. Stát 

ponechává rozhodnutí na veřejných vysokých školách jako vzdělávací instituci 

s akademickou svobodou. Partikulární svoboda vysoké školy je argumentem výchozím           
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i konečným. Druhou podmínkou jsou reálné možnosti vysokých škol přijímat uchazeče          

o studium.
328

 

Třetí podmínkou stojící zcela v pozadí je sociální situace rodiny uchazeče. Smluvní 

norma výslovně nezmiňuje požadavek bezplatnosti vysokoškolského vzdělání. Naopak norma 

ukládá státům povinnost zajistit přístup k vysokoškolskému vzdělání. Účelový výklad výrazu 

„přístupnost“ nic nezamlčuje. Podle Úmluvy i paktu by se právo na vysokoškolské vzdělání 

mělo postupně stát bezplatným, pokud se tak již nestalo.
329

 

  Právo Evropské unie jako samostatná právní forma upravuje bezplatnost vzdělání 

odlišně.
330

 Soudní dvůr Evropské unie posuzuje otázku vzdělání uvnitř unijního práva              

v normativní souvislosti se svobodou pohybu osob a služeb.
331

  O vzdělání  rozhoduje Soudní 

dvůr mimo jiné jako o druhu poskytované služby.  Služba je ve smyslu unijního práva  

placeným vztahem mezi poskytovatelem a příjemcem.
332

 Dvůr ve věci Belgický stát proti 

Humbelovi uvádí, že se vnitrostátní vzdělávací systém nezapojuje do výdělečných činností, 

nýbrž si plní veřejné povinnosti vůči obyvatelstvu. Jeho působení je hrazeno z veřejných 

zdrojů a nikoli placeno žáky nebo jejich rodiči.
333

 Děti nebo jejich rodiče musí někdy hradit 

vyučovací nebo přijímací poplatky, aby přispěli k operativním nákladům vynakládaným na 

školství.  Přesto nemůže být veřejné vzdělání pokládáno za službu. To ovšem neznamená, že 

některá forma nebo stupeň vzdělání nelze považovat za službu ve smyslu unijního práva. 

Vysokoškolské vzdělání takovou placenou formou může být anebo se jí kdykoli stát.
334

 

Právo Evropské unie není v normativním konfliktu s Úmluvou.
335

 Úmluva nepřikazuje 

bezplatnost vysokoškolského vzdělání, nýbrž předpokládá, že je aproximační právní 

možností. Pakt a Úmluva se ubírají jedním směrem. Obě mezinárodní smlouvy straní 

bezplatnosti, aby se všechny formy a stupně vzdělání mohly otevřít dětem. Kdežto právo 

Evropské unie dovoluje vyvolat protichůdné právní účinky. Členský stát Evropské unie může 
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zpoplatnit veřejné vysokoškolské vzdělání buď zavedením školného, anebo uložením 

zápisného jakéhokoli druhu. 

 

6. 5 Právo na informace a poradenskou službu 

Právo dítěte na informace a poradenskou službu zaujímá výjimečné postavení mezi všemi 

univerzálními smlouvami o lidských právech. Žádná jiná univerzální smlouva nezaručuje 

každému dítěte takové lidské právo. V partikulárním právu evropského světadílu se objevuje 

příbuzná smluvní úprava. Ve smlouvě Rady Evropy přiznává čl. 9 Evropské sociální charty
336

 

právo na poradenství při volbě povolání každé osobě, včetně dítěte.
337

 Mimo okruh práv 

člověka platí pro český stát Úmluva č. 142 Mezinárodní organizace práce o poradenství pro 

volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů.
338

 Právo tohoto druhu má 

hluboké morální zdůvodnění. Volba vzdělání a povolání je jednou z nejdůležitějších životních 

voleb. Tato volba je opakovanou individuální příležitostí. Dítě se nejdříve rozhoduje, což je 

nejobvyklejší, mezi všeobecným a odborným vzděláním.
339

 Posléze se rozhoduje ohledně 

vysokoškolského vzdělání, kde právně neplatí všeobecná přístupnost.
340

 

Univerzální smluvní ustanovení mlčí o bezplatnosti, kdežto závěrečná část evropské smluvní 

normy ukládá povinnost poskytovat mládeží a dětem školního věku pomoc zdarma. Čl. 28 

odst. 1 písm. požaduje, aby informace a poradenská služba v oblasti vzdělání a odborné 

přípravy k povolání byly dětem dostupné (available) a přístupné (accessible).
341

 Smluvní 

ustanovení neurčuje, kdo informace a poradenskou službu dětem poskytuje.  Stát má 

pravomoc zvážit, komu výkon povinnosti svěřit. Smluvní povinnost má povahu povinnosti 

požadující dosažení výsledku. Lze předpokládat, že obvyklým informačním místem jsou školy 

a obce, které jsou dostupným i přístupným prostředím pro děti. To jsou místa, kde děti 

přirozeně a dlouhodobě prodlévají. 

Podle systematického výkladu musí být vedle čl. 28 odst. 1 písm. vzata do úvahy 

zásada rovné příležitosti. Všechny děti musí mít na základě rovné příležitosti přístup 
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k informacím a poradenské službě.  Příležitost musí být skutečná a nesmí být prázdná, jinak 

by se právo dítěte na informace a poradenskou službu proměnilo v nudum ius.
342

 Skutečná 

příležitost předpokládá tři vlastnosti. První vlastností je, aby dítě a rodiče o existenci 

vzdělávacích a odborných příležitostí věděli. Druhá vlastnost spočívá v tom, že příležitosti 

jsou vícestranné povahy. Dítě nemůže být postaveno před jedinou možnost, jinak postrádá 

skutečnou volbu jako svobodné rozhodnutí alespoň mezi třemi variantami. Třetí vlastností je, 

aby byly příležitosti pro dítě reálně otevřené a nikoli uzavřené, jinak nemohou být v jeho 

životě užitečnými.
343

 

Normativní věta, která uznává právo dítěte a souvztažnou povinnost ukládá státu, 

nevysvětluje sousloví „poradenská služba“.
344

 Systematický výklad využívá platné smluvní 

nebo obyčejové normy včetně obecných zásad právních, které napomáhají interpretovat 

významově nejednoznačné sousloví. Systematický výklad in extenso připouští využít 

nezávazné mezinárodní akty ve formě doporučení. Takovým aktem v oblasti vzdělání je 

doporučení UNESCO o technickém a odborném vzdělání revidované v roce 2001.
345

 To 

v kapitole VII stanoví, jak používat sousloví ve veřejné praxi.
346

 Poradenská služba je 

pojímána jako proces, který je nedílnou součástí celého vzdělávacího systému. Jeho účelem je 

poskytnout účinnou pomoc jednotlivcům, aby mohli vědomě i pozitivně rozhodovat o volbě 

vzdělání a povolání. Vzdělávací volba je rozhodnutím o formě, stupni, programu vzdělání, 

přičemž nepominutelnou součástí takové volby je výběr jednotlivých předmětů.
347

 Volba 

povolání je výběrem všeobecné a odborné přípravy pro výkon určitého povolání.  

Tato volba je volbou dítěte pro sebe i pro společnost. Takovou volbou dítě tvoří 

vlastní životní plán, což je ontologický projev pozitivní svobody. Dítě si musí být vědomo 

svých zájmů, schopností a nadání, což usnadňuje vlastní zformování existenciálního údělu. 

Volba není konečným rozhodnutím, které směřuje k jednomu osobnímu cíli. Volba musí 
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ponechávat prostor pro sociální změnu: nenadálosti a vytrvalé proměny magmatického života 

člověka. 

 

6. 6 Právo na humánní školní kázeň 

Předmět a účel Úmluvy je ve vztahu k právu dítěte na humánní školní kázeň výjimečný. 

Žádná univerzální ani regionální smlouva normativně netematizuje takový objekt úpravy. 

Žádná mezinárodní smlouva neupravuje takové právo jako nárok dítěte. Přesto, že Úmluva 

platí více než dvacet let, v odborném názvosloví se jednotné pojmenování tohoto práva dítěte 

dosud neustálilo.
348

 Právo coby nárok vystihuje jeden podstatný znak: slučitelnost kázně 

s lidskou důstojností dítěte i ostatními právy, která státy v Úmluvě uznaly. 

Rousseau chápe negativní výchovu jako prvotní. Dítě musí být uchráněno před 

nepravostmi a omyly.
349

 Kantovo uvažování se rozvíjí na obdobném argumentačním poli. 

Avšak Kant vidí dítě v univerzálním společenství, čímž se vzdaluje Rousseauově výchově 

dítěte v soukromí domova.  Kant spojuje kázeň, výchovu a vzdělání imperativní sponou 

humanity.
350

 Jeho humánní myšlenky jsou pronikavé vůči školní kázni. Kant ovlivňuje 

povahu a obsah práva dítěte na školní kázeň.
351

 

Herbart navazuje na Kanta. Vnímá prvotně instrumentální vztah kázně a vzdělání.
352

 

Podle Herbarta ovládá instrumentální vztah dvojakost. V jejich bezprostředním vztahu slouží 

školní kázeň vyučování. Ve zprostředkovaném čili nepřímém vztahu kázeň napomáhá utvářet 

charakter dítěte. V této souvztažnosti zůstává kázeň prostředkem výchovy a nikoli 

axiologickým cílem či společenskou anebo nehédonistickou individuální ctností.
353

  

V behaviorálním smyslu může být kázeň chápána jako množina kolektivního chování dětí, 

která pomáhá vzdělávat. Tak kultivuje osobnost dítěte. 

Teleologický výklad smyslu normy má jeden výsledek.  Výsledek vyvěrá z morálního 

argumentu, že se děti nemohou rozvíjet pouze přirozeně a živelně a tímto spontánním 

způsobem dojít k dospělosti.
354

 Jejich život, chování a jednání vyžadují sociální kontrolu        
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a kázeň. Škola coby zvláštní forma společenského soužití určitý stupeň kázně vyžaduje. 

V případu King v. Beaufort County Board of Education Nejvyšší soud Severní Karolíny 

odkazuje na teleologický argument, že maličko (modicum) kázně a pořádku jsou podstatné 

proto, aby mohla být vykonávána vzdělávací funkce školy.
355

 Přesto se objevují pedagogické 

názory, které školní kázeň odmítají, poněvadž potlačuje svobodný rozvoj dítěte.
356

 V  názoru 

se zračí morální protiargument přirozeného až živelného rozvoje dítěte, jenž by mohl sahat až 

k Rousseauovi. Jeho ideovým kořenem je krajní liberální uvažování. 

Teleologický výklad smluvní normy zdůvodňuje objektivní nutnost školní kázně.
357

 

Bez kázně nejsou vyučování a výcvik možné. Bez sebekázně není možné zase učení. Úmluva 

předpokládá absolutní souvztažnost vzdělání a kázně. Předpokládá také školní řády,
358

 

všeobecné i operativní předcházení nekázně nebo kázeňská opatření.
359

  Aniž by Úmluva 

vymezila kázeň,
360

 stanoví její humánní povahu a vnitřní normativní hranice.
361

 Předpokládá 

také normativní hranice vnější, k nimž lze dospět na základě systematického výkladu 

ustanovení podle relevantních obyčejových nebo smluvních norem mezinárodněprávního 

systému. 

Školní kázeň musí být nahlížena skrze práva dítěte. Kázeň nesmí být pro dítě ani 

krutá, ani nelidská ani ponižující. Trojice výrazů ze slovníku lidských práv naplňuje 

normativní obsah zákazu. Výrazy se vztahují k přirozené důstojnosti člověka. Školní kázeň 

nemůže a nesmí odporovat lidské důstojnosti. Lidská důstojnost předurčuje i určuje 

normativní obsah ustanovení. Lidská důstojnost znamená, že lidské bytosti jsou subjektivními 

i objektivním cíli zároveň a nikdy prostředky.
362

 Podle Kanta patří děti do říše cílů, do 

univerzálního lidského společenství.
363

 Ovšem podle jeho názoru děti do univerzálního 

společenství patří pouze jako objekty lidské důstojnosti a nikoli jako subjekty lidské 
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důstojnosti.
364

 Děti v jeho vysvětlení nemohou být subjekty lidské důstojnosti, neboť nemají 

svobodnou vůli
365

 a nejsou schopny omezovat vlastní přání nebo tužby.
366

 

Nesmluvní a smluvní univerzální normy Kantovy myšlenky vyvracejí. Dohodnuté 

normy potvrzují obrácenou společenskou zkušenost. Děti jsou subjekty lidské důstojnosti. 

Dětem imperativně patří právo na lidskou důstojnost.
367

 To je absolutní a univerzální morální 

norma. Morální normu jako rozumné společenské kontinuum vyjadřují první řádky 

Všeobecné deklarace lidských práv.
368

 Pojem důstojnosti vyžaduje, aby každé dítě bylo 

uznáno, respektováno a chráněno jako subjekt práv a jako jedinečná a cenná lidská bytost       

s individuální osobností, zvláštními potřebami, zájmy a soukromím.
369

 Taková bytost je cenná 

pro sebe i pro společnost. Právo dítěte na lidskou důstojnost je právem absolutním.
370

 Takové 

absolutní právo má podstatnou oporu v morálním zdůvodnění. 

Děti mají zájmy, děti mohou utrpět újmu a jsou schopny rozumného a úmyslného 

jednání.
371

 V konkrétní formě sociálního prostředí, ve škole, musí být kognitivní zájmy dítěte 

naplněny. Dítě musí být ve školním prostředí ochráněno před újmou a také tam musí mít 

možnost uplatnit vlastní rozumné jednání. Kázeň ve škole není pouhým prostředkem vzdělání, 

ale souběžně sociálním cílem a individuální nehédonistickou hodnotou. 

Čl. 28 odst. 3 Úmluvy nemůže být vyňat z vnitřní souvislosti, a tím z hermeneutického 

výsledku: porozumění. Smluvní norma vnitřně souvisí s čl. 19 Úmluvy, který chrání dítě před 

jakoukoli formou tělesného a duševního násilí, urážení nebo zneužívání, zanedbávání nebo 

nedbalého zacházení, trýznění nebo vykořisťování.
372

 Kázeň nesmí zahrnovat žádná opatření 
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spočívající v tělesném nebo netělesném trestání. Proto Výbor pro práva dítěte vysvětluje, co 

znamená tělesné a netělesné trestání. Jeho vysvětlení reaguje na univerzální praxi tělesného     

i netělesného trestání ve školství, které, jak seznává, je stále univerzálně rozšířeno.
373

 

Výbor používá pro každou definici jinou formu, buď intenzionální, nebo 

extenzionální. Prvně jmenovaná definice vymezuje sousloví „tělesné trestání“ jako jakékoli 

trestání, které používá fyzickou sílu a je zamýšleno způsobit určitý stupeň bolesti nebo 

nepohodlí jakkoli lehké.
374

 Definice spoléhá na uzavřený definiční trojúhelník. První znak je 

objektivní povahy a představuje ho fyzická síla, kdežto druhý znak je subjektivní: úmysl 

trestajícího. Třetím znakem je újma spočívající ve vyvolání tělesné bolesti či jakéhokoli 

nepohodlí. Intenzionální definici doplňuje definice extenzionální. Výbor v otevřeném výčtu 

seznamuje s různými formami tělesného násilí.
375

 

Extenzionální definice netělesného trestání je otevřená. Definice poukazuje na 

nežádoucí, zakázaná jednání, která Výbor pro práva dítěte vyjadřuje konativními slovesy. 

Výbor příklady odkazuje na netělesné trestání, které podceňuje, pokořuje, zostuzuje, obětuje, 

ohrožuje, děsí nebo zesměšňuje dítě.
376

 Výbor používá namísto intenzionální definice 

extenzionální. Tím možná chybuje, protože definice postrádá subjektivní znak úmyslu a újmy, 

která je především morální a citová. Na jeho obranu lze ale uvést, že se jednání jednotlivce  

odlišuje od chování. Jednání není nikdy bezúčelné ani nerozmyslné. 

Výbor se později vrací k čl. 19 Úmluvy kvůli znepokojivému stavu jeho univerzálního 

dodržování.
377

 Násilí na dětech se děje v jakékoli formě sociálního prostředí.
378

 Proto Výbor 
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pro práva dítěte předkládá kolokviální návrh, jak v kontextu Úmluvy používat výraz „násilí“ 

univerzálním způsobem. Postupuje podle čl. 19 odst. 1 extenzionálním, výčtovým způsobem. 

Za násilí Výbor pokládá všechny formy tělesného nebo duševního násilí.
379

 Žádná forma 

násilí není Výborem opomenuta či vynechána, jakkoli je nenápadná anebo lehká. Násilí je 

univerzálně nepřijatelné jednání, které vždy dítě ponižuje.
380

  Násilí ponižuje nejen před 

třídním nebo školním kolektivem, takové násilí ponižuje dítě samo před sebou. V otevřeném 

výčtu
381

 čl. 19 odst. 1 zakazuje následující formy tělesného a duševního násilí: zraňování nebo 

zneužívání, zanedbávání nebo nedbalé zacházení, trýznění nebo vykořisťování včetně 

sexuálního zneužívání.
382

 

Výraz „násilí“ může v různém společenském prostředí nést různý význam. Jazyk je 

sociálně budovaný komunikační prostředek, jenž odpovídá partikulárnímu kulturnímu 

kontextu.
383

 Výbor se snaží založit univerzální používání výrazu navzdory rozdílné jazykové 

skutečnosti. Přitom překlad Úmluvy nemusí v různých mutacích obsahovat přesný či shodný 

protějšek výrazu „násilí“.
384

 Naopak význam musí být i u rozdílných výrazů shodný.  

Výraz „násilí“ je veřejností používán zúženě. Běžní mluvčí i naslouchající vnímají 

význam výrazu v závislosti na sociálním a kulturním kontextu. Tak může výraz označovat 

pouze tělesné nebo úmyslné zraňování.
385

 Sémantický základ, jenž bývá znakem 

jednoznačnosti a ustálenosti významu, všech forem násilí tvoří újma. Výraz násilí zahrnuje 

různé formy či druhy újmy, jejichž škála začíná u tělesné újmy přes újmu morální nebo 

společenskou a končí až u újmy citové. Do sémantického jádra výrazu „násilí“ nepatří znak 

závažnosti újmy a ani přímý nebo nepřímý úmysl způsobit újmu.
386

 Násilí vyvolává jak 

jednání, tak nedbalé chování a újma může být jakkoli lehká. 

Účelem systematického rozvažování i rozboru je zdůraznit vnitřní souvislost mezi      

čl. 28 odst. 3, který upravuje školní kázeň, a čl. 19 Úmluvy. Školní kázeň jako prostředek a cíl 

výchovy musí být nenásilná; hodná úcty k vrozené důstojnosti každého žáka nebo žákyně. 
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Podle Pestalozziho nemá nikdo v největší hloubce svého vnějšího bytí ztratit vnitřní 

důstojnost své přirozenosti.
387

 Z toho nemůže být vyloučeno žádné dítě. Bez důstojnosti není 

dítě dítětem, tak jako člověk člověkem. Pestalozzi pokračuje: 

 

„Tato důstojnost je jediným cílem lidského vzdělání a zároveň jeho prvním 

prostředkem.“
388

 

 

            Lidská důstojnost je nejen ve středu společenských hodnot a dober, ale sjednocuje 

výchovu, vzdělání a kázeň. A nelze se jí nikdy v žádné formě vzdělání vzdát. 

Každé dítě má absolutní právo na lidskou důstojnost, právo na tělesnou a duševní integritu a 

právo na stejnou ochranu před násilím.  Trojice subjektivních práv dítěte coby nárok 

spoluurčují právo dítěte na humánní školní kázeň.  Sama kázeň jako uvědomělost není formou 

násilí a donucování. Třída a škola jsou formy sociálního prostředí, kde násilí nesmí mít žádný 

prostor. Školní kázeň předpokládá bezpečí a ochranu každého člena třídního či školního 

kolektivu a rovněž učitelů.
389

 

Třídní nebo školní kolektiv je formou společenské existence, společenství žáků, jenž 

by měl ovládat smysl každého člena pro sociální sounáležitost či patření. Tento individuální 

smysl pro společenství, sounáležitost (connection; belongingness) by měl ovládat formální 

kolektiv. Sociální sounáležitost je dialektickým prvkem komunitní školy. Existuje-li sociální 

sounáležitost, školní kázeň může podpořit školní vyučování a učení žáků.  

Školní kázeň není tuhou formou násilného donucování a nesvobody dítěte. Školní 

kázeň dovoluje svobodu, svobodu nedivokou, uvědomělou a žákem přijatou. Pestalozzi 

požaduje, aby vyučovací hodinu ovládaly nutnost, přísný pořádek, neměnná zákonitost.
390

 

Třídní prostředí však musí být synergicky lidské nejenom jako oficina humana, ale jako 

forma, kde jsou zachovány autonomie a individualita dítěte.
391

 

Je tu ještě jiná vnitřní souvislost. Nepominutelná souvislost existuje mezi čl. 28 odst. 3 

a čl. 37 písm. a). Toto smluvní ustanovení uznává právo dítěte nebýt mučeno nebo podrobeno 
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mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Právo je 

absolutní povahy stejně jako právo dítěte na lidskou důstojnost. Právo toho druhu nezná 

žádnou výjimku veřejného zájmu. Individuální zájem dítěte je existenciální. Jeho zájem 

nemůže být poražen bezprostředním veřejným zájmem, byť je jakýkoli.
392

 

Školní kázeň existuje ve formě negativní a pozitivní výchovy. Pozitivní výchova není 

ve škole reálně možná bez účinné účasti dětí.
393

 Konativní podíl dětí na utváření sociálně 

příznivého prostředí třídy je mnohovrstevná. Kázeň neznamená slepé zachovávání sociálních 

norem chování, které pramení ze školního řádu či jiného souboru opatření.
394

 Kázeň vyžaduje 

aktivní zapojení dětí.
395

 Děti se musí účastnit jak rozpravy, tak tvorby sociálních norem, které 

ovládají společenské vztahy ve škole. Za této podmínky (účast dětí) se mění heteronomní 

školní normy v autonomní sociální řád. Školní řád stvořený autoritou vedení školy bez přímé 

účasti žáků se obtížně stává jejich řádem. Řád musí představovat sociální normy, s nimiž se 

mohou žáci a žákyně ztotožnit.  

Autonomní školní řád je v jeho deontické složce dětmi snáze osvojován. Dítě přijímá 

skrze školní řád povinnosti k ostatním žákům a učitelům, jakož také povinnosti k sobě. Školní 

řád nemůže být založen pouze na zakazující či přikazující formě chovaní. To značí na dvou 

objektivních modech normativnosti. Řád musí být vyjádřením autonomie a svobody dítěte     

a artikulovat, že dítě má práva. Proto dobrý školní řád přejímá logicky uzavřený soubor práv, 

která uznává Úmluva o právech dítěte. Jedná se o taková práva, která se vztahují k výchově    

a vzdělání. 

Autonomně pojatý školní řád či soubor kázeňských opatření tak může být dítětem 

zvnitřněn. Je ideální, když školní řád proniká do rozumu a svědomí žáka nebo žákyně. To jsou 

dvě vnitřní vodítka sociálního chování. Shoda vnitřních a vnějších norem chování bývá často 

reálnou utopií, nicméně nastává. 

Školní řád coby soubor sociálních norem chování musí být jasný, jednoznačný a 

srozumitelný. Školní řád není součástí platného právního systému; je součástí sociálních 

norem, jež jsou autoritativně přijaty. Děti musí sociálním normám vtěleným do školního řádu 

porozumět a být je schopny pro sebe rozumně objasnit. Jenom takto mohou být sociální 
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normy prospěšné i sociálně účinné. Jasnost a jednoznačnost sociálních norem značí, že bez 

pochybností určují, jak se žáci mají chovat a proč se tak mají chovat. Dobrá sociální norma 

stanoví jak způsob chování, tak ho dítěti zdůvodňuje. Sociální normy upravující školní kázeň 

musí být proto společensky rozumné a nesvévolné.
396

 Dobrá víra, rozumnost a nesvévolnost 

sociálních norem jsou předpoklady jejich individuálního i kolektivního přijetí dětmi. 
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7. Závěr 

V obecné a zvláštní části práce se v jednotě vysvětluje, co je univerzální právo dítěte na 

vzdělání. Zejména se vysvětluje, co znamená jeho povaha, postavení, objekt, formy a zásada 

rovné příležitosti. V jednotlivých částech práce není zmíněna úloha práva dítěte na vzdělání. 

Úloha práva dítěte na vzdělání přímo vyplývá z vysvětlení podaného v jednotlivých částech. 

Jednotlivé části formují celek: vysvětlují úlohu individuálního práva dítěte. Úlohou 

univerzálního práva na vzdělání je uvádět každé dítě na základě rovného přístupu do formy 

života, v němž vědění,
397

 porozumění, dovednosti, postoje a autonomie hrají významný part. 

Uvádění do takové formy je graduální proces, jemuž odpovídají jednotlivé formy a stupně 

vzdělávání. Součástí procesu uvádění do formy života je uvědomělá kázeň i sebekázeň dítěte. 

Obě formy představují podstatu lidství. 
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NEJLEPŠÍ ZÁJMY DÍTĚTE V KONTEXTU ÚMLUVY  

O PRÁVECH DÍTĚTE (ANALÝZA TEXTU A UPLATŇOVÁNÍ 

ÚMLUVY) 

Jean Zermatten 

 

1. Úvod: Úmluva o právech dítěte 

Doposud žádné mezinárodní smlouvě se nedostalo takového přijetí. Tento závazný dokument 

podepsalo a ratifikovalo 193 států a očekává se, že tři poslední státy (Somálsko, Jižní Súdán     

a USA) se ke společnému hnutí připojí. Tak by Úmluva OSN o právech dítěte, která            

20. listopadu 2014 oslaví své 25. výročí, byla obdarována univerzálním uznáním.
1
 V dějinách 

lidských práv se velmi pravděpodobně jedná o výjimečný záznam.                                                                                 

   Úmluva je obvykle označována jako úmluva vycházející ze tří „P“. P jako 

„provisions“ (zajištění vývoje), P jako „protection“ (ochrana) a P jako „participation“ 

(aktivní účast dětí na životě společnosti). První dvě P nejsou ve skutečnosti nová, protože 

v historii vývoje práv dítěte dospělí považovali dítě za objekt v procesu rozvoje materiálně 

závislé na dospělých, jež by mělo užívat zvláštního zaopatření a jež zaujímá postavení 

zranitelné osoby zasluhující zvláštní ochranu.                                                

   Úmluva uskutečňuje tuto představu tím, že dítěti zaručuje práva (veřejné služby nebo 

dobra), která již byla upravena v předešlých mezinárodních dokumentech (výživa, bydlení, 

vzdělání, zdraví) nebo jde o novou úpravu, jako je ochrana totožnosti dítěte (právo na jméno  

a státní občanství a na ochranu jeho totožnosti), či uznává právo na zotavení a navrácení do 

normálního života především těch dětí, které se staly oběťmi špatného zacházení. Novostí je 

pozornost věnovaná dětem se zdravotním postižením. Je to vůbec poprvé a dávno před tím, 

než byla otevřena k podpisu Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením,
2
 kdy 

některá mezinárodněprávní smlouva o lidských právech uznala práva postižených dětí. 

Úmluva upravuje zdravotní postižení jako hledisko diskriminace (čl. 2) a věnuje také 

samostatné ustanovení dětem se zdravotním postižením (čl. 23). 

    Úmluva upírá zvláštní zájem k ochraně dětí. Uznává již dříve známé zásady, mezi 

něž patří ochrana před všemi formami zneužívání, ochrana před dětskou prací i před 

sexuálním vykořisťováním.  Úmluva podrobně rozpracovává tyto zásady a rovněž rozšiřuje 

                                                 
1
 Dále jen „Úmluva”. 

2
 Srov. č. 10/2010 Sb. m. s. 
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ochranu na nové oblasti: ochranu před mučením, zapojováním dětí do ozbrojeného konfliktu, 

obchodováním a požíváním narkotik, neoprávněným zbavením svobody a oddělením dětí od 

rodičů bez řádného důvodu. Řada ustanovení Úmluvy chrání dítě před násilím a různými 

formami takového násilí (tělesné tresty, tělesné, duševní a sexuální násilí, ale také 

zanedbávání, opuštění…). Přijetí obou opčních protokolů o zapojování dětí do ozbrojených 

konfliktů a o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii tento aspekt ochrany dále 

zdůrazňují.                                                                                   

   Úmluva však směřuje všechny jistoty dospělých k třetímu P, kterým je participace. 

Podle mého názoru v participaci spočívá hlavní přínos smluvního textu.  Úmluva poskytuje 

nové právní postavení dítěti, které již není pouhým pasívním příjemcem opatření nebo 

ochrany, ale stává se subjektem, jehož názorům musí být věnována patřičná pozornost. Dítě 

by mělo být vyzýváno k účasti na rozhodnutích, která se ho dotýkají.                                                            

  Úmluva pojem participace nepoužívá. Úmluva přiznává v proslulém čl. 12 dítěti 

právo nejenom vyjádřit své názory, ale také pocítit, že se k jeho názorům přihlíží při 

jakémkoliv rozhodnutí, jež může nějak ovlivnit jeho život. Čl. 12 by neměl být vykládán 

osamoceně, protože překračuje „technickou“ funkci shromažďování názorů dítěte. Ustanovení 

je nedílně spojeno s novými právy, jež se vztahují k aktivní účasti dítěte na životě komunity.   

  To je normativní novost Úmluvy. Úmluva neupravuje politická práva dítěte stricto 

sensu. Úmluva uznává, že dítě má ve společnosti hrát aktivní úlohu především v oblasti, 

kterou ovládají občanská práva a svobody, která inter alia zahrnují:                      

 nutnost, aby byla dítěti poskytnuta možnost být slyšeno v každém soudním nebo 

správním řízení, které se jej dotýká (čl. 12), 

 svobodu projevu (čl. 13), 

 svobodu myšlení, svědomí a náboženství (čl. 14), 

 svobodu sdružování (čl. 15), 

 právo dítěte na respekt k jeho soukromému životu (čl. 16), 

 respekt k jeho lidské důstojnosti (čl. 28 a 39), 

 respekt k dítěti náležejícímu k menšině tak, aby mohlo vyznávat vlastní kulturu, 

praktikovat vlastní náboženství a používat vlastní jazyk.                                                  

 V tomto smyslu je Úmluva průkopnická, protože zavádí novou normativní koncepci. 

V souladu s touto koncepcí se dítě během svého vývoje
3
 na základě své soudnosti

4
 může 

                                                 
3
 LANDSDOWN, G., The evolving capacities of the Child. Firenze: Innocenti Center, UNICEF, 2004. Srov.      

čl. 5 Úmluvy. 
4
 Srov. čl. 12 odst. 1 Úmluvy. 
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podílet na životě rodiny, školy, vzdělávacího místa, obce anebo města. Dítě není jenom 

pasvním členem sociální skupiny, o něhož je třeba se starat, ale stává se bytostí, která určuje 

vlastní život.  

                            

1. 1 Hlavní události 

Během uplynulých 24 let se odehrály čtyři zásadní události. Světový summit o dětech konaný 

v září 1990 v New Yorku byl prvním setkáním států, které vyjádřily souhlas s  Úmluvou. 

Summit přijal s podporou více než sta států Deklaraci pro následující desetiletí a odvážný 

akční plán, který se zabýval především otázkami základní péče (vzdělání a zdraví) a také 

skupinami zranitelných dětí. Akční plán měly státy využívat jako základ pro rozvoj národních 

akčních plánů. Summit by mohl být popsán jako nejlepší možný způsob, jak ustanovení 

přijatá Úmluvou učinit podrobnějšími a známějšími v univerzálním rozsahu. 

V září roku 2000 se v New Yorku konal Summit tisíciletí (Millenium Summit), kde se 

sešli zástupci 189 členských států OSN, aby reflektovaly osud zemí v novém globalizovaném 

a propojeném světě, jenž nabízí nové příležitosti pro rozvoj člověka (i dítěte); svět, v němž by 

práva jednotlivce byla více respektována. Summit přijal osm rozvojových cílů tisíciletí, 

kterých má být dosaženo do roku 2015.
5
 Cíle jsou rozděleny na 21 kvantifikovaných úkolů, 

které jsou měřeny pomocí 60 indikátorů.  

 

1. cíl: Odstranit extrémní chudobu a hlad 

2. cíl: Dosáhnout základního vzdělání pro všechny 

3. cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti  

4. cíl: Snížit dětskou úmrtnost  

5. cíl: Zlepšit zdraví matek  

6. cíl: Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a dalším nemocem 

7. cíl: Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí 

8. cíl: Vytvořit světové partnerství pro rozvoj  

 

Šest cílů se dotýká přímo dětí. Rozvojové cíle tisíciletí slouží operativní činnosti vlád jako 

signální světla.  

Ve dnech 8. až 10. května 2002 se v New Yorku uskutečnilo za účasti 190 smluvních 

stran historické zasedání Valného shromáždění OSN zvlášť věnované dětem. Jednání se v 

                                                 
5
 Srov. Millenium Development Goals (MDGs). 
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souladu s normativním požadavkem participace účastnilo mnoho dětí. Výsledkem bylo přijetí 

dokumentu „Svět vhodný pro děti“,
6
 který se zaměřuje na:  

 propagaci zdravého života,      

 stanovení kvality vzdělání,              

 ochranu dětí před zneužíváním, vykořisťováními a násilím,               

 boj s  HIV/AIDS. 

 

Státy se zavázaly rozvíjet národní akční plány, dále posilovat koordinaci národních 

politik a nejrůznějších ochranných mechanismů, ale taktéž monitorovat situaci dětí. Tyto čtyři 

hlavní cíle by měly být považovány za podporu rozvojových cílů tisíciletí a posuzovány 

v souvislosti se Summitem tisíciletí.  

Tři světové události dokazují, že strany Úmluvy musí přijímat všeobecná opatření pro 

provádění Úmluvy s cílem utvářet příznivý rámec pro uplatňování subjektivních práv 

uznaných Úmluvou. Tato opatření se týkají především následujících oblastí: zákonodárství 

(nutnost schvalovat nové zákony, měnit platné zákony, a tak je učinit slučitelnými 

s Úmluvou), přímé aplikovatelnosti norem Úmluvy před vnitrostátními soudy, koordinace 

činnosti různých ministerstev a úřadů, které odpovídají za dodržování práv dítěte (včetně 

koordinace mezinárodní, regionální, městské a místní úrovně), sběr údajů, přidělování 

potřebných zdrojů (finančních prostředků a kvalifikovaných pracovníků), podpory Úmluvy    

a rozvoje právního vědomí veřejnosti, rodičů a především dětí.                                                                                                                                      

Čtvrtou událostí je světová Studie o násilí na dětech,
7
 jejíž příprava byla zahájena 

v roce 2001 následně po přijetí doporučení Výboru pro práva dítěte. Práce na dokumentu 

v celosvětovém měřítku vedl Paulo Sérgio Pinheiro. Dokument vychází z regionálních 

přípravných prací a velmi široce pojatého dotazníku. Výsledkem této studie je Světová zpráva 

o násilí na dětech,
8
 která je v  dané oblasti mistrovským dílem. Zpráva byla zveřejněna v říjnu 

roku 2006.
9
 Jedná o první studii svého druhu, která si bere za objekt pozorování všech forem 

násilí na dětech (tělesné, sexuální, duševní, a to ve formě zneužívání, zanedbávání i 

vykořisťování). Závěrečné poselství této studie je jasné: „Žádná forma násilí na dětech není 

ospravedlnitelná a všem formám násilí na dětech lze zabránit.“      

          

                                                 
6
 Srov. „A World Fit for Children“. 

7
 Srov. „Study on Violence against Children“. 

8
 Srov. „World Report on Violence  against Children“. 

9
 UN Doc. A/61/299. 
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1. 2 Tři opční protokoly 

Brzy poté, co vstoupila Úmluva v platnost, začalo být zřejmé, že ochrana poskytovaná 

Úmluvou není v některých oblastech dostatečná, a proto je nutné smluvní ustanovení 

zdokonalit.          

                    

1. 2. 1 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených 

konfliktů  

První oblastí, kde Výbor pro práva dítěte nachází právní mezery, jsou ozbrojené konflikty, 

především s ohledem na povolávání a účast dětí v ozbrojených konfliktech. Výbor si vyžádal 

vypracování studie a tato zpráva jednoznačně poukazuje na vysoký počet dětí, jež se zapojily 

přímo jako kombatanti do nepřátelství nebo nepřímo do ozbrojeného konfliktu v pomocných 

funkcích. Dívky sloužily jako sexuální objekty. Proto bylo nezbytné navrhnout doplňující 

mezinárodněprávní úpravu. Úmluva stanovila pro povolávání a účast v konfliktech minimální 

věk patnáct let.  

 To bylo hlavním důvodem, proč státy, které jsou stranami Úmluvy, přijaly Opční 

protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů.
10

 Opční 

protokol ratifikovalo 155 smluvních států. 

Důležitým normativním znakem tohoto Protokolu je, že se vztahuje k Úmluvě, která 

by měla být respektována, a to zejména její cíle a účel. Základní zásady, obecná 

implementační opatření i všeobecná definice dítěte v čl. 1 Úmluvy mají prvořadou důležitost 

pro porozumění a provádění Opčního protokolu. Hlavním účelem Protokolu je ustavit 

mezinárodněprávní ochranu dětí do 18 roku věku ve vztahu k jakémukoli zapojení do 

ozbrojeného konfliktu.  

 

1. 2. 2 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské 

prostituce a dětské pornografie 

Ratifikací Úmluvy o právech dítěte přijaly smluvní státy mimo jiné povinnost chránit každé 

dítě před vykořisťováním. Vzhledem k této povinnosti se objevily vážné obavy týkající se 

úrovně a povahy vykořisťování dětí po celém světě především kvůli vzrůstajícímu 

nezákonnému mezinárodnímu obchodování s dětmi za účelem prodeje, prostituce                   

a pornografie a také široce rozšířené praxe sexuální turistiky, které činí děti obzvláště 

zranitelnými. Taková praxe přímo podporuje prodej dětí, dětskou prostituci a pornografii. To 

                                                 
10

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx. 
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bylo zdůrazněno zejména na Světovém kongresu o obchodním sexuálním vykořisťování dětí 

konaném ve Stockholmu v roce 2006. 

Za účelem dalšího plnění cílů Úmluvy se smluvní strany rozhodly zaručit ochranu dětí 

před obchodováním. Obchodování s dětmi je častou formou trestného činu a bývá spojeno 

s osvojováním dětí. Tyto praktiky také doprovázejí rozličné formy vykořisťování dětí. 

Smluvní státy by měly vynaložit energii na potírání dětské prostituce a pornografie, které patří 

mezi nejčastější a nejdrastičtější způsoby vykořisťování dětí.                                                                     

Strany se proto rozhodly přijmout Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající 

se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
.11

 Tento Protokol ratifikovalo                

k 1. srpnu 2013  161 států. Jedná se o nejdůležitější mezinárodněprávní dokument                   

o obchodování s dětmi, o dětské prostituci a dětské pornografii. Normativní část Protokolu 

vymezuje obchodování, prostituci a pornografii dětí a požaduje, aby smluvní strany takové 

činy kriminalizovaly a zajistily stíhání pachatelů. Tyto činy mají trestněprávní podstatu. 

Opční protokol požaduje, aby se s dětmi coby oběťmi obchodování, prostituce a pornografie 

zacházelo humánním způsobem a aby byla respektována jejich práva a zájmy. Státy mají za 

povinnost zajistit navracení dětských obětí do běžného života a jejich opětovné začlenění do 

společnosti.      

 

1. 2. 3 Třetí Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se mechanismu stížností  

Úmluva nepředpokládá žádný zvláštní postup pro předkládání individuálních stížností, pokud 

tvrdí dítě nebo jeho zástupce, že došlo k porušení práva dítěte. Neexistuje proto žádná 

možnost, jak zajistit účinnější, přímou a rychlou ochranu prostřednictvím stížností než tu, 

kterou umožňuje pravidelné kontrolování provádění povinností Úmluvy.  

Přijetí Opčního protokolu dovoluje zvýšit účinnost mezinárodní ochrany práv dítěte 

zavedením systému předkládání individuálních stížností.  Absence kontrolního či              

polokontrolního systému pro vyřizování stížností byla závažným nedostatkem 

mezinárodněprávního systému ochrany dětí zavedeného Úmluvou. Systém podávání 

individuálních stížností, je-li aplikován na práva dětí, je omezen co do svého zaměření            

i rozsahu.                                              

Právní skutečnost, že systém podávání individuálních stížností upravuje Africká charta 

práv dítěte, podnítila hlasy podporující přijetí Opčního protokolu. Vycházelo se                       

                                                 
11 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx. 
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z dohodnutého předpokladu, že lidská práva jsou nedělitelná, a ze zásady  nejlepších zájmů 

dítěte, která dovoluje zohlednit mezinárodní řízení přístupné každému dítěti.                                                                    

Na základě úvodních rozprav, které se odehrály v roce 2009, se Rada pro lidská práva 

rozhodla pověřit otevřenou pracovní skupinu (Open-ended Working Group), aby vytvořila 

procesní normy a připravila opční protokol.  Rada pro lidská práva požadovala, aby byl 

protokol pružný, inovativní, aby vyhovoval potřebám dětí a aby zohledňoval hlavní zásady 

zakotvené v Úmluvě o právech dítěte.                                    

Dne 19. prosince 2011 schválilo Valné shromáždění OSN třetí Opční protokol 

 k Úmluvě o právech dítěte týkající se mechanismu stížností.
12

 Protokol umožní jednotlivým 

dětem podávat stížnosti v případě, že dojde k porušení některé smluvní normy nebo normy 

pramenící z prvních dvou protokolů. Protokol byl otevřen k podpisu v roce 2012 a vstoupí 

v platnost na základě ratifikace deseti členskými státy OSN.  Dosud Protokol podepsalo       

37 smluvních států a ratifikovalo jej šest z nich. Provádění Protokolu může být velmi 

podnětné z hlediska nejlepších zájmů dítěte.    

                       

1. 3 Čtyři obecné zásady 

Když Výbor OSN pro práva dítěte připravoval směrnice pro úvodní zprávy, zavedl soubor 

s názvem Obecné zásady. Tato kvalifikace se používá i nadále, ačkoliv někteří teoretici nejsou 

příliš spokojení se zavedeným názvoslovím. Jiní právníci se domnívají, že existují více než 

jen čtyři zásady … 

Kvůli jejich významu jsou však některá práva dítěte považována za zásady, bez 

kterých nemůže být žádné další právo dítěte plně uplatňováno. Jedná se o čtyři ustanovení, 

která jsou nazývána obecnými zásadami: 

 

 čl. 2: právo dítěte nebýt diskriminováno,                   

 čl. 3 odst. 1: právo dítěte na to, aby byly jeho nejlepší zájmy posouzeny a brány 

v úvahu jako přední hledisko,      

 čl. 6: právo dítěte na život, zachování života a rozvoj (s holistickou definicí rozvoje - 

rozvoj fyzický, sociální, psychologický, ekonomický, morální a duchovní),  

 čl. 12: právo dítěte být slyšeno a na to, aby jeho názory byly brány vážně. 

 

                                                 
12

 http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf. 
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 Při uplatňování kteréhokoliv práva v souladu s Úmluvou je důležité určit, jsou-li 

obecné zásady aplikovány souběžným způsobem. Vychází se přitom z předpokladu 

nedělitelnosti lidských práv a práv dítěte.  

Proto, že obecné zásady napomáhají aplikaci všech ostatních práv, bývají někdy 

nazývány základními zásadami. Také jsou odůvodněně označovány jako „zastřešující“ 

(umbrella) ustanovení. To ovšem platí taktéž pro jiná ustanovení, která nejsou uznána za 

obecné zásady, neboť obsahují substantivní práva zaručená každému dítěti. Navzdory tomu 

nejsou zásadní povahy. Zářným příkladem takového základního ustanovení je čl. 1, který 

závazně vymezuje význam výrazu „dítě“ v kontextu Úmluvy.  Čl. 1 se považuje za základní 

ustanovení, ačkoli nepřiznává dítěti žádné substantivní právo. Ustanovení uvádí právní 

definici dítěte, a tím určuje subjekt práv vyhlášených Úmluvou.  

Naopak čl. 7, 8 nebo 9, které upravují právo dítěte na registraci po narození, právo na 

jméno, právo na získání státní příslušnosti, práva na to, aby dítě znalo své rodiče a právo 

nebýt od nich odděleno, ukládají státům bezprostřední a jasné povinnosti.  Státy mají za 

povinnost zřídit matriční záznamy (knihy) narození a osobního stavu, založit řízení                 

o nabývání státního občanství a o dokladech totožnosti, zajistit registraci totožnosti rodičů       

a ustavit služby rodinné péče tak, aby nedocházelo k oddělování dětí od rodičů, výchově 

dítěte v pěstounských rodinách, opouštění dětí a k jiným nežádoucím situacím.
13

 

 

1. 3. 1 Zásada zákazu diskriminace  

Tato zásada je základem všech lidských práv. Zákaz diskriminace je uložen všemi úmluvami 

OSN o lidských právech a všemi ústavami demokratických států (rovnost všech lidí včetně 

dětí). Význam zásady spočívá v tom, že každé právo dítěte musí být aplikováno vůči každému 

dítěti bez výjimky. Povinností smluvních stran je poskytovat každému dítěti ochranu před 

jakoukoli formou diskriminace. Státům je uložena negativní povinnost: nesmějí porušovat 

žádná práva.  V souladu s uloženou pozitivní povinností musí smluvní strany přijímat 

implementační opatření a zajistit respektování práv dítěte.  Jakékoli schvalování nerovnosti je 

nepřijatelné. Zákaz diskriminace je nutným právním předpokladem, na němž je založen výkon 

všech práv člověka. 

Zásada zákazu diskriminace zohledňuje dvě hlediska diskriminace, která jsou neznámá 

v jiných mezinárodních smlouvách. Diskriminačním důvodem jsou postavení rodičů, 

                                                 
13

 VUCKOVIC-SAHOVIC, N., DOEK, J., ZERMATTEN, J., The Rights of the Child in International Law,  

Bern: Staempfli Editions, 2012, s. 91. 
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zákonných zástupců a dítěte na jedné straně a na straně druhé zdravotní postižení. V tomto 

smyslu je Úmluva průkopnická.  

 

1. 3. 2 Zásada nejlepších zájmů dítěte  

Zásadě, která je předmětem tohoto článku, se budeme věnovat později. 

 

1. 3. 3 Zásada práva na život, zachování života a rozvoj   

Právo na život je jádrem uznaných práv dítěte. Právo na život zahrnuje také zásadu lidské 

důstojnosti, přestože není výslovně v čl. 6 Úmluvy zmíněna. Právo ospravedlňuje jeden ze 

stěžejních zákazů obsažených v Úmluvě, jímž je absolutní zákaz trestu smrti. Navzdory 

výslovnému zákazu stále platí v několika smluvních státech trest smrti pro děti, které poruší 

vnitrostátní zákon. Trest smrti je ukládán v šesti smluvních státech. Děti jsou popravovány 

všeobecně až po dosažení osmnáctého roku, avšak za trestné činy spáchané před dosažením 

této věkové hranice.                                                                   

Právo na zachování života evokuje odlišné situace: důsledek přírodních katastrof 

(zemětřesení, tsunami, povodně, sesuvy půdy, erupce vulkánů, devastace…) a dále situace 

ozbrojených konfliktů, hladu, chronické podvýživy, chudoby a extrémní chudoby apod. 

Následky těchto dvou typů situací jsou identické: obtíže dětí při uplatňování jejich práv,           

ale především obtíže při získávání ochrany a zabezpečení. Výbor OSN pro práva dítěte 

opakovaně upozorňoval mezinárodní společenství na to,
14

  že i v těchto situacích je třeba 

zabezpečit uplatňování práv dítěte.  

Druhý odstavec čl. 6 také obsahuje pojem rozvoj, který odkazuje na široký holistický 

koncept a lze jej popsat jako „fyzický, mentální, duchovní, morální, psychologický a sociální 

rozvoj“, jak jej definoval Výbor OSN pro práva dítěte ve svém Obecném komentáři                

o obecných opatřeních při implementaci Úmluvy.
15

 Ve skutečnosti je ustanovení čl. 6 odst. 2 

nesmírně důležité, protože stanovuje nejvýznamnější cíl Úmluvy, kterým je zabezpečit 

harmonický rozvoj všech dětí bez ohledu na okolnosti jejich existence, zajistit uplatňování 

jejich práv a umožnit jim stát se odpovědnými dospělými jedinci.   

 

1. 3. 4 Zásada respektu vůči názorům dítěte (neboli participace) 

Úmluva nepoužívá pojem „participace“, ačkoliv v oblasti dětských práv je tento výraz široce 

používán a jeho obsah je založen na textu Úmluvy. Slovo participace indikuje novou pozici 
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 Např. Day of General Discussion. “The Right of the Child to Education in Emergency Situations”, 3. 10. 2008. 
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 UN Doc. GC 5.  
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dítěte, které se stává činitelem své existence a nikoliv pouhým divákem rozhodnutí, která jsou 

pro něj činěna.  Čl. 12 má dvě složky: První složku tvoří právo dítěte být slyšeno při všech 

rozhodnutích, které se jej týkají, a právo na to, aby těmto názorům byla podle věku a 

vyspělosti věnována patřičná pozornost. Toto právo, které je zakotveno v čl. 12, je třeba 

chápat v užším slova smyslu. 

Koncept participace, který je mnohem širší a který odpovídá názoru, že dítě, činitel 

svého života, člen rodiny, komunity a státu, musí hrát aktivní úlohu v rodinném a 

společenském životě a nikoliv být pouhým příjemcem zaopatření (vzdělání, zdraví…) nebo 

příjemcem ochranných opatření. Na základě této zásady není relevantním článkem pouze čl. 

12, ale čl. 12 ve spojení s články týkajícími se určitých lidských práv a svobod (čl. 13 -17). 

„Tyto čtyři články (2, 3 odst. 1, čl. 6 a čl. 12) jsou svojí povahou jak právy 

substantivními, tak i právy procesními v tom smyslu, že pro jejich uplatnění je třeba provést 

povinné kroky. Bez zkoumání diskriminace, tedy bez kontroly toho, zda se s dětmi, které se 

nacházejí ve stejných podmínkách, zachází stejným způsobem, je obtížné uznat práva všem 

dětem. Úmluva je univerzální nástroj, a proto by měla být implementována spravedlivě ve 

všech zeměpisných šířkách a za všech okolností, aniž by se jednalo o aritmetickou 

rovnoprávnost. Zásada nejlepších zájmů dítěte je navíc procesním pravidlem. Vyžaduje, aby 

každý, kdo přijímá rozhodnutí, která se týkají dítěte, zabezpečil, že nejlepší zájmy takového 

dítěte jsou primární. Rovněž při přijímání rozhodnutí ohledně skupiny dětí musí subjekt 

s rozhodovací pravomocí zabezpečit, že tato rozhodnutí budou podporovat harmonický rozvoj 

dotčených dětí a že budou zahrnovat jejich participaci, sociální integraci a naplnění jejich 

práv. Otázka života a zachování života dítěte je zásadní pro uplatňování práv dítěte, zatímco 

schopnost těšit se progresivnímu rozvoji u dětí, které se mají rozvíjet, představuje už ze své 

podstaty základní cíl tak, aby dítě mohlo přiměřeně využívat svá práva. Respekt k názorům 

dítěte zakládá povinnost pro správní, soudní a dokonce i politické orgány, což znamená, že 

nemůže být přijato žádné rozhodnutí ohledně dítěte, aniž by dítě bylo nejdříve vyslechnuto. 

Navíc pasivní vyslechnutí dítěte není dostačující, k jeho mínění musí být seriózně přihlédnuto 

na základě věku a vyspělosti dítěte (čl. 12 odst. 1).“
16

  

 

1. 4 Povinnosti a standardy pro účastnické státy   

Práva zakotvená v Úmluvě jsou více než pouhým vyčerpávajícím seznamem práv, vedle nich 

jsou v Úmluvě také vyjmenovány povinnosti, které mají účastnické státy vůči dětem od 
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 VUCKOVIC-SAHOVIC, N., DOEK, J., ZERMATTEN, J., The Rights of the Child in International Law, 

Staempfli Editions, Bern 2012, s. 95. 
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okamžiku, kdy Úmluvu ratifikovaly. Akt ratifikace Úmluvy je výrazem závazku státu tyto 

povinnosti akceptovat.                                  

Tyto povinnosti se někdy dostávají do konfliktu s tradicemi společnosti, s tím, čemu 

říkáme společenské normy, a to dokonce i v zemích s liberálním přístupem k právům dítěte. 

Jedním příkladem je násilí vůči dětem. Zatímco Výbor se domnívá, že tato forma násilí je 

v Úmluvě zakázána, velké množství zemí určitý stupeň násilí doma, ve školách nebo 

v institucích toleruje. Dalším příkladem jsou dětská a vynucená manželství, která poškozují 

dívky a ženy a která jsou široce praktikována v různých částech světa.                                                

Konflikty často vznikají, když se povinnosti účastnických států střetnou se 

společenskými tužbami zachovat tradiční hodnoty. To může být v některých oblastech života 

více zřejmé než v jiných.                

Avšak zásadní povinnost účastnických států leží v čl. 4 Úmluvy, neboť od 

účastnických států se vyžaduje, aby „ … učinily všechna potřebná zákonodárná, správní a jiná 

opatření k provádění práv uznaných touto Úmluvou.“ Stejné ustanovení dále požaduje         

„… s ohledem na hospodářská, sociální a kulturní práva musí státy, které jsou smluvní 

stranou Úmluvy, uskutečňovat taková opatření v maximálním rozsahu svých prostředků          

a v případě potřeby i v rámci mezinárodní spolupráce.“
17

 

Vedle povinnosti zajistit plné požívání práv dítěte jsou státy, které jsou stranou 

Úmluvy, povinny předkládat Výboru OSN pro práva dítěte pravidelné zprávy o svých 

výsledcích a úkolech při implementaci Úmluvy.
18

  

Za zmínku stojí to, že Úmluva má jedinečné postavení. Konkrétně jde o jedinou 

Úmluvu, která dosáhla téměř univerzální ratifikace, protože 193 států souhlasilo, že budou 

vázány povinnostmi vůči všem osobám mladším 18 let. Navíc je to poprvé v moderní historii, 

kdy všechny státy hovoří stejným jazykem, když se zabývají dětmi.    

               

1. 4. 1 Specifická práva pro děti       

Úmluva představuje unikátně rozsáhlý nástroj, který zahrnuje občanská, politická, 

ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Mnohá z těchto práv, které jsou Úmluvou 

zabezpečena, nejsou chráněna ustanoveními v mezinárodních úmluvách nebo jiných 

mezinárodních nástrojích. Některé články v Úmluvě zrcadlí záruky vytvořené pro „všechny“ 

v jiných nástrojích, což zdůrazňuje, že tato práva jsou uplatňována stejným způsobem i na 

děti. Mnoho jiných ustanovení v Úmluvě však zajišťuje dětem jedinečná práva. Důležité je 
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 UN Doc. CRC/C/GC/44. 



96 
 

zmínit práva, která jsou pro děti specifická, a související povinnosti účastnických států, neboť 

ty nejsou obsaženy v jiných úmluvách: 

 k povinnosti chránit dítě před všemi formami diskriminace nebo trestání na základě 

statusu, činností, vyjádřených názorů nebo víry rodičů dítěte, jeho zákonných zástupců 

či členů rodiny; dále bylo ke specificky zakázaným důvodům diskriminace dětí 

připojeno tělesné postižení a etnický původ (čl. 2) 

 povinnost respektovat právo dítěte na to, aby jeho nejlepší zájmy byly zvažovány jako 

primární hledisko při jakékoli činnosti (čl. 3) 

 povinnost respektovat zásadu rozvíjejících se schopností (čl. 5) 

 povinnost zajistit v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte  

 (čl. 6) 

 právo dítěte znát své rodiče a právo na jejich péči (čl. 7) 

 povinnost zachovat totožnost dítěte (čl. 8) 

 povinnost neoddělovat děti od svých rodičů, ledaže je to na základě soudního 

přezkoumání v jejich nejlepším zájmu (čl. 9) 

 povinnost chránit děti a rodiče při vstupu na území státu, který je stranou Úmluvy, 

nebo opuštění za účelem sloučení rodiny apod. (čl. 10) 

 povinnost věnovat patřičnou pozornost názorům, které dítě vyjádřilo ve všech 

záležitostech, které se jej týkají; také poskytnout příležitost dítěti, aby bylo slyšeno při 

každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká (čl. 12) 

 povinnost podporovat rodiče v jejich výchovných povinnostech včetně poskytnutí 

služeb péče o dítě a také v tom, že základním smyslem péče rodičů by měly být 

nejlepší zájmy dítěte (čl. 18)…. 

 

Tento seznam by mohl pokračovat dál, není však nutné, aby byl delší. Navíc je třeba 

zdůraznit, že dva Opční protokoly k Úmluvě, které se týkají prodeje dětí, dětské prostituce      

a dětské pornografie a zapojování dětí do ozbrojených konfliktů stanovují další unikátní práva 

a záruky. 

 

1. 4. 2 Směrnice pro účastnické státy: Všeobecné komentáře       

Úmluva v čl. 45 písmeno (d) umožňuje Výboru pro práva dítěte vznášet všeobecné komentáře 

a postupovat je jakémukoliv dotčenému státu. Sem patří i možnost zaslat je některému ze 193 
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členských států. Úmluva však bohužel neposkytuje žádnou informaci, náznak ani pokyn 

ohledně možného obsahu, struktury či cílů těchto všeobecných komentářů.          

V praxi Smluvních výborů je ovšem velice dobře zavedeno, že různé monitorovací 

orgány (Výbory) publikují pravidelně Všeobecné komentáře. Původně se omezovaly na 

komentáře týkající se metod, které mají smluvní státy používat při vytváření svých úvodních 

nebo periodických zpráv nebo se také omezovaly na obsah některých konkrétních otázek. 

V průběhu času však Výbory využívají této možnosti poskytnout smluvním státům směrnice. 

Všeobecné komentáře se staly dokumenty interpretace konkrétních otázek nebo obtížných či 

kontroverzních ustanovení Úmluvy nebo dokumentem, který je třeba použít pro prováděcí 

opatření, která mají smluvní státy přijmout. Cílem, na němž je tato praxe založena, je posílit 

Závěrečná doporučení Výboru a použít je jako indikátory při monitorování implementace 

povinností smluvních států na základě příslušné úmluvy.                                                                                      

Výbor OSN pro práva dítěte začal sepisovat Všeobecné komentáře v roce 2001. Od té 

doby již vytvořil 17
19

 Všeobecných komentářů na různá témata, kam patří HIV/AIDS a práva 

dítěte, zdraví a rozvoj mladistvých v kontextu Úmluvy, implementování práv dětí v raném 

dětství, práva dětí se zdravotním postižením, práva domorodých dětí a práva dětí v justici nad 

mládeží, domorodé dětí a jejich práva podle této Úmluvy, právo dítěte na to být slyšeno, 

právo dítěte na ochranu před všemi formami násilí. Poslední Všeobecný komentář byl přijat 

v únoru roku 2013: 

 právo dítěte na to, aby jeho nejlepší zájmy byly brány jako přední hledisko (čl. 3 odst. 

1) 

 právo dítěte na požívání nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu (čl. 24) 

 o povinnostech státu týkajících se vlivu obchodního sektoru na práva dětí                               

 právo dítěte na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti, na účast v 

kulturním a uměleckém životě (čl. 31). 

 

Ve výběru Všeobecných komentářů je obtížné vidět logiku, kterou Výbor použil. 

Pouze lze říci, že si Výbor zvolil pro své první poznámky ty, které souvisejí s otevřenými 

otázkami nebo které se týkající instrukcí nutných k tomu, aby státy plnily své povinnosti (jako 

například Všeobecný komentář č. 5 týkající se obecných opatření k provádění Úmluvy). 

V posledních letech je zde jasná tendence komentovat články Úmluvy, např. čl. 19, čl. 24 a čl. 

31 a především dva známé Všeobecné komentáře týkající se čl. 12 a čl. 3 odst. 1.  

                                                 
19

 Kompletní seznam Všeobecných komentářů a jejich obsah viz internetová stránka Výboru OSN pro práva 

dítěte http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm. 
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Navíc při čtení Všeobecných komentářů sepsaných Výborem vidíme, že Výbor státům 

systematicky doporučuje, aby příslušné Všeobecné komentáře zohlednily při rozvoji 

legislativy, politik a programů. V praxi jsou tyto komentáře používány jako uznaná 

interpretace textu Úmluvy a to jim dává nepopiratelnou sílu.           

                            

1. 5 Všeobecný komentář č. 14 

V únoru roku 2013 přijal Výbor OSN pro práva dítěte svůj Všeobecný komentář č. 14 týkající 

se nejlepších zájmů dítěte nazvaný: Právo dítěte, aby jeho nejlepší zájmy byly předním 

hlediskem.
20

 Všeobecný komentář definuje požadavky na patřičné zvážení nejlepších zájmů 

dítěte v soudních a správních rozhodnutích i při jiných činnostech, které se dítěte týkají (jak 

veřejných, tak i soukromých), a stanovuje rámec pro hodnocení a určování nejlepších zájmů 

dítěte.                                      

Hlavním účelem Všeobecného komentáře č. 14 je zajistit, aby účastnické státy 

Úmluvy aplikovaly a respektovaly nejlepší zájmy dítěte. Definuje požadavky na řádné 

posouzení především v soudních a administrativních rozhodnutích stejně jako při jiných 

činnostech týkajících se dítěte jako jednotlivce a ve všech fázích přijímání zákonů, politik, 

strategií, programů, plánů, rozpočtů, legislativních a rozpočtových iniciativ a směrnic - tedy 

všech prováděcích opatření týkajících se dětí obecně nebo týkajících se dětí jako specifické 

skupiny. Výbor očekává, že tento Všeobecný komentář bude vodítkem pro rozhodování 

všech, kteří se starají o děti, včetně rodičů a poskytovatelů péče.                               

Nad rámec plnění povinností účastnickými státy můžeme také zmínit cíl propagovat 

skutečnou změnu v přístupu (umístěním dítěte do středu veškerého rozhodování, což vede 

k plnému respektu vůči dítěti jako nositeli práv). Pro vládu to znamená, že musí zavést 

prostředky hodnocení a určování individuální situace každého jednotlivého dítěte nebo 

skupiny dětí, dále musí vyškolit všechny odborníky (soudních nebo administrativních orgánů 

či veřejných subjektů) a poskytovat instrukce pro činnosti prováděné všemi osobami 

pracujícími s dětmi a pro děti (včetně rodičů a poskytovatelů péče), dále subjektům občanské 

společnosti i soukromému sektoru včetně ziskových i neziskových organizací, které poskytují 

služby týkající se nebo mající vliv na děti s ohledem na tato práva a jejich implementaci.        

Tento text netrpělivě očekávala celá mezinárodní komunita, protože se zabývá jedním 

z nejobtížnějších témat, o kterých lze hovořit: jak definovat nejlepší zájmy dítěte, jak je 

aplikovat, jak zajistit, že nebudou použity proti dítěti, jaké záruky poskytovat dětem, rodičům, 

                                                 
20

 UN Doc. CRC/C/GC/14 (2013) dostupné z www:  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm. 
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odborníkům? Výbor neposkytl žádný kouzelný recept, ale navrhl rámec pro reflexi a činnost 

týkající se přístupu založeného na právech a nabízí šanci těm, kteří vytvářejí politiku, aby 

hledali dobrá řešení pro dítě/děti. Není to však pokus předepisovat, co je nejlepší pro dítě 

v jakékoliv dané situaci, v jakémkoliv okamžiku.                                                                         

Právo na to, aby nejlepší zájmy dítěte byly primárním hlediskem, je důležité 

především u rozhodování o péči o děti, protože Úmluva výslovně odkazuje na nejlepší zájmy 

dítěte v čl. 9: odloučení od rodičů,  čl. 10: opětovné sloučení rodiny, čl. 18: odpovědnosti 

rodičů, čl. 20: zbavení rodinného prostředí a náhradní péče, čl. 21: mimo jiné osvojení. Ale 

nejen to, protože čl. 3 odst. 1 je obecným principem Úmluvy, platí pro všechna ustanovení.     

Výbor zdůrazňuje, že „hodnocení nejlepších zájmů dítěte je jedinečnou činností, kterou je 

třeba vykonat v každém jednotlivém případě ve světle konkrétních okolností každého dítěte 

nebo skupiny dětí nebo dětí obecně. Tyto okolnosti se týkají individuálních charakteristik 

příslušného dítěte nebo dětí, jako je mimo jiné věk, pohlaví, úroveň vyspělosti, zkušenost, 

příslušnost k minoritní skupině, existence fyzického, senzorického nebo intelektuálního 

postižení, dále sociální a kulturní kontext, ve kterém se dítě nebo děti nalézají, patří mezi ně i 

přítomnost či absence rodičů a to, zda dítě žije s nimi, také kvalita vztahu mezi dítětem a jeho 

rodinou či poskytovateli péče, prostředí ve vztahu k bezpečnosti, existence kvalitních 

alternativních prostředků, které jsou k dispozici rodině, širší rodině a poskytovatelům péče.”
21

 

Výbor také poskytuje důležité vodítko pro uplatnění tohoto práva v kontextu 

rozhodování o péči včetně umísťování do náhradní péče. Například „u náboženské a kulturní 

identity bude při posuzování náhradního domova nebo umístění dítěte řádně zvážena 

vhodnost pokračování ve výchově dítěte a etnické, náboženské, kulturní a lingvistické zázemí 

dítěte (čl. 20, odst. 3) a subjekt s rozhodovací pravomocí musí zvažovat tento specifický 

kontext při posuzování a určování nejlepších zájmů dítěte.“
22

 Výbor také zdůrazňuje, že         

u osvojení (čl. 21) „je právo nejlepších zájmů ještě více posíleno. Nemá být jednoduše 

„primárním hlediskem“, ale „hlediskem nejzásadnějším“. Nejlepší zájmy dítěte mají být 

skutečně určujícími faktory při rozhodování o osvojení, ale také v jiných otázkách.“
23

  

  

 

 

 

                                                 
21

 UN Doc. CRC/C/GC/14, odst. 48. 
22

 UN Doc. CRC/C/GC/14, odst. 56. 
23

 UN Doc. CRC/C/GC/14, odst. 38. 
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2. Právní analýza čl. 3 odst. 1 

Při zkoumání samotného konceptu zájmů dítěte jsou „nejlepší zájmy dítěte“ slovním 

spojením, které vstoupilo do právních systémů velice nedávno, původně spolu s konceptem 

„blaha dítěte“ a posléze ve své současné podobě „nejlepších zájmů dítěte“, který byl stanoven           

v čl. 3 odst. 1 Úmluvy. Jedná se tak o velmi moderní právní koncept, který může být stěží 

předmětem důkladných studií, neboť jeho obsah zůstává poněkud vágní a jeho funkce jsou 

mnohonásobné.  V důsledku toho je zkoumán více ve vztahu k určitému bodu nebo více 

systematicky vysvětlován právní vědou. Musí „umožnit, aby se právo přizpůsobilo 

konkrétním požadavkům života.“ 

Terminologie v oblasti zájmů dítěte (nebo blaha dítěte) není úplně nová a od počátku 

20. století byla již použita v mnoha národních zákonech, především u celého 

protekcionistického hnutí (Hnutí za blaho). Na mezinárodní úrovni jsme k postupnému 

zavádění tohoto konceptu přispěli také my.                                                                                   

Od úplně prvního návrhu Úmluvy OSN o právech dítěte předloženého polskou vládou 

v roce 1978 bylo jasné, že tato zásada „nejlepších zájmů“ by měla být do Úmluvy začleněna   

a měla by se ocitnout na velmi prominentní pozici.  

Tuto zásadu ve skutečnosti vyvolala již Deklarace práv dítěte z roku 1959 tím, že 

stanovovala že „nejlepší zájmy dítěte budou nejvyšším měřítkem“ při přijímání zákonů 

týkajících se dětí a také jako „hlavní zásada pro osoby odpovědné za vzdělání a vedení 

(dítěte)“. 

Toto ustanovení bylo následně začleněno do několika mezinárodních úmluv. Jednou 

z nich byla Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979. Na národní 

úrovni byla zásada nejlepších zájmů dítěte začleněna také do právních systémů mnoha zemí, 

ačkoliv její rozsah byl obecně omezen na záležitosti rodinného práva v individuálních 

situacích, především případů rozvodu, péče o dítě a osvojení. Méně často byla tato zásada 

uplatňována také na otázky školy a péče o děti. 

Úmluva o právech dítěte tuto zásadu rozšiřuje tak, že pokrývá všechna rozhodnutí 

týkající se dítěte. Jedná se o radikální odklon. Nejlepší zájmy dítěte budou nyní primárním 

hlediskem při všech činnostech týkajících se dětí – nikoliv pouze činností vykonávaných 

státními orgány, zákonodárnými sbory a soudními orgány, ale také při činnostech 

prováděných příslušnými soukromými institucemi.            

Tvůrci Úmluvy nejen že rozšířili působnost této zásady, ale učinili z ní také 

„zastřešující“ ustanovení, a tím i ustanovení důležité pro celkový rámec Úmluvy. Výbor OSN 
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pro práva dítěte tuto zásadu vyzdvihl o jednu úroveň výše, když definoval nejlepší zájmy 

dítěte jako „obecný princip“ směrující interpretaci celé Úmluvy.
24

 

V následujících odstavcích bude s úpravami použit článek napsaný na toto téma, 

publikovaný v časopise International Journal of Children's Rights, Special issue: Children's 

Rights 20 Years After.
25

 

 

2. 1 Nejlepší zájmy dítěte, koncept                     

2. 1. 1 Obecně     

Čl. 3 odst. 1 Úmluvy je základem zásady nejlepších zájmů dítěte: „Zájmy dítěte musí být 

předními hledisky při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo 

soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.“  

V rámci Úmluvy je tento koncept zmíněn také v jiných článcích, kdy stanovuje povinnosti 

zvážit nejlepší zájmy individuálních dětí a to především v rodinném právu:                                    

 Čl. 9: odloučení od rodičů, 

 Čl. 18: odpovědnost rodičů za své děti, 

 Čl. 20: zbavení rodinného prostředí, 

 Čl. 21: osvojení. 

 

...a v justici nad mládeží:  

 Čl. 37 (c): při zbavení svobody oddělené umístění od dospělých, 

 Čl. 40 (2) (b) (iii): přítomnost rodičů při soudním líčení u trestních případů, v nichž je 

zapojena nezletilá osoba. 

 

Je také třeba zmínit použití tohoto konceptu v jiných mezinárodních dokumentech jako 

jsou Úmluva OSN týkající se osob s postižením (čl. 23 odst. 2) a Haagská úmluva o ochraně 

dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (čl. 4 písm. b). 

„Nejlepší zájmy dítěte“ jsou základní právní zásady interpretace vyvinuté za účelem 

omezení moci dospělých (rodičů, odborníků, učitelů, lékařů, soudců…). Tato zásada je 

založena na uznání faktu, že dospělá osoba je v pozici učinit rozhodnutí za dítě jenom proto, 

že dítě postrádá zkušenosti a úsudek.                                       

                                                 
24

 Hammarberg Thomas, The principle of the best interest of the Child –What it means and what it demands for 

adults, přednáška ve Varšavě, 30. května 2008. 
25

 ZERMATTEN, J., The best Interests of the Child Principle, Literal Analysis and function, in International 

Journal of Children's Rights 18, 2010, p. 483-499. 
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Tato zásada je odvozena od systému veřejných sociálních služeb (nebo protektivního 

systému) z počátku 20. století. Byla transformována Úmluvou OSN o právech dítěte 

v pravidlo ke zkoumání toho, zda stát prostřednictvím svých subjektů s rozhodovací 

pravomocí jednal při zvažování nejlepších zájmů dítěte proporcionálně, a dává velký důraz na 

uplatnění práva dítěte být slyšeno.                                

Podle Příručky pro implementaci Úmluvy o právech dítěte ji používá Deklarace práv 

dítěte z roku 1959 v Zásadě 2: „Dítě požívá zvláštní ochrany. Nejvyšším měřítkem 

zákonodárné činnosti v této oblasti jsou zájmy dítěte.“
26

 

„Tato zásada je obsažena ve dvou článcích Úmluvy o odstranění všech forem 

diskriminace žen z roku 1979: čl. 5(b) od smluvních států vyžaduje, aby „zabezpečily, že 

rodinná výchova bude zahrnovat řádné pochopení mateřství jako společenské funkce a uznání 

společné odpovědnosti mužů a žen za výchovu a rozvoj jejich dětí, přičemž se rozumí, že 

zájmy dětí se ve všech případech staví na první místo.“  

Podobně čl. 16 (1) (d) stanovuje, že ve všech záležitostech týkajících se sňatku                 

a rodinných vztahů „budou nejdůležitější zájmy dítěte“.
27

 

 

2. 1. 2 Definice 

Toto ustanovení, pokud je budeme analyzovat jako celek, neposkytuje žádné konkrétní 

vysvětlení svého použití, nestanovuje žádnou konkrétní povinnost ani nestanovuje přesná 

pravidla. Představuje zásadu: „Zájmy dítěte musí být předními hledisky.“ Tento výraz může 

mít dva významy. 

Zaprvé se jedná o procesní pravidlo: kdykoliv je třeba učinit rozhodnutí, které se bude 

týkat dítěte nebo skupiny dětí, musí tomuto rozhodovacímu procesu předcházet zvažování 

možných dopadů (pozitivních či negativních) na dotčené dítě/děti a tomuto vlivu se musí 

věnovat velká pozornost při zvažování různých zájmů, které jsou ve hře. Je to procesní 

pravidlo, protože čl. 3 odst. 1 ukládá tento krok při rozhodovacím procesu, ale neukládá 

řešení.                      

Za druhé je zásada nejlepších zájmů také základem pro právo substantivní: právo 

dítěte na to, aby byly jeho nejlepší zájmy zváženy, posouzeny a určeny a byly chápány jako 

přední hledisko, kdykoliv má být učiněno rozhodnutí týkající se dítěte nebo skupiny dětí. 

Tento fundament pro právo byl jasně vysvětlen v samotném titulu Všeobecného komentáře  

č. 14, a také velice přesně v odst. 6 a): 

                                                 
26

 Příručka pro implementaci Úmluvy o právech dítěte, 3. Revidované vydání, UNICEF, 2007, s. 35. 
27

 Tamtéž. 
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„(a) Substantivní právo: Právo dítěte na to, aby byly jeho nejlepší zájmy zváženy a vzaty jako 

přední hledisko, když jsou posuzovány různé zájmy tak, aby se dospělo k rozhodnutí, o které 

jde, a jako záruka, že toto právo bude uplatňováno, kdykoliv má být učiněno rozhodnutí 

týkající se dítěte, skupin identifikovaných či neidentifikovaných dětí nebo dětí obecně.  Čl. 3 

odst. 1 vytváří pro státy zcela zásadní povinnosti, je přímo aplikovatelný (vstupuje v platnost 

automaticky) a lze se ho dovolávat před soudem.“
28

 

Tak má účastnický stát povinnost zavést mechanismus pro zvažování nejlepších zájmů            

a schválit zákony týkající se povinnosti pro osoby, které mají rozhodovat o dětech (například 

soudci), aby zvážily procesní pravidlo „nejlepších zájmů”.  

Navíc vedle těchto dvou významů (substantivní právo a procesní pravidlo) představuje 

Všeobecný komentář třetí význam tohoto konceptu (trojnásobný koncept):  

„(b) Základní interpretační právní zásada: jestliže je právní ustanovení otevřeno více než 

jedné interpretaci, měla by být zvolena ta interpretace, které nejúčinněji slouží nejlepším 

zájmům dítěte. Práva zakotvená v Úmluvě a Opčních protokolech poskytují rámec pro 

interpretaci.“
29

 

Nikdo však neví, co jsou nejlepší zájmy tohoto dítěte nebo těchto dětí. Tyto nejlepší 

zájmy budou posouzeny subjektem s rozhodovací pravomocí v procesu, ve kterém bude 

použito procesní pravidlo. Účastnický stát neuvádí, jak musí subjekt s rozhodovací pravomocí 

rozhodnout, ale jak má své rozhodnutí učinit. Je ovšem jasné, že zásada nejlepších zájmů 

musí respektovat:         

 důležitost každého dítěte jako jednotlivce s vlastními názory,             

 komplexní charakter Úmluvy,  

 krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou perspektivu, protože dítě je lidská bytost ve 

vývoji,  

 interpretace nemůže být „kulturně relativistická“ a popírat ostatní práva Úmluvy 

(například ochranu vůči tradičním praktikám a tělesným trestům).   

 

Tato poslední poznámka je obzvláště jasná ve Všeobecném komentáři č. 8, který se 

týká „Práva dítěte na ochranu před tělesnými tresty a dalšími krutými či ponižujícími formami 

trestání,“
30

 kde Výbor OSN pro práva dítěte vysvětluje: 

                                                 
28

 UN Doc. CRC/C/GC/14, odst. 6 a). 
29

 Tamtéž, odst. 6 b). 
30

 OP č. 8, Práva dítěte na ochranu před tělesnými tresty a dalšími krutými či ponižujícími formami trestání, 

(CRC/C/GC/8), odst. 2. 
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„Když Výbor pro práva dítěte nadnesl v průběhu posuzování zpráv některých států téma 

odstranění tělesných trestů, tvrdili vládní zástupci v některých případech, že určitou míru 

„přiměřeného“ nebo „umírněného“ tělesného trestu lze ospravedlnit s tím, že je v „nejlepších 

zájmech“ dítěte. Výbor prokázal jako důležitou obecnou zásadu, že požadavek Úmluvy na 

nejlepší zájmy dítěte by měl být předním hlediskem při všech činnostech, které se týkají dětí 

(čl. 3 (1). Úmluva také v čl. 18 vyžaduje, aby nejlepší zájmy dítěte byly základními zájmy 

rodičů. Ovšem interpretace nejlepších zájmů dítěte musí být v souladu s celou Úmluvou 

včetně povinnosti ochraňovat děti před všemi formami násilí a požadavku přikládat patřičnou 

důležitost názorům dítěte;  nemůže být použit k ospravedlnění postupů včetně tělesného trestu 

a jiných forem krutého či ponižujícího trestu, které jsou v konfliktu s lidskou důstojností a 

právem na fyzickou integritu.“  

 

2. 1. 3 Dítě/děti         

Všechny tyto úvahy platí jak pro jednotlivé dítě stejně jako pro děti, které tvoří skupiny nebo 

pro „děti hromadně“. Lze kupříkladu uvést, co napsal Výbor ve svém Všeobecném komentáři 

č. 7 „Implementace práv dítěte v raném dětství“:
31

 

a) Nejlepší zájmy jednotlivých dětí. Veškerá rozhodnutí týkající se péče o dítě, zdraví, 

vzdělání apod. musí zohledňovat zásadu nejlepších zájmů a to včetně rozhodnutí učiněných 

rodiči, odborníky a jinými osobami odpovědnými za děti. Od účastnických států se požaduje, 

aby přijaly opatření určená malým dětem na jejich zastoupení ve všech právních řízeních 

osobou, která jedná ve prospěch zájmu dítěte, a aby byly děti slyšeny ve všech případech, kde 

jsou schopny vyjádřit svůj názor či preference;                                                                                             

b) Nejlepší zájmy malých dětí jako skupiny nebo dětí kolektivně. Veškerý vývoj 

zákonů a postupů, správního a soudního rozhodování a poskytování služeb, které se dotýká 

dětí, musí zásadu nejlepších zájmů zohlednit.  Sem patří činnosti přímo se dotýkající dětí 

(např. související se zdravotními službami, systémy péče nebo školami), ale i činnosti, které 

se nepřímo týkají malých dětí (např. souvisejících s prostředím, bydlením nebo dopravou). 

Otázka dítěte/dětí je jasně zodpovězena ve Všeobecném komentáři č. 14, konkrétně v 

odst. 21-23. 

  Pojem „děti“ označuje všechny osoby mladší 18 let v jurisdikci účastnického státu, 

bez diskriminace jakéhokoliv druhu, v souladu s čl. 1 a 2 Úmluvy.             

                                                 
31

 UN Doc. GC č. 7, Implementing child rights in early childhood, (CRC/C/GC/7/Rev.1), odst. 13. 
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Čl. 3 odst. 1 platí pro děti jako jednotlivce a ukládá účastnickým státům povinnost hodnotit a 

brát nejlepší zájmy dítěte jako přední hledisko v individuálních rozhodnutích.    

Pojem „děti“ ovšem znamená, že právo na řádné zhodnocení jejich nejlepších zájmů 

platí pro děti nejenom jako jednotlivce, ale také obecně jako skupinu. V souladu s tím mají 

státy povinnost zhodnotit a brát jako přední hledisko nejlepší zájmy dítěte jako skupiny nebo 

dětí obecně při všech činnostech, které se jich týkají. To je patrné zejména pro veškerá 

prováděcí opatření. Výbor
32

 podtrhuje, že nejlepší zájmy dítěte jsou považovány jak za 

kolektivní, tak i individuální právo a že uplatňování tohoto práva na domorodé děti jako 

skupinu vyžaduje zvážení toho, jak se tato práva týkají kolektivních kulturních práv.                            

Tím není řečeno, že při rozhodování týkajících se jednotlivého dítěte musí být nejlepší 

zájmy dítěte považovány za stejné jako nejlepší zájmy těchto dětí obecně. Přesněji čl. 3            

odst. 1 nepřímo naznačuje, že nejlepší zájmy dítěte musí být hodnoceny individuálně.“
33

 

 

2. 2 Analýza textu  

Pokusme se o poněkud jasnější pohled a proveďme analýzu jednotlivých prvků tohoto článku.    

      

2. 2. 1 Prvky  

„Při jakékoliv činnosti týkající se dětí“. 

Začneme tím, že si povšimneme použití plurálu (dětí), což je v protikladu s častějším 

použitím singuláru, když odkazujeme na „…zájmy dítěte“.  

Z gramatického pohledu je jasné, že zákonodárce chtěl, abychom při všech 

rozhodnutích, která se týkají dětí, systematicky aplikovali obecné kritérium zájmu dítěte jako 

jednotku uznání pro rozhodnutí, které má být učiněno. Použití singuláru by bylo 

restriktivnější. Francouzština používá singulár: „l'intérêt supérieur de l'enfant”  a španělská 

verze činí to stejné „el interés superior del niño“. Co si myslíte o tomto rozdílu? Pro mne 

plurál nejlepších zájmů odkazuje na možnost mít nikoliv pouze jeden zájem, ale několik 

zájmů….  

„Všechny činnosti“ představuje také velice široký koncept, který dle mého mínění 

definuje všechny zásahy: patří sem aktivní intervence, ale také nečinnost (rozhodnutí 

intervenci neprovést) učiněné s ohledem na děti. Všímáme si zde jemného rozdílu mezi 

francouzskou verzí (při všech rozhodnutích), španělské verze (en todas las medidas 

                                                 
32

 UN Doc. General comment No.11 (2009) on indigenous children and their rights under the Convention,  

odst. 30.  
33

 UN Doc. CRC/C/GC/14, odst. 21-23. 
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concernientes a los niños) a anglické verze (all actions).  Při diskuzi o přijetí čl. 3 zazněl 

návrh na začlenění anglického kvantifikátoru „oficiální“ tak, aby se omezily intervence na 

všechny oficiální činnosti pocházející od orgánů státní moci (právní, správní, legislativní)       

a nikoliv od soukromé autority (rodičů) nebo privátních subjektů (soukromé instituce, ….). 

Při posledním čtení tohoto textu však nebyl tento návrh přijat. Můžeme si nyní položit 

otázku: Zamýšlí čl. 3 Úmluvy prostřednictvím povinnosti aplikovat zásadu nejlepších zájmů 

dítěte zasahovat do rodičovské sféry? Můžeme se legitimně domnívat, že se zdá, že u 

intervencí v rodině by měla platit stejná zásada jako způsob měření rozhodnutí. Podle našeho 

mínění při respektování zásady stanovené v čl. 5 Úmluvy zákonodárce nechtěl vstupovat do 

rodinné sféry, aby zdůraznil odpovědnost rodičů a aby zachoval možnost, že tato výtečná 

obecná zásada bude přijímána všemi. To však naprosto nevylučuje aplikování této zásady 

nejlepších zájmů dítěte v domácích situacích. Skutečně by bylo nepochopitelné, kdyby byli 

touto zásadou vázáni pouze úřední činitelé, ale rodiny by se jí řídit nemusely. Obecná zásada 

platí a tyto konkrétní situace zahrnuje. Odpověď na tyto otázky se jinak zcela jistě nalézá v čl. 

18 odst. 1 Úmluvy, který jako „vodítko“ ukládá vychovávat dítě a zajišťovat jeho rozvoj, 

sledovat zásadu nejlepších zájmů dítěte. Text je v tomto čl. 18 odst. 1 zcela jasný „nejlepší 

zájmy dítěte budou jejich (rodičů) základním zájmem“. 

Pokud máte ještě nějaké pochyby, stojí za to přečíst si Všeobecný komentář č. 14 odst. 

25, kde se uvádí: 

„Povinnost států řádně zvážit nejlepší zájmy dítěte je komplexní povinností zahrnující 

všechny veřejné a soukromé instituce sociálního zabezpečení, soudy, správní orgány               

a zákonodárné sbory týkající se dětí. Ačkoliv v čl. 3 odst. 1 nejsou přímo zmíněni rodiče, 

nejlepší zájmy dítěte „budou jejich základním zájmem” (čl. 18 odst. 1).“ 

„Uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, 

správními nebo zákonodárnými orgány“ je chápáno tak, že soudní a administrativní orgány 

musí tuto zásadu aplikovat při všech svých rozhodnutích. Jedná se o kritérium, kterému musí 

podrobit případy, které vyžadují jejich rozhodnutí. Tato věta tak zakládá povinnost pro státy, 

aby ve všech rozhodnutích, které mají být vyneseny ohledně dítěte, zkoumaly, zda jsou 

zaručeny jeho nejlepší zájmy, jinak je právo přisuzováno subjektivně, tedy alespoň záruka 

nabízená dětem.   

Na této větě je velmi zajímavé ve vztahu k textu z roku 1981, že zákonodárce přidal 

pojem „zákonodárné orgány“. Tento malý přídavek má zásadní význam. Znamená to, že když 

se tvoří zákon, musí stát, ať se jedná o národní, regionální, kantonální či obecní předpis, 

zkontrolovat, zda jsou vzaty v úvahu děti a zda jsou jejich nejlepší zájmy vyváženy. Pomocí 
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těchto dvou slov (zákonodárné orgány) jsou tak do Úmluvy zavedeny veškeré rozměry 

politické či makrosociální. Nejlepší zájmy dítěte nabírají novou funkci: v legislativním 

procesu se musí použít to, co je pro dítě relevantní a co není ve vztahu k možným dopadům 

(pozitivním či negativním) budoucího právního dokumentu. „Zvážení nejlepších zájmů dítěte 

by mělo být začleněno do národních plánů a politik pro děti a do práce parlamentu                  

a vlády...“
34

 K tomuto bodu se vrátíme později.     

Pojem „Veřejné nebo soukromé zařízení sociální péče“ znamená, že zákonodárce 

chtěl, aby povinnosti respektovat tuto zásadu podléhal celý sektor intervencí, který se zabývá 

dětstvím. Jestliže není tato otázka skutečně předložena oficiálním orgánům (oficiálním 

službám, sociálním službám pro děti, státním institucím, ale také školním a lékařským 

službám), není poukazování na použití této zásady v soukromém sektoru bezcenné. Známe 

historickou důležitost soukromých organizací sociální péče o děti; známe služby poskytované 

nesčetnými asociacemi, nadacemi a nevládními organizacemi, které přebírají odpovědnost za 

děti (výživa, navštěvování školy, péče, reintegrace); ale také víme, že určitá hnutí, která 

vyznávají sektářské ideologie, děti zneužívají. Zdá se tak nezbytné podřídit této zásadě také 

celý soukromý sektor.                    

„… nejlepší zájmy…“:  

Pojďme začít tím, že podtrhneme plurální význam této fráze, která je dle našeho 

mínění použita jako obecné vyjádření připojené ke koncepci „zájmů dítěte“. Je nezbytné 

připojit zvláštní význam slovu „nejlepší“?  V souvislosti s použitím tohoto superlativu se 

objevila jistá kritika argumentující tím, že „nejlepší zájmy“ („supérieur” nebo „superior“ „el 

interés superior del niño” podle francouzské a španělské verze) znamenají, že za všech 

okolností by měly mít zájmy dítěte přednost před jakýmkoliv jiným zájmem.                       

Podle jiné interpretace textu je dítě výjimečným tvorem, které od okamžiku, kdy se 

dostane do rozporu s jinými osobami, které nejsou dětmi, nebo jinými společenskými orgány, 

by bylo nevyhnutelně vždy v právu. Tato pozice je neúnosná, protože pokud můžeme ještě 

jednou porovnat čl. 3 odst. 1 například s čl. 5, dobře vnímáme, že dítě není osoba 

individualizovaná do extrému, ale zůstává členem své rodiny a členem komunity, a proto 

nedílným příslušníkem státu.              

Pomoc můžeme také nalézt v novém Všeobecném komentáři č. 14, který vysvětluje 

obtíže v porozumění a aplikování takového složitého konceptu „nejlepších zájmů“: 
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„Koncept nejlepších zájmů dítěte je komplexní a jeho obsah musí být určován případ 

od případu. Děje se tak prostřednictvím interpretace implementace čl. 3, odst. 1 v souladu 

s ostatními ustanoveními Úmluvy, aby zákonodárce, soudní, správní, sociální nebo vzdělávací 

činitel byl schopen vyjasnit koncept a konkrétně jej využít. Na základě toho je koncept 

nejlepších zájmů dítěte flexibilní a adaptabilní. Měl by být upraven a definován na 

individuálním základě, podle konkrétní situace dítěte nebo dětí, kterých se týká, brát v úvahu 

jejich osobní kontext, situaci a potřeby. Pro individuální rozhodnutí musí být posouzen           

a určen ve světle konkrétních okolnost určitého dítěte. Pro kolektivní rozhodnutí - jako 

rozhodnutí činěná zákonodárcem - obecně musí být nejlepší zájmy dětí posuzovány a 

určovány ve světle určité skupiny a nebo dětí obecně. V obou případech by mělo být 

posouzení a určování prováděno s plným zřetelem k právům obsaženým v Úmluvě a jejích 

Opčních protokolech.“
35

 

Podle mého mínění můžeme také „nejlepší zájmy“ spojit s nejvyšším cílem „blaha“ 

dítěte tak, jak je definován ve všech částech Úmluvy, a to především v preambuli a odst. 2 čl. 

3 Úmluvy. Můžeme tedy číst odst. 2 a 3, čl. 3 Úmluvy tak, že uvádějí vysvětlení zásady 

nejlepších zájmů, neboť:               

Odst. 2: Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou 

ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti 

jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných a činí 

pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření. 

Odst. 3: Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, zabezpečí, aby instituce, služby      

a zařízení odpovědné za péči a ochranu dětí odpovídaly standardům stanoveným 

kompetentními úřady, zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, počtu a vhodnosti 

svého personálu, jakož i kompetentního dozoru. 

„… musí být předním hlediskem…“. Tento obecný koncept nejlepších zájmů 

nepostačuje sám o sobě; musí být stanovena i pravidla aplikace.  To je účelem tohoto slovního 

spojení: přiznat nejlepším zájmům dítěte hodnotu nejdůležitějšího hlediska. 

Co toto slovní spojení znamená? Pokud provedeme další textovou analýzu, 

uvědomíme si, že legislativa hovoří o „předním hledisku“ (a primary consideration), 

prvořadém hledisku (a paramount consideration),  a nikoliv o „rozhodujícím“ hledisku (the 

primary consideration), jediném prvořadém hledisku (the paramount consideration). Jedná se 

o velice jemný rozdíl. 
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Tento jemný rozdíl opravdu znamená, že v případech, kdy má subjekt s rozhodovací 

pravomocí (soudní, správní orgán, zákonodárce) v úmyslu vydat rozhodnutí, musí přisoudit 

patřičnou důležitost nejlepším zájmům dítěte a zvážit nejprve zájmy dítěte/dětí a možný 

dopad takového rozhodnutí. Tyto zájmy však nebudou systematicky vytlačovat zájmy jiné 

(zájmy rodičů, jiných dětí, dospělých nebo státu). Zdá se, že tato terminologie uvádí, že při 

rozhodování nebudou nejlepší zájmy dítěte vždy tím jediným, dominantním zájmem ke 

zvážení. Mohou zde být jiné protichůdné zájmy, například zájmy jednotlivých dětí, zájmy 

jednotlivých skupin dětí a protichůdné zájmy dětí a dospělých (rodičů, poskytovatelů péče, 

veřejných služeb, státu…). „Zájmy dítěte však musí podléhat aktivnímu zkoumání; je třeba 

prokázat, že zájmy dětí byly prozkoumány a bylo k nim přihlédnuto jako k přednímu 

hledisku.“
36

 

Oslabuje tuto zásadu použití neurčitého členu „a“ namísto členu určitého „the“? 

Podle mého mínění nikoliv. Staví ji do její oprávněné pozice, protože ustanovuje povinnost 

zvažovat nejlepší zájmy dítěte při všech rozhodnutích. Nejedná se o možnost, ale o povinnost 

tuto zásadu zvážit.                                      

Tato zásada následně vstupuje do soutěže s ostatními kritérii, která mají též svoji 

hodnotu.  Je to přehlídka samostatných zájmů, které jsou vedeny prvkem dítěte, které je 

zvažováno a stává se jedním z kritérií při posuzování potenciálně odlišných zájmů. 

Skutečnost, že se dítěti nedává systematicky za pravdu, představuje faktor rovnováhy. Nebylo 

by žádoucí, aby zájmy dítěte byly nadřazeny všem ostatním zájmům a měly systematicky 

přednost. To by vytvořilo republiku dětí nikoliv v tom významu, jak ji chápal Korzack, ale 

v tom smyslu, že by dítě bylo postaveno na piedestal, aby zpět získalo podobu. Taková pozice 

by měla důsledky, které odporují ochraně vzhledem k dítěti a mohla by nenávratně způsobit 

zmizení práv dítěte.  

Ve Všeobecném komentáři č. 14 Výbor Úmluvy vysvětluje: 

„Výraz „přední hledisko“ (primary consideration) znamená, že nejlepší zájmy dítěte nemůžou 

být zvažovány na stejné úrovni jako všechna ostatní hlediska. Tato silná pozice je 

ospravedlněna zvláštní situací dítěte: závislost, vyspělost, právní status a často skutečnost, že 

dítě není slyšet. Děti mají méně možností než dospělí k tomu, aby bojovali za své zájmy, a ti, 

kteří jsou zapojeni do rozhodování, které se týká dětí, si musí být jejich zájmů výslovně 

vědomi. Pokud nebudou zájmy dětí zdůrazněny, bude zde tendence je přehlížet.“
37

. 
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  „Protože však čl. 3 odst. 1, pokrývá širokou škálu situací, přiznává Výbor při jeho 

uplatňování potřebu určité míry flexibility. Nejlepší zájmy dítěte – jakmile byly posouzeny     

a určeny - mohou být v rozporu s jinými zájmy nebo právy (např. jiných dětí, veřejnosti, 

rodičů apod.). Možné konflikty mezi nejlepšími zájmy jednoho dítěte a nejlepšími zájmy 

skupiny dětí nebo dětí obecně musí být řešeny individuálně za opatrného vyrovnávání zájmů 

všech stran a nalézání vhodného kompromisu. Stejný postup je třeba uplatnit, jestliže jsou 

nejlepší zájmy dítěte v rozporu s  právy jiných osob. Pokud není možné tyto zájmy sladit, 

potom budou muset činitelé a subjekty s rozhodovací pravomocí analyzovat a zvažovat práva 

všech zainteresovaných a musí mít na paměti, že právo dítěte na to, aby jeho nejlepší zájmy 

byly primárními hledisky, znamená, že zájmy dítěte mají vysokou prioritu a nejsou pouze 

jedním z několika hledisek. Proto musí být vyšší váha přisouzena tomu, co slouží dítěti 

nejlépe.“
38

 

Musíme ovšem zmínit, že v přinejmenším dvou konkrétních situacích použil 

zákonodárce terminologii „brát do úvahy v první řadě“ (the paramount consideration) nebo 

že „zájmy dítěte budou předními hledisky“ (the interests of the child shall be paramount):  

 čl. 21 Úmluvy: „Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy a které uznávají a (nebo) 

povolují systém osvojení, zabezpečí, aby se v první řadě braly do úvahy zájmy dítěte.“  

 čl. 23 odst. 2 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením: „Státy, které 

jsou smluvní stranou této Úmluvy, zaručí práva a povinnosti osob se zdravotním 

postižením, pokud jde o opatrovnictví, poručnictví, svěřenectví a adopci dětí nebo 

obdobné instituty, jestliže existují ve vnitrostátní legislativě; ve všech případech musí 

být předním hlediskem nejlepší zájmy dítěte. Státy, které jsou smluvní stranou této 

Úmluvy, poskytují osobám se zdravotním postižením při plnění jejich rodičovských 

povinností odpovídající podporu.“ 

 

V těchto případech se nejlepší zájmy dítěte stávají jediným faktorem k určení řešení, neboť 

jak uvedl van Bueren: „... za některých okolností, jako je osvojení nebo u dětí s postižením, 

platí vyšší standard“.
39
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2. 2. 2 Zájmy dítěte a jiné články Úmluvy 

Nejlepší zájmy dítěte jsou tak uvedeny v platnost v č. 3 odst. 1. Toto slovní spojení je však 

zahrnuto do určitého množství článků Úmluvy ve formě odkazu, na který je třeba v určitých 

situacích brát zřetel. Nalézáme jej tedy v následujících článcích: 

Čl. 9 stanovuje zásadu, podle které má dítě právo na to žít se svými rodiči. To se jeví 

jako velice důležitá zásada jak pro dítě samotné, tak i pro rodinu. V odst. 1 čl. 9 Úmluvy se 

připouští, že odloučení dítěte od jeho rodičů je možné pomocí oficiálního rozhodnutí, pokud 

toto rozhodnutí respektuje nejlepší zájmy dítěte. Zde uvažujeme o situacích, ve kterých je dítě 

obětí své rodiny (všechny typy zneužívání, aktivní zneužívání) nebo pokud je dítě ponecháno 

bez cizí pomoci (pasivní zneužívání).  U odst. 3 čl. 9 prozkoumáme zásadu, že dítě musí 

udržovat osobní vztahy a přímý kontakt s oběma svými rodiči, jestliže to není v protikladu 

s nejlepšími zájmy tohoto dítěte. Zde hovoříme o situaci otevřeného konfliktu mezi dítětem    

a jedním z jeho rodičů (někdy oběma) nebo situaci identické s těmi, které byly popsány 

v odst. 1 (problematický vztah s jedním nebo oběma rodiči). 

Čl. 18 stanovuje zásadu, podle které se oba rodiče musí účastnit vzdělávání dítěte. To 

se často nazývá společnou odpovědností za vzdělávání. V odst. 1 tohoto ustanovení se            

v poslední větě uvádí: „Základním smyslem jejich péče musí přitom být zájmy dítěte, jak bylo 

uvedeno dříve.“  

Čl. 20 stanovuje, že dítě, které je zbaveno rodinného prostředí, bude mít nárok na 

zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem a to především na zajištění náhradní péče 

(osvojení, předání do výchovy nebo institut kafala). V odst. 1 se rozebírá stav dítěte, které ve 

svém vlastním zájmu nemůže být ponecháno v rodinném prostředí a kterému se musí dostat 

pomoci od státu. Nehovoříme o nejlepších zájmech, ale jednoduše, zkráceně o zájmech 

dítěte.
40

  

Čl. 21 Úmluvy předvídá situace, kdy se dítě zbavené svého rodinného prostředí 

dostane do situace náhradní péče ve formě osvojení (národní nebo mezinárodní). V těchto 

případech musí stát poskytnout dítěti zvláštní pomoc a ochranu a musí zajistit dodržování 

zavedených postupů tak, aby byla tomuto opatření věnována veškerá potřebná pozornost,         

a především zabránit zneužívání. V odst. 1 je jasně uvedeno, že v době osvojovací procedury 

(volba rodičů svěřující dítě do osvojení, osvojovací volba rodičů, uchýlení se k prostředníkům 

apod.… ) jsou to nejlepší zájmy dítěte, který mají prioritu a určují nejlepší řešení.                                                     

                                                 
40

 http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf.           
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Čl. 37 zkoumá obecné zásady, které by měly řídit správu justice nad mládeží, především 

vyloučení mučení, trestání nebo nelidského zacházení a zákaz trestu smrti. Tento článek však 

také stanovuje minimální procesní pravidla, která mají být respektována soudními orgány, 

které jsou pokud možno specializovány na mladistvé, kteří se dostali do konfliktu se 

zákonem.  Pododstavec C ukládá, že s dítětem má být zacházeno humánně a pokud je dítě 

zbaveno svobody, musí být odděleno od dospělých s výjimkou případů, kdy se prokáže, že 

pro nejlepší zájmy dítěte je vhodnější opak. Zde zvažujeme případy, kdy je dítě uvězněno 

s jedním ze svých rodičů nebo kdy matka porodí dítě v době, kdy si odpykává trest.   

Čl. 40 je pokračováním čl. 37 ohledně justice nad mládeží. Vysvětluje však 

podrobněji,  jaké procesní záruky náleží dětem, jestliže se dostanou do konfliktu se zákonem   

a když stojí před soudním orgánem. Odst. 2, pododstavec b, iii ukládá, že pokud je dítě 

vyslýcháno úředním orgánem, musí se tak dít v souladu se zavedenými procesními pravidly 

včetně pomoci (právníka nebo jiné vhodné pomoci, jako je přítomnost jeho rodičů), ledaže by 

se zjistilo, že takové činnosti nejsou v jeho zájmu. Zde zvažujeme situaci, kdy je dítě obětí 

rodičů, například při páchání přestupků.   

Spolu s vyjmenováním těchto specifických pravidel zmíněných již dříve si 

uvědomujeme, že zásada nejlepších zájmů dítěte je obecným principem, který musí být 

nadřazen celé Úmluvě.    Odvoláváme se na ni, pokud je nezbytné ospravedlnit výjimku 

z práva, které je pro dítě uznáváno, především z práva, které bychom popsali jako „přirozené“ 

právo na uchování vztahu s rodiči. Když je v sázce zpřetrhání těchto vztahů (například 

osvojení) nebo jejich přerušení (umístění do výchovného zařízení, ztráta svobody), potom 

musí rozhodnutí o odejmutí dítěte tuto zásadu vždy respektovat. Znamená to, že v těchto 

případech mají individuální zájmy dítěte přednost před zájmem rodiny (na vztah se svým 

dítětem) nebo státu (zajistit stabilitu rodin).  

To dokazuje, že práva dítěte nejsou nadřazena právům ostatních členů společnosti 

s výjimkou některých specifických situací, kde mají individuální zájmy (například nemít již 

nadále vztah s rodiči) přednost před kolektivním zájmem (například zásada vztahů mezi rodiči 

a dětmi).             

 

2. 3 Nejlepší zájmy dítěte, funkce a charakteristiky               

2. 3. 1 Funkce      

Můžeme říci, že koncept nejlepších zájmů dítěte tak, jak je definován Úmluvou OSN o 

právech dítěte a také Haagskou úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 
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osvojení, je konceptem, který má dvě „tradiční“ úlohy. Jednou je kontrola a druhou je 

nalézání řešení (kritérium kontroly a kritérium řešení).
41

  

Kritérium kontroly: nejlepší zájmy dítěte jsou zde použity k dohledu nad tím, aby 

uplatňování práv a povinností vůči dětem bylo prováděno korektně. Jedná se především, ale 

nikoliv výhradně o rodinné právo, ochranu dítěte, dítě v náhradní péči, migranty… Při všech 

činnostech nebo rozhodnutích je nezbytné kontrolovat, zda byla zhodnocena otázka nejlepších 

zájmů.  

Jak však bylo uvedeno výše, jedná se o záruku poskytovanou jednotlivému dítěti, 

skupině dětí nebo dětem „všeobecně“, že jejich právo na určení jeho nebo jejich nejlepších 

zájmů bude naplněno.                   

Kritérium řešení: ve smyslu, kdy samotný koncept zájmů dítěte musí zasáhnout jako 

pomoc lidem, kteří potřebují přijmout správné rozhodnutí týkající se dětí. Kdykoliv má 

subjekt s rozhodovací pravomocí rozhodnout o předmětu, který se bude týkat dítěte nebo dětí, 

musí systematicky vyhledávat taková řešení, u kterých dopady na dítě budou pozitivní nebo 

případně co nejméně negativní. Ve většině případů nebude existovat pouze jediné řešení, ale 

celá škála možností. Řešení bude poté zvoleno na základě toho, že je v „zájmu dítěte“. Tato 

funkce je zásadní, protože představuje most mezi teoretickým cvičením a realitou v praxi. 

  

2. 3. 2 Charakteristiky   

Koncept nejlepších zájmů dítěte v sobě zahrnuje několik charakteristik:  

 

1. Na rozdíl od většiny článků Úmluvy nezakládá čl. 3 odstavec 1 ani subjektivní, ani 

substantivní právo  stricto sensu; zakládá však zásadu interpretace, která musí být použita při 

všech formách intervencí týkajících se dětí a která přiznává dětem záruku, že jejich osud bude 

prověřen v souladu s touto zásadou interpretace. 

 

2. Toto ustanovení ukládá státům povinnost, aby zohlednily nejlepší zájmy dítěte/dětí, jakmile 

musí být učiněno rozhodnutí (při všech činnostech).        

                            

3. Tento čl. 3 odst. 1 nelze chápat izolovaně. Je součástí subjektu (Úmluvy) a zakládá nový 

status: dítě je subjektem práv. Tato sounáležitost propůjčuje tomuto konceptu konkrétní 

rozměr, a to především pokud jej spojíme se zásadou zákazu diskriminace (čl. 2 Úmluvy), se 

                                                 
41

 FULCHIRON, H., De l'intérêt de l'enfant aux droits de l'enfant in Une Convention, plusieurs regards. Les 

droits de l'enfant entre théorie et pratique,  IDE, Sion, 1997, s. 30. 
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zásadou stanovenou v čl. 6 Úmluvy (právo na harmonický rozvoj), aby bylo zajištěno, že 

názorům dítěte je věnována patřičná pozornost (čl. 12 Úmluvy). Navíc k normám obsaženým 

v Úmluvě je důležité zvážit všechna práva dítěte. Existují další právní základy, a to jak na 

mezinárodní, tak i národní úrovni, které mohou ovlivnit rozhodnutí o tom, co tvoří nejlepší 

zájmy v určité situaci. Je však třeba zohlednit, že je vždy nutné použít vyšší standard.     

                                          

4. Koncept nejlepších zájmů dítěte je neurčený právní koncept, který musí být specifikován 

praxí a který by měl dodržovat pravidla uplatňování. Právní věda také na základě případových 

studií přinese použitelná řešení pro jiné situace nebo pro celou skupinu dětí. Musí v ni mít 

důvěru ti, kteří musí přijímat rozhodnutí.         

     

5. Kritérium nejlepších zájmů dítěte je relativní ve vztahu k prostoru a času: relativní v čase 

proto, že závisí na vědeckých znalostech týkajících se dítěte a předním postavení takové 

teorie v jakémkoliv daném časovém období, relativní v prostoru, protože toto kritérium by 

mělo zohledňovat platné normy existující v jistých zemích. Musíme však zopakovat, že 

zásada nejlepších zájmů nemůže být ohrožována kulturním relativismem a ospravedlňovat 

rozhodnutí, které by ovlivnilo respekt vůči hmotným právům dítěte/dětí. 

 

6. Když je třeba přijmout rozhodnutí týkající se dítěte/dětí, musíme zvažovat nejen to, co je 

zde a nyní, ale musíme uvažovat také z hlediska střednědobého a dlouhodobého. Dítě je 

z definice lidskou bytostí ve vývoji a subjekt s rozhodovací pravomocí musí zvážit 

střednědobou i dlouhodobou perspektivu, aby lépe potvrdil, že cíle použití konceptu 

nejlepších zájmů dítěte nejsou řešením pouze pro dnešní den, ale že jsou v zájmu budoucnosti 

dítěte. Protože se dítě vyvíjí, měly by být jeho zájmy odděleny od zákona „všechno ihned“ 

tak, aby upřednostňovaly vizi budoucnosti. V okamžiku, kdy v rámci čl. 12 Úmluvy 

nasloucháme aspiracím dítěte, musíme zůstat k tomuto aspektu „futurologie” vnímaví. 

 

7. Koncept kritéria dítěte je evoluční, protože ve skutečnosti projekce znalostí pokračuje a od 

přijetí Úmluvy uplynulo pouze dvacet let. Doktrína a právní věda by tak měly nechat tuto 

koncepci vyvíjet se. V oblasti, kde jsou zásady nejlepších zájmů aplikovány často 

(manželství, rozvod, péče o dítě…), pozorujeme velice rychlý vývoj sociologické situace 

k redefinování úlohy rodičů po rozvodu a změny legislativy. Objevují se nové situace: 

rodičovská spoluzodpovědnost nebo sdílená rodičovská autorita (pokud zmiňujeme 

švýcarskou legislativu).  Všechny tyto novinky mají přímý dopad na děti, na jejich nejlepší 
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zájmy a nutí soudce a soudy pohlížet na svá rozhodnutí z nového úhlu pohledu. Zásada 

nejlepších zájmů dítěte stále určuje nejlepší řešení pro dítě, ale použitá dílčí kritéria se 

signifikantním způsobem změnila. 

 

8. V souvislosti s později uvedeným zjištěním je kritérium zájmu dítěte dvojnásobně 

subjektivní. Zaprvé zde máme kolektivní subjektivitu - subjektivitu, která v jakékoliv dané 

společnosti, v jakémkoliv daném okamžiku své historie vytváří představu o tom, co je zájmem 

dítěte: například vzdělání dítěte v tom či onom náboženství nebo odmítnutí všech „excesů“ 

náboženské praxe. Můžeme vzít příklad vzdělávací asistence a „režimy“, které mohlo znát.  

 

Dále zde máme osobní subjektivitu a to na třech úrovních.      

Zaprvé subjektivita rodičů, poskytovatelů péče nebo právních zástupců. Cožpak rodič 

netvrdí, že jedná v zájmu dítěte, ačkoliv se zdá, že je motivován sobeckými důvody (soudci 

v případech rozvodů znají tento jev až příliš dobře)? 

Také subjektivita dítěte/dětí: problém vzniká především v okamžiku, kdy jsou 

zvažovány názory nebo přání dítěte, protože zájmy dítěte vyjádřené jím samotným nemusí 

nezbytně korespondovat s představou, kterou mají rodiče (nebo jiní dospělí) o takové situaci                   

a o různých zvažovaných řešeních/ možnostech. 

A konečně subjektivita soudce nebo správního orgánu, kterému byla svěřena 

pravomoc přijímat rozhodnutí (subjekty s rozhodovací pravomocí). Ovšem všichni zde vědí, 

jak silná tato subjektivita (nebo každopádně riziko subjektivity) je, zatímco se tvrdí, že 

rozhodnutí je založeno na „vědecké“ analýze situace. 

Tyto charakteristiky zájmu dítěte ukazují současně flexibilitu a bohatost tohoto kritéria 

i jeho slabé stránky. Tím, že není tento koncept precizně definován ve vztahu k času               

a prostoru a protože obsahuje velkou míru subjektivity, mohl by zneplatnit smysl dětských 

práv a mohl by se dokonce jevit jako kontraproduktivní, což znamená, že by mohl sloužit 

zájmu státu nebo rodiny k újmě dítěte. To je pravda. Už v minulosti se objevovaly a stále se 

objevují četné kritiky namířené proti nepřesnosti tohoto kritéria a vágnosti tohoto konceptu.                                                        

Na tomto místě je zajímavé citovat prof. Van Buerena: „...nedostatek jistoty či neurčitost je 

zásadě nejlepších zájmů vlastní. A skutečně, takový nedostatek jistoty, který někteří mohou 

považovat za flexibilitu a za výhodu, je zásadní při individuálním přístupu, který nejlepší 

zájmy vyžaduje.“
42

,
43

 

                                                 
42

 VAN BUEREN, G., Child Rights in Europe, Council of Europe 2007, Pushing and pulling in different 

directions –The best interests of the child and the margin of appreciation of states, s. 36.  
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Na obranu tohoto konceptu uveďme, že má výhodu, že je široký, flexibilní a schopen 

se adaptovat (relativně k času a prostoru) kulturním, sociálně ekonomickým rozdílům různých 

právních systémů. Může být aplikován všude a je užitečný všem. Použijeme formulaci, že tato 

zásada je praktickým nástrojem, že je takovým „všeumělem“ Úmluvy. Jedná se o nástroj, 

který představuje spojnici mezi teorií a realitou.      

                                     

2. 4 Čl. 3 odst. 2 a odst. 3 

Odst. 2 

Odst. 2 stanovuje, že:  

„Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, 

jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, 

zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to 

všechna potřebná zákonodárná a správní opatření.“ 

Podle našeho mínění můžeme považovat odst. 2 (společně s odst. 3) za ustanovení 

poskytující praktické vysvětlení zásady nejlepších zájmů. V souladu s tímto odstavcem musí 

státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, zajistit potřebnou ochranu a péči pro všechny děti 

na jejich území bez ohledu na jejich národnost a status. Musí zohlednit práva a povinnosti 

rodičů a ostatních osob právně odpovědných za dítě. Důležitost odst. 2 (společně s odst. 3) 

spočívá v jeho relevanci pro myšlenku a ideál „blaha“ dítěte spíše než pouze nejlepších zájmů 

dítěte. Navíc „ustanovuje důležitý referenční bod v interpretaci obecných či všeobecných 

povinností vlád ve světle konkrétnějších povinností obsažených ve zbývajících částech 

Úmluvy.“
44

 

Sloveso použité k popisu povinnosti („zajistit“) je silné a zahrnuje jak pasivní, tak        

i aktivní (např. iniciativní) povinnosti. Pojmy „ochrana a péče“ je také nutno číst expanzivně, 

protože jejich cílem je dosáhnout komplexního ideálu zajištění blaha dítěte prostřednictvím 

pozitivní činnosti spíše než v negativních pojmech (např. „ochraňovat dítě před újmou“).
45

 

Závěrem je třeba poznamenat, že v tomto odstavci se nejedná o právo dítěte na to, aby byly 

jeho nejlepší zájmy posouzeny a brány jako přední hledisko, ale jedná se o povinnosti států, 

které jsou smluvní stranou Úmluvy, aby zajistily blaho dítěte, které se týká jeho ochrany To je 

ta část koncepce blaha, která je zde zdůrazněna.             

                                                                                                                                                         
43

 Viz také MNOOKIN, “Child custody adjudication: judicial functions in the face of indeterminacy”, Law and 

Contemporary Problems, 1975, s. 226. 
44

 Příručka pro implementaci Úmluvy o právech dítěte,  UNICEF, 2007, s. 40. 
45

 ALSTON, P., “The Legal Framework of the Convention on the Rights of the Child”, Bulletin of Human 

Rights, 91/2, s. 9. 
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Odst. 3 

Odst. 3 stanovuje, že:  

„Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, zabezpečí, aby instituce, služby a zařízení 

odpovědné za péči a ochranu odpovídaly standardům stanoveným kompetentními úřady 

zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, počtu a vhodnosti svého personálu, jakož   

i kompetentního dozoru.“ 

„Instituce, služby a zařízení odpovědné za péči a ochranu musí odpovídat stanoveným 

standardům.“ V tomto odstavci bych rád upozornil na povinnost stanovit standardy pro 

instituce, služby a zařízení určené dětem. Stát, který je smluvní stranou Úmluvy, musí zajistit, 

aby byly tyto standardy respektovány mimo jiné prostřednictvím zřízení kontrolních 

mechanismů. Jak poznamenává Příručka pro implementaci Úmluvy o právech dítěte: „další 

články odkazují na konkrétní služby, které mají účastnické státy zabezpečit: například „péče  

o děti“ (podle čl. 18), náhradní péče pro děti zbavené jejich rodinného prostředí (čl. 20), péče 

o děti s tělesným postižením (čl. 23), rehabilitační péče (čl. 39) a institucionální a jiná péče 

týkající se systému justice nad mládeží (čl. 40). Měly by také existovat zdravotnické                

a vzdělávací instituce poskytující péči nebo ochranu.“
46

 

Zvláště důležitý je pro tuto otázku evropský projekt nazvaný „Standardy pro péči o 

děti zbavené rodičovské péče“
47

, také známý jako Standardy projektu „Quality4Children“ 

(Q4C). V roce 2007 spustily tři mezinárodní organizace pracující v oboru péče poskytované 

dětem mimo domov
48

 v Evropském parlamentu celoevropskou iniciativu zacílenou na 

zabezpečování a zlepšování šancí pro rozvoj stovek tisíc dětí a mladistvých, kteří nejsou 

vychováváni svými biologickými rodiči.
49

 Tento projekt stanovil soubor směrnic kvality, 

které musí být v rodinné péči o děti dodržovány.                           

Ovšem nejdůležitější soubor směrnic je ten, který se nazývá „Směrnice týkající se náhradní 

péče o děti“
50

 , který byl přijat Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 2009
51

 v 

souvislosti s 20. výročím přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte. Tyto směrnice posilují 

provádění Úmluvy OSN o právech dítěte z roku 1989 a zaměřují se na dva hlavní aspekty: 

 

                                                 
46

 Příručka pro implementaci Úmluvy o právech dítěte, UNICEF, 2007, s. 41. 
47

 Návrh Směrnic OSN Draft of the United Nations Guidelines on the Appropriate Use and Conditions of 

Alternative Care for  Children, k dispozici  z   

www: http://www.crin.org/NGOGroup/childrightsissues/WithoutParentalCare/. 
48

 SOS Children’s Villages, International Foster Care Organization and Federation Internationale de 
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 zajistit, aby děti nebyly zbytečně umísťovány do náhradní péče,  

 zajistit, aby byla péče poskytovaná mimo domov poskytována za vhodných podmínek, 

které odpovídají právům a nejlepším zájmům dítěte.      

             

Klíčová sdělení: „Směrnice týkající se náhradní péče o děti nastiňují potřebu 

relevantní politiky a praxe u dvou základních zásad: nezbytnosti a vhodnosti.  V samém centru 

nezbytnosti nalézáme touhu podporovat děti tak, aby zůstávaly ve své rodině a aby se o ně 

jejich rodina starala. Odejmutí jakéhokoliv dítěte z jeho rodiny by mělo být opatřením, které 

je využito jako poslední možnost a před tím, než je takové rozhodnutí přijato, je nutné přísné 

posouzení umožňující aktivní účast dítěte. Co se týče vhodnosti, definují Směrnice týkající se 

náhradní péče o děti škálu vhodných možností náhradní péče. Každé dítě, které náhradní péči 

potřebuje, má specifické požadavky týkající se například krátkodobé nebo dlouhodobé péče 

nebo ponechání sourozenců dohromady. Zvolená možnost péče musí být přizpůsobena 

individuálním potřebám dítěte. Vhodnost umístění dítěte do náhradní péče by měla být 

pravidelně prověřována, aby se zhodnotila pokračující nezbytnost poskytování náhradní péče 

a schůdnost možného opětovného sloučení s rodinou.“
52

 

 

2. 5 Zákonodárné orgány 

Rozšíření povinnosti účastnických států na jejich „zákonodárné orgány” jasně ukazuje čl. 3 

odst. 1 přijetí jakéhokoliv zákona nebo předpisu i kolektivní dohody – kam patří smlouvy o 

bilaterálním nebo multilaterálním obchodě, které ovlivňují děti, by se měly řídit nejlepším 

zájmem dítěte.                        

Nejzajímavější aspekt čl. 3 odst. 1 Úmluvy spočívá v připojení prvku „zákonodárné 

orgány”, který chyběl v návrhu textu z roku 1981 (Alston, 1994, str. 10). Tento malý dodatek 

má zcela zásadní důležitost a rozsáhlé důsledky. Například Úmluva se přidáním formulace 

„zákonodárné orgány“ stává okamžitě použitelnou pro všechny politické a makrosociální 

dimenze.   

Na praktické úrovni to znamená, že když se tvoří národní, regionální nebo obecní 

zákony nebo postupy, musí účastnický stát zajistit, že budou zohledněny děti a že jejich 

nejlepší zájmy budou upřednostněny před jinými, konkurenčními zájmy. Tímto způsobem 

získává zásada nejlepších zájmů dítěte novou funkci: pomocí legislativních prostředků 

ustanovit to, co je a co není relevantní pro dítě ve vztahu k možným dopadům (pozitivním 
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nebo negativním) budoucího právního nástroje. „Zvážení nejlepších zájmů dítěte by mělo být 

začleněno do národních plánů a postupů pro děti a do systému fungování parlamentu a 

vlády...“
53

 

Zásada nejlepších zájmů dítěte proto přebírá novou funkci stanovením toho, co je                   

v jakémkoliv legislativním programu pro dítě dobré a co není.                          

Výbor OSN pro práva dítěte se ve svém Všeobecném komentáři č. 5 (2003) týkajícím 

se obecných opatření provádění touto otázkou zabývá a stanovuje, že „každý stát by měl 

zvážit, jak může zajistit dodržování čl. 3 (1), a činit tak způsobem, který dále podporuje 

viditelné zapojení dětí do procesu vytváření politiky a citlivost na jejich práva.“ (UN Doc. 

CRC/GC/2003/5, odst. 47). 

Pro Výbor Úmluvy se rozumí samo sebou, že zásada nejlepších zájmů zavazuje 

účastnický stát přijímat kroky tak, aby tento koncept zavedl a přeměnil jej z rétoriky do 

společenské reality. Jak již bylo poznamenáno dříve, rozsah této zásady je široký a zahrnuje 

všechny státem iniciované i soukromé činnosti týkající se dětí jako skupiny. Toto je zásadní 

fakt, který je třeba zdůraznit, protože se běžně vyskytuje mylná představa, že tato zásada je 

omezena na individuální případy.                    

Výbor navíc zdůraznil povinnost účastnických států přijmout obvyklá prováděcí 

opatření. Protože zásada „nejlepších zájmů“ je pro subjekty s rozhodovací pravomocí 

procesním pravidlem a „passage obligé”, zdůraznil Výbor ve Všeobecném komentáři č. 5 

nezbytnost přijmout příslušné zákony a úlohu soudnictví. Konkrétně uvádí, že zásada 

nejlepších zájmů: „…vyžaduje aktivní opatření napříč vládou, parlamentem a soudnictvím. 

Každý zákonodárný, administrativní a soudní orgán nebo instituce musí aplikovat zásadu 

nejlepšího zájmu systematickým zvažováním toho, jak jsou nebo budou práva a zájmy dětí 

ovlivněny jejich rozhodnutími a činnostmi – například navrhovaným nebo již existujícím 

zákonem nebo správním úkonem či soudním rozhodnutím včetně těch, které se netýkají přímo 

dětí, ale dotknou se jich nepřímo. ” (CRC/GC/2003/5, odst. 12). 

Zákonodárství však nestačí. Účastnické státy mají i jiné povinnosti včetně povinností 

naznačených v čl. 4 Úmluvy a Všeobecném komentáři č. 5 ve vztahu ke sběru dat, přidělování 

rozpočtu, monitorování, šíření a školení. V tomto ohledu Výbor pravidelně odkazuje na 

nezbytnost vybudování strategií, národních akčních plánů a přidělování základních 

finančních, technických i lidských zdrojů.     
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2. 6 Posuzování vlivu na práva dítěte (CRIA)  

Nejprve je třeba koncepci CRIA definovat. Nejjednodušší definice je: 

„Posuzování vlivu na práva dítěte (CRIA) je naprosto jednoduše řečeno nástroj pro 

rozhodování v nejlepším zájmu dětí. CRIA je systematický proces nebo metodologie zajištění 

nejlepších zájmů dětí a možných dopadů změn postupu zvažovaného v procesu vytváření 

postupu.  CRIA zahrnuje strukturované zkoumání navrženého zákona nebo postupu, 

správního rozhodnutí nebo činnosti za účelem určení jeho možného vlivu na děti nebo 

specifickou skupinu dětí a toho, zda bude účinně ochraňovat a implementovat práva přiznaná 

dětem v Úmluvě o právech dítěte. Možné vlivy mohou být pozitivní nebo negativní, 

zamýšlené či nezamýšlené, přímé či nepřímé, krátkodobé či dlouhodobé. CRIA by mělo být 

provedeno kdykoliv jsou přijímány nové postupy, kdykoliv je navržena legislativa, předpisy 

nebo rozpočet nebo jiná správní rozhodnutí na národní, provinční/teritoriální nebo místní 

úrovni, která mohou mít vliv na děti. V tomto kontextu se bude obecně více používat při 

zvažování vlivů na děti jako skupinu a  - s  filtrem rovnosti - na specifickou skupinu dětí spíše 

než na jednotlivé děti. Používá rámec Úmluvy o právech dítěte a jejích Opčních protokolů tak 

jako objektiv: zvažuje plný rozsah práv, základní zásady a také Závěrečné zprávy  

o naplňování úmluvy o právech dítěte konkrétního státu.“
54

 

Jak již bylo uvedeno výše, musí účastnické státy Úmluvy respektovat a uplatňovat 

právo dítěte na to, aby byl jeho názor posouzen a brán jako přední hledisko. To znamená, že 

mají povinnost učinit všechna nezbytná, záměrná a konkrétní opatření pro plné uplatňování 

tohoto práva, toho, co je ve Všeobecném komentáři č. 5 nazváno jako „obecná prováděcí 

opatření“. 

V předchozím odstavci (2.5) jsme se zmínili o povinnosti zákonodárných orgánů 

zabývat se zásadou nejlepších zájmů. Abychom mohli postoupit o krok dál, musíme se také 

zmínit o konkrétní povinnosti posuzování vlivu na práva dítěte (CRIA).  

Je zajímavé připomenout, že Výbor Úmluvy ve svých předchozích Všeobecných 

komentářích (5) pojem CRIA použil a vyzdvihl důležitost posuzování vlivu na dítě:                 

„Zájmy dítěte musí být předními hledisky při jakékoli činnosti týkající se dětí (Čl. 3 

(1)). To, že všechna ustanovení Úmluvy jsou respektována v legislativě a při rozvíjení 

postupu a že jsou plněna na všech úrovních vlády, vyžaduje neustálý proces posuzování vlivu 

na dítě (předvídající vliv navrhovaného zákona, politiky nebo přidělování rozpočtu, které 

ovlivní děti a uplatňování jejich práv) a hodnocení vlivu na dítě (hodnocení skutečného vlivu 
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implementace). Tento proces má být začleněn do řízení státu na všech úrovních a co nejdříve 

při přípravě postupu.“
55

 

 Ve Všeobecném komentáři 12 (právo dítěte na to být slyšeno) výbor Úmluvy také 

poznamenává, že nejlepší zájmy dítěte:                      

 „…vyžadují aktivní opatření napříč vládou, parlamentem a soudním systémem. 

Každý zákonodárný, správní a soudní orgán nebo instituce musí provádět zásadu nejlepších 

zájmů systematickým posuzováním toho, jak jsou nebo budou práva a zájmy dětí ovlivněny 

jejich rozhodnutími a činnostmi, například navrhovaný nebo existující zákon nebo správní 

činnost nebo soudní rozhodnutí včetně těch, které se netýkají dětí přímo, ale ovlivní je 

nepřímo.“ 
56

 (CRC/GC/2003/5, odst. 12). 

Konkrétněji však Výbor OSN pro práva dítěte rozvinul svůj názor na CRIA ve 

Všeobecném komentáři č. 14, v odst. 99:  „...po přijetí všech prováděcích opatření by také 

měly následovat postupy, které zajišťují, že nejlepší zájmy dítěte jsou předními hledisky. 

Posouzení vlivu na práva dětí (CRIA) může předvídat vliv jakékoliv navrhovaného postupu, 

legislativy, předpisu, rozpočtu nebo jiného správního rozhodnutí, které ovlivní děti a požívání 

jejich práv, a mělo by doplnit nepřetržité sledování a posuzování vlivu opatření na práva 

dětí.
57

 CRIA má být začleněno do vládních procesů na všech úrovních, jak nejdříve je to ve 

vývoji postupu a jiných obecných opatření možné tak, aby bylo zajištěno dobré spravování 

práv dětí. Při provádění CRIA mohou být vyvinuty různé metodologie a postupy. Jako rámec 

musí využívat minimálně Úmluvu a její Opční protokoly především pro zajištění toho, aby 

byla hodnocení podepřena obecnými zásadami a brala zvláštní ohled na diferencovaný dopad 

zvažovaných opatření na děti. Vliv samotného posouzení by mohl být založen na vstupních 

údajích od dětí, občanské společnosti a odborníků stejně jako od relevantních vládních 

ministerstev, akademického výzkumu a zkušeností zdokumentovaných v určité zemi nebo 

jinde. Výsledkem analýzy by měla být doporučení na přijetí dodatků, změn a zlepšení, které 

mohou být veřejně zpřístupněny“.
58,

 
59

 

Pokud hovoříme o části 2.5 a 2.6 tohoto textu, potom je zřejmé, že nejlepší zájmy 

dítěte nejsou vyhrazeny pouze pro individuální situace, ale pro všechny situace a že 
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povinnosti států jsou jasně definovány terminologií „zákonodárných orgánů“ a postupem 

posuzování CRIA.  
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3. Důležité spojnice mezi čl. 3 odst. 1 a čl. 12 Úmluvy 

Různé podobnosti mezi čl. 3 odst. 1 a čl. 12 (právo být slyšeno)
60

 jsou tak rozsáhlé, že na tyto 

dva články odkazuji jako na „duo“ nebo „tandem“. Tato dvě ustanovení sdílejí stejnou 

strukturu a obě uznávají stejné kompetence pro orgány odpovědné za vytváření rozhodnutí 

týkajících se dětí nebo skupiny dětí buď v souladu se zásadou nejlepších zájmů nebo tak, aby 

umožnily dítěti nebo skupině dětí uplatňovat své právo býti slyšeny.  

                                          

3. 1 Stejná struktura    

Čl. 3 a 12 jsou postaveny na stejném modelu a podobně: 

 uznávají subjektivní právo dítěte/dětí vyjádřit své názory při všech rozhodnutích, které 

je ovlivní (čl. 12), a zajišťují, aby byla při všech rozhodnutích ovlivňujících dítě/děti  

aplikována zásada nejlepšího zájmu (čl. 3 odst. 1); 

 nutí subjekty s rozhodovací pravomocí provádět v průběhu procesu rozhodování 

všechna nezbytná opatření ke zhodnocení osobních podmínek každého jednotlivého 

dítěte/skupiny dětí; 

 ukládají povinnost aplikovat zásadu individualizace (nebo individuální analýzy), která 

je tak zásadní v dětských právech, kde každé dítě je jiné a není možné s nimi nakládat 

systematicky;                                           

 směřují subjekt s rozhodovací pravomocí k tomu, aby věnoval patřičnou váhu mínění 

dítěte a nejlepšímu zájmu dítěte a aby zhodnotil tyto dva prvky jako určující faktory 

v rozhodovacím procesu; 

 zavazují státy, smluvní strany, aby v tomto oboru uzákonily a zavedly konkrétní 

mechanismy pro slyšení a interpretaci názorů dítěte a vyhledávaly řešení, která 

respektují nejlepší zájmy dítěte/dětí;                                                                

 zavazují subjekty s rozhodovací pravomocí, aby považovaly dítě za osobu s plným 

oprávněním ke svým právům a dostatečnými kapacitami bez ohledu na jejich věk 

k účasti na rozhodnutích, která se jej dotýkají, a aby vyjádřil svůj názor; 

 kladou přední důraz na vyslechnutí a zvážení názorů dítěte, i když je třeba zvážit         

i jiné zájmy.               
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3. 2 Opozice nebo komplementarita? 

Čl. 3 Úmluvy je obecně chápán jako výraz ochranného modelu, u kterého subjekt s 

rozhodovací pravomocí učiní rozhodnutí s hlediskem zajištění blaha dítěte. Jak jsme již 

poznamenali výše, jedná se o tradiční koncept, který se zrodil ze systémů sociálního 

zabezpečení minulého století. Podle mého mínění není možné posuzovat čl. 3 striktně z této 

perspektivy, protože nebere v potaz potřebu vyslyšet dítě při všech rozhodnutích, která se jej 

týkají. Skutečně, jak by mohl subjekt s rozhodovací pravomocí určit nejlepší zájmy dítěte, 

aniž by mu nejdříve položil otázku o jeho mínění na projednávanou otázku?                               

Podle mého mínění by mělo právo dítěte být slyšeno stanovené v čl. 12 Úmluvy 

chápáno tak, že se vztahuje na všechny situace, kde musí být zásada nejlepšího zájmu 

uplatňována. Opak by byl velmi podivný. Dítě musí být konzultováno při všech relevantních 

rozhodnutích v rozsahu, ve kterém je schopno zformulovat své názory a těmto názorům musí 

být věnována dostatečná váha v souladu s věkem a vyspělostí dítěte. 

Zásada nejlepších zájmů čl. 3 odst. 1 je použita principiálně k určení nejlepších zájmů 

v jednotlivých případech. Přesto si nelze představit, že nejlepší zájmy dětí jako skupiny by 

nebyly zvažovány stejnou měrou při všech činnostech týkajících se dětí. Výbor pro práva 

dítěte ve svém Všeobecném komentáři č. 12 týkající se práva dítěte na to být slyšeno určil, že:  

 „Účastnické státy mají při určování jeho nejlepších zájmů povinnost zvažovat nejenom 

individuální situaci každého dítěte, ale také zájmy dětí jako skupiny. Rozšíření povinnosti na 

„zákonodárné orgány“ jasně ukazuje, že každý zákon, předpis nebo pravidlo, které ovlivňuje 

děti, musí být vedeny zásadou „nejlepších zájmů“. Není pochyb, že nejlepší zájmy dětí jako 

definované skupiny musí být určeny stejným způsobem jako při zvažování individuálních 

zájmů. Jestliže jsou v ohrožení nejlepší zájmy velkého počtu dětí, vedoucí pracovníci 

institucí, orgánů nebo vládních orgánů by měli také poskytnout možnost vyslyšet dotčené děti 

z takových nedefinovaných skupin a věnovat jejich názorům patřičnou pozornost, když  

plánují činnosti včetně legislativních rozhodnutí, které mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit 

děti.“
61

 

 Podle našeho názoru neexistují mezi čl. 3 a 12 žádná singulární ani plurální pnutí či 

spíše tenze mezi ochranářským přístupem čl. 3 a participativním přístupem čl. 12. Pokud je 

pravda, že odst. 2 a 3 čl. 3 jsou „ochranářskými zásadami“, je jasné, že odst. 1, tak jak byl 

analyzován výše, je spolu s čl. 12 základem konceptu dítěte jako subjektu práv a základem 

pro „přístup založený na právech“. Dítě již není lidská bytost, která potřebuje pomoc              
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a ochranu, ale jednotlivec, který má co říci a má schopnost ovlivnit rozhodnutí, která se činí 

v jeho zájmu.                                                               

 Čl. 3 odst. 1 a 12 jsou komplementární. Jestliže čl. 3 odst. 1 představuje svého druhu 

„ideál“, kterého si přejeme dosáhnout (blaho dítěte), pak čl. 12 zajišťuje metodu, jejíž pomoci 

lze určit, které jsou nejlepší zájmy tak, že umožní dotčenému dítěti vyjádřit jeho mínění         

o tomto ideálu. V konkrétních případech by při dodržení individuálního přístupu neměl být 

žádný rozpor, jestliže subjekt s rozhodovací pravomocí:                          

 vyslechne mínění dítěte/dětí o případu a možných řešeních;                         

 přikládá patřičnou váhu názoru dítěte při určování jeho nejlepšího zájmu  

v konkrétní situaci;                                 

 učiní rozhodnutí až poté, co řádně zvážil mínění dítěte a jeho nejlepších zájmů.                             

 

Tento přístup potvrdil Evropský soud pro lidská práva v případu Hokkaen vs Finland,
62

 ve 

kterém se uvádělo, že: „především při zvažování nejlepších zájmů dítěte klade soud značnou 

důležitost na uplatnění práva dítěte na svobodu projevu a přání dítěte.“
63

 

Pro zopakování - mezi čl. 3 odst. 1 a čl. 12 Úmluvy není žádný rozpor. Mezi těmito 

dvěma obecnými zásadami existuje pouze komplementární vztah. První článek stanovuje cíl 

pro dosažení nejlepšího zájmu dítěte (čl. 3 odst. 1) a druhý stanovuje metodologii pro 

dosažení tohoto cíle vyslyšením názorů dítěte/dětí (čl. 12). Aplikace čl. 3 odst. 1 nemůže být 

totiž správná, pokud nejsou současně respektovány komponenty čl. 12.   

Rovněž čl. 3 odst. 1 posiluje funkčnost čl. 12 a umožňuje participativní úlohu dětí při 

všech rozhodnutích ovlivňujících jejich život. Tímto způsobem čl. 3 odst. 1 potřebuje čl. 2 

stejně tak, jako čl. 12 slouží zájmům čl. 3 odst. 1. 
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4. Uplatňování nejlepších zájmů dítěte                   

4. 1 Obecně     

Jednou z opakujících se kritik zásady nejlepšího zájmu dítěte je to, že tato zásada je příliš 

vágní a bez přesnějších pravidel se obtížně uplatňuje. Proto došlo k různým pokusům              

o specifikaci a doplnění nebo objektivizování pravidel zvolených pro aplikaci podle různých 

oborů, kde musí být nejlepší zájmy aplikovány. Například v Kanadě se objevil návrh doplňku 

„Zákona o rozvodu“, který žádá, aby zájmy dítěte byly posuzovány podle 14 prvků (citace 

podle N. Bala).
64

 

Zajímavá metoda byla také navržena a založena na stanovisku čtyř pilířů k Dětské péči           

a přístupu:
65

 

 Omezení újmy: právní předpoklad sdílené rodičovské odpovědnosti (vyvratitelný 

předpoklad společné fyzické péče v rodinném právu).                                

 Úprava rodičovských plánů, mediace a podpora/intervence ve vysoce konfliktních 

případech.  

 Prevence: vzdělávání sdíleného rodičovství.           

 Výkon: soudní rozhodnutí v prokázaných případech zneužívání: soudní rozhodnutí             

v prokázaných případech porušení sdílené rodičovské odpovědnosti.     

 

Tyto kroky se zdají být inspirovány především anglosaskými právními systémy. 

Z mého pohledu se jedná o pokus tento koncept objektivizovat, pochopit základní rysy, 

eliminovat rizika rychlého nárůstu chybného chápání tohoto zájmu dítěte a zajistit současně 

osoby, které je budou posuzovat.  

Nepochybně jsou tyto testy nedokonalé, ale přesto fungují. Zdá se to být důležité 

v mnoha situacích, kde nerozhodují nižší soudy navyklé existenci někdy protichůdných 

zájmů, ale správní orgány, kde lidé odpovědní za vyřešení problému velmi často nejsou na 

takovéto obtížné úkoly připraveni.                                                                                  

Zdá se, že Van Bueren tento názor sdílí: „Jednou ze základních hodnot lidských práv 

je jistota, a přestože zásada nejlepších zájmů dítěte není vysloveně zakotvena v Evropské 

úmluvě, tak způsob, kterým byla tato zásada aplikována Evropským soudem pro lidská práva, 

znesnadňuje určení závažnosti mnoha komponent, které tvoří nejlepší zájmy, pokud bude 
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zásada nejlepších zájmů aplikována jako zásada prvořadá. Pro podporu takového názoru by 

měla být pod záštitou Rady Evropy provedena komplexní studie, která by analyzovala 

základní prvky nejlepších zájmů relevantní pro škálu práv chráněných Evropskou úmluvou     

o lidských právech. Taková studie by měla být multidisciplinární a měla by mít dostatečnou 

autoritu pomoci při určování nejlepších zájmů dítěte jak členským státům, tak i Evropskému 

soudu pro lidská práva.“
66

 

 

4. 2 Předvídatelnost, přezkoumání a zásada předběžné opatrnosti 

Navíc se také zdá být nezbytné doplnit koncept zájmu dítěte koncepcí předvídatelnosti, což 

znamená vzít do úvahy nejlepší zájmy dítěte nikoliv pouze v okamžiku, kdy je nutno přijmout 

rozhodnutí, ale také z hlediska předvídatelného hodnocení situace dotčených účastníků. To se 

jeví být obzvláště důležité v jedné oblasti, v dětství, kde se situace ze své podstaty rychle 

vyvíjejí a kde se určitě zdá být nutné jednat bezodkladně při současném zabezpečení 

budoucích zájmů dítěte.  

Navíc se to jeví jako zásadní v této problematice, kde práva dítěte vstupují do 

konfliktu s právy ostatních osob, což znamená tam, kde jsou lidské, vztahové a ekonomické 

zájmy, které jsou důležité, a kde učiněné rozhodnutí může podléhat přezkoumání. Je možná 

zbytečné to říkat, protože by to mělo být automatické… 

Závěrem k tomuto bodu dodejme ještě následující prvek: v případě pochyb při 

obtížném určování nejlepších zájmů dítěte během konfliktů s jinými zájmy nebo zájmy jiných 

lidí či skupinami lidí buďme dostatečně pokorní, abychom uznali, že tento koncept, který není 

objektivní, nemůže být vlastně tvořen jasnými prvky nebo cíli a musí být potom nahrazen 

opačnou představou „nejmenšího zla“ nebo zásadou předběžné opatrnosti.  Je to potom tato 

nová úvaha „Jak způsobit nejmenší možné zlo?“, která nahrazuje nejlepší zájmy dítěte a měla 

by rozhodnout. Je objektivnější? Možná, že nikoliv, ale tento přístup by zcela jistě měl 

výhodu v tom, že je méně nebezpečný.  

 

4. 3 Směrnice Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pro 

určování nejlepších zájmů dítěte  

Chceme zde zmínit Směrnice UNHCR, které jsou příkladem dobré praxe.                                                

„Jednou z klíčových priorit UNHCR je ochraňovat a podporovat v rámci svého postavení 

práva všech dětí včetně mladistvých.“              
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Vedle práv a potřeb, která mají dospělí, mají děti ještě některá další. Je třeba věnovat péči 

tomu, aby konkrétní potřeby, schopnosti a práva dětí – děvčat i chlapců jakkoli starých           

a s jakýmkoli zázemím byly přijímány, chápany a uspokojovány. Při uskutečňování svých 

činností se UNHCR musí řídit zákony o uprchlících, mezinárodním humanitárním právem     

a mezinárodními zákony o ochraně lidských práv včetně Úmluvy, která byla přijata jménem 

dětí jako normativní referenční rámec ve vztahu k činnostem.  

Zásada vycházející z čl. 3, že nejlepší zájmy dítěte musí být předními hledisky, by měla být 

aplikována systematicky při jakémkoliv plánování a tvorbě strategie úřadu, který ovlivňuje 

dítě, jež je předmětem zájmu UNHCR, a musí prostupovat veškerou ochranou a péčí, do níž 

se UNHCR zapojuje.“
67

 

 Nutnost publikovat tyto Směrnice se u UNHCR objevila se stoupajícím počtem 

situací, kdy jsou zaměstnanci konfrontováni s okolnostmi, ve kterých musí určovat nejlepší 

zájmy uprchlických dětí. Protože čl. 3 odst. 1 je jedním z klíčových ustanovení Úmluvy 

(ratifikována již všemi vládami a prokazatelně všemi vládami, kde je UNHCR aktivní), 

existuje zde zvyšující se povědomí, že by měl UNHCR přijmout Úmluvu jako svůj 

„normativní referenční rámec“, což znamená, že pravidlem nejlepších zájmů by se měly řídit 

nejen operace a rozhodnutí učiněná v praxi, ale také postupy této agentury.                                      

 Tato Směrnice se pokouší odpovídat na otázky individuálních situací: například zda by 

určité dítě mělo být znovu sloučeno s rodiči nebo zda by mělo i nadále žít s pěstounskou 

rodinou. Jak zjistíme, jaké jsou zájmy dítěte a jak vyvážíme protichůdné zájmy?     

 Nebo v kontextu skupiny dětských uprchlíků, když se má rozhodnout o repatriaci této 

skupiny dětí bez doprovodu: jak vyvážit zájmy skupiny se zájmem účastnických států, kde 

děti žijí? 

 Účelem této směrnice je poskytnout profesionálům v oboru praktický rámec, který jim 

pomůže pravidlo nejlepších zájmů „zprovoznit“. „Tato publikace nabízí vodítko, jak aplikovat 

zásadu nejlepších zájmů v praxi, a definuje tři situace, ve kterých musí UNHCR provést BID 

(určení nejlepších zájmů). Sem patří identifikace trvalého řešení pro děti bez doprovodu          

a odloučené uprchlické děti, rozhodnutí o dočasné péči pro děti bez doprovodu, oddělování 

dětí od rodičů za některých výjimečných okolností a rozhodnutí, která mohou zahrnovat 

odloučení dítěte od rodičů proti jejich vůli.“
68

  

Pro konkrétnější informace o postupu při formálním určování nejlepších zájmů (BID) viz: 

Směrnice UNHCR pro určování nejlepších zájmů dítěte, květen 2008. 
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4. 4 Program „Zachraňte děti“ určený dětem mimo domov  

Domnívám se, že stojí za to zmínit se o dalším pokusu o objektivizaci nejlepších zájmů dítěte, 

který učinila organizace „Zachraňte děti“ (Save the Children)
69

 za účelem posouzení a 

určování nejlepších zájmů dětí mimo domov. 

Potřeba sady nástrojů pro určování nejlepších zájmů dítěte:  

Od roku 2003 výzkumné studie zkoumající situaci migrujících dětí v jižní Africe jednohlasně 

zdůrazňují potřebu aktivní spolupráce mezi účastnickými státy a regionálními účastníky tak, 

aby byly migrující děti lépe chráněny.                                                      

Vývoj této sady nástrojů pro určování nejlepších zájmů dítěte má za cíl naplnit potřebu 

čistého nástroje založeného na právech, který bude vodítkem pro osoby v praxi, aby zajistily, 

že nejlepší zájmy migrujícího dítěte bez doprovodu mají patřičný vliv při určování jeho 

podpory v kontextu systému ochrany dětí v jižní Africe.                        

Děti ze sousedních zemí, které se rozhodnou překročit hranice Jihoafrické republiky, 

tak činí v reakci na složitou směsici faktorů, které migranty nutí opustit svoji zemi původu, a 

jiných faktorů, které je přitahují do určitých cílových zemí z důvodů, které jsou pro každé dítě 

jiné. Bez dostatečné finanční hotovosti nebo příslušných dokumentů se složitost jejich situace 

zvyšuje, když překročí hranici a stanou se zranitelnými vůči zneužívání, násilí                         

a vykořisťování. Při vstupu do systému ochrany dětí se riziko, že dítěti bude odmítnuta 

zákonná ochrana, někdy zvyšuje kvůli nedostatečnému povědomí nebo kvůli schopnosti osob, 

které nesou odpovědnost při interpretaci a uvádění do praxe existujících regionálních nebo 

národních právních a politických rámců. V Jihoafrické republice vyžadují zavedené postupy 

ochrany dítěte, dítě-migranta bez doprovodu okamžitě prověřit sociálním pracovníkem, aby 

byla zjištěna jeho situace. Následující úkony závisejí na uplatňování nově přijatého Zákona     

o dětech č. 38 z roku 2005, který při určování budoucnosti dítěte zdůrazňuje důležitost 

zvážení nejlepších zájmů dítěte.  

Sada nástrojů pro BID (určování nejlepších zájmů dítěte) byla vytvořena tak, aby 

podporovala uplatňování klauzule o nejlepších zájmech v praxi  Zákona o dětech 

v Jihoafrické republice aplikované na situaci migrujících dětí bez doprovodu.   Případně by 

však mělo být snadné upravit tuto sadu na jiné kontexty v tomto regionu. Sada nástrojů na 

určování nejlepších zájmů dítěte vyžaduje plnou konzultaci s dítětem ohledně jeho názorů tak, 

aby byla podpořena houževnatost, která přichází s pocitem naléhavosti ohledně budoucích 
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událostí, a navíc aby zajistila, že rozhodnutí učiněná v zájmu dítěte berou názory a přání dítěte 

plně v úvahu.“
70

 

Lépe definovat nejlepší zájmy dítěte se také pokoušely jiné nevládní organizace na 

mezinárodní i národní úrovni včetně vlád a vytvořily postupy, programy a směrnice. Nový 

Všeobecný komentář č. 14 bude bezpochyby všechny tyto snahy rozvíjet. 
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5. Všeobecný komentář č. 14 - Posuzování a určování nejlepších 

zájmů dítěte                    

5. 1 Obecně     

Nejprve musíme rozlišit mezi dvěma kroky, které je třeba provést, když má být přijato 

rozhodnutí: posouzení a určení. „Posouzení nejlepších zájmů“ zahrnuje hodnocení                  

a zvažování všech prvků nezbytných k rozhodnutí ve specifické situaci pro konkrétní 

individuální dítě nebo skupinu dětí. Provádí ho subjekt s rozhodovací pravomocí a jeho 

pracovníci – je-li to možné, je to multidisciplinární tým a vyžaduje aktivní účast dítěte.                     

„Určení nejlepších zájmů“ popisuje formální postup s přísnými procesními zárukami 

vytvořenými pro určení nejlepších zájmů dítěte na základě posouzení nejlepších zájmů.“
71

 

Můžeme také říci, že chronologicky by určování toho, co je v nejlepším zájmu dítěte, mělo 

začít posouzením konkrétních okolností, které činí dítě jedinečným. Je to okamžik, kdy byly 

prozkoumány prvky posouzení a bylo vyhodnoceno, že subjekt s rozhodovací pravomocí 

učiní své rozhodnutí podle relevantních prvků (pro děti ve skupině zahrnuje posuzování 

nejlepších zájmů stejné prvky). 

Posoudit znamená stanovit všechny okolnosti života dítěte (nebo skupiny dětí). Proto 

musí osoba (nebo interdisciplinární tým) odpovědný za posouzení hledat individuální 

charakteristiky dotčeného dítěte anebo dětí, „jako je mimo jiné věk, pohlaví, stupeň 

vyspělosti, zkušenost, příslušnost k minoritě, fyzické, smyslové nebo intelektuální postižení    

i sociální a kulturní kontext, ve kterém se dítě nebo děti nacházejí, jako je přítomnost nebo 

absence rodičů, zda dítě žije s nimi, kvalita vztahů mezi dítětem a jeho rodinou nebo osobami, 

které se o ně starají, prostředí, co se týká bezpečnosti, existence kvalitních alternativních 

prostředků pro rodinu dosažitelných, širší rodina nebo poskytovatelé péče atd. ...“
72

.  Jestliže 

Výbor tyto prvky vyjmenoval, netvoří tento výčet vyčerpávající seznam prvků, které je třeba 

zvažovat. Každá situace je unikátní a může představovat odlišná specifika. Mezi těmito prvky 

také není žádné hierarchické pořadí.                             

Jak posuzovat a určovat nejlepší zájmy dítěte? To je složitá otázka… 

Všeobecný komentář č. 14 nedává odpověď, ale vysvětluje tento složitý proces:  

„80. Je třeba zdůraznit, že základní posouzení nejlepších zájmů je obecné posouzení všech 

relevantních prvků nejlepších zájmů dítěte, kdy váha každého prvku závisí na těch ostatních. 

Ne všechny prvky budou u každého případu relevantní, odlišné prvky mohou být použity 
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v různých případech různě. Obsah každého prvku se bude nezbytně lišit dítě od dítěte, případ 

od případu, v závislosti na typu rozhodnutí a konkrétních okolnostech, jako se bude lišit 

důležitost každého prvku v celkovém posouzení.                                           

81. Jednotlivé prvky v posouzení nejlepších zájmů mohou být při posuzování 

specifického případu a jeho okolností v rozporu. Například zachování rodinného prostředí 

může být v rozporu s potřebou chránit dítě před rizikem násilí nebo zneužití ze strany rodičů. 

V takových situacích musí být jednotlivé prvky posouzeny vůči sobě tak, aby bylo nalezeno 

řešení, které je v nejlepších zájmech dítěte nebo dětí.   

82. Při zvažování rozličných prvků je třeba mít na mysli, že účelem posouzení a určení 

nejlepších zájmů dítěte je zajistit plné a efektivní uplatňování práv přiznávaných v Úmluvě    

a jejích Opčních protokolech a holistický rozvoj dítěte.    

83. Mohou existovat situace, kdy je třeba faktory „ochrany“ ovlivňující dítě (které 

mohou například implikovat limitování nebo omezení práv) posoudit ve vztahu k opatřením 

„udělení moci“ (které implikuje plné uplatňování práv bez omezení). V takových situacích by 

měl věk a vyspělost dítěte poskytnout vodítko pro vyrovnávání těchto prvků. Pro posuzování 

úrovně vyspělosti dítěte by měl být brán v úvahu fyzický, emocionální, kognitivní a sociální 

rozvoj dítěte.                               

84. Při posuzování nejlepších zájmů je třeba vzít v úvahu, že schopnosti dítěte se 

budou vyvíjet. Subjekty s rozhodovací pravomocí by proto měly zvažovat opatření, která 

mohou být revidována nebo upravována namísto přijímání definitivních a nezvratných 

rozhodnutí. Proto by neměly posuzovat pouze fyzické, emocionální, vzdělávací a jiné potřeby 

v konkrétním okamžiku rozhodnutí, ale měly by také zvážit možné scénáře vývoje dítěte         

a analyzovat je v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.  V tomto kontextu by rozhodnutí 

měla posuzovat kontinuitu a stabilitu současné a budoucí situace dítěte.“
73

 

 

5. 2 Prvky, které je třeba zohlednit při posuzování nejlepších zájmů dítěte 

Výbor ve svém Všeobecném komentáři č. 14 určil 7 prvků (a kontextů), které je třeba při 

posuzování nejlepších zájmů dítěte zohlednit. Tyto prvky zde pouze vyjmenujeme, protože 

jsou velmi podrobně rozpracovány ve Všeobecném komentáři č. 14 (odst. 52 až 78). 

 názory dítěte,  

 totožnost dítěte,     

 zachování rodinného prostředí a udržování vztahů,                    

                                                 
73

 UN Doc. CRC/C/GC/14, odst. 80-84. 
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 péče, ochrana a bezpečnost dítěte,         

 zranitelnost dítěte,     

 právo dítěte na zdraví,        

 právo dítěte na vzdělání.    

 

5. 3 Procesní záruky zajišťující implementaci nejlepších zájmů dítěte  

Je jasné, že pokud odkazujeme na pojem nejlepších zájmů dítěte jako na procesní úlohu nebo 

víceméně na procesní pravidlo, mají účastnické státy povinnost zavést procesní záruky, které 

musí být co nejpřátelštější k dětem; tato procesní pravidla jsou určena především pro úřední 

činitele (soudní, správní, zákonodárné) především v oblastech, kde jsou přijímána rozhodnutí, 

která přímo ovlivňují děti (rodinné právo, zákony na ochranu, zákony týkající se vzdělání, 

zdraví, přistěhovalectví…). Je však obtížné očekávat, že soukromé osoby (například rodiče) 

budou používat stejné přísné formy.              

Výbor zdůraznil záruky a bezpečnostní klauzule, které jsou citovány níže, ovšem aniž by 

zacházel do podrobností. Velmi dobře jsou vysvětleny ve Všeobecném komentáři č. 14 

(odstavce 88 až 98): 

 právo dítěte vyjádřit své názory,                   

 zjištění faktů,            

 vnímání času,   

 kvalifikovaní odborníci,     

 právní zastoupení,     

 právní zdůvodnění,  

 mechanismus určený k revidování rozhodnutí,  

 posouzení vlivu na práva dítěte (CRIA). 
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6. Závěr      

Právo dítěte na to, aby byly jeho nejlepší zájmy posouzeny a brány jako přední hledisko, je 

pravděpodobně jedním z nejdůležitějších práv dítěte; je to také jedna ze zásad Úmluvy, která 

objasňuje nový status dítěte jako subjektu práv.  

Podívejme se však pravdě do očí. Uplatňování tohoto práva je zároveň jedním                         

z nejsložitějších, protože využívá celou škálu dovedností, pochopení jeho významu není 

okamžité a někdy se setkává s interpretacemi, které nejen že neslouží zájmům dítěte, ale 

mohou být zcela v protikladu s jeho právy…                                               

            To je důvodem, proč je uplatnění, posouzení a určení nejlepších zájmů dítěte složitým 

procesem, který vyžaduje velké množství znalostí a času školených odborníků. Intervence 

interdisciplinárních týmů v nejsložitějších situacích je zřejmou nutností, která však není často 

uplatňována.                                          

Stejně tak je důležité zhodnotit vliv postupů, programů, rozpočtů schvalovaných 

parlamenty a do centra politické debaty umístit dítě či děti, kterých se dotknou opatření, jež 

mají být přijata, a hledat řešení, která nejlépe umožní jeho/jejich harmonický rozvoj, protože 

ve skutečnosti základním cílem, o který Úmluva usiluje, je harmonický rozvoj dítěte. 

Právo dítěte na posouzení jeho nejlepších zájmů a právo na to, aby byly jeho nejlepší 

zájmy primárními hledisky, spolu s právem dítěte být slyšeno jsou důležitou úlohou pro 

všechny, kteří mají zásadní úkol rozhodovat o budoucnosti dítěte v různých oficiálních 

soudních a správních) kontextech a to nemluvíme o politice. Podle našeho mínění to platí i 

pro soukromý život v rodině.  

Protože Úmluva o právech dítěte existuje již 24 let, měla by být známá a 

implementovaná. „Respektovat dítě jako celistvou osobu.“ Toto prohlášení je bohužel platné 

pouze částečně jak z hlediska znalosti práv dítěte, tak s ohledem na její provádění: případy 

porušování práv se objevují častěji než příklady dobré praxe …  

Nový Všeobecný komentář č. 14 vyhlášený Výborem OSN pro práva dítěte je 

pravděpodobně velice důležitým nástrojem a krokem k lepšímu porozumění nejlepším 

zájmům dítěte, k lepšímu uvedení do praxe a podpoře států v plnění jejich povinností 

v souladu se zásadami Úmluvy. Tento Všeobecný komentář zcela jistě vyústí v nejrůznější 

příručky, manuály a vodítka pro uplatňování této zásady (a subjektivního práva) nejlepších 

zájmů.                
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Bude to krok směrem k hlubšímu respektování dítěte jako jedinečné osoby 

s důstojností a právy, které musí zůstat ve středu našeho zájmu/zájmů. To je odpovědnost nás 

dospělých



136 
 

PARTICIPACE ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA ČINNOSTI ŠKOLY 

Petra Ali Doláková 

 

1. Úvod 

Cílem této práce je poskytnout pedagogickým pracovníkům ve školách základní přehled 

v otázkách participace. Má odpovědět na otázky, co je a co není participace a co od ní lze 

očekávat. Její první podkapitola se zabývá teoretickým definováním tohoto pojmu, jeho 

různými členěními a hlavními principy. Prostor věnuje i kritice principu participace jako 

takového a kritice nedostatků participační praxe.  

Druhá podkapitola rozebírá právní zakotvení a definování participace jako práva dítěte 

na úrovni mezinárodního a národního práva. Vychází přitom z mezinárodní úpravy, k jaké 

dospěly státy na půdě Organizace spojených národů, a reflektuje i českou národní právní 

úpravu.  

Podkapitola třetí se již dívá na participaci dětí jako na specifický fenomén života školy 

a ve škole. Popisuje i překážky a problémy participace a hledá jejich řešení, která by měla 

představovat i praktické odpovědi na existující kritiku participace v praxi.  Její poslední část 

představuje participaci jako prostředek změny. Ptá se, jakými znalostmi a dovednostmi 

chceme děti vybavit, aby aktivně měnily svět kolem sebe. 

Čtvrtá podkapitola je sbírkou rad a návodů, jak dosahovat autentické participace dětí 

na činnosti školy. Samostatně se věnuje také zapojování dětí do rozhodování o jejich výuce. 

Měla by sloužit jako jakýsi vyvažovací element, aby podané pojetí participace děti nevedlo 

pouze k zájmu o školu, ale také aby v dětech probouzelo zájem o jejich vlastní učení a vědomí 

zodpovědnosti za výsledky své práce. 

Závěrečná část práce připomíná, že vývoje kupředu ani v otázkách participace nelze 

dosáhnout beze zdrojů. Vedle hodin pracovního času, platu pedagogů a financí na projekty 

dětí vyzdvihuje především hodnotu lidskosti a upřímného zájmu pedagogických pracovníků a 

škol jako takových o děti.  

Tím se dostáváme k hlavním hrdinům každé školy a i této práce. A to laskavým a 

moudrým učitelům. Ti se sice vzdávají své role hlavního herce v divadle, které představuje 

školní třída, ale jako režiséři připravují podmínky pro děti, aby ony samy hrály. Nechávají 

děti objevovat svět a hledat jejich místo v něm a na této cestě je provázejí. Vždyť nejvíc se 

naučí ten, kdo sám objevuje a vysvětluje. Kdo nejen sleduje a poslouchá, ale kdo sám koná. 
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Proto dnešní moderní pedagogové-režiséři představují pro budoucí dospělé ten největší vklad 

a tato práce je jim věnována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

2. Participace 

2. 1 Úvod do participace 

 

Byť právo dětí na svobodu projevu a na participaci může jít často proti názorům jejich 

vychovatelů a rodičů na výchovu, je nepochybně v nejlepším zájmu všech dětí mít svůj hlas. 

 

R. Hart 

 

V posledních letech roste zájem o participaci dětí a mladých lidí na společenských 

rozhodovacích procesech. Otázka to zdaleka není nová, připomeňme si třeba průkopníka práv 

dítěte Janusze Korczaka, který prosazoval vnímání dětí jako osob plně rozumějících svým 

potřebám a problémům
1
 a již v první polovině dvacátého století inicioval v dětském sirotčinci 

vznik samosprávné rady, kamarádského soudu a dětského sněmu. Přitom před dětským 

soudem si byli dospělí i děti rovni a i sám Korczak, jako vedoucí sirotčince, se výrokům 

soudu podřizoval.
2
  Jeho myšlenky o potřebě respektu k dětem a naslouchání jejich názorům 

se v mnohém promítly v mezinárodní Úmluvě o právech dítěte přijaté v roce 1989 Organizací 

spojených národů. Tento právně závazný dokument dodnes přijalo 193 států po celém světě. 

Stal se tak nejuniverzálnějším standardem práv dítěte a zároveň nejsilnějším impulsem pro 

odklon od paternalistických přístupů k dětem ve prospěch jejich spolurozhodování.  

Dalším důvodem pro dnešní zájem o participaci dětí je postoupení od dřívějšího 

konceptu socializace dětí jako pasivních subjektů a poznání, že již v raném věku jsou děti 

schopné vytvářet si názor na dění kolem sebe a působit jako aktivní osoba v sociálních 

interakcích
3
. Třetím impulsem je pak rostoucí vnímání role spotřebitelů

4
 a v širším slova 

smyslu uživatelů služeb, kam patří i děti, a jejich práv a vlivu na nabízené produkty a služby. 

Participace se tak díky myšlenkovým proudům vycházejícím z právních, politických i 

sociologických pramenů zařadila jako nový plnohodnotný člen mezi všeobecně uznaná, leč 

historicky starší práva dítěte na ochranu a pomoc. 

                                                 
1
 KORCZAK, J., Pisma vybrane. Warszawa: Nasza Ksiegamia 1978, sv. I, s. 34. 

2
 KORCZAK, J., JOSEPH, S.,(ed.): Loving every child. Chapel Hill: Algonquin Books of Chapel Hill, 2007, s. 

78. 
3
 SMITH, A. B., Interpreting and Supporting Participation Rights: Contributions from sociocultural theory. The 

International Journal of Children’s Rights 10, Kluwer Law International, 2002, s. 77. Autorka je novozélandská 

profesorka, zabývá se výzkumem raného dětství a právy dítěte.  
4
 Srov. SINCLAIR, R., Participation in Practice: Making it Meaningful, Effective and Sustainable. Children and 

Society 18, Wiley InterScience, 2004, s. 107. 
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A proč participaci považují za důležitou samotné děti? Nejčastější odpovědi
5
 jsou takové:  

Nabízí dětem nové dovednosti. 

Buduje jejich sebedůvěru. 

Odbourává často s dětstvím spojovaný pocit bezmoci. 

Chtějí rozhodovat o sobě. 

Pomáhá jim bránit se proti porušování nebo zneužívání jejich práv. 

Chtějí uplatnit svůj názor a svůj pohled a specifickou zkušenost.  

Myslí, že dospělí často nerozumějí jejich situaci. 

Věří, že s jejich přispěním lze dospět k lepším rozhodnutím. 

Chtějí přispět k tomu, aby svět kolem nich byl lepší. 

Je to zábava. 

Získají tak možnost poznat nové děti, jiné prostředí a zkušenosti. 

 

2. 2 Co je to participace 

Slovo participace pochází ze dvou latinských slov: „pars“, tedy část, a „capere“, tedy brát. 

Znamená podílet se na něčem, účastnit se něčeho spolu s ostatními.
6
 Český akademický 

slovník cizích slov u tohoto pojmu připomíná jeho sociologický význam svazku mezi lidmi 

založeného na citové afinitě, důležitý pro sjednocení v jedné komunitě.
7
  

Jádrem participace je dialog, diskuze, výměna názorů a informací a vzájemné 

naslouchání a ovlivňování se. Participací žáků a studentů na činnosti školy v této práci 

rozumíme celou škálu činností zajišťujících podílení se žáků a studentů na rozhodovacích 

procesech ve škole, které zahrnuje diskuzi, interaktivní komunikaci a vede ke změnám 

v činnosti a fungování školy.   

Přitom činnost školy je třeba vykládat extenzivně jako fungování instituce směrem 

dovnitř (výuku a výchovné působení školy vůči dětem) a její působení navenek vůči komunitě 

a rodičům. Patří sem rozhodovací procesy týkající se všech dětí jako skupiny, jednotlivých 

                                                 
5
 Srov. LANSDOWN, G., Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making. Florence: 

UNICEF, 2001, s. 8, a DAVEY, C., BURKE, T., SHAW, C., Children’s participation in decision-making: A 

Children’s Views Report. London: National Children’s Bureau for Participation Works, 2010, s.11.  

Z rozhovoru s jednou z členek dětského parlamentu v Praze 6: „Není to jen o tom, že se snažíme vymýšlet ta 

nejlepší řešení pro naši společnost, hledáme vzájemná východiska a kompromisy, ale take se učíme 

komunikovat, nazývat věci pravými jmény, budujeme si sebevědomí. Činíme vše pro to, abychom obstáli ve 

světě. A věřte mi, dětské parlamenty nejsou jen přechodnou fází, určitou módou společnosti. Jsem členkou 

Dětského světového parlamentu, byla jsem na modelovém Evropském parlamentu a vím, že dětské parlamenty 

jsou ve světě uznávané a prestižní záležitosti. A my to zvládneme prosadit i tady, v České republice.”  

(http://www.zemeturo.cz/clanek/v%C3%AD%C5%A1-co-je-d%C4%9Btsk%C3%BD-parlament). 
6
 Webster´s New Encyclopedic Dictionary, New York: Black Dog and Leweventhal Publishers, 1993, s. 731. 

7
 PETRÁČKOVÁ, V., KRAUS, J., et al: Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia Praha, 2000, s. 571. 

http://www.zemeturo.cz/clanek/v%C3%AD%C5%A1-co-je-d%C4%9Btsk%C3%BD-parlament
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ročníků a tříd, ale také rozhodování v individuálních případech. Participace může probíhat 

formalizovaně prostřednictvím specifických institutů nebo neformálně. Zahrnuje systémy 

zastupitelské, jako rady, výbory, senáty, parlamenty, ad hoc pracovní skupiny apod. A také 

přímou konzultaci se všemi studenty formou přímé diskuze či v omezenější míře formou 

dotazníkových šetření. Posledně jmenovaná forma ale nezahrnuje dialog, a může být proto za 

participaci považována pouze jako forma doplňková při jiných participačních procesech. 

Někteří autoři ji ani jako doplňkovou formu pro tento deficit neuznávají. Parlamenty a senáty 

mohou být různě organizované, mohou zasedat samostatně jen v dětském obsazení nebo 

mohou být smíšené, členy jsou i zástupci školy. Parlamenty ryze dětské mohou dospělé, 

pedagogy nebo zástupce vedení školy či jiné pracovníky školy nebo i městského úřadu či jiné 

instituce na zasedání ad hoc pozvat. K určité rozsáhlejší otázce nebo projektu mohou ve škole 

vznikat jednorázové pracovní skupiny. Lišit se mohou zastupitelské orgány dětí i pojetím role 

koordinátora. Shodné by měly být svým pevným demokratickým zakotvením a inkluzivností. 

Participace představuje také nedílnou součást vztahu dospělých a dětí, princip 

přítomný ve veškerém fungování školy, ve způsobu uvažování učitelů i všech dalších 

pracovníků školy. V praxi vyžaduje otevřenou komunikaci o otázkách s těmi, na které mají 

dopad, věcné zdůvodňování přijatých rozhodnutí a přijímání existence odlišných názorů i 

různých variant řešení.  

 

2. 3 Participace, moc a konflikt  

V podmínkách českého školství a společnosti se dodnes udržuje obava z otevřené komunikace 

a z participace samotné založená na většinou nevyřčené obavě ze střetu zájmů, v tomto 

případě mezi dospělými a dětmi, mezi vedením školy a učiteli na jedné a žáky a studenty na 

straně druhé. Má-li škola jako instituce přijmout princip participace, musí si přiznat 

skutečnost, že střety odlišných zájmů existují a naopak nedůvěru by měla vyvolávat 

komunikace, která působí až příliš idylicky a postrádá nesouhlas.  

Nesouhlas je třeba odlišovat od konfliktu. Nesouhlas a střetávající se zájmy jsou 

přirozenou součástí škály vztahů, a tím také součástí participačních procesů ve škole i jinde. 

Konflikt vzniká, až když nefunguje komunikace, která má umožňovat prezentování 

nesouhlasu, odlišného pohledu a různých zájmů. Úkolem otevřené komunikace je hledat 

společná řešení a výskyt konfliktu omezovat či již existující konflikt řešit. Otevřená 

komunikace mezi všemi, jichž se daná otázka týká, je jádrem participace.  
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Aby mohla být diskuze o participaci efektivní, je třeba si přiznat prvek moci a jejího 

sdílení mezi dospělými a dětmi v jejich vztazích. Hovoří-li dospělí o své zodpovědnosti 

a obavách z jejího přenášení na děti prostřednictvím participace
8
, často mají spíše obavu o 

ztrátu moci nad dětmi. Participací se ale nepřenáší zodpovědnost na děti, tu nesou nadále 

dospělí. Děti mohou nést spoluzodpovědnost, ale především nesou přirozené důsledky svých 

rozhodnutí a činností.  

Děti participací dostávají moc vyjádřit svůj názor a přispět tak k tomu, aby přijatá 

řešení lépe odpovídala i jejich pohledu. Využijeme-li foucaultovského pohledu
9
 na vztahy 

mezi mocí, vědomostmi a lidmi pro uvažování o participaci dětí, vnímáme, že samotné 

instituce škol potřebují spolupráci dětí pro své efektivní fungování. Moc není věc či komodita, 

ale vztah a navozená situace ovlivňování, u které je třeba se zabývat jednotlivými případy, 

různými jejími úrovněmi. Je třeba hledat nikoliv původní záměry instituce školy jako 

„vládnoucího“ subjektu, ale výsledky a skutečné dopady vztahu školy a dětí. Z tohoto pohledu 

je pak zřejmé, že moc institucionální, moc školy, se s mocí dětí nevylučuje, ale naopak 

doplňuje a sleduje společný cíl. A ještě o krok dále – cíle školy nelze naplnit bez spolupráce 

dětí.  

Tento pohled umožňuje realistické přijetí nejednoznačnosti participace – někde 

uprostřed mezi idealistickým romantizujícím konceptem budování demokratického občanství 

prostřednictvím participace a skeptickým vyčítáním neefektivnosti participačních procesů 

ustupujících v praxi zájmům dospělých.  

 

2. 4 Typologie participace 

Od začátku devadesátých let minulého století se škále participačních procesů a jejímu třídění 

věnovala celá řada autorů.
10

 Také různých třídění a typů lze najít mnoho, uveďme jich alespoň 

několik, které mohou pomoci našemu porozumění různým podobám participace.  

Mnoho těžkostí v porozumění participaci postihuje dvojí pohled na ni. Jeden, 

sociologický, ten v ní vidí zejména otázky budování sítí, vztahů dospělých a dětí, inkluzi. 

Druhý, politický, vidí participaci především jako otázku dělby moci a změny výsledných 

                                                 
8
 Vtipně to vyjádřil HART, R., Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship. Florence: UNICEF, 

1992, s. 37: “obavy, že pravidla padnou a nastane anarchie”. 
9
 GALLAGHER, M., Foucault, Power and Participation. International Journal of Childrens Rights, Leiden: 

Martinus Nijhoff Publishers, 2008, s. 404, a FOUCAULT, M., Two Lectures in GORDON, C.,(ed.): 

Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Hemel Hempstead: Harvester 

Wheatsheaf, 1980, s. 97. 
10

 To platí pro participaci dětí, teorie participace dospělých, na kterou ta dětská navazuje, uvádí stěžejní práce již 

od šedesátých let minulého století. 
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rozhodnutí. Participaci dětí pak promítá mnohem dále než jen do jejich rodin a škol, ale končí 

až u reálných úvah o vhodnosti snížení věku, kdy mohou osoby poprvé hlasovat ve volbách. 

Pro dnešní uvažování o participaci je stěžejní práce Rogera Harta
11

 1992 a jeho 

žebříček participace.  

 

Vychází z metafory žebříku a vypadá takto:  

 

8. dětmi iniciované a sdílené rozhodnutí s 

dospělými 

 

7. dětmi iniciované a řízené 

 

6. dospělými iniciované sdílené rozhodnutí s dětmi 

 

5. konzultováni a informováni 

 

4. rozhodnuto a děti jsou informované 

............................................................................................................................................... 

 

3. symbolická účast 

 

2. dekorace 

 

1. manipulace 

 

Tři nejnižší stupně nejsou participací. Manipulace je tím, co odlišuje dobré divadelní 

představení od malých dětí s transparenty v politickém průvodu. Pokud jsou děti vedeny 

v divadelním představení, je vše v pořádku, ony i ostatní vědí, že hrají naučenou roli 

a výsledkem může být výborný zážitek a zkušenost pro všechny – diváky i dětské herce. 

Problém a kritiky hodné situace nastávají, když dospělí využívají děti k prosazení vlastních 

zájmů a posílení svých argumentů. Malé děti s transparenty nemusí vůbec rozumět důvodu, 

pro který manifestují. Hart do stejné kategorie řadí i situace, kdy mají děti odpovědět na 

určitou otázku, ale neobdrží žádnou zpětnou vazbu k tomu, jak bylo naloženo s jejich 

názorem. Někdy může jít o zlý úmysl, jako v příkladu s manifestací, jindy, jako v případě 

nedotažené konzultace, spíše o nešikovnost nebo o nepochopení schopností dětí. 

                                                 
11

 HART, R., Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship. Florence: UNICEF, 1992, s. 8. Dnes 

slavné schéma žebříku vychází z práce Arnsteinové věnované participaci dospělých z roku 1969. Roger Hart je 

profesorem environmentální psychologie a vývojové psychologie. Jeho práce se soustředí na rozvoj dítěte ve 

vztahu k fyzickému prostředí. 
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Druhý stupeň, dekoraci, si Hart představuje jako akci k nějakému účelu, kde děti 

oblečené v tričkách s nápisy k tomuto účelu zpívají nebo tančí, aniž by rozuměly účelu 

samotnému nebo měly nějaké slovo v jeho organizaci. Tím, co odlišuje manipulaci od 

dekorace, je, že si nic nezastíráme, děti jsou prostě použity jako dekorace. 

Třetí stupeň, symbolická účast, představuje situace, kdy děti na první pohled zapojeny 

jsou, ale ve skutečnosti nemají prostor pro skutečné vyjádření názoru nebo pro výběr tématu 

a způsobu, jak se o něm jedná. Rozšířen bude zejména v situacích, kde princip participace je 

sice zvnějšku přijat, ale zůstává nepochopen. Jako příklad používá Hart panelové diskuze, kde 

je jako diskutující v panelu přizváno dítě, aniž by mělo možnost předem se smysluplně 

připravit, jako třeba konzultovat se skupinou, kterou reprezentuje, nebo aniž by bylo jasné, 

koho reprezentuje. Tohoto výsledku je třeba se v našich podmínkách obávat nejvíce, 

vytvoříme sice strukturu a proces, ale nedokážeme ho naplnit. 

První skutečnou participací v žebříku je následující stupeň – rozhodnuto a děti jsou 

informované – třeba skupina skautů, kteří pomohou uklidit odpadky po sportovním utkání. 

Aby ale byla taková aktivita zařazena do tohoto prvního participativního stupně, musí 

splňovat několik požadavků: 

 

Děti skutečně rozumějí záměru. 

Vědí, kdo a proč o něm rozhodl. 

Mají v projektu skutečnou smysluplnou roli.  

Děti se rozhodly zúčastnit dobrovolně poté, co jim bylo vysvětleno, oč se jedná. 

 

U tohoto a zejména dalších, již bez dalších podmínek jasných, stupňů skutečné 

participace, dětmi iniciované a sdílené rozhodnutí s dospělými, dětmi iniciované a řízené, 

dospělými iniciované sdílené rozhodnutí s dětmi, konzultováni a informováni, není nutné ani 

vhodné je vnímat striktně hierarchicky. Hart tuto myšlenku načrtává, když říká, že ani na 

žebříku nechceme vždy stát nejvýše, ale podle toho, co děláme, si vždy vybereme určitou 

příčku. Další autoři
12

 ji rozvádějí dále. Přístup použitý v projektu Evropské unie „Shape up“ 

k podpoře zdravého životního stylu mezi mladými lidmi například používá Simovskou 

navržené schéma, které klade pět stupňů participace vedle sebe do kruhového schématu 

zdůrazňující tak jejich rovnocennost. Různé stupně participace budou odpovídat jiným typům 

činností a situací. Není vhodné usilovat o nejvyšší stupeň bez ohledu na okolnosti konkrétního 

                                                 
12

 SIMOVSKA, V., JENSEN, B. B., Conceptualizing participation – the Health of children and young people. 

Copenhagen: WHO, 2009, s. 14. 
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případu. Při konkrétní činnosti je třeba umožnit dětem vybrat si svou míru participace 

odpovídající jejich schopnostem, zájmům a motivaci. Franklinová zase k Hartově žebříku 

přidala dva nejnižší stupně „dospělí vládnou“ a „dospělí vládnou laskavě“ a přehodila jeho 

nejvyšší stupně tak, že nejvýše je „děti rozhodují“ a pod ním následují stupně „ děti rozhodují, 

dospělí pomáhají“ a „společné rozhodování“, čímž rozšířila škálu přesunu moci od plné 

absolutistické moci dospělých na jedné straně po plnou moc dětí na straně druhé.
13

 

 Jensen a Simovská
14

 pak pokračují dále v konceptualizaci participace v jednotlivých 

fázích projektů. Kladou si otázky, kdo přišel s iniciativou, kdo určil konkrétní téma projektu, 

kdo provádí zjišťování dalších okolností relevantních pro jeho realizaci, kdo určuje, jak bude 

proveden, provádí realizaci a hodnocení či další následné aktivity. Přitom navrhují pro každou 

fázi možné úrovně zapojení dětí a úrovně dialogu a zohlednění jejich názorů a iniciativ. Ptají 

se, kdo přišel s iniciativou, jak se vedl dialog a kdo učinil konečné rozhodnutí.  

Všichni uvedení autoři také připomínají, že může být ke škodě věci hovořit 

o participaci obecně v univerzálních pojmech, když bychom nezohlednili specifické kulturní 

prostředí, ze kterého děti vycházejí, a jemu nepřizpůsobili také participační procesy.  

Stupeň „konzultováni a informováni“ zahrnuje kvalitně provedené, dotažené a se 

zachováním integrity procesu vedené konzultační procesy, např. při tvorbě televizních 

programů pro děti nebo při vytváření koncepce rozvoje města. Děti jsou v těchto případech 

plně a otevřeně informovány o jeho smyslu a průběhu a rozumí mu. Jejich názor má skutečný 

vliv na výsledek. "Informováni" znamená také následné informování o získaných názorech a 

jejich dopadu na konečná rozhodnutí. Není důvod děti nezahrnout i do procesu a 

vyhodnocování a do organizace takových konzultací. 

Stupeň dospělými iniciované sdílené rozhodnutí s dětmi je skutečnou participací v tom 

smyslu, že rozhodnutí je konečně sdílené nikoliv jen dospělými. Mohou sem spadat i obecné 

projekty určené celé veřejnosti, ale s přizpůsobením posilujícím skutečnou účast právě dětí (a 

inkluzivnost v tomto smyslu by měla sledovat i účast dalších často reálně vyloučených 

skupin, např. osob se zdravotním postižením či starších osob). 

Stupeň dětmi iniciované a řízené i stupeň dětmi iniciované a sdílené rozhodnutí 

s dospělými vyžaduje především osvícené dospělé, kteří dokáží zůstat přítomni, ale nevést, 

spolupracovat, ale neřídit děti, reagovat otevřeně na jejich iniciativy a umožnit jim jejich 

                                                 
13

 Tamtéž. 
14

 SIMOVSKA, V., JENSEN, B. B., Conceptualizing participation – the Health of children and young people. 

Copenhagen: WHO, 2009, s. 15-17. 
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realizaci. To znamená dospělé, kteří pro děti vytvářejí prostředí bezpečné a podporující jejich 

iniciativy. 

O něco jednodušší, ale velmi prakticky zaměřené schéma participace nabízí model 

„Cesty k participaci“ Harryho Shiera.
15

 První tři stupně Hartovy nezahrnuje, ale zabývá se až 

skutečnou participací a dělí ji na pět stupňů: 

 

5) Děti sdílejí moc a zodpovědnost při rozhodování.  

4) Děti jsou zahrnuty v rozhodovacích procesech. 

3) Názory dětí jsou brány v úvahu. 

2) Děti jsou podporovány, aby vyjadřovaly své názory. 

1) Dětem se naslouchá. 

 

Na každém stupni Shier dále rozlišuje tři stádia jeho realizace „zahájení participace“, 

„příležitosti“ a „povinnosti“. Přitom podmínkou pro zahájení participace na určitém stupni je 

vždy přesvědčení a vyjádření dospělých, že na tomto stupni jsou připraveni nechat děti 

participovat. Záleží ale na tom, zda jsou otevřené příležitosti, aby se tento stupeň participace 

opravdu uskutečnil. Tím se myslí příležitosti pro pedagogy, aby byly naplněny jejich potřeby 

k tomu, aby mohli participaci na daném stupni dětem zajistit. Těmito potřebami mohou být 

zdroje, např. dostatek pracovní doby pro tento účel, profesionální dovednosti a znalosti, 

rozvoj nových vyučovacích metod nebo nový způsob plánování rozvrhu. Naplněním každého 

stupně je zakotvení participace jako povinnosti. To je výsledkem konsensu, na základě 

kterého se participace na daném stupni stává povinností, odsouhlasenou politikou školy a 

schváleným a vyžadovaným postupem pedagogů a dalších zaměstnanců. Teprve díky 

povinnosti se participace na daném stupni stává vestavěnou součástí školy, jejího systému a 

kultury. Shier model vyvinul jako sadu otázek, které odpovídají stupňům a stádiím. Celé 

schéma „Cest k participaci“ i s návodnými otázkami vypadá jako cesta, kde počáteční bod je 

ochota naslouchat dětem, za ním následuje otázka, pokud odpověď na ni je ano, lze přejít 

k další, pokud odpověď na ni je ano, lze přejít zase k další atd. U první odpovědi „ne“ je třeba 

se zastavit, tento bod ukazuje úroveň participace v daném momentě. Hvězdičkou je označeno 

místo ve schématu, které odpovídá minimálnímu stavu splňujícímu požadavky Úmluvy o 

právech dítěte: 
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 SHIER, H., Pathways to Participation Revisited, Dialogue and Debate. New Zealand Association for 

Intermediate and Middle Schooling, 2006, s.17. 
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Počáteční bod.... 

Dětem se naslouchá 

Jste připraveni naslouchat dětem? (zahájení)...Pracujete způsobem, který vám umožňuje 

dětem naslouchat? (příležitost)...Je u vás povinné dětem naslouchat? (povinnost) 

  

Děti jsou podporovány, aby vyjadřovaly své názory 

Jste připraveni podporovat děti, aby vyjadřovaly své názory? (zahájení)... Máte celou řadu 

nápadů a škálu aktivit, abyste dětem pomáhali jejich názory vyjadřovat? (příležitost)...Je u vás 

povinné podporovat děti ve vyjadřování jejich názoru? (povinnost)... 

 

Názory dětí jsou brány v úvahu 

Jste připraveni brát v úvahu názory dětí? (zahájení)...Umožňují vaše rozhodovací procesy brát 

názory dětí v úvahu? (příležitost)...Je u vás povinnost opravdu přikládat názorům dětí váhu? 

(povinnost)... 

 

Děti jsou zahrnuty v rozhodovacích procesech 

Jste připraveni nechat děti účastnit se ve vašich rozhodovacích procesech? 

(zahájení)...Existuje u vás procedura umožňující dětem zapojit se do rozhodovacích procesů? 

(příležitost)...Je u vás povinnost zahrnovat děti do rozhodovacích procesů? (povinnost)... 

 

Děti sdílejí moc a zodpovědnost při rozhodování  

 

Jste připraveni sdílet část své moci
16

 s dětmi? (zahájení) ... Existuje u vás procedura, 

která dětem umožňuje sdílet moc a zodpovědnost při rozhodováních? (příležitost) ... Je u vás 

povinnost sdílet s dětmi moc a zodpovědnost při rozhodováních? (povinnost) ... Konečný bod. 

Shierův model je cenný svým důrazem na skutečný záměr dospělých a na potřeby 

pedagogů. Lze jej snadno použít při vytváření nových systémů participace i při hodnocení, 

přehodnocování a dalším rozvoji participačních procesů jako jejich rychlou základní 

diagnostiku a pomůcku při vytváření strategie rozvoje participace. 

Participační projekty lze třídit také podle převažujícího typu činnosti na projekty 

konzultační, projekty ryze participační a samostatné dětské projekty. Toto třídění používá 
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 SHIER, H., Pathways to Participation Revisited, Dialogue and Debate. New Zealand Association for 

Intermediate and Middle Schooling, 2006, s. 17. Shier zde přímo píše “adult power” tedy “moci dospělého”. 



147 
 

Gerison Lansdownová.
17

 Podle jejího pojetí jsou projekty konzultační takové, kde dospělí 

zjišťují stanovisko dětí, tradičně určují metody a organizují, děti nemají kontrolu nad 

výsledky. Není tedy nijak změněna tradiční nerovnováha moci a projekty tohoto typu ani 

nepřinášejí strukturální změnu. Jejich uvedená omezení nijak nesnižují význam jejich 

výsledků, pokud je splněna základní premisa, že při hodnocení výsledků dospělí uznávají 

platnost zkušenosti dětí a fakt, že tato je odlišná od zkušenosti dospělých. Odlišná, nikoliv 

méněcenná. Konzultace probíhají na mnoha úrovních, mohou být jednorázové, opakované či 

mít podobu trvalého procesu. Děti by mohly v mnoha případech smysluplně přispět jak 

s výběrem metod, tak s organizací a hodnocením výsledků. Získají tak cennou zkušenost a 

přispějí k vyšší kvalitě a užitečnosti výsledků. Jejich zapojení je lépe proveditelné u procesů 

opakovaných nebo trvalých. 

Projekty ryze participační představují takové, kde s úvodní iniciativou přišli dospělí, 

zahrnuje ale od začátku spolupráci s dětmi. Ty prostřednictvím určité struktury nebo orgánu 

ovlivňují nebo i mění určení i výsledky projektu a od určité fáze jednají obvykle samostatně.  

Samostatné dětské projekty jsou takové, kde dospělí nechají děti, aby samy určily, 

čemu se chtějí věnovat, jaký problém chtějí řešit a samy proces vedou, role dospělých je 

facilitační, nikoliv vedoucí. Patří sem mnohé projekty na ochranu práv dětí iniciované dětmi 

na základě jejich vlastní zkušeností.  

Někde mezi participačním a samostatným dětským projektem jsou například projekty 

řádové sestry Cyril Mooney.
18

 Původní projekt výuky dětí z chudých oblastí bez škol dětmi ze 

soukromé školy v Kalkatě iniciovala ona, později však byl na základě návrhu těchto 

privilegovaných dětí z bohatých rodin a ve spolupráci s nimi rozšířen tak, že činnost jejich 

školy zahrnula i pomoc nejchudším dětem v jejich městě včetně poskytování ubytování, 

stravy a výuky. 

Rozlišovat je třeba participaci v rozhodnutích týkajících se dětí jako skupiny a 

rozhodování v individuálních případech. V této práci se zabýváme převážně rozhodovacími 

procesy týkajícími se dětí jako skupiny. Zajistit participaci dítěte v rozhodování dopadajícím 

pouze na ně jako jednotlivce vyžaduje jiné mechanismy a nástroje a je obecně méně 

problematické ho v podmínkách školy zajistit.  

                                                 
17

 LANSDOWN, G., Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making. Florence: UNICEF, 

2001, s.16-29. Gerison Lansdown je mezinárodní odbornicí v oblasti práv dítěte a jednou z autorek textu 

obecného komentáře Výboru pro práva dítěte OSN k čl. 12 Úmluvy o právech dítěte. V citovaném článku lze 

najít celou řadu příkladů realizovaných participačních aktivit z různých zemí světa. 
18

 Viz. http://sit-beside-me.org, řádová sestra Cyril Mooney a projekty školy Loreto Sealdah (Kalkata).  
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Konečně participaci lze odlišovat podle toho, v jakém typu aktivity se uplatní - 

v plánování veřejných služeb a při jejich dalším rozvíjení, ve stanovování dlouhodobější 

politiky, ve sběru a analýze údajů nebo hodnocení služeb. I toto členění má svůj odraz 

v kontextu činnosti školy - plánování a rozvíjení činnosti školy, stanovování jejích 

dlouhodobých cílů a strategií jejich naplňování, sběr a analýza údajů a hodnocení práce školy.  

 

2. 5 Principy participace 

Formulování principů participace slouží jako nástroj pro vytváření, rozvíjení a hodnocení 

participačních procesů ve škole. Věnuje se mu z různých pohledů řada autorů
19

. Výčet 

uvedený níže není konečný, ale snaží se postihnout zásadní body: 

Včasnost participace – v každém projektu či iniciativě by děti měly být zapojeny od co 

nejrannější možné fáze, ideálně od plánování. 

 

Transparentnost účelů participace – od začátku každého participačního procesu by měli být 

všichni účastníci plně informováni, jaký je jeho cíl a jaká je jejich role v něm. Informace se 

podávají srozumitelnými formáty a přiměřeně jejich věku. 

 

Transparentnost rozdělení moci – rovněž je třeba od samého začátku otevřeně a realisticky 

komunikovat o rozdělení moci, o tom, kdo provádí konečné rozhodnutí a jak bere v úvahu 

názory ostatních zúčastněných, jaký je přesně vliv dětí v daném procese, v jaké fázi se co 

rozhoduje a jak. 

 

Participace je právo, nikoliv povinnost – je třeba vytvářet podmínky pro zapojení se a 

podporovat aktivní účast studentů, ale musejí mít zároveň možnost se v konkrétním případě 

nezapojit nebo svou participaci v nějakém momentě ukončit. Participace není a nesmí být 

poskytována za odměnu nebo jako trest ukončena či odmítnuta.  

 

Citlivost, respekt a bezpečí - participační procesy musí probíhat v atmosféře bezpečí, 

vzájemného respektu a důvěry, včetně respektu a citlivosti k názorům dětí. Bezpečí musí 

zahrnovat nejen bezpečí před násilím, ale také bezpečí před zesměšňováním, manipulací a 

zneužitím, které by mohlo hrozit zejména dětským reprezentantům.  

                                                 
19

 Srov. Hart, Simovska, Jensen, O’Kane, Lansdown. 
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Inkluzivnost – znamená důraz na zapojení skupin znevýhodněných nebo méně viditelných 

příslušností k menšině, zdravotním postižením, pohlavím nebo jinou charakteristikou, např. 

bezdomovecké děti, děti z institucí, děti rodičů ve vězení, děti s dlouhodobě nebo vážně 

nemocnými rodiči. Souvisí s bouráním stereotypů a odstraňováním předsudků (britská 

směrnice o participaci třeba výslovně zdůrazňuje nutnost zamyslet se i nad tím, jak zapojit 

méně průbojné žáky).  

 

Vyváženost mezi vedením a nezávislostí – tento princip zdůrazňuje význam kvalitního a 

profesionálního vedení ze strany dospělých, vedení, které pomáhá a podporuje na jedné 

straně, ale zároveň vytváří prostor pro autentičnost a kreativitu mladých lidí; Tento prvek jen 

zdůrazňuje význam toho, aby měli dospělí koordinátoři participačních procesů dostatečnou a 

trvalou profesionální podporu svého rozvoje v porozumění participaci.  

 

Vycházet ze zkušenosti mladých lidí – participační procesy musí navazovat na konkrétní 

zkušenosti, problémy a názory mladých lidí, poskytovat jim prostor a podporu k tomu, aby 

řešili, co oni sami považují za nutné a vhodné.  

 

Navazovat na rodinu a komunitu – participační procesy by měly všude, kde je to vhodné, 

zapojovat i rodinu a komunitu a podporovat porozumění participaci a schopnostem dětí rodiči 

a dalšími dospělými. 

 

2. 6 Kritika participace 

V kritických hlasech vůči participaci dětí na rozhodovacích procesech lze odlišit dva hlavní 

směry. Jeden představuje kritiku konceptu participace dětí jako takového a druhý směr 

kritizuje existující participační mechanismy.  

Skeptický pohled na participaci jako princip vychází z důrazu na existující nerovnosti 

mocenského vztahu mezi dětmi a dospělými, mezi světem dětí a dospělých v širším slova 

smyslu. Nedůvěra v participaci vychází dále z nedůvěry ve schopnosti dětí samostatně se 

rozhodovat, hodnotit získané informace a přinášet realistické návrhy nebo přínosné 

komentáře. Zároveň skeptici vyjadřují obavy z připravenosti dospělých umožnit dětem 

opravdový vliv. Připravenost dospělých je snad tou nejvýznamnější otázkou, protože to musí 

být dospělí, kdo umožní dětem se smysluplně vyjádřit, připraví pro ně k tomu prostor 
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i prostředky, vhodně jim předají dostatečné informace a zajistí, aby se cítily bezpečně k tomu, 

aby svůj názor, nesouhlas nebo kritiku vyjádřily.  

Hlavní kritika konceptu participace vyčítá, že děti jsou vedeny k tomu hrát roli 

jakýchsi malých dospělých, obírá je o jejich dětství, které by z podstaty věci mělo zůstat 

bezstarostným. Realistický pohled na dětství ale popírá ideu nějaké přirozené bezstarostnosti, 

naopak děti mají přirozený zájem ovlivňovat dění kolem sebe a podmínky svého života a 

realizováním tohoto zájmu zvyšují školy jejich spokojenost  a posilují vědomí sounáležitosti a 

toho, že škola je „jejich“. Langsdownová
20

 upozorňuje, že se při bližším pohledu ukazuje, že 

již velmi malé děti činí celou řadu rozhodnutí  a provádějí svá vyjednávání, např. ve vztahu ke 

spolupráci a kamarádství s dalšími dětmi, při řešení konfliktů s rodiči, při vyrovnávání se 

s konflikty mezi rodiči nebo při rozvodu rodičů apod. Kritikům je nutno ale přiznat, že 

participace dětem přináší také stres, frustraci a deziluzi. I proto je jedním z principů 

participace její dobrovolnost. Participace je ale zároveň nástrojem, jak mohou děti řešit svou 

frustraci z podmínek, které jim nevyhovují, a z rozhodnutí, která ignorují jejich názor. 

Kritici existujících procesů participace zdůrazňují, že výsledkem těchto procesů jsou 

jen již předem očekávané odpovědi a znechucení a deziluze dětí. Dnešní participační procesy 

jsou podle tohoto kritického proudu názorů
21

 vedeny na základě externích (rozuměj 

„dospělých“) důvodů a aby vyhověly externím (rozuměj „dospělým“) zájmům. Dále pokračují 

kritické hlasy autorů. Tisdall a Davis říkají, že děti se nikdy opravdu nedostávají do pozice, 

kdy by o něčem rozhodovaly. Badham tvrdí, že veškeré participační procesy jsou vždy shora 

dolů organizované a vedené pouze dospělými. Matthews říká, že rozhodování probíhá v 

„neviditelných“ sítích jinde, než se formálně zdá, a mladí lidé se tak spíše učí se neúčastnit.
 

Ano, taková rizika existují, pokud je participační proces pouze formální, vedený ryze podle 

uvážení a metod dospělých bez účasti dětí a analyzován jimi opět bez ohledu na názory dětí 

nebo pokrytecky, aby vyhověl jiným zájmům.
22

 Praxe ale každodenně potvrzuje, že 

participační procesy se daří vést opravdově a tak, že přinášejí nové, často překvapivé 

informace, kreativní nápady a cenné pohledy na fungování školy. Otázkou dosud 

nezodpovězenou je, nakolik se participačním procesům daří přinášet hlubší a trvalé změny do 

fungování organizací.  

                                                 
20

 LANSDOWN, G., Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making. Florence: UNICEF, 

2001, s. 2, a podobně též SMITH, A. B., Interpreting and Supporting Participation Rights: Contributions from 

sociocultural theory. The International Journal of Children’s Rights 10, Kluwer Law International, 2002, s. 81-

84. 
21

 THOMAS, N., Towards a Theory of Children’s Participation. The International Journal of Children’s Rights, 

15, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, s.203 rozbor kritiky participace. 
22

 Viz níže Překážky a problémy participace. 
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Dalším častým kritickým bodem je pocit, že reprezentativní systémy vedou 

k posilování nerovností mezi dětmi a jsou nevhodně selektivní.
23

 Aby se toto riziko 

nevyplnilo, musí být systém participace inkluzivní (viz níže), nikoliv elitářský. Absence 

participace však vede k posilování existující mocenské nerovnosti mezi dětmi a dospělými, 

která je tou největší nerovností v jejich dětském životě. Cílem participace je nastavování 

partnerského vztahu mezi dětmi a dospělými, kdy společně usilují o dobré fungování školy a 

spokojenost všech v ní. Dobře vedená participace může naopak rozdíly mezi dětmi stírat a 

překonávat sociální vyloučení i marginalizaci z různých jiných důvodů. 

V neposlední řadě mají někdy dospělí názor, že děti se nejprve musejí naučit své 

zodpovědnosti, než mohou mít přiznána práva. Svá lidská práva děti ale mají na základě 

zákona, nikdy je nelze zaměňovat za odměnu nebo laskavost od dospělých. Principy učení 

fungují tak, že když dětem zajistíme jejich práva, učíme je jejich odpovědnosti. Tím, že je 

necháváme vnímat, že jejich práva bereme vážně, učíme je respektovat práva ostatních. Tím, 

že pečlivě nasloucháme jejich názoru, učíme je, že i názory ostatních je třeba vyslechnout.  

Poslední okruh obav dospělých se týká toho, zda posilování práv a zejména těch 

participačních, nepovede u dětí ke ztrátě respektu k dospělým, jejich rodičům a pedagogům. I 

v tomto bodě platí, že při participaci se děti učí citlivosti k ostatním a respektováním jejich 

práv je učíme respektovat práva ostatních. Vnímání významu rodiny a komunity se u dětí 

posiluje i tím, že rodina a komunita se tam, kde je to vhodné, do participačních procesů také 

zapojuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 THOMAS, N., Towards a Theory of Children’s Participation. The International Journal of Children’s Rights, 

15, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, s. 203. 
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3. Participace jako právo dítěte 

Zakotvením práva dětí na participaci v právně závazných dokumentech byl dokončen přesun 

od někdy romantizujících výkladů a sociologických nebo psychologických úvah, proč by děti 

měly participovat, k otázkám, jak jejich participaci realizovat efektivně a nikoliv povrchně a 

symbolicky. Detailní výklad právního zakotvení participace je tedy užitečný, napovídá mnohé 

o podstatě participace. 

 

3. 1 Výklad ustanovení čl. 12 Úmluvy o právech dítěte - právo dítěte 

vyjadřovat své názory a být slyšeno ve všech záležitostech dotýkajících se 

ho 

Znění čl. 12 Úmluvy o právech dítěte (OSN, 1989) 

 

Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno 

formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech 

záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná 

pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. 

 

Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo slyšeno v každém 

soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být 

v souladu s pravidly vnitrostátního zákonodárství. 

 

Tento článek bývá stručně označován jako právo na participaci. Představuje jeden 

z nejvýznamnějších přínosů Úmluvy a v kontextu lidskoprávních úmluv je unikátní. 

Reflektuje totiž specifické postavení dítěte jako aktivního subjektu práv, který ale není plně 

autonomní, a jeho právo na participaci v rozhodovacích procesech týkajících se ho proto 

zasluhuje zvláštní pozornost. Jedná se o jeden ze čtyř základních principů Úmluvy (vedle 

nediskriminace, práva na život a rozvoj a nejlepšího zájmu dítěte), které je třeba respektovat a 

naplňovat i při interpretaci a implementaci všech ostatních Úmluvou zakotvených práv. 

Požaduje „viditelnost dětí v jejich vlastních právech“.
24

 Uznání aktivního působení dětí ale 

neznamená konec zodpovědnosti dospělých. Čl. 12 dětem nedává autonomii ani právo 

                                                 
24

 LANSDOWN, G., Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making. Florence: UNICEF, 

2001, s.1. 
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kontroly nad všemi rozhodnutími, která se jich týkají, bez ohledu na následky pro ně a pro 

ostatní.  

Jeho realizace v praxi vyžaduje odbourávání tradičních autoritativních vzorců chování 

osob i společenských struktur.
25

 Vede k tomu, abychom se jako dospělí znovu ptali, jakou 

povahu má naše zodpovědnost vůči dětem. Při výkladu tohoto článku je třeba brát ohled na 

vyvíjející se kapacity dítěte a jim odpovídající rostoucí míru participace dítěte na 

rozhodování. Významnou roli přitom hrají rodiče a osoby pečující o dítě – v našem kontextu 

tedy učitelé, vedení školy, vychovatelé i další pracovníci školy. Tato role se mění postupně 

z vedoucí na poradní. Způsob, jakým rodina a škola vedou děti k vzájemnému respektu, 

komunikaci o názorech svých členů a řešení odlišných názorů i zvládání konfliktních situací 

se promítá v jednání a očekávání dětí v dalších kontextech. Škola by měla na tomto základě 

s rodinou spolupracovat či ji i do jisté míry nahrazovat a rodičům pomáhat vnímat kapacitu 

dětí.  

Ideu participace bychom neměli nikdy automaticky odmítat vzhledem k nějakému 

obecnému parametru skupiny, ale vždy zvážit konkrétní situaci v té které třídě či skupině dětí. 

Implementace práva na participaci by měla zároveň zohledňovat potřeby individuální 

a zároveň i kolektivní - je třeba se zabývat možností každého žáka vyjadřovat se 

k rozhodovacím procesům a zároveň participací žáků jako skupiny – třídy, nějaké její části, 

ročníku či studentů určitého předmětu apod. na pro ně relevantních rozhodovacích procesech.  

Čl. 12 úzce souvisí i s dalšími částmi Úmluvy. V něm vygradovaný požadavek 

zapojení dětí do rozhodovacích procesů jich se týkajících navazuje na další články, které již 

tento prvek odrážejí a rozvíjejí jeho uplatnění. Tak čl. 5 požaduje, aby rodičovské vedení 

respektovalo rozvíjející se kapacity dítěte. Čl. 9 požaduje vyslechnutí dítěte v otázce práva 

nebýt odděleno od své rodiny. Čl. 13 dítěti garantuje právo na svobodu projevu, které 

zahrnuje mezi právo vyhledávat a přijímat informace a projevovat nejrůznější ideje různými 

způsoby a prostředky podle svého výběru. Čl. 17 zakotvuje právo dětí na informace, čl. 29 

právo na vzdělání, které posiluje respekt k lidským právům a demokracii. 

Pro prostředí školy nyní rozeberme stavební kameny
26

 čl. 12, odst. 1: 

 

 

 

                                                 
25

 LANSDOWN, G., Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making. Florence: UNICEF, 

2001, s. 2: “Toto je radikální a hluboká změna všech tradičních přístupů, podle nichž mají děti být vidět, ale 

nikoliv slyšet“. 
26

 Detailněji viz Obecný komentář Výboru pro práva dítěte OSN č. 12 z roku 2009, UN Doc. CRC/C/GC/12. 
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Hodnocení schopnosti formulovat svůj vlastní názor 

Má vést k aktivnímu zjišťování, zda dítě dokáže mít svůj vlastní názor. Nemělo by se nikdy 

jednat o prosté odmítnutí uvažovat o schopnostech dítěte, např. na základě věku. Všechny děti 

dokáží vyjadřovat svůj názor. Dítě má od raného dětství názor na záležitosti týkající se ho, 

přičemž není ani třeba, aby bylo schopno hodnotit vyčerpávajícím způsobem všechny 

související aspekty hodnocené otázky. Stačí, aby mělo dostatečné porozumění na vytvoření si 

názoru. U malých dětí27 nebo u dětí se zdravotním postižením je v této souvislosti třeba 

zdůraznit roli neverbální komunikace, kreslení obrázků, řeč těla. I u větších dětí je třeba brát 

v potaz jejich kulturní prostředí a způsob, jakým se v něm vyjadřuje. Pro mnohé děti, např. se 

zdravotním postižením může vyjádření pomoci výrazně i moderní počítačová technika. 

 

Právo svobodně tento názor vyjadřovat 

To znamená bez nátlaku nebo manipulace, v atmosféře bezpečí, bez diskriminace, přičemž 

zvláštní pozornost je třeba věnovat např. dětem se zdravotním postižením či jinak 

znevýhodněným, a genderových či jiných stereotypů nebo předsudků. Tento prvek je třeba 

vnímat jako povinnost dospělých v jejich různých rolích (rodičů, pedagogů, politiků) vytvářet 

prostor s uvedenými kvalitami. Dítě se může samo rozhodnout, zda svůj názor vyjádří nebo 

ne, jedná se o jeho právo, nikoliv povinnost. Aby si dítě mohlo utvořit svůj názor, potřebuje 

dostatečné informace o věci, podané včas a srozumitelným způsobem respektujícím 

rozvíjející se schopnosti dítěte. Aby se dítě mohlo rozhodnout, zda se vyjádří, musí také vždy 

vědět, za jakých podmínek tak může učinit a jaký to bude mít dopad.  

 

Ve všech záležitostech týkajících se ho 

Tuto klauzuli je třeba vykládat široce (to vyplývá i z přípravných prací na textu Úmluvy) od 

záležitostí každodenního života až po širší společenská témata (jak ukazuje např. fungování 

dětských parlamentů).28 Samostatně je třeba se zabývat otázkami individuálních řízení 

ovlivňujících konkrétní dítě, např. rozhodování ve věci kázeňského přestupku, a otázkami 

systémovými ovlivňujícími děti jako skupinu nebo pouze některé děti – určitý ročník nebo 

děti studující určitý předmět. Často si v praxi ani neuvědomujeme, která všechna 

celospolečenská rozhodnutí mají na děti vliv. I na školou povinné děti mají velký vliv 

například rozhodování o veřejné dopravě, bydlení, zdravotnictví či makroekonomická 

                                                 
27

 např. Norský zákon o školkách výslovně stanoví povinnost vést již tyto děti k tomu, aby si vytvářely vlastní 

názor, a podporovat je v tom, aby ho také vyjadřovaly. 
28

 I v České republice se již vyskytují dětské parlamenty na úrovni měst. 
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rozhodování. Ve škole mohou být děti zapojeny do rozhodovacích procesů o metodách 

výuky, vytváření nových sportovních či rekreačních zařízení, o fungování školních jídelen, do 

procesu výběru nových pracovníků, do výběru školních uniforem, do stanovení celoškolních 

vzdělávacích cílů, do řešení případů šikany a jiných výchovných problémů, do hodnocení škol 

při inspekcích apod. 

 

Jeho názoru musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a zralosti 

Neříká se zde vždy vyhovět jeho názoru, ale je také v kontrastu s prostým nasloucháním. 

Názor dítěte je třeba skutečně zvážit a také dítě informovat, jaký vliv měl jeho názor na 

konečné rozhodnutí. Aspekt věku a zralosti je třeba vždy hodnotit společně. Nelze nikdy říci, 

že názor mladších dětí má automaticky menší váhu. Prvek hodnocení věku úzce souvisí 

s hodnocením schopnosti formulovat svůj vlastní názor, přičemž se hodnotí „rozumnost“ a 

„nezávislost“ názoru. Čím významnější je řešená otázka, tím důležitější je správné 

zhodnocení míry pozornosti a vlivu na konečné rozhodnutí. I velmi malé děti mohou přesně 

rozumět určitým okolnostem svého života a jejich názor je třeba hodnotit i s ohledem na jejich 

konkrétní zkušenosti, na povahu konkrétního rozhodnutí, společenský kontext a úroveň 

podpory ze strany dospělých, která ovlivňuje schopnost dítěte porozumět řešené otázce, jež na 

něho má vliv. S citlivou dospělou podporou dokáží i velmi malé děti rozumně hodnotit svou 

situaci a vyjadřovat svůj nezávislý názor na ni.29 

 

V souladu s rozvíjejícími se schopnostmi dítěte tak ono přebírá postupně  

zodpovědnost za svůj život. Na dítě však nikdy nesmí být přenášena zodpovědnost, kterou 

není připraveno nést.  

Právo dítěte participovat v rozhodování o otázkách, které na něho mají vliv, je 

substantivním právem, cílem samo o sobě, zároveň je ale také nástrojem k dosahování dalších 

cílů – instrumentálním právem. Mezi nimi jsou spravedlnost, vliv a seberealizace, ochrana 

svých práv před zneužitím a porušováním a naplňování principu nejlepšího zájmu dítěte, 

usilování o dobré dětství. Jak významná je tato instrumentální role, ukazují četné příklady 

zneužívání dětí, které vyšly najevo až s velkým časovým odstupem právě kvůli tomu, že děti 

                                                 
29

 Srov. SMITH, A. B., Interpreting and Supporting Participation Rights: Contributions from sociocultural 

theory, The International Journal of Children’s Rights 10, Kluwer Law International, 2002, s. 75.  
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neměly žádnou možnost zpochybnit způsob, jakým se s nimi zacházelo a jak se o nich 

rozhodovalo.
30

  

Není ale třeba zacházet až k těmto tragickým případům zneužívání, které najde ve své 

historii každý stát. Často i dospělí při rozhodováních o obecných společenských otázkách 

zájmy dětí nezohlední, buď proto, že převážily jiné silnější zájmové skupiny, nebo 

z nevědomosti či z nepochopení pohledu dětí, protože je nenapadlo se dětí zeptat nebo 

nevěděli, jak na to.  

Vztah dětí a dospělých je od samého počátku nastaven v nerovnováze rozložení moci. 

Takto je vytvářen také společenský prostor. Přístup k veškeré právní ochraně, ke zdrojům, 

rozhodování a informacím mají dospělí. Definováním práv dítěte nekončí zodpovědnost 

dospělých, ale naopak se rozšiřuje. S poznáním, že děti jsou schopné být aktivními subjekty 

svého života, musí dospělí uznat svou povinnost, na názory dětí se ptát a zohledňovat je.  

  

3. 2 Vnitrostátní implementace čl. 12 Úmluvy o právech dítěte v kontextu 

vzdělávání 

Je povinností České republiky zajistit, aby měly děti podíl na rozhodovacích procesech ve 

věcech, které se jich týkají. Článek Úmluvy o právech dítěte zakládající toto právo dětí je 

součástí právního řádu ČR a v případě rozporu se zákonem má při aplikaci před ním přednost. 

A je třeba se mu detailně věnovat právě proto, že samotné zakotvení práva dětí na participaci 

ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. jako přesný odraz práva dětí na participaci nestačí. 

Zakotvuje jen několik málo jeho prvků.  

V §21/1 upravuje práva žáků a studentů. Podle písmene d) mají žáci právo zakládat 

v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich 

a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky 

a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. Podle písm. e) pak mají žáci právo 

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

vývoje. 

Tato ustanovení poskytují základní rámec pro naplňování čl. 12 Úmluvy, ale to spíše 

pouze po formální stránce – konstatováním práva žáků, přitom vymezení v písm. e) je užší 

než v čl. 12 Úmluvy. Povinnosti škol pak reprezentuje pouze povinnost ředitele brát v úvahu 

                                                 
30

 LANSDOWN, G., Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making. Florence: UNICEF, 

2001, s. 3, příklady zneužívání v dětských domovech a viktimizace dětí, které se marně snažily si na zacházení 

stěžovat z britského prostředí 80tých a 90tých let minulého století. 
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stanoviska a vyjádření samosprávných orgánů, nijak upravena není role učitelů ani další 

zásadní otázky. Pro faktické efektivní fungování samosprávných procesů a účasti žáků v nich 

je třeba aktivní podpory ze strany vedení školy a učitelů, řádná, včasná, pravidelná a 

srozumitelná výměna informací a aktivní podpora zapojování se studentů do těchto procesů. 

O povinnosti vedení škol a učitelů žáky a samosprávné orgány informovat a projednávat 

s nimi otázky týkající se žáků se v zákoně nehovoří. Rovněž není nijak zachycena zpětná 

vazba, kterou by školy měly žákům o zohlednění jejich názorů poskytovat. Chybí také úprava 

možnosti žáků či samosprávných orgánů stěžovat si, pokud by jejich názory nebyly vzaty 

v úvahu  či jim bylo bráněno v činnosti nebo nebyla poskytnuta řádná a dostatečná součinnost 

ze strany vedení školy či učitelů. 

Všechny tyto otázky jsou ponechány na praxi škol a na těch záleží, zda proces participace 

skutečně probíhá v souladu s čl. 12 Úmluvy a zda jeho relevance vede k dalšímu zvyšování 

motivace žáků usilovat o podílení se na rozhodovacích procesech ve společenstvích, ve 

kterých se pohybují či nikoliv. Stát ve vztahu k naplňování povinností z Úmluvy o právech 

dítěte postupuje bohužel v tomto ohledu laxně. 
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4. Škola a participace 

Bohužel, když se vyučuje o demokracii, často se provádí třeba simulování, formální průběh 

voleb nebo cvičení OSN, ale bez vztahu ke každodennímu svévolnému výkonu moci ve škole. 

To, co potřebujeme, jsou participační procesy ve všech institucích s dětmi, aby pochopily, že o 

tom je skutečná demokracie, že demokracie je víc než jen parlamentní volby. 

 

G. Lansdown  

 

Důvodů, proč je pro dnešní školu participace tak důležitá, je mnoho - splnění právní 

povinnosti vůči dětem a státu, zlepšování služeb poskytovaných dětem a komunitě, zlepšování 

kvality rozhodování, k posilování demokratických procesů, k posilování ochrany dětí, 

k rozvoji kompetencí dětí, k budování jejich sebevědomí a zodpovědnosti. 

Evropské země otázku zakotvení participace v zákonech a praxi řeší různě, například 

v některých německých spolkových zemích je stanovena povinnost každé třídy již od prvního 

ročníku mít svého voleného mluvčího, v jiných spolkových zemích je tato povinnost 

stanovena od třetího, čtvrtého či pátého ročníku. Německá praxe přitom klade velký důraz na 

demokratické principy zastoupení. 

V Norsku musí mít každá třída na základní škole i v nižších ročnících středních škol 

svou třídní radu, jejímiž členy jsou všichni žáci a základní školy od pátého ročníku a střední 

školy musí mít žákovskou radu s alespoň jedním zástupcem za každých dvacet žáků. 

Žákovská rada se schází dvakrát měsíčně a sama si určuje otázky k projednání. Žáci 

reprezentují na zasedáních školní rady. Pro studenty vyšších ročníků středních škol funguje 

systém sběru jejich názorů na vzdělávací podmínky prostřednictvím internetového programu 

„studentských inspektorů“. 

Praxe participace v českých školách není dosud sjednocena. V některých školách se 

systém reprezentace vůbec neuplatňuje. V praxi všech škol funguje institut třídnické hodiny, 

který je obvykle užíván třídním učitelem podle potřeby k okamžitému projednání aktuálních 

problémů. K tomu, aby se do nich děti mohly lépe zapojit, je dobré kromě ad hoc svolávaných 

hodin konat také hodiny předem plánované s předem ohlášeným programem, tak, aby děti 

měly možnost si připravit svůj vlastní vstup či podnět k projednání. Plán pravidelných 

třídnických hodin a jejich navržený program bývá vyvěšen ve třídě na nástěnce a průběžně se 

doplňuje. 
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Všechny třídy základních i středních škol běžně používají institut předsedy třídy, 

mluvčího třídy nebo starosty třídy, ne všude je ale zajištěno jeho pravidelné zvolení třídou. Ne 

vždy jsou jasně určena pravidla a postup pro organizaci kandidování, voleb i držení funkce, 

její výkon a odvolávání z ní. Zřídka se objevuje povinné střídání ve funkci (např. po jednom 

roce), takové pravidlo pomáhá zapojení více dětí a vnímání funkce jako služby. 

V některých školách fungují školní parlamenty či senáty. Například senát se dvěma 

zástupci z každé třídy druhého stupně (někde se senátu účastní už čtvrté třídy), který zasedá 

jednou měsíčně, může pozvat na své zasedání i vedení školy, jeho výstupy jsou projednávány 

s vedením školy a o výsledcích svých jednání zástupci informují své třídy i třídní učitele. 

Senát si sám určuje témata k jednání a přináší nové nápady. Komunikaci mezi vedením, 

učiteli a žáky zajišťuje garant školního parlamentu, který pořizuje zápisy z jednání 

parlamentu, prezentuje je na poradě vedení, rozhodnutí vedení sděluje reprezentantům, 

pravidelně se schází s reprezentanty, zajišťuje prezentaci výsledků a akcí na nástěnkách a 

webu. Roční plán práce parlamentu je spolu s výzvou k podávání podnětů trvale vyvěšen na 

nástěnce školy.  

S dětmi jsou projednávány otázky aktuální situace ve škole, vztahy ve třídě, kázeňské 

problémy (např. šikana), hodnocení vyučujících, organizace výuky, pořádek a výzdoba tříd, 

vybavení školy, nápady žáků na vylepšení školního klimatu, školní akce, volitelné předměty, 

školní kroužky, zasedací pořádek, fungování třídní samosprávy. Realizace nápadů dětí často 

nemusí být nijak náročná a přitom výrazně přispívá k jejich pocitu spoluzodpovědnosti za 

dění ve škole. Svůj význam pro děti má i celý proces formulace a projednávání nějakého 

nápadu, nikoliv jen jeho realizace. 

 I zde již funguje celá řada škol s rozvinutým systémem participace a mnoho organizací se 

zabývá podporou pedagogických pracovníků v této oblasti. 

 

4. 1 Efekty participace na školu 

Participace je pro školu cílem i nástrojem zároveň. Participace je sama o sobě cílem jako 

právo dětí, kterému odpovídá povinnost státu a potažmo jeho institucí. Z tohoto pohledu je 

nedůležité ptát se, jaké má participace efekty. Na druhou stranu už dnešní, ještě nehotové, 

systematické studie dopadů participace na školu a žáky ukazují jednoznačnou převahu těch 

pozitivních. Dopady participace na celkové fungování instituce školy se teprve studují. 

Jednoznačně nejsilnější průkazné pozitivní dopady představuje zlepšení vztahu mezi dětmi 

a dospělými a změna atmosféry instituce, posílení pozitivního étosu školy. Naopak atmosféra 
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nekomunikace prokazatelně zhoršuje vztah mezi dětmi a dospělými a ztěžuje tak celkově 

pedagogickou práci.  

Atmosféra participace obecně zlepšuje vztahy mezi dětmi a pedagogy, umožňuje lepší 

přenos informací mezi vedením školy i dalšími pracovníky a dětmi. Vede ke zlepšování 

vztahu dětí ke škole a tím i k učení jako takovému. Důraz na vliv vztahu dětí a učitelů a 

celkovou atmosféru, ve které výuka probíhá, klade i hodnotící zpráva OECD
31

. Vede 

k navazování lepších vztahů i mezi dětmi z různých ročníků, k většímu vnímání významu 

vzájemné spolupráce jak mezi dětmi, tak mezi dětmi a pedagogickými i dalšími pracovníky. 

Přispívá k průběžnému zlepšování vzhledu i vybavení školy a k jeho lepšímu využívání. Vede 

ke změnám pravidel fungování školy a k jejich lepšímu dodržování. Přináší lepší disciplínu 

dětí, méně šikany a projevů rasismu. Vedení školy může díky atmosféře participace 

zaznamenat lepší respektování svých rozhodnutí dětmi. V neposlední řadě participace přináší 

změny do systému výuky, rozvrhu i výukových metod.  

Mnohé z uvedených pozitivních efektů synergicky vedou k posilování bezpečnosti ve 

škole. Dospělým dětská participace přináší nový vhled do fungování instituce a užitečné 

informace.  

Pro pedagogické pracovníky může participace přinést zlepšení komunikace s dětmi i s 

kolegy, posílení jejich autority, lepší pocit z výuky obecně. Pro některé pedagogy a ředitele 

a další pracovníky škol však může být obtížné naučit se běžně zdůvodňovat svá rozhodnutí, 

diskutovat o nich a pozitivně přijímat kritiku. 

 

4. 2 Efekty participace na žáky 

Vzdělávací instituce tvoří důležitou část života dětí, po kolektivu rodiny jsou dalším stupněm 

zapojení se dítěte do společnosti – v rámci své třídy a školy. Procesy participace a 

reprezentace dětí jsou důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zkušenosti dětí 

s fungujícím systémem participace na fungování třídy a školy a se systémem reprezentace 

jsou přínosem pro jejich další rozvoj a působení ve společnosti. Děti se učí vyjadřovat své 

názory a svá přání, komunikovat mezi sebou i s učiteli, sledovat důsledky svých rozhodnutí, 

vyrovnávat se i s odmítnutím a korigovat nerealistická očekávání.  

                                                 
31

 SANTIAGO, P., et al., OECD: Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Czech Republic (2012), 

OECD Publishing. 2012, (http://www.oecd.org/czech/49479976.pdf), s. 122.  
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Detailní dopady participace se teprve studují, ale již dnešní studie
32

 ukazují alespoň 

některé. Pro dětské reprezentanty přináší participace následující pozitivní dopady: 

Především jde o rozvoj kompetencí - sem patří celá řada dovedností, které jsou 

nesmírně cenné pro každého a jejichž nedostatečná podpora je důvodem časté kritiky českého 

školského systému. Dětští reprezentanti se díky interakci se svými dospělými protějšky a 

vrstevníky dostávají do tzv. zóny proximálního rozvoje, který znamená, že získávají 

kompetence, které by samotné rozvinuly až později nebo vůbec ne, a díky této spolupráci se u 

dětí probouzejí procesy vnitřního rozvoje, jinak nerealizovatelné.
33

 Děti se učí: 

 formulovat názor, 

 vystupovat,  

 debatovat,  

 vyjednávat, 

 naslouchat, 

 spolupracovat a pracovat v týmu, 

 vnímat reálná omezení,  

 rozumět potřebě dosahování kompromisů, 

 řešit problémy, 

 rozhodovat se samostatně, 

 organizovat – plánovat, realizovat projekty, rozdělovat si úkoly, vést ostatní, 

 rozumět demokratickým procesům ve škole a společnosti obecně, vnímají tak více 

význam politiky, demokratických hodnot a občanství. 

 

Zkušenost reprezentace dále vede  

 k rozvoji sebevědomí, sebedůvěry a aktivního přístupu k dění kolem nich, 

 ke zlepšování studijních výsledků a celkově studijní práce. V některých případech se 

ukazuje i zlepšení školní docházky reprezentantů. 

                                                 
32

 DAVEY, C., BURKE, T., SHAW, C., Children’s participation in decision-making: A Children’s Views 

Report. London: National Children’s Bureau for Participation Works, 2010, s. 39-43 (a).  

MAGER, U., NOWAK, P., Effects of student participation in decision making at school: A systematic review 

and synthesis of empirical research. Educational Research Review 7, Elsevier, 2012, s. 38-61). 
33

 K teorii rozvoje jednotlivce více viz SMITH, A. B., Interpreting and Supporting Participation Rights: 

Contributions from sociocultural theory. The International Journal of Children’s Rights, 10, Kluwer Law 
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 k rozvíjení pozitivního vztahu k pravidlům. Dokonce to znamená i větší 

pravděpodobnost, že budou používat ochranné prostředky jako helmu při jízdě na kole 

a bezpečnostní pásy v automobilu. 

 ke zvýšení společenského postavení ve škole a k pocitu uspokojení z dosažení 

výsledků 

 k lepšímu porozumění roli a těžkostem dospělých a jejich názorům. 

 

Reprezentace je rovněž impulsem pro rozvoj osobnosti v širším slova smyslu dalece 

nad rámec konkrétních dovedností pro vyjednávání, tím se myslí rozvoj pokory, zdvořilosti, 

respektu, sociálního cítění, empatie, schopnosti pomáhat ostatním a v neposlední řadě 

i budování či posilování pocitu zodpovědnosti.  

Některé případy ukázaly také negativní dopady reprezentace na děti v této roli, např. 

užívání alkoholu či kouření. S rolí reprezentanta je spojena i jistá míra stresu, frustrace, 

zklamání a deziluze. Existuje i riziko viktimizace reprezentanta ostatními dětmi.  

Pro všechny děti přinášejí participační procesy zkušenost s demokratickým procesem 

– výběrem kandidátů, volbami, s diskuzí a hledáním kompromisu. Nejedna politická kariéra 

začala v dětském parlamentě. V nedávno zveřejněném článku
34

  britský premiér David 

Cameron na otázku, jak je možné, že je kolem něho v politice tolik absolventů téže střední 

školy – Etonu odpověděl:  

„Je to jedna z mála škol, kde žáci skutečně řídí řadu věcí ve škole sami. Takže se 

nedají jen tak odradit, opravdu si myslí, že mohou vlastními skutky dosáhnout změny... věci 

jako rétorika, poezie a mluvení na veřejnosti a vystupování jsou pro úspěch mladých lidí 

v životě neuvěřitelně důležité.“ 

Míra pozitivních dopadů uvedených výše představuje další argument pro to, aby se 

reprezentanti ve své roli střídali, aby zkušenost reprezentace učinilo více dětí a ne jen ti již od 

začátku nejsebevědomější, ale i děti znevýhodněné, méně průbojné nebo děti se zdravotním 

postižením.  

 

 

 

 

                                                 
34

 ADONIS, A., TYNDAL, A., For the sake of democracy: We need to get the young voting again. Here’s how. 
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young-voting-again-heres-how. 
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4. 3 Překážky a problémy participace  

Pokud chtějí pedagogičtí pracovníci dobře rozumět principům participace, nemohou jen 

„nastoupit“ do fungujícího systému, ale musí ho tvořit, budovat a přebudovávat a někdy i 

znovu obhajovat před vedením, kolegy i dětmi. 

S jakými problémy participace se běžně setkáváme? V některých školách funguje 

reprezentace neefektivně, s problémy nebo jen formálně bez nějakého vlivu a bez důvěry dětí. 

Reprezentanti někdy odcházejí s pocitem frustrace, že jejich názor nebyl ve skutečnosti vzat 

v úvahu. Jindy děti ani neobdrží včas informace o chystaných rozhodnutích vedení a tak ani 

nevědí, k čemu by se mohly vyjadřovat. Dospělí se někdy bojí s dětmi diskutovat o otázkách 

výuky a tlačí participační procesy k symbolické účasti, když je odkazují pouze na řešení 

výzdoby třídy nebo podpory volnočasových aktivit. Třídnické hodiny jsou jinde svolávány 

pouze ad hoc, takže se nepočítá s nějakými vlastními vstupy dětí. Někdy dochází k výpadkům 

komunikace s reprezentanty kvůli nemoci konkrétního učitele zodpovědného za udržování 

komunikace mezi školou a reprezentací nebo jsou naopak nemocné reprezentující děti a není 

zajištěno zastoupení. Někde už samotné volby reprezentantů probíhají jen formálně a ve 

funkci zůstane po několik let stejná osoba bez ohledu na kvalitu výkonu své role.  

Uvedené problémy realizace participačních procesů v praxi lze shrnout do několika skupin: 

 

Nedostatečná komunikace  

Komunikace je jádrem dobré participace dětí na životě školy a často jádrem problémů 

v institucích, kde obecná kultura komunikace a sdílení informací není na vysoké úrovni. 

Tento problém jen reflektuje širší společenský problém nekomunikace nebo nedostatečných 

komunikačních návyků v celých institucích a mezi lidmi. Neprobíhá potřebná pravidelná a 

systematická výměna informací mezi vedením školy, pedagogy a reprezentanty nebo 

ostatními dětmi, vedení neví, co projednal studentský senát a naopak, reprezentanti neznají 

přesně svou roli. Děti neznají mechanismy, jak podat svůj návrh, nemají žádnou zpětnou 

vazbu k činnosti zastoupení. Výrazným posílením je svěření zodpovědnosti za přenos 

informací oběma směry konkrétním osobám a systémové zakotvení prostředků na podporu 

vysoké míry informovanosti (viz níže).  

  

Formalismus  

Systém reprezentace je zaveden, ale neočekává se od něho žádný skutečný vliv, to vede 

k tomu, že ani děti nevidí smysl ve vyvíjení vlastního úsilí anebo do funkce reprezentanta 
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dokonce volí spíše ve snaze ukázat svůj nesouhlas se systémem. Formalismus je obrazem 

nedůvěry v participaci a vrací nás do úrovně neparticipace – symbolické účasti, kdy se sice 

zdá, že děti hlas mají, vždyť parlament či senát existuje, ale vlastně nemají, protože nemá 

žádný dopad a pedagogové a vedení jeho závěry nezohledňují.  

Formálně vedený a bez skutečného vlivu fungující parlament vedl v některých 

zdokumentovaných případech frustrované studenty až k tomu, že jako protest proti 

formalismu systému volili do funkcí zástupců nespolupracující žáky. Krokem k řešení situace 

by mohlo být upevnění komunikace mezi vedením a parlamentem a zajištění jeho skutečného 

vlivu. 

Při tomto problému by se dospělí měli znovu zamyslet nad následujícími otázkami: 

 

 Jaký je cíl participace?  

 Čeho jí chceme dosáhnout v krátkodobém a dlouhodobém pohledu? 

 Co z toho mají mít děti? 

 Odpovídají naše participační procesy cílům a kontextu našich dětí? 

 Jsme připraveni brát názory dětí skutečně v úvahu?  

 Umožňují naše rozhodovací procesy skutečně vzít názor dětí v úvahu? 

 Máme stanoveno v našich vnitřních pravidlech, že názorům dětí přikládáme při 

rozhodování váhu?  

 Jak interpretujeme, co nám děti říkají? 35 

 

Ujasnění si odpovědí na tyto otázky pomůže dospělým vést s dětmi skutečný 

a upřímný dialog. 

 

Dětští reprezentanti průběžně odrůstají a odcházejí 

Tento fakt, ač zřejmý od samého začátku, působí potíže v mnoha participačních procesech. 

Obměna dětí musí být zakomponována do systému participace. Podpora zahrnutí co nejvíce 

dětí pomáhá tento problém překonávat. Jak děti postupně odcházejí, je třeba stále nabírat a 

zaškolovat nové. Některé participační projekty obsahují také roli mladých poradců, kteří 

udržují určitou roli odcházejících dětí a zvětšují prostor pro  předávání know-how mladším 

dětem. Prevencí tohoto problému je důraz na participaci mladších dětí, jejich kvalitní 

                                                 
35

 SINCLAIR, R., Participation in Practice: Making it Meaningful, Effective and Sustainable. Children and 

Society 18, Wiley InterScience, 2004, s. 113. 
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zaučování do systému a na spolupráci mezi dětmi napříč ročníky, která umožňuje lepší 

předávání zkušeností starších mladším. 

 

Manipulace dětí dospělými 

Čím stabilnější a lépe fungující jsou participační procesy, tím menší hrozí riziko manipulace 

dospělými, protože sebevědomé a aktivní děti znalé rozhodovacích a participačních procesů 

ve škole se manipulaci snáze ubrání a samy si budou určovat témata a cíle své práce. Při práci 

s dětmi na participačních procesech, při provádění a vyhodnocování výzkumů či studií o 

názorech dětí je třeba stejně jako při každé jiné práci s nimi dodržovat etické standardy 

pedagogické práce.  

 

 

4. 4 Participace pro změnu 

Sami buďte tou změnou, kterou chcete ve světě vidět. 

 

M. K. Gándhí 

 

Hlavním cílem práce s dětmi na participačních procesech by mělo být rozvíjení jejich 

schopnosti měnit stav věcí ve společnosti kolem nich a iniciovat i usměrňovat již probíhající 

rozhodovací procesy. K tomu by měla směřovat i profesionální podpora dospělých 

koordinátorů participačních procesů. Tomu musí odpovídat i typ informací, které děti 

získávají. Simovska a Jensen
36

 se detailně zabývají typem znalostí, které děti potřebují, aby 

mohly efektivně usilovat o změny a skutečně jich dosahovat v kontextu podpory zdravého 

životního stylu. Platné a dobře použitelné jsou ale i v dalších kontextech, včetně toho 

školního.  

 

Definují přitom několik dimenzí na akceschopnost zaměřených znalostí a to následující:  

 O jaký problém se jedná a jaké má dopady.  

 Proč problém existuje a jaké jsou jeho kořeny. 

 Jak lze věci změnit. 

 Jakého stavu se chceme dobrat.  

 Doplňující. 

                                                 
36

 SIMOVSKA, V., JENSEN, B. B., Conceptualizing participation – the Health of children and young people. 

Copenhagen: WHO, 2009, s. 25-28. 
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O jaký problém se jedná? Jaké má dopady? 

V kontextu podpory zdravého životního stylu se touto kategorií myslí, jaké zdravotní 

problémy jsou či se nově objevují v dnešní společnosti, například vlivem stavu životního 

prostředí, životního stylu nebo společenských vztahů. Spadají sem mnohé vědecké poznatky o 

nemocech a zdraví. Ve školním životě půjde o jakékoli dětmi vnímané problémy existující či 

se právě objevující. Třeba dlouhé fronty na oběd nebo špatné výsledky ve výuce českého 

jazyka nebo nebezpečná dopravní situace u přechodů pro chodce před školou. To první 

přiláká pozornost dětí, vyvolává nespokojenost, obavy a představuje první důvod motivace 

k činnosti.  

Samo vnímání problému ale nevysvětluje, jak vznikl, co ho působí. Může vyvolávat 

dojem, že se s ním nedá nic dělat, a pocit, že „takové to bylo vždycky“ a my to nemůžeme 

změnit. 

 

Znalost důvodů – Proč tento problém existuje a jaké jsou jeho kořeny? 

Tato kategorie postihuje důvody, proč se problémy vyskytují. V oblasti zdravotních problémů 

sem spadá celá skupina důvodů povahy společenské, kulturní, ekonomické apod. Jistě se zde 

objeví třeba společenské nerovnosti. Citovaní autoři k této dimenzi uvádějí velmi zajímavý 

výčet otázek, které si děti budou v souvislosti se zdravotními problémy klást: Za jakých 

okolností lidé onemocní? Co ohrožuje kvalitu jejich života? Proč třeba určité profesní skupiny 

trpí mnohem větším rozšířením závislosti na nikotinu než jiné? Proč je u taxikářů riziko 

srdečních onemocnění téměř dvojnásobné než u architektů? Proč je nezaměstnanost v naší 

společnosti spojena s výrazně vyšší mírou nemocnosti a rizikem úmrtí?  

Představme si opět možné otázky pro tři uvedené problémy školního prostředí: Proč 

jde převážná většina dětí na oběd ve stejnou dobu? Co zabere nejdelší dobu při výdeji oběda? 

Kolik času stráví děti průběžně u oběda? Jaká je kapacita jídelny? Proč je pro děti v naší škole 

čeština těžkým předmětem? Které části její výuky představují nejtěžší části? Jak se češtinu 

učíme? Kterým dětem jde čeština lépe a proč? Kterým dětem jde čeština hůře a proč? Jsou 

rozdíly mezi dětmi vyučovanými různými učiteli? Proč je přechod před školou nebezpečný? 

Kolik dětí přechází mimo a kde a kolik po něm? Jakou rychlostí jezdí auta v této části silnice 

a kolik jich tudy denně projíždí? Proč jezdí právě tudy a kam míří většina těchto aut? Co 

ovlivňuje přehlednost dopravní situace v daném úseku? Jak se chovají děti před školou?  
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Jak lze věci změnit? Znalosti strategie postupu pro dosažení změny. 

Tato dimenze zahrnuje znalosti o tom, jak ovládat vlastní život a přispívat ke změnám ve 

společnosti. Ve vztahu ke zdraví se ptá, jaké psychologické mechanismy působí, když se 

účastníme práce ve skupině, která chce změnit životní styl svých členů.  A pro obecnější 

použití se hodí její další otázka. Na koho se obracíme, jakým způsobem   a kdo nám může 

pomoci jako náš spojenec, když chceme změnit stav věcí kolem nás, ve škole, v rodině, 

v práci nebo místní komunitě. Tato dimenze má rozhodující význam pro skutečnou participaci 

dětí. Patří sem znalosti jak zahájit, umožnit a vést spolupráci, jak vnímat a měnit mocenské 

vztahy. 

Aplikujme nyní navržené otázky na vybrané školní problémy: V otázce čekání na 

oběd lze jednat s vedením školy, vedením jídelny, s dětmi, s organizátory volnočasových 

aktivit, pedagogy, asistenty a mentory. Důležité je zjistit, kdo určuje rozvrh školy, kdo určuje 

dobu vydávání oběda a jakým způsobem se vydává, zda lze zvýšit kapacitu jídelny nebo 

rychlost vydávání obědů. Jak mohou ke snížení doby čekání přispět samotné děti. 

V problému výuky češtiny mohou být vhodnými partnery pro spolupráci  mentoři či 

asistenti pedagogů, pedagogové, dobrovolníci pro volnočasové aktivity, knihovnice či 

knihovník, starší děti, rodiče apod. Zda si děti mohou pomáhat vzájemně třeba při 

procvičování gramatiky nebo psaní diktátů, vysvětlování nových slov nebo čtení knížek. Jak 

si skupina může vzájemně pomáhat při udržování motivace pro dosažení lepších výsledků, 

spolu si opravovat chyby a vysvětlovat, čemu někteří nerozumí, psát si spolu úkoly. Jak si 

mohou děti ve dvojicích vysvětlovat, kterým slovům nerozumí. 

V problému nebezpečné dopravní situace před školou lze spolupracovat s policií, 

městskou policií, rodiči dobrovolníky, vedením školy, pedagogy, městským úřadem či 

magistrátem. Děti mohou samy mezi sebou upevňovat návyky bezpečného chování na ulici. 

S městským úřadem mohou zjišťovat důvody stávající dopravní situace a možnosti zvýšení 

bezpečnosti označení úseku. Policie může pomoci prováděním měření rychlosti v úseku 

kolem školy či omezením nevhodného parkování zhoršujícího přehlednost tohoto úseku. 

Policisté také mohou provádět další zvyšování povědomí dětí o bezpečném pohybu na ulici.  

 

Jakého stavu se chceme dobrat? Znalost možných alternativ a vlastní vize. 

Tato dimenze adresuje potřebu získat vlastní vizi ideálního stavu, vlastní představu pro 

budoucnost nebo sen, jak by věci měly ideálně fungovat. Může to být vize sebe ve vztahu ke 

škole, ke své budoucnosti, práci, rodině nebo společnosti, která je důležitým zdrojem 

motivace a konečně schopnosti změny dosáhnout. Inspiraci lze přitom čerpat z informací o 
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tom, jak to dělají ve vedlejší škole, jiném městě nebo v zahraničí. Díky globalizaci a internetu 

je k dispozici vždy celá řada zdrojů. Při budování vlastní vize mohou pomoci diskuzní fóra a 

webové stránky i osobní kontakty na děti i dospělé v zahraničí nebo třeba jen v sousední 

škole.  

Kritické myšlení, diskuze mezi děti a s profesionálním dospělým koordinátorem, 

podporujícím dětskou iniciativu a zároveň poskytujícím další impulzy pro výzkum a uvážení, 

i vlastní zkušenosti dětí pomáhají, aby byla vize reálná. 

K problému s čekáním na obědy třeba děti od kamarádů z družebního města zjistí, že 

mají jinak řešené rozvržení hodin, díky kterému chodí jedna polovina dětí na oběd v jiné 

přestávce než druhá. Někde se zas podařilo dosáhnout zvětšení jídelny anebo rozvržení 

výdejny jídla přeorganizovali tak, že výrazně zrychlili výdej obědů. 

Třeba škola hned ve vedlejším městě má lepší výsledky v českém jazyce a při setkání 

s jejich češtináři zjistí děti a češtináři z „naší“ pomyslné školy, že tamější lepší výsledky jsou 

důsledkem zavedení zvláštní ranní hodiny pro českou gramatiku nebo že tam funguje klub 

českého jazyka, kde si děti společně s mentorem čtou příběhy. Třeba přes internetové fórum 

děti samy zjistí, že jiná škola začala v běžné výuce češtiny používat učebnice pro výuku 

češtiny jako cizího jazyka a dosáhla tím velkého zlepšení ve výuce. 

K problému bezpečnosti dopravní situace před školou mohou děti samy zjistit od 

kamarádů z jiných škol v republice i jinde, jak se řeší dopravní situace u nich. Zjistí třeba, že 

někde je běžné, že rodiče mají během roku rozdělené služby, kdy stojí před školou jako 

podpora bezpečnosti dětí a v reflexní vestě pomáhají dětem chodit přes přechod a usměrňují 

děti, které by přešly jinde. Někde je třeba taková služba zajištěna ve spolupráci s klubem 

důchodců nebo s místním mateřským centrem. Jinde je zase celá ulice před školou po dobu 

příchodu a odchodu dětí uzavřena pro průjezd vozidel. Někde se podařilo zajistit odklon velké 

části vozidel ze silnice před školou nebo nainstalování dodatečných bezpečnostních prvků 

jako dalšího osvětlení, zákazu parkování podél cesty a zvýraznění přechodu pro chodce.  

 

Další doplňující dimenze znalostí a schopností 

Sem řadí autoři dvě další pro participaci důležité zásadní kategorie znalostí a schopností. 

 

Znalosti „intra-subjektivní“ - znalost toho, jak se učit z vlastního společenského prostředí, jak 

se učit ze zkušeností sebe i ostatních za současného podílení se na vztazích mezi lidmi.  

 



169 
 

Znalosti a schopnosti „vztahové“ - sem patří porozumění a schopnost vnímat a fungovat ve 

vztazích, schopnost vycházet s ostatními, spolupracovat, dosahovat shody a rozhodnutí, 

udržovat asertivnost při prosazování svých cílů a zároveň přijímat asertivnost druhých, 

schopnost vytvářet a udržovat pozitivní a konstruktivní atmosféru ve skupině, formulovat 

konstruktivní kritiku a kritiku přijímat a konečně jednat a vystupovat ve skupině. 

 

Tyto dvě kategorie završují znalosti a osobnost účastníka participačního procesu, který 

přináší kýženou pozitivní změnu. Profesionální dospělý koordinátor by měl při participačních 

procesech sledovat tyto dimenze znalostí a podporovat jejich vyvážené naplňování pomocí 

impulsů, inspiračních zdrojů, může třeba zprostředkovávat kontakty a příklady práce 

nevládních organizací, které jsou příkladem aktivního občanství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

5. Jak zajistit v praxi trvalou, efektivní a smysluplnou participaci 

dětí na činnosti školy? 

Co je vzdělání? Jakými lidmi chcete, aby vaše děti jednou byly? 

 

C. Mooney 

 

5. 1 Co rozhoduje, zda se děti zapojí? 

Následující tipy, jak zajistit opravdovou participaci dětí na činnosti školy, mají několik 

společných jmenovatelů. Prvním z nich je autentičnost, která se musí prolínat celým 

procesem participace od výběru metod a prioritních témat až po vyhodnocování a 

informování o výsledcích iniciativ a procesů. Dalším společným prvkem je požadavek 

jasnosti. Jasnost účelu každého případu participace, jejích hranic a omezení, jasnost 

v otázkách rozhodovacích pravomocí a prostoru pro reflexi názoru dětí. Třetí společný prvek 

představuje požadavek zakotvení v celém systému fungování školy. Poslední prvek, práce 

s dospělými, navrhuje vytvářet koalice pro participaci mezi dospělými. Byť oblíbený citát 

Andrew Jacksona říká, že někdy je jeden muž s odvahou dost na to, aby byl většinou, 

koordinátoři participace na to nemohou spoléhat, protože nikdy nebudou u všech interakcí 

dětí s dospělými ve škole. Dospělí ve škole by měli být schopni fungovat jako tým, to 

znamená podle základních shodných pravidel. Participace by měla být jedním z nich. 

 

Sledujte priority dětí 

Navzdory hluboce zakořeněným tradičním postojům vůči názoru dětí, mohou být jejich 

úvahy o dění ve škole stejně relevantní jako úvahy dospělých. Má-li jakýkoliv projekt získat 

a udržet si jejich pozornost po celou dobu svého průběhu, musí reflektovat jejich každodenní 

zájmy a potřeby. Často se může stát, že dospělými vnímaný problém děti z nějakého důvodu 

v dané době nezajímá, ale za palčivý označí problém jiný. Některá témata, která bychom 

tradičně považovali za domény dospělých, třeba otázky bydlení, bezpečnosti, zdravotní péče, 

kvality práce policie nebo sociálních pracovníků mohou být naopak pro děti v dané škole a 

určitém momentě zásadním problémem a budou se jím chtít zabývat. Je pak na dospělých, 

aby dokázali i na takový podnět reagovat a projekt k jeho realizaci podpořit. Je samozřejmé, 

že ne vždy lze dětem dát, co chtějí. Děti rozumí a vnímají nepoměr moci, že není možné vše 

změnit. Pokud pochopí rozhodovací procesy a struktury, budou cítit, že s nimi bylo jednáno 
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s respektem, měly příležitost svůj názor uplatnit a tento názor byl skutečně zvážen, přijmou 

to.
37

 

 

Konzultujte s dětmi nejlepší metody jejich zapojení, používejte flexibilní a různé metody 

Představa parlamentu zasedajícího dlouhé hodiny nebo konference s dlouhým seznamem 

řečníků nebo vyplňování dotazníku nemusí být pro děti přitažlivá. Děti mají zkušenost a 

mohou samy navrhnout, co bude pro vyjádření jejich názoru nejlépe fungovat. Může to být 

třeba vyjádření pomocí divadla, scénky, fotografie, prostřednictvím internetu. Lpění na ryze 

verbální komunikaci je rysem dospělých.  

  K vedení jednání může být pro skupinu dětí efektivnější nějaké jiné místo nebo 

formát než klasická třída a schůze. Důležitá je atmosféra - bezpečná, uvolněná a pohodlná. 

Pomáhá, když se děti cítí přijímané, sladěné v rámci skupiny, ve které o nějaké otázce 

diskutují. Vadit jim může ve školním prostředí často vnímaný pocit hierarchie. Pro některá 

jednání bude třeba lepší vést je mimo školu nebo nějakým méně formálním způsobem. U 

jiných budou děti naopak vnímat, že jsou brány vážněji, pokud se povedou přímo v jednací 

místnosti ředitele nebo vedení školy.  

  Také účast dospělých může být hodnocena a vnímána různě. Pro některé konzultace 

nebo jejich fáze může být lepší, když si děti samy mezi sebou nejprve prodiskutují svůj názor 

bez přítomnosti dospělých. Na to všechno je zásadní názor dětí samotných. Metody mají 

reflektovat účel a kontext. Není jediná správná, pro různé děti, různá témata a různé situace 

se hodí jiné metody. 

  Při výběru vhodných metod a prostředků k předávání informací a vedení dialogu a 

celkově metod participace a k ujasnění si, jakou míru spolurozhodování s dětmi budou 

dospělí realizovat, musí brát v úvahu odlišnosti mezi dětmi, jejich různé zájmy a vyvíjející se 

schopnosti.  

 

Ve spolupráci s dětmi vytvořte indikátory efektivní participace 

Indikátory mohou být kvantitativní – počet zapojených dětí, počet projektů, počet jednání 

apod. Mohou sledovat dopad dětských iniciativ na komunitu dětí nebo město, např. zlepšení 

prostředí pro děti, lepší obraz dětí v médiích. Další indikátory mohou sledovat kvalitu života 

dětí – jejich sebevědomí, dovednosti, spokojenost, kvalitu vztahů ve škole, efektivnost 

demokratických rozhodovacích procesů ve škole. 
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Participaci zakotvěte v celém systému fungování školy 

Jak ukazuje model „Cest k participaci“ Harryho Shiera
38

, teprve zakotvení participace na 

určitém stupni jako povinnosti do pravidel fungování školy a práce vedení i učitelského 

sboru a do všech forem komunikace se studenty, rodiči i veřejností zajišťuje participaci 

nikoliv jako něco navíc, ale jako vestavěnou součást systému práce školy. Prostředků 

k tomuto systémovému zakotvení participace je mnoho: 

 zahrnutí participace do vnitřních předpisů školy, do podmínek přijímání nových 

zaměstnanců a do systému hodnocení pracovníků, 

 zahrnutí výsledků práce parlamentu jako pravidelného bodu na porady pedagogů a 

vedení škol, 

 pořádáním pravidelných schůzek třídních učitelů, kde by mohli sdílet své zkušenosti i 

problémy s podporou participačních procesů a s vedením tříd obecně, 

 důsledným využíváním nástěnek, webových stránek i veškerých materiálů školy 

k prezentaci školy jako zařízení s plnou účastí dětí na jejím fungování, 

 stanovením pevného termínu a frekvence schůzek školního parlamentu, ideálně přímo 

v rámci řádného rozvrhu, nezbytné chybění reprezentantů na výuce je třeba zvládnout 

a individuálně řešit. Jednání mohou probíhat i přímo v kanceláři vedení školy, posílí 

se tak vnímání jeho důležitosti.  

 vytvářením dlouhodobého plánu práce parlamentu, ten je užitečné zveřejňovat spolu 

s výzvou k zaslání podnětů, 

 stanovením a transparentním dodržováním jasných a srozumitelných pravidel pro 

zacházení se stížnostmi, 

 vytvořením role koordinátora participace – pedagogického pracovníka soustředícího 

se na podporu celkové atmosféry participace a na fungování konkrétních 

participačních procesů. 

 

Podporujte reprezentanty 

 Zástupci studentů potřebují mít soustavnou podporu a znát přesně očekávání ostatních 

od jejich role a role parlamentu. Mezi užitečná opatření patří v tomto ohledu 

 zavedení samostatného prostoru pro rozvoj zástupců formou her k rozvíjení osobnosti 

a komunikačních dovedností, 
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 vymezení prostoru v třídnické hodině věnovaného potřebné komunikaci reprezentantů 

třídy s ostatními studenty, 

 podporujte spolupráci mezi reprezentanty napříč ročníky, posílíte tak předávání 

znalostí a dovedností mezi nimi a snížíte následky odcházení reprezentantů při 

ukončení jejich docházky do školy, 

 stanovení jasné role koordinátora školního parlamentu co do jeho podpory a 

komunikace s dětskými reprezentanty. 

 

Udržujte vysokou míru informovanosti  

Jedná se jak o základní informovanost všech žáků, pracovníků i rodičů, tak o jasné nastavení 

rolí reprezentantů, jednotlivých funkcí v parlamentu, role koordinátora parlamentu i úkoly 

parlamentu a vedení školy a pedagogů vůči parlamentu.  

 Informace by měly být ve všech materiálech a zdrojích informací o škole od prvního 

seznámení studentů se školou, na třídnických hodinách, na nástěnkách a webových 

stránkách i v další komunikaci se studenty i rodiči apod. Všechny informační 

prostředky by měly soudržně prakticky a konkrétně udržovat vysokou míru znalosti 

pravidel a informovanosti o jejich průběžné realizaci mezi všemi aktéry. Např. 

předtím, než třídy zvolí své zástupce, ale i v průběhu roku by měly mít všechny děti 

stále dostatek informací o tom, k čemu zastoupení slouží a jaká je přesně role 

reprezentanta. Před každými volbami musí všichni přesně vědět, jak kandidovat, jak 

proběhnou volby, jak lze z role odstoupit nebo co dělat, kdyby nebyli s reprezentací 

spokojeni. Děti musí mít od obdržení všech informací do proběhnutí voleb dostatek 

času na to, aby zvážily, zda a jak se do systému zapojit nebo koho by chtěly podpořit. 

 Sem patří i zpětná vazba – včasná, důsledná a pravidelná zpětná vazba posiluje 

motivaci všech zúčastněných a jejich důvěru ve smysl vynaloženého úsilí. Projednané 

podněty by měly být systematicky zviditelňovány, např. na webu, oceněny na 

nástěnce, školním rozhlasem, při předávání vysvědčení nebo zahajování roku apod. 

Také stížnosti spolu s výsledky jednání by měly být zveřejňovány na webu a 

nástěnkách – zejména u stížností má význam nejen faktické předání informací, ale i 

vnímání transparentnosti procesu jednání o nich a tím potažmo také celé instituce. 
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Pracujte také s dospělými 

Tradiční postoje a názory na výchovu a postavení dětí jsou často velkým problémem pro 

nastavení participačních procesů a celkové atmosféry participace. Nestačí, aby participaci 

rozuměl a podporoval ji jen koordinátor participace na škole. Je nezbytné, aby participaci 

rozuměli také další – ředitelé a vedení školy, třídní učitelé, ostatní učitelé i vychovatelé a 

další pracovníci. Někdy je třeba jednat také s pracovníky městského úřadu nebo zastupiteli či 

vedením policie nebo jinými relevantními dospělými o výhodách nastavení 

demokratičtějšího vztahu jejich orgánu nebo instituce s dětmi. 

 

5. 2 Jak děti zapojovat do rozhodování o jejich výuce 

Mnoho škol má už dnes sice zavedené reprezentativní participační systémy, ale pedagogové 

se bojí s dětmi ať už prostřednictvím těchto systémů nebo přímo jednat o samotném jádru 

života školy, o výuce, jejím obsahu a jejích metodách. V této podkapitole se budeme zabývat 

přímou účastí dětí na rozhodování o jejich výuce. Stejně jako jiná rozhodování, jež mají na 

život dětí dopad, i zde platí, že participace dětí je jejich právem. 

  Cílem aktivního zapojování studentů do rozhodování o výuce je posilování jejich 

uvědomování si, že oni sami jsou nejvíce zodpovědní za vlastní výuku a vzdělávání je pro ně 

nástroj k dosahování jejich životních cílů. K posilování tohoto aspektu dlouhodobě vyzývá 

ve svých závěrech také Organizace pro rozvoj a spolupráci v Evropě (OECD)
39

. Jádrem této 

metody je vytváření alternativ v běžných vyučovacích hodinách a prostoru pro to, aby si 

studenti sami pro sebe hodnotili, které otázky jim činí potíže a kde potřebují dále 

procvičovat, které téma z nabídnutých je zajímá a chtějí se mu podrobněji věnovat apod. V 

rámci tohoto bloku se nabízejí k zamyšlení čtyři následující oblasti: 

 

V běžné vyučovací hodině  

Zde jde především o to nabízet dětem celou řadu možností pro vlastní výběr při výuce a 

procvičování, jak je nechat opravovat vlastní chyby, vnímat své pokroky apod. Jako velmi 

užitečné se ukazuje nechat studenty samotné vytvářet např. myšlenkové mapy. V kontrastu s 

pouhým přednesem učiva, kde studenti nemají vlastní vklad, u myšlenkových map nebo 

výkladů či prezentací, které si samy vytvořili, mnohem lépe pochopí i pamatují si učivo a 
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vnímají je jako vlastní poznatek, nikoliv jako něco „jen naučeného se“. Ne náhodou kritici 

přílišného používání učebnic je označují za sbírky již předem vyluštěných tajenek, které tím 

postrádají kouzlo. Když si samotné děti budou určovat, které konkrétní příklady si budou 

procvičovat, možná budou nejprve překvapeny, ale pak se samy zamyslí nad tím, co jim jde a 

proč se vlastně procvičuje.  

 

Při třídnických hodinách či na jejich místě organizovaných komunitních kruzích 

V rámci tohoto bodu je cílem vést děti k tomu, aby cítily, že se od nich očekává jejich vklad - 

jejich nápady, návrhy, jimi vnímané potřeby změn či zlepšení, a dále aby se cítily bezpečně 

na to, aby své nápady přinášely a formulovaly. Přitom je třeba věnovat pozornost nejen 

vlastnímu vedení těchto hodin, ale i jejich organizování, protože například pouze ad hoc, 

narychlo a ke konkrétnímu problému konané schůzky přímo znemožňují dětem, aby se nad 

svým možným vkladem předem zamyslely a připravily si ho. Naopak k zapojování se je 

vedeme pravidelným a předem ohlášeným zařazováním a probíráním bodu „Vaše nápady“ 

nebo „Co bychom měli zlepšit?“ nebo „Co vás pálí?“. 

   

Při projektovém vyučování  

Může se jednat o projektové dny nebo projekty jako větší pracovní celky zpracovávané 

relativně samostatně studenty na jimi zvolené téma. U obou těchto typů výuky je výhodou 

velká motivace studentů, vyplývající z vlastního rozhodování o tom, do jaké aktivity se 

zapojit či na jaké téma pracovat a jakými metodami. Tu pedagogičtí pracovníci pouze 

podporují a vhodně usměrňují. Pro posilování vnímání jejich samostatnosti má velký význam 

vytvoření prostoru pro to, aby studenti sami v závěru zhodnotili průběh projektu, jak se jim 

práce podařila a jak jsou spokojeni s rozhodnutími, která v jejich rámci provedli.  

 

Při hodnocení metod výuky 

Aktivní zapojování studentů do hodnocení metod výuky představuje pro pedagogické 

pracovníky velmi užitečnou zpětnou vazbou. Díky průběžně prováděnému hodnocení svých 

metod můžeme včas provádět jejich úpravy tam, kde se neosvědčují, nebo naopak jejich 

posílení tam, kde jsou úspěšné. Jako užitečné se ukazuje nechat studenty vnímat pokrok, 

kterého díky určité metodě dosáhli, a podporovat jejich pocit uspokojení z dosaženého, který 

je motivuje k další práci a k překonávání okamžitého pocitu, že učivo nebo cvičení je těžké 

apod. Navíc studenty vedením otevřeného dialogu o vlastních metodách učíme vnímat, že „i 

učitelé jsou lidé“, prožívají nejistoty, dokážou konstruktivně reagovat na kritiku nebo 
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neúspěch a spolu s nimi hledají nejlepší způsoby pro jejich výuku. To posiluje důvěru ve 

vztahu studentů a vyučujících. 

 

5. 3 Inkluzivní participace  

Děti nejsou homogenní skupina. V souladu s definicí obsaženou v Úmluvě o právech dítěte je 

dítětem obecně každá osoba od narození do věku 18 let (pokud nezíská plnoletost dříve). 

Pojem pokrývá velmi různorodou skupinu osob. Děti se liší svými osobními 

charakteristikami, sociálními okolnostmi a také svými často měnícími se zájmy a vyvíjejícími 

se schopnostmi.  

Ptejme se tedy, které děti se zapojují v participačních procesech. Ne všechny skupiny 

dětí se zapojují do participačních procesů stejně. Častěji jsou zapojeny děti chytré, s dobrými 

studijními výsledky, oblíbené a komunikativní. Některé skupiny dětí mohou být očima 

participace naopak zcela neviditelné, např. děti ze znevýhodněného sociálního prostředí, 

s horšími studijními výsledky nebo se zdravotním postižením. Tím se však zásadně zužuje 

participací pro rozhodovací procesy získávaný obraz dětské reality a zkušenosti, chybí pak 

perspektiva dalších dětí. Pohled dětí nějak znevýhodněných, méně průbojných, bojácných 

nebo méně chytrých, dětí se zdravotním postižením, dětí uprchlických, migrantů, dětí 

z etnických menšin nebo sociálně slabších komunit je třeba také získat, inkluzivní participace 

by měla všechny tyto skupiny také zahrnout.  

S ohledem na rozdíly mezi dětmi z rodin podle jejich sociálního a ekonomického 

postavení Roger Hart
40

 varoval před přehlížením potřeby podpory zapojení dětí z chudších 

rodin. Chudší rodiče mívají tendence prosazovat u dětí větší poslušnost. Naopak rodiče 

bohatší si častěji více cení nezávislosti a autonomie svých dětí. Děti chudších rodičů mohou 

vystupovat méně samostatně a nezávisle prostě pouze v reakci na výchovu svých rodičů. Ze 

stejného důvodu mohou mít tyto děti větší tendenci nevyjadřovat svůj názor, i v tom mohou 

zrcadlit podobný postoj jejich rodičů. Podobně chudí rodiče mohou mít častěji pocit, že 

nemají čas či trpělivost, aby v každodenním životě podporovali spontánní dětské aktivity. 

Tato zjištění by měla znamenat zvýšené úsilí, aby v participačních procesech zazněl i hlas dětí 

z chudších rodin. 

V mnoha rodinách také přetrvávají rozdíly mezi výchovou dívek a chlapců a vedou 

k tomu, že dívky mají tendenci méně vystupovat a vyjadřovat svůj názor. Tyto stereotypy 
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mohou být silnější u chudších a tradičněji založených rodin. Větší pozornost si podpora 

zapojení dívek zaslouží také u dětí z etnických skupin. 

Zvláštní pozornost si při participačních procesech zaslouží účast mladších dětí. I při 

jednáních výborů, senátů nebo školních parlamentů by měl být například zvláštní prostor 

určen pro vyjádření názoru menších dětí, které by jinak mohly být opomenuty nebo 

vyslechnuty teprve „až zbude čas“ bez skutečného zohlednění. Menší děti budou při 

společných jednáních parlamentu potřebovat jiný typ podpory a třeba jiný formát podání 

informací, aby mohly přispět. Při práci na projektech se nabízí vždy mnoho různých úkolů a 

rolí. Jejich různost umožňuje zapojit děti podle jejich konkrétních znalostí, dovedností 

a zájmů.  

 Je důležité, aby na projektech pracovaly děti co nejvíce napříč různými možnými 

skupinami. Participace by měla posilovat vztahy spolupráce, podpory a sounáležitosti mezi 

vrstevníky i napříč ročníky – mezi mladšími a staršími dětmi, mezi dětmi z většinové a 

menšinové skupiny podle věku, pohlaví, zájmu, etnického nebo sociálního původu, a tato 

rozdělení bourat. Zde je velmi inspirativní ukázkou práce a metody z projektu sestry Cyril 

Mooney z kalkatské školy Sealdah, která dokázala překonat sociální rozdíly mnohem větší, 

než s jakými se v našich podmínkách běžně setkáváme.
41

 Děti z tohoto projektu v interview 

přímo odpovídaly, že nevěděly, že chudé děti jsou tak stejné jako ony, děti privilegované, a až 

když se s těmito druhými dětmi dostaly do denního kontaktu, uviděly, jak podobní si jsou 

všichni lidé. 

Z výzkumů již zavedených participačních procesů se ukazuje, že děti ať už 

z jakéhokoliv důvodu marginalizované v participaci, toto samy velmi silně vnímají a kriticky 

hodnotí.  

Ve vztahu k dětem se zdravotním postižením je třeba se ptát, zda mají kvůli svému 

postižení nějakou dodatečnou potřebu, aby se mohly efektivně zapojit. Koordinátor 

participace by měl dokázat s nimi komunikovat a poskytnout jim případně takovou 

dodatečnou podporu, která jim zapojení umožní.
42

 V oblasti metodologie participačních 

procesů s dětmi se zdravotním postižením platí, že se příliš často díváme na postižení jako 

problém a důvod vyloučení a nikoliv na sociální, fyzické a organizační struktury jako 

překážky sociálního zapojení těchto dětí. Bariérami jsou často hlavně názory a předsudky 

dospělých, kteří ve vztahu k dětem, a k dětem se zdravotním postižením o to vice, přistupují 

                                                 
41

 Viz.http://sit-beside-me.org, řádová sestra Cyril Mooney a projekty školy Loreto Sealdah (Kalkata), 

dokumentární film o těchto projektech “Sit beside me.” 
42

 FRANKLIN, A., SLOPER, P.: Participation of Disabled Children and Young People in Decision- Making 

Relating to Social Care. Social Policy, Research Unit, University of York, 2007, s. 18-20. 
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apriori jako k nekompetentním a závislým. Děti se zdravotním postižením by měly být 

zapojeny nejen při jednání o bezbariérovosti školních prostor, ale jejich perspektiva by měla 

být přítomna i u jednání o přátelském prostředí školy či jiných obecných otázkách, kde 

bychom jejich jinou zkušenost třeba ani nečekali. Vydělením určité skupiny zdůrazníme jejich 

odlišnosti, naopak společným jednáním podporujeme soudržnost. Pro děti se zdravotním 

postižením i pro mladší děti je třeba zajistit více času na přípravu a podporu, aby jejich 

zapojení bylo skutečné nikoliv jen formální. Děti se zdravotním postižením výrazně pozitivně 

hodnotí své zapojení a toto je pro ně výraznou podporou pro lepší zapojení do kolektivu 

a vnímání své hodnoty a přínosu. 

Dospělý koordinátor participace by měl mít prostor, aby otázku inkluzivity sledoval a 

do systému zakomponovával. I ve vztahu k dětem se zdravotním postižením by měl mít 

koordinátor možnost jejich zapojení zajistit a také je v případě potřeby ke konkrétnímu 

jednání i přizvat.  

 

 5. 4 Profesionální zaměstnanci, čas a zdroje 

Pamatuj si, že dokud budeme platit generálům víc než učitelům, nebude na světě mír. 

 

J. Masaryk 

  

Na mnoha místech této kapitoly se hovoří o požadavcích na dospělé, kteří zajišťují a vytvářejí 

strukturu participačních procesů, usnadňují a koordinují jejich fungování. Tato práce vyžaduje 

vysokou míru etiky, profesionality, zkušeností, odbornosti, nadšení a citlivosti. Jak si děti 

představují ideálního koordinátora participace? Harry Shier
43

, odborník na metody výuky, 

dostal od mladých lidí v Nikaragui na tuto otázku tuto odpověď: „Facilitátor znalostí, který 

vytvoří pro každého prostor, aby se účastnil; který každému zajistí, aby na něho přišla řada jít 

k tabuli; který je dynamický ve třídě, zodpovědný a etický; kdo nás má všechny stejně rád; 

rozumí našim problémům a respektuje naše rozhodnutí.“  

Autoři zabývající se teoriemi rozvoje jednotlivce zdůrazňují roli
44

 podpory dospělých 

za využití metafory lešení – děti s podporou dospělých dokáží realizovat kompetence, které 

by samy ještě realizovat neuměly a postupně se díky lešení - představovanému otevřenou 

komunikací a spoluprací s profesionálním protějškem - a zkušenostem takto získaným stávají 

                                                 
43

 SHIER, H., Pathways to Participation Revisited. Dialogue and Debate, New Zealand Association for 

Intermediate and Middle Schooling, 2006, s. 19. 
44

 Srov. Práce Vygotského, Wooda, Brunera a dalších. 
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na podpoře lešení nezávislé, až své kompetence dokáží realizovat samy. Bronfenbrenner
45

 

v této souvislosti apeluje, abychom se při sledování rozvoje dítěte nesoustředili jen na dítě 

samotné, ale sledovali jeho prostředí a povahu vztahů a rolí, v jakých se děti a dospělí při 

vzájemných aktivitách pohybují: „Učení se a rozvoj jsou usnadňovány účastí rozvíjející se 

osoby v postupně složitějších vzorech vzájemné aktivity s někým, s kým si tato osoba 

vyvinula silný a trvalý emotivní vztah a kde se rovnováha moci postupně přesunuje ve 

prospěch rozvíjející se osoby.“ 

Jak ukazují výše uvedené příspěvky ze sociokulturní teorie, je třeba reflektovat 

i hluboce osobní povahu vztahu mezi dospělými a dětmi při jejich rozvoji prostřednictvím 

participačních procesů, která ještě zdůrazňuje význam hluboce rozvinuté osobnosti a pevného 

etického zakotvení těchto pedagogických pracovníků.  

Pracovníci zodpovědní za participační procesy potřebují podporu svého trvalého 

profesionálního rozvoje v této oblasti a dostatečný prostor pro ocenění, aby se této práci 

věnovali plně, nikoliv jen nějak navíc vedle dalšího plného úvazku povinností.  

Otázky participace je třeba zahrnout i do vzdělávacích či tréninkových programů 

učitelů a vychovatelů a také manažerů školských zařízení, aby všichni tito pracovníci 

rozuměli významu participace jako práva dětí a jemu odpovídající povinnosti institucí a jejich 

pracovníků a byli schopni spolupracovat s dětmi a pracovat s jejich názory. Bohužel se zde 

setkáváme se širším problémem reflektovaným také ve zprávě OECD
46

    o stavu školství 

v České republice, a to nedostatkem příležitostí pro další vzdělávání, nedostatečnou 

systémovou podporou dalšího vzdělávání a absencí jeho návaznosti na hodnocení a kariérní 

postup. Snad alespoň trochu vynahradit tyto systémové nedostatky může znalost, přesvědčení 

a nadšení konkrétních ředitelů škol a pedagogů samotných. 

Pro zapojení dětí do rozhodovacích procesů je třeba počítat s dostatečným časem. 

Smysluplné zapojení dětí vyžaduje čas na provedení úvodního výzkumu s dětmi o tom, jak by 

mohly být nejlépe zapojeny, na zorganizování reprezentativního orgánu dětí, třeba poradní 

skupiny nebo pracovního výboru nebo výboru parlamentu, na zaučení dětí v nezbytných 

dovednostech. To může zahrnovat trénink, jak vést jednání, jak pořizovat zápis, jak provádět 

rozhodování, jak provádět pohovory s uchazeči o zaměstnání ve škole, jak provádět vlastní 

výzkum nebo třeba jednat s novináři. Další čas je třeba na důkladné a průběžné informování 

dětí o všem potřebném ve vztahu k projektu nebo rozhodování a procesu. Dětem je také 

                                                 
45

 BRONFENBRENNER, U., The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design, 

Cambridge: Harvard University Press, 1979, s. 60.  
46

 SANTIAGO, P., et al., (2012) OECD: Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Czech Republic 

(2012), OECD Publishing, srov. s. 53.  
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potřeba dát dost času na přípravu konkrétního jednání. Čas zabere také závěrečné 

vyhodnocení toho, čeho se dosáhlo, co je pozitivním a naopak, co je třeba změnit. 

Neposkytnutí dostatečného časového prostoru výrazně podrývá efektivnost procesu a důvěru 

dětí ve smysl celého systému.  

Konečně by měla škola na participační procesy pamatovat i ve svém rozpočtu a na 

jejich fungování a samostatné projekty také pravidelně vyčleňovat určité prostředky 

(samozřejmě kromě počítače, tiskárny, papíru apod.). 
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6. Závěr 

  S díky učitelům ... 

 

Hlavní poselství této kapitoly je dvojí. Prvním je vysvětlit, že zajištění participace dětí na 

činnosti školy je povinností školy a že její splnění přináší řadu pozitiv škole i dětem a 

společnosti. Druhým pak poskytnout inspiraci a impulsy k tomu, aby ředitelé i pedagogičtí a 

další pracovníci škol mohli participaci při své práci prosazovat, posilovat a zkvalitňovat.  

Z textu kapitoly i z rozšiřující použité literatury se ukazuje, v kolika oblastech 

participace je třeba dalšího výzkumu. Vždyť skutečně vážně se participací jako právem dětí 

zabývají autoři teprve posledních dvacet let a mnohá její bílá místa jsou dosud nepopsána. I 

proto platí, že praxe musí teorii někdy předbíhat a na mnoho otázek z praxe nemusíme mít 

jasnou teoretickou odpověď. Třeba otázky metod a prostředků k zajištění efektivní participace 

dětí se zdravotním postižením jsou právě takovou oblastí, kde je další výzkum nezbytně 

nutný. Také v oblasti systematického studia efektů participace není ještě mnoho prokázáno. 

Nezodpovězena zůstává otázka, jak přispívá participace k tomu, aby se zájmy dětí prosadily 

mezi zájmy dospělých či aby alespoň došlo k lepšímu vyvážení těchto zájmů.  

A jak pokročit v této oblasti dále v České republice? Potřeba dalšího studia 

dosaženého stavu zde platí ještě mnohem více. Praxe je roztříštěná a velmi různorodá, 

spolupráce mezi školami či výměny informací o úspěšných postupech je stále velmi málo. Na 

základě práce na této kapitole a zkušeností s několika českými školami v dlouhodobém 

projektu k otázkám participace navrhuji alespoň několik možných směrů, jak dál postupovat:  

Prvním by bylo provést systematický výzkum stavu participace ve školách v České 

republice. Přínosné pro české čtenáře by bylo mít k dispozici alespoň výzkum určitého 

vybraného vzorku škol, učitelů a ředitelů, jejich názorů na participaci a participační praxe 

v jejich školách. Takový výzkum by mohl přinést užitečné odpovědi na to, kam jsme již 

v našem prostředí dospěli a co představuje největší problémy a silné stránky právě pro naše 

školy a učitele. Práce s učiteli a jejich postoji bude pro další rozvoj participace u nás 

rozhodujícím faktorem.  

Posílení vztahu českých pedagogů k participaci by pomohlo také systematické 

zakotvení výuky práv dítěte a participačních procesů v rozšířeném prostoru ve výuce nových 

pedagogů na pedagogických fakultách a samozřejmě posílení dalšího vzdělávání v této 

oblasti. Netřeba snad ani opakovat závěry posledního výzkumu OECD, že systém 
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odměňování a kariérního postupu pedagogických pracovníků je třeba navázat na jejich další 

vzdělávání i v této oblasti.  

Další podporu participace v českých školách by mohlo představovat vypracování 

případových studií nejlepší praxe u nás. Vybrat příklady nejlepší praxe a zároveň posílit 

povědomí veřejnosti o participaci dětí na činnosti škol. Prestiž práce škol na participaci by 

pomohlo vytvoření zvláštní ceny za participaci. Proces soutěže škol o tuto cenu by mohl být 

dobrým zdrojem informací o stavu participace a zároveň motivací, aby školy svou práci na 

participačních procesech prezentovaly a tak zvyšovaly svůj profil ve společnosti, v komunitě 

rodičů svých dětí a ve svém městě.  

Participace se již dnes ukazuje býti dobrým nástrojem pro překonávání rozdílů mezi 

dětmi, pro inkluzi. Tento aspekt je také možnou odpovědí na častou  kritiku českého školství. 

Díky posílené participaci by se naše školy mohly stát inkluzivnějšími a výsledky dětí méně 

závislými na podmínkách, z jakých vycházejí oni a jejich rodiče. Velkou pomocí by v tomto 

směru mohly být metody i výsledky práce sestry Cyril Mooney, která již zavítala do České 

republiky a vedla zde workshopy pro pedagogy. Také tato oblast si zaslouží dalšího výzkumu 

a podpory a to zejména v podmínkách praxe českých škol.  

Posledním návrhem na posílení participační praxe českých škol, který zde chci uvést, 

je „twinning“ mezi českými a zahraničními školami zaměřený na participační praxi. Jak se 

píše v textu v části „Participace pro změnu“, je třeba znát různé alternativní způsoby řešení a 

vytvořit si na jejich základě vlastní vizi. Rozvinutá participační praxe v mnoha zahraničních 

školách by mohla tuto roli snadno splnit pro české školy. Je efektivní učit se z úspěchů a chyb 

jiných a sledování cizí zkušenosti urychluje možnosti vlastního postupu a vývoje strategie. 

Toho by mohli využít nejen ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, ale i samotné děti, které již 

dnes alespoň v určité míře do zahraničí vyjíždějí sledovat práci jiných dětských parlamentů. 

Pro koordinátory participace na školách a další dospělé nadchnuté pro participaci je 

dnešní stav těžký. Podmínky výuky participaci nenahrávají, ani stereotypy vnímání dětí a 

dětství nepomáhají a školský systém podporu participace dosud nezahrnul. Povědomí 

veřejnosti o participaci dospělých a tím méně dětí je nízké. S participační praxí ve školách ale 

nelze čekat, až pro to budou ideální podmínky a všechny otázky zodpovězeny. Čas dětí totiž 

nečeká a pro dnešní žáky ve školách je cenné, co pro ně dokážete udělat právě nyní, v tomto 

školním roce a tomto školním dni. Nebojte se mýlit. Participační procesy jsou pořád relativně 

nové a střetávají se s hluboce zakořeněnými stereotypy o dětství, dětech a výchově. I při 

nejlepší vůli se snadno stane, že v konkrétním kroku či nastavení se něco nepodaří. Chyby a 

omyly k procesu učení patří a neméně to platí o participačních procesech. Nejlepší pomocí 



183 
 

v tomto procesu učení jsou samotné děti a dobrá komunikace s nimi. Nebojte se chyb, ale 

formalismu.  

Pozitivní dopady opravdových participačních procesů jsou jednoznačné a přinášejí 

zasloužený pocit zadostiučinění všem, kteří na budování těchto procesů, mnohdy ve svém 

volném čase a po večerech, pracují. Největším přínosem participace je nenahraditelná dětská 

zkušenost, která jim říká, že věci kolem nich lze měnit k lepšímu a že vědí jak. To je největší 

přínos participace pro celou společnost, protože ta nikdy nebude skutečně demokratická, 

pokud nebude stát na aktivních občanech.  

Kolikrát jsme si sami řekli: „Takto je to špatně, ale to tak bylo vždycky, tak co 

naděláme.“ Namísto toho, abychom našli nejbližší nevládní organizaci nebo politickou stranu 

nebo ji sami založili, abychom společně odstranili, co se nám na dění kolem nás nelíbí. Snad 

děti, které se od mládí budou učit nést aktivně svou spoluzodpovědnost za svět kolem nich, to 

častěji opravdu udělají a díky nim bude naše demokracie opravdovější.  

Participací vychováváme demokraty, voliče, kteří se nedají snadno zmanipulovat a 

kladou si racionální otázky, než jdou volit.  

Práce na participačních procesech je tou nejlepší odpovědí na známý povzdech 

T. G. Masaryka: „Demokracii už máme, tož teď ještě nějaké demokraty.“ 
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ETICKÁ  A  SOCIÁLNÍ  KULTURA  OSOBNOSTI  JAKO 

VÝCHODISKO   A CÍL  OCHRANY  PRÁV  DÍTĚTE 

Vladimír Smékal 

 

1. Úvod 

Cílem této práce je poukázat na to, jak je pro práci s dětmi a mládeží důležité znát vlivy, které 

je utvářejí, a rozumět osobnostním dispozicím, které podporují nebo znesnadňují slušné 

chování dětí a mládeže. Jen tak bude plně možno respektovat Úmluvu o právech dítěte.  

Neméně důležité ovšem je vědět, co v jednání dospělých pracovníků s dětmi a mládeží 

(rodičů, pěstounů, učitelů, vychovatelů, vedoucích dobrovolných zájmových organizací) 

podporuje nebo znesnadňuje respekt k právům dětí a mládeže. 

Na začátek alespoň základní informace o tom, co je typické pro současný obsah a styl 

vzdělávání a výchovy a jaké požadavky z toho vyplývají na všech úrovních života naší 

společnosti. 

Zabývat se právy dítěte ve škole není myslitelné bez poskytnutí přehledu poznatků         

a výsledků výzkumů, které se týkají společenského a osobnostního kontextu života dětí          

a mládeže ve škole, rodinné a mimoškolní výchovy v zájmových organizacích, působení 

médií i toho, co se chápe jako ‚duch doby‘ (pojem zavedený významným filosofem            

XX. století K. Jaspersem, 1931, č. př. 2008).
1
 

V podkapitole „Co podporuje a co překáží rozvíjení etické a občanské kultury 

osobnosti“ se budeme postupně zabývat těmito psychologicko - sociologickými                        

a kulturologickými souvislostmi. 

V odborné literatuře a v příručkách pro rodiče, učitele a vychovatele je velmi málo 

výchovných doporučení a informací o souvislostech teorie a praxe výchovy s kontextem doby 

a se zřetelem k dětským právům. 

Současnost nejen u nás, ale přinejmenším i v euroamerické civilizaci lze charakterizovat 

jako podobnou krizi, která vedla k pádu římské civilizace, jak to popsal jeden z největších 

světových historiků Edward Gibbon (1737-1794)
2
 ve svém monumentálním díle o příčinách 

jejího zániku:  

 

 

                                                 
1
 JASPERS, K., Duchovní situace doby. Praha: Academia, 2008. 

2
 GIBBON, E., Úpadek a pád římské říše - výbor. Praha: Odeon, 1983. 
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 zhroucení rodinné struktury 

 oslabení smyslu pro osobní zodpovědnost  

 nadměrné daně, striktní řízení a vládní intervence  

 vyhledávání takových zábav, které se stávaly stále více hedonistickými, násilnými          

a nemorálními  

 úpadek náboženství 

 

Tyto příčiny lze doplnit výčtem sedmi moderních sociálních hříchů v podání 

duchovního otce moderní svobodné Indie M. Gándhího (1869 – 1948):
3
 

 politika bez principů  

 podnikání bez morálky  

 bohatství bez práce  

 výchova bez charakteru  

 věda bez lidskosti  

 požitek bez svědomí  

 náboženství bez sebekáznění 

 

Uvedené charakteristiky klimatu doby můžeme ještě doplnit dalšími závěry setkání 

věnovaného této problematice. Analyzuje je J. Kalous
4
 (2006) ve své studii Globální 

problémy a sociální kapitál. Odkazuje přitom na závěry mezinárodního panelu věnovaného 

této problematice, kde jsou jako nejzávažnější uvedeny tyto skutečnosti: 

 nezájem o potřeby budoucích generací 

 starání se o blaho jedné skupiny či jednoho národa 

 korupce představitelů rozhodovací sféry (politiků) 

 plýtvání 

 nenasytnost a sobeckost 

 

J. Kalous konstatuje, že tyto problémy „nadcházejících desetiletí jsou svou povahou 

globální, a proto i jejich řešení by mělo být na globální úrovni. Faktory, které řešení brání, se 

zdají být všude na světě podobné a jsou z velké části nezávislé na národnosti a kultuře.“  

                                                 
3
 GÁNDHÍ, M., Po stopách světových náboženství. Brno: CDK, 2006. 

4
 http://ceses.cuni.cz/CESES-41.html. 
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I když jsou uvedené charakteristiky formulovány možná abstraktně sociologicky            

a filosoficky, lze snadno pochopit, že se promítají do každodennosti lidí tím, co se označuje 

jako „sociální reprezentace“ či „paradigma“ či „archetypy“ doby - tedy jakási schémata 

pohledu na svět, uvažování, prožívání a rozhodování jak politiků, tak pracovníků médií,          

učitelů a rodičů. 

V následujících odstavcích je budeme konkretizovat do oblasti společenského, 

rodinného a školního prostředí. 

 

Co se změnilo od r. 1990 k dobrému, co k horšímu 

 

V životě 

Nepříznivý a nebezpečný je nárůst anomie (tj. bezzásadovosti, bezhodnotovosti)  

v životní orientaci lidí. Na této skutečnosti se podílí mimo jiné i ta okolnost, že jsme vinou    

40 let totality plně neodžili bezohledná, gründerská léta kapitalismu jako v těch 

demokratických státech, jejichž vývoj byl plynulý. Historický odstup jistě ukáže i mnohé další 

omyly a chyby. 

Podnikání rodičů a ekonomický tlak v mnoha rodinách ochuzuje děti o kontakt s rodiči. 

Přibývá nervozity. Mění se postoj společnosti i jednotlivců k funkci a významu rodiny, ale ne 

vždy k lepšímu. 

Z pozitiv, která přineslo obnovení demokracie a svoboda se sociálně ekonomickými 

změnami a zejména členství v Evropské unii, lze zejména zdůraznit, že lidé si mohou volit 

různé názory a hodnoty i způsoby jejich uspokojování v daleko větší rozmanitosti, než tomu 

bylo za totality, že mohou volit své povolání a podnikat; pro mnohé je i významné, že mohou 

volně cestovat. Obrazně řečeno: máme k dispozici šatník plný oblečení, ale mnohdy neumíme 

volit to správné. 

 

Ve školství 

V českém školství stále ještě doznívá tradice reformy vzdělání z dob Marie Terezie       

a J. F. Herbarta. Učitelé nejsou ekonomicky ohodnoceni podle významu své profese, jejich 

sociální status rovněž neodpovídá jejich významu. Ve školním managementu mnohde přežívá 

byrokracie a nadřazování ekonomicko-organizačních zřetelů nad podporou zvyšování 

odborné kvality a psychosociální podpory práce učitele. 

V zemích na západ od nás probíhá tichá, ale hluboká reforma, kterou lze vyjádřit hesly: 

„pedagogika orientovaná na dítě“, „zdravá škola“ (program podpory zdraví ve škole, 
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zacházení s dítětem jako s bytostí hodnou respektu, vytváření bezpečného prostředí pro dítě    

i učitele; do r. 2010 má takto fungovat 95% škol) „kooperativní výchova“ (což je daleko víc 

než jen „kooperativní vyučování“), „inkluzivní vzdělávání“, „multikulturní škola“ atd. K nám 

se tyto myšlenky dostávají spíše díky nadšení jednotlivců bez plné podpory MŠMT. 

Za pozitivní lze považovat, že mají učitelé možnost volit učebnice, upravovat učivo 

podle konkrétních podmínek regionu, podle úrovně dětí, že nejsou omezováni v hledání         

a používání nových moderních metod a didaktických postupů. Ovšem jistým rizikem této 

svobody volby jsou problémy, s nimiž se setkávají děti po přestěhování, když v nové škole, 

kterou navštěvují, vyučující postupuje podle jiných učebnic a používá jiný styl práce se žáky.  

 

Rizikové faktory doby a z toho plynoucí požadavky na inovaci cílů výchovy a vzdělání 

 

Situace Nové cíle a nové didaktické postupy 

Bohatá nabídka informací a také dezinformací Rozvíjet poznávací dychtivost a tvořivost 

tvořivými metodami 

Rozvíjet umění učit se a efektivně 

získávat vědomosti a dovednosti 

Učit kritériím rozhodování – potřebě        

a umění odlišit správné a dobré od 

špatného a zlého a řídit se tímto poznáním 

Rozvíjet potřebu a dovednost hodnotně 

trávit volný čas 

Prefabrikáty v kultuře a životě a složité nebo 

nepodnětné prostředí 

Rozvíjet smysl pro „koníčky“                    

a odpovídající dovednosti 

Absence podpory pozitivních hodnot ze strany 

médií a politiků 

Vytvářet hodnotový žebříček  

Dravost a bezohlednost v lidských vztazích Kultivovat umění a potřebu sebevlády  

Orientace na materiální hodnoty, hmotné 

bohatství a fyzické blaho 

Rozvíjet prosociální orientaci a smysl pro 

sounáležitost a vzájemnost 

Pěstovat duchovní kulturu osobnosti, 

probouzet vědomí o tom, že duchovní 

život je důležitější než konzum 

Hrozba nezaměstnanosti a chudoby 

 

Rozvíjet dovednost hledat nové možnosti, 

pružnost mysli, učit otevřenosti změnám 



188 
 

Ekologická krize a přírodní katastrofy, 

terorismus 

Utvářet potřebu a dovednosti trvale 

udržitelného života a dovednosti obstát 

v extrémních podmínkách  

 

 

 

Proto je třeba podporovat jednotu v rozmanitosti 

 

výchovnou orientací na následující hodnoty: a tak rozvíjet následující potenciály osobnosti: 

moudrost 

pravda, spravedlnost, morálka 

láska 

rozum 

vůle 

cit 

 

 

Jednota práv a povinností 

Každé právo musí být spojeno s informací o odpovědnosti a povinnosti, která je s ním 

spojena. Pokud jde o Úmluvu o právech dítěte, měly by být jasně formulovány také 

povinnosti dítěte, které se na jednotlivé sféry práv vztahují, a také povinosti a zodpovědnost 

dospělých za utváření těch právně a morálně správných postojů, které se na práva váží. 

Spojení práv s odpovědností dětí a dospělých však dosud není jasně formulováno. 

Úmluva o právech dítěte zřetelně formuluje práva, ale už explicitně neuvádí povinnosti. 

Ty jsou samozřejmě s právy spojeny. Často se však setkáváme s námitkami dospělých 

(rodičů, příbuzných, učitelů, vychovatelů i dospělých, kteří zažijí od dítěte něco negativního), 

že nejsou jasně formulované a právně zakotvené povinnosti dítěte. 

Podle příležitostně zjišťovaných názorů občanů České republiky – tedy podle běžných 

představ současné společnosti – má dítě následující práva a povinnosti: 

Doma: právo na kvalitní rodinné prostředí jak materiální, tak sociální, na milující 

rodiče. 

Ve škole: právo na kvalitní prostředí třídy a školy z hlediska vybavení nábytkem, 

čistotou, teplem, rozměry; na solidaritu a sounáležitost mezi spolužáky; na respekt k lidské 

důstojnosti ze strany učitelů a personálu; na kvalitní učebnice a pomůcky. 

Ve společnosti: právo na kontrolu programů médií, popř. varování rodičů a pečovatelů 

před sledováním nevhodných pořadů; podobné to má být s programy kin a divadel; důležitá je 

i důsledná kontrola v restauracích a hernách, aby děti neměly přístup k alkoholu či                  

k hazardním hrám. 
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K povinnostem patří udržování čistoty ve třídě, nepoškozování učebnic a pomůcek, 

zdvořilé chování k učitelům, respektování čistoty na ulicích a veřejných prostorách a respekt   

i k neznámým dospělým, zejména k seniorům, a k zdravotně či sociálně znevýhodněným 

lidem. 

 

Jak respektovat práva dítěte, které nerespektuje práva a morálku? 

Je to velký a dosud nedořešený problém. Kolem 6 - 7% dětí a mládeže se dopouští 

šikany, krade, poškozuje majetek, podvádí při hrách, opisuje, lže – a tedy porušuje základní 

lidská práva ostatních.  

Tato skutečnost však nemůže pracovníky s dětmi a mládeží odradit od úsilí jednat          

i s takovými mladými lidmi důstojně a s respektem k jejich osobnosti; je ovšem nutno jasně 

jim dát najevo, v čem se dopouštějí porušování práv a morálky.  

Je to problém velice závažný, proto se pokusíme v této podkapitole nastínit, co dělat, 

jak jej individuálně i týmově řešit s jednotlivci i skupinami.  

 

Co vede děti a mládež k porušování práv a k eticky nevhodnému jednání? 

 Odpověď je zde předběžná a neúplná, konkrétnější informace nalezne čtenář  v dalších 

podkapitolách. Obecně lze říci, že je to: 

 Absence pozitivních ideálů a hodnot v rodinné výchově a v daném prostředí – kde je 

mají současné dětí získat, když je rodiny nepředávají, škola jen vyučuje poznatkům, 

ale nemá podmínky k vychovávání. 

 Nuda + konformita („davový“ efekt), jehož oběti se mezi dětmi a mládeží realizují 

„rizikovým“ chováním – agresí, šikanováním (obětmi jsou plaší introverti), 

vandalismem, vulgaritou; novým problémem se stává kyberšikana. 

 

Souvislost práv s hodnotami a potřebami dětí a mládeže 

 

Práva dítěte Potřeby a hodnoty 

právo na život touha žít a „užívat si“ 

právo na jméno osobní identita 

právo poznat své rodiče a být jimi vychováván rodinná identita 

svoboda projevu a svobodný přístup k informacím svoboda sebeutváření a vývoje – pokud tato 

svoboda nenarušuje stejná práva druhých 
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svoboda myšlení a náboženského vyznání -“- 

svoboda sdružování a pokojného shromažďování svoboda volby společenství 

právo na ochranu soukromí svoboda soukromí 

právo na ochranu před násilím, ponižováním               

a vykořisťováním 

jistota zázemí 

právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované 

státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí 

potřeba jistoty a bezpečí 

duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít 

plný a řádný život 

potřeba důstojnosti a sounáležitost s druhými 

právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických 

zařízení 

potřeba zdraví a pohody 

právo na výhody sociálního zabezpečení potřeba pohodlí a bezpečí 

právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj potřeba podmínek k rozvoji 

právo na vzdělání touha po vědění a její probouzení 

právo na používání vlastního jazyka hodnota občanské identity 

právo na odpočinek a volný čas potřeba regenerace 

právo na ochranu před nebezpečnou prací potřeba kompetence k pracovním činnostem 

 

 

Další zásady 

Z Úmluvy o právech dítěte vyplývá zejména důraz na to, že rodiče a příslušné instituce 

mají zodpovědnost 

 za výchovu dítěte 

 za zabezpečení životních podmínek potřebných pro rozvoj dítěte 

 výchova dítěte má  

 směřovat k rozvoji talentu a schopností dítěte a k přípravě na zodpovědný život 

 posilovat úctu k lidským právům, vlastní kultuře a jazyku a k životnímu prostředí 

 dítěti, které žádá o postavení uprchlíka, musí být poskytnuta humanitární pomoc  

 

V následující podkapitole budeme odkazovat na zde zmíněné potřeby a hodnoty            

v souvislosti s jednotlivými body Úmluvy o právech dítěte. 

Na závěr této kapitoly lze citovat několik vět z nadčasového poselství zakladatele třetí 

vídeňské psychoterapeutické školy (po S. Freudovi a A. Adlerovi) V. E. Frankla:
5
 V odstavci 

své studie „Kauza – tragický optimismus“ věnované umírání a smrti říká V. E. Frankl:         

                                                 
5
 FRANKL, V., E., Kauza - tragický optimismus. In: PROSTOR, 35, 1997, s. 54 – 69. 
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„A není tato pomíjejícnost připomínkou, která nás vyzývá, abychom co nejlépe využili každý 

okamžik svých životů? Určitě je, a proto můj imperativ zní: Žij tak, jako bys žil podruhé,        

a snaž se v nastávajícím jednání vyvarovat chyb, které bys ve stejném jednání udělal 

poprvé.“ A o několik stránek dál Frankl píše o světcích a darebácích, s nimiž prožil za           

2. světové války několik roků života v koncentračních táborech a končí slovy: „Můžete se 

samozřejmě ptát, zda opravdu potřebujeme mluvit o „světcích“. Nestačilo by mluvit               

o slušných lidech? Je pravda, že jsou v menšině. A co víc, vždy zůstanou v menšině. A co ještě 

víc, vidím v tom skutečnou výzvu připojit se k této menšině. Neboť svět je ve špatném stavu, 

ale všechno bude ještě horší, pokud každý z nás neudělá to nejlepší.  A tak tedy buďme bdělí - 

bdělí ve dvojím smyslu: Od Osvětimi víme, čeho je člověk schopen. A od Hirošimy víme, co 

vše je v sázce.“ 
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2. Situace ve společnosti, v rodinné výchově a ve školství 

Jak už bylo naznačeno v úvodní kapitole, každodenní život je ovlivňován tím, co lze 

metaforicky vyjádřit pojmem ‚duch doby‘. Ten se v České republice vyznačuje neseriózností 

mnoha politiků, korupcí, nezaměstnaností, nedomyšlenými reformami sociální péče o seniory 

i o děti vyžadující adopci či pěstounskou péči; každá nová vláda přináší nové podněty pro 

změny ve školství; a to vše i mnohé další události ve světě podporují životní styl, který lze 

rovněž metaforicky označit úslovím „žijeme dnes odpoledne“ i výrokem připisovaným 

Ludvíku XIX. „po nás potopa“. Pochopitelně v mnoha lidech narůstá i nemožnost pochopit 

směřování dějin, nejistota a strach z budoucnosti a odtud paradoxně i úpadek přátelství           

a zájmu o soužití ve společenství. Až překvapivě platí i pro naši současnost to, co už bylo 

konstatováno ve staré Indii: „Nejvíce zla v lidech a v národech pochází z nevědomosti, 

strachu a sobectví.“ 

 

Nebezpečí, výzvy a příležitosti současného světa 

Globalizace, která je typická pro naši současnost, se projevuje ve vytváření určitých obecných 

schémat přístupu k životu a k preferenci určitých hodnot i určitého životního stylu. Jistě zde 

záleží do značné míry na tom, jaké obrany si formuje rodina a prostředí, v němž dítě vyrůstá, i 

míra přesvědčivosti, s jakou učitelé dokáží stavět zejména v dějepise a v občanské výchově 

hráz proti rizikům „zmasovění“ a mnohdy i proti preferenci utilitarismu, který je součástí 

ducha doby. 

Každý, komu záleží na vytváření vnitřní obrany proti negativním jevům ducha doby, by 

se měl zamyslet nad tím, co se v životním prostředí regionu, komunity a školy z níže 

uvedených znaků doby vyskytuje a jak je to přijímáno: 

 orientace na konzum – diverzifikace ekonomického a sociálního statusu (dovolené na 

atraktivních místech, počítače, oblečení aj.) – děti se mezi sebou srovnávají 

 ekonomicky a regionálně omezené možnosti pro určité skupiny dětí k vytváření 

dovedností konstruktivně trávit volný čas 

 prefabrikované hračky nepodporující tvořivost  

 některé ji i podporují, ale jsou nedostupné dětem z ekonomicky slabších rodin 

 nuda jako pocit prázdnoty vedoucí k destruktivnímu chování - k destrukci je potřeba 

méně energie než k produktivní činnosti 

 profesionalizace téměř všech pracovních činností 
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 nová domácí zařízení jsou konstrukčně tak řešená, že neumožňují opravit je tradičním 

kutilským způsobem, takže děti mají omezenější možnosti rozvíjet dovednosti               

a technické zručnosti  

 rozmach „průmyslu zábavy“ s herními automaty, virtuální realitou, diskotékami, 

drogami, pornografickými časopisy přístupnými i dětem 

 trávení více hodin času počítačovými hrami či „lovením“ senzací na počítači, 

komunikací na facebooku a na sociálních sítích 

 identifikačními vzory nejsou významné osobnosti vědy, kultury, umění a sportu, ale 

daleko častěji mediálně preferované tzv. VIP osobnosti - zpěváci, sportovci, často 

velmi primitivní, kteří mnohdy uvádějí děti a dospívající do lákavého světa  hracích 

automatů, drog a sexuálních hrátek 

 jsou rodiny, které žijí v nedostatečně strukturovaném, primitivním a málo 

kultivovaném prostředí 

 televize a média s akčními programy podporujícími agresivitu a sociálně negativní 

chování 

 terorismus jako nový fenomén světového nebezpečí vedle válek 

 téměř úplná absence pozitivních vzorů mezi čelnými politiky, z nichž někteří veřejně 

vyjadřují pragmatický a utilitární až amorální či tržně bezohledný postoj k životu, aniž 

by brali ohled na to, že pro mnohé lidi a jejich děti jsou identifikačními vzory pro 

nápodobu 

 

2. 1 Situace ve společnosti 

Pro současnou českou společnost jsou charakteristické následující negativní jevy: 

 Negativní identifikační vzory od vrcholových politiků  

 Konzumismus jako ideál 

 Negativní mediální působení – nevěra a promiskuita jako normální způsob existence 

 Šikanování a intriky na pracovištích (tzv. mobbing, bullying)  

 Stárnutí společnosti – nedostatek příležitostí k hodnotnému trávení penzijního volna 

 Ponižující situace mnoha seniorů – což se negativně promítá i do výchovy dětí, pokud  

      senioři žijí v rodině svých potomků 

 Nezaměstnanost 

 Neznalost kritérií rozhodování a nepřipravenost na přijetí občansky a eticky 

konstruktivního životního stylu 
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 Nihilismus 

 

Podle médií jsou Češi považováni za nejnáruživější uživatele drog na světě – vévodí 

novému žebříčku neřestí (Blažek, 2012)
6
. 

Prestižní americká agentura Bloomberg sestavila žebříček neřestí, v němž porovnává 

konzumaci legálních i nelegálních drog v jednotlivých státech světa. Češi nezvítězili pouze     

v kategoriích „alkohol“ a „konopí“, ale umístili se na 1. místě i v celkovém součtu všech 

závislostí. 

Češi jsou celosvětově proslulí jako největší pijáci piva. Podle nejnovějšího „žebříčku 

neřestí“, který sestavila americká agentura Bloomberg, však země ze středu Evropy světu 

vévodí i jako hlavní konzument drog vůbec. 

Agentura Bloomberg porovnala na základě zjištěných údajů Světové zdravotnické 

organizace a dalších renomovaných institucí, kolik dospělí lidé (15 až 64 let) v jednotlivých 

státech průměrně spotřebují alkoholu, tabáku, drog a kolik utratí na výherních automatech. 

Nejprve byly změřeny výsledky jednotlivých států v každé z těchto čtyř kategorií. 

Země, která dosáhla nejvyšších hodnot například v konzumaci alkoholu, pak dostala na škále 

0-100 maximální počet bodů. Naopak země, která dosáhla v dané kategorii hodnot nejnižších, 

získala nulový počet bodů. 

Výsledky ze všech čtyř kategorií se pak sečetly, čímž vznikl celkový žebříček závislostí, 

ve kterém Češi porazili všechny ostatní porovnávané národy světa. 

 

Žebříček neřestí : 

 

1. Česká republika (68,94) 

2. Slovinsko (62,50) 

3. Austrálie (57,84) 

4. Arménie (57,53) 

5. Španělsko (56,51) 

6. Bulharsko (53,25) 

7. Itálie (52,58) 

8. Řecko (51,24) 

9. Chorvatsko (51,14) 

                                                 
6
 BLAŽEK, O., - http://zpravy.ihned.cz/c1-55663410-cesi-jsou-nejnaruzivejsimi-uzivateli-drog-na svete-vevodi-

novemu zebricku-neresti.  
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10. Bosna a Herc. (50,72) 

Číslo v závorce udává celkové dosažené skóre. Zdroj: Bloomberg 

 

V konzumaci alkoholu se tedy Česká republika umístila na prvním místě. V kouření 

cigaret na pátém, v hraní automatů na dvanáctém a v užívání drog na druhém místě. Kolonka 

„drogy“ přitom obsahovala ještě dalších pět podkategorií, jmenovitě amfetaminy, konopí, 

kokain, extáze a opiáty (včetně těch na předpis). Zde jsme „zvítězili“ v užívání marihuany, 

druhé místo nám připadlo ve spotřebě extáze. Na „stupních vítězů“ za Českou republikou 

stanuly Slovinsko a Austrálie. 

V žebříčku neřestí agentura Bloomberg porovnávala jenom ty státy, u nichž byla            

k dispozici data ve všech kategoriích. Kromě Světové zdravotnické organizace byly použity 

údaje z Tobacco Atlas, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu či nadnárodní poradenské firmy 

pro hry a sázky Global Betting and Gaming Consultants.  

Podle senátorky pedagožky A. Gajdůškové (2012) 
7
 patří českým dětem přední příčky v 

evropských statistikách negativních jevů v životě školáků: nejčastěji končí život sebevraždou 

a zneužívají návykové látky. Doposud to byly jen dvě řady čísel, které spolu zdánlivě 

nesouvisely: jedna mapovala počet dětí závislých na alkoholu, druhá počet dětských 

sebevražd. V obou statistikách se české děti dostávají pravidelně na evropskou špici. Pokud 

jde o alkohol, evropská studie ESPAD v loňském roce zjistila, že zatímco v okolních zemích 

má zkušenost s pitím alkoholu zhruba 57% školáků, v Česku je to neuvěřitelných 79%. Na 

přední příčky se české děti dostaly i v kouření marihuany. Podobně jsou na tom také v 

sebevraždách. Na život si v Česku každoročně sáhne okolo pěti až deseti dětí do 15 let. U 

starších dětí do 19 let dokonce zdravotníci napočítali kolem čtyřiceti sebevražd ročně. To jsou 

celé dvě školní třídy.  

 

2. 2 Situace v rodinné výchově 

Shrneme-li v bodech hlavní problémy rodin v současné společnosti se zřetelem 

k možným negativním důsledkům pro formování osobnosti dětí, je výzkumně, pozorováním  i 

informacemi médií doloženo, že jde o následující skutečnosti: 

 nesezdané soužití  

 neúplné rodiny 

 nesoulad mezi partnery 

                                                 
7
 GAJDŮŠKOVÁ, A., In: Nic není důležitější než naše děti. URL= www.cssd.cz/nasi-lide/alena-gajduskova/.  
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 workoholismus mnoha rodičů v produktivním věku – další negativní faktor ve 

výchově a vztazích 

 rozklad manželství a rodiny – důsledky pro výchovu dětí 

 nezaměstnanost 

 

O úloze genů, memů a klimatu v rodině 

V podkapitole o formování osobnosti dítěte je krátce připomenuta úloha genetiky, na 

kterou se často mnozí pracovníci s dětmi a mládeži, kteří znají i další rodinné příslušníky, 

odvolávají se slovy „Co chcete, má to po rodičích, po strýci nebo tetě …“ – a v pozadí 

takových výroků je přesvědčení, že dotyčné dítě své vlastnosti získalo dědičností. Bližší 

pravdě je názor, že rozhodující úlohu v mnoha vlastnostech osobnosti hrají ‚memy‘, což je 

termín, který zavedl jeden z objevitelů genomu Dawkins (viz S. Blackmore, 2001).
8
 Memy 

jsou základy vlastností osobnosti dané stylem života v rodině, nápodobou (mimetika), 

převzetím toho, co člověk jako dítě pozoroval na svých nejbližších. Proto je rozhodující klima 

v rodině, vztahy mezi rodiči, prarodiči, sourozenci. Výroky o tom, co se hodnotí jako 

významné a k čemu nejbližší zaujímají negativní vztah. Výzkumy konstatují, že memy se 

formují v prvním šestiletí, ale také intenzivní vyladění stylu života v rodině – pokud je             

i dospívající na rodinu vázán – může hrát významnou roli. 

 

2. 3 Situace ve školství 

Hlavní varovné charakteristiky osobnosti žáků základní školy 

 suverenita nepodložená pozitivními kompetencemi, ale siláctvím a hrubostí a často   i 

postavením a vlivností rodiny, penězi, apod. 

 neochota mnoha dětí, event. jejich rodičů začlenit se do výchovně podnětné organizace 

(např. skauting) a respektovat řád 

 strach z dospělosti 

 učitelé i rodiče přestávají být dětmi a dospívajícími vnímáni jako autority 

 rozmáhá se nezdvořilost, přezírání starších lidí („Trhni si nohou, babo.“) 

 etická kultura osobnosti je u značného procenta dětí na signifikantně nižší úrovni 

vzhledem k věkovým normám  

 

                                                 
8
 BLACKMORE, S., Teorie memů. Praha: Portál, 2001. 
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Uvedené lze doložit výzkumem doktorandky Centra výzkumu vývoje osobnosti FSS 

MU, školní psycholožky M. Valáškové (ústní sdělení), která sledovala úroveň zodpovědnosti 

u žáků 9. tříd. Zjistila, že žáci ani v 9. třídě nechápou, že se mají chovat podle standardů 

chování, které ve škole platí, bez ohledu na to, jak „silnou“ osobností je učitel nebo zda je 

přítomen ve třídě. Chovají se prostě podle toho, zda si myslí, že je učitel zvládne a zda je bude 

sankcionovat, když poruší pravidla školního řádu, a ne podle norem chování. Vyplývá z toho, 

že dospívající jsou vzhledem k věku o jednu vývojovou etapu pozadu. Měli by být podle 

poznatků vývojové psychologie na počátku uvědomělé úrovně mravního rozhodování a jsou 

na úrovni oportunistické.  

Výmluvné je i srovnání nejčastějších přestupků dětí a dospívajících ve veřejných 

školách USA na konci třicátých a na konci osmdesátých let 20. stol. 

 

1940 1990 

mluvení bez přihlášení 

žvýkání žvýkačky 

hlučení 

pobíhání po chodbách 

předbíhání 

nedodržování předepsaného oblečení 

znečišťování prostor 

užívání drog 

pití alkoholu 

těhotenství nezletilých dívek 

sebevraždy 

znásilnění 

krádeže 

těžké ublížení na zdraví 

 

Uvedené příklady vyvozené z mediálních prezentací na vědeckých konferencích              

i z výzkumů potvrzují často formulovaný předpoklad, že zatímco v oblasti vědomostí lze 

pozorovat mírnou kognitivní akceleraci, v morální a sociální oblasti naopak dochází               

k vývojové retardaci. 

 

Požadavky na inovaci dominant výchovy je možno vyvodit z problémů, které přináší 

doba 

Pokud jde o výchovu, musí se škola s rodinou spojit proti pragmatismu a cynismu, který 

vytvářejí některá média a bohužel i renomovaní politici. Když v první polovině devadesátých 

let jeden český čelný politik v rozhovoru pro noviny prohlásil, že heslo „Pravda a láska musí 

zvítězit nad lží a nenávistí.“ je falešné, byl to buď projev arogance, nebo naprosté 

nepochopení poslání politika, který je pro mnoho lidí identifikačním vzorem. I kdyby toto 

heslo bylo romantické, zejména mladí lidé potřebují pozitivní vizi a humanitní ideály. Lze 
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doložit z historie i současnosti platnost staré moudrosti: „Kdo seje vítr, sklízí bouři.“ Proto je 

nezbytné poskytovat dětem protilátky, aby byly odolné proti negativním jevům tohoto světa. 

V dalších podkapitolách rozvedeme význam pedagogického požadavku naučit děti         

a mládež kritériím rozlišování. Je mnoho příležitostí v třídnických hodinách, na školních 

výletech a pobytech v přírodě ukazovat dětem a mládeži na příkladech bez kazatelského 

moralizování, jaké jsou důsledky amorálního a utilitaristického jednání. 

Pozorování ukazuje, že tam, kde jsou vytvořeny možnosti hodnotně trávit volný čas 

(organizovaná centra volného času), je výskyt negativních jevů signifikantně nižší. Družiny 

dětí jsou někdy jen úschovnou dětí, aby nepobíhaly bezprizorně venku. Ale školy pracující na 

komunitním principu využívají pobytu dětí ve škole či v družině výchovně pozitivně. 

Od šk. r. 2013/14 se do osnov našeho školství (v rámci tělesné výchovy) vrací řada 

prvků branné výchovy – první pomoc, konstruktivní chování v krizových situacích (jako jsou 

povodně, požáry, teroristické útoky atd.). 

Zkušenosti z doby 2. světové války ukazují, že má smysl vyučovat děti a mládež 

dovednostem přežití v extrémních situacích formou her a dobrodružství. To je vhodné téma 

pro dramatickou výchovu a mimoškolní výchovné programy, jaké realizuje např. skauting. Je 

zaznamenáno, že skautům, kteří byli za 2. světové války internováni v koncentračních 

táborech, pomohly k přežití dovednosti a postoje, které si osvojili na skautských akcích, 

výletech a letních táborech: Sebeomezování, znalost bylin, dovednosti chránit se před 

mrazem, dovednost hladovět atd. Takové vzdělávací obsahy lze použít na výletech, ve škole 

v přírodě jako program realizace cílů přípravy dětí na život v podmínkách ohrožení a omezení 

podmínek života válkou či živelnými katastrofami. 

Pokud jde o cíle a obsah vzdělání, stálo by za to zvážit, zda vyučovat na základní škole 

jednotlivé předměty jako základy vědních oborů včetně systematiky. Myslím si, že pro ty děti, 

které nebudou dále studovat, by bylo daleko cennější naučit je, jak aplikovat např. poznatky 

chemie, biologie a fyziky na vaření, úklidové práce, zvelebení domácnosti. 

Je třeba daleko víc do vzdělávacích programů zavádět příklady postupů vedoucích        

k objevům v didaktice a metodikách zejména přírodních věd. Takové pedagogické novinky 

jako jsou projektová výuka, dramatická výchova, tvořivá pedagogika, globální výchova by 

měly být daleko více podporovány, než se tomu děje. 

Jen výjimečně se v našem školství setkáváme s programy metodiky, jak naučit žáky učit 

se a probouzet v nich poznávací dychtivost, a přitom jde i pro etickou a občanskou kulturu 

osobnosti o naprosto zásadní preventivní přístup. Děti s velkou poznávací dychtivostí a děti 
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ambiciózní a zároveň vybavené dovednostmi získávat a zpracovávat informace se většinou 

chovají slušně a s respektem k dobrým zásadám soužití a kultivace sebe i společenství. 
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3. Osobnostní faktory etické a občanské kultury v dětství               

a v dospívání 

V této kapitole pojednáme jednak o dispozicích,  jednak o vlastnostech osobnosti v průběhu 

dětství získaných s důrazem na ty, které podporují lidsky – eticky a občansky – slušné 

chování a které je naopak narušují.  

 

3. 1 Co je osobnost? 

Člověk je osobností již od početí, resp. v konkrétní viditelné podobě od narození. Osobnost se 

celý život utváří a dotváří, i když mnoho lidí nerado na svém sebedotváření pracuje. I to je 

jeden z velkých nedostatků našeho výchovného systému. Závažným nedostatkem doby je 

tendence ke konformitě. V uvažování o deformativních vlivech prostředí na osobnost koluje 

citát neznámého autora (připisovaný mj. britskému básníkovi Edwardu Youngovi, 1681-

1765), který toto zlo vtipně glosuje slovy: „Všichni se rodíme jako originály, proč tedy tolik    

z nás umírá jako kopie?“  

Je snazší napodobovat – dnes se častěji napodobují různé superstar, sportovci, politici 

než významné osobnosti. Takže toto napodobování osobností prezentovaných médii nebo 

účastí na různých vystoupeních a sportovních utkáních doplňuje to, co je výše 

charakterizováno jako úloha memů. Napodobovat je i z hlediska formativních procesů snazší 

než usilovat o rozvoj své osobnosti prací na sobě (tzv. sebevýchovou) v souladu s cílem, který 

si vytyčujeme, nebo s ideálem, s nímž jsme se ztotožnili. V této souvislosti je důležité vědět, 

že nápodoba osobnostního stylu chování účinněji probíhá živelně a neuvědomovaně 

pozorováním a nikoliv na základě instrukce „Podívej, takhle se to dělá.“, což je vhodnější pro 

vytváření výkonových dovedností a schopností. 

Osobnost je v odborné literatuře nejčastěji definovaná jako „jednota duševního života, 

založená na jednotě těla, utvářená a projevující se v činnostech, v sociálních vztazích              

a v duchovním životě – u jednotlivých lidí v něčem stejně, v něčem podobně a v něčem 

odlišně.“ (viz V. Smékal, 2013). Někdy se zdůrazňuje, že být plně rozvinutou osobností 

znamená „být autorem svých činů“, brát odpovědnost za své činy, propracovávat svůj smysl 

života a hledat lidsky slušný způsob, jak jej realizovat.  
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V osobnosti je možno rozlišit látku, formu a obsah: 

Látka osobnosti zahrnuje vlohy a temperament. Je ovlivňována dědičností a přírodními vlivy. 

Forma osobnosti představuje utvářecí vlivy, mezi nimiž jsou rozhodující socializace, 

výchova, sebeutváření, hodnoty a smysl. 

Obsah osobnosti je vyjádřen v charakteru a v životní dráze či v údělu člověka a ve 

vědomostech a dovednostech. 

 

Osobnost jako subjekt reálný a subjekt mezný (tj. ideál) 

Ve stejnojmenné stati říká Robert Konečný
9
, profesor Masarykovy university (1949), 

následující slova: „Osobnost se vytváří ustavičným vědomým úsilím růst od subjektu reálného 

k subjektu potenciálnímu. … Cesta k osobnosti je cestou tvůrčí svobody znovu a znovu 

dobývané, cestou ke svým vlastním hranicím. Znamená proto ustavičný zápas s mechanizací 

života.“ – A z toho jednoznačně plyne, že by rodinná, školní a zájmová výchova měla klást 

velký důraz na potřebu sebevýchovy a vést děti a mládež k tomu, jak ji realizovat. 

Názor R. Lukavského
10

 (1985) na zdroj vlivu, jímž osobnost působí: „Osobnost nemá 

žádné takové vnější znaky, které by se daly odpozorovat a napodobit, ani žádný vnitřní vzorec, 

který by se dal převzít a prožít. Osobnost pouze z každého prožitku vyzařuje a všemi vnějšími 

projevy prostě proniká. Osobnost se nedá hrát jako role, osobností se hraje. Osobnost je 

možno vědomým odhodlaným úsilím dotvářet i přetvářet, ale zevnitř, nikdy na základě 

vnějšího diktátu.“  

Obecné poznámky: Od starověku snad všechny duchovní a filosofické systémy věnují 

pozornost významu sebepoznání a metodám sebepoznání se zřetelem k programům 

seberozvoje a sebevýchovy. Připomeňme v této souvislosti některá starodávná poselství: 

„Poznej sebe sama.“ - nápis na Delfské věštírně 

„Moudrý, kdo rozumí druhým; osvícený, kdo rozumí sobě.“ Lao c‘ 

 „Jakákoliv výpověď o druhém člověku je především výpovědí o nás samých.“ James 

Bugental 

V následujících odstavcích budeme stručně charakterizovat jednotlivé složky osobnosti 

s upozorněním na to, jakou pozitivní nebo negativní roli hrají v utváření etické a občanské 

kultury osobnosti. 

 

 

                                                 
9
 KONEČNÝ, R., Subjekt reálný a subjekt mezný. Psychologie. č. 1, 1948–49. 

10
 LUKAVSKÝ, R., Být nebo nebýt – monology o herectví. Praha: SPN, 1985. 
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3. 2 Tělesná stavba - konstituce 

Je mnoho teorií stavby těla a její funkce v utváření osobnosti. Připomeňme jen koncepci       

E. Kretschmera, který rozlišuje 4 konstituční typy - jsou-li vyhraněné, ovlivňují i osobnostní 

zvláštnosti. 

 

astenici jsou často plaší, uzavření, citliví 

pyknici tíhnou k dobrosrdečnosti, družnosti, povahové otevřenosti 

atletici jsou sebeprosazující, rázní, povahově jednostranní  

dysplastiků je statisticky nejvíce, ale povahově jsou velmi diferencovaní, takže lze u nich 

obtížně stanovit souvislosti konstituce a osobnosti  

 

Americký psycholog S. Sheldon vypracoval svou koncepci stavby těla podle převahy 

vývojové dynamiky jednoho ze tří zárodečných listů na ektomorfní, endomorfní                       

a mezomorfní, jimž opět ve vyhraněné konstituci odpovídá osobnost cerebrotonika, 

viscerotonika a somatotonika.  

Pro porozumění, proč je ve vývoji osobnosti důležité brát v úvahu stavbu těla a pracovat 

s ní, snad stačí připomenout psychické a sociální důsledky výrazné převahy některé 

z komponent tělesné stavby; jaké komplexy nebo naopak pocity převahy a suverenity 

vyvolávají a jak se vyhraněné typy uplatňují v chování např. ve sportu, na výletech                  

i v pracovní výkonnosti. 

 

3. 3 Dynamika činností osobnosti - temperament 

Temperament je jedna z nejprozkoumanějších složek osobnosti. Dnes existuje několik desítek 

teorií a výkladů geneze i struktury temperamentu. Pro porozumění vlivu temperamentu na 

dynamiku chování však stačí, budeme-li vycházet z klasické teorie založené již klasikem 

evropské mediciny Hippokratem a dále rozpracovávané až do současnosti, např.                           

H. J. Eysenckem (viz V. Smékal, 2013).
11

 

Temperament je vědecky definován jako frekvenční (pomalý – rychlý) a amplitudová 

modulace základní životní energie (málo přístupný – velmi přístupný dojmům).  

Lze si poměrně brzy udělat názor na vyhraněnost nebo smísenost temperamentových 

komponent pozorováním a zhodnocení následujících aspektů projevů žáka: 

Jak rychle nebo pomalu se pohybuje, myslí, řeší problémy? 

                                                 
11

 SMÉKAL, V., Pozvání do psychologie osobnosti – Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: 

Barrister&Principal, 2013. 
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Jak je ve svých činnostech důrazný a energický nebo ochablý? 

Jak je aktivní nebo pasivní? 

Jak je utlumený nebo uvolněný? 

Jak vyrovnaně a klidně nebo vzrušeně a napjatě jedná, myslí, rozhoduje? 

Jak je flexibilní (pružný) nebo rigidní? 

Je vážný, pesimistický nebo veselý a optimistický? 

Je spokojený nebo výbušný (naštvaný)? 

 

Velmi přístupný dojmům 

 

 

 

 

                Melancholik 

 

 

 

 

Cholerik 

 

 
 

Pomalý  

 

 

                  Flegmatik 

 

                          Rychlý 

 

 

Sangvinik 

 

    

 

Málo přístupný dojmům 

 

Shrneme-li výsledky studie (zpracovávající výzkumná data zjištěná dotazníky                 

a posuzovacími stupnicemi na dvou větších skupinách adolescentů – V. Smékal, 1984), 

můžeme formulovat následující vztahy, které platí ovšem jen pro vyhraněné (čisté) typy 

temperamentu: 

 

Aktivní sangvinik je orientován na uplatňování svého vlivu v okolí, na společenský úspěch.  

  

Pasivní sangvinik (amorfní) je orientován na zábavu a potěšení, na získávání chvály a 

uznání. 
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Aktivní cholerik je orientován na dosažení úspěchu v činnosti, na uplatnění svého vlivu 

v okolí a působení na druhé. Pasivní cholerik (nervní) na získávání smyslových potěšení 

(hedonismus), na dělání dojmu. 

 

Aktivní melancholik (pasionovaný) odmítá zábavu a potěšení, je zaměřen na starostlivé a 

zodpovědné plnění úkolů. Pasivní melancholik (sentimentální) se snaží vyhýbat se všemu, 

co zraňuje ve vztazích mezi lidmi, orientuje se na jistotu a bezpečí ochraňujících dospělých. 

 

Aktivní flegmatik je orientován na dodržování předpisů, na poslušnost, starostlivé 

dodržování řádu. Pasivní flegmatik (apatický) se vyhýbá nepříjemnostem, je orientován na 

pasivní resignaci. Nemá potřebu ani afiliace, ani útočnosti, je tedy zaměřen spíše ”pryč od 

lidí”, upřednostňuje klid a pokoj. 

 

Strategie a taktiky chování vyplývající z temperamentu 

(Temperament podle individuální psychologie R. Dreikurse) 

R. Dreikurs (1937)
12

 považuje konstruktivní – destruktivní chování za základní metody, 

jimiž osobnost sleduje své základní životní cíle. 

Konstruktivně si osobnost počíná, má-li pocit, že je okolím akceptována, má-li 

základní životní jistoty. Pocit odstrčenosti, nevítanosti či nepřátelství a nejistoty navozují 

destruktivní styl chování. 

Podobné rozlišení, ale s použitím jiných pojmů, nazývá F. Künkel (1928) jako bipolární 

dimenzi věcnost (Sächlichkeit) a egotismus či až narcismus (Ichhaftigkeit). Rozlišuje tak 

chování, které je podřízeno cíli (věcné) a chování egocentrické, které je určeno unikáním před 

pocity méněcennosti a snahou předejít tomuto pocitu zabezpečením vlastního já před 

jakýmkoliv skutečným nebo domnělým ohrožením. F. Künkel obě polarity definuje takto: 

 

Egotik (zaujatý sebou): Izoluje se od okolí, individualista, pojímá prostředí subjektivně, řeší 

úkoly jen z vlastního, osobně užitečného hlediska, v němž své já považuje za míru všeho. 

 

Věcný: Osobní hledisko ustupuje do pozadí, věcně, objektivně, neosobně posuzuje dění 

kolem sebe a své úkoly v životě, vnímání a jednání je usměrňováno obecně uznávanými 

zřeteli. 

                                                 
12

 DREIKURS, R., Úvod do individuální psychologie. Praha: Česká grafická unie, 1937. 
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Künkel podrobněji charakterizuje styly chování egotiků. Rozlišuje je na čtyři typy 

umístěné v kvadrantech souřadnic ‚pasivní‘ –‚aktivní‘ a ‚měkký‘ – ‚tvrdý‘. ‚Měkkostí‘ rozumí 

Künkel ovlivnitelnost zvnějšku, tedy poddajnost nátlaku či vnějšímu působení, ‚tvrdost‘ 

naopak znamená malou ovlivnitelnost, odstup od okolí, chladnost 

Künkel podrobněji charakterizuje styly chování egotiků. Rozlišuje je na čtyři typy 

umístěné v kvadrantech souřadnic ‚pasivní‘ –‚aktivní‘ a ‚měkký‘ – ‚tvrdý‘. 

‚Měkkostí‘ rozumí Künkel ovlivnitelnost zvnějšku, tedy poddajnost nátlaku či vnějšímu 

působení, ‚tvrdost‘ naopak znamená malou ovlivnitelnost, odstup od okolí, chladnost. 

Je důležité brát uvedené poznatky jako hypotézy a počítat s tím, že jedinci vyhranění 

v uvedených charakteristikách tíhnou k jednání, které může mít eticky či občansky a právně 

negativní důsledky, a že pak je třeba v rámci ochrany práv dětí hledat přístup, který ještě více 

neposílí negativní možné důsledky uvedených dispozic a nenaruší respekt k právům dítěte na 

osobnostní rozvoj. 

 

    Tvrdý 

Pasivní 

 

 

„Dejte mi pokoj!“ 

HLEMÝŽĎ 

 

 

 

 

 

„Poslouchejte mne 

 a bojte se mne!“ 

CÉSAR 

 

 

 Aktivní 

 

 

„Mějte se mnou soucit, 

litujte mne!“ 

MAZLÍČEK 

 

 

 

 

„Obdivujte se mi!“ 

HVĚZDA 

 

 

 

   Měkký 
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3. 4 Zaměřenost, motivace, zájmy, hodnoty 

Pro etické a sociální, občanské i právní důsledky jednání dětí a mládeže je nejdůležitější znát 

zákonitosti utváření struktury zaměřenosti – tedy potřeb, sklonů, cílů, záměrů, hodnot a umět 

je rozpoznat. 

Jako úvod k této části citujme seznam tužeb člověka podle J. A. Komenského (1952)
13

 

z jeho všenápravné knihy Vševýchova nalezené až ve třicátých letech minulého století 

v archivu v Lipsku a česky vydané na počátku padesátých let. V knize uvedený seznam tužeb 

je i dnes obrovským přínosem pro posuzování toho, oč lidé usilují nejvíce, a jaký to má 

význam pro posouzení občanské etiky a spravedlnosti. 

"Konečně však, béřeme-li v úvahu vrozené lidské tužby v jejich celku, rozčlení se 

pěstování lidskosti ve dvanáct složek. Neboť každý, kdo se narodil jako člověk, touží už            

z nejhlubších podnětů své přirozenosti: 

 existovat, tj. žíti; 

 žíti pevně, tj. něco znamenat; 

 žíti vnímavě, tj. vědět, co má člověk kolem sebe; 

 žít světle, tj. rozumět tomu, co ví; 

 žít svobodně, tj. chtít a volit věci, pochopené jako dobré, nechtít a zamítat věci špatné, 

a se vším nakládat pokud možno podle vlastní vůle; 

 žít činně, tj. také konat ty věci, které člověk chápe a volí, aby nechápal a nevolil 

nadarmo; 

 mít čili vlastnit mnoho; 

 užívat všeho, co má, a to bezpečně;  

 také vynikat a být ve vážnosti; 

 být pokud možno výmluvný pro pohotové a výrazné sdělování svého vědění a své vůle 

jiným; 

 mít také oblibu a přízeň u lidí, takže mu nezávidí, nýbrž mu blahopřejí k životu tím 

klidnějšímu, příjemnějšímu a bezpečnějšímu; 

 konečně mít náklonnost Boží jako nejhlubší radost a pro bezpečnost svého štěstí v 

Bohu.“ 

 

 

 

                                                 
13

 KOMENSKÝ, J., A., Vševýchova. Praha: Státní nakl., 1948. 
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Potřeba seberealizace 

Potřeba uznání, úcty 

Potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti 

Potřeba bezpečí a jistoty 

Základní tělesné (fyziologické) potřeby 

 

Maslowova pyramida potřeb 

Potřeby 

Současná psychologie osobnosti se nejvíce věnuje výzkumu potřeb člověka a nejčastěji 

citovaná je Maslowova (viz V. Smékal, 2013)
14

 hierarchická klasifikace potřeb: 

  (5) seberealizující, růstové 

  (4) sociální pozice a akceptace 

  (3) potřeba milovat a být milován 

  (2) potřeba bezpečí 

  (1) potřeby tělesné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potřeby jsou zakotveny v osobnosti jako dispozice a některé jsou spíše v představách 

pečovatelů jako to, co je důležité pro kvalitu života, aniž si to děti jako potřebu uvědomují.  

 

Zájmy existují v pevné vázanosti na potřeby či schopnosti nebo jsou zvnitřněním vzorů 

významných osob skupiny či mediálního tlaku a projevují se touhou věnovat se předmětu 

zájmu.  

 

Cíle, zásady, přesvědčení 

Hodnoty a hodnotové orientace mají povahou své existence blíže k cílům. Existují 

původně „venku“ jako specifická kvalita objektu nebo jako specifické setkání určité potřeby    

s určitou kvalitou objektu. Můžeme však také říci, že hodnoty a hodnotové orientace (jako 

krystalizace hodnot kolem určité ústřední hodnoty) vznikají interiorizací ideálů a jejich 

konkretizací v zásadách a přesvědčeních. 

 

                                                 
14

 SMÉKAL, V., Pozvání do psychologie osobnosti – Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: 

Barrister&Principal, 2013. 
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Hodnoty současného člověka a jejich zjišťování (psychologická reflexe) 

 Důležitost zkoumání úlohy hodnot v nejvlastnějším smyslu skvěle vystihl významný 

filosof první třetiny 20. století Max Scheler (1971):
15

 „Nejvnitřnější podstatu kteréhokoliv 

člověka nejhlouběji poznáme a pochopíme, když jsme poznali systém jeho faktického 

hodnocení, jeho hierarchie hodnot. Tento systém se nazývá étos daného člověka. Jeho 

základem je řád lásky a nenávisti. Poznat, co člověk miluje a co nenávidí, poznat potenciál 

jeho lásky a nenávisti, znamená pochopit daného člověka. Kdo má ‚ordo amoris‘ nějakého 

člověka, ten má tohoto člověka. Má vzhledem k němu jako k morálnímu subjektu to, čím je 

formule krystalu pro krystal. Vidí do něj tak, jak lze vůbec do člověka vidět…..“  

V souvislosti s výkladem o utváření a úloze hodnotových orientací odkazujeme na vztah 

hodnot a jednotlivých bodů Úmluvy o právech dítěte charakterizovaný v první podkapitole 

této kapitoly. 

V této podkapitole předkládáme přehled různých názorů na hodnoty a ilustraci 

významu hodnot v eticky a občansky zralém jednání. Jde o tak obsáhlé téma psychologie, že 

můžeme naznačit jen některé významné poznatky a teoretické úvahy. Studium dějin kultury a 

etiky, analýza významných etických a filosofických děl ukazuje, jaké ctnosti byly 

vytyčovány jako hodnoty, o jejichž osvojení má člověk usilovat v jednotlivých epochách 

dějin lidstva. Téma hodnot má v evropské tradici výchovy a vzdělání významné místo.  

Každá koncepce výchovy nebo psychoterapie se tak či onak tématu hodnot dotýká         

v souvislosti se smyslem života. Je paradoxní, že dosud neexistuje propracovaná 

psychodidaktika a metodika výchovy k dovednosti rozpoznávat významné hodnoty a 

ztotožnit se s nimi jako se směrníky na cestě životem. 

 

Pojetí hodnot v psychologii 

 Zatímco potřeby jsou zakotveny v osobnosti jako dispozice a některé z nich mají i 

prozkoumaný neurofyziologický aparát (týká se to zejména fyziologických potřeb 

jídla, pití, sexu), zájmy existují v pevné vázanosti na potřeby či schopnosti nebo jsou 

interiorizací vzorů významných osob skupiny.  

 U hodnot a hodnotových orientací předpokládáme, že mají povahou své existence 

blíže k cílům. Existují původně „venku“ jako specifická kvalita objektu nebo jako 

specifické setkání určité potřeby s určitou kvalitou objektu. Můžeme však také říci, že 

hodnoty a hodnotové orientace (jako krystalizace hodnot kolem určité ústřední 

                                                 
15

 SCHELER, M., Ordo amoris. Praha: Vyšehrad, 1971. 
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hodnoty) vznikají interiorizací ideálů a jejich konkretizací v zásadácha 

přesvědčeních. 

 O hodnotách se velmi často předpokládá, že jsou zdrojem postojů nebo abstrakcí z 

postojů a přesvědčení vztahovaných k určitým objektům. V psychologii je možno o 

hodnotách uvažovat přinejmenším ve trojím nebo čtverém pohledu:  

 Hodnoty jako obecné cíle, o něž člověk usiluje, resp. jako smysl či cena, 

kterou objekt či událost má pro osobnost; štěstí, zdraví, mír, rodina atd. 

Často se charakterizují jako cílové hodnoty.  

 Hodnoty jako prostředky, jejichž využíváním dosahujeme něčeho pro sebe 

významného (vzdělání, postavení v zaměstnání, poctivé jednání atd.) Ty 

jsou označovány jako instrumentální hodnoty.  

 Hodnoty jako to, kvůli čemu stojí za to usilovat o nějaký objekt nebo se mu 

vyhýbat (prožitek z kouření nebo odmítání cigarety, krása nebo finanční 

cena obrazu, kniha jako zdroj zábavy nebo vzdělání atd.). To jsou hodnoty 

– směrníky.  

 Kritéria, na jejichž základě oceňujeme, posuzujeme a vybíráme různé 

předměty a události našeho světa. Toto pojetí hodnot představuje 

hodnotové orientace v užším a specifickém smyslu a můžeme jako označit 

jako hodnoty – kritéria. 

 

Jednu z nejvýstižnějších definicí hodnot formuloval slovenský filozof, axiolog a estetik 

V. Brožík (1969):
16

 „Hodnota objektu není totožná s objektem, není to ani ideální entita, 

která se inkarnovala do objektu, není to ani jen subjektivní představa, ani jen zdání, ale je to 

úloha objektu, objektivně existující pozice, kterou objekt má nebo kterou znamená v lidském 

bytí.“  Lapidárně lze tedy říci, že hodnotou je tedy to, co dává našemu životu smysl. 

Předpokládá se, že osobnost si v procesu socializace a vlastních činností interiorizuje 

sérii kodexů či normativů, které odpovídají jejím potřebám a životním zájmům 

konfrontovaným s vnější skutečností z hlediska jejich životní významnosti pro osobnost. 

Tyto kodexy a normativy pak tvoří jakýsi filtr hodnocení informací. Z tohoto hlediska může 

být hodnot nekonečně mnoho – např. pro nemocného je základní hodnotou zdraví, pro 

žíznivého je to nápoj, pro milovníka hudby nová zajímavá skladba atd. 

                                                 
16

 BROŽÍK, V., Hodnoty, normy a projekty sveta. Bratislava: Veda, 1969. 
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Z hlediska funkce hodnot je překvapující, že navzdory tomu, že jsou hodnoty 

získanými a vysoce nadstavbovými osobnostními útvary, mohou být někdy silnější než 

biologicky zakotvené potřeby. Existuje řada dokladů z dějin, že lidé jsou ochotni položit 

život za vlast, za pravdu, za ideál - obecně řečeno za věrnost hodnotám, s nimiž se ztotožnili.  

Hodnoty jsou tedy považovány za pojmy nebo přesvědčení významné pro osobně 

prožívanou i sociálně uvažovanou kvalitu života, vztahují se k žádoucím výsledkům jednání, 

přesahují specifické situace, řídí výběr nebo ohodnocení chování a jevů, jsou uspořádané 

podle relativní důležitosti. 

 

Vybrané teorie hodnot 

 

Hodnotové orientace jako vysoce zobecnělé motivy je možno též rozlišovat podle 

základních směrů orientace (viz W. Stern, 1923;
17

 viz V. Smékal, 2013
18

) na: 

autotelické (mající účel sám v sobě či v Já) – uspokující naše sebepojetí,  

heterotelické (směřující ke zvýznamňování druhých) – uspokojují potřeby druhých,  

hypertelické (zaměřené na nadosobní cíle, na ideály) – často spirituální. 

 

Tento trojí typ hodnot vtipně glosuje příběh ze starého Egypta. Faraónův písař se ptal 

tří dělníků na stavbě pyramid „Co děláš?“. „Tesám kámen,“ odpověděl jeden. „Živím 

rodinu,“ byla odpověď druhého. „Stavím chrám,“ řekl třetí. Můžeme mu rozumět tak, že 

stejná činnost nebo cíl činnosti může mít pro různé lidi různou hodnotu. 

 

Logoterapie (V. E. Frankl)  

Frankl hovoří o tom, že člověk v životě čelí tragické triádě, kterou charakterizuje jako 

„utrpení, vinu a smrt“. Říká, že si můžeme uchovat optimismus „tváří v tvář tragédii 

umožňující z hlediska lidského potenciálu: (1) obrátit utrpení v dílo a čin; (2) vyvodit z viny 

příležitost změnit se k lepšímu; a (3) vyvodit z lidské pomíjejícnosti podnět pro uskutečnění 

odpovědného činu.“ Pro nalezení tvořivého smyslu života podrobně analyzuje tři kategorie 

hodnot:  

 

 

                                                 
17

  STERN, W.,  Allgemeine Psychologie auf Personalistische Grundlagen. (Srov. Smékal V., 2013). 
18

 SMÉKAL, V., Pozvání do psychologie osobnosti – Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: 

Barrister&Principal, 2013. 
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 hodnoty činu, výkonu, díla, 

 hodnoty prožitku (radosti, lásky, zážitku krásy aj.) a  

 hodnoty postoje důstojnosti a statečnosti (k neodvratné události či k našemu  

 údělu). 

 

Základní hodnotové volby podle J. J. Rouseaua 

Rousseau (1776, č. př. 1962)
19

 geniálně charakterizoval vůdčí hodnoty, které každý 

člověk musí v životě pečlivě volit:  

 svého životního partnera,  

 své povolání a  

 své přátele.  

 

Naučit děti a mládež zodpovědně volit v těchto třech oblastech by vyřešilo mnoho 

problémů doby i osobnostního zrání k morální, sociální a občanské zralosti.  

Řešení problémů výchovy člověka v souvislosti s těmito třemi volbami – má-li 

odpovídat zásadě ochrany práv dětí a mládeže a zároveň vést děti a mládež k respektování 

práv – musí být co nejkonkrétnější. Ostatně vyjádřil to již ve třicátých letech 20. století velmi 

přesně francouzský personalistický filosof E. Mounier (1948)
20

 ve svém manifestu 

personalismu nazvaném přiléhavě „Místo pro člověka“. Jádrem jeho výzvy je požadavek, aby 

výchova seznamovala s různými životními způsoby a hodnotami a učila mladé lidi 

rozpoznávat, jaké je morální a sociální vyznění našich činů. A v dnešní době tolika možností 

je to ještě více potřebné. Jestliže neumíme volit v souladu s perspektivou respektu k lidské 

důstojnosti a řádu, stáváme se bezradnými, bezradnost pak vede buď k apatii, nebo                  

k naštvanosti a v některých situacích až k agresivitě. Výchova tedy musí naučit kritériím 

rozlišování a rozvíjet dovednost uspořádat cílové hodnoty podle jejich důležitosti pro nás               

a podle jejich mravní kvality a důsledků pro druhé lidi, pro společnost, pro stav světa. 

 

Hodnoty podle S. H. Schwartze (viz – Řeháková, B. 2006)
21

 

Autor rozlišuje čtyři oblasti hodnot a v každé uvádí tři konkrétní hodnotové orientace: 

Otevřenost změně (stimulace, samostatnost a hédonismus)  

                                                 
19

 ROUSSEAU, J., J., Dumy samotářského chodce. Praha: Odeon, 1962. 
20

 MOUNIER, E., Místo pro člověka – Manifest personalismu. Praha: Vyšehrad, 1948 (orig. 1936). 
21

 ŘEHÁKOVÁ, B., Měření hodnotových orientací metodou hodnotových portrétů S. H. Schwartze, 

Sociologický časopis, 2006, Vol. 42, No. 1: 107–128. 
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Péče o zachování daného (bezpečí, tradice a konformita) 

Posílení jáství (výkon, moc a hédonismus)  

Překročení sebe sama (universalismus a benevolence)  

 

Sprangerova teorie hodnot 

V psychologii osobnosti je snad nejznámějším hodnotovým systémem koncepce          

E. Sprangera, (1928)
22

 německého představitele duchovědné „verstehende“ psychologie 

první třetiny 20. století. Spranger předpokládá šest typů poznání světa, které tvoří základní 

„životní formy“. (Jeho základní dílo o hodnotových orientacích se jmenuje 

„Lebensformen“). Tyto životní formy představují ve Sprangerově pojetí jakési duchovní 

principy, které u lidí determinují přístup ke světu. Jsou to:  

PRAVDA  

KRÁSA  

UŽITEK (ZISK) 

LÁSKA K LIDEM  

MOC  

BŮH/MOUDROST. 

 

Spranger zde popisuje šest typů lidí podle upřednostňování některého z těchto principů: 

 

l. Teoretický člověk usiluje o poznání pravdy. Poznání zákonitostí, podstaty světa, 

vztahů mezi lidmi je pro něho vedoucí hodnotou. Spranger zdůrazňuje, že nemusí jít jen          

o vědce, ale takovým teoretickým typem může být i opravář, lékař, účetní, prostě každý, pro 

nějž nejdůležitější orientací ve světě je poznání toho, co se děje, jak se to děje a proč se tak 

děje. Soudí se, že s tímto typem lidí autor sám nejvíc sympatizoval, protože k němu též patřil. 

 

2. Estetický člověk hledá ve světě zážitek, estetický dojem nebo příležitost (a to nejen   

k estetickému) sebevyjádření. Všechno vnímá jako harmonické nebo disharmonické. Žije ve 

světě forem, barev, zvuků, rytmů a nemusí být vůbec umělcem, ale estétem. Pokud je pro něj 

svět harmonický, prožívá libost, je-li svět disharmonický, cítí se nesvůj, trpí. 

 

                                                 
22

 SPRANGER, E., Types of Men (Lebensformen; Halle: Niemeyer, 1914; translation by P. J. W. Pigors; G. E. 

New York: Stechert Company, 1928). 
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3. Ekonomického člověka charakterizoval Spranger jako osobnost hledající užitek       

a zisk. Je to podle něho člověk egocentrický, myslící jen na vlastní blaho. Hodnotu má pro 

ekonomického člověka jen to, co je prospěšné jemu samému, rodině, skupině. 

 

4. Sociální člověk hledá sebe v druhém. Žije pro druhého, usiluje o všeobjímající lásku, 

lásku k lidstvu. Sociální typ osobnosti je popsán nejrozporněji. Na jedné straně Spranger 

zdůrazňuje jeho patriarchálnost, na druhé straně vyzvedá, že jen prostřednictvím lásky            

k bližnímu může člověk stvrdit svoji lidskost. 

 

5. Mocenský typ osobnosti není podle Sprangera člověk, který usiluje o administrativní 

moc, ale moc v jeho pojetí spočívá v podřízení se vyšším principům, v jednání v duchu 

vyšších zásad. Moc definuje v čistě psychologické rovině jako činnost, která determinuje 

jednání a motivy druhých lidí. Moci je možno dosahovat nejen cestou fyzického nátlaku nebo 

právních norem, ale i čistě v duchovním smyslu. 

 

6. Náboženského člověka vykresluje Spranger jako osobnost, která usiluje o hledání 

smyslu života. Jde tu spíše o tzv. implicitní náboženskou orientaci, která nemusí být vázána 

na respektování doktríny. Jako příklad uvádí B. Spinozu a G. Bruna, tedy osobnosti, které 

byly z církve dokonce exkomunikovány. 

 Tento hodnotový systém je třeba brát v úvahu i při posuzování individuálních rozdílů 

žáků a jejich tíhnutí. Často se z této klasifikace vychází i v profesní orientaci žáků. 

 

Kategorie hodnot u dospívajících  

 Protože nejvíce výchovných problémů, které provokují pracovníky s mládeží, se 

vyskytuje právě u dospívajících, shrneme nejdůležitější výsledky z diplomové práce             

M. Čerňáka (2007).
23

 Co se výsledků hodnotové struktury adolescentů týče, ukázalo se, že je 

velmi pestrá:  

 

 Nejčastěji zastoupenými byly hodnoty instrumentální, hypertelické, hodnota 

sociální blízkosti a prožitku. 

 Časté byly také hodnoty volnosti a pohody, které lze chápat jako vyjádření potřeb 

dospívajících, kteří začínají více vnímat svou vlastní kontrolu nad životem.  

                                                 
23

 ČERŇÁK, M., Způsoby realizace hodnot středoškoláků ve volném čase. Brno: Mgr DP FF MU, 2007. 
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 Vysoká četnost hodnot zaměřených na partnerský život a rodinu napovídá o zájmu 

dospívajících o druhé pohlaví a očekávání převzetí zodpovědnosti.  

 Stejně tak byla respondenty často zmiňovaná hodnota vzdělání a zaměstnání 

naznačuje, že se respondenti zabývají také svou budoucností a přípravou na ni.  

 Jako nejhorší možnou událost, která by se mohla dospívajícím přihodit, byla nejčastěji 

uváděna smrt či vážné zdravotní omezení u sebe či blízkých.  

 Dospívající (zřejmě pod vlivem obecných trendů například v médiích zmiňujících 

nutnost vypadat dokonale) také věnují velkou pozornost svému tělu, vzhledu a 

možnostem dělat věci po svém. Za významné lze považovat, že i u dalších lidí sledují 

jejich vzhled a atraktivitu. 

 

Pro uvažování o etické a sociální kultuře z hlediska práv dětí a dospívajících se ukázalo 

jako užitečné zvažovat, jaké hodnoty převažují v jednotlivých formách trávení volného času: 

 Adolescenti rozdělující si čas, kteří jsou co do jednotlivých časů věnovaných 

aktivitám průměrní, ale vyznačují se tím, že nekombinují více aktivit v jednom 

okamžiku. 

 Na přátele orientovaní adolescenti, kteří tráví většinu času se svými přáteli, péčí          

o zevnějšek a pomocí v domácnosti. 

 Na zábavu orientovaní adolescenti, kteří věnují čas především sledování televize, 

facebooku či nežádoucím prezentacím v médiích a v počítači, resp. svým přátelům a 

sportování – což je přijatelné, pokud to není spojeno s eticky nežádoucími aspekty. 

 Pasivní adolescenti, kteří ve svém volném čase především sledují televizi nebo 

nedělají „nic“.  

 

Některé z uvedených hodnot o trávení času vyvolávají u učitelů, rodičů i dalších 

výchovných pracovníků často sklon jednat agresivně a porušovat tak zásady ochrany práv 

dětí. Je to vážný problém. Jako řešení lze doporučit, aby vychovatel citlivě, ale rozhodně 

upozornil dotyčné děti a mládež na důsledky jejich jednání pro další osobnostní vývoj, ale 

ještě lepší je jednat s dětmi a mládeží tak, aby byly natolik zaujaté pozitivními programy, že 

nemají potřebu uchylovat se k nežádoucímu chování. 

Hodnoty představují základní životní orientační směrníky, které člověku pomáhají 

spatřovat smysl v tom, co dělá a o co usiluje. O současnosti se píše jako o době krize hodnot. 

Sociologové, psychologové, pedagogové a duchovně orientovaní myslitelé poukazují na to, 
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že se lidé stávají ahedonickými. Na krizi hodnot a odtud na hledání východiska v obnovení 

důrazu na výchovu k hodnotám upozorňují mimo jiné narůstající depersonalizace 

(odosobnění) a reifikace (zvěcnění) jako faktory a projevy bezduchého života. Proti tomuto 

nebezpečí již v polovině  20. století navrhoval lék C. G. Jung (1992)
24

 zejména svým učením 

o individuaci jako cestě k stávání se autentickou osobností a k překonání persony, tj. masky, 

která nám brání být sami sebou. Je to cesta personalizace. Reflektovaně i živelně je 

praktikována v různých zájmových organizacích, zejména ve skautu. 

Moderní člověk ztrácí některé své identity (viz dále) – globalizace tuto ztrátu 

podporuje. Domov je už jen místem pro přespání, práce je způsobem vydělávání peněz. 

Žijeme jen přítomnosti, protože se bojíme budoucnosti, místo abychom se oddali 

optimistickým vizím a usilovali o jejich realizaci. 

Současné psychologické výzkumy opakovaně dokládají, že až 80% běžných aktivit 

člověk dělá, aniž by domýšlel, co svým jednáním způsobuje druhým lidem, společnosti, 

organizaci, která jej zaměstnává, přírodě a svému životu. Scott Peck (2003)
25

 tomuto 

automatismu jako překážce civilizovanosti říká ‚černá díra v mysli‘. Peckova definice 

civilizovanosti může působit na českého čtenáře poněkud neobvykle, ale odpovídá tomu, co 

v českém prostředí razí Etické fórum České republiky ve svých programech přípravy učitelů 

na etickou výchovu. Etické fórum vzdělává učitele v tom, jak mají děti seznamovat se 

základními hodnotami lidství, jak je učit rozlišovat dobro a zlo, jak rozvíjet jejich prosociální 

orientaci a respekt k oprávněným zájmům druhých i zdravou sebeúctu bez sebestřednosti. 

Takto pojatá etická výchova je rozhodující prevencí pocitu nesmyslnosti života, který se stává 

vážným problémem současnosti. Může nám také připomínat ‚etiku úcty a lásky k životu‘, 

kterou hlásal velký myslitel 20. století Albert Schweitzer.
26

 Jako vhodné souznačné 

pojmenování k etické výchově a k pěstování civilizovanosti bychom mohli používat pojem 

‚rozvíjení sociální a mravní kultury osobnosti‘, resp. vnášení hodnoty základní lidské 

slušnosti do lidských vztahů a života lidí.  

Přes rozdíly kultur panuje konsensus sdílený všemi lidmi dobré vůle na celém světě, že 

pro zachování lidství v člověku je nutné výchovou podporovat již od předškolního věku 

interiorizaci takových hodnot, jako jsou pravda, láska, krása, spravedlnost                      

                                                 
24

 JUNG, C., G., Analytická psychologie – její teorie a praxe. Praha: Academia, 1992. 
25

 SCOTT PECK, M., Svět, který čeká na zrození – Návrat k civilizovanosti. Praha: Argo, 2003. 
26

 SCHWEITZER, A., Etika úcty a lásky k životu. In: Schweitzer Albert - zastánce kritického myšlení a úcty        

k životu. (Výbor teologických a filosofických textů A. Schweitzera). Vybral a přeložil Funda, O. A., Praha: 

Vyšehrad, 1989. 
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a civilizovanost. Stejně tak respektováním ‚zlatého pravidla mravnosti‘, které říká „Jednej 

s druhými tak, jak chceš, aby oni jednali s tebou.“ 

Dá se to též vyjádřit tradiční psychologickou triádou: pěstování kultury rozumu, citů      

a vůle.  

Už citovaný C. G. Jung svým dílem upozorňuje, že svět a lidstvo mohou být 

zachráněny před podlehnutím temným silám nevědomí 

 programem pěstování života v jasu vědomí, 

 reflexí a sebereflexí toho, co činíme a co přitom prožíváme, 

 ale také kultivací schopnosti snění a pozitivních vizí,  

 doprovázené eticky zakotveným jednáním odpovědných a uvážlivých osobností, 

hledajících smysl, vědomých si své jedinečnosti – pracujících na své individuaci       a 

zároveň na kultivací vědomí sounáležitosti, 

 programem utváření osobností kultivujících kritéria rozlišování, která tak zdůrazňoval 

E. Mounier (1948), a na jejichž důležitost nepřímo poukázal ve své slavné básni 

Věštba taoista Čchü Jüan, když uvádí, že je třeba vědět: „Co nese štěstí a co neštěstí? 

Co odvrhnout a za čím se dát?“ 

 

Metodikám utváření vztahu k hodnotám a ochoty je v životě respektovat se věnují        

G. Pike a D. Selby ve svých knihách o globální výchově (viz Pike, G., Selby, D., 1994, 

2000).
27

 

 

3. 5 Dynamismy zvládání, resp. styly adaptace 

Pro vyrovnávání se s úkoly života je základní složkou osobnosti soubor vlastností, kterým se 

běžně říká ‚mechanismy adaptace‘, ale vhodnější je termín ‚dynamismy‘ nebo styl zvládání, 

který přesněji vystihuje, že jde o dynamické způsoby chování, jimiž se vyrovnáváme 

s životními situacemi a problémy. 

Pracovníci s dětmi a mládeží preferují děti, které jsou subjektivně přizpůsobené – 

pozorujeme na nich vyrovnanost a pohodu a zároveň se dokáží konstruktivně, společensky 

přijatelně vyrovnávat se situacemi a úkoly – jsou tedy i objektivně adaptováni. Užitečným 

rozlišením je i to, zda se děti vyrovnávají s úkoly života aktivně, zřejmým úsilím                     

a uplatňováním myšlení a dovednosti, nebo zda se jen pasivně smiřují se situací. 

 

                                                 
27

 PIKE, G., SELBY, D., Globální výchova. Praha: Grada, 1994; Pike, G., Selby, D., Cvičení a hry pro globální 

výchovu 1 a 2. Praha: Portál, 2000. 
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Reakce na frustraci 

Každý se musí během života dnes a denně vyrovnávat s řadou situací, které prožívá jako 

náročné, zátěžové, znesnadňující dosažení cíle (což je význam termínu frustrace). Lidé se liší 

vypracovanými postupy, které jsou charakterizovány jako reakce na frustraci. Rozdíly ve 

směru reakce na frustraci popsal S. Rosenzweig (viz V. Smékal, 2013).
28

 

 Někteří lidé mají sklon reagovat extrapunitivně (z lat. extra = ven, punio = trestán). 

Odmítají, že by na stavu frustrace mohli mít podíl svou osobností, a přisuzují vinu za 

frustraci osobám či věcem mimo sebe. Prožívají a vyjadřují hněv a odpor, až agresi. 

 Intropunitivní směr reakce (intro z lat. = dovnitř) obrací trestání vůči samotnému 

aktérovi. Člověk viní za nezdar nebo frustraci sebe sama, prožívá pocity viny a 

výčitky svědomí. 

 A konečně existují lidé, jejichž zaměření reakce je impunitivní  (im z lat. = ne-

trestající). Lidé, kteří reagují takto, pokládají frustraci za nevyhnutelnou a svádějí vinu 

na okolnosti, osud, smůlu apod. 

 

Tyto směry reakce se kombinují se třemi možnými způsoby reakcí, které zdůrazňují: 

 Sebeobranu, jestliže jedinec frustraci pojímá především jako ohrožení své osobní 

celistvosti, integrity, své sebeúcty a důstojnosti, svých práv atd. 

 Dominující potřebu, která je frustrací ohrožena a jejíhož uspokojení se osobnost 

nedokáže vzdát. 

 Překážku či situaci, která stav vyvolala 

 

Při zvažování kvality života dětí a mládeže ve vztahu k dětským právům je potřebí 

zvažovat (a také výzkumně dále ověřovat), že některé z těchto sklonů zvládat frustraci daným 

způsobem vyvolávají konflikty a napětí z hlediska etického a sociálního.  

Proto se musí pracovnici s dětmi a mládeží naučit, že i zde se hodí vhodným způsobem 

vyjádřit postoj: „Chápu tě, ale takto nemůžeš reagovat, protože narušuješ náš program.“ 
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 SMÉKAL, V., Pozvání do psychologie osobnosti – Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: 

Barrister&Principal, 2013. 
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3. 6 Kognitivní a akční styly 

Pro zhodnocení výsledků chování a činů dětí a mládeže je také důležité brát v potaz jejich 

poznávací a výkonové schopnosti a kognitivní (poznávací) vlastnosti a návyky jednat a řešit 

problémy určitým způsobem (= akční styly). O nadání a schopnostech je známo, že mají 

velkou roli ve výsledcích činnosti žáků i v jejich ukázněnosti a dalších charakteristikách 

chování. 

Z hlediska respektu k právům dětí je důležité, aby pracovníci s dětmi a mládeží brali 

v úvahu různé poznávací a výkonové dysfunkce (jako jsou dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, 

dysmuzie, ADHD a další) a nevyvolávali v dětech negativní postoje a často i nežádoucí 

chování tím, že tyto odlišnosti nerespektují při klasifikaci, nebo dokonce jedince zesměšňují. 

Ve výkonové oblasti hraje roli také ‚místo ovládání‘, tj. pocit, odkud si dotyčný myslí, 

že je jeho činnost ovládána. Internalisté jsou přesvědčeni, že zevnitř, že je to dáno jejich 

schopnostmi či vlastnostmi, kdežto externalisté jsou přesvědčeni, že to, jak jednají a čeho 

dosáhli, je ovlivněno okolnostmi či jinými lidmi. Tak internalista výsledek své činnosti vnímá 

jako svou zásluhu nebo neobratnost, – „dostal jsem pětku, protože jsem se nepřipravil“, 

kdežto externalista vidí příčinu v zaujetí druhých proti sobě – „dostal jsem pětku, protože 

učitel si na mně zasedl“, jak často žáci komentují svůj neúspěch. Obecně řečeno – jde zde       

o míru závislosti či nezávislosti na okolnostech. 

 

Další osobnostní výkonové dispozice jsou: 

 

Vyostřování – uhlazování, to jsou vlastnosti týkající se tendence absolutizovat 

zvláštnosti předmětu činnosti nebo naopak je minimalizovat. ‚Vyostřovači‘ častěji vyvolávají 

konflikty a napětí, ‚uhlazovači‘ naopak mohou působit dojmem, že jsou lhostejní a neteční. 

Tvrdost – měkkost se týká radikality, prudkosti a hrubosti proti smířlivosti                    

a poddajnosti.  

Orientace na minulé – přítomné – budoucí je málo prozkoumaná dispozice z hlediska 

toho, co vše ovlivňuje, ale projevuje se i v takových výrocích jako: „To už znám, to už tady 

bylo.“; nebo „Až já budu velký/á …“; nebo „Co bylo a co bude, mne nezajímá, zajímá mne, 

co je teď.“ 
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Všechny tyto charakteristiky musíme brát v úvahu při hodnocení jednání a „laskavým 

nastavením zrcadla“ je uvádět do vyváženého středu nebo podpořit v dětech a mládeži 

schopnost sebereflexe a dobrou vůli k sebeovládání. 

 

3. 7 Charakter a morálka 

Charakter je často definován jako „zhodnocená osobnost“. Jsou to dominující vlastnosti 

osobnosti zakotvené v hodnotách a v dynamismech zvládání, které rozhodují o tom, jak 

člověk respektuje zásady spravedlnosti a etiky. Rozlišuje se pevný, kolísavý, čistý, zvrhlý 

charakter. 

Poznání charakteru svěřených dětí a mládeže je nesmírně důležité pro ovlivňování jejich 

vývoje k lidské slušnosti. V dalších odstavcích ukážeme souvislosti s mravnosti a morálkou    

a podrobněji budeme charakterizovat vývojové zákonitosti. 

V charakteru se zračí hloubka a citlivost svědomí člověka. Ze spisu klasika pedagogiky 

charakteru Fr. W. Foerstera (1908)
29

„Škola a charakter“, který má i dnes pracovníkům          

s dětmi a mládeží co říci, lze shrnout následující teze: 

 charakter je soustředění a utužení volní síly,  

 charakter je oproštění se od světa vnějších popudů,  

 charakter je odpoutání člověka od jeho poživačného já, 

 charakter je jednota místo roztříštěnosti a rozporu,  

 charakter je přemožení jakékoliv zbabělosti a slabošství.  

 „Věčné tradice lidského osudu v celku i v drobnostech neodpomůže zcela určitě žádná 

technická kultura, nýbrž jen kultura vnitřní – ta dnes však daleko široko upadla, a tak 

jsou mnozí lidé nárazům, protivenstvím a zklamáním života zcela bez ochrany 

vydáni.“  

 

V současné psychologii charakteru se považuje za zásadní dílo Ch. Petersona a M. 

Seligmana (2004),
30

 kde jsou podány výzkumné výsledky i argumentace toho, proč právě 

takové obecnější dispozice (ctnosti) a konkrétní charakterové přednosti, jaké autoři uvádějí, je 

třeba sledovat při rozvoji osobnosti člověka. 

Pro uplatnění v práci se žáky je podnětné dílo M. Seligmana (2003),
31

 jež bylo 

přeloženo do češtiny pod poněkud zavádějícím názvem „Opravdové štěstí“. 

                                                 
29

 FORSTER, F., W., Škola a charakter. Olomouc: R. Prombergr, 1928. 
30

 PETERSON, Ch., SELIGMAN, M., Character Strenght and Virtues. Oxford: University Press, 2004. 
31

 SELIGMAN, M., Opravdové štěstí – Pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2003. 



220 
 

Ctnosti a síly charakteru podle M. Seligmana  

 

MOUDROST A VĚDĚNÍ - kognitivní ctnost, která představuje získávání a osvojování si 

znalostí: 

Tvořivost (originalita, vynalézavost): myšlení novým a produktivním způsobem, 

konceptualizace a provádění, patří sem i umělecká tvorba.  

Zvídavost (zájem, vyhledávání nového, otevřenost k nové zkušenosti): mít zájem o 

zkušenosti pro ně samé, být zaujat zajímavými lidmi a tématy; objevovat a prozkoumávat. 

Otevřenost (usuzování, kritické myšlení): promýšlení věcí a jejich prozkoumávání z různých 

úhlů, schopnost změnit názor po nových důkazech, nepřistupovat k okamžitému řešení, 

spravedlivé prozkoumávání všech detailů.  

Láska k vědění: zvládání nových dovedností, oblastí a obsahů znalostí; většinou se vztahuje k 

jiné charakterové přednosti – zvídavosti, ale přesahuje ji svou systematičností.  

Nadhled (moudrost): být schopen chytře poradit druhým; schopnost nahlížet smysluplně na 

sebe i druhé.  

 

 

STATEČNOST - emocionální ctnost, která představuje vůli k dosahování cílů navzdory 

překážkám, vnitřním či vnějším: 

Udatnost (chrabrost): necouvání před překážkou, výzvou, nesnází nebo bolestí; říkat, co je 

pravda i přes opozici; přesvědčivě vystupovat, i když je to nepopulární; zahrnuje fyzickou 

zdatnost, i když to není nezbytné. 

Vytrvalost (úpornost, přičinlivost): zakončovat, co je započato; vytrvat i přes překážky; 

ubránit se; mít radost z dokončení úkolu. 

Integrita (autenticita; upřímnost): říkat pravdu, obecněji prezentovat sebe sama opravdově a 

upřímně; nepředstírat; přijmout odpovědnost za vlastní pocity a jednání.  

Vitalita (nadšení, entuziasmus, síla, energie): prožívat život s nadšením a energií; nedělat 

věci napůl nebo jen s polovičním zájmem; žít život jako dobrodružství; cítit se plný života a v 

činnosti.  

 

 

LIDSKÁ SLUŠNOST - interpersonální ctnost, která představuje vztahovost a přátelství ke 

druhým:  

Láska: oceňování úzkého vztahu s druhými, zvláště těch, kde sdílení a pečování je 

oboustranné; být lidem blízký.  
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Laskavost (velkorysost, péče, zájem, soucit, altruistická láska, přívětivost): prokazovat 

laskavost a činit dobré skutky; pomáhat druhým; pečovat o druhé.  

Sociální inteligence (emoční inteligence, osobní inteligence): být si vědom motivu a pocitu 

druhých lidí i svých vlastních; vědět, co dělat v různých sociálních situacích; vědět, co druhé 

lidi motivuje.  

 

SPRAVEDLNOST - občanská ctnost, která podmiňuje zdravý život společenství:  

Občanskost (sociální odpovědnost, věrnost, týmová spolupráce): dobře pracovat jako člen 

skupiny; být loajální ke skupině, důvěřovat. 

Čestnost: chovat se ke druhým lidem stejně spravedlivě a čestně, nevěnovat pozornost 

osobním pocitům při hodnocení druhých; dát lidem spravedlivou příležitost.  

Vedení: vést skupinu lidí, jejímž jsem členem, k vytčeným cílům a zároveň udržovat dobré 

vztahy ve skupině; organizovat skupinové aktivity a pozorovat je.  

 

 

UMĚŘENOST - ctnost, která chrání před výstřelky: 

Odpuštění a soucit: odpustit, když někdo udělal něco špatně; přijmout nedostatky druhých; 

dát lidem druhou možnost; nebýt pomstychtivý.  

Skromnost, prostota: považovat pochvaly jen za zdvořilosti, netoužit být viděn, neočekávat 

zvláštní zacházení.  

Rozvážnost: být opatrný ve výběru; neriskovat; neříkat či nedělat věci, kterých by později 

bylo možno litovat.  

Sebeovládání (sebekontrola): usměrňování toho, co cítím a dělám; být disciplinovaný.  

 

 

TRANSCEDENCE (Přesah) - ctnost, která vytváří spojení se širším světem a nabízí smysl 

existence:  

Ocenění krásy a dokonalosti (úžas, údiv, povznesení): všímat si a oceňovat krásu, dokonalost 

a vybroušenost provedení v různých oblastech života, od přírody k umění, matematice, až ke 

každodenní zkušenosti.  

Vděčnost: uvědomovat si dobré věci, které se dějí, a být za ně vděčný.  

Naděje (optimismus, zahleděnost do budoucna, orientace na budoucnost): očekávat v 

budoucnosti to nejlepší a pracovat na tom; věřit, že dobré budoucnosti lze dosáhnout. 

Humor (hravost): rád se smát a škádlit; usmívat se na lidi; vnímat jejich dobré stránky; dělat 

(ne nezbytně říkat) vtipy.  
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Spiritualita (religiosita, víra, účel): mít promyšlené představy o vyšším účelu a smyslu světa; 

vědět o svém místě ve větším celku; mít představy o smyslu života, které formují chování a 

poskytují užitek.  

 

Charakter je základem zralosti a důstojnosti osobnosti. Z tohoto hlediska je možné 

rozlišovat lidí podle toho, jak se staví k historii svého společenství a k tlakům přítomnosti či 

volání budoucnosti, a také podle vztahu k životu. 

 

Úroveň zralosti osobnosti podle vztahu k historii společenství 

 

Toto rozlišení popsal významný sociolog D. Riesman (1968),
32

 který rozlišil tři typy 

charakteru: 

 Za nejstabilnější považuje osobnosti řízené tradicí. Pro ně je charakteristické, že jsou 

identifikování se svým společenstvím, jeho historií a kulturou. Jsou to lidé 

konzervativní, ale spolehliví. Rozhodujícími regulativy jsou pro ně etické principy a 

normy, jež jsou součástí tradice. 

 Přechodným sociálním typem jsou lidé vnitřně řízení. Jejich předností je autonomie, 

vnitřní kompas, ale jsou labilnější a méně jistí. Etiku nahrazují morálkou, která již 

nemá oporu ve vnější autoritě. 

 Nejvíce okolnostem na pospas jsou vydaní lidé vnějškově řízení, kteří si vytvořili 

radar na to, „co se zrovna nosí“, ale jsou to ti, o kterých existují rčení „třtina ve větru 

se klátící“ a „kam vítr, tam plášť“. Jejich zdánlivou předností je snadná přizpůsobivost 

a schopnost přežít různé sociální a politické poměry, ale nedostatkem je absence vůdčí 

linie života. Jsou to následovatelé toho, co je módní, nikoliv „raziči“ nových cest. 

 

Vývojové zákonitosti etické stránky osobnosti 

Na několika následujících stránkách uvedeme vývojové zákonitosti utváření stádií 

etické kultury osobnosti, které chápeme jako procesuální přístup k analýze 

psychologických podmínek mravní kultury osobnosti. V současné psychologii se rozlišuje 

několik přístupů, z nichž se zmíníme o třech. Všechny navazují na dílo J. Piageta (1999).
33

 

 

 

                                                 
32

 RIESMAN, D., Osamělý dav. Praha: MF, 1968. 
33

 PIAGET, J., Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. 
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Kohlbergův model morálního vývoje 

Model stojí na třech hierarchických úrovních, z nichž každá má dvě stádia. Na každém 

stádiu se důvody, které jedinec uvádí na obhajobu jednotlivých odpovědí na morální dilemata, 

stávají složitějšími. Kohlberg ujišťuje, že morální myšlení se může vyvíjet na základě 

výchovy, díky sociální interakci, kognitivním konfliktům, pozitivní morální atmosféře            

a demokratické participaci (L. Kohlberg, 1969, viz Heidbrink, H.).
34

 

Hájí na spravedlnosti založený komunitní přístup k výchově, která staví na rovnosti 

účastníků, na „vlastnictví“ rozhodování každého člena skupiny a na učiteli, který hájí zralé 

morální usuzování, ale nepředkládá mravní principy autoritativním způsobem. 

 

 První úroveň – Prekonvenční usuzování – je nejnižší úroveň morálního vývoje. 

Aktivity dětí na této úrovni nevykazují žádnou internalizaci morálních hodnot; morální 

usuzování je určováno vnějšími odměnami a tresty. 

 Konvenční usuzování – druhá úroveň – zahrnuje jedince, kteří internalizovali 

(zvnitřnili) určité standardy, ale jde o standardy druhých (rodičů, sociálních norem 

atd.).  

 Usuzování jednotlivců v rámci třetí úrovně morálního vývoje – postkonvenční 

usuzování – má komplexně internalizované morální standardy, a již žádný důvod 

založený na standardech druhých. Např. člověk, který je na šestém stádiu 

konfrontován s konfliktem mezi zákonem a etickou vědomou vůlí, bude respektovat 

etické vědomí, i když tím riskuje svou osobní pohodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 KOHLBERG, L. (viz HEIDBRINK, H., Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, 1997). 
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Stádia morálního vývoje podle L. Kohlberga 

 

Úrovně Stádia Sociální 

perspektiva 

Pojetí osoby Věk 

1. úroveň: 

Prekonvenční 

1. Orientace na 

poslušnost a trest 

Slepý egoismus V centru zájmu je jen 

vlastní já a normy 

10 let 

2. Orientace na zájem 

o sebe (Co je v tom 

pro mne) 

Instrumentální 

egoismus 

Vnímá, že (a) druzí mají 

cíle a preference;  

(b) buď se konformuje 

nebo odchyluje od norem 

2. úroveň: 

Konvenční 

3. Interpersonální 

dohoda a konformita 

(Postoj hodného 

chlapce – děvčete) 

Zaměřen/a na 

sociální vztahy 

Rozpoznává dobré a špatné 

úmysly 

13 – 14 

let 

4. Orientace na 

udržení autority         

a sociálního pořádku 

(Morálka zákona       

a řádu) 

Zaměřen/a na 

sociální systémy 

Schopnost vnímat 

abstraktní normativní 

systémy 

kolem 

20 let 

3. úroveň: 

Postkonvenční 

5. Orientace na 

sociální kontrakt 

Zaměření na 

smlouvu/dohodu 

Chápe, že dohody 

umožňují lidem rozvíjet 

pohodu a kvalitu života 

30 (asi 

15%) 

6. Univerzální etické 

principy (Principiální 

svědomí) 

Vzájemný 

respekt jako 

univerzální 

princip 

Vnímá, jak lidská 

omylnost a slabost jsou 

ovlivněny komunikací 

 

 

Selmanův model 

Svým výzkumem R. L. Selman (1980; viz P. Vacek, 2011)
35

 dospěl k názoru, že mravní 

vývoj je založen na stádiích přejímání sociálních rolí (social role taking stages), které je 

možno chápat jako spojení mezi Piagetovými stádii logického usuzování a Kohlbergovými 

stádii morálního usuzování.  

                                                 
35

 VACEK, P., Psychologie morálky a výchova charakteru žáků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 
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Jeho model sestává ze čtyř vzájemně interagujících komponent: logického usuzování, 

mravního usuzování, přejímání sociálních rolí a informací. Selman klade důraz na úlohu 

zkušenosti a učení, takže pokrok v zaujímání sociální perspektivy závisí hlavně na 

zkušenostech člověka s druhými, včetně vhodné sociální stimulace a výchovy. Postup na 

vyšší úrovně zaujímání sociální perspektivy závisí hlavně na správných sociálních 

zkušenostech.  

 

Pět stádií morálního vývoje podle Selmana: 

Stádium 0 (3 – 6 let): Děti nedovedou jasně rozlišovat mezi jejich vlastní interpretací 

situací a hlediskem druhého. 

Stádium 1 (5 – 9 let): Ačkoliv si děti uvědomují, že druzí mohou mít odlišné názory 

(hlediska) než oni, nejsou s to chápat tyto názory (hlediska). 

Stádium 2 (7 – 12 let): Starší děti a preadolescenti jsou s to nahlížet na své myšlenky a 

city z hlediska druhých, ale nejsou s to podržet obě perspektivy současně. 

Stádium 3 (10 – 15 let): Adolescenti se dokáží vymanit ze svých způsobů nahlížení i 

z hledisek druhých a dokáží zaujmout neutrální perspektivu třetí osoby. 

Stádium 4 (adolescence – dospělost): Lidé na této úrovni zralosti jsou s to chápat své 

myšlenky a jednání na více abstraktní úrovni, která zahrnuje generalizovanou societální 

perspektivu. 

 

Restův model 

Na rozdíl od Piageta a Kohlberga, kteří pojednávají o logickém a morálním usuzování, 

James Rest (viz P. Vacek, 2011)
36

 poskytuje rámec pro porozumění morálnímu chování. 

Jeho čtyřkomponentový model obsahuje (1) morální citlivost, (2) morální úsudek, (3) morální 

rozhodování a (4) morální čin. 

Rest uzavírá, že jeho návrh by měl být využit jako východisko pro formulování cílů 

programu etické výchovy. 

Efektivní výchova charakteru by měla respektovat vývojové úrovně dětí a vytvářet 

program podle nich. 

 

 

 

                                                 
36

 Tamtéž. 
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Fáze morálního rozhodování : 

 

Morální citlivost je poznání, že existuje situace, v níž morální jednání může být žádoucí a že 

takové činy mohou mít následky pro druhé. 

Morální úsudek je úsudek o tom, co je žádoucí udělat, zatímco 

Morální rozhodování zahrnuje posuzování alternativ a zvažování pro a proti ve  

světle jejich pravděpodobných následků pro aktéra a pro druhé. 

Morální čin se týká vůle a dovedností uskutečnit rozhodnutí (Rest, 1983). 

 

Vývojová typologie J. Loevingerové 

Jiný přístup k určení vývojových stupňů vypracovala J. Loevingerová (1976).
37

 Zabývá 

se otázkou, jak se během vývoje utváří v osobnosti kontrolní instance, rostoucí způsobilost 

kontrolovat své impulsy a podřizovat nižší vyššímu. Tento růst seberegulace se dá také 

charakterizovat jako vývoj jáství, svědomí, morálky, resp. jako vývoj k odpovědnosti za své 

činy a k ohleduplnosti (uvážlivosti) ve vztahu k druhým a ke světu vůbec. 

V uvažování o osobnosti jako celku budeme na tyto vývojové typy pohlížet jako na 

struktury, které se mohou v kterémkoliv vývojovém období zafixovat a přetrvávat; znamená 

to, že osobnostní vývoj se zastavil, přestože fyzicky se osobnost vyvíjí dále. Toto překlápění 

vývojového v interindividuální je stále častějším důsledkem nerovnoměrnosti v utváření 

osobnosti. 

Prvnímu roku života odpovídá stadium autistické, předsociální. Pro kojence je 

přirozené, že je pohroužen do svých pocitů, i když postupně reaguje na své blízké oživením, 

radostí a na cizí opatrnou nedůvěrou. Ustrne-li však člověk na této úrovni až do dospělosti, je 

oddělen od druhých, neumí se začlenit, je často odkázán na život v zařízení sociální péče. 

Pro druhý a třetí rok života je normální stadium impulsivní. Dítě si dělá, co si právě 

„zamane“, je ovládáno impulsy, aniž je s to zvažovat následky. Působí dojmem bezohlednosti, 

i když takto je nemůžeme hodnotit. Ustrne-li na této úrovni do dospělosti, máme před sebou 

amorálního psychopata, který neumí odkládat uspokojení svých potřeb nebo se dokonce těch 

nežádoucích vzdávat. 

Pro čtvrtý až osmý či desátý rok života je charakteristické stadium oportunistické. Dítě 

využívá příležitosti, poslouchá, jen aby se zalíbilo, jedná svévolně, cítí-li, že se na to nepřijde. 

                                                 
37

 LOVINGER, J., Ego Development. San Francisco: Jossey-Bass, 1976. 
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Jeho morálka je "vypočítavá", i když zejména tato poslední charakteristika platí až pro 

dospělé, kteří na této úrovni ustrnuli. 

Osmému či desátému až čtrnáctému či šestnáctému věkovému období je vlastní stadium 

konformní. Zde dospívající dodržuje „pravidla hry“, protože se nechce lišit, protože chce být 

jako ostatní. Ve skupině orientované sociálně prospěšně si počíná slušně, v gangu se chová 

hrubě. Ovšem velmi záleží na tom, s jakým ideálem se mladý člověk identifikuje. Mnozí lidé 

si vybírají své prostředí podle toho, s jakým typem lidí se chtějí konformovat. V dospělosti 

jde o řadového přizpůsobivého člověka. 

Po šestnáctém roce se někteří dospívající dostávají na úroveň stadia uvědomělého, 

které se vyznačuje tím, že člověk již dobře rozpoznává, co se sluší, a jedná v souladu              

s normou, protože ji schvaluje jako svou povinnost. 

Šesté stadium zahajuje období dospělosti a je označováno jako stadium seberealizující. 

Lidé, kteří se na tuto úroveň osobnostní zralosti dostali, jednají podle morálních norem proto, 

že se s nimi vnitřně ztotožnili, že to vyjadřuje jejich vnitřní smysl bytí a života, že to odpovídá 

jejich založení a tíhnutí. 

 

3. 8 Problém identity a její úlohy v jednání dětí a dospívajících 

Co je identita? Identita je vědomí totožnosti, uvědomování si, kdo jsem a „čí“ jsem; je to – 

jinak řečeno - autentičnost. Mít rozvinutou identitu znamená uvědomovat si své já, vědět, co 

činíme, stávat se sebou samým. Rozlišuje se identita: 

 osobní 

 rodová 

 sociální 

 náboženská 

 profesní 

 etnická 

 a další 

 

Sestup do hlubin nitra je zapomenutou cestou k základnímu principu své osobnosti,       

k tomu, co C. G. Jung (c.d.)
38

 nazývá „jáství“ a co staví proti vnějškové „personě“. Tento 

proces sebepoznávání probíhá v období dospívání a je často bolestný. Současný výchovný 
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systém utváření identity nijak nepodporuje, proto značné procento lidí některou ze svých 

identit nemá vůbec rozvinutou nebo ji má nějak narušenou. 

Identita se projevuje v míře sebevědomí, sebedůvěry a sebejistoty.  

Identita je podle tibetské moudrosti definovaná jako způsobilost „vydržet ve svém já“. 

(Podle R. Rohra, 2003).
39

 Uvádějí se různé formy narušení vlastní identity: 

 Sebepopření či sebezapření – což vede k sociální nejistotě, nerozhodnosti, 

chaotičnosti, plachosti a pasivitě. 

 Protože v tomto stavu je obtížné vydržet. Tito jedinci odevzdávají své já autoritám – 

často vůdcům různých sekt nebo extrémistickým hnutím. V méně nebezpečné formě 

autoritám ve své rodině.  

 Sebestřednost – narcismus – je soustředění identity na vlastní sebeúctu. Takoví jedinci 

se přeceňují, počínají si panovačně, zpupně, dávají najevo svou převahu a nadřazenost 

často nevhodným způsobem. Nejsou-li respektování, pak se často dopouštějí násilí na 

slabších a poddajných (jsou aktéry šikany). 

 

Mít rozvinutou identitu znamená učit se být autorem svých činů a směřovat k tomu, 

abychom se stali autentickými osobnostmi. Brát odpovědnost za své činy. 

Význam identity pro kvalitu života vystihl netradičně A. Gruen (2001):
40

 „Být lidským, 

mít lidskou identitu, znamená znát bolest, přiznat bezmocnost a být schopen soucitu. Pokud 

jsme dospěli k tomu, že se bojíme bolesti, bezmocnosti a soucitu, jelikož se domníváme, že 

jsou znakem slabosti, stáváme se nelidskými. Takto nelidskost bezprostředně souvisí                

s neschopností vyvinout vlastní identitu.“  

Ve výzkumné analýze odpovědí na otázku „Kdo jsem já?”, která je kladena 

v poradenské práci klientům se žádostí, aby uvažovali o sobě (viz M. Petržela, 2013)
41

 lze 

rozlišit následující kategorie odpovědí:  

 

I. Specifické obsahy jako jsou: 

 sociální identita: etnikum, do něhož jedinec patří, kulturní dědictví, pohlaví, jméno, 

občanství, bydliště, rodiště – tedy základní kategorie začlenění do společenství, 

 role a členství, věk, příbuzenské vztahy, partnerské vztahy, členství ve skupině, role 

mezi studenty, sportovní role, role v zaměstnání, odpočinek, oddávání se fantazii, 

                                                 
39

 ROHR, R., Všechno má své místo. Praha: Vyšehrad, 2003. 
40

 GRUEN, A., Šílenství normality. Praha: Lumír, 2001. 
41

 PETRŽELA, M., - Ústní sdělení, 2013. 



229 
 

 obsahy identifikací, existenciální; individuální zařazení, abstraktní kategorie, 

 personální atributy, 

 názory, zájmy a činnosti, zájmové činnosti (rekreační), estetické zájmy, intelektuální 

zájmy, sportovní zájmy, aktivní nebo pasivní účast, sexuální aktivita, morální profil, 

politické názory a činnosti, 

 majetek a prostředky, hmotné statky, socioekonomický status, 

 tělesná charakteristika, tělesná vizáž, zdraví, nemoc, fyzikální abilita a agilita, 

 meziosobní styk, pozitivní a negativní sociabilita, 

 psychický styl, pocit spokojenosti a nespokojenosti. 

 

II. (Systémový) sebecit: 

kompetence, celistvost, sebedeterminace, morální hodnota 

 

III. Speciální reference o životním cyklu: 

neutrální, negativní, pozitivní reference k procesu stárnutí, zabývání se smrtí 

 

IV. Externí reference respondenta 

názory přejaté jinými, smrt jiných osob, situační odpovědi 

 

V. Speciální bezobsažné kategorie zájmu o sebe: 

je skryt v odpovědích, uvádějících vlastnosti osobnosti (jsem bystrý…),                

v pozitivním a negativním sebehodnocení, v defenzivním sebehodnocení, 

v uvedení zálib, předmětů odporu, popisu skutečností, které dotyčný přeceňuje 

nebo podceňuje, nebo dokonce neguje. 

 

Individuace a řízení vlastního vývoje 

K poznání sil, na nichž závisí směřování k zralé dospělosti, a nejlepší způsob, jak 

poznat úlohu určitých archetypů v procesu stávání se sebou samým, je zjištění, zda se jedinec 

pokoušel o sebevýchovu. Jestliže ano, pak v jakém věkovém období, pomocí jakých technik   

a s jakým výsledkem, resp. proč rezignoval. Součástí takového sledování je i zjištění,  

 zda si člověk v některém období svého vývoje vedl deník a co si zaznamenával,  
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 zda měl nebo má životní vzory, a jestliže ano, tak v kom (herci, zpěváci, politici, 

historické osobnosti, literární postavy, rodiče nebo příbuzní, učitelé) a které jejich 

charakteristiky chce u sebe rozvinout,  

 přínosné je znát i hesla, citáty, rčení, přísloví, jimiž se člověk v životě řídí nebo je 

považuje za inspirativní a rád by se jimi řídil, ale neví, jak.  

 

Dětské (emoční) programy dosahování štěstí a jejich důsledky 

V některých studiích věnovaných přenosu osobních zkušeností z raného dětství až do 

dospělosti se pojednává o tom, jaký vliv má reakce rodičů a členů rodiny na chování dětí, jaký 

vliv má kritika či pochvala, dárky, které dostává dítě nebo jeho sourozenci atd. na další vývoj 

osobnosti. Důležité je uvědomit si, že situace dítěte, která vede k projevům navenek 

negativním, vnitřně přináší dítěti pocit satisfakce (např. to, co vyvolává závist, přináší pocit 

„je správné nenávidět“ atp.) 

Podívejme se na některé situace a jejich důsledky, jak vyplývají z poradenských 

rozhovorů: 

 Je-li dítě už v předškolním věku často chváleno za své komentáře (rodina výroky 

dítěte často glosuje výrokem „ty jsi náš malý profesor“, „ty jsi mudrlant“, apod.), 

stává se z něj pyšný a ‚namyšlený‘ člověk, často s přezíravým postojem k druhým. Je-

li naopak za své výroky n eustále kritizováno komentáři, že „tomu nerozumí“, „ať se 

neplete do debat dospělých“, může se vyvinout nadměrné sebepodceňování a 

nedostatek zvídavosti. 

 Je-li dítě často chváleno za to, jak mu chutná, roste z něj ‚labužník‘ i s rizikem vzniku 

otylosti až bulimie; je-li naopak kritizováno za to, že moc jí a na každé jídlo se vrhá, 

může se vyvinout nechutenství až anorexie. 

 Dostává-li dítě cukrovinky a různé dárky, které na něm sourozenci okamžitě loudí 

nebo dospělí v rodině naléhají, aby se rozdělil a půjčoval hračky druhým, stává se 

lakotným nebo převládne postoj samozřejmosti „Na to mám nárok.“ 

 Dostávají-li naopak od návštěv příbuzných a hostů dárky a dobroty sourozenci, stává 

se dítě závistivým. 

 Jsou-li sourozenci obdivováni, kdežto on/ona přehlíženi, stává se dítě průměrným            

a neiniciativním nebo naopak přehnaně usilovným. 

 Je-li dítě často odmítáno i v situacích, kde je oprávněné, aby bylo vyslechnuto nebo 

aby mělo přístup k tomu, co požaduje, stává se hněvivým až vzteklým. Nezřídka 
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můžeme pozorovat před výkladními skříněmi obchodu scény, kdy dítě křičí, dupe a 

dožaduje se „To chci, to mi kupte!“ 

 Je-li dítě v situaci, kdy si jej dospělí, sourozenci či vrstevníci ve školce nevšímají, 

dávají mu najevo svůj nezájem, stává se apatickým a pasivním. 

 

Je mnoho postřehů, které ukazují další souvislosti situace dítěte v raném dětství se 

strachem, lživostí a předstíráním, s autoritářstvím a despotismem apod. Na mnohé z těchto 

souvislostí poukazují poznatky psychoterapeutického směru zvaného ‚transakční analýza‘. 

(Viz např. práci T. A. Harris, 1997).
42

 Jde o oblast dosud ne zcela výzkumně ‚zmapovanou‘   

a potvrzenou, ale pro porozumění dítěti a jeho problémům je to závažná výzva ke sledování    

a analýze těchto souvislostí. 

 

Životní dráha osobnosti 

Vypovídá o utváření osobnosti, jejím dlouhodobém směřování a naplňování údělu. Je   

v ní vyjádřeno „odkud a kam člověk jde“. Promítá se v ní smysl života. Odráží osobní, 

rodovou, sociální, profesní, partnerskou, národní i náboženskou identitu. 

Největší překážkou jsou negativní vzory v médiích, nedostatek času rodičů na děti, 

formální přístup učitelů a center volného času pro děti a mládež. 

V mnoha školách se třídnické hodiny omezují jen na evidenci absencí a formulaci 

nejbližších úkolů a jen málo se věnuje pozornost na rozhovoru založenému rozboru 

negativních událostí ve třídě, ale i průběžného vyjadřování ocenění za dobré skutky. 

Nestačí slovní poučování, výzvy a varování. Bylo by zajímavé zařídit, aby na 

viditelných místech ve třídách, ve veřejných prostorách, v čekárnách, v nákupních centrech, 

na hřištích atd. byly ve stručné a srozumitelné podobě vyvěšeny práva a povinnosti. 

 

V následujících odstavcích shrneme nejnovější poznatky o vývojových fázích etické 

kultury osobnosti. I když formulují poněkud odlišným způsobem jednotlivé úrovně morálky, 

představují významný podnět jednak pro zhodnocení etické úrovně dětí a mládeže, s níž 

pracujeme, a jednak jsou námětem k vypracování rozvojových programů. 
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4. Co podporuje a co překáží rozvíjení etické a sociální kultury 

osobnosti 

V této kapitole nahlédneme do složitého přediva životní historie a situací člověka, které 

osobnost utvářejí a které vymezují podmínky pro její rozvoj a aktivity. Zaměříme se na ty 

činitele utváření osobnosti a na nejdůležitější vlastnosti situací, které ovlivňují eticky              

a občansky relevantní chování, a je proto nezbytné k nim přihlížet při respektování                 

a uplatňování práv. Zaměříme se na ty faktory a podmínky, které jsou často absolutizovány      

a přeceňovány, ale také na ty, které jsou naopak podceňovány, a budeme specifikovat, co 

člověka pozitivně formuje a co jej deformuje. Budeme konkretizovat několik následujících 

myšlenek, které se již staly aforismy: 

 

V lidských bytostech geny nepředpisují sociální chování. Generují organické procesy, 

které vyžadují podnětného prostředí kultury pro formování lidské mysli a zaměření její 

činnosti. (Ch. Lumsden, E. Wilson) 

Prostředí, ve kterém se člověk zdržuje většinu dne, určuje jeho charakter. (Antifones) 

Společenské prostředí dává lidské duši základní tón a definitivní podobu. Právě ono, 

zejména v letech dětství, vytváří ty rozhodující brázdy, které navždy předurčují rozum             

a svědomí člověka. (Pitirim Sorokin) 

Pochopit osobnost člověka je možno jen, když se nám podaří uvidět ji v síti mezilidských 

vztahů, které tvoří složitou mnohaúrovňovou strukturu skupiny. (A. V. Petrovskij) 

 

4. 1 Utváření osobnosti 

Od okamžiku početí je osobnost vystavena působení nesmírného množství podnětů, které se 

vyskytují buď jednorázově a na okamžik, nebo působí víceméně dlouhodobě, permanentně,   

a které vývoj a utváření jedince bud přímo vyvolávají nebo aspoň usměrňují a modifikují. 

Jednorázovou událostí je např. úmrtí matky, ale jeho účinky může jedinec pociťovat po 

mnoho let. Okamžik trvá třeba zemětřesení, ale může být pro jedince zdrojem celoživotní 

úzkosti. Dlouhodobý je styl rodinné výchovy, na nějž se dítě buď adaptuje, nebo s ním stále 

bojuje. 

Tak jako neexistují na světě dvě úplně stejné osobnosti, neexistují ani stejné vývojové 

podmínky a životní okolnosti pro různé lidi. 

Povrchní a necvičený pozorovatel ovšem rozdíly v činitelích utvářejících osobnost 

zpočátku nevidí. Tak se např. domnívá, že jednovaječná dvojčata mají úplně stejné rodinné 
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prostředí, a teprve zevrubnější pohled ukáže, že jedno je oblíbenější otcem, druhému se více 

věnuje matka, jedno je peskováno za nepořádek, který zanechalo v dětském pokoji, druhé je 

chváleno za to, že jako první dojedlo oběd atd. 

Účinek jednotlivých podnětů je často rozdílný podle doby působení (věku jedince)          

i podle konstelace jiných podnětů a již vytvořených vnitřních podmínek v osobnosti.                

I u člověka se v této souvislosti hovoří o obdobích zvýšené vnímavosti, v nichž i méně 

intenzivní podněty vyvolávají rozhodující účinky nebo v nichž je jedinec specificky citlivý na 

určitou formu a obsah podnětů (viz dále). 

Jednotlivé působivší a působící podněty jsou evidovány v dlouhodobé paměti (tzn. na 

biologické a nevědomé úrovni) a vytvářejí tak osobní historii jedince, která kdykoliv může 

rovněž působit jako specifický podnět interferující s aktuálními podněty a moderující jejich 

účinnost. Tato osobní historie je vlastně částí vnitřních podmínek osobnosti. C. G. Jung         

(c. d.)
43

 v této souvislosti říká: “… vždycky zapomínáme, že naše vědomí je pouze povrch, 

naše vědomí je předvoj naší psychologické existence. Naše hlava je pouze jeden konec, ale za 

naším vědomím je dlouhý historický ‚ohon‘, ‚ocasní část‘ váhání a slabostí, komplexů, 

předsudků a různých dědictví a my stále děláme svá rozhodnutí bez nich. Vždy si myslíme, že 

si to můžeme namířit přímo navzdory našim nedostatkům, ale ony hodně tíží a my často 

vykolejíme předtím, než dosáhneme svého cíle proto, že jsme nebrali ohled na chvost své 

osobní historie.” 

B. G. Ananjev (1969)
44

 upozorňuje, že faktory působící na osobnost nemají jen svůj 

samostatný význam jako momenty utváření osobnosti – subjektu, ale že jsou to i síly, které 

ovlivňují organický vývoj člověka v určitých momentech jeho ontogeneze. Jako determinanty 

tohoto vývoje hrají úlohu stimulátorů (napomáhajících procesu růstu a dozrávání), nebo 

naopak úlohu stresorů a depresorů (které brzdí tyto procesy nebo dokonce vedou k jejich 

zvratu) a v řadě případů i úlohu katalyzátorů (zrychlujících působení jiných faktorů - včetně 

fyzikálně chemických - na tyto procesy). Stejně tak by bylo možno hovořit o faktorech 

kompenzujících negativní působení škodlivých činitelů atd. 

Čím konkrétněji a detailněji analyzujeme činitele vývoje, tím je rozlišujeme na více 

jednotlivě působících vlivů, a tím přesněji poznáváme jejich specifické působení na osobnost. 

Jestliže zjišťujeme činitele vývoje a současně životní okolnosti, máme přitom na zřeteli 

všechny vlivy a události, které od početí až po přítomnost nějak významně působily – ať už 

dlouhodobě nebo jednorázově – na tempo vývoje a kvalitu utváření osobnosti. 

                                                 
43

 JUNG, C., G., Analytická psychologie – její teorie a praxe. Praha: Academia, 1992. 
44

 ANAJEV, B., G., Človek ako predmet poznania. Bratislava: PDT, 1980. 



234 
 

Abychom se v rozmanitosti působících vlivů vyznali a mohli je přehledně popsat, 

sdružujeme je do kategorií podle vnitřní příbuznosti. 

Nejhrubší rozdělení, v němž se ztrácí specifičnost jednotlivých vlivů, rozlišuje: 

dědičnost, prostředí a výchovu. Z jiného hlediska rozeznáváme (1) přírodní faktory, které 

zahrnují dědičnost, vrozené vlohy, prodělaná onemocnění, výživu, přírodní prostředí;           

(2) společenské faktory, jako je rodina, škola, širší společenské prostředí, civilizace a kultura; 

(3) výchova jako záměrné organizované působení, uplatňující se v rodině, ve škole i v širším 

prostředí. 

Rozlišujeme-li činitele vývoje na jednotlivé působící vlivy, neznamená to, že bychom je 

považovali za odděleně působící, ale naopak: chápeme tyto faktory dynamicky, tj. jako 

vzájemně se podmiňující a ovlivňující ve své výsledné účinnosti, a vycházíme z předpokladu, 

že negativní vlivy mohou být ve vývoji kompenzovány jinými pozitivními, jež záměrně volí 

výchova, nápravné působení nebo léčba, takže s výjimkou několika dědičných nebo 

progresivních onemocnění je osud každého člověka pozitivně ovlivnitelný. 

Všimněme si vzájemného působení jednotlivých vlivů na několika příkladech, které 

nám zároveň ukazují, jakým způsobem je třeba provádět analýzu jejich přediva. 

Dobrý kolektiv posiluje působení dobré rodinné výchovy. Nevhodní kamarádi               

a nevhodné působení sociálních sítí a medií oslabují vliv záměrného výchovného působení. 

Nedostatek jódu v potravě vyvolává poruchu štítné žlázy. Porušená hormonální 

rovnováha podmiňuje poruchu látkové výměny, tělesné a duševní výkonnosti. Z toho pak 

vyplývají změny sebecitu, intelektuální výkonnosti a nakonec se na této základně mohou 

rozvíjet poruchy chování, jestliže jsou změny výkonnosti hodnoceny okolím jako lenost a ne 

jako nemoc. (Zde vidíme názorně složitý řetěz vzájemně se vršících vlivů a jejich účinků,        

z nichž každý je podnětem následujícího.) Je též doloženo, že nedostatek jódu v potravě 

matky během těhotenství signifikantně snižuje úroveň IQ budoucího dítěte. 

Vrozená dispozice k neuróze může být posilována životem v rozvrácené rodině             

a potlačována optimální výchovou a správným denním režimem. 

Tvrdá a nevlídná výchova v rodině může být kompenzována zvýšenou odolností vůči 

zátěžovým situacím nebo kvalitní osobností učitele. 

Účinek výchovy významně závisí i na temperamentu. Přísnost a despotismus vyvolají       

u slabšího typu plachost, utlumenost a vyhýbavé adaptační dynamismy, kdežto u typu silného 

hrubost, neposlušnost, vzdorovitost atd. 

Řekli jsme již, že některé vlivy působí dlouhodobě (např. tělesná vada, nevhodná 

rodinná konstelace), jiné krátkodobě, jednorázově (např. potrestání, zákaz činnosti). Délka 



235 
 

působení nemusí nijak souviset se závažností účinku. Účinnost vlivu spíše závisí na tzv. 

senzitivní fázi ve vývoji, tj. na časově dosti krátce vymezeném úseku zvýšené vnímavosti 

jedince na určité druhy podnětů, před touto fází a po ní jsou tytéž vlivy méně účinné nebo 

dokonce neúčinné. 

Tak bylo např. dokázáno, že ve 4. a 5. roce života je dítě ve zvýšené míře citlivé na 

vlivy porušující rodinné soužití a harmonii domova.  

Ve 13. - 15. roce dospívající zvýšeně citlivě reaguje na nespravedlivé či nečestné 

jednání ze strany dospělých. 

Uvedené vlivy se zvláště v těchto obdobích vývoje podílejí na vývoji delikvence, ale       

i na jiných poruchách charakteru. Popsaná zákonitost může být vyjádřena i takto:  Tytéž vlivy 

působí na utváření osobnosti v různých obdobích vývoje různě. Např. mladší školák 

znechuceně odloží román se sociální tématikou, kdežto adolescent jej bude napjatě číst. 

Výstižně charakterizuje pravděpodobnostní charakter účinku vlivu vývojových činitelů 

J. Souček (1961): „Společenské podmínky a výchovné působení mohou být příznivé nebo 

nepříznivé, tj. mohou přispět k všestrannému a harmonickému vývoji osobnosti, přispět 

k jejímu duševnímu zdraví, avšak stejně tak ji mohou ohrozit, vyvrátit z rovnováhy, způsobit 

poruchu jednání apod. Účinek řekněme filmu může být zcela protikladný záměru tvůrce filmu 

nebo záměru těch, kteří film pro mladého člověka povolili. Objektivně zdánlivě velmi 

příznivé podmínky (pohodlné prostředí, množství krásných dojmů, přívětivé, přelaskavé 

jednání) může vyvolat zcela nepříznivé účinky, neboť mohou mladého člověka zchoulostivět, 

podlomit jeho aktivitu, vést k hledání senzačních prvků v dojmech atd. Tvrdé podmínky, 

přísné zacházení, ostřejší slova apod. mohou mít zase naopak účinek příznivý. Výchovný vliv 

je příznivý nebo nepříznivý podle toho, jak ho žák přijme a jak na něj zapůsobí.” 

 

Jak charakterizujeme činitele utváření osobnosti? 

Ve výkladech o utváření osobnosti je zvykem popisovat činitele vývoje v rámci 

anamnézy, kde je obvykle spojen popis činitele s líčením jeho účinku a ztrácí se tak 

systémové hledisko. Někdy se postupuje tak, že se uvádějí činitelé podle doby a délky trvání 

(chronologicky), někdy podle důležitosti, jindy podle obsahu a povahy vyvolaných účinků. 

Účelné je postupovat od biologických a svým účinkem formálních činitelů přes přírodní 

vlivy k činitelům společenským, které obsahově vytvářejí svět psychiky. Tento postup 

dovoluje plynuleji přejít k rozboru typických životních situací. 

V konkrétních charakteristikách případů se evidují jen ty poznatky, které jsou bezpečně 

ověřené. Nejsme-li si jisti spolehlivostí a platností některých zjištění, a přesto je považujeme 
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za závažné pro vysvětlení některé stránky osobnosti, je důležité zmínit problematičnost 

účinku daného činitele vhodnou uvozovací větou. 

Pro prognózu dalšího vývoje osobnosti v konkrétních případech je nesmírně důležité 

umět zhodnotit, které z působících vlivů jsou protektivní a které rizikové. Pokud jde o vlivy 

prostředí, o mnoha z nich nelze obecně a apriorně říci, zda jednoznačně chrání vývoj jedince 

před deviací, anebo naopak představují riziko vývojového selhání či rozvinutí zcestného nebo 

retardovaného vývoje. 

Pro vědeckou analýzu faktorů utváření osobnosti se zdá být nejpromyšlenější rozlišení 

kvalit osobnosti podle toho, jaké třídy vlivů je vyvolaly. S využitím poznatků biologie 

můžeme rozlišovat charakteristiky (1) zděděné‚ (2) vrozené, (3) kongenitální, (4) konstituční, 

a (5) získané, přičemž první tři a částečně i čtvrtý se souhrnně označuje jako genotyp              

a získané znaky s částečným podílem konstitučních znaků tvoří fenotyp. Je však třeba si 

uvědomit, že všechny dříve vzniklé znaky se podílejí na formování pozdějších a představují 

jejich modulující podíl, který někdy i brání ve vytváření jedněch nebo usnadňuje vznik jiných 

získaných znaků. 

V psychologii ovšem podíl přímých genotypických charakteristik obtížně zjišťujeme, 

neboť nesmírná plasticita vývoje osobnosti fenotypicky překrývá genotypické znaky. Schéma 

na obrázku č. 1 ukazuje kategorie činitelů, které determinují vznik a utváření jednotlivých tříd 

znaků. 

Jestliže se v raném věku fenotypické utváření osobnosti uskutečňuje převážně na 

základě mechanismu nápodoby a imprintingu, tj. přímého osvojování zkušenosti 

observačním učením, později přejímá vedoucí roli při osvojování a výstavbě získaných 

charakteristik osobnosti socializace, tj. identifikace se vzorem. K tomu se přidávají                 

i komplexnější formy sociálního učení, které se uplatňují v zužitkování situačního tlaku, 

příležitostí k získávání zkušeností, vlivu médií atd. Obecnou zákonitostí řídící utváření 

charakteristik osobnosti je princip interiorizace, který popsal L. S. Vygotskij (1932) a který 

znamená, že to, co je na počátku vývoje vnější okolností, se postupně stává osobnostním 

rysem, návykem, dispozicí. Uvedenými cestami se vytvářejí především kognitivní obsahy 

mysli a charakter osobnosti, tedy základní životní zkušenosti, zásady a postoje. Popsané 

kategorie činitelů lze shrnout do souboru variabilních vlivů prostředí. 
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Obr č. 1 Činitelé utváření osobnosti a znaky jedince 

 

 Formální stránka osobnosti, k níž lze řadit vitalitu, temperament, kapacitu intelektu    

a částečně i kognitivní a akční styly, je více určována dědičností, je tedy dána genotypem, 

mutacemi genů, prenatálními a perinatálními podmínkami a konstantními vlivy prostředí. 

Avšak významnou úlohu prostředí – i co se týče utváření formálních jednotek osobnosti 

– dokládají experimenty, které byly ve dvacátých letech prováděny v laboratoři pro výzkum 

vyšší nervové činnosti I. P. Pavlova, když ještě nebyla genetika v Rusku zavržena. 

Rozdělovali náhodně štěňata výzkumných psů na jedince, které nechali žít v jámách ve tmě                   

a nečistotách, a na jedince, kteří vyrůstali v přirozených podmínkách na svobodě. Ukázalo se, 

že psi vystavení senzorické a motorické deprivaci se vyvíjeli pomaleji, vznikal u nich 

syndrom celkové vývojové retardace, temperamentové pasivity, plachosti, neurotičnosti – 

syndrom, který se nyní nazývá ‚naučená bezmocnost‘. V sedmdesátých letech bylo zjištěno, 

že zvířata umístěná do podnětově ‚obohaceného‘ prostředí mají větší mozkovou kůru než 

ostatní zvířata z kontrolní skupiny. 
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Zobecníme-li výsledky obou těchto reprezentativních výzkumů, můžeme oprávněně 

předpokládat, že zásadním činitelem ovlivňujícím intelekt a chování je bohatost a podnětnost 

raného prostředí živé bytosti. Malé děti vychovávané v prostředí, které by se dalo nazvat 

nepodnětným, tj. v podmínkách nedostatečné stimulace, chudoby, nepřítomnosti sociální 

citlivosti, se s velkou pravděpodobností nenaučí využívat svých možností. V takovém 

prostředí se pak rozvíjí osobnost vyznačující se opatrností, konzervativností, pasivitou            

a nedostatečnou zvídavostí. Převažuje-li v prostředí nevypočitatelné jednání dospělých, útlak, 

zastrašování, posiluje se buď neurotičnost až disponovanost k psychóze, nebo – v interakci 

s převahou velké vitality a cholerickými komponenty temperamentu – se utváří dispozice 

k agresivnímu, aktivně negativistickému řešení životních problémů. 

Na druhé straně děti vychovávané v sociálně citlivém, složitém a sociálně stimulujícím 

prostředí mají předpoklady rozvíjet diferencovanou, pozitivně integrovanou osobnost. Když 

dokáží přimět své okolí k pozitivní sociální stimulaci, přestávají být závislé na svých rodičích 

dříve než jejich vrstevníci. Mohou si dovolit projevovat zvídavost, explorativní chování 

(poznávací dychtivost) a fantazii při rozvíjení svého vztahu k životu i k řešení různých otázek. 

To vše může přispívat ke změnám v mozku. A dále už můžeme konsttruovat  jen hypotézy. 

Není však vůbec vyloučeno, že rozumné prostředí může mít za následek zvětšení mozkové 

kůry. Díky složitému prostředí by se mohl stát sofistikovanějším i sám člověk.
45

  

Protože lze těžko odlišit, co je v prostředí konstantní a co variabilní, a protože se 

fyzické (přírodní) a sociální složky prostředí tak těsně vzájemně propojují, uvádí mnoho 

klasifikací rozlišení kategorií prostředí, které akcentuje spíše formální aspekty. 

Sociální pedagogika široce využívá systém typologie prostředí navržený J. Pietrem 

(…),
46

 jehož základem je postupně se zvětšující vzdálenost kategorií prostředí od 

zkoumaného jedince. 

 

Mikroprostředí představuje prostorový rámec života jedince, jakožto i jako člena malé 

sociální skupiny (rodiny, malého pracovního kolektivu apod.). Jde o prostředí osobní,     v 

němž působí vše, co jedince bezprostředně obklopuje na úrovni materiální, sociální              i 

kulturní, vše, co má přímý a bezprostřední vliv (velikost bytu, kulturní vybavenost, počet osob 

a jejich vzájemné vztahy i vztahy zaujímané k jedinci atd.). 

 

                                                 
45

 Zobecnění z výzkumu výše uvedených autorů, které podává A. Toffler v práci The Third Wawe. N. Y. 1983. 
46

 PIETER, J., Wstęp do nauki o osobowości. Katowice: Uniwersytetu Śląskiego, 1969. 
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Semiprostředí, tj. začlenění malé sociální skupiny do širšího prostorově vymezeného 

společenství (obytný blok, malá ves, závod, škola). Jde o prostředí místní, lokální, kde hraje 

roli vzdálenost, občanská vybavenost, mezilidské (sousedské) vztahy, kulturní příležitosti, 

tradice apod. 

 

Mezoprostředí je tvořeno krajinou, okresem a městem, roli zde hraje typ a hustota 

osídlení, pracovní příležitosti, doprava, pracovní příležitosti, hygiena, kulturní a vzdělávací 

příležitosti, postavení v rámci státu apod. 

 

Makroprostředí zahrnuje již větší území až po stát či část kontinentu. Na jedince 

většinou nepůsobí přímo, ale přes prostředí sdružené, osobní. Svoji roli však hraje v měřítku 

společenskoekonomické formace a historie, která ovlivňuje postavení a společenské vědomí  

jedince. 

 

Globální prostředí se stále více chápe jako celý kontinent či dokonce svět nebo vesmír. 

Ukazuje se, že v rovině ekologické a boje za mír a proti válce i v rovině celkového pokroku 

lidstva se na této úrovni existující tzv. globální problémy dotýkají každého jedince. 

 

 Bio-psycho-sociální teorie T. Millona 

Přístup analyzující činitele utvářející osobnost v odstupu od konkrétních obsahů 

působících podnětů je zdařile konkretizován v teorii T. Millona (1990),
47

 která sjednocuje 

biosociální pojetí a poznatky teorie učení. 

Autor předpokládá, že jak podnětová deprivace, tak supersaturace vyvolávají 

specifické účinky v závislosti na stupni zralosti a připravenosti nervového systému. I když lze 

jeho přístupu leccos vytknout z hlediska teoretického, v praxi umožňuje překvapivě zdařile 

usuzovat “oběma směry”, tj. postdiktivně i prediktivně. Máme-li před sebou dospělého 

jedince se specifickými vlastnostmi, můžeme usuzovat, v kterém období vývoje byl 

deprivován nebo nepřiměřeně zatěžován. Máme-li před sebou dítě v určitém období vývoje     

a víme-li, jak přiměřené je podnětové zatížení, můžeme odhadovat, jaké charakteristiky se      

u něho budou v dalším vývoji upevňovat. 

Millonovu představu o specifických účincích deprivace a supersaturace v interakci 

s vývojovou citlivostí můžeme znázornit teoretickou rovnicí, kterou ukazuje obr. č. 2 

                                                 
47

 MILLON, T., Toward a New Personology - An Evolutionary Model. New York: J. Wiley, 1990. 
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Obr. č. 2 Millonovo pojetí utváření osobnosti 

 

Deprivace je komplexní a dlouhodobý nedostatek žádoucích formativních podnětů        

v oblasti senzorické, intelektové, sociální, citové či motorické a řečové, který vyvolává stav 

frustrace a poruchy tempa i kvality vývoje. 

Důsledky neuspokojování základních potřeb se podle autora projevují trojím způsobem, 

podle toho, jak dlouho trvá, jak je intenzivní a o jaké potřeby jde. 

Krátkodobé, částečné či přerušované uspokojování potřeb vede nejprve ke zvýšení 

aktivace. Jedinec vyvíjí zvýšené úsilí, aby si zabezpečil uspokojení potřeby. Neúspěšnost úsilí 

pak zvyšuje emotivitu a úzkost. 

Chronické, dlouhodobé neuspokojování potřeb vede k jejich “vyhasnutí”. Projevuje se 

regresí v komunikaci, apatií, zaměřením na svět věcí, necitlivostí k lidem. 

Neuspokojení psychogenních a sociogenních potřeb je často kompenzováno volbou 

náhradních cílů i způsobů uspokojování. Toto řešení je však většinou méně produktivní     a 

vede k ochuzování a zplošťování osobnosti. 

 

Supersaturace je méně prozkoumaná než deprivace. Chápeme ji jako přetěžování 

podněty, které jsou buď časově, kvantitativně, věkově či sociálně nepřiměřené. Supersaturace 

vede k tomu, že osobnost “vypíná”, uzavírá se vůči určitým podnětům nebo je nezačleňuje do 

své zkušenosti.  Někdy je ovšem efekt supersaturace destruktivní v tom, že osobnost se stává 

povrchní, “vyprazdňuje se”, orientuje na povrchní uspokojování nároků “jenom tak, aby se 

neřeklo”, bez vnitřní identifikace s obsahem, který má být osvojen a který se má stát součástí 

charakteru či dovedností a návyků.  

Millon předpokládá, že o tom, jak bude jedinec na deprivaci nebo supersaturaci 

reagovat, rozhoduje jeho životní verva, vitalita i struktura temperamentu a úroveň intelektu. 

Nejde tedy o fatální determinaci. Podrobně pak charakterizuje tři neuropsychická stadia 
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zvýšené vnímavosti. Biosociální  orientace se projevuje tím, že vždy zdůrazňuje aspekt 

neurální zralosti a dominující sociální interakce. 

 

I. Stadium vymezené jako senzorické připoutání převládá přibližně od narození do osmácti 

měsíců. Vyznačuje se rychlým zráním neurálních struktur umožňujících vývoj senzoriky a 

dále připoutaností a závislostí dítěte na druhých. 

 

II. Stadium začíná zhruba ve 12. měsíci a svého vrcholu dosahuje v šestém roce. Millon je 

nazývá periodou senzomotorické autonomie, neboť se vyznačuje rychlou diferenciací 

motorických schopností a jejich koordinací s už fungujícími senzorickými  procesy. Tím se 

dítě stává způsobilejší autonomní lokomoce, manipulace a verbalizace ve vzrůstajícím počtu 

dovedností a též k zahájení školní docházky. 

 

III. stadium se týká intrakortikální iniciativy. Začíná se prosazovat od čtyř let do konce 

adolescence. Vývojového vrcholu dosahuje kolem 14 let. V tomto období probíhá vývoj 

nejvyšších korových center, která jedinci umožňují reagovat, plánovat a jednat nezávisle na 

supervizi dospělých. Integrace vytvořená v předchozích obdobích se dostává na vyšší úroveň. 

 

Deprivace i supersaturace vyúsťují v maladaptaci různého charakteru 

 

 Deprivace ve fázi senzorického připoutání se projevuje deficitem dovednosti 

efektivně vnímat (dívá se a nevidí, nevšímavost, povrchnost) a zjevně narušenou 

interpersonální citlivostí a chudobou repertoáru sociálního chování. Supersaturace 

v tomto období vyúsťuje v hypersenzitivitu, v činnosti vyhledávání podnětů 

(zvědavost) a v abnormální sociální závislost. 

 Nedostatek stimulace ve fázi senzomotorické autonomie vede k deficitu autonomie 

chování, k nedostatečnému rozvoji explorační aktivity a kompetencí; charakteristická 

bude plachost a submisivita. Naopak nadměrné bohatství podnětů může vést k 

nekontrolované sebeexpresi, narcismu a sociální neodpovědnosti. 

 Mezi důsledky deprivace v průběhu stadia intrakortikální iniciativy patří difuse 

identity, neschopnost jedince vytvořit si integrovaný a konzistentní cíl, neúspěšnost při 

“kanalizování” a řízení vlastní energie, schopností a impulzů. Výsledkem nadměrné 

stimulace je “přeučenost” a nadměrná poslušnost, což je doprovázeno ztrátou 

spontaneity, flexibility a tvořivosti.  
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Geny a memy jako nositelé formativních informací 

Psychologie osobnosti hledá v předivu faktorů a podmínek formujících osobnost jednak 

podíl dědičnosti, který je zprostředkován geny, jednak podíl socializace, který je 

zprostředkován memy. Na úlohu memů jako jednotek zkušenosti, upozornil                         

M. Csikszentmihalyi (1993),
48

 který poznamenává, že tento konstrukt použil v sedmdesátých 

letech britský biolog Richard Dawkins, aby zdůraznil vliv kulturních instrukcí předávaných 

z generace na generaci příkladem a nápodobou. 

Psychologie individuálních rozdílů mezi lidmi konstatuje, že rozhodující zdroj 

povahových odlišností tkví v socializaci (v tradici a zvycích, které jsou přenášeny                         

a udržovány memy, nikoliv však geny), ve výchově a v individuaci. Genetické vysvětlování 

psychických rozdílů mezi lidmi končí dříve nebo později v rezignaci na možnost změny 

osobnosti. O vlastnostech osobnosti rozhodují spíše memy. 

 

4. 2 Obecné poznatky o vlivu způsobů výchovy na rozvoj osobnosti dětí        

a mládeže 

Výchovný styl a jeho důsledky ve výchově rodinné, školní a mimoškolní je perfektně 

vystižen v tezích R. Dreikurse, které uvádějí publikace věnované pedagogickým aplikacím 

koncepce individuální psychologie vytvořené A. Adlerem (viz Dinkmeyer, D., McKay, 

1996).
49

 

Žije-li dítě v ovzduší kritiky, učí se odsuzovat druhé; 

žije-li dítě v ovzduší nevraživosti, učí se nenávidět; 

žije-li dítě v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě; 

žije-li dítě v ovzduší výčitek, učí se pociťovat vinu; 

žije-li dítě v ovzduší snášenlivosti, učí se být trpělivé; 

žije-li dítě v ovzduší povzbuzování, učí se smělosti; 

žije-li dítě v ovzduší oceňování, učí se kladně hodnotit druhé; 

žije-li dítě v ovzduší přímosti, učí se být spravedlivé; 

žije-li dítě v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat druhým; 

žije-li dítě v ovzduší uznání, učí se sebedůvěře; 

žije-li dítě v ovzduší přátelství a lásky, učí se nacházet a projevovat lásku ve světě.  

 

                                                 
48

 CSIKSZENTMIHALYI, M., O štěstí a smyslu života. Praha: NLN, 1996. 
49

 DINKMEYER, D., MCKAY, G., D., Efektivní výchova krok za krokem. Praha: Portál, 1996. 
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Tento přehled negativních aktivit rodičů, učitelů i dospělých vůbec je tak výstižný, že 

by měl být součástí programů pro všechny dospělé, kteří pracují s dětmi.  

 

Socializace, výchova, individuace 

Výstavba a rozvoj obsahových jednotek a složek osobnosti jako jsou zaměřenost, 

styly zvládání, zkušenosti, znalosti a dovednosti se uskutečňuje v síti socializačních vlivů 

s jejich často živelnými a neplánovanými situacemi na jedné straně a organizovanými 

formami výchovy na straně druhé. V období dospívání k tomu přistupuje individuace jako 

další formativní proces, který však bývá mnohdy nedokončen, neboť vyžaduje volní úsilí       

a reflexy – tedy psychické děje, které nejsou duchem doby podporovány. 

 

Výchovné cíle, postoje rodičů a způsoby výchovy v rodině 

Pro pochopení osobnosti je podstatné mít co nejvíc informací o výchovných cílech        

a způsobech výchovy v rodině, o materiálních, psychických i duchovních podmínkách života 

rodiny. 

V některých psychoterapeutických školách se používá technika vzpomínek na raná 

léta dětství, které jsou nestrukturovanou formou zjišťování situace dětství. Umí-li pracovník 

s lidmi vyhodnocovat informace, které mnohdy člověk o svém dětství řekne i v diagnosticky 

nebo terapeuticky nezaměřeném rozhovoru, je to přínos pro mapování těch činitelů utváření 

osobnosti, které jsou s rodinou spjaty. 

Pro poznání vlivů, které člověka formovaly, je důležité vědět, zda rodiče měli představu 

o tom, co ze svého dítěte chtějí mít a jak jej k tomuto cíli přivést. Zjišťujeme, zda se ve svých 

představách shodovali mezi sebou a s prarodiči, zda jejich představa byla v souladu s názorem 

školy na možnosti a rizika osobnosti zkoumaného člověka v době dětství. 

Mnoho souvislostí s povahou člověka v dospělosti nalezneme, máme-li možnost zjistit, 

zda dítě žilo v ovzduší ‚kultu věcí‘ a přehnaného zdůrazňování čistoty a opatrnosti, aby se 

v bytě nic nepoškodilo. Takoví lidé jsou buď přehnaně úzkostní a puntičkáři nebo naopak 

velkorysí až nedbalí k materiálním hodnotám. Orientace na psychosociální vztahy, na 

vzájemnost, na společné trávení volného času rozhovory a domácími zábavami se rovněž 

podílí na odpovídajícím scénáři a repertoáru chování. Duchovní klima rodiny - věnování se 

hudbě, poezii, umění vůbec, společné modlitby a návštěvy náboženských obřadů, vedení 

k etické kultuře osobnosti a k respektování duchovních hodnot. Pokud jsou tyto cíle 

prezentovány přiměřeně věku a se smyslem pro dětskou vnímavost, přispívají k formování 

zralé optimální osobnosti. 
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Je mnoho typologií způsobů výchovy. Zdařilý model vytvořili A. Roe a M. Siegelman 

(1963).
50

 Autoři přepokládají, že styly výchovy vyvěrají ze základní jádrové osobnostní 

polarity vřelosti a chladu.  

 Převažuje-li chlad, chová se rodič zdrženlivě, což se na úrovni způsobů výchovy 

manifestuje jako odmítání nebo zanedbávání.  

 Převažuje-li vřelost, projevuje se to akceptujícími postoji, které se ve způsobech 

výchovy konkretizují jako povolování nebo láska.  

 Je-li rodič ambivalentní, jsou-li v jádru jeho osobnosti vřelost i chlad zastoupeny více 

méně rovnoměrně, koncentruje se citově na dítě. Taková orientace může při uplatnění 

chladu dostat podobu vyžadujícího způsobu výchovy a při uplatnění vřelosti podobu 

ochraňujícího způsobu výchovy. 

 

V reálných interakcích s dítětem se příslušné styly výchovy dále specifikují. Jsou 

rodiče, kteří si libují v tělesných nebo symbolických trestech, neustále něco vyčítají, 

domlouvají a nadávají. Jsou rodiče, kteří své dítě nechávají na pospas. Takové dítě pak 

vychovává ‚ulice‘, sousedé, starší sourozenci. 

Někteří rodiče si kupují poslušnost dítěte neúměrnými dárky, plní každé jeho přání, nic 

nedokáží zakázat. Z takových dětí vyrůstají samolibí a sebestřední jedinci. 

Umění zralé lásky, tj. kombinace akceptace, úcty k osobnosti a sounáležitosti založené 

na opravdové intimitě, je výchovný způsob, který patří spíše k výjimečným, ale který 

zaručuje, že takto vychovávaný jedinec má šanci vyrůst v harmonickou osobnost. Náročná 

výchova, zejména když nerespektuje možnosti dítěte, bere dítěti radost ze života a deformuje 

výstavbu takových rysů osobnosti jako je spontaneita, opravdovost a bezprostřednost. Životní 

dráha takto vychovávaných lidí se vyznačuje orientací na výkon bez schopnosti těšit se 

z dosažených výsledků. 

Rodiče, kteří své dítě příliš ochraňují, je ve skutečnosti ‚rozmazlují‘ a znesnadňují mu 

vývoj k samostatnosti a odpovědnosti. 

Pro poznání směrů rozvoje takových charakteristik osobnosti jako je snaha po 

vyniknutí, orientace na úspěšný výkon, smysl pro spolupráci, ochota respektovat oprávněné 

zájmy druhých a další má silný vliv sourozenecká konstelace, na kterou poukázala 

adlerovská individuální psychologie. 

 

                                                 
50

 ROE, A., SIEGELMAN, M., A parent-child relations questionnaire. Child Development, 34, s. 355-369. 
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Vzdělávání a výchova ve škole 

Formativní vliv školy je sledován převážně z hlediska kurikulárního, tj. se zřetelem 

k didaktickým požadavkům a k jejich naplňování. Málo se sledují souvislosti mezi tím, jak je 

člověk jako spolužák přijímán ostatními spolužáky, jaké postavení má ve třídě, jak je 

identifikován s rolí žáka, jak je akceptován učiteli, jak reagují rodiče na jeho školní výsledky 

a problémy.  

I pokud jde o typologii učitelů, většinou se zkoumá, zda je učitel orientován na učivo 

nebo na proces vyučování a na interakci se žáky. Málo se využívají poznatky o vlivu 

harmoničnosti a vyrovnanosti osobnosti učitele na žáky. Z poznatků L. Míčka (1997)
51

 

jednoznačně vyplývá, že neurotický učitel na 1. stupni školy velmi brzy zneurotizuje více než 

30% žáků. Závažné jsou i poznatky o ‚vyhoření‘ učitelů, které se projevuje depersonalizací 

(mluví o žácích ‚ten dyslektik v zadní lavici‘, ‚ten špindíra u okna‘), uzavíráním se a nakonec 

apatií. 

F. N. Kerlinger (1972)
52

 zkoumal vliv striktnosti a permisivnosti  učitele. Oba tyto 

protikladné styly ještě rozlišil podle toho, kde je učitel nejvíce uplatňuje, zda v orientaci na 

učivo a učební program, v interpersonálních vztazích, v orientaci na normy či ve 

zdůrazňování autority a kázně. 

Málo se zkoumá, jak učitel ovlivní svým každodenním jednáním, preferováním jedněch 

a přehlížením jiných, růst osobností svých žáků. Jsou učitelé, kteří rozloží rodící se 

společenství svým rozdělováním sympatií a zájmu tak, že podporují v dětech rozvoj 

soutěživosti o přízeň učitele, která může pokračovat v dospělosti v podobě bezohledného 

kariérového vzestupu. 

Výzkumy a pozorování z poslední doby ukazují, že rozhodující pro takové – 

celoživotně důležité charakteristiky osobnosti – jako jsou výkonová orientace, vůle učit se, 

zájem o poznání, kooperativnost – se formují v první třídě. Proto je nesmírně důležitá úloha 

učitele-elementaristy. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 MÍČEK, L., In: ZEMAN, V., MÍČEK, L., Učitel a stres. Opava: Vade Mecum, 1997. 
52

 KERLINGER, F., N., Základy výzkumu chování. Praha: Academia, 1971. 



246 
 

Tělesné tresty - a jaký vztah zaujmout k tělesnému trestání dětí 

Pokud si rodič nebo vychovatel odreagovává svou zlost, je to trestuhodné. Pokud občas 

dostane dítě na zadeček se slovy „Mám tě rád/a, ale to, cos provedl/a se nedělá.“, nelze takový 

trest absolutně zavrhovat. Žije-li dítě s vědomím, že jej rodiče či pečovatelé milují, bere           

i takový mírný tělesný trest jako výzvu, aby rozvíjel svou sebeovládání a kultivoval svou 

osobnost. Ideální je, když se vychovatelé dokáží obejít bez takových testů. 

Psychologická zkušenost potvrzuje, že pro zdravý vývoj dítěte je daleko rizikovější, 

dávají-li vychovatelé najevo svůj nesouhlas s jednáním a projevy dítěte mlčením, odvracením 

se a poznámka typu „Z tebe nic nebude, jsi ostuda naší rodiny atd.“. 

 

Dvojí pojetí spravedlnosti a způsoby řešení problémů dětí 

V právní vědě se již od starověku díky Aristotelovu dílu Politika vyskytuje dvojí pojetí 

spravedlnosti: nivelizující, vyrovnávací proti individualizující. Toto rozlišení se naprosto hodí 

i na rozlišení pedagogického postoje odmítajícího a respektujícího individuální přístup 

k druhým. Nivelizující, která je označovaná jako směnná (aritmetická, komutativní), odhlíží 

od rozdílů a usiluje o ekvivalenci; individualizující spravedlnost Aristoteles charakterizuje 

jako podílnou (geometrickou, distributivní); vyznačuje se tím, že přiděluje nestejným různě 

(máš větší majetek, plať větší daně, měj více občanských práv). Lapidárně řečeno, jde o to, 

zda měřit všem stejně nebo zda dávat každému, co mu patří. Ten první přístup sice na první 

pohled vypadá jako respektující střed mezi krajnostmi, ale ve skutečnosti nedbá různost 

výchozích podmínek a vzdálených důsledků. Ten druhý – diferencující – přístup je náročnější, 

vyžaduje zvažovat všechna pro a proti; respektuje lidovou moudrost vyjádřenou v přísloví 

„Dělají-li dva totéž, není to totéž.“  

Asi většina učitelů cítí, že žák, který je sotva dostatečný, je z rozvrácené rodiny a nemá 

doma podmínky k učení, by měl být hodnocen mírněji za svůj výkon, kdežto žák z dobrého 

prostředí přísněji. Také ovšem víme, jak žáci okamžitě protestují „Jak to, že on dostal čtyřku   

a já pětku.“ Pokud není třída občansky a morálně vyspělá, víme, jak je obtížné rozdíl 

v hodnocení zdůvodnit. 

Preference nivelizujícího nebo individualizujícího (diferencujícího) stylu 

pedagogického jednání učitele patrně souvisí s tím, jaký kognitivní a akční styl je jeho 

osobnosti vlastní. Uvedený rozdíl je natolik významný, že by měl být součástí sebepoznání     

i selfmanagementu (práce na svém osobnostním zdokonalování).  

Jiný možný zdroj rozdílu v uvedených strategiích přístupu k žákům, ale i v důsledcích 

výchovné práce může souviset s tím, jaký ideální cíl si učitel formuloval pro svou 
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pedagogickou činnost. Zda mu jde o to minimalizovat rozdíly mezi dětmi, zda chce, aby 

všichni byli co nejkonformnější a navzájem podobní nebo zda chce pomoci každému, aby 

rozvinul své pozitivní předpoklady (výkonové i charakterové potenciály). 

 

 Současná pedagogika připouští, že ke společnému ideálu (rozvinout osobnost každého 

žáka až k hranicím jeho pozitivních možnosti) vedou různé cesty. 

 Velkou a diskutovanou výzvou pro současnou školu je změna zaměření školy: Cílem 

vyučování a výchovy není plnit hlavy vědomostmi a návyky, ale rozvíjet dovednosti 

tvořivého, sociálně a eticky konstruktivního vyrovnávání se s problémy a požadavky 

života.  

 A se stejnou vážností na základě vodítek obsažených ve skrytém kurikulu rozvíjet 

osobnost každého v souladu s individuálními dispozicemi k osvojení kvalit občanství. 
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5. Na co se musí zaměřit systém vzdělávání učitelů 

5. 1 Individuální přístup jako podmínka kvality života žáků 

Učitelé, kteří působili ve školství v době totality, si jistě vybaví, jak byli vyzývání 

k uplatňování individuálního přístupu v pedagogické činnosti, aniž by se jasně řeklo, co to 

prakticky znamená. V následujícím textu si objasníme bez ideologických frází základní 

psychologický předpoklad individuálního přístupu a poukážeme na jeho možné přínosy pro 

pozitivní klima třídy a školy.  

Snad nejjednodušší přiblížení k významu individuálního přístupu je parafráze výroku 

tradovaného v sociální a kulturní antropologii, že každý člověk je v něčem stejný jako ostatní, 

v něčem podobný některým a v něčem jiný než ostatní. Je zde lapidárně vyjádřeno, že 

antropologické univerzálie musíme akceptovat jako danost a mezi charakteristikami, které se 

podílejí na existenci osobnostních rozdílů, musíme podporovat rozvoj těch, které jsou 

základem sociálně konstruktivního chování a výkonů, a oslabovat ty, které vedou děti do 

rizikového chování a destruktivní činnosti. To, co je na žácích jedinečné, bychom měli 

v rámci výchovné činnosti rovněž posilovat – jde-li o charakteristiky prosociálně a občansky 

kladné, a oslabovat ty, které jsou zdrojem duševních či zdravotních poruch nebo 

delikventních činů.  

Přiznejme si, že většinou preferujeme způsobné a poslušné žáky a že v nás vyvolávají 

napětí ti, kteří nějak vybočují. Bohužel nám mnohdy vadí i pozitivní originality; vnímáme je 

jako jedince, kteří nás zdržují v plnění výukových programů nebo vyžadují větší pozornost, 

neboť ke své seberealizaci potřebují náročnější a tedy individualizované úkoly a programy. 

Takové předpoklady nám ovšem brání v odhodlání volit individuální přístup. Mnohdy i ve 

vyučování dětí se speciálními potřebami se snažíme obejít bez individuálního přístupu             

a chápeme žáky jako homogenní skupinu.  

Negativní postoje k individuálnímu přístupu jsou spojeny s předsudky, že to stejně 

k ničemu není, že nás to jen více zatěžuje a nutí promýšlet postupy, které nás pak zdržují od 

plnění stanovených výukových cílů. Z rozhovorů s učiteli, kteří si individuální přístup osvojili 

a oblíbili, jednoznačně vyplývá, že takoví učitelé jsou mnohem spokojenější a více 

identifikovaní se svým povoláním, protože pozitivní výsledky individuálního přístupu vyváží 

vynaloženou práci navíc prožitkem smysluplnosti a radostí z výsledků.  
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K čemu vede nerespektování individuálního přístupu ve škole 

Z předchozího odstavce plyne, že respektování individuálního přístupu k žákům 

podporuje rozvoj osobnosti i žáků obtížně se přizpůsobujících požadavkům klimatu                

a kázeňským nárokům, které jsou nutné pro plnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. 

Zobecníme-li zkušenosti dobrých učitelů a vlastní pozorování ve třídách, dospějeme 

k následujícímu výčtu důsledků podceňování nebo dokonce nerespektování individuálního 

přístupu k žákům (aniž bychom trvali na úplnosti či definitivnosti seznamu):  

 Nerespektování zdravého individuálního přístupu a nediferencující represivní jednání 

na různé problémy vnáší napětí do vztahů a do atmosféry třídy a překáží ve vytvoření 

kladného postoje žáků ke vzdělání či k předmětu (látce), která odpovídá individuálním 

sklonům. 

 Děti, které mají pocit, že nejsou akceptovány, často reagují provokacemi, aby upoutaly 

pozornost, nebo si vynucují respekt agresí – v pozadí je však volání po akceptaci. Děti 

s takovým chováním nepotřebují ukáznit, aby se chovaly všechny stejně poslušně, ale 

potřebují povzbudit. 

 Absolventi škol, kde nebyl individuální přístup respektován, se častěji míjejí svým 

povoláním, což se projevuje fluktuací či nedokončením zvoleného dalšího 

vzdělávacího programu či studijního (učebního) oboru. Je to proto, že škola 

nepodporovala a nekultivovala individuální strukturu jejich nadání a zájmů.  

 Nerespektování zdravého individuálního přístupu a stejné represivní jednání na různé 

problémy vnáší napětí do vztahů a do atmosféry třídy.  

 

Co znamená respektovat individuální zvláštnosti žáků? 

 Přihlížet k individuálním zvláštnostem ve schopnostech, vědomostech, dovednostech, 

zkušenostech, charakteru i životní situaci svěřených žáků i k jejich věkové vyspělosti a 

zralosti.  

 Znát vývojové zvláštnosti a problémy, které přináší vstup do školy, změna třídy, 

počátek dospívání, změna rodinné situace, změna zdravotního stavu atd. 

 

Roger C. Schank (In: Příštích padesát let, 2004
53

) konstatuje, že „vzdělání v pravém 

slova smyslu vždy souviselo spíše s konáním než s věděním.“ Na to upozorňovala celá řada 

myslitelů napříč lidskými dějinami:  
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 BROCKMAN, J., Příštích padesát let. Praha: Dokořán, 2007. 
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 „Neboť to, co se můžeme naučit, než to dokážeme používat, se naučíme tím, že to 

vykonáváme.“ (Aristoteles)   

 „Není možné člověka něčemu naučit, lze mu pouze pomoci objevit znalosti v něm 

samém.“ (Galileo Galilei)   

 „Slyším a zapomenu;  vidím a zapamatuji si; konám a rozumím.“ (A. S. Nelil) Ve 

verzi připisované Konfuciovi: „Řekni mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si to možná 

zapamatuji, zapoj mne a já to pochopím a budu to umět.“  

 „Jediným zdrojem znalostí je zkušenost.“ (A. Einstein)  

 

Individuální rozdíly ve vytváření vědomostí, dovedností a prožitků jsou tedy zakotveny 

a fixovány v osobní zkušenosti. Ta je nepřenosná, neboť „ohněm musí projít každý sám“ (F. 

M. Dostojevský). I proto je třeba respektovat individualitu a každého rozvíjet cestami, které 

jeho individualitě odpovídají. 

V současné době se ukazuje, že základním cílem výchovného působení školy je 

výchova k občanství. 

 Být občanem znamená uvědomovat si své místo ve společnosti (odpovídající 

možnostem a zaměření) a vnášet do vztahů k druhým a k plnění úkolů života vědomí 

sounáležitosti, odpovědnosti a uvážlivosti.  

 I když cíl výchovy k občanství je stejný, způsoby, jakými se jako občané projevujeme, 

jsou individualizovány naším temperamentem, motivací, zkušenostmi. A to je třeba 

respektovat i využívat. 

 

Realizace individuálního přístupu není jen záležitostí občanské výchovy či základů 

společenských věd, ale každého učitele a vychovatele. Z tohoto hlediska by si měl každý 

pracovník školy uvědomovat, že působí jako pozitivní nebo negativní identifikační vzor na 

žáky tím, jaká je jeho osobní, sociální, duchovní a občanská kultura. 

 

Jak realizovat individuální přístup 

Poznatky, náměty a návody pro realizaci individuálního přístupu jsou tématem pro 

samostatnou studii. Zde jen několik poznámek: 

 Na provokativní chování jednoho žáka se hodí ironie, kdežto druhého vyléčí 

momentální (ale ne trvalé) ignorování a na dalšího bude platit věta typu „Vydrž, hned 

ti dám slovo!“ 
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 Na pasivitu jednoho burcování, na pasivitu druhého ironie („Zase nám zde usíná.“)  a 

u dalšího povzbuzující „Promysli si odpověď, za chvíli se tě zeptám – určitě to víš.“ 

 Moje zkušenost – přeučování laterality – když se nepřeučuje, mělo by se respektovat, 

že každé dítě si osvojí činnosti obou rukou jinak (viz Nobelova cena Sperryho za 

funkční asymetrii). 

 Mít osvojený a zažitý způsob charakterizace osobnosti každého žáka. 

 Diferenciace didaktických a výchovných postupů a jejich aplikace v souladu 

s respektováním principu individuálního přístupu vyžaduje, aby učitelé věděli, kdy  

jaké téma, pro jaké žáky volit. 

 Frontální působení. 

 Paralelní působení. 

 Individualizované (na míru osobnosti žáka „šité“) působení. 

 Na koho působí domluva, na koho ironie, na koho předstírání, že nic nevidíme apod.  

 Na koho působí výklad, na koho příklad. 

 

Znaky zdravé školy z hlediska uplatňování individuálního přístupu k žákům 

 Z výše uvedených tezí a ilustrativních dokladů z odborné literatury i zobecněných 

zkušeností ze škol vyplývá, že individuální přístup je významným faktorem pro zdravou školu 

i kvalitu života žáků. V následujících tezích stručně shrneme znaky zdravé školy v tomto 

kontextu kvality života dětí i pohody učitelů. 

 

 Zdravá je škola, do níž děti rády chodí. 

 Zdravá je škola, s jejímž programem i stylem práce jsou učitelé identifikováni. 

 Ve zdravé škole vládnou dobré mezilidské vztahy mezi zaměstnanci, mezi žáky i mezi 

učiteli a žáky. 

 Ve zdravé škole učitelé i žáci tvoří tým. 

 Zdravá škola podporuje pozitivní kvalitu života zaměstnanců i dětí. 

 Zdravá škola respektuje osobnost každého jednotlivce. 

 Zdravá škola dobře připravuje do života. 

 Na zdravou školu – její učitele i atmosféru – absolventi rádi vzpomínají. 

 Ve zdravé škole učitelé a vychovatelé znají protektivní i rizikové faktory vývoje 

osobnosti každého žáka a zejména žáků jakkoliv problémových. 

 Ve zdravé škole vyučující a vychovatelé znají možnosti (potenciály) a sklony 
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svěřených žáků. 

 Ve zdravé škole vyučující a vychovatelé znají otevřenost a ochotu ke změně osobnosti 

svěřených žáků. 

 Ve zdravé škole vyučující promýšlejí, které učivo by měli všichni zvládnout stejně   a 

kde naopak individuální rozdíly dané nadáním a zájmy mohou být přínosné pro 

profesní orientaci a např. pro účast žáků v různých soutěžích.  

 

Individuální přístup by měl být ze vznešené deklarativní teze - která v každodenní 

realitě poklesla na živelné rozlišování sympatických, snaživých, pohotových, poslušných       

a naopak nesympatických, negativistických, netečných žáků - převeden a povýšen na obecný 

a současně i konkrétní princip reagující přiměřeně na možnosti, potřeby a zvláštnosti každého 

žáka. 

Je nezbytné, aby reflektovaně na základě vědeckého poznání osobnosti žáka učitelé        

i vychovatelé dokázali odůvodněně používat diferencované styly jednání s dětmi, aby 

dokázali objasnit jejich osobnostní zvláštnosti a aby byli s to individualizovat instrukce           

a signály, jimiž reagují na jejich projevy a vyjadřují hodnocení jejich výkonů a chování. 

Samozřejmě je nezbytné, aby k tomu byly zajištěny i organizační podmínky (např. počet 

žáků, který je v českých školách někdy za hranicí únosnosti). 

 

Nelze dát obecný návod, jak jednat s jednotlivými žáky – každé dítě je originál, ale lze 

formulovat styly přístupu, které musí učitel umět tvořivě aplikovat: 

 podpora pozitivní originality vychovávaných dětí 

 individualizovat didaktické prostředky a metody podle zvláštností žáků 

 nebojme se, že nám nezvládnutelně vzroste míra zátěže 

 buďme přesvědčeni, že vynaložená energie bude vyvážená radostí z výsledků 

 

Jak se dívat na odpovědnost za své jednání u mládeže v první fázi dospívání? 

Skupina kanadských psychologů (z rozhovoru) sledovala v devadesátých letech víc než 

1000 chlapců od mateřské školy do 13 let. Zkoumala u nich tři skupiny vlastností. 

První se týká míry úzkostnosti či sklonu vyhýbat se poškození. Děti s vysokou mírou 

této vlastnosti jsou spíše ustrašené než bojovné, bojí se nových situací a snadno se ve stresu 

rozpláčí. 
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Dále to byla impulzivita se sklonem vyhledávat novoty. Při vysoké míře této 

charakteristiky jsou děti neklidné, obtížně zklidnitelné, nápadně zvědavé, v trvalé akci, nic 

nenechají na pokoji. 

Třetí kategorií byla závislost na odměně. Tyto děti - mají-li uvedenou charakteristiku ve 

vysoké míře - se chovají mile, vřele, citově, pomáhají druhým a uklidňují okolí. Jinak řečeno, 

jsou empatické, kdežto děti s nízkou mírou této vlastnosti mají nedostatek empatie. 

 

Ukázalo se, že významným antecendentem/prediktorem kriminality mladistvých je 

trojkombinace: 

 nápadně nízké míry úzkostnosti (ničeho se nebojí, do všeho jdou, šrámů si nevšímají 

..), 

 nápadně vysoké míry impulzivity 

 a nápadně nízké míry závislosti na odměně (nepomáhají, dobře se baví, má-li soused 

trápení, provokují konflikty, jsou pokrytečtí, záludní, útoční, suroví vůči menším     a 

slabším). 

 Jen dvě z nich nebo jiná kombinace riziko nepřenášejí. 

 

Jiné výzkumy z devadesátých let dospěly k následujícímu seznamu charakteristik 

negativního chování a životních situací: 

 nejméně 2 krádeže či podvody v posledním půl roce před konfliktem 

 nejméně 2 útěky z domova s noční absencí 

 opakované lži 

 záškoláctví 

 vloupání 

 ničení materiálních hodnot 

 krutost ke zvířatům 

 oběť pohlavního zneužití  

 opakované vyvolávání rvaček 

 krutost k lidem 
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Fr. Koukolík a J. Drtilová (2006)
54

 konstatují, že vyskytují-li se u dospívajících po dobu 

nejméně 6 měsíců aspoň 3 z uvedených znaků, jde o vážné riziko výskytu sociálně a právně 

nežádoucího chování. 

Stav poznání odpovědnosti a vědomí viny je v období do 15 let ve vývoji. Proto nelze 

z psychologického hlediska jednoznačně doporučit nebo zamítnout věkovou hranici pro 

snížení trestní odpovědnosti. Naopak je třeba se vší rozhodností apelovat na všechny veřejné 

činitele, aby svým jednáním nedávali negativní příklad mládeži pro právně a eticky nesprávné 

jednání. Je nesporné, že vliv médií, jejichž prostřednictvím se lidé dovídají o chování politiků 

a osobností, je na chování občanů nezanedbatelný. Kromě toho je velká rezerva v obsahu 

vzdělání a výchovy zejména v  předmětech Občanská výchova a Základy společenských věd. 

Ty by měly být realizovány ne poučováním a diktováním pouček, ale interaktivně                   

a příkladem. 

Dá se říci, že k osobnostním a sociálním faktorům zvyšujícím pravděpodobnost 

delinkventního chování patří: 

 absence empatie,  

 absence morálních zábran, 

 nerozvinutí sebevládné vůle, 

 lhostejnost rodičů k jednání dítěte, 

 absence pozitivních vzorů, 

 absence hodnotných volnočasových aktivit (skaut, sportovní kluby, centra volného 

času), 

 vysoká míra sklonu k riskování a touhy po dobrodružství, 

 deformovaná struktura hodnot, v níž jednoznačně převažuje orientace  na konzum, na 

majetek, na moc před orientací na pozitivní vztahy, na sounáležitost, na solidaritu, 

 spíše podprůměrná inteligence, navíc spojená se syndromem ADHD, 

 vliv sociálních sítí, facebooku – snadný přístup k nevhodným informacím. 

 

Některé z těchto faktorů snižují i míru trestní odpovědnosti. 

 

Povolání učitele je vznešené a krásné tím, co naznačuje v řečtině slovo ‚paidagogos‘, tj. 

ten, který doprovází a vede dítě; mohli bychom říci – nejen do školy, ale i do života. 
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V Čechách – navzdory tomu, že jsme národ, z něhož pochází  J. A. Komenský – profesi 

učitele značně podceňujeme nejen z hlediska společenské prestiže, ale i z hlediska finančního. 

Proto není nadsázkou výrok připisovaný Janu Masarykovi: „Dokud budeme generálům platit 

víc než učitelům, nebude na světě mír.“ Stačí, když v kontextu zaměření této publikace 

budeme mít na mysli mír v srdcích lidí a ve vzájemných vztazích lidí – tedy výchovu 

k lidskosti. 

Se zřetelem k postavení učitele v naší společnosti se nemůžeme divit, když mnozí 

učitelé a vychovatelé své povolání nevykonávají s plným nasazením a že se to nepříznivě 

promítá i do respektování dětských práv. 

 

Je nezbytné propracovat programy režimu vyučování i mimoškolních aktivit dětí        

a mládeže. A to se zřetelem k cílovým výchovným hodnotám:  

 vzájemnosti, sounáležitosti, solidarity, 

 touze po vědění, 

 slušnosti a respektu k důstojnosti druhého i své vlastní. 

 

Je k tomu třeba podporovat zájmové organizace – skaut, Sokol, Orel, sportovní a 

vzdělávací programy, vtahovat děti a mládež do aktivit vzdělávacích a uměleckých soutěží, na 

začátku školního roku zavádět adaptační kurzy pro nově vytvářené třídy. 

Činnost komunitních škol potvrzuje, že dobře organizované volnočasové aktivity, 

přátelská atmosféra ve třídě i ve škole, dobré příklady v médiích podporuje utváření eticky      

a občansky hodnotných vlastností osobnosti a způsobů chování. 

 

Jak rozvíjet etickou a sociální kulturu osobnosti? 

 Je doloženo, že učitelům i vychovatelům pomáhá aplikace programu individuální 

psychologie uvedeného v publikaci Efektivní výchova krok za krokem Dinkmeyera a McKaye 

(1996).
55

 Tento program stručně shrneme v následujících odstavcích. 

 

Základy podpory eticky a občansky zodpovědného chování podle poznatků individuální 

psychologie 

Základní tezí programu výchovy podle této koncepce je naučit mládež volit si 

zodpovědné chování. A to se uskutečňuje procesem založeným na učení, ne na trestání. 
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Základní postupy podle této koncepce vycházejí z poznatku, že chování člověka je aktem 

volby a že VŠICHNI  lidé mají schopnost zvolit si eticky a občansky zodpovědné 

chování. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby si volili zodpovědné chování, když užíváme styl výchovy 

založený na principu spojených rukou (demokratický styl). Naproti tomu ve stylu výchovy 

založeném na aktech zaťatých pěstí (autokratický styl) je učitel šéfem, který nařizuje              

a vyžaduje naprostou poslušnost. Žáci se pravděpodobně rozhodnou odporovat nebo 

rebelovat. Ve stylu vedení „ruce pryč“ (permisivní styl) je učitel snadným soupeřem, který 

nedbá na dodržování hranic nebo neudržuje řád. Žáci se pravděpodobně rozhodnou ignorovat 

hranice a chovat se nezodpovědně.  

Ve stylu spojených rukou (demokratický styl) je učitel průvodcem nebo vůdcem, který 

podává pomocnou ruku, začleňuje žáky do procesu rozhodování a zároveň si udržuje 

přirozenou autoritu. Žáci se snadněji rozhodnou spolupracovat. 

Užíváme strategii dodávání odvahy k budování sebeúcty a k tomu, abychom žákům 

pomohli uspokojit jejich psychologickou potřebu náležet k … - tedy cítit se schopnými, 

spojenými s druhými a společensky prospěšnými (capable, connected, contributing). 

Ve chvíli, kdy jsou žáci neukáznění a chovají se eticky nevhodně, diagnostikujeme 

jejich cíle a užíváme strategie speciálně vyvinuté k efektivnímu zvládání příslušných cílů 

Podle individuální psychologie jde o čtyři základní cíle konfliktního chování:          

(1) upoutat pozornost, (2) bojovat o moc, (3) mstít se, (4) vyhnout se neúspěchu. Tyto cíle 

individuální psychologie analyzuje a objasněny i způsoby, jak je převést na pozitivní 

kooperativní – ETICKY A OBČANSKY ZODPOVĚDNÝ styl. Ze stručného popisu těchto 

stylů pochopíme, oč jde: 

 

(1) CHOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ K ZÍSKÁNÍ POZORNOSTI 

Poselství: „Cítím, že patřím do společnosti, že jsem hodnotným a ceněným člověkem 

pouze tehdy, jsem-li středem pozornosti, poskytuje-li mi můj vedoucí, rodič nebo spolužáci 

zvláštní uznání nebo služby. Všimni si mě!“  

Co vychovatele napadá: Ručička na mém emocionálním tlakoměru ukazuje střední 

hladinu, jsem mrzutý a iritovaný. Mám tendenci reagovat napomínáním, opravováním nebo 

zachraňováním. Když takto reaguji, neukázněné/konfliktní chování přestane, alespoň dočasně. 

Principy prevence: Věnujte žákovi více pozornosti tehdy, chová-li se žádoucím 

způsobem. Učte žáky přímo si požádat o zvláštní pozornost. 
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Intervenční strategie:  

 minimalizujte pozornost 

 mrazivý pohled 

 postavit se vedle žáka 

 „minus - plus“ vzkaz (vyslovte jméno žáka, označte nežádoucí chování a pak chování 

žádoucí) 

 oceňte žádoucí chování - bezprostředně poté, co se svěřenec začal chovat vhodně 

 odmítejte reagovat na provokace 

 udělejte něco nečekaného 

 

(2) CHOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA ZÍSKÁNÍ MOCI 

Poselství: „Cítím, že patřím do společnosti, že jsem hodnotným a ceněným člověkem 

pouze tehdy, když kontroluji situaci a dělám si, co já chci, a ne co nebo kdy chce můj rodič 

nebo vedoucí. Pojď se prát!“ 

Co vychovatele napadá: Ručička mého emocionálního tlakoměru ukazuje vysokou 

hladinu, jsem rozzlobený nebo frustrovaný. Mám tendenci reagovat tak, že přijmu výzvu         

k boji nebo se vzdám. Když takto reaguji, neukázněné chování pokračuje tak dlouho, dokud 

svěřenec nedosáhne svého. 

Principy prevence: Vyhněte se konfrontaci tím, že budete kontrolovat své emoce,    

jsou-li provokovány. Nepouštějte se do boje. Dopřejte svěřenci co nejvíce legitimní moci. 

Intervenční strategie: Elegantní úniky 

 mlžení souhlasem 

 ty si myslíš... já si myslím 

 dejte najevo, že jste si vědomi jejich moci 

 nejednejte před publikem 

 změňte téma 

 

(3) CHOVÁNÍ SMĚŘUJÍCÍ K POMSTĚ 

Poselství: „Cítím, že patřím do společnosti, že jsem hodnotným a ceněným člověkem 

pouze tehdy, když ubližuji druhým lidem. Pomstím se!“ 

Co vychovatele napadá: Ručička mého emocionálního tlakoměru ukazuje na bod varu, 

cítím bolest, zklamání, nelibost, dokonce nenávist, současně se zlostí a frustrací. Mám 

tendenci ránu oplatit a také ublížit nebo se emocionálně stáhnout. Když takto reaguji, 
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neukázněné/konfliktní chování se zintenzívní a pokračuje tak dlouho, dokud svěřenec 

nedosáhne svého. 

Principy prevence: Dodávejte odvahu a budujte tak vzájemný pozitivní vztah. Učte 

strategiím zvládání hostilních a agresivních pocitů přiměřeným, vhodným způsobem. 

Intervenční strategie: 

 elegantní úniky (viz chování směřující k získání moci) 

 jazyk volby (uveďte žádoucí chování + možnost odejít na „Time out - místo“ a 

dodejte: „rozhodni se sám“) 

 následky chování - vztažené k určitému chování, přiměřené, vyžadované s respektem 

ke svěřenci, kontrolovatelné 

 činnost je zrušena nebo odložena 

 privilegia jsou zrušena 

 zákaz používání určitých předmětů nebo zařízení 

 znemožnění interakce se spolužáky nebo sourozenci 

 

(4) CHOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA VYHNUTÍ SE NEÚSPĚCHU 

Poselství: „Nevěřím, že mohu náležet, že mám hodnotu nebo mohu být hodnotným 

člověkem, protože dělám chyby, které potvrzují, že nejsem příliš chytrý. Kromě toho, cokoliv 

dělám, stejně nikdy není dost dobré. … Nechte mě být!“  

Co vychovatele napadá: Můj emocionální tlakoměr umístěný v mé mysli ukazuje 

profesní starost a frustraci. Mám tendenci to vzdát a požádat o odbornou pomoc. Když takto 

reaguji, chování se nezmění a svěřenec se stále vyhýbá spolupráci. 

Principy prevence: Neopravujte nic kritickými komentáři („červenou tužkou“). Snižte 

soutěživost. Mějte splnitelné požadavky 

Intervenční strategie: 

 dělat chyby je o. k. 

 buďte modelem vedoucího a rodiče, který dělá chyby a učí se z nich 

 rozložte úkoly na dílčí části 

 učte pozitivní samomluvě 

 alternativní metody učení 

 spolužáci-poradci 
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BUDOVÁNÍ SEBEÚCTY DODÁVÁNÍM ODVAHY 

Dodávání odvahy - povzbuzování (encouragement) je nejsilnějším nástrojem, který 

vychovatelé mají k tomu, aby naučili svěřence volit si zodpovědné chování. Dodávání odvahy 

je proces, s jehož pomocí se svěřenci učí, že mohou uspokojit svou potřebu sounáležitosti 

přiměřeným, vhodným chováním lépe než nekázní. Dodávání odvahy rovněž posiluje 

sebeúctu. 

K dodávání odvahy – k povzbuzování - používáme „tři S“: schopný – spojený – 

spolupracující 

 

SCHOPNÝ (capable) - Svěřenci potřebují věřit, že jsou nadaní k tomu, aby uspokojivě zvládli 

svou činnost ve skupině a splnili své každodenní úkoly a povinnosti doma. 

Strategie, kterými pomůžeme svěřencům cítit se být nadanými a schopnými: 

 budujeme sebedůvěru tím, že se zaměřujeme na zlepšení 

 podporujeme přesvědčení, že učení je zvládnutelné 

 vytváříme obálky s nápisem „To zvládnu“ 

 vytváříme seznamy dovedností a schopností 

 dáváme svěřencům možnost opakovat předešlé úspěchy 

 

SPOJENÝ (connected) - Svěřenci potřebují být schopni pozitivně se napojit  na vedoucího, 

na spolužáky, rodiče a sourozence. 

 Strategie, kterými pomůžeme svěřencům být spojenými (5 P): 

 Přijímáme je 

 věnujeme jim Pozornost 

 Přímo je oceňujeme 

 Potvrzujeme svůj souhlas i výrazovými projevy 

 Projevujeme cit 

 

SPOLUPRACUJÍCÍ - Svěřenci potřebují být schopní významným způsobem napomáhat 

prospěchu skupiny, společenství i rodiny, aby se cítili být potřebnými a nenahraditelnými.  

Strategie, kterými pomůžeme svěřencům napomáhat: 

 zapojujeme je do utváření a udržování studijního, kolektivního a domácího prostředí 

 pořádáme skupinová a rodinná setkání 

 požádáme je o pomoc při rozhodování 
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 utváříme kooperativní skupiny 

 využíváme spolužáků-poradců 

 zavádíme poradenský „peer- program“ 

 

Jak tedy postupovat podle individuální psychologie: 

 Detailně rozeberte a objektivně popište chování 

 Identifikujte cíl nevhodného chování 

 Zvolte intervenční techniky 

 Vyberte strategie dodávání odvahy 

 Zapojte rodiče, spolužáky a ostatní 

 

Ve třídách, kde se aplikují tyto zásady je vyvěšen následující kodex chování: 

 

KODEX CHOVÁNÍ 

podle individuální psychologie 

 Ke každému se budu chovat ohleduplně a s respektem. 

 Budu ohleduplně zacházet s osobním a školním majetkem. 

 Budu vytvářet a udržovat pozitivní a bezpečné prostředí. 

 Budu chodit do školy připraven/a na výuku a ochoten/ /ochotná se učit. 

 Budu jednat zodpovědně a přijímat důsledky svého jednání. 

 Každému v této škole budu pomáhat k tomu, aby se cítil být Schopným, Spojeným a 

Spolupracujícím. 

 

Pozorování a rozhovory s učiteli, kteří aplikují uvedené postupy, potvrzují, že se 

atmosféra tříd zlepšuje a chování žáků odpovídá požadavkům etické a sociální kultury. 

 V této kapitole byl podán přehled faktorů, které formují, resp. deformují osobnost 

zejména v období dětství a dospívání. V kapitole byla podána podrobnější charakteristika 

významných složek osobnosti i se zřetelem k jejich významu pro přijetí postojů a návyků 

etické, sociální a občanské kultury, na níž je možno stavět principy a způsoby ochrany 

dětských práv. 

 Kapitola zdůrazňovala, že každé právo je spojeno s odpovědností. Je potřebí práva 

chápat v jejich vztahu k potřebám a hodnotám – mohli bychom říci podle toho, jak jsou 
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v souladu s oprávněnými zájmy dětí, které jsou rozvojovou podmínkou pro stávání se 

občanem. 

 Na závěr této kapitoly uvedeme několik námětů a zásad pro prevenci negativních 

vývojových rizik a případně i pro nápravu výskytu negativních postojů a způsobů chování. 

 

Pro prevenci 

 Dobře organizovaná příprava na rodičovství a na výchovu v rodině.  

 Kurzy pro rodiče a pečovatele. Organizovat přednáškové a tréninkové programy pro 

výchovné jednání rodičů s dětmi, a to při školách, pedagogicko-psychologických 

poradnách a v rámci mediální osvěty. 

 Průběžné vzdělávání učitelů a vychovatelů. 

 Propracovaný systém center volného času přizpůsobený dominující skladbě dětí                

a mládeže jednotlivých regionů. 

 Omezení heren a jiných příležitostí k rozvoji negativního životního stylu dětí a 

mládeže. 

 Dobře fungující výchovné poradenství jak v rámci škol, tak v rámci jednotlivých 

regionů, kde by měly být podporovány pedagogicko-psychologické poradny a 

speciální pedagogické poradny. 

 

Pro nápravu 

 Znát a umět používat psycho- a sociokorektivní metody. 

 Základy výcviku transakční analýzy – metody vhodné pro práci s lidmi zaměřenou na 

optimalizaci jejich osobnostního rozvoje. 

 Systém letních, aspoň dvoutýdenních táborů či pobytů v přírodě, kterou prolíná hra 

s etickým potenciálem. 

 

Jak respektovat práva dětí, které se chovají nežádoucím způsobem 

U těch dětí a dospívajících, kteří porušují pravidla lidské slušnosti, morálky a občanské 

sounáležitosti, je třeba zkoušet pozitivní způsoby upozorňování na nevhodnost chování a vést 

je k tomu, aby si uvědomovali, co svým jednáním způsobují. Tam, kde to „nezabírá“, je dobré 

řešit problémy prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. 
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Učitelé a pracovníci s dětmi a mládeží by se měli snažit o neustálou sebekultivaci          

a seberozvoj realizací programů selfmanagementu. 

Je dobré, když budou respektovat odvěkou zkušenost, kterou je možno vyjádřit 

následujícími principy: 

Nejsnáze lze změnit řeč člověka, 

obtížněji se dá změnit chování,  

ještě méně snadná je změna smýšlení.  

Ale vůbec nejobtížnější  

je změna lidského srdce. 

 

Je také důležité snažit se realizovat doporučení, které formuloval již J. W. Goethe       

(dle J. P. Eckermanna) 

Jednáme-li s lidmi podle toho, jací jsou, činíme je horšími.  

Jednáme-li s nimi jako by už byli tím,  

čím mohou být, zavedeme je tam, kam je chceme zavést. 

 

Na závěr této kapitoly lze doporučit program podpory tělesného a psychosociálního 

zdraví ve škole (ŠPZ = škola podporující zdraví),
56

 vypracovaný v devadesátých letech         

a doporučený školám MŠMT ČR. 

 

Základní pilíře: 

První pilíř: pohoda prostředí 

Druhý pilíř: zdravé učení 

Třetí pilíř: otevřené partnerství 

 

První pilíř: pohoda prostředí 

 pohoda věcného prostředí 

 pohoda sociálního prostředí  

 v ŠPZ lidé usilují, aby jejich chování vyjadřovalo humanistické postoje jednoho  

k druhému: úctu, důvěru a snášenlivost; uznání, účast a empatii; otevřenost 

v komunikaci a vůli ke spolupráci a pomoci druhému 

 pohoda organizačního prostředí 

                                                 
56

 Škola podporující zdraví (ŠPZ) - URL = http://www.program-spz.cz/co-je-program-skola-podporujici-zdravi. 
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Druhý pilíř: zdravé učení 

 smysluplnost 

 škola podporující zdraví je propojena se skutečným životem. Dbá o praktickou 

využitelnost toho, co se děti ve škole učí, a o osvojování dovedností. Navazuje na to, 

co děti již znají, a na to, co je zajímá. Přechází od tradiční výuky podle předmětů 

k výuce podle tematických celků. Přechází od výkladu učitele jako hlavní metody 

výuky k metodám umožňujícím přímou zkušenost, komunikaci a spolupráci. 

 možnost výběru a přiměřenost 

 v obsahu i metodách výuky poskytuje škola podporující zdraví takovou nabídku, která 

umožňuje zvládnout jak základní, tak rozšiřující učivo způsobem odpovídajícím typu 

inteligence a osobnosti každého žáka. Dbá o věkovou přiměřenost učiva, 

proporcionalitu rozumové a citové výchovy a o přiměřenost učiva vzhledem 

k individuálním možnostem žáků 

 spoluúčast a spolupráce 

 ŠPZ používá takové škály forem a metod výuky, které předpokládají spolupráci a 

spoluúčast dětí a využívají spolupráce s dalšími sociálními a odbornými partnery. 

Možnost nabývat zkušenosti a dovednosti v oblasti, která je základem demokracie, je 

proto zabudována přímo do kurikula. (Duch demokracie a přátelství, spoluúčast na 

vytváření a chodu demokratických institucí ve třídě a ve škole, existence volených 

orgánů, participační styl řízení) 

 motivující hodnocení 

 škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem dětem. Při 

hodnocení bere v úvahu především pokroky a možnosti dítěte. Snaží se vytvářet 

nesoutěživé prostředí, vyhýbá se manipulativnímu přístupu k dítěti, který posiluje jeho 

závislost na vnější autoritě, a rozvíjí jeho sebedůvěru, samostatnost, iniciativu a 

zodpovědnost 

 

Třetí pilíř: otevřené partnerství 

 škola – model demokratického společenství 

 ŠPZ dělá všechno pro to, aby se co nejvíce proměňovala z tradiční hierarchické 

instituce v komunitu organizovanou na demokratických principech, kterými jsou 

zejména: svoboda a odpovědnost, zachování pravidel a spravedlnost, spoluúčast a 

spolupráce. 
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 škola jako kulturní středisko obce 

 ŠPZ usiluje o to, aby se v zájmu vytvoření a udržení demokratického charakteru své 

komunity zpřístupnila veřejnosti a obci, jejich organizacím a představitelům a na 

základě otevřených vztahů s nimi se postupně stala přirozeným kulturním a 

vzdělávacím střediskem obce 

 

Pěstování tělesné kultury osobnosti vede  

 k formování zdatnosti a pohybových dovedností 

 k dodržování životosprávy k zachování a obnově zdraví 

 ke kultivaci péče o zevnějšek  

 k dovednostem úpravy zevnějšku 

 

Pěstování psychosociální kultury osobnosti se zaměřuje  

 na probuzení poznávací dychtivosti 

 na návody a dovednosti, jak se učit 

 na vytvoření vůle učit se 

 na rozvíjení sociální a emoční inteligence 

 na rozvíjení kognitivní inteligence a tvořivosti 

 

Pěstování duchovní kultury osobnosti  

 spočívá v probouzení vědomí smyslu života (který je ostatně jádrem všech složek 

osobnostní kultury) a rozvíjí dále dovednost obnovovat spojení se sebou, s bližním, 

s přírodou a s Bohem.      

 součástí duchovní kultury osobnosti je morální inteligence a moudrost, svědomí, 

schopnost a vůle k vnášení sympatie a lásky do vztahů k bližním, schopnost odpouštět 
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6. Závěr 

Práce pojednává o vlivech, které formují, resp. deformují osobnost dětí a mladých lidí.  

Jde především o osobnostní dispozice, jako jsou přílišná vznětlivost temperamentu, zvládání 

zátěžových situací agresí, přílišná závislost na uznání ze strany okolí, sociální necitlivost, 

panovačnost – tedy o složky osobnosti, o nichž je prokázáno, že znesnadňují upevňování 

základní lidské slušnosti a eticky i občansky vyspělých návyků. Pozornost je věnována také 

osobnostním dispozicím, které jsou jádrem lidské slušnosti, jako jsou sounáležitost, solidarita, 

empatie, uvážlivost. 

A stejně významné jsou faktory formující osobnost. Studie poukazuje na nebezpečí 

přeceňování dědičnosti, ale naopak zdůrazňuje význam memů, které se formují jako základ 

způsobů chování v raném dětství na základě nápodoby a přejímání jak pozitivních, tak 

negativních vzorců chování od rodičů, prarodičů, příbuzných, sousedů, učitelů, ale                  

i vrstevníků. 

Z výkladu o utváření osobnosti žáků vyplývá, že za své negativní eticky, občansky            

a sociálně nepřijatelné chování nemohou, neboť je to důsledek vlivů, které je deformovaly. 

Pochopitelně narušují řádný průběh vyučovací hodiny nebo vůbec klima třídy, školy               

i mimoškolní akce. Přesto musí učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci svým kultivovaným        

a laskavým, pozitivní vztah vyjadřujícím jednáním probouzet v těchto nežádoucím způsobem 

se chovajících jedincích pocit, že existují lidé, kterým na nich záleží. Tak se mnohdy podaří 

překonat negativní vlivy a formovat vzorce sociálně a eticky žádoucího chování. 

Pokud rodiče, učitelé a pracovníci s mládeží dokáží respektovat právo na lidskou 

důstojnost i u žáků chovajících se nevhodně, agresivně nebo netečně, vytvářejí tím 

předpoklad pro změnu jejich osobnosti k lepšímu. 
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VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:  

DOBRÁ PRAXE VE ŠVÝCARSKU 

Paola Riva Gapany 

 

1. Úvod 

Švýcarsko tvoří 26 kantonů. Je rozděleno do čtyř regionů, hovoří se zde čtyřmi národními 

jazyky, přesto se jedná o zemi s výraznou národní identitou. Pokud se podíváme podrobněji, 

zjistíme, že mezi kantony existují rozdíly na politické, sociální i kulturní úrovni, což je 

vysvětleno striktním respektováním a uplatňováním zásady federalismu.   

Podle posledního sčítání lidu ke konci roku 2011 činil počet stálých obyvatel 

Švýcarska
1
  7 954 662 osob, z nich bylo 1,4 milionu

2
 zdravotně postižených.  Dětí se 

zdravotním postižením ve věku do 14 let je 144 000, 35 000 z nich má velmi omezené 

schopnosti týkající se jak provádění každodenních činností (přijímání potravy, oblékání, 

umývání, používání toalety), ale i provádění instrumentálních všedních denních činností 

(příprava jídla, telefonování, nakupování, praní, domácí práce nebo používání veřejné 

dopravy).
3
 Dívky jsou postiženy v menší míře než chlapci. Přesto, že neexistuje žádné 

vědecké vysvětlení této skutečnosti
4
 , často se v této souvislosti uvažuje o biologických 

(genetických), kulturních a sociálních faktorech.
5
 Podle švýcarského zdravotního průzkumu z 

roku 2007 žije 8,4% domácností s dítětem do 14 let, které má zdravotní postižení. V roce 

2008 bylo 4 723 dětí se zdravotním postižením umístěno v institucionální péči: 49% v 

zařízeních pro mentálně postižené, 10% v zařízeních pro tělesně postižené, 5% v zařízeních 

pro psychicky postižené, 4% v zařízeních pro smyslově postižené a 14% v jiných zařízeních.
6
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Confédération Suisse, Département fédéral de l’intérieur, Office des Statistiques, La population de la Suisse 

2011, in 01 Population, Neuchâtel 2012, 2.   
2
 Confédération Suisse, Département fédéral de l’intérieur, Office des Statistiques.  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/01/03.html consulted on June 5th 2013. 
3
 Tamtéž. 

4
 Pascale GAZARETH, Confédération Suisse, Département fédéral de l’intérieur, Office des Statistiques, Demos 

Newsletter Décembre 2010 n°4, 5. 
5
 Tamtéž. 

6
 Pascale GAZARETH, Confédération Suisse, Département fédéral de l’intérieur, Office des Statistiques, Demos 

Newsletter Décembre 2010 n°4,  odst. 4. 
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Zdravotní postižení: definice   

Švýcarsko definuje zdravotní postižení podle mezinárodních standardů jako je Mezinárodní 

klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (International Classification of 

functioning, disability and health – ICF).  Pojem disabilita  je souhrnným názvem nejen pro 

samotné poruchy, ale také pro situace, kdy je omezena aktivita jedince nebo kdy je mu 

zabráněno podílet se na činnostech, jakých by byl za normálních podmínek schopen. 

Disabilita je také interakcí mezi jedinci se zdravotními problémy (např. s mozkovou obrnou, 

Downovým syndromem a s depresí) a s osobními faktory či faktory vnějšího prostředí (např.  

negativní postoje, nedostupná doprava, nepřístupné veřejné budovy a nedostatečná 

společenská podpora).
7
 Z tohoto důvodu definuje čl. 2 švýcarského Zákona o rovnoprávnosti 

osob se zdravotním postižením
8
   zdravotně postiženého jako osobu, které předpokládaná 

dlouhodobá  fyzická, mentální nebo psychická nedostatečnost brání ve vykonávání některých 

úkonů každodenního života, v udržování sociálních kontaktů, v pohybu, ve vzdělávání, ve 

zlepšování svých dovedností nebo při vykonávání profese, případně zahruje i situace, kdy 

danou osobu přivádí provádění těchto činností do určitých rozpaků.        

 

Poznámky                 

Oficiálními jazyky užívanými ve Švýcarsku jsou němčina, francouzština a italština. Federální 

zákony se překládají do těchto tří jazyků a kantonální zákony jsou v oficiálním jazyce 

příslušného kantonu. Tyto zákony byly pro účely našeho textu přeloženy do angličtiny, 

nejedná se tedy o oficiální překlad.  

 

Chtěla bych poděkovat především:  

 paní Sonje Pillet, speciální pedagožce z kantonu Valais, 

 panu Francesku Lombardovi, pedagogovi, prezidentu Association Franca v kantonu 

Ticino, 

 paní Lindě Rodriguez, studentce práv ve Fribourgu a stážistce Mezinárodního  

institutu pro práva dítěte,   

 panu Miezku Marchonovi, stážistovi Mezinárodního institutu pro práva dítěte.   

                                                  

                                                 
7
 WHA 54.21, A54/VR79, May 22nd, 2001. 

8
 Federální zákon o odstranění všech forem diskriminace osob se zdravotním postižením (zákon o rovnosti osob 

se zdravotním postižením, LHand).  
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2. Vzdělávání ve Švýcarsku 

2. 1 Švýcarský způsob vzdělávání 

Čl. 61 švýcarské ústavy zmiňuje cíle švýcarského veřejného vzdělávání, jež se zaměřují na 

kvalitu a prostupnost.
9, 10

 Podle čl. 62 švýcarské ústavy je veřejné vzdělávání v pravomoci 

kantonů, zatímco Konfederace schvaluje zákony o odborném školství (čl. 63 švýcarské 

Ústavy).
11

 Implementace práva na vzdělání je sice úkolem kantonů, ale přesto musí všichni 

zapojení vzdělávací činitelé spolupracovat tak, aby byl vytvořen a implementován národní 

vzdělávací plán založený na kvalitě a prostupnosti (čl. 61a Ústavy).
12

 V současnosti žádný 

takový národní plán neexistuje, ale existují dva plány regionální: Plan d’Etude Romand (PER) 

platný pro všechny francouzsky mluvící kantony a pro kanton Ticino (italsky hovořící kanton) 

a dále tzv. D-Lehrplan přijatý německy mluvícími kantony.
13

 Většina rozhodnutí o zřizování            

a provozování základních a středních škol je přijímána na kantonální úrovni.
14

 A právě 

kantony zabezpečují podstatnou část financování škol.
15

 Švýcarsko nemá federální 

ministerstvo školství.
16

 Některé organizační aspekty vzdělávacího systému jsou však platné v 

celé zemi.
17

 Patří sem délka školního roku a počet roků povinné školní docházky.
18

 V jiných 

oblastech se kantonům a dokonce i obcím tradičně dostává vysokého stupně autonomie.
19

 V 

důsledku toho však musí být nezbytná mezikantonální koordinace a kantony mohou na 

základě vzájemné dohody poskytnout oprávnění mezikantonálnímu orgánu k tomu, aby  

uzákonil implementaci ustanovení obsahujících zákonná pravidla na základě čl. 48 odst. 1 a 4 

Ústavy.
20

 Kantony využily této příležitosti v oblasti vzdělávání přijetím mezikantonálních 

dohod
21

  a vytvořením Poradního orgánu ředitelů veřejného vzdělávání (CDIP) na národní a 

regionální úrovni. 

 

                                                 
9
 RO 1999 2556. 

10
 Prostupnost vzdělávacího systému znamená, že žádná volba nevylučuje ostatní možnosti vzdělání . Vždy tak 

bude možné zapojit se do nového a doplňkového vzdělávání. 
11

 Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les 

personnes  handicapées, LHand), odst. 8. 
12

 Op. cit. 8. 
13

 Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’éducation, Le développement de l’éducation,  Rapport 

national de la Suisse, Conférence internationale de l’éducation, Bureau international de l’éducation, Berne, 

octobre 2008, s. 12-13. 
14

 http://www.swissworld.org/en/education/general_overview/the_swiss_education_system/. 
15

 Tamtéž. 
16

 Tamtéž. 
17

 Tamtéž. 
18

 Tamtéž. 
19

 Tamtéž. 
20

 Op. cit. 9. 
21

 HarmoS, intercantonal agreement on harmonisation of compulsory schooling. 
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Švýcarský vzdělávací systém je rozdělen do čtyř fází: 

a. předškolní 

b. primární 

c. sekundární I 

d. sekundární II 

a dále terciální vzdělávání a vzdělávání dospělých.  

 

Druhá a třetí fáze (b, c) jsou povinné a trvají devět let. Ačkoli existují i soukromé 

školy, většina dětí navštěvuje školy státní. Předškolní vzdělávání či mateřské školy jsou z 

velké části financovány obcí. V závislosti na systému jednotlivých kantonů mají děti před 

zahájením povinné školní docházky právo na jeden nebo na dva roky předškolního 

vzdělávání.              

Také věk, ve kterém děti vstupují do základních škol, se liší podle kantonů; nejnižší 

možný věk je 6 let. Odlišný je také počet roků, které děti stráví v základní škole: ve většině 

kantonů je to šest, ale v některých kantonech jen pět nebo čtyři roky.
22

  

 

2. 2 Vzdělávání a zdravotní postižení 

Jak již bylo zmíněno výše, Švýcarsko je federální zemí, která se skládá z 26 kantonů. 

Švýcarská ústava rozděluje úkoly mezi stát a jednotlivé kantony a zdůrazňuje, že právě 

Švýcarská konfederace musí vytvářet zákony vztahující se k problematice invalidity (čl. 112 

odst. 1 Ústavy).
23

  Cílem je jednak zaručit ochranu osob se zdravotním postižením a zároveň 

umožnit vznik programů profesního uplatnění pro tyto osoby.  

Výše uvedený systém mezikantonálních dohod se uplatňuje také ve vzdělávání dětí se 

zdravotním postižením. Kantony si vytvořily své vlastní koncepce v oblasti speciální 

pedagogiky
24

  i speciálního kantonálního práva.
25

  Byla přijata mezikantonální dohoda             

o spolupráci ve sféře speciálních vzdělávacích potřeb
26

 , pro implementaci speciální 

legislativy byl vytvořen Poradní orgán pro speciální pedagogiku  (CLPS).
27

  Tato opatření se 

                                                 
22

 http://www.swissworld.org/en/education/compulsory_schooling/overview/. 
23

 Op. cit. 9. Konfederace bude podporovat rehabilitaci osob s nárokem na invalidní dávky poskytováním 

peněžních I nepeněžních dávek. Z tohoto důvodu může používat zdroje z invalidního pojištění (čl. 112 odst. 1 

Ústavy). 
24

 Fondation Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée http://www.szh.ch/de/Plate-forme-dinformation-pour-la-

pédagogie-spcialise-en-Suisse/Conditions-cadre/Concepts-cantonaux/page33820.aspx?newsid.   
25

 Např.:  Loi sur l’enseignement spécialisé du canton du Valais du 25 juin 1986, (RSVS 411.3.). 
26

 Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007. 
27

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la  Suisse romande et du Tessin,  

http://www.ciip.ch/medias/pedagogie_specialisee/instruments, konzultováno dne 14. června 2013. 

http://www.szh.ch/de/Plate-forme-dinformation-pour-la-pédagogie-spcialise-en-Suisse/Conditions-cadre/Concepts-cantonaux/page33820.aspx?newsid
http://www.szh.ch/de/Plate-forme-dinformation-pour-la-pédagogie-spcialise-en-Suisse/Conditions-cadre/Concepts-cantonaux/page33820.aspx?newsid
http://edudoc.ch/record/87690/files/Sonderpaed_f.pdf%20212
http://www.ciip.ch/medias/pedagogie_specialisee/instruments
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snaží v co nejvyšší možné míře učinit čtyři výše popsané vzdělávací stupně dosažitelnými i 

pro děti se zdravotním postižením. 

 

2. 3 Právní normy 

Mezinárodní normy  

Švýcarsko ratifikovalo následující dokumenty týkající se vzdělávání dětí se zdravotním 

postižením: 

 Úmluva o právech dítěte z roku 1989
28

     

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání 

(osob se zdravotním postižením) z roku 1983 a Doporučení o pracovní rehabilitaci       

a zaměstnávání (osob se zdravotním postižením) z roku 1983   

 Úmluva o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením BIT    

č. 159 ze dne 20. června 1983
29

   

 Doporučení o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

přijaté Všeobecnou konferencí BIT ze dne 20. června 1983, doplněk k Dohodě            

o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

 Prohlášení OSN ze Salamanky a akční rámec pro speciální vzdělávání z roku 1994
30

   

 Standardní pravidla rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením z roku 

1993. 

 

Švýcarsko dosud neratifikovalo Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením z roku 

2006.
31

  Dne 15. dubna 2011 byly ukončeny konzultace týkající se ratifikace Úmluvy             

o právech osob se zdravotním postižením z 13. prosince 2006.
32

  Výsledky konzultací mezi 

kantony a organizacemi, kterých se tato problematika týká, nebyly doposud publikovány, 

avšak jednou z hlavních překážek možné ratifikace výše uvedené úmluvy ze strany Švýcarska 

zůstává obava z toho, že by osobám  se zdravotním postižením vzniklo právo na práci.                                        

Evropské normy  

Švýcarsko je od roku 1963 členem Rady Evropy, proto jsou pro švýcarské děti se 

zdravotním postižením platné následující dokumenty:  

                                                                                                                                                         
 
28

 RS 0.107. 
29

 RS 0.822.725.9 
30

 UNESCO, THE SALAMANCA STATEMENT AND FRAMEWORK FOR ACTION ON SPECIAL NEEDS 

EDUCATION, Salamanca, Spain, 7. - 10.  June 1994, E D-94/WS/ 1 8. 
31

 Convention on the Rights of Persons with Disabilities z 13. prosince 2006,  A/RES/61/106. 
32

 Tamtéž. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_822_725_9/index.html
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/61/106&Lang=E
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 Evropská úmluva o ochraně lidských práv (čl. 14)
33

  

 APCE/Rec (2003)1592 Doporučení 1592 (2003) k plnému sociálnímu začlenění osob 

se zdravotním postižením
34

  

 Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Výboru ministrů členským státům Rady 

Evropy Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením 

do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě     

2006-2015
35

   

 Národní normy   

 V oblasti inkluzivního vzdělávání dětí přijalo Švýcarsko následující zákony:      

 Švýcarská ústava
36

  

 Zákon o rovných právech pro osoby se zdravotním postižením (LHand: čl. 20)
37

  

 Pravidlo o rovnosti osob se zdravotním postižením z 19. listopadu 2003 (OHand: čl. 

12, 13, 14)
38

 

 Zákon o odborném školství (LFPr: čl. 18, 21, 55)
39

  

 Federální zákon o institucích zaměřených na pomoc integraci osob se zdravotním 

postižením (LIPPI: čl. 2) ze dne 6. října 2006
40

  

 Federální zákon o invalidním pojištění (LAI): čl. 15, 16, 17)
41

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 RS 0.101. 
34

 Recommandation 1592 (2003) de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, Vers la pleine 

intégration sociale des personnes handicapées, janvier 2003. 
35

  Recommandation 5 (2006) du Comité des Ministres aux Etats membres sur le Plan d’action du Conseil de 

l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société: 

améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en Europe 2006-2015  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2006)5&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CommDH&Back

ColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679. 
36

 Op. cit. 9. 
37

 Op. cit. 8. 
38

 Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés du 19 novembre 2003 (RS 151 31). 
39

 Loi sur la formation professionnelle (RS 412.10). 
40

 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes 

invalides, (RS 831 26). 
41

 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’Assurance Invalidité (RS 831 20). 
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3. Vzdělávání dětí se zdravotním postižením: integrace a inkluze 

3. 1 Historie  

Ve druhé polovině dvacátého století byly pro děti se zdravotním postižením ve většině 

evropských zemí a v USA díky zapojení rodičovských asociací vytvořeny speciální školy či 

vzdělávací instituce, jež existují vedle běžných škol.
42

  Jednalo se o důležitý krok s ohledem 

na implementaci práva na vzdělání dětí se zdravotním postižením, protože většině z nich byl 

tradičně odpírán přístup ke vzdělávání a k odborné přípravě.  

Do poloviny šedesátých let bylo segregované vzdělávání hodnoceno jako smysluplné 

řešení, které odpovídalo potřebám žáků se zdravotním postižením a současně bylo 

uspokojující jak pro rodiče, tak i pro učitele. Na počátku sedmdesátých let byla znovu 

otevřena otázka segregovaného vzdělávání. Důsledkem byl vznik nového hnutí 

upřednostňujícího integraci postižených dětí do škol hlavního vzdělávacího proudu. 

K základním principům tohoto nového hnutí patřily: princip normalizace a valorizace 

sociálních rolí, sociologická kritika speciálních škol, zpochybňování účinnosti daného 

opatření i požadavky asociací, které obhajovaly práva osob se zdravotním postižením. 

Zdůrazňovala se důležitost soužití a společného vzdělávání postižených s běžnými dětmi, ve 

smyslu potřeby naplnění určitého sociálního aspektu, který je hodnotný pro všechny děti – ať 

již se zdravotním postižením či bez něj. Pedagogové zároveň kritizovali speciální školy, 

jelikož je považovali za snadný způsob, jak z hlavního vzdělávacího proudu vyloučit děti se 

zdravotním postižením či děti obtížně vzdělavatelné, aby nebyly státy odpovědné za jejich 

vzdělávání.
43

 Nároky učitelů na znalosti dětí ve speciálních školách byly nízké, vzdělávácí 

cíle byly zřetelně nižší, než tomu bylo u standardních programů, navrhované aktivity byly pro 

děti příliš snadné a vycházely pouze ze základních schopností a dovedností.
44

 V neposlední 

řadě bylo vnímání speciálních škol diskriminační, odporující základním lidským právům. To 

vše přispělo k naléhavé nutnosti vzniku koncepce školní integrace dětí se zdravotním 

postižením. Na počátku osmdesátých let byly prováděny rozsáhlé výzkumy a analýzy s cílem 

porovnat efektivitu  segregovaných a integrovaných škol pro postižené děti - výsledek vyšel 

                                                 
42

 ARMSTRONG, F., The historical development of special education: humanitarian rationality or “wild 

profusion of entangled events”? in  History of education, 31(5), 437-456, 2002. 
43

 In 1968, Dunn wrote an article about the real efficiency of special schools as many of the pupils were not 

disabled but poor…. Dunn, L. M, Special education for the mildly retarded – is much of it justifiable ? in 

Exceptional children, 35, 5-22, 1968. 
44

 ANDERSON, L., W., & PELLICER, L., O., (1990). Synthesis of research on compensatory and remedial 

education. Educational Leadership, 48(1), s. 10-16.  
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mírně pozitivně ve prospěch integrovaných škol.
45

 Mezitím došlo v USA, Itálii, Velké Británii 

a ve skandinávských zemích ke schválení některých vzdělávacích zákonů vztahujících se 

k integraci i přes to, že už v té době existovaly v běžných školách oddělené třídy pro žáky se 

zdravotním postižením.    

 

3. 2 Od integrace k inkluzi? 

Na počátku devadesátých let se v severoamerické literatuře, výzkumech a studiích, které 

pojednávaly o vzdělávání, objevil pojem inkluze. Měl za cíl doplňovat pojem integrace, jehož 

konkrétní implementace do školského systému byla mnohými autory kritizována.
46

 Do 

normálních škol byly v zásadě posílány pouze děti s lehkým fyzickým postižením bez 

jakékoliv vzdělávací podpory, protože integrace byla vnímána jako pouhá integrace fyzická, 

nikoliv jako integrace sociální a pedagogická. Školský systém reformován nebyl a obsah 

vzdělání poskytovaný učiteli zůstal také nezměněný.
47

 

V dnešní době se v literatuře, výzkumech, ve studiích, v zákonech používá ve většině 

západních zemí pojem inkluze namísto pojmu integrace.
48

 Tato terminologická změna však 

byla a stále zůstává tématem diskuzí. Ani integrace ani inkluze nejsou jasné a homogenní 

koncepty, což vede k nejasnostem.
49

  Literatura navíc připouští různé definice inkluze a také 

její různé modely.
50

 Například široká definice inkluzivního vzdělávání by mohla být 

interpretována tak, že pro všechny děti přijímá hodnoty a postupy nového vzdělávacího 

systému, zatímco úzká definice je vymezována jednoduše jako posílání dětí se zdravotním 

postižením do běžných škol, aniž by se uvažovalo nad filozofií tohoto postupu.
51

  

Jednou z charakteristik inkluze, ať již je její definice jakákoliv, je skutečnost, že 

normou je homogenita školského systému.
52

 Tato charakteristika je silně ovlivněna otázkami 

spojenými s lidskými právy v tom smyslu, že každé dítě je členem společnosti nebo 

komunity, a tedy i své školy. Každé dítě, ať již jsou jeho charakteristiky jakékoliv (pohlaví, 

                                                 
45

 SERMIER DESSEMONTET, R.,  Les effets de l’intégration scolaire sur les apprentissages d’enfants ayant 

une déficience intellectuelle. Une étude comparative. , Thèse de Doctorat ,  Faculté des Lettres de l’Université de 

Fribourg en Suisse, Fribourg, 9 janvier 2012, s. 62.  
46

 THOMAS, G. & VAUGHN, M. (2004). Inclusive education: readings and reflections. Berkshire, UK: Open 

University Press, op. cit. 45. 
47

 Op. cit. 45. 
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původ, národnost, společenská úroveň, schopnosti, zdraví), má právo chodit do školy ve své 

komunitě.
53

 Tento koncept inkluze přijalo Prohlášení OSN ze Salamanky a akční rámec pro 

speciální vzdělávání z roku 1994:
54

  

 Vzdělávací politiky na všech úrovních od národní až po místní by měly stanovit, že dítě 

se zdravotním postižením by mělo navštěvovat školu v sousedství, tedy školu, kterou 

by dítě navštěvovalo, pokud by nemělo zdravotní postižení.  

 Výjimky z tohoto pravidla by měly být zvažovány individuálně pouze v případech, kdy 

lze prokázat, že vzdělávání ve speciální škole nebo zařízení splňuje potřeby daného 

dítěte.      

  

Různé dokumenty OSN jako Úmluva o právech dítěte z roku 1989
55

 a Úmluva o právech 

osob se zdravotním postižením z roku 2006
56

 přijaly terminologii a koncept inkluze tak, jak 

byl stanoven v Prohlášení organizace UNESCO ze Salamanky z roku 1994.
57

   

Praktické rozlišování mezi integrací a inkluzí však není jednoduché a vede ke 

kontroverzním debatám o této problematice. Někteří němečtí autoři a autoři z německé části 

Švýcarska argumentují tím, že inkluze je skutečně nový koncept, který lze implementovat 

mnohem lépe než je tomu v případě integrace.
58

  Na druhou stranu anglosaští autoři se 

domnívají, že integrace a inkluze jsou dva naprosto odlišné koncepty, přestože jsou historicky 

svázány, a z tohoto důvodu nemůže být inkluze konceptem novým.
59

  

 

3. 3 Některé země a jejich přístupy       

V roce 2003 publikovala Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání zprávu 

s názvem Speciální vzdělávání napříč Evropou v roce 2003.
60

 Tato zpráva analyzovala 

programy a obvyklé metody speciálního vzdělávání v 18 evropských zemích - ve všech 

zemích EU, Švýcarsku, Norsku a na Islandu.
61

 Tyto země mohou být na základě svých 

                                                 
53

 Viz  LIPSKY, D. K. & GARTNER, A. Inclusion, school restructuring, and the remaking of American society. 

Harvard Educational Review, 66(4), 1996, 762-796, op. cit. 45. 
54 

UNESCO Salamanca Declaration, s.17. 
55

 Convention on the Rights of the Child. 
56

 Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
57

 UNESCO Salamanca Declaration. 
58

 Viz  HINZ, A.  
59

 Op. cit. 45. 
60

 European Agency for Development in Special Needs Education, Special Education across Europe in 2003, 

http://www.european-agency.org/publications/ereports/special-education-across-europe-in-

2003/special_education_europe.pdf, konzultováno dne 20. září  2013. 
61

 V tu dobu (2003) nebyla Česká republika členem Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání.  
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postupů pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
62,63

 rozděleny do 

tří kategorií: 

 

a) Jednokolejný přístup k inkluzi   

Země, které rozvíjejí politiku zaměřenou na inkluzi téměř všech žáků do hlavního 

vzdělávácího proudu díky velké podpoře zaměřené právě na tento proud. Tento přístup lze 

nalézt ve Španělsku, Itálii, Portugalsku, Švédsku, Norsku a na Islandu.          

    

b) Vícekolejný přístup k inkluzi    

Země, které mají k inkluzi vícekolejný přístup, se zaměřují na různorodost podpory hlavního 

vzdělávacího proudu i na vzdělávací systémy zaměřené na problematiku speciálních potřeb. 

Do této kategorie náleží Dánsko, Francie, Irsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko a Velká 

Británie.
64

 

 

c) Dvoukolejný přístup k inkluzi                        

V zemích, které vyznávají tento přístup, existují dva odlišné vzdělávací systémy. Žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami jsou obvykle umísťováni do speciálních škol nebo 

speciálních tříd. Na tyto systémy se vztahuje odlišná legislativa, v níž existují odlišné zákony 

pro hlavní proud a pro vzdělávání žáků se zvláštními potřebami. Ve Švýcarsku je v důsledku 

federálního uspořádání situace značně složitá: především existují různé zákony pro speciální 

školy (instituce) a speciální třídy (včetně speciální podpory v rámci tříd hlavního 

vzdělávacího proudu). Současně existuje docela dobře rozvinutý systém speciální podpory 

v rámci školních tříd hlavního proudu – to vše v závislosti na jednotlivých kantonech.
65

 

 

                                                 
62

 European Agency for Development in Special Needs Education, Special Education across Europe in 2003, 

http://www.european-agency.org/publications/ereports/special-education-across-europe-in-

2003/special_education_europe.pdf, konzultováno dne 20. září  2013 
63

 ARMSTRONG, F., Les politiques éducatives de l'inclusion : pratiques et contradictions, in Université 

d'automne  « Le système scolaire français et les élèves à besoins éducatifs particuliers », éduscol, 27-30 octobre 

2003, poslední změna 15. dubna 2001. 
64

 Ke skupině s vícekolejným přístupem náleží také Lotyšsko,  Lichtenštejnsko, Česká republika, Estonsko,  

Litva, Polsko, Slovensko  a Slovinsko. 
65

 Op. cit. 63.  
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4. Implementace práva na vzdělání u dětí se zdravotním  

postižením ve Švýcarsku  

4. 1 Švýcarské právo a federální judikatura 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, přijalo Švýcarsko dvoukolejný přístup k inkluzi 

založený na dvou rozdílných legislativách.
66

 Terminologie používaná v zákonech                    

a v judikatuře odkazuje na inkluzi, i když, jak bylo zdůrazněno v kapitole  3. 2, ve Švýcarsku 

není obvyklé uvažovat o rozdílech mezi inkluzí a integrací vzhledem k rozmanitosti 

podpůrných opatření
67

 a různorodosti jednotlivých systémů v závislosti na kantonech.
68

  

 

Švýcarská legislativa  

Podle švýcarské ústavy nesmí být nikdo diskriminován a to především na základě původu, 

rasy, pohlaví, věku, jazyka, sociálního postavení, způsobu života, náboženského, 

ideologického nebo politického přesvědčení nebo kvůli fyzickému, mentálnímu nebo 

psychologickému postižení (čl. 8 odst. 1 a 4).
69

  Ústavní záruky, jako je např. bezplatné   

odpovídající základní vzdělání pro každého, platí rovněž pro osoby se zdravotním postižením: 

Čl. 19
70

, 41 odst. 1 písmeno f
71

 odst. 2
72

  a 4
73

, Čl. 62 Ústavy.
74

 Zákon o rovných právech 

osob se zdravotním postižením (LHand)
75

 platný od roku 2004 obsahuje článek 8. 4 Ústavy.        

Čl. 20 odst. 2 tohoto zákona odkazuje na skutečnost, že vzdělávání dětí se zdravotním 

postižením by mělo být inkluzivní s ohledem na jejich schopnosti.
76

  Protože hlavním 

problémem osob se zdravotním postižením je jejich diskriminace, měly by být nábor do 

zaměstnání a zaměstnávání těchto osob umožněny buď odstraněním bariér (čl. 12 OHand) 

                                                 
66

 Viz kapitola, 2. 1 a 2. 2.  
67

 Viz níže 4. 2.  
68

 Viz výše 4. 2. 
69

 Op. cit. 9; Article 8 and as well as art. 19 belong to the  «Fundamental Rights» of the Constitution. 
70

 The right to an adequate and free primary school education is guaranteed (Art. 19). 
71

 The Confederation and the Cantons shall, as a complement to personal responsibility and private initiative, 

endeavour to ensure that children and young people as well as persons of employable age can obtain an 

education and undergo basic and advanced training in accordance with their abilities» (Art. 41.1.f). 
72

 The Confederation and Cantons shall endeavour to ensure that everyone is protected against the economic 

consequences of old-age, invalidity, illness, accident, unemployment, maternity, being orphaned and being 

widowed.» (Art. 41.2). 
73

 No direct right to state benefits may be established on the basis of these social objectives» (Art. 41.4). 
74

 Idem. They shall ensure the provision of an adequate primary school education that is available to all children. 

Primary school education shall be mandatory and be managed or supervised by the state. At state schools it shall 

be free of charge» (Art. 62.2). 
75

 Op. cit. 8. 
76

 Op. cit. 8, Supra at 8 The cantons ensure that children and young people receive obligatory education, which is 

adapted to their special needs» ( Art. 20.1 LHand), in:  

«The cantons promote the integration into mainstream school with appropriate measures, as far as this is possible 

and serves the well-being of the child or the young person with disabilities», (Art. 20.2 LHand). 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a19.html
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nebo zapojením osoby, odpovědné za jejich integraci do pracovního týmu (čl. 13 OHand).    

LAI (= Federální zákon o invalidním pojištění) jde stejným směrem a usiluje o zajištění co 

nejvyšší míry integrace osob se zdravotním postižením do pracovního trhu prostřednictvím 

profesního vedení (čl. 15), přípravy na povolání (čl. 13) a prostřednictvím odpovídající 

podpory a poradenství směřující k získání zaměstnání (čl. 18). Zákon La LIPPI (= Federální 

zákon o institucích pro podporu integrace osob se zdravotním postižením) byl přijat proto, 

aby bylo zajištěno, že osoby se zdravotním postižením se budou mít kam obrátit při 

naplňování potřeb své profesní integrace.  

         

Judikatura nejvyššího soudu 

S ohledem na právo na základní vzdělání zdravotně postižených dětí poukázal Nejvyšší soud 

na skutečnost, že čl. 8, odst. 2 Ústavy zakazuje diskriminaci dětí se zdravotním postižením ve 

školách. Dále je v souladu se Zákonem o rovných právech osob se zdravotním postižením 

třeba, aby kantony poskytovaly dětem a dospívajícím se zdravotním postižením odpovídající 

vzdělávací možnosti.
77 

 

4. 2 Opatření pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením 

V zásadě mohou být ve Švýcarsku uplatňována následující opatření: 

a) Rané specializované vzdělávání: určené pro zdravotně postižené děti s vývojovými 

problémy, s omezeným rozvojem a pro děti, jejichž vývoj je ohrožený. Tato opatření mohou 

být zahájena již od narození dítěte, mohou trvat dva roky po ukončení jeho vzdělávání a 

nejčastěji bývají organizována v rámci rodiny.
78

 

 

b) Integrované vzdělávání: plná nebo i částečná integrace dětí nebo dospívajících se 

speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd díky implemetaci potřebných opatření.
79

  

 

c) Specializované třídy určené především dětem a mladistvým se specifickými vzdělávacími 

potřebami (například: dočasné, přechodné třídy, speciální třídy na primární úrovni s 

omezenou velikostí, třídy s manuálními činnostmi na úrovni sekundárního vzdělávání).
80

 Tyto 

třídy jsou ale výjimečné, ve většině švýcarských kantonů bylo od tohoto opatření upuštěno.   

                                                 
77

  ATF 2 C.187/2007. 
78

 Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’éducation, Le développement de l’éducation,  Rapport 

national de la Suisse, Conférence internationale de l’éducation, Bureau international de l’éducation, op. cit. 13. 
79

 Tamtéž. 
80

 Tamtéž. 



278 

 

 

d) Specializované školy na úrovni odborných středních škol a učilišť zajišťují péči o žáky se 

specifickými vzdělávacími potřebami. Podléhají autorizaci kantonu.
81

 

 

e) Vzdělávací – terapeutická opatření (např. logopedie a psychomotorika). Logopedie 

zajišťuje stanovení diagnózy a nápravu dysfunkce ústního řečového projevu, nápravu 

komunikace, výslovnosti, hlasu a dyslexie. Psychomotorika se týká interakce a vnímání, 

pocitů, myšlení, pohybu a chování vyjádřeného prostřednictvím vlastního těla.
82

  

  

4. 3 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
83

   

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání získává informace z 28 evropských 

zemí, včetně Švýcarska. Tyto informace jsou shromažďovány takovým způsobem, aby 

vytvořily jednotný soubor dat. Všechny údaje odkazují na žáky, kteří byli oficiálně označeni 

jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
84

 Jednotlivé státy byly požádány        

o odpovědi na níže uvedené otázky a o poskytnutí údajů:
85

 

 

1. Počet žáků ve věku povinné školní docházky (včetně SVP žáků). 

2. Počet žáků ve věku povinné školní docházky, kteří mají SVP (ve všech typech vzdělávání). 

3. Žáci se SVP v segregovaných speciálních školách. 

4. Žáci se SVP v segregovaných speciálních třídách ve školách hlavního vzdělávacího 

proudu. 

5. Žáci se SVP v inkluzivních podmínkách. 

6. Věkové rozpětí pro povinnou školní docházku s případnou specifikací věku pro primární     

a sekundární vzdělávací fáze, pokud je to možné. 

7.  Popis veřejného a soukromého vzdělávání. 

8. Právní definici SVP v dané zemi 

 

 

 

                                                 
81

 Tamtéž. 
82

 Tamtéž. 
83

 European Agency for Development in Special Needs Education, Special Needs Education Country Data 

2012,http://www.european-agency.org/publications/ereports/sne-country-data-2012/SNE-Country-Data2012.pdf, 

konzultováno 22. října 2013. 
84

 European Agency for development in special Needs Education, Idem , Preamble, s. 5. 
85

 Tamtéž. 
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Informace týkající se Švýcarska: 

 

 

 

 

 

 



280 

 

4. 4 Problémy  

Jak bylo uvedeno výše, mohou kantony svobodně rozvíjet speciální vzdělávání dle svého 

uvážení, pokud respektují existující mezinárodní, federální, mezikantonální a kantonální 

standardy. Obce v některých kantonech mohou také uplatňovat určitou míru nezávislosti při 

organizování speciálního vzdělávání i při jeho financování. Vzdělávání dětí se zdravotním 

postižením se může v jednotlivých obcích, kantonech i regionech lišit.  Existuje zde proto 

riziko rozdílného zacházení, což nemusí nezbytně znamenat porušení principu zákazu 

diskriminace. Toto riziko řeší dále uvedené smluvní výbory. 

 

Doporučení orgánů OSN 

V roce 2002 na základě analýzy první zprávy Švýcarska doporučil Výbor OSN pro práva 

dítěte ve věci dětí se zdravotním postižením:
86

 

 provést hodnocení existujících rozdílů týkajících se integrace dětí se zdravotním 

postižením do běžného vzdělávání a provést všechna nezbytná opatření pro odstranění 

těch rozdílů, které mohou způsobit diskriminaci;  

 zintenzivnit shromažďování dat týkajících se dětí se zdravotním postižením. 
87,88

 

 

V roce 2010 požádal Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace Švýcarsko, aby ve své 

příští zprávě uvedlo podrobné informace, specifikující, do jaké míry je dohoda o speciální 

pedagogice i její jednotné uplatňování ve všech kantonech Konfederace v souladu 

s mezinárodními normami týkajícími se lidských práv osob se zdravotním postižením.
89
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 CRC, Concluding observations, Switzerland 2002. 
87

 Switzerland took part to the project Mapping the Implementation of Policy of Inclusive Education (MIPIE) of 

the European Agency for Development in Special Needs Education which report has been published in 2011: 

(2011) Participation in Inclusive Education – A Framework for Developing Indicators, Odense, Denmark: 

European Agency for Development in Special Needs Education. To the data collection concerning Switzerland. 
88

 The lack of comprehensive datas on inclusive education has been criticized for many years ; in addition 

cantons claim the need to rely on statistical datas related to the number of pupils with special needs. This is why 

a pilot project has been  lauched in six cantons in 2012. Beatrice Kronenberg, Statistique,  Fondation Centre 

Suisse de pédagogie spécialisée, Rapport annuel, 2012,  8-9, 2013. 
89

 CESCR, Concluding Observations, Switzerland, 2010, ch. 30. 
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Grafické znázornění 

Jedná se o srovnávací grafické znázornění počtu žáků, kteří využívají speciální vzdělávání 

v různých švýcarských kantonech. První tabulka uvádí procentuální podíl žáků se speciálním 

programem vzdělávání v roce 1993/1994 podle kantonů. Druhá tabulka uvádí stejné procento, 

avšak pro rok  2003/2004. A třetí analyzuje rozdílný přístup kantonů ve vytváření speciálních 

programů pro děti se zdravotním postižením. Celkový průměr pro Švýcarsko ukazuje lehký 

nárůst praxe integrovaného vzdělávání.
90

  

 

 

 

 

 

4. 5 Úkoly v oblasti vzdělávání dětí se zdravotním postižením 

Prvním úkolem je trvat na myšlence integrace dětí se zdravotním postižením do škol. Ve 

skutečnosti i po 35 letech této praxe v některých kantonech (viz níže kanton Ticino) stále ještě 

existují někteří politici nebo učitelé, kteří proti tomuto modelu
91

 vznášejí námitky. Náklady na 

speciální pedagogy, názor, že žáci se zdravotním postižením budou ovlivňovat úroveň 

vzdělávání a znevýhodňovat běžné žáky, to je pouze několik příkladů obav některých lidí. 

                                                 
90

 MAINARDI, M., Pour une pédagogie inclusive – La pédagogie de l’accessibilisation et les personnes avec des 

incapacités de développement, Fribourg, 2010, in : « http://ethesis.unifr.ch/theses/MainardiM.pdf » (22.10.2013) 

p. 32. 
91

 Např. In the canton of Valais, the new Minister of education, who is a teacher, Savioz Christine, Inclusion 

scolaire: Oskar Freysinger choque, Le Nouvelliste , 10.07.2013  

http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/valais/inclusion-scolaire-oskar-freysinger-choque-498-1200681, 

konzultováno 20. října  2013. 
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Znamená to, že tento model není stoprocentně akceptován a že se bude muset investovat do 

zvýšení informovanosti o vzdělávání dětí se zdravotním postižením. 

  Druhý úkol je spojen s přípravou speciálních pedagogů. Specifická a kontinuální 

příprava je nutností jak pro speciálního pedagoga pro děti se zdravotním postižením, tak i pro 

běžného učitele, který učí žáky se zdravotním postižením. Tyto dvě profese se musí sloučit do 

jedné. Žádoucí je však, aby měl učitel i další vlastnosti, jako je flexibilita, týmový duch           

a kreativita.   

  Třetí úkol je spojen s novými typy zdravotního postižení, jako jsou např. mimořádně 

nadané děti a děti trpící obezitou. Mimořádně nadané děti trpí někdy sociálními poruchami, 

které je mohou vyloučit z dynamiky vztahů třídního kolektivu. Rodiče a někdy i učitel 

nechtějí připustit, že se tyto děti nacházejí v situaci postižení, protože nemají žádné problémy 

s učením. Včasné rozpoznání jejich problémů je však zcela nezbytné pro to, aby bylo možné 

mimořádně nadaným dětem pomoci žít ve společnosti. Ve Švýcarsku má více než 20% dětí 

mladších 18 let nadváhu a 5-8% dětí trpí obezitou (okolo 60 000 dětí a teenagerů) 

s komplikacemi, které se mohou stát chronickými.
92

 Od roku 2007 je ve Švýcarsku obezita 

uznávána jako nemoc. Znamená to, že pokud je lékařsky stanovena, může v některých 

případech vést ke zdravotnímu postižení.  Proto byly vytvořeny programy prevence obezity, 

např. speciální cvičení a dietní opatření. Důležité je začít s tímto programem  co nejdříve. 

V tomto smyslu by žáci trpící obezitou mohli profitovat z programů, které by vyučovali 

speciální pedagogové. O otázce hodnocení obezity jako zdravotního postižení se v současné 

době ve Švýcarsku diskutuje.                                             

  Čtvrtý úkol jde nad rámec povinné školní docházky. Mladí lidé se zdravotním 

postižením stále velmi obtížně nalézají místa v praxi, a to i tehdy, když byli integrováni do 

běžné školy. Z tohoto důvodu je zcela zásadní přimět budoucí zaměstnavatele, aby si 

uvědomili důležitost zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením.                             

  

 

 

 

 

 

                                                 
92

 Hôpitaux universitaires de Genève, na: http://contrepoids.hug-ge.ch/informations/obesite_enfants_ados.html 

konzultováno 20. října 2013. 
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5. Příklady dobré praxe
93

 

5. 1 Příklad dobré praxe z kantonu Valais (VS) 

Kanton Valais se nachází v jihozápadní části země, v údolí řeky Rýn od jeho pramenů až 

k Ženevskému jezeru a odděluje Apeninské Alpy od Bernských Alp. Kanton Valais je obecně 

znám díky hoře Matterhorn a rekreačním městům jako je Saas Fee, Verbier a Zermatt. 

Skládá se ze 13 okresů a jeho hlavním městem je Sion. V tomto kantonu je 143 obcí.             

V západní části kantonu Valais se hovoří francouzsky, ve východní části se mluví německy.                  

Kanton je velmi řídce osídlen. Počet obyvatel k 31. 12. 2012 činil 321 732 osob.
94

   

 

Právní základy kantonu v oblasti vzdělávání:                              

 zákon ze dne 4. července 1962 o veřejném vzdělávání
95

: žáci navštěvují základní školy 

v okrese, ve kterém žijí                                      

 zákon z 25. června 1986 o speciálním vzdělávání
96

, cílem je plná nebo částečná 

inkluze žáků  

 implementační pravidla speciálního vzdělávání
97

 ze dne  25. února 1987  

 zákon týkající se mezikantonální dohody o spolupráci v oboru speciální pedagogiky  

 ze dne  8. října 2008
98

   

 

a) Obecné principy organizace:   

        

Dítě se zdravotním postižením navštěvuje běžnou školu v místě bydliště. Výuky své třídy se 

účastní co možná nejvíce, jak je to jen možné. Třídu opouští pouze na činnosti, které jsou pro 

něj speciálně vytvořeny a které ve třídě provádět nelze. Po určitý počet hodin v týdnu jej 

doprovází speciální pedagog.  

Běžný učitel a speciální pedagog pracují společně jako vzdělávací tandem. 

 

 

                                                 
93

 Hlavní informace představené v článku pocházejí v této části : 

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, Etat des situations 

cantonales et travaux  en cours dans le domaine de la pédagogie spécialisée, décembre 2012. 
94

 Švýcarský federální statistický úřad  – STAT-TAB Ständige und Nichtständige Wohnbevölkerung nach 

Region, Geschlecht, Nationalität und Alter. 
95

 ROVS 400.1. 
96

 ROVS 411.300. 
97

 ROVS 411.35. 
98

 ROVS 411.4. 
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b) Politická a praktická organizace    

 

Odbor školství 

Odbor školství je odpovědný za implementaci kantonálních zákon a mezikantonální dohody 

týkající se speciální pedagogiky. Jeho hlavním úkolem je  zajišťování a poskytování 

speciálních vyučovacích hodin dětem se zdravotním postižením a kontrola naplňování tohoto 

opatření. Proti rozhodnutí odboru se lze odvolat podle čl. 39 zákona o speciálním vzdělávání 

ze dne  25. června 1986.     

 

Speciální vzdělávací centrum  

Speciální vzdělávací centrum představuje ústřední bod celého systému, protože musí 

naplňovat potřeby rodin a dětí z invalidního pojištění
99

 a současně brát v úvahu ostatní žáky 

běžných tříd. V maximální možné míře by se však měly děti se zdravotním postižením 

ponechávat v jejich přirozeném prostředí (rodina, škola, přátelé, sport a volný čas).
100

  

 Jakmile jsou identifikovány potřeby dětí, připravuje centrum vzdělávací a 

psychosociální opatření a rozhoduje o tom, kteří poskytovatelé služeb budou za vzdělávání 

dětí odpovědní. V případě integrace dětí ve škole posílá do příslušných škol speciální 

pedagogy a terapeuty. Organizace pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je 

identická pro všechny typy postižení, mění se pouze poskytovatelé služeb:                    

 děti nevidomé nebo se zhoršeným zrakem: centrum pro zrakové postižení           

 děti hluché nebo s poruchami sluchu: centrum pro sluchově postižené  

 děti s fyzickým postižením: v závislosti na jejich potřebách a typu postižení (školy, 

speciální školy, instituce…)         

                                             

Filozofií práce centra je, že všechny děti jsou členy společnosti a tudíž občany.         

                 

Obec             

Obec (bydliště žáka) realizuje na svém území vzdělávání prostřednictvím vlastních 

vzdělávacích institucí. Je zajímavé všimnout si, že blízkost institucí nebo speciálních škol 

                                                 
99

 Znamená to, že postižení je lékařsky uznáno a že invalidní pojištění bude dítě podporovat prostřednictvím 

měsíčních dávek, které budou opětovně posuzovány v závislosti na vývoji postižení.               
100

 Stává se však, že jsou vytvořeny takzvané decentralizované třídy adaptace, které soustřeďují  4 až 8 dětí se 

zdravotním postižením a jednoho specializovaného učitele.  

 



285 

 

může ovlivnit komunitní politiku, protože je snadnější vyčleňovat děti se zdravotním 

postižením z běžných škol tehdy, když je taková instituce nablízku.       

                   

c) Jaké jsou úkoly a povinnosti běžných učitelů a speciálních pedagogů?  

 

Běžný učitel má v zásadě hlavní odpovědnost za všechny žáky, kteří jsou v jeho třídě, ať již 

mají zdravotní postižení či nikoliv. Běžný učitel navíc musí: 

 převzít vzdělávací odpovědnost za běžné žáky           

 integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich speciálního pedagoga 

 spolupracovat se Speciálním vzdělávacím centrem, rodiči, orgány místní komunity 

 úzce spolupracovat se speciálním pedagogem při organizaci výuky         

            

Speciální pedagog je ve třídě zodpovědný za děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Navíc musí:  

 připravovat a vést individuální vzdělávací projekty   

 úzce spolupracovat s běžným učitelem, rodiči, dalšími pedagogickými pracovníky, 

psychologem a terapeuty     

 koordinovat vzdělávání všech dětí se SVP ve třídě 

 připravovat materiály a aktivity pro své žáky se SVP ve třídě      

 

První příklad: Pátá třída základní školy se 24 žáky ve věku 11 až 12 let, 4 děti trpí lehkou 

mentální retardací. Třídní učitel a speciální pedagog pracují na plný úvazek (27 hodin) 

společně ve stejné třídě. Cíle vzdělávání jednotlivých žáků se liší podle jejich dovedností.                                      

Druhý příklad: Čtvrtá třída základní školy s 20 žáky ve věku 10 až 11 let. Dvě děti trpí 

fyzickým postižením. Speciální pedagog třídu navštěvuje 11 hodin (z celkových 27). 

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 

Individuální vzdělávací plán je dokument, který se týká dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Jsou v něm uvedeny následující body: 

1. Obtíže žáka                         

2. Obecné cíle (chování, přístup) 

3. Specifické cíle v jednotlivých předmětech nebo oblastech vzdělávání 

4. Metody intervence      
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5. Ostatní opatření (terapie) 

 

Pedagogičtí pracovníci, kteří jsou za dítě zodpovědní, pracují s tímto dokumentem, 

aby mohli jednotně postupovat v otázce rozvoje dítěte.                     

 Na základě federálního zákona o invalidním pojištění,
101

 mají žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami právo na vzdělávání do svých 18 let. Příležitosti odborného 

vzdělávání (odborná učiliště, odborné střední školy) jsou jim nabízeny od 16 let věku, jedná 

se například také o pomoc při výběru povolání, počáteční profesní vzdělávání, návštěvy 

pracovních míst a vlastní orientaci v dané profesi.  

 Po dobu uplynulých pěti let byly vytvářeny třídy pro žáky omezené intelektově, ale 

zcela kompetentní ve svém sociálním chování. Hlavním cílem tohoto vzdělávání je autonomie 

a přizpůsobení se novému prostředí, neznámým osobám, neznámým místům. Od 16 do 18 let 

navštěvují mladiství se zdravotním postižením dvouletý kurz praktické přípravy, který se 

skládá ze 3,5 dne (týdně) ve škole a 1 dne  praxe pod dohledem odborníka na danou profesi 

nebo pracovníka v supermarketu. Od 18 do 23let se mladí lidé účastní odborné a sociální 

přípravy. Poté, co svoji přípravu ukončí, získávají osvědčení a mohou začít pracovat.  

  

Kdo tyto programy hradí? 

Kantony a obce se na financování podílejí prostřednictvím subvencí. Na vzdělávací část 

přispívá ve výši 70% kanton a 30% obce. U obcí je celek zahrnut do pevné sazby hrazené za 

žáka v povinném školním vzdělávání.
102

 

 V případě služeb hotelového typu (internátní škola) platí rodiče (nebo příbuzní) 

příspěvek podle svých finančních možností
103

 (minimální běžné ceny: 10.- CHF za internátní 

školu  a    8.- CHF za dopolední vzdělávací péči). Částky jsou účtovány obcím, které je potom 

přefakturují rodičům (příbuzným) na základě jejich finančních možností.                   

 

 

 

 

 

                                                 
101

 Čl.  15 a 18 švýcarského federálního zákona  Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’Assurance Invalidité, op. cit. 

41. 
102

 Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique du 13 

janvier 1998, art. 41, 42, 43. Loi sur l'enseignement spécialisé du 23 juin 1986.  
103

 Loi sur l'intégration des personnes handicapées, art. 9. Loi sur l'enseignement spécialisé du 23 juin 1983. 

Décision du Conseil d'Etat du 16.6.1993. 
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5. 2 Příklad dobré praxe z kantonu Ticino (TI) 

Kanton Ticino je nejjižnějším kantonem Švýcarska. Na severu hraničí s kantonem  Uri, na 

západě s kantonem Valais, s kantonem Graubünden sousedí na severovýchodě, dále hraničí 

s italskými regiony Piemonte a Lombardie na jihu a obklopuje malou italskou enklávu  

Campione d'Italia. Své jméno získal po řece Ticino. Jediným úředním jazykem je zde italština 

a spolu s jižními částmi kantonu Graubünden představuje většinu italsky mluvící části 

Švýcarska. 

 Skládá se z 8 okresů a jeho hlavním městem je Bellinzona. V tomto kantonu je 157 

obcí. Počet obyvatel dosahoval k 31. 12. 2012, 341 652 osob.
104

 

 

Právní základ kantonu v oblasti vzdělávání  

Zákon o školách ze dne 2. září 1991 a jeho nařízení z roku 1992 

Zákon o speciální pedagogice ze dne 15. prosince 2011 

Nařízení o speciální pedagogice ze dne 26. června 2012  

Zákon o sociální a odborné integraci osob se zdravotním postižením ze dne  7. července 1979  

a jeho nařízení ze dne 11. března 2008 

 

Poznámky 

Kanton Ticino se před 35 lety rozhodl zavést systém školní integrace dětí se zdravotním 

postižením, které vykazují opoždění v intelektovém a vzdělávacím vývoji. 
105

 V tu dobu byla 

myšlenka školní integrace ve Švýcarsku docela nová. Inspirovala se v Itálii, ovšem s jedním 

velkým rozdílem: Itálie zavedla integraci všech dětí se zdravotním postižením.    

Systém plné centralizace péče o děti se zdravotním postižením tak, aby byla respektována 

sociální a demografická realita kantonu Ticino, nebyl možný. Z toho důvodu musel kanton 

hledat rovnováhu mezi specializací a decentralizací.
106

 Cílem bylo a stále je ponechávat žáky 

se zdravotním postižením co nejvíce v sociálně emocionálním prostředí reprezentujícím 

základní ideje a příležitosti spojované s integrací.
107

 Tato reforma se odehrála nejen na úrovni 

modifikování existujících vzdělávacích struktur, ale především na úrovni vytváření struktur 

nových, které by mohly být organizovány optimálním způsobem.  

 

                                                 
104

 Op. cit. 94, informace získány 16. září 2013. 
105

 MAINARDI, M. (1995). L’intégration scolaire au Tessin. In G. Sturny-Bossart & A.-M. Bess, L’école suisse 

une école pour tous? (s. 36-40). Lucerne: Edition SZH/CSPS. 
106

 Op. cit. 105 
107 

Op. cit. 105.
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Canton_of_Uri
http://en.wikipedia.org/wiki/Valais
http://en.wikipedia.org/wiki/Graub%C3%BCnden
http://en.wikipedia.org/wiki/Campione_d%27Italia
http://en.wikipedia.org/wiki/Graub%C3%BCnden
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Obecné organizační principy: 

Platí zde stejné základní principy jako v kantonu Valais, kdy se  děti se zdravotním 

postižením ponechávají v maximální možné míře v běžných školách.    

 Zachování plurality možných řešení: speciální instituce, internátní školy, speciální 

třídy v běžných školách a individuální umísťování do běžných tříd.108 

 Zapojení zainteresovaných – zúčastněných osob do rozhodování: rodičů, učitelů, 

psychologů a lékařů. Jediná lékařská nebo psychologická diagnóza nemůže definovat 

vzdělávací opatření. To musí být dosaženo zvážením celkové situace a určeno 

především formulováním cílů. (Martinoni, 1991, s. 141)   

 Žák je ponechán v co největší možné míře ve svém přirozeném prostředí, což 

zahrnuje:          

 rodinné prostředí, to znamená ponechat žáka v jeho rodině, aniž by byl umístěn do 

internátní školy; 

 sociální prostředí – dítěti jsou ponechány jeho sociální vazby.     

 Organizování flexibilních vzdělávacích struktur se sníženým počtem pracovníků 

začleněných do různých sociálních a vzdělávacích kontextů, jako jsou speciální třídy 

v běžných školách, ambulantní terapie, instituce a workshopy.                                

 Vzdělávání je založeno na širší koncepci: výuka musí být doprovázena intervencí, 

která zabezpečuje vzdělávací, sociální a terapeutické aspekty, a musí být vedena tak, 

aby umožňovala profesní integraci s praxí a pozorováním.                                                   

 

 

Odbor školství, kultury a sportu kantonu Ticino nese odpovědnost za implementaci 

kantonálního zákona – zákona o školách z 2. září 1991 a jeho nařízení z roku 1992, zákona   

o speciální pedagogice z 15. prosince 2011 a jeho nařízení o speciální pedagogice ze dne  26. 

července 2012. Jeho součástí je i Úřad pro speciální pedagogiku. Tento úřad shromažďuje 

individuální žádosti od učitelů, lékařů a rodičů v případě, že je třeba stanovit oficiální 

diagnózu a zavést zvláštní opatření. Úřad pro speciální pedagogiku organizuje odeslání 

speciálního pedagoga do běžné školy nebo centra, rozhoduje o umístění žáka se zdravotním 

postižením do speciální instituce a může seskupovat z různých obcí ty žáky, „kteří potřebují 

zvláštní opatření ve speciální třídě v obci a jejichž škola je může přijmout“.  Zde je tedy 

                                                 
108

 MARTINONI, M., (1990). Présentation de la situation au Tessin. In D. Raemy, A. Chassot, A. Roig (Eds.), 

La pédagogie spécialisée dans la mouvance du temps (pp. 139-142). Lucerne: Edition SZH/CSPS, 141. 
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situace odlišná od kantonu Valais, kde neexistuje žádný prostředník mezi odborem školství     

a žáky.                                                                                   

Proti rozhodnutí učiněným odborem se lze odvolat do 15 dní.
109

 

 

Příjemci
110

 

Příjemci jsou děti a mladí rezidenti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na základě 

následujících podmínek: 

 před zahájením povinné školní docházky: zjištění vývojových problémů spojených 

s omezeným nebo narušeným vývojem, které by mohly ztížit nebo znemožnit 

navštěvování běžné školy;                                             

 v průběhu povinné školní docházky: zjištění skutečnosti, zda existují překážky ve 

vývoji a vzdělávání žáků nebo odhalení stavu, kdy se tito žáci již bez specifické 

podpory nemohou účastnit běžného vyučování;  

 během doby po ukončení povinné školní docházky (maximálně do 20 let) v souvislosti        

s nutností podpory žáků v rámci první odborné přípravy nebo v rámci obecné přípravy 

v kontextu sekundárního sektoru (střední škola, sekundární II). 

 

Kdo hradí běžné náklady institucí pro žáky se SVP?  

Na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi kantonem a institucí hradí kanton 

maximálně 70% běžných nákladů instituce.
111

  

 

Jaké jsou finanční příspěvky rodičů?  

Vzdělávání v běžné škole je bezplatné.
112

  

Finanční spoluúčast lze požadovat za jídlo, zapojení do denních stacionářů, či internátních 

škol a za externí aktivity organizované institucí.
113

  

Rodiče (příbuzní): denní škola: 7,50 CHF / internátní škola 15 CHF. 

Obce nehradí nic.  

 

 

 

                                                 
109

 Art. 19 LPS (law on specialized pedagogy). 
110

 Art. 4 LPS (law on specialized pedagogy). 
111

 Art. 17 LPS (law on specialized pedagogy). 
112

 Art. 7 law on the school. 
113

 Art. 6 law on specialized pedagogy (LPS). 
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5. 3 Příklad dobré praxe z kantonu Bern (BE) 

Kanton Bern je druhým největším z 26 švýcarských kantonů jak co do velikosti, tak i počtem 

obyvatel. Nachází se ve středozápadu Švýcarska.    

Kanton Bern je  bilingvální  (němčina 84%, francouzština  7,6%). Má 10 okresů, žije v něm 

992 617 obyvatel. Hlavním městem kantonu a zároveň federálním hlavním městem Švýcarska 

je Bern.    

 

Právní základ vzdělávání v Bernu 

Předpisy řídící konkrétní vzdělávací opatření v jeslích a v rámci povinné školní docházky 

(OMPP, 2007)  

Předpis řízení (vedení) řídící konkrétní vzdělávací opatření v jeslích a v rámci povinné školní 

docházky (ODMPP)  

Předpis týkající se speciálního vzdělávání dětí a dospívajících osob se zdravotním postižením 

(OESEAI ze dne 31. 10. 2007) a jeho směrnice  

Finalizace předpisu týkajícího se speciální pedagogiky  

Zákon o povinné školní docházce (čl. 17 především LEO), revidovaný v roce 2001 v procesu 

revize pro rok 2013. Předpis řídící konkrétní vzdělávací opatření v jeslích a v rámci povinné 

školní docházky (ze dne 1. ledna 2008) a pravidla jeho řízení (1. 8. 2009)
114

 

 

Organizace              

Ředitelství státního vzdělávání (INS), Služba předškolního a povinného vzdělávání            

Ředitelství pro veřejné zdraví a sociální obezřetnosti (SAP), Služba (Úřad) pro ženy seniorky 

a ženy se zdravotním postižením ( OPAH) 

Je důležité zmínit, že se kanton Bern doposud nepřipojil k mezikantonálním dohodám. Ve své 

strategii pro roky 2010-2015 se obě ředitelství rozhodla spolupracovat na koncepci týkající se 

speciální pedagogiky a přijmout právní základ.
115

 

 

Obecné principy   

Obecný mechanismus a princip implementace jsou stanoveny v čl. 17 zákona o povinném 

školství (LEO). Děti se zdravotním postižením stejně jako mimořádně nadané děti musí mít 

                                                 
114

 Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, Etat des situations 

cantonales et travaux  en cours dans le domaine de la pédagogie spécialisée, décembre 2012.  
115

 NENDAZ, P., Mise en œuvre de l’Accord intercantonal dans les cantons de la Suisse latine, s. 8 ss, in : 

Bulletin de la CIIP, La pédagogie spécialisée, n° 25, 2011, v: « http://www.vallelian.net/sps/wordpress/wp-

content/uploads/2011/11/Bulletin_251.pdf#page=20 v » (21.10.2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bilingual
http://en.wikipedia.org/wiki/Bern
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příležitost být integrovány do běžné školy (čl. 17 odst. 1 LEO). V tomto případě se jedná           

o  konkrétní opatření jako 

 specializovaná výuka;  

 vzdělávací podpora;  

 výuka dítěte ve speciální třídě integrované do běžné školy bude akceptována, pokud 

záměrů vzdělávání nelze dosáhnout jiným způsobem (Čl. 17 odst. 2 LEO). 

Navíc je navrhována logopedická a psychomotorická péče.   

Formy speciálního vzdělávání jsou různé. Ve většině případů lze skutečně požádat dítě se 

zdravotním postižením, aby opustilo svoji třídu proto, aby mu mohla být poskytnuta podpora 

individuální nebo ve skupině. V jiných případech odchází dítě během hodin výuky z běžné 

třídy a přichází za ním speciální pedagog. Tato poslední forma vzdělávání se využívá 

především u opatření logopedických a psychomotorických.   

 

Statistika           

V průběhu průzkumu prováděného ve třídách kantonu Bern bylo přibližně 13 500 dětí v 850 

třídách podpořeno v individuálních programech.  Dětí, které využívají speciální inkluzivní 

vzdělávací program, bylo přibližně 7 955.
116

 

 

Příjemci  

Děti a adolescenti do 20 let.
117

 

 

Kdo tento program hradí? 

V kantonu Bern je systém financování nákladů týkajících se integrace a především 

vzdělávacích opatření z poloviny hrazen kantonem a z druhé poloviny je v odpovědnosti 

obce. Navíc může obec přenést 20% nákladů na rodiče (příbuzné) dítěte, které žije na jeho 

území.                                                                                                

Bernské obce velmi profitují z širokého pozitivního přijetí tohoto systému.           

                                                 
116

 Stricker / Pfister, Planification de la formation et évaluation, Rapport partiel 2011, Evaluation de la mise en 

œuvre de l’article 17 LEO – Elèves suivant un programme d’enseignement particulier à l’école enfantine et à 

l’école obligatoire – Etat des lieux avant l’application de la nouvelle ordonnance (OMPP), 2011, in : 

http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/direktion/organisation/generalsekretariat/bildungsplanung_und-

evaluation/projets_en_cours/integration_miseenuvredelarticle17leo.assetref/content/dam/documents/ERZ/GS/fr/

SREP/ERZ2DB-%23530753-v2A-Teilbericht_Art_17__-

_Sch%C3%BClerInnen_mit_besonderen_Massnahmen_%28Art__24_BMV%29.pdf (8.10.2013) (cité : Stricker 

/ Pfister, Rapport partiel 2011).  
117

 Čl. 5 Prescription on the special education of the children and the teenagers disabled  persons (OESEAI ze 

dne 31.10.2007). 
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Rodiče (příbuzní) dítěte hradí: neinternátní škola: 8 CHF/internátní škola 20 CHF (za den). 

 

Poznámky 

Systém kantonu Bern je dočasný a brzy bude upraven na základě nové dohody. Bude založen 

na integračních metodách stejně, jak je tomu u kantonů Valais a Ticino. Roli tady hraje otázka 

moci kompetentních orgánů, která je v německy mluvící části Švýcarska důležitější než v jeho 

francouzských a italských částech. Systém je ovšem v zásadě stejný: co nejvyšší míra 

integrace společně se specifickými opatřeními, pokud jsou zapotřebí. Systém je flexibilní, aby 

docházelo k úsporám nákladů.      
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6. Závěr 

Na počátku sedmdesátých let dvacátého století některé kantony jako Ticino a Valais zavedly 

pro děti se zdravotním postižením model integrovaného vzdělávání. Vedle terminologické 

kontroverze ohledně integrace a inkluze je hlavním záměrem udržet děti se zdravotním 

postižením v co největší míře v běžné škole. V praxi však ne všechny děti se 

zdravotním postižením mohou navštěvovat běžnou školu a zkušenosti ukazují, že je snadnější 

přijmout integrační model pro první roky povinné školní docházky (předškolní a primární) 

než pro vzdělávání sekundární. Proto je včasné rozpoznání postižení dítěte zcela zásadní. 

Intervence musí být provedena co nejdříve, a to i v rámci denní péče o velmi malé děti.                                               

Ve Švýcarsku neexistuje pouze jediný model integrovaného vzdělávání, ale je zde 

těchto modelů 26, protože se postupy jednotlivých kantonů liší. Navíc mají obce vlastní 

nezávislost a  pravomoc nejen organizovat speciální vzdělávání v rámci škol, ale také 

rozhodovat o tom, zda podpoří speciální vzdělávání či nikoliv. V důsledku toho existuje v 

různých kantonech a uvnitř kantonů v jednotlivých obcích riziko rozdílného přístupu. 

Implementace rozličných mezikantonálních dohod však vytváří základní a obecné principy 

pro všechny švýcarské regiony. Federalismus může představovat riziko diskriminace, ale 

umožňuje kreativitu jednotlivých kantonů, které jsou v oblasti vzdělávání kompetentní. 

Systém inkluzivního vzdělávání v kantonu Ticino, který vznikl před 35 lety, je dobrým 

příkladem tvořivosti i svobody, jaké může kanton požívat.                          

Švýcarsko je v oblasti inkluzivního vzdělávání na správné cestě a implementace 

mezikantonálních dohod k tomu přispívá. Důležité je nezapomenout, že konečným cílem 

vzdělávání dle čl. 29 Úmluvy o právech dítěte je příprava dítěte na to, aby se stalo 

zodpovědným občanem. To musí platit také pro děti se zdravotním postižením, podpora 

integračního modelu vzdělávání je jednou z forem, kterými lze tohoto cíle dosáhnout
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KOMUNITNÍ  ŠKOLA – ZÁKLAD  EFEKTIVNÍHO 

FORMOVÁNÍ  OBČANSKÉ KULTURY  ŽÁKŮ  

I SPOLEČNOSTI 

David Bartůšek, Marek Lauermann 

 

1. Úvod – naplňování zásady nejlepších zájmů dítěte ve školní 

praxi 

V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.  

 

Rudolf Steiner 

 

Text tohoto příspěvku vychází z potřeby v maximální možné míře rozvíjet práva dítěte 

v každodenní praxi škol. Tedy nejen v čase výuky, ale v širším časovém pojetí 

korespondujícím s celodenním programem dítěte.  To znamená i ve volnočasovém prostoru, 

kde může docházet ke spolupůsobení školy, rodičů i partnerů školy (školní družina, zájmové 

kroužky školy, volnočasové organizace, sportovní oddíly, …). Text se zabývá hledáním 

konkrétních realizačních cest, jak uplatnit myšlenky spojené s uznáním autonomie dítěte, jeho 

schopnosti podílet se na rozhodování ve věcech, které se jej týkají, a přijímání odpovědnosti 

za tato rozhodnutí. Pro naplnění cíle zaměřeného na zkvalitnění realizace práv dítěte v ČR 

popíšeme jako východisko koncept fungování komunitních škol. Popis bude zahrnovat 

zahraniční zkušenosti i vize rozvoje tohoto konceptu v ČR. 

Jedním z dílčích cílů textu je co nejlépe vystihnout nebo najít obsah pro obtížně 

definovatelný pojem „nejlepší zájmy dítěte“ ve vztahu k jeho výchově a vzdělávání. Popíšeme 

současný stav a moderní názory na kvalitu dnešního zázemí dítěte v oblasti výchovy               

a vzdělávání, které mu poskytuje ČR prostřednictvím své vzdělávací soustavy. Nastíníme 

možnosti jejího rozvoje směrem k zlepšování realizace požadavků Úmluvy o právech dítěte 

(dále jen Úmluva) jak ve smyslu naplňování jednotlivých článků Úmluvy týkajících se 

vzdělávání, tak i samotného ducha Úmluvy ve smyslu vnímání dítěte jako subjektu vlastních 

individuálních práv. S touto problematikou velmi úzce souvisí schopnost realizovat spolupráci 

rodiny a vzdělávacích institucí včetně spolupráce s dalšími subjekty (partnery) podílejícími se 

na výchovně vzdělávacím působení, tedy tzv. „otevřenost instituce“ a „komunitní charakter“ 

jejího fungování.  
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Úvodní citát Rudolfa Steinera by mohl stručným způsobem vyjádřit cíle, které si 

pravděpodobně stanovuje každá dobrá škola, rodina i volnočasová organizace ve vztahu 

k dítěti, které je jí svěřeno do péče. Dá se tedy říct, že je stručnou vizí naplňování zásady 

nejlepšího zájmu dítěte. Otázkou tedy zůstává, jak zorganizovat spolupráci školy, rodiny         

a volnočasových organizací tak, aby byly schopny podporovat myšlenku, že dítě je subjektem 

svých práv, a tedy nositelem jednotlivých či dílčích rozhodnutí o svém životě. Tento přístup 

k dítěti je z hlediska historie poměrně mladý a stále se v dnešní praxi setkáváme s odmítavými 

postoji vůči této myšlence od mnoha rodičů, profesionálů a institucí zabývajících se výchovou 

a vzděláváním. Pro hlubší pochopení souvislosti realizace práv dítěte ve škole s konceptem 

komunitních škol, ve smyslu zkvalitnění výchovy (osobnostního rozvoje žáka), demokratické 

atmosféry v instituci, zvýšení vzdělávací efektivity instituce a schopnosti nastavit formu 

organizace procesů ve škole pro vhodné formy participace žáků i rodičů, uvádíme krátký 

historický kontext vývoje práv dítěte od prvních dokumentů zabývajících se touto 

problematikou až po vznik dokumentu Úmluva o právech dítěte a jejich souvislosti 

s alternativními pedagogickými směry. 
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2. Historie vzniku Úmluvy o právech dítěte, její filosofie nastavená 

reformními pedagogy a současný stav odrazu těchto myšlenek ve 

vzdělávací soustavě ČR 

Ti, kteří se dokáží vzdát základní svobody, aby dosáhli dočasného zabezpečení, si nezaslouží 

ani svobodu, ani zabezpečení. 

 

Benjamin Franklin 

 

Dítě je autonomní bytost, která má právo svobodně určovat svůj svět a zažívat veškerá lidská 

práva. Pokud neabsolvuje od raného věku takto koncipovanou výchovu, bude se  v dospělosti 

jen obtížně rozhodovat nebo samostatně volit. Pravděpodobně odmítne nést zodpovědnost za 

svá rozhodnutí a demokratický systém pro něj bude představovat synonymum chaosu a 

stresující nejistoty. Bude hledat vnější autority, jimi garantované jistoty a zabezpečení svých 

potřeb. Jeho osobní potenciál zůstane nenaplněn a společnost bude ochuzena o pestrost a 

originální přístup svých občanů. Historie dostatečně prokázala společenská rizika spojená 

s nedostatečně rozvinutou svobodou svých jedinců, zcela loajálně podléhajících vnější 

autoritě vůdců, formou mnoha variant totalitních režimů, jejichž hodnotové systémy dnes 

označujeme za zavrženíhodné. Stejně tak v dnešní době čelí společenské systémy novým 

výzvám při tradičních přístupech výchovy v problematice soužití multikulturních společností, 

mezigeneračních vztahů i schopností jedinců spoluvytvářet          i akceptovat společenské 

normy chování a zorientovat se v dnešním demokratickém politickém dění.   

První úvahy pedagogů o respektu k autonomii dítěte a jejich reformní návrhy, spojené 

s výchovou či pedagogickým prostředím i s problematikou práv dítěte, můžeme zaznamenat 

už koncem 19. století a na začátku 20. století. Do této doby je uplatňován tehdejší tradiční 

přístup, kdy je dítě vnímáno jako objekt, který je třeba chránit. Do své dospělosti je mladý 

člověk prakticky nesvéprávný a společnost neočekává, že se významným způsobem bude 

k čemukoli vyjadřovat nebo ovlivňovat průběh svého života.  Do svých 18 let je dítě zcela 

řízeno vnější společenskou autoritou, vnějšími pravidly společnosti, která musí striktně 

dodržovat, a nemá žádnou možnost řád věcí měnit ani ho komentovat. Tomuto modelu 

odpovídají výchovně vzdělávací metody, které se v nejoptimističtějším případě dají shrnout 

do zkratky výroku tehdejšího učitele: „Žáci, pečlivě si zapamatujte a zapište, co jsem říkal,       

a na požádání přesně a doslova zopakujte učební látku.“ Školu provází pedantská přísnost      

a tvrdě vyžadovaná loajalita k vnější autoritě.  
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Teprve necelé jedno století se v odborné společnosti (pedagogů, lékařů, psychologů) 

začíná vytvářet názor, který bere v úvahu dítě či mladého člověka jako svébytnou bytost 

(subjekt práv a povinností), která je schopna na svém vývojovém stupni uplatňovat prvky 

participace na věcech, které se dotýkají jeho každodenní reality. Myšlenkami navazují na 

Rousseaua, Tolstého nebo Fröbla.  

Jedním z prvních pedagogů, který tuto debatu posunul směrem k požadavkům na 

reformu tehdejšího pedagogického paradigmatu a výchovné praxe, byl polský dětský 

spisovatel, pediatr a pedagog Janusz Korczak (vl. jménem Henryk Goldszmit). Jako jeden 

z prvních usiluje o změnu tehdejšího pohledu na život dítěte z pouhé tvrdé autoritativní 

výchovy k nové myšlence (kterou v současnosti právně definuje dokument Úmluvy o právech 

dítěte), že čas dětství patří samotnému dítěti, které má plnohodnotně prožít jako lidská bytost 

s veškerou úctou a respektem k vlastní osobnosti. Jedině v takto vychovávané bytosti může 

být podle Korczaka rozvíjen intelekt, vůle i cit v rovnováze potřebné k demokratickému         

a svobodnému životu, schopnosti vyjádřit své myšlenky a spolupodílet se na společenském 

vývoji (určovat svoji budoucnost, zodpovědně ji plánovat a v tomto smyslu konat). Zcela 

jasně také definuje, že život dítěte se odehrává především ve dvou základních prostředích – 

v rodině a ve škole – což jsou klíčové „dětské světy“. A právě jim budeme v našem textu 

věnovat maximální pozornost, protože princip komunitní školy dokáže velmi významně 

ovlivnit spolupráci těchto dvou klíčových světů, v nichž se dítě pohybuje většinu času svého 

dospívání. 
 

Ve svých závěrech a doporučeních Korczak dává důraz na myšlenku umožnit dítěti 

konat to, co je pro něj přirozené v daném věkovém stupni vývoje. A to bez ohledu na to, zda 

toto zabezpečení přirozených potřeb dítěte nějakým způsobem vytváří nové požadavky na 

okolní společnost, která bude muset upravit své zavedené přístupy k jeho výchově                  

a vzdělávání, případně změnit organizační formy fungování institucí, či obecné schopnosti 

respektovat konkrétní názory dítěte na věci týkající se jeho každodenního života. Ve svém 

uvažování není rozhodně osamocen a stejnou filozofii postupně popisují další reformní 

pedagogové jako Marie Montessoriová, Helena Parkhustová (Daltonský plán), Célestin 

Freinet i Rudolf Steiner (Waldorfská pedagogika). Všichni jmenovaní kromě popisu 

moderního pohledu na potřeby dítěte také postupně vytvářejí i konkrétní pedagogické plány   

a didaktické formy, jak ve školách pracovat s dětmi. Tyto formy výuky, jak dále uvidíme, 

plně akceptují a naplňují závěry a požadavky dané (daleko později) přijatou Úmluvou            

o právech dítěte. V textu je reformní pedagogice věnována samostatná kapitola.    
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První světová válka, její katastrofální společenské dopady a sociální anarchie, 

urychluje výše zmíněné prvotní úvahy reformních pedagogů o změnách paradigmatu 

vzdělávání a výchovy i přístupy jednotlivých institucí k právům dítěte. V meziválečném 

období můžeme zaznamenat zvýšený výskyt pokusů založit vzdělávací instituci „nového 

charakteru“ uplatňujících myšlenku respektu k autonomii dítěte. Řadě reformních pedagogů    

a propagátorů nového přístupu k dítěti se daří tyto nové školy nejen založit, ale i úspěšně šířit 

jejich rozvoj pomocí zastřešujících vzdělávacích asociací do dalších oblastí (mnohdy i napříč 

světovými kontinenty). 

Alternativní školy se vyznačují především pedagogickou specifičností a odlišností – 

odlišný obsah, organizace a metody vyučování, jiné vztahy mezi učiteli a žáky atd. Totéž se 

však nedá říct o formalizované podobě prvních dokumentů týkajících se práv dítěte. Zcela 

pochopitelně zde dochází (v dané situaci aktuálních zážitků brutality 1. světové války) 

k akcentu na prvky základní sociální ochrany dítěte. V roce 1923 vzniká Ženevská deklarace. 

Vychází ze zásady paternalistické ochrany dětí v zájmu zajištění jejich blaha. Oceněníhodný 

je zde první pokus nastavit pravidla přístupu k nedospělým jedincům společnosti a přesněji 

definovat zájem dítěte. Obsah první deklarace je však hodně vzdálen od později nastaveného 

odborného termínu zásady nejlepšího zájmu dítěte. Dá se říct, že Ženevská deklarace, 

vznikající v době největšího rozkvětu reformních pedagogik, svým textem vize reformních 

pedagogů nenaplnila a svým pojetím dítě opět vrátila na úroveň bytosti zasluhující primárně 

ochranu, případně tradiční podporu rozvoje dítěte v rámci jeho začlenění do tehdejší tradiční, 

globální společnosti. Nijak se v jejím textu nedefinuje autonomie dítěte a jeho vlastní práva. 

Od zásad vznikajících konceptů výše zmíněných reformních pedagogik, rozvíjejících 

myšlenku výchovy ke svobodě, hledání metod zapojení žáka do procesu výuky, realizace 

aktivit vytvářejících prostor pro jeho participaci ve výuce až po volbu vzdělávací látky, se text 

Ženevské deklarace poměrně značně vzdaluje.    

Na Ženevskou deklaraci v roce 1948 navazuje dokument Všeobecná deklarace 

lidských práv schválená zasedáním Valného shromáždění OSN, která definuje podstatu 

lidských práv a vymezuje, koho se tato práva týkají. Zde je zajímavé vymezení obecných práv 

člověka, kdy deklarace tvrdí, že rovná a nezcizitelná práva se týkají všech „členů lidské 

rodiny“. Toto je jediná zmínka v tomto dokumentu, která by nás mohla vést k myšlence 

autonomních práv dítěte, podobně jak ji definovali filozofové jako John Locke, který říká, že: 
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„člověk se rodí s nárokem na dokonalou svobodu a na nekontrolované požívání všech práv    

a výsad přirozeného práva stejně jako kterýkoliv jiný člověk nebo lidé na světě.“
1
 

Podstata či duch Všeobecné deklarace lidských práv zůstává ve valné většině věrný 

dosavadnímu přístupu, nicméně poměrně významným způsobem přibližuje výkon tohoto 

práva blíže k dítěti tím, že dává rozhodující roli ve volbě budoucnosti dítěte jeho rodičům 

oproti rozhodování obecných institucí zajišťujících blaho dítěte. 

Na Všeobecnou deklaraci lidských práv navazuje v roce 1959 Deklarace práv dítěte. 

Ideově navazuje na oba předchozí dokumenty ve smyslu, že dítě je předmětem ochrany          

a péče, která mu má být přednostně poskytnuta buď ze strany rodiny, nebo k tomu zřízených 

státních institucí. Opět se zde setkáváme s principem, že dítě je pasivním objektem především 

sociální pomoci a sociálních práv. Duch Deklarace je obdobný jako u předešlých dokumentů, 

i tady však došlo (alespoň v terminologii) k významnému posunu vpřed, neboť poprvé se zde 

přímo objevuje termín nebo zásada „nejlepšího zájmu dítěte“. Kromě jiných zájmů dítěte je 

zde výslovně zmíněn odkaz na nejlepší zájmy dítěte vzhledem k právu na vzdělávání. Tato 

zásada zdůrazňuje význam výchovně vzdělávacích institucí v rámci společenského dění          

a zavazuje odpovědností všechny osoby odpovídající za výchovu a vzdělávání dítěte. Tedy 

oslovuje nejen rodiče (kterým dává prioritní odpovědnost), ale stejně tak zavazuje 

odpovědností učitele, vychovatele a další pedagogické pracovníky. Přestože Deklarace práv 

dítěte zůstala velmi opatrná k myšlence participace dětí na procesech, které se jich týkají, 

z jejích formulovaných zásad již můžeme tušit pozdější posuny v uvažování společnosti 

směrem k uznání autonomie práv dítěte, ale také uvědomování si významu a kvality 

vzdělávacích a výchovných institucí. Společnost si také začíná uvědomovat klíčový význam 

kvality personálu těchto institucí pro zajištění osobnostního rozvoje dítěte a zároveň lidského 

potenciálu pro demokratický vývoj společnosti v budoucím období.  

Současná pedagogická praxe v ČR je i díky probíhající reformě vzdělávací soustavy 

(RVP) nepochybně o mnoho modernější než tradiční přístup školství ze začátku 20. století. 

Přesto je nutné si přiznat, že mnoho škol nepřijalo zcela ducha současné reformy (bohužel      

i z toho důvodu, že téměř neexistovala účinná podpora těchto změn ze strany odpovědných 

institucí). Řada změn, které původně cílily na celkovou proměnu atmosféry škol i vzdělávací 

soustavy ČR, na koordinaci vzdělávacího působení celých pedagogických sborů, na větší 

zapojení žáků a zvýšení jejich participace ve vzdělávacím procesu, nenašla pozitivní odezvu   

a realizaci v praxi. Z mnoha stran se z učitelské obce navíc dokonce ozývají četné hlasy 

                                                 
1
 Srov. LOCKE, J., Dvě pojednání o vládě. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1965, s. 179. 
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vyžadující opatření směřující k omezení volnosti tvořit vzdělávací kurikulum na úrovni školy 

(jinými slovy požadují centrální osnovy) a představa přímého spolupodílení se žáka na tvorbě 

kurikula je pro mnohé odborníky stále zcela nepředstavitelná. Velká část současných 

pedagogů přitom hlavní problém vidí v obtížnější komunikaci se žáky v „dnešní uvolněné 

době“ respektující osobní svobody jedince. Mají pocit, že „uvolněné poměry“, respekt 

k autonomii dítěte, požadavek na umožnění svobodných projevů dítěte jsou příčinou jak 

menší efektivity ve vzdělávacím procesu, tak problémů s kázní žáků. Mnozí pedagogové 

požadují zavedení jednoduchých opatření zvyšujících vnější autoritu učitele, které zacházejí 

až k návrhům, že pedagog by měl získat statut „veřejného činitele“, tedy nedotknutelné osoby, 

jejíž napadení je kvalifikováno jako trestněprávní čin. Tuto současnou skepsi ve významné 

části pedagogické obce v ČR potvrzují i mezinárodní výzkumy jako např. TIMSS, ve kterých 

se ČR pravidelně umisťuje na posledních příčkách v kritériích, jako jsou sociální klima školy, 

spokojenost a vnímání smysluplnosti své každodenní činnosti ve škole ze strany žáků              

i pedagogů, což je nepříjemné zjištění, které by vzdělávací soustava ČR měla řešit.  

V prosinci 2012 zveřejnila Česká školní inspekce výsledky pravidelných 

mezinárodních šetření PIRLS a TIMSS za rok 2011. Šetření prováděla Mezinárodní asociace 

pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA se sídlem v Amsterodamu. Zpráva shrnuje výsledky 

25 zemí, které se zapojily jak  do šetření PIRLS 2011, tak do šetření TIMSS 2011.  Jedná se   

o členské země EU, členské země OECD  a Rusko. Primárně jsou šetření zaměřena na oblast 

čtenářské gramotnosti, matematiky a přírodních věd. Nicméně sekundárně přinášejí zajímavé 

údaje o takových aspektech jako je podíl žáků vyučovaných učiteli podle věkových skupin či 

podíl žáků vyučovaných spokojenými učiteli. Nejméně spokojení se svým povoláním jsou 

učitelé ve Švédsku, Portugalsku a Itálii. Naopak nejvíce spokojení jsou pak učitelé v Dánsku, 

na Maltě, ve Španělsku a v Irsku.  

Česká republika se zařadila do dolní třetiny zemí, spokojení učitelé přitom učí necelou 

polovinu českých žáků. Ve zprávě se píše: "Spokojenost učitele se svým povoláním výrazně 

ovlivňuje výsledky žáků. Rozdíl mezi průměrným výsledkem žáků, které vyučují spokojení 

učitelé a učitelé do jisté míry spokojení, činí v České republice 13 bodů v případě čtení           

a matematiky, 10 bodů v případě přírodovědy." Velmi zajímavé, byť pro mnohé asi 

nepřekvapující je zjištění, že souhlas s tvrzením „chodím do školy rád“ vyjádřila pouhá 1/3 

českých žáků, což nás umístilo na samý konec žebříčku 25 zemí. Podobné výsledky ovšem 

vykazují i naši sousedé v Německu a v Rakousku. Nejraději pak rády chodí do školy děti       

v Rumunsku a Portugalsku.  

http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PIRLS/PIRLS-(Progress-in-International-Reading-Literacy
http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/TIMSS/TIMSS-(Trends-in-International-Mathematics-and-Sci
http://www.csicr.cz/getattachment/7d8266e9-9f15-4413-8098-45379ebdc95a/HIGHTLIGHTS_2011_WEB.pdf
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I když tyto údaje nelze brát jako absolutní výpověď o kvalitě systému vzdělávání        

v dané zemi a je třeba je posuzovat v kontextu dalších údajů, poskytují nám náměty 

k zamyšlení.
2 

Autoři tohoto textu vidí řešení výše uvedených problémů v podpoře realizace 

konceptu komunitní školy jakožto vhodné organizační metody fungování libovolné školy 

(běžné i alternativní). A to ve smyslu nejen klasického vzdělávacího kurikula školy, ale           

i skrytého kurikula zahrnujícího kulturu školy, orientaci na podporu iniciativy a spolupráci 

všech cílových skupin ve škole (učitel, žák, rodič, partneři školy a veřejnost), budování          

a posilování vztahů ve škole a pozitivního sociálního klimatu, komplexního pojetí denní 

náplně času dítěte respektujícího ducha Úmluvy o právech dítěte a reformních snah                

o zkvalitnění školské soustavy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Zdroj: PIRLS 2011 a TIMSS 2011: Hlavní zjištění, dostupné na http://www.csicr.cz/getattachment/7d8266e9-

9f15-4413-8098-45379ebdc95a/HIGHTLIGHTS_2011_WEB.pdf. 
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3. Reformní pedagogiky – inspirace pro realizaci práv dítěte, 

formování osobnosti dítěte a výzva pro české vzdělávací instituce 

Chceme dospělého člověka, aniž bychom ho nechali růst.  

 

Maria Montessori 

 

V následujícím textu uvádíme hlavní principy tzv. reformních pedagogik (z počátku 20. 

století), které byly inspirací pro celkovou filozofii a ducha dokumentu Úmluvy o právech 

dítěte, jejíž závěry a požadavky by měly postupně prodchnout jeho každodenní současný 

životní prostor. Jejich organizační koncepty práce s dětmi se také odrážejí v níže popsaném 

konceptu fungování komunitní školy. Reformní pedagogiky svým myšlenkovým potenciálem, 

ověřeným úspěšnou stoletou historií jejich fungování až do dnešní současnosti, dávají pevný 

základ pro moderní metody výuky i výchovy (mnohdy mylně označované jako novodobé 

neověřené postupy).  

Citát v úvodu kapitoly v podstatě ilustruje hlavní současný problém přístupu 

k výchově mladého člověka. Na jedné straně od něj společnost vyžaduje „vyspělé                   

a zodpovědné chování“ v oblasti plnění svých povinností, zodpovědného rozhodování, 

vyspělé demokratické kompetence atd., a to doslova „z noci na den“ po dosažení 18. roku 

života. Zároveň jej do doby dovršení dospělosti málokdy podporuje v rozvoji požadovaných 

kompetencí v praxi tak, jak se tohoto úkolu zhostily reformní pedagogiky nebo jak se o totéž 

v poslední době snaží výchovné předměty zaměřené na osobnostně sociální rozvoj (např. 

Etická výchova, Výchova k občanství aj.) a také koncepce komunitní školy.  

Pro současnou společnost, instituce a mnohé rodiče je stále pohodlnější dítě direktivně 

řídit příkazy a minimalizovat jeho rozhodovací pravomoc ve jménu efektivity chodu procesů 

nebo v domnění, že dítě není schopno volit či samo nacházet správný obsah náplně svého 

času. Bohužel si tato společnost dosud málo uvědomuje, že schopnost podílet se na 

rozhodování, nést za něj odpovědnost, mít odvahu k samostatnému hledání řešení problémů 

se buduje postupně. Těmto dovednostem je nutné se každodenně učit a samozřejmě je často 

zkoušet v praxi. Přitom je třeba počítat s tím, že automatickou součástí takové výchovy jsou 

chyby dítěte. Proto musí být vytvořen bezpečný prostor pro průběh chybového jednání           

a vyčleněn potřebný čas na nápravu chyb, reflexi celého problému a následné přijetí poučení, 

nejlépe s konkrétní možností zkusit daný proces zopakovat a přesvědčit se o kvalitě svého 

nového postupu.  
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Je třeba připustit, že tzv. alternativní pedagogické směry, které stály u zrodu Úmluvy   

o právech dítěte, nemohou být většinově uplatnitelné ve školských soustavách a v přístupech 

k výchově a vzdělávání dětí (alespoň ne v současné společenské situaci). Není to z důvodu, že 

by tyto metody obsahovaly nějakou pedagogickou vadu v oblasti metodiky či didaktických 

postupů, ale z důvodu, že většinová společnost stále není připravena plně akceptovat takovou 

míru odlišnosti od tradičního systému výchovy a vzdělávání, jakou v alternativních školách 

nastavili reformní pedagogové.  

Alternativní pedagogické směry respektující vysokou míru autonomie žáka v podstatě 

narážejí na stejné nepochopení a nedůvěru jako Úmluva o právech dítěte, požadující realizaci 

praktického výkonu práv dítěte v co největší možné míře a v co nejnižším věku. A to i přesto, 

že tyto pedagogiky za dobu svého téměř stoletého působení přinášejí konkrétní úspěšné 

výsledky ve vzdělávání dětí. Jejich praktické výstupy prokázaly, že tyto koncepty vzdělávání 

nebyly pouhou chimérou pedagogických snílků z počátku 20. století, ale zcela realistickou 

představou o formě vzdělávání a výchovy svobodného, demokratického člověka. Proto i řada 

klasických škol s oblibou využívá prvků těchto pedagogik jako inspiraci pro své výchovně 

vzdělávací aktivity.  

Dalším paradoxem je fakt, že tyto alternativní koncepty jsou úspěšné dokonce              

i v současné době vyžadující co nejvyšší míru „konkurenceschopnosti“, v době orientované 

především na maximální výkon žáka, v době vypjatého srovnávacího hodnocení žáků i škol. 

A to přesto, že právě alternativní školy tento výkonově zaměřený pohled na svět a dítě, 

definovaný primárně „globálním konkurenčním prostředím“, odmítají.  Daleko více akcentují 

spolupráci, sociální cítění a podporují vlastní rozvoj podle individuálních možností žáka, 

zároveň velkou část kurikula věnují uměleckým aktivitám nebo kompetencím osobnostně 

sociálního rozvoje. Jediné srozumitelné vysvětlení je, že osobnostní rozvoj, který na tomto 

typu škol děti zažijí, vybuduje silné kompetence v oblasti rozhodování a efektivity dosahování 

zvoleného cíle (tedy např. motivace zvládnout v krátkém čase učivo na přijímací řízení na 

vyšší stupeň školy), čímž se vyrovná nižší tlak ze strany pedagogů na zvládnutí velkého penza 

informativní výuky a testové kontroly naučeného učiva, který preferuje tradiční pojetí 

vzdělávání.  Dá se tedy předpokládat, že větší míra svěřené důvěry a zodpovědnosti přenesené 

na žáka není primárně překážkou úspěchu ani v konkurenčním prostředí. Navíc je zde 

potenciál osobní vědomé volby, a tedy jednoznačný rozvoj sebevědomí dítěte nutný pro 

zajištění vlastní seberealizace a osobního pocitu spokojenosti (resp. osobního blaha).   
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Tyto alternativní způsoby vzdělávání zažívají zejména v posledních 20 letech značný 

boom – viz graf „Waldorfské školy ve světě“, který mapuje nárůst počtu nově založených 

waldorfských škol uznaných mezinárodní Asociací waldorfských škol. To jest škol                 

s certifikovanou metodikou waldorfské pedagogiky. Nezahrnuje tedy školy, které se pouze 

inspirovaly prvky tohoto výukového plánu. Obdobně se v současné době daří ostatním 

pedagogickým alternativám, jako je  montessoriovská pedagogika nebo daltonský plán a další.   

Z konkrétních údajů o stavu a rozvoji vzdělávacích soustav můžeme vysledovat, zda, 

v jakém směru a v jaké míře dochází ke společenským posunům ve vnímání dítěte                  

a následném přístupu k jeho osobnosti. Takovýto posun vyplývá např. z údajů o rozvoji počtu 

škol či projektů akceptujících alternativní pedagogické směry zcela nebo uplatňujících 

alespoň jejich prvky. Ryzí forma alternativních pedagogik nebude pravděpodobně nikdy 

většinovým trendem už jen z objektivních důvodů jejich úzké profilace a orientace na určité 

filozofické základy či ideová východiska. Je tedy třeba najít takovou organizační formu práce 

školy, aby byla lehce akceptovatelná i pro tradiční pojetí vzdělávání a výchovy dítěte. Autoři 

textu proto v dalších kapitolách představí koncept fungování komunitní školy, který by daný 

problém mohl pomoci vyřešit.  

Z čeho tedy vycházely jednotlivé reformní pedagogické přístupy, jaké definovaly 

principy rozvoje žáků a jakou inspiraci nabízejí současné době? Soustřeďme se na 5 hlavních 

reformních pedagogik – Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika, Daltonský plán, 
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Freinetova pedagogika a Jenský plán. Není naším úkolem tyto přístupy porovnávat nebo je 

hodnotit. Naopak, budeme-li sledovat jejich obecné principy, shledáme, že si jsou  

principiálně velmi podobné, akcentují podobné výchovně vzdělávací cíle a odlišují se pouze 

ve formách jejich realizace. Lze v nich vysledovat tyto společné principy: 

 

 Rozvoj svobody a zodpovědnosti žáka  

Nejlépe formou přímé aktivity, kterou zažije žák v reálném světě, každodenní 

participací v prostoru školy a spoluprací ve vzdělávacím procesu. 

 Princip samostatnosti a svobodného vyjadřování, vlastní iniciativa  

Mnohé reformní pedagogiky dávají důraz na významné zastoupení výchovných           

a uměleckých předmětů v kurikulu, které ve vyučování umožňují kultivaci 

svobodného vyjadřování názoru žáka od nejnižšího věku dítěte. Na těchto školách 

funguje řada projektů umožňujících participaci dítěte nebo vyjádření jeho názoru.  

 Princip spolupráce, tvorby společenství, vnímání sebe jako součást celku  

Je zde výrazná snaha o zážitek zvýšené efektivity výkonu pracovní skupiny díky 

synergii spolupráce s ostatními a větší pestrosti přístupů k řešení zadaných úkolů. 

Intuitivně je zde definován i inkluzivní rozměr alternativního vzdělávání a akcent 

výchovy k respektu rovných příležitosti všech členů společnosti (tvorba 

mezivrstevnických kolektivů, integrace postižených žáků nebo žáků ze sociokulturně 

vyloučeného prostředí). 

 Senzibilizace žáka (upoutání pozornosti), princip připraveného prostředí 

Reformní pedagogiky tzv. „dávají dítě do centra pozornosti“. Uznávají jeho autonomii 

a chápou, že je nutné žáka vtáhnout do výchovně vzdělávacího působení pomocí 

vhodné motivace a podnětného prostředí, kde bude samo objevovat svět, pozorovat 

jeho souvislosti a samostatně o něm tvořit závěry. Opouštějí tezi, že dítě je objektem, 

který především musí přejmout aktuální pohled na současné potřeby globální 

společnosti a tento z vnějšku přejatý pohled na svět slepě akceptovat. V řadě případů 

je každodenní součástí alternativní výuky prostor pro „vnitřní ztišení“, možnost 

koncentrace na uskutečnění kvalitní vlastní volby budoucí činnosti nebo promýšlení 

souvislostí s probíraným tématem, samostatná či hromadná reflexe činnosti žáků 

v komunitním kruhu, tedy opět každodenní praxe v participaci na vzdělávacích 

aktivitách atd. 
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Inspirující a zajímavé jsou i konkrétní popisy specifických aspektů jednotlivých pedagogik: 

 

3. 1 Montessori pedagogika 

V montessoriovské pedagogice žáci (pod dohledem učitele) sami volí, co budou dělat 

v daném rámci témat výuky, volí objem času, který danému tématu věnují, a rozhodují také 

to, zda úkol provedou samostatně, ve spolupráci se spolužákem nebo jako týmovou práci ve 

větší skupině. Montessori pedagogika velmi podporuje rozvoj kompetencí samostatného 

rozhodování, plánování a odpovědnosti žáka za dosažení výsledku i s vědomím rizika, že ne 

vždy bude možné ze strany učitele plně vyhovět všem požadavkům žáka. Tuto skutečnost 

vnímá montessori pedagogika jako další rozměr výchovy ke svobodě, kdy hranice svobody 

jednoho nesmí narušit hranice svobody ostatních. Tímto způsobem dítě v každodenní praxi 

prožívá reálný proces demokratického chování a přitom se mu učí. Není samozřejmě cílem 

pedagogiky ponechat dítě osamocené před mnoha volbami a vytvořit pro něj stresovou 

situaci. Učitel působí jako průvodce a koordinátor všech procesů ve věkově smíšené skupině 

žáků. 

 Již z popisu je zjevná extrémní náročnost práce pedagoga této alternativy vyžadující 

nejen praktické dovednosti v oblasti komunikace a motivace žáků, psychologické zkušenosti 

s jednotlivými věkovými stupni žáků, ale i životní zkušenosti a nadhled. (Totéž platí i pro 

ostatní pedagogiky.) 

 

3. 2 Daltonský plán 

Daltonský plán se v mnohém podobá montessori pedagogice a je postaven na principu, že 

učební pokrok musí vycházet z vlastní iniciativy žáka. Do dnešního dne se vyvinula daltonská 

koncepce jako způsob organizace práce ve třídě nebo škole, respektující vlastní tempo dětí v 

učení, jejich volbu (z předložené nabídky témat) a možnosti spolupracovat          s ostatními 

spolužáky (svoboda, samostatnost, spolupráce). Podporuje iniciativu, dodržování 

dohodnutých dohod a pravidel, odpovědnost za vlastní práci nebo rozhodnutí. Samostatná 

práce i volnost se stimuluje pomocí instrukcí nebo zadání.  

Daltonský plán uznává žáka jako svobodnou bytost, která je zodpovědná za své 

rozhodnutí. Vede ho od samostatnosti ke schopnosti kooperace a dochází v něm k sociálnímu 

učení (rozvoji kompetencí schopnosti zacházet se svobodou vlastní i se svobodou druhých, 

samostatně pracovat, být kreativní, žít jako člen společnosti, spolupracovat a ocenit přínosy 

druhých pro společnou práci – což jednoznačně koreluje s články Úmluvy týkajícími se 
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výchovy a vzdělávání, požadavků na svobodná práva jedince a schopnosti jeho 

demokratického rozvoje). Velmi pozoruhodným aspektem je předem deklarovaný princip 

daltonského plánu jako „neuzavřené koncepce či otevřeného systému“, kterým sama autorka 

Helena Parkhurstová přímo vybízí ostatní subjekty k lokální úpravě tohoto systému pro své 

specifické podmínky. Tato velmi moderní myšlenka, mimochodem dnes hojně využívaná 

v informačních technologiích, je na svou dobu zcela revoluční a ilustruje princip opravdového 

respektu ke svobodě a úcty k autonomii lidských práv na sebeurčení v reformních 

pedagogických kruzích. V daltonské pedagogice je velmi akcentován i „druhý pól svobody“, 

a to zodpovědnost za svou volbu. I dnes je tato metoda některými pedagogy kritizována za 

údajný přenos odpovědnosti za výsledek učení z učitele na žáka. Tento fakt svědčí o stálé 

potřebě vést osvětovou diskuzi nad přínosy důvěry svěřené dítěti uplatňované v alternativních 

plánech výuky oproti tradičním přístupům založeným na vnější autoritě pedagoga. Je třeba 

posoudit, nakolik lze zavazovat pedagoga zodpovědností za výsledek učení žáka (ve smyslu 

reálně prokazatelného dosažení tohoto požadavku). Bylo by vhodné uskutečnit výzkum 

posouzení efektivity obou nástrojů pedagogických přístupů, tedy „důvěry ve vnitřní motivaci 

žáka“ zaujatého tématem a jeho vlastní schopnosti nalézt a osvojit si relevantní informace      

o probírané látce a autoritativní metodu frontálně odpřednášeného učiva kontrolovaného 

srovnáním s výsledky ostatních žáků prostřednictvím testů. 

 Dalším velice zajímavým aspektem daltonské pedagogiky je definované penzum 

znalostí, vytvářející hranice pro vzájemnou důvěru a možnost zvyšování participace žáků na 

vzdělávacím procesu – obrazně vzato jde o „smlouvu mezi učitelem a žákem“. Je zde jasně 

uplatněn princip partnerství na úrovni sobě rovných subjektů (učitel – žák).  

Učitel se v drtivé většině věnuje pouze jednomu předmětu, v něm je odborníkem a může mu 

věnovat i své další vzdělání.
3
„Základním kamenem projektového vyučování je získávání 

informací jinou formou než výkladem. Učitel vystupuje v roli koordinátora, zodpovědnost za 

vlastní práci a učení přebírají žáci sami na sebe. Cvičí se v samostatném vyhledávání 

informací z různých zdrojů (knihy, internet), dále se učí vzájemně spolupracovat, formulovat 

vlastní myšlenky, pochopit myšlenky druhých, reagovat na požadavky ostatních, zvažovat 

optimální řešení. V neposlední řadě si při prezentaci projektů rozvíjí osobní komunikativní 

dovednosti. Výsledky projektů jsou vždy prezentovány a vyhodnoceny.“
4
 

 

                                                 
3
 SVOBODOVÁ, J., JŮVA, V., Alternativní školy. Brno: Paido, 1996, s. 50. 

4
 RÝDL, K., Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka. Praha: Strom, 1998, s. 30.  

 



308 

 

3. 3 Jenský plán 

Jenský plán ctí opět mnohé z výše uvedených principů reformních pedagogik a jeho 

specifickou stěžejní myšlenkou je atmosféra školy rozvíjející tzv. „pospolitost“. Jeho autor     

a zakladatel P. Petersen cítí, že v třídních kolektivech je potřeba vzbudit reálné mezilidské 

dění, opravdové vztahy a společenskou realitu. Nestačí mu účelové spojení žáků do třídy dle 

věku pouze proto, že se snadno přednáší konkrétní učivo pro daný věkový stupeň. Jako vizi 

uplatňuje propojení vzdělávání s výchovou a schopností použít individuálně získané učivo ve 

spolupráci s ostatními a vytvářet fungující společenství (tzv. „školní pospolitost“). Maximální 

důraz na opravdové vztahy v komunitě jsou zcela shodné s principem fungování komunitní 

školy (a lze tak tuto vizi v podstatě považovat za ideového předchůdce komunitních škol). 

Proto nepřekvapí fakt, že Petersen nebuduje nějakou konkrétní speciální didaktiku, ale spíše 

se (stejně jako komunitní školy) zaměřuje na rozvoj pedagogických metod a nástrojů 

uplatnitelných v libovolné škole.  

 

3. 4 Freinetovská pedagogika 

Kromě společných principů daných reformním duchem najdeme zajímavé specifikum i u C. 

Freineta, který si uvědomuje složitost procesu praktického zavádění nových myšlenek do 

praxe. Nevěří ve funkčnost změn, které jsou nařízeny shora ministerskými institucemi, ale 

usiluje o „rozvoj ze zdola“. Tedy z popudu samotných pedagogů a vedení školy. Komunitní 

škola by k této myšlence dodala ještě podněty a touhu po změnách i ze strany rodičů a žáků.   

Freinetovská pedagogika je postavena na osobnosti učitele i s jeho konkrétními 

názory, které mohou být konfrontovány žáky ve svobodných rozhovorech. Tato pedagogika 

dokonce neusiluje o tzv. korektní nepolitickou pedagogiku, která je dnes standardem, a věří, 

že pedagog musí zvládnout prezentovat své názory, aniž by se dopouštěl ideologické 

manipulace. C. Freinet naopak nevěří, že pedagog prezentující tzv. „názorovou korektnost“, 

tedy nepreferující žádný názor (a takto se v reálném výchovném působení jeví svým žákům), 

může vychovat z žáka osobnost, která si vytvoří svůj osobní názor.  

Freinet požaduje, aby vzdělávací instituce byla iniciativní a žáci měli prostor pro 

praktická cvičení svobodného vyjadřování (opět je velmi dobré srovnat tento princip s řadou 

kritérií sledujících naplňování konceptu komunitní školy). Velmi zajímavým projektem 

freinetovské pedagogiky je zřízení školní tiskárny, aby žáci mohli svobodně vyjadřovat své 

názory nejen sepsáním textu, ale i jeho vytištěním a šířením mezi ostatní spolužáky v rámci 

třídy, školy i mimo školní prostor. 
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Dalším velmi podnětným projektem je korespondence mezi třídami, kde se dá 

konstatovat jeden z prvních úspěšných pokusů o provázání škol a následně i pedagogů – dnes 

řada subjektů realizuje obdobné projekty nazývané moderním termínem síťování (networking 

– tvoření sítě kontaktů).  

Poslední zmínku u této pedagogiky věnujme důrazu na formu vzdělávání se pomocí 

klasické práce. Díky reálné práci (dnes si dokážeme představit projektovou činnost ve škole, 

ale málokdy se přitom skutečně jedná o reálnou práci) může dítě samostatně jednat, hledat 

postupy, objevovat i mýlit se. Podle C. Freineta má dítě právo již od raného věku se 

seznamovat se zcela reálným světem, proto je cílem této alternativy úsilí přiblížit výuku co 

nejvíce reálnému světu. Velký prostor je v této pedagogice věnován též mimoškolním 

aktivitám. V konceptu komunitních škol se také věnuje maximální pozornost rozvoji 

dobrovolnictví žáků i rodičů, zahrnujícímu především reálnou práci, případně pomoc škole, 

potřebným lidem v komunitě i v obci. 

 

3. 5 Waldorfská pedagogika 

I zde kromě výše uvedených tradičních principů všech reformních pedagogik zmíníme 

specifika, která jsou zajímavá pro realizaci práv dítěte. Waldorfské školy jsou jedinečné svým 

osobitým vnímáním pojmu „komplexní rozvoj člověka“. Neomezují vzdělávání pouze na 

rozvoj myšlení, ale stejnou měrou chtějí rozvíjet i vůli a cit, jakož i schopnost dítěte se od 

nejnižšího věku samostatně projevovat. Děje se tak prostřednictvím častějšího zařazování 

pracovních činností, uměleckých a výchovných aktivit. Vyučuje se zde v kompaktních 

blocích (tzv. epochách), pedagogika nepoužívá koncept klasických předmětů. Dalším 

specifikem této pedagogiky je absence klasických učebnic, ale žák si prakticky každý den 

formou záznamů do svého sešitu tvoří svou vlastní „učebnici“. Opět je zde rozvíjena důvěra 

ve schopnost žáka už v nejnižším věku spolupůsobit ve vyučovacím procesu, i když v nižších 

ročnících jde mnohdy o nepřímé formy participace.  

Dalším atributem svobodné atmosféry školy je řídící struktura. Školy samozřejmě mají 

ředitele z formální potřeby současné legislativy, ale rozhodování je v co největší míře činěno 

metodou konsenzu na horizontální úrovni celého pedagogického sboru – tzv. kolegia učitelů, 

pravidelně se scházejícího každý týden ke konferenci, kde probíhá diskuze o chodu školy.  

Typickým rysem waldorfských škol je i úsilí co nejvíce zapojit do výuky rodiče žáka – 

ať už se jedná o přípravu a realizaci školních slavností, nebo o výrobu školních učebních 

pomůcek pro své děti (např. v 1. třídě rodiče šijí pouzdro, ve 2. třídě vlastnoručně píší, 
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ilustrují a vážou čítanku atp.). Touto atmosférou dialogu a spolupráce se waldorfská 

pedagogika snaží vytvořit harmonizované a konzistentní výchovné prostředí pro své žáky jak 

ve školním, tak v rodinném prostředí.  

Nestandardní na dnešní dobu je i respekt k duchovnímu rozměru lidského života. 

Žákům není vštěpována žádná konkrétní ideologie či náboženství, nicméně antroposofický 

základ, který mnozí učitelé ctí, je respektujícím způsobem přítomný a nezastíraný.  Rudolf 

Steiner (1861 – 1925), z jehož filozofie waldorfská pedagogika vychází, již v knize 

Theosofická společnost prosazoval princip nezávislosti na učiteli. Pedagogiku vnímá i jako 

cestu k duchovním poznatkům, ale varuje před dogmatismem a ideologiemi: „Neměli byste 

nic přijímat na základě nějaké autority. Nejlepšími žáky duchovního poznání jsou ti, kteří 

berou to, co se jim říká, zprvu pouze jako podnět, kteří to pak postaví do služby životu, aby to 

v životě přezkoušeli... . Smýšlení, z něhož vznikly tyto názory, je velmi vzdáleno tomu, aby se 

něco přijímalo jako dogma a říkalo se: tomu či onomu se tak a tak musí věřit... Neexistuje nic, 

co by vyzývalo k víře v autoritu, a to je něco jako základní vnitřní postoj, který by měl jako 

červená nit doprovázet vše, co duchovně přijímáme.“ A pokračuje: „Myslím, že jsem poukázal 

dostatečně jasně na to, že autorita učitele a víra v něho by při duchovním školení neměly hrát 

žádnou jinou úlohu než v jakémkoli jiném oboru vědění a života.“  

Je vidět, že alternativní pedagogiky skýtají mnoho inspirace pro to, jak nechat dítě 

postupně vyrůst ve svobodnou bytost, uvědomující si svou jedinečnost a toužící po 

seberealizaci. Jak už bylo uvedeno výše, nelze očekávat, že se tyto inovativní trendy stanou 

základním kamenem vzdělávacích soustav, a tedy standardního zázemí pro výchovu               

a vzdělávání dítěte. Jak píše J. Průcha: „Odlišnost těchto škol spočívá v jiných způsobech 

organizace výuky nebo života dětí ve škole, v jiných kurikulárních strukturách, v jiných 

parametrech edukačního prostředí, v jiných způsobech hodnocení žáka, v jiných vztazích mezi 

školou, místní komunitou a rodiči.“
5 

Lze konstatovat, že při vytváření výchovně vzdělávacího zázemí dítěte je velmi 

obtížné definovat jednotný a zaručeně správný pedagogický přístup k dítěti, stejně jako dát 

přesný univerzální návod, závazný pro každou školu, jak naplnit zásadu nejlepšího zájmu 

dítěte v oblasti vzdělávání. Uvedené inspirace z alternativních pedagogik jsou jednoznačně 

dobrým vodítkem, jak toto zázemí koncipovat ve prospěch realizace práv dítěte.  

Z výše uvedeného vyplývá, že se současná vzdělávací instituce musí odvážit změn 

v oblasti individualizace výuky s důrazem na sebepojetí a sebereflexi dítěte. Zásadním 

                                                 
5
 PRŮCHA, J., Alternativní školy, Praha: Portál, 1996, s. 13. 
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parametrem je svoboda jedince a rozvoj jeho autonomie, úcta k přirozené autoritě a schopnost 

tvořit hluboké vztahy. Vidíme, že ani v reformní pedagogice téma autority nemizí, i když je 

velmi vzdáleno tradičnímu pojetí autority učitele coby klíčového a řídícího prvku. Opouští se 

zde pojetí dítěte jako nevyzrálé a nekompetentní osoby, jejíž práva výchova nerespektuje. 

Vliv a odpovědnost rodičů a pedagogů za výchovu a péči o dítě postupně slábne s věkem. 

Naopak roste odpovědnost dítěte za prohřešky, kterých si může být vědomo. Trestání však 

není uznávanou metodou postihu dětí, vše by mělo probíhat formou dialogu, ve kterém se obě 

strany vzájemně respektují a uznávají osobnost toho druhého.  

Úkolem každé dobré výchovné a vzdělávací instituce je hledání individuálních 

konceptů umožňujících naplnění těchto zásadních parametrů v daných podmínkách konkrétní 

lokality, jejích společenských tradic a současného stavu politické i ekonomické situace. Musí 

se tedy věnovat nastavení procesů ve škole takovým způsobem, aby pokud možno 

akceptovaly výše uvedené inspirace. 
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4. Autonomie dítěte, autorita vychovatele, současné poznatky  

v psychologii dítěte, jeho individuální potřeba participace  

a schopnost nést odpovědnost   

Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez 

svobody, jinak by se proměnila v tyranii.  

 

Stefan Zweig 

 

Doposud jsme popsali zkušenosti s realizací autonomních práv dítěte v reformní pedagogice, 

která je dokázala velmi účinně aplikovat do praxe. Na druhé straně jsme nuceni konstatovat, 

že tyto myšlenky zatím nezískaly většinovou podporu ve společnosti a i v současnosti stále 

narážíme na tytéž otázky, které je poctivé vůči veřejnosti vyslovit a zodpovědět. Odkdy (resp. 

od jakého věku) je dítě schopno nést reálnou odpovědnost? Zasahuje Úmluva do tradičních 

práv rodičů nebo efektivního výkonu práce učitelů? Proč dnes nestačí tradiční vnější autorita a 

jak se liší od autority přirozené?  

Řada konzervativně laděných vychovatelů (nejen jednotlivců, ale i různých institucí, 

spolků a občanských sdružení) má obavu, že prostřednictvím čl. 12 až 16 Úmluvy lze přímo 

zasahovat do výchovného práva a výchovných povinností rodičů a zakazovat jim smysluplná 

opatření. Tato sdružení tvrdí, že ideologičtí obhájci dětských práv prosazují neověřený           

a rizikový pohled na dítě. Krátce shrnujeme obsah kritiky: „Úmluva změnila pohled na dítě. 

Došlo k posunu od paternalistického principu ve výchově k „údajně demokratické výchově“. 

S dítětem je dnes třeba zacházet jako se zralým občanem. V tomto pojetí nepotřebuje dítě 

ochranu, ale je plně kompetentní. V popředí tedy nestojí ochrana, ale autonomie dítěte.“ 

Ozývají se tudíž hlasy, které požadují vrácení se k původní filozofii ochrany dítěte (čili dítěte 

jako objektu práva na ochranu). Požadují posílení rodičovské autority a takový charakter 

formulace dokumentu, který by vycházel „z rodinného úhlu pohledu na ochranu dítěte“          

a zároveň posiloval a uznal jedinečnou autoritu rodiče (obdobné požadavky na posílení vnější 

autority slyšíme i od pedagogů).  

Tato kritika je vyhrocená už nastavením sporu ve smyslu: „pokud platí autonomie 

dítěte, tak je nezbytné ji uplatňovat jako u dospělého jedince“. Podle kritiků Úmluvy 

autonomii nelze modifikovat dle dané vývojové fáze dítěte. I dnes je stále platný pohled určité 

části společnosti na výchovu k dospělosti bez postupného růstu kompetencí mladého člověka 

- viz zmíněný citát od M. Montessori na straně 6 v kapitole 2. Přesto by nebylo korektní 
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kritický pohled poměrně velké části společnosti k přístupu zastánců „nového“ pojetí práv 

dítěte (resp. Výboru pro práva dítěte při OSN) ignorovat a nezodpovědět otázky 

konzervativních kritiků odkazem na současné poznání týkající se této problematiky.  

Vývoji dítěte, jeho psychologii a schopnosti tvořit vlastní pohled a názor na 

skutečnost, která se jej týká, se věnovala řada vědeckých studií. Dříve než rozebereme 

výsledky výzkumu R. L. Selmana, bude vhodné vymezit pojem autorita v rámci výchovného 

působení. V odborné literatuře se setkáváme s různým pojetím tohoto pojmu a interpretací 

různými vědními disciplínami. Pro naše potřeby si představíme alespoň několik tvrzení. Dle 

Vališové „v nejobecnějším slova smyslu lze autoritu vymezit jako významnou formu 

uskutečňování moci, která je založena na více či méně obecném poznání oprávněnosti, 

legitimity, vlivu určité osobnosti, instituce nebo skupiny.“
6
 Takovéto pojetí autority však 

nedává odpověď na to, zda je výkon moci, realizované poznání a následné jednání přijato 

formálně (slepou důvěrou či donucením) nebo zda jde o pochopení podstaty problému            

a realizaci vhodného řešení na základě vnitřního přesvědčení, že jde o efektivní cestu, která 

odpovídá hodnotové struktuře dané osobnosti jedince, na něhož autorita působí.   

Můžeme také říci, že „autorita je svou podstatou antropologická konstanta, která 

spoluutváří pravidla skupinového života, organizační řád skupiny, spolupodmiňuje její 

biologické přežití, rozvoj jedince i předávání zkušeností z generace na generaci, je také 

garantem pozitivních hodnotových struktur, významným předpokladem rozvoje lidských 

potencí a základem fungování společnosti v tom nejširším slova smyslu“.
7 

Autorita jako nositelka tradičních hodnot, pravidel skupinového jednání atd. je, jak 

vidíme, společensky nezbytná. Na druhé straně ji lze také zneužít k vytvoření nesvobody, 

závislosti, strachu a dalších negativ, které společnost ohrožují. Nemá tedy jednoznačně 

pozitivní nebo jednoznačně negativní charakter. Jde v zásadě o to, jakým způsobem a jakou 

formou daná autorita uplatňuje své „uskutečňování moci“ a čím nebo kým je legitimizována. 

Vnější autorita funguje na principu dogmat, tedy o sdělených pravdách se nepochybuje           

a jejich šíření se považuje za nezpochybnitelné, neboť jedinec se necítí kompetentní 

k rozhodování na úrovni dané autoritou (lídra). Legitimita takové autority většinou není dána 

vědomým mandátem všech jednotlivců, kterých se týká (resp. na které působí), ale spíše 

stanoviskem nebo osobou s vyšší mocí (odborností atd.). Tato autorita je samozřejmě 

efektivní v hromadných procesech, kdy je třeba koordinovat mnoho jednotlivců víceméně 

stejným směrem, protože o správnosti směru postupu nikdo nepochybuje. Je tudíž žádaná 

                                                 
6
 VALIŠOVÁ, A., a kol., Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998, s. 14. 

7
 VALIŠOVÁ, A., Jak získat udržet a neztrácet autoritu. Praha: Grada, 2008, s.18. 
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v prověřených stabilních procesech. Taktéž se dá předpokládat, že výsledkem působení vnější 

autority je velmi homogenní výstup od každého jednotlivce, na kterého tato autorita působí. 

Jejím rizikem je ovšem potřebnost kvalitního lídra, malá schopnost korekce chyb a chybných 

rozhodnutí lídra a minimální rozvoj lídrovských kompetencí u jednotlivců, na které vnější 

autorita působí. Vnější autorita není založena na potřebách vzájemného vztahu, neprobíhá při 

jejím působení (v pedagogice tolik potřebná) kultivace vztahu k jednotlivcům podřízeným 

autoritě. Také proto je rizikem zneužití moci vnější autoritou (zejména kvůli absenci nutné 

potřeby kultivovat vztah k jednotlivcům, které zasahuje).  

Na druhé straně můžeme hovořit o autoritě vnitřní (nebo přirozené), která není 

protikladem k autoritě vnější, ale spíše je jejím doplňkem. Tato autorita ke své legitimitě 

nepoužívá dogma, ale snaží se o kontakt s každým jednotlivcem, na nějž působí, a v podstatě 

s ním hledá trvalý vztah. Výkon moci vnitřní (resp. přirozené) autority je legitimizován 

dobrovolným vnitřním přijetím této autority každým jedincem. Jedná se přitom o méně pevný 

(resp. méně jistý) proces následování autority jedincem, protože vnitřní rozhodování o tom, 

proč je vhodné danou autoritu respektovat a následovat, probíhá zpravidla na základě alespoň 

elementárního vymezení kritérií (tj. minimálně na úrovni pocitových vjemů, u vyspělejších 

jedinců pak konkrétněji definovaných a ověřitelných kritérií). V průběhu času jedinec navíc 

neustále monitoruje, nakolik daná autorita tato jím individuálně stanovená kritéria naplňuje. 

Pokud se od nich daná autorita (působící přirozeně bez pomoci dogmat) odchýlí, musí 

existovat prostor pro spolupodílení se jedince na výkonu moci (či definování nějakého 

stanoviska) autority tak, aby ji mohl korigovat. Může vznést své návrhy nebo připomínky        

a pokusit se spolupodílet se svou korekcí jednotlivce na výkonu moci (resp. definování 

nějakého stanoviska), případně změnit své vnitřní stanovisko k postojům autority na základě 

hlubšího porozumění důvodů pro dílčí kroky. Pokud je jedinec přesvědčen, že se tento prostor 

pro spolupodílení ztratil nebo byl deklarovaný pouze formálně, pak mu zbývá rozhodnout se 

danou autoritu buď akceptovat jako „autoritu vnější“ a spokojit se s dogmatickým systémem, 

nebo ho odmítnout a danou autoritu ignorovat nebo se jí zcela vzbouřit. Úkolem vnitřní 

autority je postarat se o stálou srozumitelnost svého konání nebo platnosti stanoviska pro 

každého jednotlivce, což stojí mnoho času a vynaloženého úsilí (hlavně v oblasti dokázání 

relevance názorů autority nebo funkčnosti procesu). To ovšem vede k riziku menší efektivity 

průběhu procesů, které chce vnitřní autorita garantovat. Dále je potřeba počítat s jistou 

nehomogenitou výstupů daných procesů, neboť s vysokou pravděpodobností bude nutné 

připustit určitý kreativní kompromis tak, aby byl spokojen každý jedinec. Naopak výhodou 

vedení na základě vnitřní autority je možnost jednotlivců poskytnout autoritě zpětnou vazbu, 
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podchytit potenciál chyb lídra nebo způsobit komplexní a hlubší pojetí nějakého procesu. 

Navíc mají všichni jednotlivci, příležitost dostat se alespoň občas do partnerského vztahu 

s touto přirozenou autoritou, čímž dochází i u nich k posilování lídrovských kompetencí. 

Tedy stojí před námi otázka. Je výchova a vzdělání procesem, k jehož průběhu 

využíváme působení autority? Zcela nepochybně je. Jakého druhu má autorita být, aby byl 

proces efektivní z hlediska rozvoje kompetencí jedinců respektujícího ducha Úmluvy             

o právech dítěte? Lze předat pozitivní hodnotové struktury a základy demokratického 

fungování společnosti pomocí vnější autority? Samozřejmě jistým způsobem lze. Ale jak 

kvalitně prožívané a následně realizované to budou hodnoty? Jak budou pevné? Jaké 

kompetence bude mít jedinec vychovávaný vnější autoritou? Bude to demokratický občan, 

schopný činit častá rozhodnutí a reagovat na stále se měnící svět, nebo jedinec cítící se jako 

loajální součást systému, od něhož zejména očekává pevné vedení, stabilitu, neměnnost          

a jistotu zabezpečení svých potřeb?  

Odpověď dále hledejme ve vývojové psychologii člověka (resp. dítěte). Vývoj 

osobnosti dítěte je v psychologii definován postupnými vývojovými fázemi, které na sebe 

navazují. Řada psychologů a pedagogů (vycházíme například ze známých tezí Jeana Piageta) 

popisuje, že jedna fáze vývoje osobnosti dítěte rozvíjená v určitém věku se stává základním 

předpokladem pro následný rozvoj vyšší fáze kompetencí spojený s přesnějším vnímáním 

zobrazované reality a porozuměním okolnímu světu. Základní (tedy předcházející) fáze nelze 

přeskakovat, protože jejich nedokončení bude mít negativní vliv na správný rozvoj následující 

vývojové fáze. Je tedy nutné pochopit, v jaké fázi vývoje se dítě nachází, a podpořit postupně 

jeho vlastní vývoj v jednotlivých fázích, nespěchat na rychlé ukončení rozvoje osobnostních 

kompetencí (např. dle kritéria stáří dítěte) a poskytnout dostatečný prostor pro dokončení jeho 

individuální vývojové fáze vlastním tempem. Takový vývoj je považován za přirozenou 

součást zrání a zákonitý vývoj celého organismu. Vývoj osobnosti je dáván do souvislosti       

s fyzickým vývojem, růstem manuálních dovedností, rozvojem tzv. kognitivních funkcí, tedy 

myšlení a percepčních dovedností, rozvoje smyslů a usuzování. Dětský věk je specifickým 

obdobím, kdy se formují základy osobnosti a vytvářejí se předpoklady schopností                   

a dovedností. Je zřejmé, že pokud chceme realizovat přirozený rozvoj osobnosti dítěte, 

musíme velmi pečlivě vnímat jeho současnou pozici v daných vývojových fázích a pro jeho 

správný vývoj akceptovat jeho tempo rozvoje tak, aby dostalo dostatečný prostor pro rozvíjení 

potřebných kompetencí dané fáze. Musíme být schopni nastavit komunikaci s rozvíjejícím se 

jedincem na jeho úrovni, a tím pádem připustit jeho podíl na svém vlastním rozvoji. Jakékoliv 

pokusy o urychlení procesu pomocí působení vnější autority nesou rizika, že nebude 
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dokončena cele prvotní vývojová fáze a nebude vytvořen dobrý a pevný základ pro další 

vývojovou fázi. Každá nová fáze zrání se totiž objevuje teprve s plným ovládnutím a prožitím 

předchozích fází a vyčerpáním jejich potenciálu pro zjištění reality a hloubky poznání. Pakliže 

bude fáze přerušena požadavkem na dogmatické přijetí určitých závěrů a převzetí procesů bez 

potvrzujícího prožitku, nemusí vůbec dojít ke startu další fáze zrání a rozvoj mladého člověka 

může být výrazně zpomalen nebo dokonce zablokován.   

Z výše uvedeného vyplývá, že na formování člověka má významný vliv také sdílená 

sociální zkušenost, tedy především nejbližší lidé, kteří dítě vychovávají, a prostředí, ve kterém 

dítě vyrůstá. Okolí dítěte tedy určuje z velké části typ autority působící na dítě. V období 

dospívání je typické, že čím větší je výchovný tlak rodičů a okolí, tím větší bývá odpor 

pubescentů proti autoritě, tj. hlavně proti rodičům. Potlačující výchovný postup (a tedy určité 

uplatnění atributů vnější autority) může mít za následek impulzivitu s větší tendencí odklonu 

od autorit a větší únikové tendence z rodiny a školy nebo tzv. zlomení individuality za použití 

trestů, což může pro dospívajícího znamenat ztrátu sebevědomí a vědomí vlastní hodnoty.  

Nerespektování autority se vyskytuje především u dětí, v jejichž rodinách se vyskytují 

určité nedostatky ve vztazích k dítěti. Je pravděpodobné, že kvůli tomu se nenaučily ctít 

autoritu těch, kteří měli být jejich vzory, a tudíž si našly vzory jiné. Může jim imponovat síla 

a sebejistota druhých, proto můžeme u některých dětí zaznamenat jistý příklon ke 

kamarádům a vyhledávání si vzorů mezi nimi. Příklon ke kamarádům je navíc v tomto 

věkovém období obecně zřetelný. Nesouhlasné projevy chlapců z rodin s demokratickým 

vedením mohou pravděpodobně souviset s používáním autoritativnějších prvků ve výchově 

ve spojení s běžně se vyskytujícím vzdorem vůči autoritám v tomto období. Význam pro 

vývoj dítěte má tzv. primární sociální zkušenost, tedy zkušenost, kterou dítě získává životem 

v konkrétní rodině a společnosti (v dětském věku také výrazně definovaná školním 

prostředím, příp. subjekty poskytujícími volnočasovou náplň života dítěte). Je ovlivněna 

atmosférou, kulturou a činnostmi, které kolem sebe dítě vidí a jež jsou mu nabízeny 

k nápodobě. Tyto závěry odborníků ve vývojové psychologii potvrzují naprosto zásadní 

potřebu řešit a správně modelovat autoritu ve dvou klíčových světech dítěte – v rodině i ve 

školním a volnočasovém prostředí. Opět lze konstatovat, že princip komunitního fungování 

školy je nástrojem, který výše uvedené požadavky naplňuje. 

Odpověď na kritiku ze strany konzervativního přístupu k výchově a vzdělávání 

pomocí silné vnější autority se tedy dá vyjádřit následujícím způsobem. Z moderního poznání 

vývojové psychologie dítěte je zřejmé, že pro výchovně vzdělávací zázemí dítěte je potřebné 

uplatňovat v co největší míře vnitřní (přirozenou) autoritu, protože je nutné vytvářet prostor 
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pro kvalitní dozrávání v aktuální vývojové fázi dítěte. Navíc současná společnost s ideály 

demokracie, garantující maximální míru svobod jednotlivce a nebývale dynamickým 

civilizačním rozvojem již neposkytuje homogenní svět jednotných pravidel pro všechny členy 

společnosti, a proto zde v naprosté většině selhává v dřívější době efektivní princip vnější 

autority. Přesto, jak bylo řečeno, nelze se autority zbavit již z jednoznačné potřeby 

koordinovat pravidla ve společném prostoru. Každopádně však potřebujeme být schopni 

realizovat tzv. vnitřní autoritu, která je schopna rozvíjet cit pro vztahy, a tím umožnit toleranci 

pro určité originální pojetí životních stylů každého jednotlivce. Škola, volnočasové aktivity     

a pokud možno i rodina je tedy místem, kde by mělo docházet k pozitivnímu ovlivňování 

žáků formou vnitřní, přirozené autority. Tento princip je atributem jak reformních pedagogik, 

tak i konceptu fungování komunitní školy. Komunitní škola se pečlivě věnuje budování 

nástrojů pro realizaci vnitřní autority. Pomáhá pěstovat silné vztahy mezi cílovými skupinami 

a trvale kontroluje jejich kvalitu. 

Škola může (a měla by) usilovat o vnímání autority ve smyslu, jak ji vidí prof. 

Matějček, tedy jako „vzájemný vztah, v němž jeden (zpravidla ten zralejší a vyspělejší –          

a vůbec nemusí být tělesně silnější nebo bohatší nebo mocnější) poskytuje druhému ochranu, 

oporu, vedení, přičemž ten druhý (a vůbec nemusí být slabší, chudý i bezmocný) tuto ochranu, 

oporu a vedení přijímá a nabývá tak pocitu životní jistoty.“
8
 

Pro úplné potvrzení schopnosti dítěte jednat autonomně již před dovršením plnoletosti 

prezentujeme výsledek výzkumu R. L. Selmana – Stupně sociální perspektivy dětí v jejich 

věkových vývojových fázích. Tento výzkum jednoznačně prokazuje schopnost jedinců 

mladších 18 let rozhodovat se, zaujímat vlastní postoje i chápat postoje a potřeby druhých 

subjektů. Přičemž v současnosti se pod vlivem komunikačních technologií posouvá hranice 

stadií morálního vývoje dítěte nejspíš ještě do nižšího věku. Ignorovat tuto schopnost dítěte 

neznamená pouze nevyužití jeho potenciálu, ale velmi pravděpodobně nese riziko 

zablokování rozvoje těchto kompetencí či rozvoj patologického chování v důsledku 

neuspokojení touhy uplatnit své psychologické kompetence.  

Odpovídáme tedy na otázku, odkdy je vhodné připustit participaci dítěte na 

rozhodování o společenských otázkách týkajících se jeho dětství (resp. současného dětského 

života). Právo je neoddělitelně spojeno s odpovědností jedince, v tomto se jistě shodneme 

s rodiči i pedagogy stěžujícími si na nedostatek respektu k jejich vnější autoritě. Odpovědnost 

ovšem není možno budovat příkazem nebo obavou z trestu, ale je třeba ji rozvíjet zážitkem    

                                                 
8
 MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z., Jak a proč nás trápí děti. Praha: Grada, 1997, s. 40. 
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a zkušeností, která bude posléze zobecněna v reflexi. Studie dává odpověď, kdy je tedy 

možné očekávat u dítěte „sociální nadhled“.  R. L. Selman v závěrech svého výzkumu klade 

důraz na úlohu zkušenosti a učení. Definuje pojem „zaujímání sociální perspektivy“, který 

vyjadřuje konkrétní kompetence určité vývojové fáze dítěte, se kterými je možno spojit 

konkrétní odpovědnost nebo míru participace na procesech týkajících se daného dítěte. Také 

zdůrazňuje, že pokrok v zaujímání sociální perspektivy závisí hlavně na zkušenostech člověka 

s druhými, včetně vhodné sociální stimulace a výchovy. Škola tedy musí být prostorem, kde 

lze realizovat co nejvíce zkušeností z budování vztahů, sociálních kontaktů a vlastních 

rozhodovacích procesů. Postup na vyšší úrovně zaujímání sociální perspektivy závisí hlavně 

na správných sociálních zkušenostech.  

 

Pět stádií morálního vývoje podle Selmana: 

1. (3 – 6 let) Děti nedovedou jasně rozlišovat mezi jejich vlastní interpretací situací         

a hlediskem druhého. 

2. (5 – 9 let) Ačkoliv si děti uvědomují, že druzí mohou mít odlišné názory (hlediska) 

než ony, nejsou s to tyto názory (hlediska) chápat. 

3. (7 – 12 let) Starší děti a preadolescenti jsou s to nahlížet na své myšlenky a city 

z hlediska druhých, ale nejsou s to podržet obě perspektivy současně. 

4. (10 – 15 let) Adolescenti se dokáží vymanit ze svých způsobů nahlížení i z hledisek 

druhých a dokáží zaujmout neutrální perspektivu třetí osoby. 

5. (Dospělost) Lidé na této úrovni zralosti jsou s to chápat své myšlenky a jednání na 

více abstraktní úrovni, která zahrnuje generalizovanou sociální perspektivu. 

(Selman, 1980). 
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5. Jak Úmluva o právech dítěte definuje výchovně vzdělávací 

prostředí dítěte? Jak tyto požadavky naplňuje koncept fungování 

komunitní školy? 

Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se 

světem. 

 

Mickiewicz 

 

V dřívějším textu byly popsány ideové teze přístupu k dítěti s respektem k jeho autonomii, 

konkrétní metody, didaktické postupy a výchovné plány jednotlivých alternativních 

pedagogik jako možné inspirace k výchově svobodného občana i polemika s tradičním 

přístupem uplatňování vnější autority při výchově a vzdělávání dítěte.  

Úmluva o právech dítěte v současném pojetí, prosazujícím respekt k přirozené 

autonomii dítěte, je principem naplňování zásady nejlepšího zájmu dítěte a její požadavky 

směrem k současné společnosti jsou oprávněné a žádoucí. Bez naplnění těchto požadavků 

Úmluvy bude demokratická společnost fungovat jen s velkými obtížemi. Hledáme-li 

optimální organizační formu práce školy ve vztahu k textu Úmluvy o právech dítěte, bude 

dobré porovnat si přístupy alternativních pedagogik i princip komunitní školy s jednotlivými 

články dokumentu Úmluvy týkajícími se vzdělávání, výchovy, trávení volného času dítěte 

atd.   

Jednotlivé články Úmluvy nám také (teoreticky) pomohou přesněji porozumět obsahu 

naplňování tzv. zásady „nejlepšího zájmu dítěte“ v souvislosti s působením výchovných           

a vzdělávacích subjektů i součinnosti s rodinným prostředím dítěte. Zatímco alternativní 

pedagogické směry můžeme považovat za první úspěšné, ale pouze ojedinělé pokusy vůdčích 

osobností ve společnosti realizovat požadavky Úmluvy o právech dítěte vztahující se 

k výchově a vzdělávání dítěte (a zároveň inspirovat společnost k definici a přijetí takového 

dokumentu), pak koncept fungování komunitní školy a jeho definice kritérií pro posouzení 

stupně realizace naplňování tohoto konceptu ve škole lze podle autorů textu považovat za 

obecně vhodný nástroj k realizaci těchto požadavků ve většině současných škol.  

Pro potřebu této kapitoly popíšeme v bodech základní principy organizační formy 

práce komunitních škol. (Podrobněji se konceptu komunitních škol věnujeme v kapitole č. 9.) 

 Komunitní škola je výchovně vzdělávací institucí, která se otevírá veřejnosti               

v participaci na svém každodenním chodu. Je školou, která žije a rozvíjí se spolu         
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s občany a opouští tradiční formu nadřazené "kamenné" instituce, která nepotřebuje 

komunikovat s okolím.  

 Směřuje k moderní roli školy jako “centra rozvoje místní komunity” (aktivitami          

v oblasti vzdělávání, kultury, volného času, zdravého životního stylu, aktivizací 

místních neziskových organizací, podporou a rozvojem místního partnerství                

a vytvářením příležitostí pro lokální ekonomiku).  

 Zvyšuje efektivní využití vybavení školy a pomáhá vytvářet další zdroje financování 

školy.  

 Rozvíjí sociální klima, demokratické principy chodu školy a atmosféru vzájemného 

respektu.  

 Posiluje schopnost vytvářet rozvojové vize školy (příp. obce) a shodu na společném 

směřování lokální společnosti, dodržovat takto daná společná pravidla soužití              

v lokalitě. Vnímá kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, kde působí.  

 Kromě klasického vzdělávání žáků má ambici vytvářet nabídku aktivit, které budou 

uspokojovat místní potřeby v oblasti celoživotního učení. Je otevřena novým 

informacím a trendům v řadě oblastí.  

 Posiluje vztah “učitel-žák-rodič” prostřednictvím společných aktivit na půdě školy        

a pozitivními zážitky přispívá ke zkvalitnění mezivrstevnických a mezigeneračních 

vztahů. 

 Definuje svou koncepci pomocí devíti kritérií tzv. Standardu komunitní školy: Vedení 

(leadership), Partnerství, Sociální inkluze, Služby, Dobrovolnictví, Celoživotní učení, 

Zapojení rodičů, Kultura školy, Rozvoj komunity.    

   

Hned druhý článek Úmluvy (a dále čl. 23) požaduje zabezpečení veškerých práv dítěte 

v oblasti nediskriminačního prostředí respektujícího rasu, barvu pleti, pohlaví, národní jazyk   

a etnický původ, náboženské, politické nebo jiné smýšlení, sociální prostředí či tělesnou nebo 

duševní nezpůsobilost, ale i nediskriminaci kvůli vyjádřenému názoru či přesvědčení jeho 

rodičů či zákonných zástupců. Většina pedagogických alternativ se přímo snaží o zapojení co 

nejpestřejšího vzorku žáků do třídního kolektivu, v komunitních školách probíhá kultivace 

školního prostředí v tomto smyslu podle precizně formulovaného kritéria Sociální inkluze. 

Čl. 3 a 12 Úmluvy požaduje zajištění nezbytného blaha dítěte, což zahrnuje mimo jiné 

umožnit dítěti svobodně vyjádřit svůj názor a vytvořit mechanismy pro zjištění tohoto názoru 

a také pro to, aby mu byla věnována patřičná pozornost. Je zde jednoznačný apel na instituce, 
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aby zvyšovaly míru participace dítěte na procesech, které se ho týkají, a zároveň braly v potaz 

výkon práv a povinností jeho rodičů. Jak alternativní pedagogiky, tak koncept komunitní 

školy se v maximální míře snaží zajistit vzájemnou komunikaci minimálně tří skupin osob 

(učitel–žák–rodič), komunitní školy sledují tuto svou schopnost v definovaných kritériích 

Zapojení rodičů, Kultura školy, ale i Dobrovolnictví a Celoživotní učení.  

Čl. 5 Úmluvy vybízí instituce k zajištění respektu k právu rodičů uplatňovat svou vůli 

i odpovědnost za rozvoj dítěte a v podstatě vybízí instituce k rozvoji mechanismů, jak zajistit 

dialog na úrovni „škola = rodina“. Vybízí k budování nástrojů nebo školních institucí, 

schopných sladit vzájemné požadavky a vytvořit soulad ve výchovně vzdělávacím působení 

na dítě a vzájemného porozumění rodičů pro konkrétní úsilí a činnost školy. Tento zdánlivě 

logický požadavek Úmluvy je v praxi velmi obtížně naplnitelný, protože proti sobě mnohdy 

stojí na jedné straně rodinné zvyklosti či tradice a na straně druhé obecně definovaný 

organizační řád běžné školy i vzdělávací filozofie dané konkrétním personálním složením 

pedagogického sboru a jeho pohled na „správný“ metodický přístup státní vzdělávací 

instituce. Je zjevné, že schopnost nalézt shodu v přístupech obou institucí (rodiny i školy) je 

alfou a omegou úspěchu a efektivity výchovně vzdělávacího působení na dítě a naplňováním 

zásady nejlepšího zájmu dítěte. A to nejen v efektivitě vzdělávání, ale především ve vytváření 

harmonického obrazu „konzistentních pravidel dospělé společnosti“, ve kterých dítě dospívá. 

Pakliže škola popírá rodinné přístupy či tradice a naopak rodina naprosto nerozumí 

pedagogickým přístupům školy a snižuje u dítěte jejich relevanci, je zřejmé, že výchovný cíl 

školy, pomoci žákovi stát se tolerantním jedincem schopným spolupracovat v rámci celku a se 

vztahem k hodnotám i úctou k druhým lidem, zůstane pouhou iluzí. Koncepce komunitní 

školy jako prostředí akcentujícího kulturu participace všech cílových skupin osob na společné 

vizi spolupráce při výchově a vzdělávání dětí i dalšího vzdělávání dospělých (v ideálním 

případě dokonce tvorba vize obecních projektů a vytváření obecního společenství) je velkým 

potenciálem k naplnění čl. 5 Úmluvy a zajištění harmonického prostředí pro dítě.  

Čl. 28 a 29 Úmluvy – Právo na vzdělání a Cíle (směr) výchovy jsou základní               

a stručnou definicí požadavků na kvalitní školu a ve zkrácené formě zde alespoň v bodech 

citujme významné části čl. 29 požadujícího od školní instituce: 

 Rozvoj osobnosti dítěte, jeho nadání, rozumových a fyzických schopností v co 

nejširším objemu. 

 Výchovu zaměřenou na posilování úcty k lidským právům a základním svobodám,      

k rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře, jazyku a hodnotám, k národním hodnotám 

země trvalého pobytu i k hodnotám jiných civilizací. 



322 

 

 Přípravu dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti, v duchu porozumění, 

míru, snášenlivosti, rovnosti pohlaví a přátelství mezi všemi národy, etnickými, 

národnostními a náboženskými skupinami a osobami domorodého původu. 

 Výchovu zaměřenou na posilování úcty k přírodnímu prostředí. 

 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá ideové souznění Úmluvy o právech dítěte 

s holistickými koncepty a přístupy alternativních pedagogik. Koncept komunitní školy 

zmíněné požadavky čl. 29 naplňuje právě ucelenou definicí komplexu všech devíti kritérií 

Standardu komunitních škol, jejichž míru naplňování sleduje a snaží se o co nejširší a zároveň 

hluboký záběr plnění uvedeného komplexu kritérií.  

Posledním a (z hlediska autorů tohoto textu) velmi důležitým článkem v Úmluvě 

z hlediska výchovy dětí je čl. 31 – Právo dítěte na odpočinek a volný čas a svobodnou účast 

v kulturním životě i umělecké činnosti. Všechny reformní pedagogiky svým způsobem 

komponují učební plán tak, že zahrnuje umělecké nebo kulturní aktivity. Důrazem na tento 

rozměr rozvoje dítěte je známá zejména waldorfská pedagogika. Pocit spokojenosti člověka 

se svým životem a tedy naplnění osobního blaha (či zásady nejlepšího zájmu) vychází nejen 

z dosažení měřitelných cílů, ale z velké části i z kompetence umět ocenit krásné věci kolem 

sebe. Být schopen tvořit originální díla a oceňovat díla jiných kritériem krásy a nikoli 

materiální hodnoty. Bohužel tento rozměr duševního rozvoje se z dnešní pedagogiky postupně 

vytrácí a je čím dál více nahrazován rozvojem paměti a myšlení, která nejsnadněji plní kritéria 

hodnocení v oblasti konkurenceschopnosti nebo finanční rentability.  

Je zcela zjevné, že každá škola, pokud chce reálně naplňovat požadavky Úmluvy, 

bude muset přizpůsobit svou činnost jak dítěti (ve smyslu inspirace přístupů alternativních 

pedagogik), tak daným zvyklostem a potřebám rodičů žáků školy i komunity, v jejímž 

prostoru působí. K tomu škola potřebuje jak určitou volnost k nastavení školního 

vzdělávacího programu, tak personální a finanční zázemí pro koordinaci volnočasových 

aktivit.  Z tohoto důvodu je znepokojující stále hrozící tlak na snižování tzv. disponibilních 

hodin ve školních vzdělávacích programech, případně centrální organizace jejich obsahu např. 

konkrétními požadavky ze strany MŠMT. Právě z tohoto rezervoáru disponibilních hodin si 

každá škola dle svého výběru definuje zaměření obsahu učiva, přičemž řada škol v jejich 

rámci realizuje v dnešní době nadstandardní výuku uměleckých aktivit nebo výuku 

zaměřenou na osobnostně sociální rozvoj. Díky tomu mohou školy komplexněji naplňovat 

požadavky Úmluvy o právech dítěte, a proto je nezbytné, aby možnost volit si svůj 
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individuální školní vzdělávací program byla ve školách zachována alespoň v současném 

nastavení.  

Stejně tak by bylo vhodné podpořit školy a jejich pedagogický personál v praktických 

dovednostech ohledně komponování a koordinace volnočasového prostoru dětí. Tím může 

škola pomoci zorganizovat jak pro podporu zájmové edukační role školy v oblasti 

celoživotního či zájmového vzdělávání, tak podporu rodinných vztahů i vztahů v místní 

komunitě.   

Koncept komunitní školy může v dané problematice pomoci vhodnou koordinací 

možné náplně volnočasového prostoru dětí. Ty mohou v odpoledním čase zůstávat 

v prostorách školy a využít rozšířené nabídky aktivit, do kterých se zapojí individuálně nebo 

ve skupinách různého charakteru (třídní kolektivy, mezivrstevnické kolektivy, žáci s rodiči).  

V praxi je velmi obtížné prosazovat změnu obsahu výuky na většině škol směrem         

k posílení uměleckých a výchovných předmětů při recipročním snižování hodinové dotace 

klasickým předmětům vnímaným jako základní vzdělání. Tyto činnosti však může nabídnout   

i komunitní škola jako doplněk v odpoledním volnočasovém prostoru školy, a proto je 

koncept komunitního fungování školy velmi důležitý pro reálné naplňování čl. 31 Úmluvy      

o právech dítěte. 

Tato kapitola zkoumala jednotlivé články Úmluvy související s výchovně vzdělávacím 

procesem a dospěli jsme v něm k závěru, že alternativní pedagogiky ve svých originálních 

(komplexních) metodických postupech Úmluvu naplňují. Problémem je, že i přes jejich 

dynamický růst jsou ve školské soustavě zastoupeny pouze v minimální míře (v jednotkách 

procent) a jejich rozvoj není nijak systematicky podporován. Musíme najít odpověď na 

otázku, jak by se měla proměnit a fungovat většinová tradiční část vzdělávací soustavy ČR, 

tvořící převážnou část zázemí dětí v oblasti výchovy a vzdělávání, aby dostála požadavkům 

Úmluvy. Velmi zajímavé závěry v tomto ohledu přinesla konference Dobrá škola 21. století, 

která proběhla v Praze v květnu roku 2012. 

Jednotlivé názory a závěry předních pedagogických odborníků a zástupců klíčových 

školských institucí v ČR si v následující kapitole dovolíme odcitovat. Ačkoli primárním cílem 

konference nebylo zkoumat vztah Úmluvy a školského prostředí, můžeme s uspokojením 

konstatovat, že se tito odborníci ve svých aktuálních prohlášeních velmi dobře shodují 

s požadavky Úmluvy o právech dítěte a navíc jejich závěry de facto popisují potřebnost 

implementace konceptu komunitních škol do školské soustavy v ČR. 
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6. Názory pedagogických odborníků na současný stav školské 

soustavy v ČR a vize, jakým směrem by se školy měly rozvíjet  

Citace z konference: Dobrá škola 21. století (Praha, květen 2012) 

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. 

 

Jan Amos Komenský  

 

V úvodní kapitole jsme slíbili aktuální popis současného stavu zázemí dítěte v oblasti 

výchovy a vzdělávání. Proto budeme citovat moderní názory předních pedagogických 

odborníků a zástupců klíčových institucí koordinujících vzdělávací soustavu ČR. Uvádíme 

výběr citací jednotlivých osobností, kam by se měla v nejbližší budoucnosti ubírat každá 

dobrá škola. Je velmi pozitivní, že přední odborníci na vzdělávací politiku prezentují velmi 

podobné názory, jako námi popisovaná filosofie Úmluvy o právech dítěte a prakticky 

přepokládají, že školy se v budoucnu budou nějakým způsobem orientovat na koncept 

komunitní školy.   

„Vzdělávací systém pro 21. století by měl směřovat k tomu, aby maximálně rozvíjel 

každé dítě bez ohledu na jeho rodinné zázemí, individuální zvláštnosti či fyzické či mentální 

znevýhodnění. K dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby školám byly k dispozici rozmanité 

podpůrné služby. Kromě pomocníků v podobě asistentů, psychologů, sociálních pracovníků    

a speciálních pedagogů potřebují rovněž metodickou pomoc v podobě koučů a mentorů a také 

různorodých evaluačních, diagnostických a metodických materiálů, které jim umožní sledovat 

pokrok každého dítěte a efektivně reagovat na jeho aktuální vzdělávací potřeby. To vše se 

neobejde bez navýšení investic do povinného vzdělávání.“
9 

„Je velmi těžké odhadovat, co bude dobrou školou třeba za 50 let, ale některé žádoucí 

vlastnosti, podle mne, přetrvají – dobrá škola musí vždy podporovat chuť dětí i dospělých se 

učit, musí umět pomoci každému dítěti využít jeho potenciál a najít cestu k poznání, aby našlo 

v sobě vše, co člověk potřebuje rozvíjet. Dobré škole by se mělo dařit poskytovat vzdělání 

smysluplné, tedy takové, které budou vzdělávaní za smysluplné považovat. Každá škola to 

bude mít těžké, protože svět bude složitější a složitější a úkolem školy bude pomoci dětem se 

v tomto světě orientovat, úspěšně a spokojeně v něm žít. A pokud bude chtít v tomto škola 

uspět, musí respektovat, že cesta ke spokojenému a úspěšnému životu není univerzální, ale 

                                                 
9
 VARIANTY a kol. (RNDr. Jana Straková, Ph.D.), Sborník z konference - Dobrá škola 21. století, s. 6. 
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originální u každého z nás. Bude velmi obtížné nacházet hotové recepty na cokoli, proto 

budou úspěšní ti, co dokážou učit chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace      

a odolávat manipulacím. A protože nemůžeme předat druhým to, co sami nemáme, dobrou 

školou bude ta, která bude umět získat dobré učitele, tedy silné osobnosti s vysokou 

kvalifikací a vlastnostmi, u kterých pak můžeme doufat, že je od nich přeberou i děti.“
10 

Dobrá škola zajišťuje, aby v ní žádné dítě neztratilo svou touhu poznávat, naopak tato 

jeho potřeba je tu posilována, aby se každé dítě rozvíjelo v souladu se svými předpoklady, aby 

získalo vědomosti a kompetence potřebné pro své další vzdělávání a úspěšný život, aby se tu 

naučilo poznávat samo sebe a vytvořilo si o sobě objektivní, pozitivně laděný sebe-obraz, aby 

v ní dostávalo příležitost ke komunikaci s dalšími lidmi, ke spolupráci s nimi, k bádání           

a řešení problémů, aby se v ní naučilo pomáhat druhým a respektovat je, být angažovaným 

občanem. Takové chování mu modelují jeho pedagogové s vysokou vnitřní motivací a osobní 

odpovědností, otevření svému okolí a světu.
11 

„Dobrá škola postupuje při vzdělávání podle školského zákona, naplňuje zásady a cíle 

vzdělávání, a to zejména rovný přístup ke vzdělávání, zohledňování vzdělávacích potřeb 

jednotlivce, a využívá účinné moderní pedagogické přístupy a metody pro rozvoj osobnosti 

dětí, žáků, studentů. Dobrá škola má strategii svého rozvoje, strategii rozvoje personální 

politiky, rozvíjí a podporuje dobré školní klima (vztah žák – učitel – zákonný zástupce). 

Dobrá škola využívá moderní technologie ve výuce. Dobrá škola využívá efektivní výukové 

metody. Dobrá škola podporuje výuku cizích jazyků, ICT (uplatnění na trhu práce, vzdělání 

pro praktický život). Dobrá škola podporuje rozvoj multikulturního prostředí.“
12 

Účastníci konference se shodli na jednom zásadním problému, a tím je neexistence 

společenské zakázky na definici kvalitní školy. V celé vzdělávací soustavě se pak pohledy na 

to, co je kvalitní škola, hodně liší a záleží většinou na iniciativě samotných škol ve snahách    

o modernizaci vzdělávání a posouvání se směrem, který definuje Úmluva o právech dítěte. 

Naopak mnozí zřizovatelé v touze ušetřit na provozu školy brzdí reformní úsilí škol, stejně 

jako neinformovaní konzervativní rodiče, kteří touží po starém systému, kterým prošli            

a kterému rozumí. 

Podle Jindřicha Kitzbergera je především na okolní komunitě, aby si řekla, co pod 

pojmem dobrá škola chápe, a tuto představu sdílela a prosazovala (cesta, kterou absolvovala 

řada alternativních škol). Výhodou větších měst je pak rozmanitost a možnost zvolit si 

                                                 
10

 VARIANTY a kol. (RNDr. Jindřich Kitzberger), Sborník z konference - Dobrá škola 21. století, s. 7. 
11

 VARIANTY a kol. (Mgr. Bohumil Zmrzlík), Sborník z konference - Dobrá škola 21. století, s. 7. 
12

 VARIANTY a kol. (Mgr. Vladislava Coufalová), Sborník z konference - Dobrá škola 21. století, s. 8. 
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vyhovující školu.  Říká: „Důležitý je princip společně sdílených hodnot, tedy že škola má 

soubor hodnot a dělá vše pro to, aby všichni účastníci od dětí přes učitele k rodičům tyto 

hodnoty sdíleli a budovali.“  Vysoké nároky jsou kladeny na pedagoga, který by jednak měl 

být průvodcem dítěte, aby si samo nalezlo cestu, ale zároveň i vzorem, jehož konání musí být 

v souladu s hodnotami, které chce žákům předat: „To, co má největší vliv na děti, jsme my 

učitelé – jak sami opravdu žijeme, jak pracujeme, jaké vytváříme vztahy, jak o sobě 

přemýšlíme. A to ve skutečnosti předáváme dětem nejvíc.“ Stěžejní roli pedagoga zmiňoval 

opakovaně i Bohumil Zmrzlík, který za základ změn ve škole považuje poskytnutí skutečné 

autonomie pedagogům. Ve chvíli, kdy mají učitelé pocit, že jsou schopni sami ovlivnit cíle     

a způsoby jejich naplnění a nemusí jen plnit příkazy shora, získávají vnitřní motivaci pro 

mnohem kvalitnější práci. Zlomový okamžik na ZŠ Mendelova v Karviné nastal v okamžiku, 

kdy si učitelé autonomně v týmech, bez zásahu vedení, skutečně sami definovali věci, které na 

škole chtějí změnit. Na škole v důsledku toho došlo k významnému zefektivnění mnohých 

mechanismů – např. vzájemné náslechy, které byly dříve organizované shora, si nyní 

pedagogové domlouvají sami mezi sebou. „Možná to zní banálně, ale je to malý zázrak,“ 

zhodnotil změny Bohumil Zmrzlík.
13 

Velmi zajímavý výsledek přinesl i workshop na téma, které vyjadřuje pojem 

„komunitní škola“. Přítomnost tohoto přesně definovaného tématu na konferenci je známkou 

velké poptávky po zavádění konceptu komunitních škol do praxe zejména u aktivních škol 

zabývajících se kvalitou své práce. Už název workshopu svědčí o tom, že komunitní rozměr 

školy je zcela intuitivně brán jako jedna z charakteristik dobré školy:   

 

CHARAKTERISTIKY DOBRÉ ŠKOLY, KTERÁ SE ZAJÍMÁ O DĚNÍ OKOLO SEBE: 

 

 Aktivní ovlivňování dění v okolí školy je celou sborovnou přijímáno jako přirozená 

vzdělávací strategie. Tato je součástí kurikula vybraných oborů. 

 Škola úzce spolupracuje s lokální komunitou a řídí se principy trvalé udržitelnosti. 

 Škola umí vyjít ven ze školních vrat – výuka, projekty, výzkumy venku.  

 Škola sleduje aktuální dění a konstruktivně na něj reaguje, není lhostejná k tomu, co se 

děje kolem ní. 

                                                 
13

 VARIANTY a kol., Sborník z konference, Dobrá škola 21. století, s. 13-14. 
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 Škola spolupracuje s organizacemi – neziskovými, soukromými či příspěvkovými na 

projektech, které mají veřejně prospěšný charakter. 

 Žáci školy se mohou podílet na chodu školy prostřednictvím svých zástupců nebo        

i samostatně. Jsou si vědomi svých práv. 

 Žáci diskutují o problémech v okolí školy a veřejně se k nim vyjadřují. Dle svých 

možností se zapojují do jejich řešení. 

 Škola se účastní komunitního plánování (nebo ho pomůže rozhýbat). 

 Škola sleduje reakce na své aktivity. 

 Škola, která se ráda učí.
14

 

 

Prezentované názory jsou zcela autentické, nebyly nijak upravovány. Přestože téma 

konference nebylo primárně zaměřeno na práva dítěte nebo koncept komunitní školy, vyřčené 

závěry jsou potvrzením, že úsilí směřující k respektu autonomie žáka je charakteristikou 

„dobré školy“ a nástrojem k jeho dosažení je koncept komunitní školy. Komunitní škola 

funguje prakticky celý den, nastavuje „kulturu demokratického prostředí“, umožňuje volbu 

doplňkových volnočasových aktivit pomocí vybraných partnerů v souladu s vizí školy             

a rodiny. Koordinuje a sbližuje vize a realizační formu vzdělávání (škola) a výchovy (rodina, 

volnočasový prostor, partneři školy, výchovné prostředí). Pokud komunitní škola nezajišťuje 

všechny aktivity ve volnočasovém prostoru vlastními silami (pedagogové, rodiče), řeší to 

pomocí partnerství s dalšími organizacemi a subjekty, které si volí v souladu se zaměřením 

své vize nebo vzdělávacího konceptu. Ten je znám také rodičům dítěte, kteří se taktéž mohli 

spolupodílet na tvorbě této vize či její následné úpravě v dalším období.  

Každá komunitní škola je jiná v konkrétním nastavení denního systému fungování, 

obsahu aktivit, které zajišťuje – pouze obecné principy (viz kritéria Standardů komunitní 

školy) a demokratická kultura školy jsou stejné. Realizace a náplň aktivit může být zcela 

odlišná od jiné komunitní školy, byť by byla v blízkém sousedství. Středem zájmu je dítě       

a jeho budování vlastního životního stylu. Ten je nejprve nastavený rodinnými tradicemi        

a postupně individualizovaný participací dítěte v rámci hranic daných organizační formou 

fungování komunitní školy a její výchovně vzdělávací vizí, která je spolu s rodiči a partnery 

školy neustále rozvíjena. 
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 VARIANTY a kol., Sborník z konference, Dobrá škola 21. století, s. 23. 
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7. Participace - nástroj svobodného projevu i respektu k autoritě, 

její stupně a formy 

Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.  

 

George Bernard Shaw 

 

Dynamický rozvoj naší současnosti prokazuje, že v tomto století děti a mladí lidé 

zažijí tak obrovskou míru společenských i technologických změn, že již nelze ve výchově      

a vzdělávání počítat s variantou předávání trvalých a hotových schémat poznání a jevů, jak 

tomu bylo dříve v tradičním pojetí pedagogiky. Je třeba se postarat o to, aby současné 

generace uměly reagovat na změny, které budou provázet jejich přítomnost nejen ve smyslu 

přizpůsobení se daným podmínkám, ale mít schopnost aktivně ovlivňovat a řídit tyto změny, 

rozhodovat se v prostředí rizika. Participace (resp. účast na dění okolo mě) je nástrojem pro 

vybudování kompetence k rozhodování s přijetím odpovědnosti za tuto volbu. Zároveň je 

nástrojem svobodného projevu a jednoznačnou podmínkou rozvoje demokratických 

kompetencí člověka. Je jednou ze tří jmenovaných „zásad nejlepšího zájmu dítěte“ v Úmluvě 

o právech dítěte. Požaduje-li Úmluva co nejvyšší míru participace dětí ve školách                    

i volnočasovém prostoru dítěte, bude dobré si tento pojem přiblížit a definovat. 

 

7. 1 Definice participace 

Participace je zodpovědné spolupodílení se na výkonu moci (nebo definici stanoviska) 

s možností navrhovat varianty řešení a spolurozhodovat o následném postoji (nebo 

stanovisku) výběrem ze všech navržených variant. 

Toto jsme naznačili již v polemice o přirozené autoritě. Možnost spolupodílení se 

(participace) na uplatnění moci (vykonat čin, něco rozhodnout, definovat stanovisko) je 

důležitou součástí svobodné výchovy a umožňuje zdravý respekt k tradičním hodnotám          

a pravidlům skupinového soužití.  

Anglický pojem participation má v češtině ekvivalent participace nebo také 

spolupodílení se, účast, či zapojení a vyjadřuje proces sdíleného rozhodování v záležitostech, 

které mají vliv na život jedince a společnost, v níž žije.
15 
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 Srov. TRESEDER, P., Empowering Children and Young People. Save the Children, 1997. 

 



329 

 

Jestliže chceme hovořit o moderním osobnostním rozvoji nebo demokratické výchově 

(a tedy každodenním uplatňování participace), je rozhodující, aby se i prostor, kde se děti 

denně pohybují, vyznačoval maximální mírou možnosti participaci uplatnit. Takže jedinci zde 

budou moci v co největší míře prožívat dopady svých rozhodnutí, které je postupně vybaví 

kompetencí k promyšlenému spoluutváření prostoru, v němž žijí (resp. ovlivňování světa       

a společnosti).  

V zásadě se dá konstatovat, že bychom tedy ve škole, v rodině i volnočasových 

aktivitách dětí měli směřovat k vytváření reálného prostředí občanské společnosti. Německý 

analytik Ulrich Beck říká: „Bez budování a posilování politické svobody a její politické formy 

– což je občanská společnost – nebude v budoucnu fungovat vůbec nic. Proto je potřeba si 

nejdřív uvědomit, že proměna hodnot a přijetí demokracie jdou spolu ruku v ruce. Mezi 

hodnotami rozvoje osobnosti a ideálem demokracie existuje vnitřní příbuznost. Mnoho 

výsledků výzkumu proměny hodnot, jako např. spontaneita a dobrovolnost politické 

angažovanosti, sebeorganizování, odmítání formalismů a hierarchie, vzdorovitost, 

krátkodobost a požadavek zůstat subjektem jednání ... mají svůj smysl právě ve formách a na 

fóru občanské společnosti.“
16 

V přímém spojení se školou se pak participací žáků zpravidla rozumí aktivní účast 

žáků v procesu výuky a v procesech rozhodování o záležitostech školního života, které se jich 

bezprostředně týkají, tj. např. rozhodování o cílech a obsahu vzdělávání a o pravidlech života 

školy.
 17 

Flutterová a Rudducková (2004) dále konstatují, že pojem participace žáků implikuje 

také jejich členství ve školní komunitě, v níž jsou oceňovanými a respektovanými partnery.
18 

Koncept komunitní školy s atmosférou vzájemné spolupráce, respektu                           

a s demokratickou kulturou při stanovování cílů školy promyšleně buduje nástroje, jak do 

rozhodovacích procesů zapojit všechny cílové skupiny. Jeví se tedy jako ideální systém pro 

uskutečňování participativní pedagogiky. Zásadním parametrem kvality tohoto systému je 

pozitivní klima a hluboké vztahy. Při organizaci mnoha aktivit, které se většinou 

v komunitních školách dějí, by nefunkční vztahy nebo nevhodné formy komunikace mezi 

školou a rodiči (resp. mezi dospělými a žáky) způsobovaly spíše konfliktní situace, než aby 

vytvářely prostor pro možnost žáků (či rodičů) uplatnit ve společném prostoru školy své vize.  

                                                 
16

 BECK, U., Kinder der Freiheit. Wider das Lammento über den Werteverfall, n. 17. In BECK, U., Kinder der 

Freiheit. Frankfurt, 1997, n. 9-33. 
17

 Srov. TRESEDER, P., Empowering Children and Young People. Save the Children, 1997. a PRŮCHA, J., 

WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. 
18

 Srov. VIDLÁKOVÁ, J., Co znamená, když se řekne participace žáků. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v 

Praze, 2007. 
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7. 2 Formy, stupně a směry participace ve vztahu ke konceptu komunitní 

školy 

Myšlenka účasti dítěte na ovlivňování věcí, které se jej každodenně týkají, je důležitá pro 

moderní přístup k výchově a vzdělávání. Přesto zde alespoň krátce zmíníme pár aspektů 

participace (podrobně se tomuto tématu věnuje další studie tohoto sborníku).  

Základem je uvědomit si, jakou formou chceme participaci uplatňovat a která z forem 

je vhodná pro konkrétní vývojové období dítěte. Stange a Tiemann rozlišují sedm forem 

participace, z nichž popíšeme čtyři formy, které jsou využitelné pro problematiku participace 

ve školách v konceptu komunitní školy.  

První komplementární forma participace je participace otevřená versus participace 

reprezentativní. Tedy buď dochází k uplatnění moci (nebo svého stanoviska) přímo svým 

hlasem nebo prostřednictvím zvoleného reprezentanta. Zde je nutné si uvědomit, že zejména 

v nižším věku dětí (ale i u dospělých, kteří nemají mnoho zkušeností s vyjednáváním) je 

vhodná otevřená participace, kde k jednání dochází osobně na otevřeném fóru, kterého se 

účastní každý jedinec skupiny a může vystoupit se svým podnětem. Je ovšem třeba zvážit 

počet účastníků této formy participace vzhledem k času, který bude k dispozici. Pokud má být 

tato forma efektivní, vyžaduje spíše menší kolektivy (což ovšem na úrovni školní třídy, 

pracovní skupiny, kolegia učitelů či zájmového kruhu není problém).  

Reprezentativní participace je naopak vhodná pro velmi početné kolektivy (sdružení 

rodičů školy nebo forma školního parlamentu). Problémem je, že svého zástupce 

(reprezentanta) musí skupina, kterou zastupuje, vybavit před jednáním konkrétním mandátem 

pro daný program jednání a stanovit určité hranice, v nichž se posléze na jednání 

reprezentantů může jejich zástupce pohybovat (schvalovat / nesouhlasit s navrženými 

stanovisky). Tato forma vyžaduje zkušenost v jednáních, představu, kam se může jednání 

ubírat, a předem si připravit konkrétní varianty stanovisek vyhovující celé skupině 

zastupované reprezentantem atd.  Je tedy zřejmé, že tato forma není vhodná pro mladší děti     

a jedince, kteří nemají zkušenosti s jednáním alespoň na úrovni otevřené participace.  

Druhou komplementární dvojicí je příležitostná participace versus každodenní 

participace. Příležitostná participace se realizuje většinou v souvislosti s řešením 

konkrétního problému. Ve vyšší formě může jít o zapojení jedince či skupiny do 

rozhodovacích procesů v rámci nějakého projektu. Vždy jde ale o časově ohraničenou dobu 

uplatňování svých názorů a stanovisek. Příležitostná participace se může odehrávat buď 

formou sběru informací (např. dotazníky, ankety, kolektivní slyšení dětí, a tedy umožnění 
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vyjádřit svá přání a podněty), nebo sdělováním informací, ať už jsou tyto informace 

poptávané „zdola“ nebo je sděluje autorita, která si uvědomuje potřebnost informovat             

a budovat si svůj přirozený charakter. Mezi příležitostné zapojení lze uvést i jednorázové akce 

jako jsou např. petice, které představují tzv. symbolickou participaci, při níž jedinec může 

vyjádřit svůj postoj (většinou předdefinovaný jinou autoritou), ale následně již nemá žádnou 

další pravomoc.  

Každodenní participace je v podstatě ideálem pro realizaci práv dítěte. Je projevem 

trvalého úsilí v dané instituci, spolku nebo sdružení. Teprve u této formy participace se jedná 

o vědomé vytváření určité komunikační nebo demokratické kultury. Dá se říci, že                   

v organizaci fungující tímto způsobem se jedná o kvalitní výchovu k demokracii.  

Organizace, která uplatňuje každodenní participaci, si uvědomuje, že se účast na 

rozhodování netýká pouze zásadních věcí, realizuje se v co největší míře i při běžném chodu, 

a proto se nedá předem přesně plánovat. Základem je určitá kultura naslouchání, tedy ochota 

naslouchat názoru každého a brát vážně každý podnět. Za druhé je třeba mít promyšlené 

vhodné komunikační nástroje, aby se tato forma participace při velké aktivitě jedinců nestala 

naprosto neefektivní. Základ této formy můžeme vidět ve zvyku a ochotě ke každodennímu 

náhodnému či spontánnímu rozhovoru na chodbě školy, školní jídelně atd. přes organizované 

pravidelné poskytování zpětné vazby formou komunitních kroužků, kde má každý právo se 

vyjádřit, přes přípravu workshopů, opakovaných facilitovaných setkání až po interaktivní hry 

ilustrující téma, které chceme s ostatními řešit. Zcela zásadním pro tuto formu participace je 

však vnitřní přesvědčení všech jedinců, že tato forma je efektivní a přináší pozitivní výsledky. 

Každodenní forma participace ve stylu „jen tak na oko“ se velmi brzy zvrhne v nevážně 

míněné nebo ironické návrhy a patologické konání, které povede k otrávení celého 

společenství, zhoršení vzájemných vztahů a k vyhoření. A přitom se většinou ze strany 

dospělých jedná spíše o pohodlnost (jednodušší je vše rozhodovat sám) a někdy dokonce         

o strach či přehnaný pocit odpovědnosti za obecně očekávanou kvalitu výstupu. Dospělý 

nedovolí dětem (resp. ředitel nedovolí skupině rodičů) uplatnit svou kreativitu tam, kde by to 

bylo na místě a kde nezáleží na standardním či obecně známým řešením procesu nebo 

problému. 

Dalším rozměrem v realizaci účasti na věcech, které se nás dotýkají, jsou tzv. stupně 

participace. Je vhodné si uvědomit, že lze použít zhruba čtyři stupně: tzv. falešnou participaci, 

skutečnou participaci, samosprávu a spolupráci. I přesto, že některé stupně a jejich podstupně 

mají až pejorativní název, je třeba si opět uvědomit, že i tyto základní stupně (např. falešná 

participace/dekorace) mohou být vhodné na určité typy problémů nebo v určité fázi 
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psychologického vývoje dítěte. Důležité je začít uplatňovat participaci každodenně a v co 

nejnižším věku. Jistěže je ideálem směřovat naše naslouchání hlasu žáků (a rodičů) směrem 

k nejvyššímu stupni nazvaným „spolupráce“, kdy už žáci nebo rodiče samostatně rozpracují 

nějaký koncept projektu, aktivity či řešení problému a přijdou do školní instituce pozvat 

vedení školy k projednání problému, zda jejich návrhy jsou akceptovatelné a nekolidují 

s chodem instituce. Na druhé straně je k tomuto stupni participace potřeba dojít postupně, 

dlouhodobě a trpělivě pracovat na demokratické kultuře školy, která vede nejprve přes 

jednodušší stupně a formy participace až k těm nejvyšším. 
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8. Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte OSN: Česká 

republika 17. června 2011  

Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.  

 

Jan Amos Komenský 

 

8. 1 Úmluva o právech dítěte a její význam pro společnost (Jean Zermatten) 

V následujícím textu shrneme, jakou vizi má Výbor pro práva dítěte ohledně naplňování 

požadavků Úmluvy o právech dítěte, a budeme komentovat jeho aktuální požadavky. Jean 

Zermatten
19

 vnímá text Úmluvy o právech dítěte jako klíčový dokument: „ O Úmluvě můžeme 

hovořit jako o universálním instrumentu, směřujícím ke všem odborníkům pracujícím s dětmi 

a pro děti, který. uznává stejná práva dětí na celém světě. … Státy teprve později zjistí 

skutečný význam a důsledky nového postavení dítěte, které jsou velmi vzdáleny tomu, jak byly 

děti vnímány doposud, tedy jako bytosti, které je třeba pouze chránit.“
20 

Definuje požadavky, které by měly státy, které ratifikovaly Úmluvu, naplňovat. Z jeho 

požadavků můžeme vybrat opět ty, které se týkají výchovně vzdělávacího prostředí školské 

soustavy. Výbor požaduje reformu vzdělávání odborníků (tak, aby jejich studium zahrnovalo 

téma Úmluvy), přípravu studií a zpracování nových politik, záměrů a strategií, jak 

v konkrétním každodenním životě dětí zavádět zajistit „odvěká“ práva dětí (na ochranu          

a zaopatření) a „nová“ práva (participace a respekt k autonomii dítěte). 

Podle Výboru OSN pro práva dítěte je zásadním cílem vzdělávání odborníků, kteří 

pracují s dětmi, bez jejichž hlubokého vhledu do problematiky takto pojatých práv nelze 

uvažovat o správném zavádění požadavků Úmluvy o právech dítěte. Dané stanovisko platí jak 

pro státní instituce, tak i pro soukromé osoby. Konkrétně má na mysli rozvoj vzdělávacích 

programů všech osob pracujících s dětmi, ale i reprezentantů společnosti, politiků, úředníků, 

kteří mají zásadní vliv na zřízení, chod a personální složení institucí pracujících s dětmi. 

Nejedná se o pouhou znalost článků Úmluvy a obecné povědomí o jejich naplňování. Výbor 

má představu o plném pochopení těchto pracovníků v oblasti nového postavení dítěte ve 

společnosti jako nositele svých individuálních práv. 

 

                                                 
19

 Od roku 2005 do roku 2013 místopředseda a poté předseda Výboru OSN pro práva dítěte podle Úmluvy o 

právech dítěte v Ženevě. 
20

 ZERMATTEN, J., Studie o právech dítěte - předmluva, Brno: Česko-britská o.p.s., 2013, s. 13. 

 

http://citaty.net/autori/jan-amos-komensky/
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8. 2 Výběr ze závěrečných doporučení pro ČR Výboru pro práva dítěte  

Zavádění požadavků Úmluvy do školské soustavy ČR a požadavků Výboru OSN (dále jen 

Výbor) nepochybně zkvalitní výchovně vzdělávací zázemí dětí v ČR. Přesto jak ze závěrů 

vidíme, není zatím ČR příliš aktivní v oblasti implementace. Což dokumentuje výběr 

z nedávného závěrečného stanoviska (body 22 – 25).  

22. Výbor je znepokojen tím, že všeobecná informovanost o Úmluvě zůstává nízká      

a že neexistuje žádné konkrétní zahrnutí Úmluvy do školních osnov pro děti. 

23. Výbor vyzývá smluvní stranu, aby přijala opatření za účelem zvýšení 

informovanosti veřejnosti o Úmluvě, včetně – mimo jiné - masových médií, a zavedení výuky 

o Úmluvě do školních osnov jako zvláštního předmětu na školách. 

24. Výbor – Vzdělávání: Zatímco Výbor vítá iniciativy Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, jakož i Justiční akademie, zaměřené na školení policistů, 

lékařů a státních zaměstnanců v oblasti sociálně právní ochrany dětí, včetně příslušníků 

soudního systému,  je Výbor znepokojen tím, že neexistují žádné systematické průběžné 

vzdělávací programy o lidských právech, včetně práv dětí, pro všechny odborníky pracující 

pro děti a s dětmi. 

25. Výbor doporučuje smluvní straně, aby vytvořila systematické průběžné vzdělávací 

programy o lidských právech, včetně práv dětí, pro všechny odborníky pracující pro děti         

a s dětmi. 

Autoři článku se domnívají, že je třeba brát požadavky Výboru OSN vážně, jednak pro 

seriózní přístup a chování ČR k mezinárodním ratifikovaným smlouvám a jednak z výše 

uvedeného teoretického rozboru, který prokazuje, že implementace Úmluvy do českého 

školního prostředí bude jednoznačným přínosem. 

Pro splnění požadavků Výboru OSN nabízejí jako řešení rozvoj konceptu komunitních 

škol ve školské soustavě v ČR. Detailnímu popisu tohoto konceptu se bude věnovat 

následující kapitola č. 9.  
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9. Práva dítěte v komunitní škole 

Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.  

 

Konfucius 

9. 1 Když se řekne komunitní 

Přestože je pojem komunitní školy poměrně starý, pořád jej mnozí lidé berou jako něco, co se 

vymyká tradici českého školství. Minimálně proto stojí za pozornost se historií     a obsahem 

tohoto pojmu trochu zabývat. Pokusíme se potvrdit předpoklad, že veškeré komunitní 

aktivity, tedy i práce s dospělými a organizování veřejnosti mohou mít zřetelný vliv a dopad 

na kvalitu vzdělání a učebního prostředí pro děti.  

Pokud půjdeme do obecnějšího vymezení tohoto pojmu, tak „komunita“ (slovo 

latinského původu znamenající spolu, mezi s sebou) je společenství osob, které sdílejí určitou 

vizi vzájemně společných představ a zájmů. Komunita charakterizuje zejména sdílené 

vzájemné interakce vycházející ze společenských potřeb nebo osobních cílů. Neomezuje se 

jen na elektronickou podobu, ale předpokládá živá setkání ovlivňující osobnostně sociální 

potenciál členů. Komunity se vytvářejí na konkrétním místě (obec, škola, občanské sdružení, 

církev). 

 

9. 1. 1 Jedna z možných definic 

Myšlenka komunitní školy nebo chcete-li školy jako komunitního centra je obrazem volného 

toku informací, znalostí a dovedností mezi různými skupinami občanů, které vede      k rušení 

bariér mezi školou, rodiči, žáky, učiteli, politiky, aktivisty, podnikateli apod. a v důsledku 

vede i ke zkvalitňování způsobů vzdělávání. 

Toto vymezení je jakýsi ideální stav, ke kterému se patrně chce přiblížit každá škola, 

ať už si její představitelé uvědomují koncept komunitní školy, či je jim z hlediska nějakého 

vymezení zcela lhostejný. Je totiž zajímavé, že na řadě škol, které bychom mohli s klidným 

svědomím jmenovat jako příklady dobré praxe, s tímto pojmem vlastně nepracují, nevymezují 

se vůči němu. Pro ilustraci můžeme uvézt čtyři základní příklady. Řadu zajímavých postřehů 

k tematice komunitních škol a vysvětlení základních pojmů naleznete na anglické 

stránce Frequently Asked Questions About Community Schools
21

, vytvořené pro potřeby 

                                                 
21

 http://www.communityschools.org/aboutschools/faqs.aspx 

 

http://www.communityschools.org/index.php?option=content&task=view&id=6&Itemid=27


336 

 

Koalice pro komunitní školy v USA. Je zde také mnoho dalších užitečných odkazů, které vám 

pomohou najít odpovědi snad na všechny otázky, jenž vás ke komunitní škole napadnou.  

 

9. 2 Otevíráme školu veřejnosti 

Každá škola má komunitní rozměr, potenciál vstupovat do komunity obce, oslovovat ji, 

předestírat jí své záměry a účinně s ní spolupracovat. Záleží jen na schopnosti tento komunitní 

potenciál využívat. Co tedy škola může dělat pro posílení své role v komunitě?
 

Myšlenka školy jako komunitního centra: 

 je obrazem volného toku informací, znalostí a dovedností mezi různými skupinami 

občanů, 

 vede k rušení bariér mezi školou, rodiči, žáky, učiteli, politiky, aktivisty, podnikateli 

apod.  

 v důsledku vede i ke zkvalitňování způsobů vzdělávání. 

 

„Otevřít školu“, posilovat její komunitní rozměr, znamená přeměnit ji na kulturní, 

společenské a vzdělávací centrum obce. Je to nepochybně dobrý cíl, školu otevřít širší 

komunitě, ale začátky bývají těžké. Ale „vyplatí se to“, jak k tomu říká koordinátorka ze 

speciální školy, která klade zvláštní důraz na ekologickou profilaci a aktivně působí 

v programu Škola udržitelného života. „Já až na nepatrné výjimky nelituji, že jsme se více 

otevřeli. Neskromně se domnívám, že my komunitní školu máme - funguje to. Jen nesmí být 

člověk maximalista a neočekávat hned hrnoucí se davy, to prostě nefunguje ani v širším 

měřítku.“ A přiznejme si, že i naši potencionální partneři se chovají podle svých zkušeností - 

a naše školy obecně byly dlouho uzavřené - všechno chce tedy čas. Ale jde to - tím se vracím 

k trvale udržitelnému životu (TUŽ) a slovům výše zmíněné koordinátorky: „Škola může být 

„sebeekologičtější“, nicméně nežije ve vzduchoprázdnu a ten vztah škola - komunita je prostě 

nutný.“ 

Koncept otevřené školy je způsob, jak lze na úrovni škol plánovat a poskytovat 

vzdělávací, kulturní, sportovní a další aktivity tak, aby odpovídaly místním specifikům           

a potřebám jednotlivých občanů. Posláním otevřené školy je zajistit, aby výše nabízené služby 

fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují. To konkrétně 

znamená, že otevřené školy jsou dostupné, kvalitní, reagují na potřeby různých skupin 

občanů, jejich nabídka je přehledná a srozumitelná a peníze jsou vynakládány jen na takové 

služby, které jsou potřeba. 
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9. 2. 1 Jaké jsou atributy školy otevřené komunitě? 

 je to otevřená instituce, v níž pracují kvalifikovaní profesionálové 

 nežije ve vzduchoprázdnu, ale v obci, která má své potřeby, priority, problémy, obec 

školu zřizuje, obci škola patří  

 mnoho lidí a skupin neví, co všechno lze od školy očekávat  

 škola může být/je přirozeným místem propojování lidí a skupin, protože ví o potřebách 

i o možnostech a také ví, že spolupráce je nejlepší trvalou cestou k cíli  

 mnoho lidí a skupin (společenství) má potřebu se setkávat, ale chybí jim prostor či 

vstřícná nabídka 

 

9. 2. 2 Každý je učitelem 

Je důležité, aby se žádný z aktérů nepovyšoval nad kolegy ani nad žáky. Není lehké přijmout 

zásady, že v rámci spolupráce je nutné nevysmívat se, neponižovat druhé a respektovat 

odlišný názor. Je třeba všechny zúčastněné informovat o záměrech a cílech a hledat na všech 

spíše to, co je na nich pozitivní. 

 

9. 2. 3 Každý je žákem 

Základním bodem koncepce komunitní školy je snaha o zajištění pozitivního rozvoje 

osobnosti každého dítěte, ale i učitele a rodiče. Vyučovací proces je postaven na takových 

metodách práce, které pozitivní rozvoj osobností dětí umožňují a podněcují. Záleží na každé 

škole, jakými aktivitami bude rozvoj osobnosti svých žáků i učitelů posilovat. 

 

9. 3 Přínosy otevření školy směrem ke komunitě a okolí 

Ptáte-li se, co vám přinese „otevření“ školy, zde je několik postřehů, které vám mohu 

nabídnout jako výsledek několikaleté snahy Základní školy Višňové, školy otevřené dětem     

i dospělým, ZŠ Angel v Praze - Modřanech, ZŠ Pavlovská v Brně - Kohoutovicích a již výše 

zmíněné Speciální základní školy v Králíkách. 

Určitě se změní vnímání školy veřejností (rodiči i ostatními), škola pro ně již nebude 

pouze vzdělávací institucí pro děti, ale místem pro setkávání, vlastní vzdělávání a partnerem 

komunitního života regionu. Posílí se navíc příslušnost k právě té vaší škole. Pro účastníky 

nabízených aktivit i rodiče to přestane být „základní škola tam a tam“, ale naše škola. 

Zlepší se vztahy mezi školou a rodiči, ti se stávají chápavější. Jsou většinou sami 

účastníci vzdělávacích i jiných aktivit, setkávají se v prostředí školy s učiteli svých dětí, jsou 
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partnery ve vzdělávání, mohou se k němu vyjadřovat. Problémy se řeší konstruktivně a včas, 

rodiče jsou zvyklí komunikovat se školou. 

Zřizovatel přestane vnímat školu jako organizaci, jejíž provoz stojí velkou část 

obecního rozpočtu, ale jako partnera, který je schopen výraznou měrou přispět ke zkvalitnění 

života v obci. Je si vědom jejího potenciálu (prostory, lidské zdroje, vybavení) a společně 

plánuje jeho využití, zapojuje žáky do rozvoje obce (projekt úpravy parku před školou a hřiště 

podle představ žáků). Činnost školy obec reprezentuje. 

Zapojením školy do života obce, regionu se vám ještě více podaří přiblížit vzdělávání 

běžnému životu, žáci si uvědomují, že jsou jeho součástí. V reálném prostředí se přirozeně 

rozvíjejí kompetence žáků a zároveň se posiluje jejich vědomí, že nemohou být pouhými 

konzumenty všech aktivit, ale mohou také některé pomoci zorganizovat, navrhnout jejich 

zlepšení… 

Přirozeně budete u žáků posilovat vztah k celoživotnímu učení. Pokud škola sama 

organizuje vzdělávací kurzy pro dospělé, většinou se jich účastní také rodiče žáků školy. Ze 

zkušenosti vyplývá, že děti navíc vnímají vzdělávání se i v dospělosti jako normální součást 

života.  

Profilace školy, její orientace na komunitní život a aktivity pro veřejnost, propojení 

vzdělávacího programu s životem a reálnými situacemi vede ke zvýšení 

konkurenceschopnosti školy. Škola je v očích veřejnosti aktivní, rodiče mají vlastní zkušenost 

se vzděláváním v dané škole (účastníci kurzů). Orientace vzdělávacího programu je zřejmá     

a veřejnosti srozumitelná.  

Zvýšení konkurenceschopnosti nechápejte pouze ve smyslu co největšího počtu 

zapisovaných žáků, ale také při získávání finančních prostředků. Komunitní aktivity 

organizované školami rozšiřují velikost cílové skupiny jednotlivých projektů, možnost 

referencí, dokazují zkušenosti žadatele a zvláště u komerčních společností znamenají 

zmiňované aktivity zajištění publicity a velké reklamy. 

V otevřené škole se ozdraví klima. To souvisí s celkovou změnou koncepce a vize 

školy. Vedení i další řídící procesy ve škole by měly být demokratické. Jednotliví účastníci 

vzdělávání jsou partnery, panuje zde atmosféra důvěry a spolupráce. Důraz je kladen na to, 

aby pracovníci pochopili smysluplnost a přínos jednotlivých aktivit a ztotožnili se s celkovou 

vizí. Obě roviny působení školy – hlavní činnost a komunitní práce se budou přirozeně 

vzájemně prolínat a ovlivňovat. 
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9. 4 Jak komunitní aktivity fungují v prostředí sídliště 

Možná je to překvapující, ale zrovna zde má koncept komunitní školy poměrně široký dopad, 

neboť právě zde slouží škola více než kde jinde jako místo setkávání, sdílení informací, 

zkušeností, ale i příležitostí pro vzdělávání. Velice dobré zkušenosti s tím jsou vidět např. na 

ZŠ Angel v Praze - Modřanech, která patří k propagátorům myšlenky komunitní školy a 

bližšího propojení školy a rodičů už od raných 90. let, anebo ZŠ Pavlovská v Brně - 

Kohoutovicích, kde škola funguje jako stimulátor společenského a kulturního dění, když např. 

divadelního týdne se zúčastňuje již několik let cca 3.000 diváků (z 10.000 obyvatel městské 

části). Toto jsou jen dva příklady, že opravdu nezáleží, ve kterém místě se škola, která chce 

posilovat svou roli v komunitě, nachází. Jde o to, aby byla čitelná, srozumitelná ve svých 

cílech a potřebách a otevřená pomoci i komunikaci se sociálními partnery. A to je         o 

lidech, kteří v té škole působí. Škola sama o sobě není nic, jen pár holých stěn – to, co ji dělá 

živou a zajímavou, to jsou lidé, kteří do ní docházejí - ať už jako učitelé anebo žáci 

(jakéhokoli věku) - a také v ní chtějí zažít něco příjemného. Rodiče a širší veřejnost si musí 

zvyknout, že škola zde může být také pro ně - není dobře, pokud se na rodiče hned vychrlí 

seznam úkolů, které by měli udělat. Je lepší po malých krůčcích je vtahovat do dění na škole, 

do organizování a plánování aktivit, do poskytování zpětné vazby. Velice dobrá je tzv. ranní 

kávička. Je to osvědčený postup, kdy někdo z vedení školy zve rodiče v čase, kdy jsou ve 

škole a na frekventovaném místě školy (např. ve vestibulu) na posezení u kávy. Cílem není 

nic řešit, ale pouze navázat s rodiči hlubší vztah, představit jim vedení školy z lidské stránky, 

ne jako na neznámou bytost žijící za zavřenými dveřmi tajemné místnosti ředitelny. To se 

škole vrátí minimálně tehdy, když se objeví skutečný problém, nad kterým se pak setkávají 

nikoli ředitel a naštvaný rodič, ale dva lidé, kteří spolu chodí na kávu. A to opravdu funguje. 

Pokud si myslíte, že přínosy uvedené v předchozích řádcích jsou pro vás zajímavé, 

ztotožňujete-li se alespoň částečně s těmito tvrzeními, řešíte-li podobné problémy, potom 

koncept otevřené či komunitní školy může být právě pro vás tou správnou cestou. 

 

9. 5 Aspekty ovlivňující činnost školy 

Jakkoli odlišně si jednotlivé pedagogicko-psychologické disciplíny potřeby dítěte pro vlastní 

obor definují, vždy zdůrazňují skutečnost, že je nutné věnovat jim zvláštní pozornost. 

Zajištění tohoto úkolu je do jisté míry úlohou práva, resp. prostředků, které právní řád 

k ochraně dítěte nabízí. Vždycky je to o schopnosti školy umět číst a mapovat svou komunitu 

a reagovat na její priority. Budeme-li vycházet z toho, že základním cílem snažení škol, tedy    
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i komunitních škol a tím pádem i komunit, je zlepšení života dětí, mělo by být tedy 

společným zájmem těchto aktérů vyvíjet aktivity, které budou takto směřovány. 

 

9. 5. 1 Standardy kvality komunitní školy 

V roce 2007 odsouhlasila mezinárodní skupina složená ze zástupců neziskových organizací 

charakteristiku devíti standardů kvality komunitních škol, tedy základních znaků, které by 

každá komunitní nebo otevřená škola měla splňovat. Deset českých škol bylo mezi těmi, na 

kterých se Standardy kvality komunitních škol ověřovaly. Shodují se, že díky Standardům se 

činnost školy posunula o velký krok dál. Proto je možné sdílet některé jejich zkušenosti. 

Indikátory neboli ukazatele kvality komunitní školy jsou praktickým nástrojem pro 

měření postupu práce na posilování role školy coby centra komunity. Je to určitá množina 

informací, která nám ukazuje, jestli se ke stanoveným cílům přibližujeme nebo se od nich 

vzdalujeme. Slouží k tomu, abychom viděli, zda aktivity, které vyvíjíme, mají nějaký dopad 

na vybrané oblasti. 

Ukazatele se volí nejen pro celkový proces, ale i pro dílčí projekty. Vždy musí mít tři  

hlediska – kvantitu, kvalitu a čas. Ke každé úrovni cílů volíme příslušné ukazatele – 

strategické (vedení školy podle nich může sledovat dosahování strategických cílů – např. 

spokojenost občanů), manažerské (jak budeme kontrolovat, že systém dobře funguje?), 

implementační (podařilo se v příslušném čase, s příslušnými zdroji a v dostatečné kvalitě 

realizovat např. zapojení rodičů do života školy?). Indikátory na jednotlivých úrovních musí 

být provázány. 

Ve vztahu k veřejnosti slouží indikátory k tomu, abychom lidi jednoduchým způsobem 

informovali o změnách, které probíhají na základě procesu budování komunitní školy.           

V tomto směru může dobře prezentovaný indikátor, který upoutá pozornost, vést k zapojení 

dalších lidí. Záleží zde hodně na tvořivém přístupu těch, kdo indikátory prezentují. Měly by se 

zde uplatnit prvky efektivní komunikace: lidé vnímají spíše obrázky, vyhýbají se dlouhým 

textů, složitým formulacím, přemíře čísel apod. 

Každý standard se vztahuje k určité oblasti činností, které lze vysledovat na běžné 

komunitní škole nebo chceme-li škole posilující svůj komunitní rozměr. Každý standard je 

ovšem doprovázen souborem indikátorů, které dále rozvádějí činnosti vhodné pro danou 

oblast v rámci komunitní školy. Každý indikátor je doplněn souborem deskriptorů neboli 

srovnávacích výroků, které umožňují lépe pochopit, co se rozumí „kvalitou“ v dané oblasti. 
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9. 5. 2 Popis jednotlivých oblastí Standardů kvality komunitní školy 

Další řádky můžete brát jako inspiraci pro vaši činnost. Jsou výčtem všech aspektů, které 

činnost školy ovlivňují a na které byste neměli zapomenout. Jedná se o stručnou 

charakteristiku jednotlivých oblastí (standardů), které byly zpracovány podle materiálu pro 

účastníky projektu mezinárodního akčního výzkumu - Standardy kvality komunitních škol. 

 

Vedení 

 kvalitní vedení posiluje a rozvíjí schopnosti všech zaměstnanců a umožňuje jim 

profesní růst 

 dobré vedení znamená, že mezi zaměstnanci školy – partnery – panuje shoda ohledně 

vize školy a všem je jasné, kam škola směřuje 

 dobré vedení je zárukou jasných kompetencí všech pracovníků školy 

 

Partnerství 

 dobrá komunitní škola vytváří pevná partnerství s ostatními organizacemi a členy 

komunity 

 škola se podílí na řešení problémů, které se vyskytují v komunitě 

 komunitní škola se zapojuje do společných iniciativ s partnerskými organizacemi 

(společná zodpovědnost) 

 škola propaguje a podporuje akce svých partnerů 

 

Sociální inkluze 

 dobrá komunitní škola dokáže vytvořit příležitost pro všechny zájemce o vzdělávání   

a osobnostní rozvoj 

 komunitní školy potírají stereotypní vnímání druhých lidí a nabízejí možnosti pro 

všechny  

 nepředpojatost je nezbytná pro vytvoření příznivé atmosféry ve výuce, kde se děti 

odnaučují stereotypům či negativnímu pohledu na druhé 

 

Služby 

 komunitní škola by měla být pro místní komunitu zdrojem nabízejícím co nejširší 

škálu služeb 
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 složení služeb by mělo odpovídat aktuálním potřebám členů komunity (podpora rodin, 

možnosti dalšího vzdělávání pro děti i dospělé…) 

 škola jako taková nemusí veškeré služby zajišťovat sama, ale může  poskytnout 

prostor jiným subjektům 

 

Dobrovolnictví 

 komunitní škola žáky podněcuje k participaci na životě komunity – využívají poznatky 

z výuky v reálném životě 

 žáci mají možnost zazářit v roli dobrovolníků 

 kvalitní komunitní škola podněcuje k dobrovolnické práci děti, rodiče i ostatní členy 

komunity 

 

Celoživotní učení 

 vzdělávání v průběhu celého života je nezbytné k tomu, aby se člověk dokázal 

vyrovnávat s překotně se měnícím okolním světem 

 děti by měly vidět, že učení je celoživotní záležitost a že škola je jedním z míst, kde 

učení probíhá 

 rodiče by měli být dětem příkladem a ukázat jim, že vzdělávat se člověk může 

profesně i pro radost 

 školy, které podporují vzdělávání dospělých, přispívají v širší komunitě k atmosféře,  

v níž budou děti lépe prospívat 

 

Zapojení rodičů 

 žáci se lépe učí tehdy, mají-li podporu ze strany rodičů 

 rodiče musí znát potřeby svých dětí, aby jim dokázali vytvořit co nejlepší podmínky 

pro učení 

 zapojením rodičů škola přispívá k tomu, aby rodiče lépe porozuměli snahám školy            

a podpořili její přístup 

 zapojení znamená, že mezi rodiči a učiteli probíhá aktivní dialog, jsou partneři ve 

vzdělávání  

 rodiče mohou být nositeli nových myšlenek a návrhů 
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Kultura školy 

 komunitní škola je otevřená a vstřícná ke změnám, na všechny aspekty činnosti se 

vztahují demokratické zásady 

 zaměstnanci školy naslouchají dětem, rodičům, partnerům a komunitě  

 kultura školy podněcuje tvořivost, iniciativu a participaci, tato atmosféra proniká i do 

výukových aktivit  

 rodiče i komunita mají důvěru ve školu a žáci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti 

díky jejich praktickému uplatňování 

 

9. 5. 3 Aplikace Standardů v rámci českých škol 

Všechny zapojené školy se shodují, že používání Standardů bylo pro ně velmi inspirativní. Za 

všechny můžeme shrnout postřeh jedné školy: „Byla to skvělá zkušenost – hovořit o škole a 

různých aspektech její činnosti nám přineslo nové impulsy, jak zvažovat možnosti rozvoje 

školy a její vzdělávacího programu. Důležité bylo také to, že o možnostech rozvoje školy 

diskutovali v rámci jasně dané struktury i lidé, kteří patří do konceptu školy, ale stojí většinou 

stranou strategického rozhodování – ať už se jedná o rodiče či o širší veřejnost. Hodnotné a 

přínosné bylo také zhodnocení proběhlých akcí.“ Pozitivní přijetí standardů jako užitečného 

nástroje bylo pravděpodobně snazší díky tomu, že do projektu byly zapojeny školy, které 

běžně pracují se sebehodnocením a cíleně naplňují svůj komunitní program. 

 

9. 5. 4 Jsou standardy a s nimi spojené dokumenty považovány za uživatelsky přívětivé? 

Standardy jako autoevaluační nástroj jsou oceňovány zejména díky své struktuře – především 

je příznivě přijímáno to, že detailně popisují kritéria, jejichž aplikací může vzniknout 

poměrně plastický obraz života školy v jedné specifické oblasti sebehodnocení, tedy role 

školy jako komunitního centra. Na druhé straně školy upozorňují na to, že některé indikátory 

je těžké vysvětlit v kontextu českého školství, neboť zde prozatím tyto činnosti  nemají 

dostatečnou tradici (např. řada indikátorů ve standardu Dobrovolnictví). 

 

9. 5. 5 Nakolik je pro školy srozumitelný proces sebehodnocení? 

Na základě prvních dílčích analýz na národních úrovních je zřejmé, že toto je v různých 

zemích velmi odlišné. V těch zemích, kde školy podléhají poměrně přísnému monitoringu a 

možnosti nesympatické vnější inspekce, tam je přínos sebehodnocení méně patrný a také 

méně srozumitelný. Proto bylo krajně důležité, že školy byly mnohokrát ujišťovány, že 
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srovnávané a publikované údaje o nich mohou zůstat v anonymitě, pokud si to budou přát. 

Proto mohly uvádět veškeré informace o sobě beze strachu z nějaké odplaty od dovozujících 

orgánů. 

Vzdělávací systém v České republice prochází dlouhodobou reformou obsahu 

vzdělávání, která mimo jiné také rámcově posiluje autonomii škol. A právě to je moment, 

který je úzce spojen se schopností autoevaluace. Každá škola vytváří vlastní vzdělávací 

program (který samozřejmě musí vyhovovat kritériím a zásadám Rámcového vzdělávacího 

programu), a proto klesá důležitost inspekce jako nástroje pro hodnocení možností rozvoje 

školy. Zkušenost ze zapojených škol ukazuje, že reforma ČŠI zaostává za potřebami škol, 

neboť inspektoři při své činnosti nedokáží adekvátně zhodnotit jejich ŠVP a výstupy inspekce 

jsou tak spíše formální. Právě v tom vidí ředitelé zapojených škol jednu z příčin, proč stále 

více škol chápe, že žádný vnější pohled na činnost školy nemůže napomoci jejímu rozvoji tak, 

jako to dokáže ona sama v rámci pravidelného sebehodnocení. 

 

9. 5. 6 Co mohou zúčastněné školy poradit ostatním? 

V červnu 2010 provedla každá škola reflexi dosavadního procesu implementace Standardů, 

především to, nakolik se podařilo aplikovat vytvořené akční plány. Součástí reflexe byla také 

doporučení ostatním školám, které by mohly mít zájem začít používat Standardy v rámci 

autoevaluačních činností. Zde uvádíme nejčastější doporučení a rady: 

Přeformulujte indikátory do jazyka srozumitelného rodičům, coby evaluátorům. 

Berte standardy jako nástroj iniciující proces mapování vaší školy – jak jejího 

vnitřního prostředí, tak i okolí, ve kterém se nachází. Kritéria vám pomohou zjistit, kde se 

nacházíte, jaká je vaše současná situace. Kritéria mohou být také použita pro nastartování 

komunitních aktivit. 

Nemějte neodůvodněné obavy o výsledky školy. Ukazuje se, že rodiče velmi dobře 

vnímají komunitní rozměr školy. Velmi podnětné jsou také jejich postřehy k činnosti školy 

během diskuze. Nejdůležitější je s tímto procesem vůbec začít. 

V procesu hodnocení se je velmi důležitý výběr členů hodnotící skupiny jak z hlediska 

„rolí“, které zastávají, tak z hlediska osob. 

Při výběru priorit je výhodné zaměřit se pouze na jednu oblast, popřípadě oblasti spolu 

úzce související. 
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Jasně definujte cíle a výstupy: 

 pečlivě vybírejte klíčové činnosti, pracujte v širším týmu spolupracovníků, 

 sdělujte specifické požadavky na dobrovolníky, aby si každý mohl vybrat oblast, ve 

které chce pomoci, 

 využívejte místního potenciálu, 

 nenechte se odradit selháním, hledejte jejich možné příčiny. 

 

9. 5. 7 Co najdeme v akčních plánech? 

Většina akčních plánů zahrnula činnosti, které by měly vést k naplňování standardů v těchto 

oblastech: 

 

 Dobrovolnictví 

 Zapojení rodičů 

 Celoživotního učení 

 

Dobrovolnictví 

Pro zlepšení v oblasti dobrovolnictví využila jedna škola cykloturistický závod kolem 

vesnice. Cílem bylo zapojit do organizace akce dobrovolníky z řad zaměstnanců, rodičů         

a žáků a využít partnerství s místními institucemi. 

 

Zapojení rodičů 

Dlouhodobým cílem je zlepšit spolupráci školy s rodiči. Akční plány se zaměřily na 

oblast spolupráce, která se týkala komunikace mezi rodiči a školou s důrazem na její 

užitečnost a obousměrnost. Školy chtějí dosáhnout změny v systému poskytování informací 

pro rodiče a identifikování jejich názorů. 

 

Celoživotní učení 

Význam celoživotního učení je na školách vnímán velmi citlivě a pozorně, protože se 

vzdělávací kurzy pro dospělé stávají přirozenou součástí školních aktivit. Jedna škola na 

malém městě uvádí: „V akčním plánu jsme se soustředili na podporu vzdělávání učitelů          

a sdílení osvědčených postupů. V době prázdnin jsme uspořádali akci „Učíme se navzájem“. 

Cílem bylo ukázat kolegům ověřené a efektivní metody výuky.“ 
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9. 5. 8 Co lze vyvodit z ověření Standardů pro další rozvoj konceptu KŠ? 

Překážkou v rozvoji programů a řízení programů komunitního rozvoje ve školách je chybějící 

ověřená ucelená a provázaná sada evaluačních nástrojů, ale také indikátorů a standardů 

kvality komunitní školy a s nimi propojená síť konzultantů, jako důležitých prvků 

monitoringu, definování potřeb, tvorby metodických doporučení, návrhů systémových řešení 

a jejich implementaci v oblasti rozvoje lidských zdrojů a dalšího vzdělávání řídících 

pracovníků komunitně orientovaných škol. 

Neexistence nástrojů a indikátorů na měření kvality komunitní dimenze školy 

způsobují, že dnes neexistuje jasný popis modelu fungování komunitní školy a školy také 

dnes nemají dostatek možností a příležitostí ke zmapování potenciálu k rozvoji komunitně 

orientovaných aktivit, ani nejsou v dostatečné míře schopny tyto činnosti strategicky 

naplánovat. V důsledku toho nedochází v dostatečné míře k rozvoji a řízení lidských zdrojů    

v těchto organizacích, takže mnohdy nejsou schopny implementovat do své činnosti poznatky 

o užívání moderních metod posilujícími budování komunitní dimenze školy. Tyto závěry jsou 

potvrzeny také Analýzou připravenosti prostředí v ČR a možností rozvoje komunitních škol, 

kterou nechalo vypracovat MŠMT v prosinci 2008.
22 

Standardy kvality komunitní školy představují ověřený a účinný nástroj, který slouží 

jak školám ve venkovských oblastech, tak ve městech k tomu, aby dokázaly účinně mapovat  

a využívat svoji komunitní dimenzi. Pomáhají pochopit, co tvoří jádro komunitních aktivit 

školy a také vytvářejí pouto mezi ŠVP a konceptem celoživotního vzdělávání, čím podporují 

přeměnu školy na centrum vzdělanosti, kultury a setkávání v obci.  

 

9. 5. 9 Ukázky a příklady nástrojů pro použití Standardů kvality komunitní školy 

Příklad dotazníku č. 1 - žáci 

 

Milé děti, 

připravili jsme pro vás dotazník, kde můžete anonymně vyjádřit své pocity a názory, které se 

týkají naší školy. Věříme, že se nad jednotlivými otázkami a tvrzeními zamyslíte a odpovíte 

na ně podle skutečnosti. Jen tak zjistíme, co by se mělo změnit, abychom se všichni ve škole 

cítili dobře a naše snažení mělo smysl.  

V průběhu diskuze ohodnoťte, prosím, každý ukazatel známkou 1 do 5 (jako ve škole). 

Přičemž platí: 

                                                 
22

 Analýza připravenosti prostředí v ČR a možností rozvoje komunitních škol, MŠMT, 2008.  
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1- výborná úroveň    

3- děje se, ale je co zlepšovat     

5- nic takového se ve škole neděje 

 

 1 2 3 4 5 

Škola vytváří příležitosti pro dobrovolníky z řad žáků    

a dospělých (včetně rodičů).  

     

Máme možnost iniciovat, navrhovat a vést 

dobrovolnické aktivity 

     

Učitelé se snaží, abychom si oblíbili proces učení se, učí 

nás, jak se učit 

     

Škola zajišťuje různé výukové programy, které zahrnují 

rekreační, odborné i praktické vyučování 

     

Vedení školy zajímá také názor nás - žáků      

Učitelé používají účelné vyučovací metody      

To, co se učíme, má smysl, vyučující rozvíjejí naše 

schopnosti důležité pro život 

     

Škola pravidelně informuje o tom, co se v ní děje      

Co mi ve škole chybí? (akce, možnosti, příležitosti…) 

 

Co by se ve škole mohlo změnit (k lepšímu), jak k tomu můžu přispět. 
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Příklad celkového náhledu na školu skrze Standardy  

V jednotlivých kolonkách v pravé části je uvedeno celkové hodnocení coby výstup 

toho, jak se viděla škola v jednotlivých oblastech Standardů.  

 

Širší náhled 1 2 3 4 

Vedení    X 

Spolupráce   X  

Sociální inkluze    X 

Služby   X  

Dobrovolnictví  X   

Celoživotní vzdělávání   X  

Rozvoj komunity  X   

Zapojení rodičů   X  

Kultura školy   X  

 

 

9. 6 Komunitní aktivity 

Školy mohou koncept komunitního vzdělávání realizovat za předpokladu, že vedení školy 

takové směřování podporuje. Dalším důležitým předpokladem pro zahájení činnosti 

komunitní školy je i souhlas zřizovatele, který může podobu jejího programu zásadně 

ovlivnit.  Zavádění a následné koordinování činností komunitní školy se musí stát pracovní 

náplní jedné či více osob v případě, že má být kvalitně rozvíjeno. Z dotazníku vyplývá, že na 

velké části komunitních škol byla pro tento účel vytvořena nová pozice koordinátora 

komunitního vzdělávání. Osoba pověřená koordinováním činností komunitní školy se pak 

následně zaměřuje na zavádění a rozvíjení nové funkce školy.  

Typický postup při zavádění komunitního vzdělávání popisuje Rýdl.
23

  V první fázi 

otevírá škola své prostory veřejnosti či ostatním subjektům. 1. základní škola v Plzni začala 

již při zahájení komunitního vzdělávání poskytovat své prostory občanským sdružením, se 

kterými spolupracuje dodnes a jejichž program obohacuje vzdělávací nabídku této školy. 

Školy také v této fázi připravují jednu či více místností, které budou sloužit pro přijímání 

                                                 
23

 RÝDL, K., K teorii a praxi komunitních škol v Čechách. In MALACH, A., Obec a škola v procesu - 2 vlny 

porevolučních změn, s. 65-69. 
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návštěv a setkávání se zástupci veřejnosti. Tato přípravná část vyžaduje určité náklady na 

vybavení.  

V další etapě školy připravují budoucí program pro žáky a lidi z okolní komunity. 

Jelikož by měl tento program vycházet z potřeb komunity, doporučuje Vik
24

 následující 

postup při vytváření programu komunitní školy: 

Nejprve je nutné zjistit potřebné informace o komunitě (geografické vymezení 

komunity, ve které škola působí, specifika komunity, zjištění, zda v rámci komunity existují 

specifické skupiny, jaké další organizace v lokalitě působí, jaká je náplň jejich činností).
 25

  

 

9. 7 Analýza výchozího stavu 

Na počátku byste měli provést důkladnou analýzu toho, jak je škola a její činnost vnímána 

žáky, pracovníky, rodiči, ale i dalšími obyvateli obce, kteří s ní „nemají nic společného“, jaké 

jsou potřeby jednotlivých skupin. Důležité je znát také názor zřizovatele, školské rady, 

představitelů obcí, ze kterých do vaší školy dojíždějí žáci. Nápomocni vám budou členové 

občanských sdružení, které vaši školu podporují (např. sdružení rodičů). 

 

Jaké oblasti činnosti školy byste neměli opomenout?  

 podmínky ke vzdělávání, jeho průběh a výsledky 

 řízení školy 

 spolupráce školy navenek 

 sociální inkluze 

 služby 

 dobrovolnictví 

 celoživotní vzdělávání 

 působení školy na veřejnosti 

 zapojení rodičů 

 klima školy 

 

Pokud víte, že některou z oblastí škola při své činnosti opomíjí, z dotazování ji raději 

vynechte a spíše sledujte, jestli se neobjeví nějaký podnět na její posílení ze strany 

dotazovaných. 

                                                 
24

 VIK, V., Plán rozvoje komunitního vzdělávání, s. 4-22. 
25

 VIK, V., op. cit., s. 5-10. 
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Nikdy neopomeňte dát prostor k vyjádření vlastních názorů, podnětů a připomínek, 

vhodně k tomu vybízejte. 

 

Jakým způsobem můžete informace zjišťovat? 

 pomocí papírových dotazníků 

 anketami na webových stránkách školy 

 oddělenými moderovanými setkáními jednotlivých skupin (žáci, pracovníci, rodiče, 

veřejnost…) nebo jejich zástupců s vámi 

 využitím služeb externích poradců a hodnotitelů 

 na společném setkání zástupců všech skupin 

 kombinací výše zmiňovaných způsobů 

 

Školy na začátku této etapy organizují setkávání s rodiči a veřejností s cílem zjistit 

jejich potřeby. Základní škola Pavlovská 16 v Brně například využila služby studentů 

Masarykovy univerzity. Ti, v rámci seminárního projektu, uskutečnili průzkum potřeb v dané 

komunitě a následně vypracovali studii o druhu poptávky po službách komunitní školy. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že v okolí školy bydlí velký počet matek na mateřské 

dovolené, které projevily zájem podílet se na provozu dámského klubu. Mělo by jít o podobu 

mateřského centra, které bude sloužit k aktivnímu trávení času matek na mateřské dovolené.
26

 

 

9. 7. 1 Škola očima žáků – evaluace školy a zapojení žáků do ní 

Vždycky je dobré vědět, v jaké situaci se škola nachází, jaké jsou její opory, co jí brání 

v dalším rozvoji. Jestliže chce vaše škola či jakákoliv jiná organizace pracovat účinně, je 

nevyhnutelné sebehodnocení. Mělo by být součástí vaší práce, protože je to jediný způsob, jak 

se ujistit, že jste na správné cestě. 

Pravidelné používání aktivity zkvalitňuje žákovské sebehodnocení a podporuje přijetí 

zodpovědnosti za vlastní učení. Často se necháváme unést výčtem aktivit, které probíhají 

v rámci naší činnosti, ale zapomínáme se ptát, jestli tyto činnosti přinášejí žádaný efekt. 

Řekneme-li, že ano, máme pro toto tvrzení nějaký důkaz? Pravdivou odpověď na tuto otázku 

nelze najít bez zapojení žáků do procesu sebehodnocení školy. 

 

                                                 
26

 Zdroj: rozhovor s p. Šeďou, předsedou občanského sdružení, jež zajišťuje aktivity komunitního vzdělávání, 

archiv M. Lauermanna. 
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9. 7. 2 Přínosy zapojení žáků do reflexe života školy 

Evaluační nástroje  zprostředkují pohled žáků na školní život. Nabízí vedení školy  a učitelům 

možnost seznámit se s tím, jak žáci vnímají silné a slabé stránky školy. Jejich prostřednictvím 

získá škola informace o postojích žáků vůči oblastem školního života, které vedle jejich 

aktivního zapojení do školní práce ovlivňují i jejich další chování. Pomohou jí při 

hledání vyrovnávacích a podpůrných příležitostí při vzdělávání všech žáků školy                              

a opakovaným užitím nástroje může ověřit míru jejich efektivity. 

Hlavním cílem žákovských evaluačních nástrojů je charakterizovat rizikové                          

a posilující oblasti školního života z perspektivy žáků a poskytnout pedagogům informace pro 

cílenou (a informovanou) včasnou prevenci a intervenci do problémového chování žáků na 

úrovni školy (třídy). Výstupy z evaluace zprostředkují vedení a pedagogům školy pohled 

jejich žáků na oblasti školního života, které jsou pro učení, chování a aktivitu žáků ve 

výchovně vzdělávacím procesu významné.  

 

9. 7. 3 Proč zapojujeme žáky do sebehodnocení školy 

 Jsou našimi klienty a potřebujeme vědět, jak se ve škole cítí a jak vidí kvalitu 

vzdělávacího procesu. 

 Bez zapojení žáků do autoevaluace školy nemůžeme dojít k efektivnímu, 

smysluplnému a dále využitelnému výsledku. 

 Je to důležitý faktor v rozhodování ve věcech rozvoje školy. 

 Cesta od poslušnosti k zodpovědnosti.  

 Je to o vnitřní motivaci žáků – o změně hodnot a postojů. 

 Potřebujeme vědět, jestli chápou smysl vzdělávání nebo to stále dělají pro známky. 

 Otevřený prostor pro komunikaci je nejlepší prevencí proti sociopatologickým jevům 

(šikana apod.). 

 

9. 7. 4 Podmínky pro efektivní zapojení žáků do sebehodnocení školy 

 Na škole musí být vhodné klima otevřené spolupráce a komunikace. 

 Žáci musí být ochotni se do tohoto procesu zapojit – musí vidět jeho efekt. 

 Ředitel musí být aktivním strůjcem a podporovatelem zapojení žáků do procesu 

autoevaluace.  

 Učitelský sbor se musí vzdělávat v klíčových oblastech školské reformy. 
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9. 7. 5 Fotoevaluace
27

 
 
 

V rámci této žákovsky velmi atraktivní metody jsou osloveny skupiny žáků, aby pomocí 

fotoaparátu zdokumentovaly, co se jim ve škole líbí a co nelíbí. Z těchto materiálů se poté 

vytvoří „katalog silných a slabých míst“. Je možné vytvořit i výstavu fotografií, která může 

přinést nové názory a podněty od dalších pozorovatelů.  Žáci jsou v zachycování 

různorodých, pozitivních i negativních aspektů školy velmi vynalézaví.  Důležitá je 

interpretace získaných podnětů. Jestliže žáci vyznačí jako místo, ze kterého mají strach, 

ředitelnu školy, vedení školy by se mělo ptát, proč je žáci takto vidí a zdali je to v souladu se 

vzdělávacími strategiemi a zásadami, které na škole aplikují. 

Je důležité, aby žáci dostali k této technice náležité instrukce. Formulujte zadání 

například takto: „Vyfoťte místa, ve kterých se cítíte dobře.“, „Udělejte obrázky míst, která 

vám ve škole vadí.“, „Zaznamenejte na fotkách to, z čeho máte ve škole strach.“ 

Na jedné sídlištní ZŠ v Brně - Líšni použila školní psycholožka metodu fotoevaluace  

u žáků 9. ročníku.  A oni nafotili jako místo, za které se na škole stydí, chodbu na patře, ve 

kterém sídlili. Byly tam vidět oprýskané zdi, nudné a staré obrazy na stěnách, celkově šedá 

atmosféra. A řada dospělých byla šokována, že takové místo ve škole je. Přitom už dlouhá 

léta se té chodbě říkalo „holobyty“, což všichni brali jako normu pro prostředí, kam se 

vždycky umisťovaly 9. třídy.  A když byla z fotografií uspořádána výstava umístěná ve 

vestibulu školy, byl najednou problém neestetického prostředí všem na očích. Následně se 

vzedmula vlna zájmu, rodiče iniciovali a financovali projekt na výmalbu stěn, na níž by se 

podíleli samotní žáci. A z výmalby patra 9. tříd se stala tradice, jakési privilegium na 

rozloučenou se školou. 

 

9. 7. 6 Technika „Temná místa“  

Tato technika je zajímavou metodou pro zjištění míst, která nejsou využívána nebo jsou 

opomíjena.  A mohou se nacházet jak ve škole, tak i v jejím okolí. Jejich zmapování vede 

k efektivnímu využívání prostoru. Všichni účastníci této techniky do plánu školy anebo mapy 

městské čtvrti zakreslují své cesty během dne anebo týdne. Touto metodou se zjistí, která 

místa jsou nevyužitá a nabízí nové příležitosti pro jejich efektivní použití. 

Žáci mohou zakreslovat do plánu školní budovy místa, kde tráví většinu času, 

případně zaznamenávat třídy a učebny, do kterých chodí nejčastěji. Může se tak ukázat, že 

                                                 
27

 LAUERMANN, M., Netradiční techniky pro zapojení žáků do evaluace školy – prezentace na semináři 

Sebehodnocení školy – využití autoevaluačních technik pro rozvoj školy a atmosféry ve sboru konaném 24. 4. 

2008 na SSŠ Brno. 
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žáci prakticky nenavštěvují supermoderní interaktivně vybavenou učebnu, kterou si škola 

s velkou slávou zakoupila z některého ze svých projektů. A právě tím, že to žáci takto 

anonymně vyjádřili, může vedení školy nenásilně objevit skrytý fakt, že se učitelé novou 

učebnu bojí využívat (například s ohledem na nedostatek dovedností pro efektivní používání 

moderní techniky). Často je za viditelným problémem skryt problém ještě závažnější, bez 

jehož odstranění na dané úrovni nemůže nastat kvalitativní změna k lepšímu. 

 

9. 8 Realizace plánu komunitního vzdělávání 

Následující etapa v plánování činnosti komunitní školy zahrnuje definování hlavního cíle 

komunitního vzdělávání, např. vycházet vstříc komunitě v nabídce vzdělávacích, zájmových a 

sportovních aktivit, či v případě školy, jež sídlí v oblasti s vysokou koncentrací dětí ze 

sociálně znevýhodněných rodin, spolupracovat s rodiči a poskytnout jim takovou podporu, 

aby měly jejich děti lepší příležitost dosáhnout svého studijního potenciálu. Následovně si 

koordinátor stanoví priority ve způsobech, jakými chce vytyčeného cíle dosáhnout. 

Téměř každá škola působí nějakým způsobem navenek, organizuje mnoho školních 

i mimoškolních akcí, ale bohužel ne vždycky dokáže využít všechny nabízené příležitosti. 

Úsilí a energie vložené do přípravy akce nejsou úměrné jejímu přínosu pro školu a veřejnost. 

Zbavte se těch aktivit, které děláte pouze ze setrvačnosti („dělaly se vždycky“). 

 

9. 8. 1 Příklady některých možných komunitních aktivit 

 realizace dlouhodobých vzdělávacích kurzů pro dospělé (angličtina, němčina, využití 

ICT) v rámci doplňkové činnosti školy 

 pořádání dílen pro děti i dospělé (vánoční, velikonoční dílna), jarmarků s prodejem 

výrobků vytvořených na těchto dílnách 

 pořádání kulturní akcí (společenský ples, vánoční koncert, divadlo, školní akademie) 

 organizace sportovních akcí (turistický pochod, cyklistická vyjížďka, sportovní 

turnaje…) 

 zajištění prázdninových aktivit pro děti, organizace „příměstského tábora“ 

 pořádání seminářů pro veřejnost (kurz první pomoci, školení řidičů, semináře pro 

rodiče o rozvoji a výchově dětí, přednášky o zdravé výživě…) 

 zajištění akcí pro jiné subjekty (setkání se seniory…) 

 pronájem prostor (činnost rodinného centra, cvičení, kulaté stoly…) 
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 spolupráce s místními spolky a sdruženími, propagace jejich akcí, spolupráce na 

organizaci  

 podíl žáků na zlepšení prostředí v obci (návrhy žáků na zlepšení prostředí, vlastní 

práce…) 

 zprostředkování aktivit zaměřených na seniory (konzultační středisko Virtuální 

univerzity třetího věku) 

 organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy okolních škol 

 

Důležitým aspektem úspěšnosti dané aktivity je to, aby zapadala do celkové koncepce 

činnosti školy a zvláště její promyšlenost. Někdy dokážete malou změnou v organizaci akce 

(dobrovolnictví, zapojení žáků…) změnit celý ráz akce i její přínos. 

 

9. 9 Proč a s kým by měla spolupracovat komunitní škola? 

Už jste něco udělali pro vaše kontakty? S kým jste telefonovali, komu jste dali k dispozici své 

spojení? Kdo se vám ozval? Jinými slovy: Už jste někdy navázali zajímavé spojení? Lidé po 

celém světě oceňují upřímné známé, kteří mají podobné zájmy, udělají něco pro druhého a 

neočekávají hned nějakou protislužbu. A protože školy nepředstavují jen stěny, ve kterých 

se něco odehrává, ale jsou vytvářeny lidmi, kteří v nich působí, je pro ně partnerství a sdílení 

s druhými zásadní hodnotou. 

 

9. 9. 1 Jak vytvářet síť a formulovat v ní cíle? 

Právě školy, které vstupují do komunitních aktivit, potřebují informace, tipy, doporučení a 

kontakty, aby byly úspěšné. Když je nemají, musí se obrátit na druhé. Krátce řečeno: 

Potřebují síť zájmových přátel, především z oblasti svých zákazníků, investorů, odběratelů. 

Čím konkrétněji definujte své cíle, tím lehčeji najdete svou cílovou skupinu. 

Pro vytváření sítě kontaktů, jejich rozvíjení a udržování, a to jak v profesionálním, tak 

i v soukromém životě, dnes často používáme slovo „networking“. Je to anglicky, zní to 

moderně a více neutrálně než třeba „vytváření party.“ Ale nenechme se klamat: Networking je 

víceméně totéž jako vytvářet zájmovou skupinu nebo skupinu lidí, kteří se chtějí podělit         

o informace a své zkušenosti. 

Chceme například „dosáhnout většího množství prostředků z grantů“? Tak to není 

zrovna šikovná formulace cíle. Když se ale rozhodneme, s kterou aktivitou nebo jakou 

službou ho chceme dosáhnout, když se zeptáme na to, v jaké cílové skupině najít uživatele     
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a návštěvníky těchto aktivit, pak může síť zafungovat. Nyní musí škola najít jednoho nebo 

více partnerů, kteří ji mohou zajistit přímý přístup k někomu, kdo ji poradí, pomůže. 

 

9. 9. 2 Škola jako otevřený prostor setkávání 

Školu utvářejí lidé, kteří v ní působí. Sama o sobě je jen souborem prázdných stěn. Lidé v ní 

musí být otevření jakémukoli setkání a musí sami vytvářet tyto příležitosti, aktivně zvednout 

telefon (ne s pocitem, že mě někdo zase otravuje, ale se zájmem, kdo to volá a co asi může 

chtít), podat ruku, pozdravit a představit se sám, nečekat až to udělá někdo jiný – také bychom 

se nemuseli dočkat. Zdravení s úsměvem posiluje naději na bližší seznámení. Podaná vizitka 

usnadní partnerovi orientaci, pomůže zapamatovat si jméno, uvědomit si, co partner profesně 

dělá, poznamenat si na druhou stranu, o čem jsme spolu hovořili atd. 

Ale nezapomeňme na jednu důležitou zásadu: Pravidlo vyváženosti – dávání               

a přijímání. Steve Covey to ve své knize Sedm návyků úspěšných
28

 charakterizuje jako 

princip „výhra – výhra“, kde ze vzájemného kontaktu získají oba. V zájmové skupině nesmí 

vzniknout žádné jednostrannosti. Škola se musí starat o to, aby nebyla jednostranným 

partnerem. Musí si rozmyslet, co nabídne svým pomocníkům jako protislužbu. Může to být 

třeba jen jednoduchý děkovný dopis, pozvání na koncert, večeři za zprostředkování 

objednávky nebo něco jiného.  

 

9. 10 Koncept komunitní školy a komunitní vzdělávání v zahraničí 

Ve světě je pojetí komunitní školy a komunitního vzdělávání na různé úrovni. V mnoha 

zemích existují snahy o propojení školy a komunit, ve kterých působí, o jejich otevření 

veřejnosti a rozšíření jejich působnosti mimo vzdělávání dětí. Tyto snahy jsou na různém 

stupni vývoje a dostává se jim různé podpory ze strany veřejnosti, samospráv, ministerstev a 

vlády. Tam, kde se komunitní vzdělávání stalo běžnou součástí života, existuje velká podpora 

rozšiřování této myšlenky, není však snadné získat pro tento styl práce nezainteresované 

osoby nebo instituce. Je to dlouhodobý proces, který stojí velké úsilí, ale podle zkušeností od 

nás i ze zahraničí rozhodně stojí za to ho vynaložit. 

 

 

 

                                                 
28

 COVEY, S., 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, 2009.  
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9. 10. 1 Analýzy prostředí 

Důležitým faktorem pro spuštění projektů komunitního vzdělávání je nepochybně znalost 

prostředí a jeho potřeb. Budeme-li vycházet z toho, že základním cílem snažení škol, tedy i 

komunitních škol a tím pádem i komunit, je zlepšení života dětí, mělo by být tedy společným 

zájmem těchto aktérů vyvíjet aktivity, které budou takto směřovány. V Rusku komunitní 

projekty vycházejí z potřeby demokratizovat školy a rozšířit demokratické schopnosti žáků. 

V Nizozemí školy vytvořily pedagogický rámec, který definuje obecné cíle pro školy, ze 

kterých komunitní školy vycházejí. Jeho pilířem je učení pro skutečný život a ve skutečném 

životě. Učení má potom smysl nejen pro děti samotné, ale i pro celou komunitu. Opět je nutné 

vycházet z prostředí, analyzovat ho a vyhledávat aktivity, se kterými je dobré dále pracovat ve 

prospěch žáků, veřejnosti, organizací a institucí, které v lokalitě působí. 

V Belgii (Flandrech) byla komunitní škola vyhlášena oficiálním programem, ke 

kterému se mohly školy přihlásit. Na začátku bylo ovšem nutné vysvětlit koncept komunitní 

školy, její cíle a důležitost pro rozvoj dětí. I zde byla jedním z důležitých faktorů myšlenka 

propojit práci různých organizací a sektorů, které se zabývají prací s dětmi a pro děti a jejichž 

aktivity mohly v některých případech být konkurenční nebo ne příliš efektivní. Bylo nutné 

dojít ke shodě na společném rámci tak, aby hlavním cílem bylo zlepšení života dětí.  

Se stejnou myšlenkou se setkáváme i ve Velké Británii, kde se ukázalo jako velmi 

důležité zlepšit práci všech složek, které ovlivňují výchovu dítěte a výsledkem tohoto snažení 

byl vznik odboru služeb pro děti a dětské správní rady, jejichž prostřednictvím se sdružují 

finance na podporu služeb pro šance na vzdělávání. Výzkumy ukázaly, že zkvalitnění procesu 

učení není dostačující jen pro zlepšení studijních výsledků, ale je nutné vnímat a uspokojovat       

i další potřeby dětí. Výsledky dětí v komunitních školách v Británii se ve výzkumech ukázaly 

dvakrát lepší než národní průměr. 

Situace v USA vychází do velké míry z partnerství mezi školou a místními občany      

a silné role rodičů jako partnerů dětí, kteří jim pomáhají získat vzdělání. Vzhledem 

k etnickému i sociálnímu složení žáků hrají školy důležitou roli v podpoře rodiny a jejích 

potřeb. Škola integruje služby nejen vzdělávací, ale i sociální a zdravotní. Komunitní školy se 

zaměřují i na vzdělávání rodičů a ostatních dospělých v komunitě a podle potřeb dané 

komunity nabízejí podporu. 

 

9. 10. 2 Výchozí podmínky (práce učitelů) 

Ze zkušeností ze zahraničí vyplývá, že počáteční nadšení jednotlivců nebo skupin je sice 

nezbytné, ale vytvoření koncepce, standardů, stanovení cílů a systematická podpora je 
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vzhledem k dlouhodobé udržitelnosti a žádoucímu rozšíření principů komunitního vzdělávání 

velice potřebná. Na příkladu Velké Británie můžeme vidět, že nelze stavět pouze na učitelích, 

jejich nadšení nebo zodpovědnosti, případně poslušnosti. Tamní výzkumy ukázaly, že učitelé 

pracují 60-70 hodin týdně a bylo zjištěno, že mnoho úkolů, kterými se učitelé musí zabývat, 

nemusí být nutně vykonávány pedagogickými pracovníky. Z toho vyplývá, že učitelům by 

mělo být umožněno věnovat se především své pedagogické práci, ale zároveň že je nutné 

zaměstnat ve školách další pracovníky, kteří zastanou činnosti, kterým se učitelé doposud 

museli věnovat. Samozřejmě se jedná o mnoho administrativních úkolů, ale hovoříme-li                  

o komunitním vzdělávání, musíme vzít v úvahu i činnosti související s rozvojem této 

koncepce a nových stylů práce s ní souvisejících.  

 

9. 10. 3 Podpůrné organizace 

Vzhledem k tomu, že se koncept komunitních škol pomalu dostává do podvědomí škol, 

veřejnosti i zástupců samospráv a politiků, vznikají v mnoha zemích organizace, jejichž cílem 

je poskytovat servis školám, které se touto cestou rozhodnou vydat. Jedná se o podporu 

v oblasti plánování komunitních projektů, analýz prostředí, financování, hodnocení                 

a podobně.  

Jako příklad můžeme uvést americkou Coalition for Community Schools. Tato koalice 

sdružuje národní, státní a lokální organizace, které se podílejí na vzdělávání a výchově dětí od 

předškolního věku až po střední školy, sítě spolupracujících škol, ale zahrnuje také organizace 

podporující rodiny, zdraví apod. Jejím cílem je podporovat komunitní školy jako prostředek 

pro posilování škol, rodin a komunit tak, aby společně napomáhaly zlepšit učení dětí. 

Prostředkem k dosažení těchto cílů je sdílení informací, dobrých praktik a úspěšných 

projektů, budování pochopení u širší veřejnosti a vytvoření finančních zdrojů na podporu 

komunitních škol. Aby se toto mohlo podařit, Koalice zpracovává výzkumy komunitních 

škol, které demonstrují jejich efektivitu, ale také výzvy, kterým musejí komunitní školy čelit, 

pořádá setkání na různých úrovních pro členy i partnery, prostřednictvím webu a newsletteru 

zveřejňuje materiály a zdroje přispívající k rozvoji komunitních škol, propaguje komunitní 

aktivity na úrovni federální i lokální apod. Všechny tyto a další aktivity pomáhají propagovat 

myšlenky komunitního vzdělávání na různých úrovních společnosti, tak aby co nejvíce lidí 

pochopilo jeho důležitost a podpořilo přeměnu škol na školy komunitní.  

Podobné organizace fungují i v jiných zemích. Ve Velké Británii zabezpečuje pomoc 

školám při přeměně na školy komunitní organizace ContinYou, která byla založena v roce 

1980 jako Rozvojové centrum komunitních škol. Cílem ContinYou je zajistit každému 
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možnost vzdělávat se bez ohledu na jeho původ a socioekonomické zázemí a vytvořit 

komunity, kde učení bude pokračovat, i když přímá podpora ContinYou skončí. Klíče 

k dosažení těchto cílů jsou v zapojení lidí a jejich uvědomění si, čeho chtějí dosáhnout;          

v zapojení komunit, protože lidé se učí nejlépe tam, kde jim je dobře; v partnerství s místními 

organizacemi, především zdravotními, vzdělávacími apod.; v práci s politiky na různé úrovni 

a ovlivňování jejich nahlížení na tyto projekty; v hodnocení a konzultování, které pomáhá 

lidem zvolit vhodné budoucí kroky v jejich životě; v rozšiřování informací prostřednictvím 

publikací, zpráv, vzdělávání a webových prezentací. 

Hnutí komunitního vzdělávání má silně zapuštěné kořeny po celém světě. Již od pádu 

železné opony se snaží hlouběji zakořenit i v postkomunistických zemích, kde se mu to 

podařilo zejména za podpory organizací jako je Open Society Fund či Charles Stewart Mott 

Foundation. Velmi dobré postavení si komunitní vzdělávání získalo v Maďarsku, kde už 

několik let existuje Národní komise komunitního vzdělávání (National Community School 

Committee), která v současné době zastřešuje dvacet tři škol. Některé z nich pracují aktivněji, 

jiné méně. Tato komise si pečlivě vybírá a trénuje školy, které mají zájem o to stát se školami 

komunitními.  

Podobná organizace začala fungovat i v Rusku. Centrum pro podporu komunitních 

škol mělo za cíl koordinovat proces zavádění komunitních škol do praxe. Centrum 

poskytovalo školám instruktáž, partnerství, odbornou literaturu, poradenství a workshopy. 

Zpočátku se jednalo především o zprostředkování zahraničních zkušeností, ale vzhledem 

k velikosti země bylo třeba koordinovat i výměnu zkušeností mezi samotnými školami 

v Rusku. Centrum poskytuje školám možnost prezentovat svoji činnost na různých fórech, 

webu a podporuje jejich publikační činnost. 

V Belgii existuje celá řada organizací, které nějakým způsobem podporují rozvoj 

komunitních škol. Jednou z nich je Centrum pro rovné příležitosti ve vzdělávání, které působí 

ve Flandrech. Toto centrum má vypracovaný koncept pro komunitní školy a klade důraz na 

součinnost všech organizací zapojených v procesu vzdělávání. Centrum také provádí 

výzkumy a sleduje proces přeměny komunitních škol. Tyto výzkumy slouží mj. jako 

podklady pro politiky, kteří chtějí být o procesu informováni.  

Organizace pro rozvoj komunitních škol MIOS působí v Bosně a Hercegovině. Jejím 

úkolem je podpora rozvoje otevřených škol, pomoc při zasíťování, zprostředkování kontaktu 

s odborníky, zajišťování vzdělávání učitelů, tvorba výukových materiálů a mj. i tvorbu 

standardů otevřených škol. Jedná se zatím o neziskovou organizaci, která ale usiluje o to, aby 

se stala součástí školského systému. 
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9. 10. 4 Koncepce a standardy 

Existuje-li organizace sdružující nebo zastřešující aktivity škol, které se rozhodly vydat 

komunitním směrem, podaří se většinou rozpoutat debatu nad standardy. Ne všude jsou 

standardy stanoveny, ale existují koncepty, ze kterých mohou komunitní školy vycházet         

a které je definují. Je ovšem nutné, aby školy především analyzovaly svoje prostředí               

a vycházely z aktuálních potřeb komunity, ve které fungují. 

 

Britská organizace ContinYou například vychází ze tří pilířů:  

 Učení je mnohem více než to, co se děje ve škole. 

 Učení je celoživotní proces. 

 Přístup ke vzdělání je klíčový faktor k dosažení sociální spravedlnosti. 

 

Každá škola si ale stanoví své cíle, ke kterým chce dojít a na základě jejich plnění je 

hodnocena. Škola navazuje partnerství s místními organizacemi, které se podílejí také na 

rozhodování. 

Ruské školy byly dlouhou dobu nuceny vycházet z centrálně stanovených potřeb. 

Komunitní vzdělávání jim dává možnost vycházet z místních potřeb. Toto je ale něco, co se 

místní komunity teprve učí definovat. Vzhledem k nedostatku peněz se ruský model 

komunitní školy liší od toho českého především tím, že vše je děláno na bázi dobrovolnosti    

a zpravidla bez finanční podpory. Přesto jsou výsledky až neuvěřitelně dobré. Hlavním lídrem 

procesu prosazování konceptu komunitní školy je Krasnojarské centrum pro komunitní 

partnerství, (Krasnoyarsk Center for Community Partnerships), které pravidelně pořádá 

celonárodní konferenci věnovanou právě komunitním školám. Díky metodické podpoře          

a konzultacím od amerických partnerů a donátorů (zejména Open Society Fund a Charles 

Stewart Mott Foundation) se mu podařilo dosáhnout významných výsledků. Mezi ty 

nejmarkantnější patří patrně vznik Asociace komunitních škol, která v současné době 

zastupuje asi čtyřicet škol, zejména z oblasti Sibiře. Obě dvě organizace spolu úzce 

spolupracují a výsledky jejich lobování za komunitní výchovu na úrovni místních samospráv    

i ministerstva školství jsou velmi znatelné.  

V Belgii se uskutečnilo několik pilotních projektů, v rámci kterých byly komunitní 

školy definovány jako školy, které kladou důraz na široký rozvoj všech dětí pro vzdělání i pro 

život, kde se naučí širokou škálu dovedností a získají množství konkrétních zkušeností. Každý 

z projektů měl však jiné parametry, aby mohlo být vyzkoušeno více různých směrů. Opět zde 

platí, že je velice důležité přihlížet k místním podmínkám. Přesto v Belgii existují parametry, 
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podle kterých může být škola nazvána komunitní. Byly představeny ministrem pro vzdělání 

v roce 2005. 

Holandský institut pro mládež vytvořil pedagogický rámec, který se týká jak běžných 

osnov, tak mimoškolních aktivit. Rámec komunitní školy pracuje se třemi obecnými cíli, 

kterých chce dosáhnout: účast na životě společnosti, orientace na prostředí a rozvoj 

specifických kompetencí. Principy učení, které jsou základem holandské koncepce, podporují 

akademické výsledky žáků i jejich osobnostní rozvoj. 

V USA existuje mnoho modelů komunitních škol, ale v podstatě vycházejí ze stejných 

principů. Jde především o vytváření silných partnerství, kdy partneři sdílejí svoje zdroje 

materiální i jiné a společně pracují na posilování komunity; sdílejí odpovědnost za výsledek; 

stanovují si jasné cíle a kladou na sebe vysoké nároky, tak, aby podpořili vzdělávání dětí        

a ostatních členů komunity; staví na silných stránkách dané komunity; podporují rozmanitost 

vycházející z daného prostředí. 

 

9. 10. 5 Legislativa a podpora státu v zahraničí 

Politická podpora zavádění komunitního školství do praxe se liší. V některých zemích je 

komunitní vzdělávání přímo cílem koncepce jako například ve Velké Británii, kde je cílem, 

aby do roku 2010 byly všechny školy (23 tisíc škol) komunitní. Vláda podporuje programy 

také finančně a to podporou koordinátorů na školách. 

V Belgii (Flandrech) existuje podpora ze strany ministerstva pro vzdělání. Jak bylo 

zmíněno výše, ministr představil program komunitních škol v roce 2005 a pro komunitní 

školy byly zadány parametry. Zároveň zavedlo Ministerstvo školství ve spolupráci 

s Ministerstvem financí tříleté pilotní projekty, které podporuje (nyní je jich 17). Tyto 

projekty mají různé parametry a zkoušejí různé směry. Školy si mohly vybrat, do jakých 

projektů se přihlásí. Politici proces sledují, využívají monitoringů a komunikují o případných 

problémech.  

Situace v Nizozemí odráží fakt, že rozvoj komunitního vzdělávání byl veden cestou 

zespoda, tudíž neexistuje jasná definice komunitní školy, i když existuje přehled toho, co by 

komunitní školy měly dělat. Vláda tyto školy podporuje, ale nejedná se o oficiální politiku     

a podporu dostávají jen některé školy. 

V USA je program komunitní školy zakotven do federální legislativy a je strategií 

rozvoje školní reformy. Komunitní školy mají v USA dlouhou tradici a mnoho škol praktikuje 

komunitní vzdělávání, aniž by ho tak nazývala. Vzhledem k decentralizaci správy existuje             

i v tomto ohledu v amerických školách velká různorodost. Existují ale iniciativy na úrovni 
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federální, státní i lokální, které se podílejí na rozvoji komunitních škol na jednotlivých 

úrovních. Komunitní školy mají podporu v Kongresu, Steny Hoyer podporuje komunitní 

vzdělávání a zasadil se o novou legislativu. 

Ruské ministerstvo má zájem o přeměnu škol v komunitní a umožňuje proto 

rozšiřování této myšlenky na další oblasti, finanční pomoc přichází, ale zatím většinou ze 

zahraničních nadací. 

 

9. 11 Pojetí komunitní školy v ČR 

Školy, které mají dlouhodobou úspěšnou zkušenost s budováním a posilováním svého 

komunitního programu bez ohledu na velikost a charakter lokality, v níž působí (např. ZŠ 

Lyčkovo náměstí v Praze, stejně jako ZŠ a MŠ Višňové na Znojemsku), považují za základní 

pilíře komunitní školy smysluplné vyplňování volného času žáků, aktivní spolupráci rodičů se 

školou, další vzdělávání veřejnosti a získávání finančních i materiálních partnerů. Škola je 

podle nich služba, která vnímá poptávku veřejnosti a otevírá se dětem, veřejnosti, zřizovateli   

i dalším organizacím. Ve škole, která je otevřená, vznikají lepší vztahy mezi všemi 

zúčastněnými, což přispívá k dobré a tvůrčí atmosféře. Žáci mají možnost zapojit se do 

rozhodování o své škole prostřednictvím parlamentu, rodiče jsou zváni ke spoluúčasti 

prostřednictvím Školské rady (případně Sdružením rodičů či jinou občanskou iniciativou při 

škole), která společně s vedením školy určuje na pravidelných setkáních společné cíle týkající 

se místní komunity a organizuje různé akce. 

Úzká vazba na komunitu školy se projevuje u waldorfských škol (základních                

i středních), kde se sice nehovoří o komunitní škole nebo komunitním vzdělávání, ale principy 

waldorfské školy s nimi úzce souvisí, neboť chápou školu jako společenství lidí vázaných na 

školu. Neorientují se primárně směrem ke komunitě vně školy (nepracují s pojmem 

geograficky vymezené komunity), nicméně snaží se realizovat pravidelné akce pro veřejnost. 

Někdy komunitní program zajišťuje občanské sdružení při škole, a to ze dvou důvodů 

– buď zřizovatel nechce škole povolit doplňkovou činnost anebo ředitel nechce řešit 

problematiku bezpečnosti dětí při komunitních aktivitách, a tak přenese zodpovědnost na toto 

občanské sdružení. 

Dalším typem je multikulturní škola, spíše se ovšem jedná o školy v lokalitách             

s velkým procentem romského obyvatelstva v nepříznivé sociální situaci (např. CZŠ Přemysla 

Pittra nebo ZŠ Předlice). Koncept komunitní školy je pro ně existenční záležitostí, protože 

pokud chtějí vzdělávat děti, musí nejprve (anebo současně) vychovávat a vzdělávat rodiče      
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a širší příbuzenstvo. Nabízí se srovnání s přístupem škol v USA, kde je dovzdělávání rodičů 

ze sociálně slabého prostředí velmi propracované. Další skupinou jsou školy, které chápou, že 

bez spolupráce s rodiči nemohou do budoucna úspěšně existovat. Pak jsou zde ještě střední 

školy tvořící ŠVP, které sice nemají jasnou představu o vlastním komunitním programu, 

nicméně realizují aktivity komunitního charakteru skrze žáky – mnohde zastřešují aktivity 

žáků pro komunitu. 

Hlavním nositelem a iniciátorem konceptu budování a posilování komunitního 

rozměru školy je ředitel. Ředitel na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze k tomu dodává: „Je to 

vlastně přirozené, protože ten dává škole impulsy k rozvoji a zejména při implementaci 

nových věcí a myšlenek to musí být ředitel, kdo je posouvá dopředu.“ 

 

9. 12 Odraz konceptu komunitní školy v ŠVP  

Tradiční pojetí školy vytvářelo donedávna podmínky pro zcela odlišný typ jednání na 

pracovištích, charakterizovaný individualismem a soupeřením. Učitel zde vystupuje jako 

jedinec, který řídí práci žáků ve třídě, určuje metody a formy práce, veškerá rozhodnutí jsou  

v jeho kompetenci, veškeré dění spadá pod jeho zodpovědnost. Vzhledem ke svým osobním 

odborným kvalitám nepotřebuje své postupy konzultovat ani nijak spolupracovat s ostatními. 

Ve velkých školách tomuto stavu nahrává i kabinetní rozložení pedagogického sboru a malé 

množství příležitostí ke společnému setkávání. Současná škola by však měla fungovat 

především na vztazích partnerství a spolupráce, stávající pedagogické sbory by měly 

vystupovat jako sehrané kooperující týmy. 

Přestože se proces tvorby ŠVP tímto pojetím velmi přibližuje podmínkám                     

a charakteristikám budování komunitní školy, k prolnutí komunitní dimenze školy                  

s dokumentem ŠVP došlo jen na malém počtu ze čtyřiceti škol sledovaných v rámci Analýzy 

připravenosti prostředí v ČR a možností rozvoje komunitních škol. 

Přestože se řada škol snaží o propojení kurikula a života v obci včetně integrace výuky 

a praxe a jde jim o prolnutí obsahu vzdělávání se životem v obci, přímo se koncept komunitní 

školy prolíná se ŠVP pouze v případě SOŠ a VOŠ sociální v Dubí, která oblast komunitní 

práce a komunitního vzdělávání učinila součástí svých školních praxí a ročníkových projektů. 

Stejně tak se komunitní prvky objevují, byť pouze dílčím způsobem, např. v ŠVP ZŠ Plaňany, 

ZŠ Pavlovská v Brně či na ZŠ Hanspaulka v Praze. 

Nicméně na druhé straně existují školy, které koncept komunitní školy budují pouze 

ve vazbě na vzdělávání dospělých a prolnutí s kurikulem a ŠVP nezvažují nebo přímo                    
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z různých důvodů odmítají. To je případ osmi středních škol účastnících se projektu Podpora 

rozvoje komunitních škol, realizovaného Moravskoslezským krajem v letech 2006 – 2008. Na 

každé ze zúčastněných škol byl stavebními úpravami a vybavením počítači a multimediální 

technikou vytvořen prostor komunitního a informačního centra pro veřejnost. V tomto 

prostoru se v různé míře konají vzdělávací kurzy (zejména jazykové a počítačové) pro 

veřejnost, někde doplněné o malé kulturní pořady. Jak zdůrazňují představitelé škol 

zúčastněných v tomto projektu, které byly také součástí sledovaného vzorku, jedná se                   

o doplňkovou činnost školy, která nijak nesouvisí s jejím hlavním posláním realizace 

programů pro studenty, a tedy není nijak zohledněna v kurikulárních dokumentech. 

Podobně se k procesu budování komunitní školy staví např. ZŠ a MŠ Bory, u níž také 

ředitel zdůrazňuje, že komunitní aktivity jsou vedeny snahou rozšířit nabídku pro občany       

o vzdělávací akce, které také dají prostor pro setkávání různých skupin obyvatel, čímž se 

mohou projevit pozitivní dopady na aktivizaci veřejnosti a rozvoj kvality života v obci. Dopad 

na žáky je však podle něho spíše zprostředkovaný, neboť aktivity komunitního programu 

nejsou koncipovány ve vazbě na ně. 

Obecně je možno říci, že každá snaha o změnu či inovaci s sebou nese spoustu úskalí, 

ať již se jedná o nedostatek podpory a zaujetí či nejrůznější osobní předsudky. Na prvním 

místě stojí otázka motivace pracovníků. Namísto formy autoritativního předkládání 

uvažovaných změn je daleko výhodnější a účinnější přesvědčit pracovníky o tom, že oni sami 

vlastně mají touhu něco měnit a že myšlenka změny je jejich osobním nápadem. Mají-li lidé 

pocit, že je jim něco vnucováno, aniž by oni sami v tom viděli pro sebe nějaký smysl, lze 

předpokládat, že s jejich spoluprací nemůžeme počítat. Důležitým úkolem managementu 

školy tedy je postupovat velmi citlivě a obezřetně a přenechat lidem pocit, že v probíhajícím 

procesu mají obrovskou zásluhu především oni. 
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10. Závěr 

Nosnou myšlenkou řady škol, které přicházejí s komunitní vizí, je snaha vytvořit tradici                   

a pocit hrdosti, sounáležitosti na místo, kde člověk prožívá své dětství, odkud se vydává do 

světa, ale kam se také může vracet. Škola se tak otevírá nejen dětem, ale i aktivitám 

občanských sdružení, sportovnímu vyžití dětí a dospělých, stalo se z ní centrum celoživotního 

vzdělávání, setkávání i relaxačního vyžití nejen pro děti, ale i pro dospělé všech věkových 

kategorií. 

Mottem jiného pojetí komunitní školy je zásada realizovat takovou školu, ve které se 

cítí všichni dobře. Vytvořit takové prostředí není vždy lehké a vyžaduje jak organizační, tak          

i osobní nasazení k uskutečnění myšlenky. Jedna škola má až polovinu žáků dojíždějících             

a početnou romskou komunitu. I přes tyto okolnosti se stala komunitním centrem, nejen pro 

své žáky, ale i pro rodiče a veřejnost. 

Další příklad představuje školu, kde učitelský sbor pod vedením ředitele spoluvytváří 

školu otevřenou, školu úspěšnou a školu vnímající poptávku poplatnou současnosti. Vizí 

takové školy je přesvědčení, že komunitní škola je synonymem pro kvalitní školu. Je to škola 

otevřená nejen pro děti ve všech oblastech ŠVP, ale i pro rodiče, pro veřejnost, pro 

zřizovatele. Otevření školy dětem pro ně znamená především partnerské vztahy, možnost 

spolurozhodování, odpolední aktivity a možnost využití pro děti z celého regionu. 

Existují školy, které za nejdůležitější považují vnitřní motivaci, naučit žáka na jeho 

věkové úrovni převzít zodpovědnost za svou práci, za své chování. Kvalita vzdělání je pro ni 

synonymem kvality života. Komunitní práce školy se v tomto případě prolíná s jejím 

vzdělávacím programem, je naplňována vzdělávací strategií ve všech předmětech, 

průřezových tématech i projektovém vyučování. Škola chápe, že nemůže naučit žáka vše, co 

bude potřebovat, ale může ho navést a ukázat mu správnou cestu. V tomto směru je možné 

poskytnout řadu důkazů. Na základě dobrých zkušeností přivádějí rodiče do školy i mladší 

sourozence, spolupracují se školou v mimoškolních aktivitách a přivádějí k této práci i další   

a další rodiče. 

Mohli bychom pokračovat dále, nicméně právě výše uvedené příklady nám dávají 

nahlédnout do situace na čtyřech základních školách, které přestože se nacházejí v jiných 

lokalitách a jiných sociálních prostředích, vykazují několik podobných rysů. Pro rozvoj každé 

školy je třeba, aby mělo vedení školy určitou vizi, k jejímuž naplňování motivuje všechny 

zainteresované skupiny (zaměstnance, veřejnost, zřizovatele, komunitu). 



365 

 

Jedním z nejdůležitějších prvků komunitní školy je komunikace s veřejností (na co 

nezapomenout při informování veřejnosti, náměty k budování image školy aj). Nestačí pouze 

vytvořit určitou nabídku, je třeba ji také prodat. Škola nemusí pouze vytvářet a realizovat 

programy, které přímo souvisejí s jejím vzdělávacím programem. Může přispívat k řešení 

problémů využití veřejných prostranství, pomoci zapojení handicapovaných lidí do 

normálního života či do řešení lokálních ekologických programů. Jednou z cest, jak k tomu 

přispívat, je realizace projektů řešících problémy školy a obce, ve které škola sídlí, nebo i 

problémů obecnějšího rázu. 

Školy by měly znát nebo si umět zjistit informace o vhodných partnerech pro své 

komunitní aktivity, najít poradce pro určité oblasti problémů a zejména umět jim vypracovat 

zadání, vědět, co je třeba vyřešit. 

Každá škola má komunitní rozměr, potenciál vstupovat do komunity obce, oslovovat 

ji, předestírat jí své záměry a účinně s ní spolupracovat. Záleží jen na schopnosti tento 

komunitní potenciál využívat. 
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ŠKOLA  PŘÁTELSKÁ DĚTEM: 

UPLATNĚNÍ  PRÁVA  DÍTĚTE  NA  VZDĚLÁNÍ 

Irena Čechová 

 

Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. 

 

Mark Twain 

 

1. Úvod 

Tato práce se zaměřuje na vysvětlení práva dítěte na vzdělání v kontextu prevence násilí a 

potřeby pozitivního prostředí ve škole. Uvádí příklady dobré praxe ze Švýcarska a České 

republiky, které pomáhají nejen při prevenci, ale i při řešení problémů dítěte ve škole. 

Neklade si za cíl srovnávat dvě různá školní prostředí, české a švýcarské, ale hledá řešení 

prospěšná dětem, řešení, která jsou účinná pro všechny děti. Cílem práce je motivovat 

pedagogy k zamyšlení nad prostředím jejich školy, zda je bezpečné a dětem přátelské,             

a inspirovat je k práci, která zlepší prostředí v jejich škole a vytvoří podmínky pro to, aby 

všechny děti chodily do školy rády, aby se do školy těšily.   
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2. O cílech vzdělání  

Právo na vzdělání je vším; je jakýmkoli právem kvůli vlastnímu mnohostrannému účelu.
1
 

Právo na vzdělání je subjektivním právem občanským, politickým, hospodářským, kulturním i 

sociálním.
2
 Lze ho vnímat jako individuální i společenskou hodnotu.  

Položíme-li komukoli otázku týkající se práv uznaných v Úmluvě o právech dítěte, je právo 

na vzdělání jedním z prvních, o kterém se zmíní.
3
 Setkáváme se také s názorem, že vzdělání je 

velmi důležité, protože dokáže vyřešit všechny problémy nebo alespoň k jejich řešení 

napomůže. Úmluva o právech dítěte upravuje univerzální právo dítěte na vzdělání  a jeho cíle 

ve dvou ustanoveních: čl. 28 a 29. První smluvní ustanovení uznává právo dítěte na kvalitní 

vzdělání a zajišťuje dítěti přístup k formálnímu a neformálnímu vzdělání. Zatímco navazující 

ustanovení upravuje cíle vzdělání i výchovy.  

Podle čl. 29 Úmluvy: 

„1. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, se shodují na tom, že výchova dítěte má 

směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových a fyzických schopností v co 

nejširším rozsahu, výchově zaměřené na posilování úcty k lidským právům a základním 

svobodám a také k zásadám zakotveným v Chartě spojených národů, výchově zaměřené na 

posilování úcty k rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře, jazyku, k národním hodnotám země 

trvalého pobytu, jakož i země jeho původu a k jiným civilizacím, přípravě dítěte na 

zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu porozumění, míru, snášenlivosti, rovnosti 

pohlaví a přátelství mezi všemi národy, etnickými, národnostními a náboženskými skupinami 

a osobami domorodého původu a výchově zaměřené na posilování úcty k přírodnímu 

prostředí.” 

Čl. 29 je právně instrumentální povahy. Smluvní ustanovení reflektuje spojení mezi 

vzděláním, výchovou a důstojností, která k dítěti neodmyslitelně patří. Podle ustanovení musí 

vzdělání vycházet z potřeb dítěte (child-centered), musí být dítěti přátelské (child-friendly), ve 

vzdělání musí jít především o dítě a jeho blaho (child-oriented). Smluvní norma zdůrazňuje 

potřebu výchovných a vzdělávacích procesů, které musí být založeny na jasně stanovených 

                                                 
* Děkuji Jeanu Zermattenovi, řediteli Mezinárodního institutu pro práva dítěte (IDE), který pro studii poskytl 

potřebné materiály mapující situaci ve Švýcarsku, a pedagogickým pracovníkům Základní školy a Mateřské 

školy Brno, Merhautova a Základní školy Boskovice, kteří mě inspirovali při zpracování tématu a podle svých 

zkušeností zpracovali případové studie ze své pedagogické praxe. Neméně bych chtěla vyjádřit vděčnost svým 

kolegům Daliboru Jílkovi a Vladimíru Smékalovi, kteří mě trpělivě provázeli od začátku až po dokončení textu. 
1
 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 11 (1999), Plans of action for primary 

education (article 14 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc.  

E/C.12/1999/4 10 May 1999, s.1: „It is all of these.“ 
2
 Tamtéž. 

3
 Dále jen „Úmluva“. 
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zásadách. Vzdělání, na které má každé dítě bez výjimky právo, je koncipováno tak, aby 

vybavilo dítě základními dovednostmi, aby posílilo schopnosti dítěte využívat ke svému 

prospěchu spektrum lidských práv a podporovalo kulturu hodnot založených na lidských 

právech. Cílem je umožnit dítěti všestranný rozvoj rozvinutím jeho dovedností, schopnosti 

učit se a ostatních schopností, lidské důstojnosti, sebeúcty a sebevědomí. Vzdělání jde             

v tomto kontextu mnohem dál než formální výchova: zahrnuje široké spektrum životních 

zkušeností a vzdělávacích procesů, které umožnují dětem, individuálně i v kolektivu, 

rozvinout osobnost, talent a schopnosti a díky tomu žít plný a uspokojující život. 

Je zřejmé, že pokud se v normativních souvislostech promýšlí nutnost rozvoje 

dovedností, schopnosti učit se a ostatních schopností, pěstování lidské důstojnosti, sebeúcty a 

sebevědomí, nepromýšlí se pouze formy předávání znalostí anebo schopností. Ve smyslu   čl. 

29 odst. 1 se v tomto normativním pojetí upřednostňuje osobnost žáka a jeho harmonický 

rozvoj v souladu s čl. 6 Úmluvy, jenž chrání život dítěte a jeho rozvoj. 

Ustanovení přisuzuje důležitost procesu podporování a prosazování práva na vzdělání. 

Vzdělávací systém musí být proto v souladu se čtyřmi obecnými zásadami Úmluvy. Jsou to 

zásada nediskriminace,
4
 zásada nejlepších zájmů dítěte,

5
 zásada zachování života a rozvoje 

dítěte, zásada práva dítěte vyjadřovat své názory a být slyšeno ve všech záležitostech 

dotýkajících se jeho osoby.
6
 Tato zásada bývá označována jako participační. Příliš často se ve 

výchově dětí na tyto čtyři základní principy zapomíná jen proto, že se na školu nahlíží jako na 

svět sám o sobě, vzdálený sociální realitě. 

 

2. 1 Škola bez násilí 

Výchova a vzdělávání musí být především zajištěny v prostředí bez násilí, způsobem, který 

upřednostňuje školu bez násilí a vylučuje ze školy násilné způsoby výchovy. Výbor pro práva 

dítěte zdůrazňuje ve všeobecném komentáři, že používání tělesných trestů nerespektuje 

důstojnost dítěte ani limity kázně ve škole. Stejně tak Výbor připomíná státům nutnost zakázat 

tělesné tresty: „Výbor naléhá na smluvní stranu, aby čelila široce rozšířené toleranci vůči 

tělesným trestům, mj. formou osvětových a vzdělávacích programů pro veřejnost, s cílem 

                                                 
4
 UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child. Geneva: UNHCR, 2008, s. 22-23. 

FREEMAN, M., Article 3. The Best Interests of the Child. In: ANDRÉ, A., VANDE LANOTTE, J.,  

VERHELLEN, E., ANG, F., BERGHMANS, E., VERHEYDE, M. (eds.), A Commentary on the United Nations 

Convention on the Rights of the Child. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, s. 25 a násl. 
5
 ABRAMSON, B., Article 2. The Right of Non-Discrimination. In: ANDRÉ, A., VANDE LANOTTE, J.,  

VERHELLEN, E., ANG, F., BERGHMANS, E., VERHEYDE, M. (eds.), A Commentary on the United Nations 

Convention on the Rights of the Child. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, s. 7. 
6
 SMITH, A. B., Interpreting and Supporting Participation Rights: Contributions from Sociocultural Theory. 

International Journal of Children´s Rights, 2002, Vol. 10, No. 1, s. 74 a násl. 
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podpořit používání alternativních disciplinárních opatření v souladu s  vlastní důstojností 

dítěte a v této souvislosti zajistila zákaz tělesných trestů ve všech prostředích, včetně rodiny.“
7
 

 „Zatímco Výbor bere na vědomí, že jsou zakázány tělesné tresty dětí v péči veřejných 

institucí, je znepokojen tím, že dosud neexistují právní předpisy, které explicitně zakazují 

tělesné tresty dětí ve všech prostředích, včetně rodiny. Výbor je rovněž znepokojen 

skutečností, že podle průzkumů prováděných účastnickým státem většina občanů České 

republiky vyjádřila souhlas s tělesnými tresty při výchově dítěte.“ 

Výbor pro práva dítěte trvá na tom, že v žádném prostředí nesmí být používány 

metody, které používají násilí, prostředí školy nevyjímaje. V Úmluvě je podle Výboru jasně 

stanoveno, že ve školství mohou být použity pouze metody nenásilné (non-violent). Výbor 

poznamenává, že v dnešní době existuje velké množství materiálů a programů podporujících 

pozitivní, nenásilnou formu rodičovské výchovy, výchovy všeobecně a vzdělávání, které se 

obracejí na rodiče, vychovatele, učitele. Tyto materiály a programy byly vytvořeny vládami, 

OSN, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty a mohou být přizpůsobeny potřebám 

jednotlivých států podle jejich situace. Velice cennou roli ve vzdělávání veřejnosti a podpoře 

nenásilné výchovy mohou zastávat média.   

Média mohou upozornit na otázku tradiční závislosti společnosti na tělesných trestech 

a dalších formách krutého zacházení a ponižování dětí. Podpora a prosazování nenásilných 

forem rodičovské výchovy a výchovy ve školách by měly být vyjádřeny ve všech formách 

kontaktu mezi státem, rodiči a dětmi, ve školství, zdravotnictví, vzdělávacích službách, včetně 

institucí, které se starají o malé děti, v předškolním vzdělávání, v denních centrech a školách. 

Měly by být také součástí prvotního i dalšího vzdělávání učitelů, dalších pedagogických 

pracovníků i ostatních odborníků pracujících s dětmi ve školství a v justici.“
8
 

 Z těchto důvodů čl. 29 zdůrazňuje, že „škola musí být přátelská dětem (child-friendly) 

v nejširším slova smyslu a musí být důsledná v ohledu respektování důstojnosti dítěte. 

Participace dětí na životě školy, vytvoření školní komunity, studentského parlamentu, 

kamarádské spolupráce mezi dětmi, poradenství a zapojení dětí ve školních disciplinárních 

řízeních by měly být podporovány jako součást procesu vzdělávání a uplatňování práv dítěte      

ve školní praxi“.
9
 

 

 

                                                 
7
 Výbor pro práva dítěte, Padesáté sedmé zasedání, Přezkoumání zpráv předložených Státy v souladu s čl. 44 

Úmluvy, Závěrečná doporučení č. 40: Česká republika. 
8
 UN Doc. CRC/C/GC/8, 2007, odst. 48. 

9
 UN Doc. CRC/C/GC/2001/1, odst. 8. 
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3. Prostředí školy 

Škola zůstává místem věnovaným učení a společnému soužití dětí a dospělých. Je místem, 

které dovoluje poznávat, dovídat se, setkávat se, porozumět a společně budovat vědění, 

získávat a sdílet praktické zkušenosti díky bohatství a různosti zúčastněných: dětí, 

mladistvých a dospělých. Škola je jednou z nejcennějších forem našeho kulturního dědictví. 

Ve vyučovacím procesu, ve školní třídě, v mateřské škole, v celém systému školství musíme 

udělat všechno pro zajištění toho, aby dobré a bezpečné školní prostředí děti formovalo. 

 

3. 1 Definice 

Kvalita školního prostředí je základním údajem o sociálních vztazích, které vládnou ve škole, 

o hodnotě vkládané do jednotlivých osob, do výchovného poslání školy nebo instituce. 

Kvalita školního prostředí obsahuje 5 aspektů: 

 

sociální klima závisí na blízkosti zúčastněných osob, kvalitě vzájemného respektu  a podpoře 

individua a ostatních, 

výchovné klima souvisí se zájmem školy na úspěšnosti dětí a významem, který daná škola 

přisuzuje vzdělání, 

bezpečné klima je dáno pocitem bezpečí nebo naopak pocitem strachu z diskriminace nebo 

šikany, 

velmi důležitý je pocit sounáležitosti dítěte i pedagoga se školou,  

velmi podstatné jsou hodnoty a standardy života školy a také dobré klima školy; tento aspekt 

se pokládá za nejdůležitější ze všech. 

 

Téma násilí, které prolíná všemi aspekty, představuje pro školní systém elementární problém, 

který se vztahuje k jeho funkci a podstatě. Znamená to, že škola není redukována jen na 

poskytování služeb souvisejících se vzděláváním a získáváním kvalifikace, ale že směřuje k 

tomu, aby vychovala z dítěte vzdělaného jedince. 

Prevence násilí neznamená pouze jednoduché odstranění násilí, ale možnost zastavit a 

kontrolovat situaci použitím alternativních strategií, na které má vliv identita a kolektivní 

vědomí. Je to stálý a uvědomělý proces, se kterým se prvotně setkáváme v rodině a dále na 

různých místech života společnosti. 

Chceme-li najít odpověď na to, co působí v rovině prevence, musí nám být jasné, že 

neexistuje jen jediná. To se též týká i problému lepšího soužití ve škole. Každé dítě se musí 
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cítit bezpečně a respektovaně, jako osoba se svými právy a hodnotami. Každé malé i velmi 

malé dítě musí vědět, že jeho pobyt ve škole je opodstatněný, že se může konstruktivním 

způsobem účastnit života skupiny a že v tom může nacházet zábavu a radost. 

 

3. 2 Prevence 

Prevence je pokus zabránit tomu, aby nastala kritická nebo násilná situace. Například v justici 

pro mladistvé je prevence trestných činů zaměřena na zmírnění následků trestního stíhání a 

zabránění dalším trestným činům. Zde je speciálně aplikováno úsilí státu na snížení počtu 

trestných činů, prosazení práva a zachování spravedlnosti. 

Co se týče školy, prevence se přednostně zaměřuje na odstranění konfliktů mezi dětmi, 

ideálně by ve škole nemělo docházet k žádnému násilí. Dětem musíme dopřát co 

nejpokojnější prostředí, které pozitivně napomáhá vzdělávání. Povinností státu je použít 

všechny prostředky a okolnosti k tomu, aby bylo udržováno dobré klima školy a aby se děti 

mohly vzdělávat a vyvíjet společně se svými vrstevníky. 

 

3. 2. 1 Primární prevence 

Primární prevence směřuje k předcházení nechtěným událostem. Hovoříme-li o klimatu školy, 

potom je nutné zabránit násilným činům. Primární prevence je v pravomoci státní správy. 

Soustřeďuje se na individuální faktory a faktory na úrovni rodiny, které souvisejí s možným 

vznikem násilí. Je známo, že individuální faktory, jako jsou školní docházka a účast na 

společenských aktivitách, mají důležitý preventivní dopad, zvláště na děti a dospívající, a 

snižují pravděpodobnost násilného chování. Proto, aby se předešlo individuálním rizikům, je 

nutné i zapojení rodiny (jak blízké, tak i ostatních příbuzných). 

Je také zřejmé, že všude, kde je přítomno násilí (v rodině, ve školách, v komunitě, ve 

společnosti), jsou situace, které vyvolávají vznik násilí. Prevence musí v první řadě nejen 

podchytit individuální a rodinné problémy, ale také zabránit násilí vyplývajícímu                    

z každodenního života, které může být společností považováno za jeho neodmyslitelnou 

součást. 

 

3. 2. 2 Sekundární prevence 

V sekundární prevenci usilujeme o to, aby se neopakovala nechtěná událost, která se už stala. 

Hovoříme-li tedy o vztahu k násilí, znamená to zabránit opakování aktu násilí (recidiva). To je 



372 

 

důvodem, proč se sekundární prevence soustřeďuje na děti v riziku a mladé lidi, kteří nechodí 

do školy nebo nedokončí školní docházku, a pro ně připravuje sociální programy. 

 

3. 2. 3 Terciální prevence  

Terciální prevence se snaží zabránit tomu, aby dítě, které už spáchalo násilný čin, tento čin 

nespáchalo znovu (chronická delikvence). Zde musí nastoupit odpovědnost vzdělávacího 

systému spolu s právním systémem, pokud je to nutné a vhodné. Je třeba najít řešení, která 

dovolují zúčastněnému dítěti převzít odpovědnost za své činy, aniž by bylo úplně vyloučeno 

ze školy/komunity, a která upřednostňují návrat a znovuzačlenění dítěte do školy, pokud je to 

možné i do stejné třídy. Pro ty děti nebo adolescenty, kteří jsou často označováni jako 

nevychovatelní (beznadějní), je obzvlášť významné nebýt tímto označením stigmatizován       

a dostat novou šanci, např. nebýt vyloučen ze školy s definitivní platností, dostat druhou, 

možná i třetí šanci bez ohledu na opakování špatného jednání, bez ohledu na nátlak na 

vyloučení, které prosazují někteří (velice často téměř všichni) pedagogové těchto dětí. 

 Ve školském systému nesmí být prevence pouze něčím teoretickým, musí být 

konkrétní, musí pracovat s dětmi a mladistvými, musí být přizpůsobena věku, zralosti a 

skupině lidí, kteří jsou cílovou skupinou preventivních opatření, v tomto případě děti, žáci 

nebo studenti. 

„Efektivita prevence záleží především na kombinaci různých typů intervence, načasování 

intervence a na cílové rizikové skupině dětí (children at risk). Mnohé intervence vycházejí z 

vývojového stupně dítěte (např. rozdílné způsoby intervence v útlém dětství, ve školním věku, 

u adolescentů). Také správné načasování je velmi důležité. Např. návštěvy v rodinách a 

výchova k rodičovství jsou velmi účinné v prevenci zneužívání dětí a pozdějšího násilí mezi 

dospívajícími mužského pohlaví, pokud došlo k intervenci do třetího roku života, ale později 

už se podle názoru odborníků implementovat nedají“.
10

 

 

3. 3 Násilí  

3. 3. 1 Definice  

Podle Všeobecného komentáře č. 13 „Právo dítěte na osvobození od veškerého násilí”
11

 

rozumíme „násilím” všechny formy fyzického nebo psychického násilí, zranění, zneužívání, 

zanedbávání nebo nedbalé zacházení, týrání a vykořisťování, včetně sexuálního násilí, jak je 

                                                 
10

 Preventing violence, A guide to implementing the recommendations of the World report on violence and 

health, OMS, 2004, Geneva. 
11

 Committee on the Rights of the Child, General comment No. 13 (2011), The right of the child to freedom from 

all forms of violence, UN Doc. CRC/C/GC/13, 18 April 2011, s. 4. 
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čl. 19  odst. 1 Úmluvy uvádí.
12

 Výraz „násilí“ odkazuje na všechny formy ubližování dětem     

v souladu s terminologií použitou v roce 2006 pro studii OSN o násilí na dětech. I ostatní 

výrazy, které byly použity pro popsání újmy, mají stejnou váhu (zranění, zneužívání, 

zanedbávání nebo nedbalé zacházení, týrání a vykořisťování). V obvyklém významu je výraz 

„násilí“ často chápán pouze jako fyzické ublížení nebo úmyslné ublížení. Výbor nicméně 

zdůrazňuje, že použití výrazu „násilí“ nesmí být interpretováno v žádném případě jako 

minimalizování důsledků a musí zahrnout i nefyzické a nezáměrné formy chování (např. 

zanedbávání a psychické týrání). 

Všeobecný komentář č. 13 jako jednu z forem násilí označuje šikanu. Ze zkušenosti 

víme, že tato forma násilí může obsahovat fyzické, psychické i sexuální aktivity. Uvádí různé 

formy šikany, jako např. „…šikana, prováděná dětmi nebo skupinami dětí proti jiným dětem, 

která zraňuje dítě v určitém okamžiku nejen fyzicky, ale i psychicky, má vážný dopad na 

osobnost dítěte a jeho blaho, ale také na vývoj a výchovu dítěte a sociální integraci v 

dlouhodobém časovém úseku.“ 

Je jasné, že pachateli mohou být samy děti. Proto se s nimi musí také v tomto smyslu 

zacházet, ale nesmíme zapomenout na odpovědnost dospělých. Nemůžeme se smířit s tím, 

aby dospělí jako svědci ponižování dítěte jeho vrstevníky nebo dokonce fyzického útoku na 

dítě zůstali k takovému chování lhostejní. Prevence (v tomto případě prevence sekundární) 

znamená učinit proti agresorovi příslušná opatření, podpořit oběť a především ukázat, že 

taková forma jednání není akceptovatelná. Je také nezbytné najít nejlepší řešení potrestání 

agresora, abychom nedopustili, že se náš výchovný nebo trestní systém sám stane násilím… 

 

3. 3. 2 Negativní dopady násilí na dětech 

Negativní dopady fyzického a psychického násilí na dětech jsou dobře popsány. Není však 

obvyklé hovořit o sociální (společenské) dani za tento negativní jev, který je důležitou 

složkou problému násilí. Jak uvádí Všeobecný komentář č. 13: „Lidská, společenská               

a ekonomická cena popírání práv dítěte je příliš vysoká a nepřijatelná.“
13

 Přímé náklady 

zahrnují zdravotnickou péči, pomoc sociálních pracovníků, mediátorů, psychologů, právní 

pomoc a další. Nepřímé náklady jsou následující: možné trvalé následky, zdravotní postižení, 

psychické následky, které se projeví na kvalitě života oběti, přerušení nebo ukončení procesu 

vzdělávání, ztráta produktivity v budoucím životě dítěte. Dále tam musíme zahrnout náklady 

spojené s trestním řízením. 

                                                 
12

 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx. 
13

 UN Doc. CRC7C/GC13, 2011, odst. 16. 
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Pokud započítáme také právní náklady vztahující se k násilí na dětech, trestné činy 

spáchané na blahu dětí a náklady společnosti jako celku, je jasné, že státy musí mít zájem na 

boji proti násilí ve všech prostředích, prostředí školy nevyjímaje. Odpovědí na násilí musí být 

koordinovaná prevence vedená na všech frontách, včasná intervence, ochrana dětí, integrace 

dětí a pokud je to nezbytné i šetření a sankce. 

 

3. 4 Jak zabránit násilí ve škole 

Pro mnohé děti může škola znamenat děsivé prostředí, které je ohrožuje, protože se staly 

přímými nebo nepřímými oběťmi násilí, oběťmi zesměšňování, odmítnutí, ponižování, 

pohrdání nebo přehlížení. Tyto děti se potom často stávají agresory - násilí je pro ně formou 

sebeobrany.  Tady potom hovoříme nejenom o násilí ve škole, ale o škole plné násilí.  

Samostatný problém představuje násilí, které na dětech páchají pedagogičtí nebo jiní 

pracovníci školy nebo násilí způsobené celým vzdělávacím systémem. 

Ve zdravé společnosti nemůžeme akceptovat násilí ve škole ani v jiných vzdělávacích 

institucích. Všichni, kdo jsou zodpovědní za výchovu a vzdělávání dětí, musí spojit své síly, 

vymýtit násilí ze škol a umožnit dětem cítit se ve školním prostředí bezpečně, ať už se jedná   

o školu státní nebo soukromou. Nemůžeme akceptovat myšlenku, že by děti mohly být 

ohroženy, že by mohla být ohrožena jejich výchova a vzdělávání, jejich blaho, celkový rozvoj 

a úspěchy ve škole.  Negativní dopad násilí ve škole se projevuje nejen na dětech, které jsou 

jím přímo zasaženy, ale i na dětech, které byly svědky násilí. Vytváří se tak atmosféra úzkosti 

a nejistoty, která je neslučitelná s prostředím vhodným pro učení. Násilí nebo hrozba násilí 

může být až taková, že jsou rodiče nuceni neposílat své dítě do školy, popř. žádat o přeřazení 

na jinou školu, aby zabránili dalšímu násilí a škodám na psychice dítěte. Výsledkem může být 

znemožnění rovné příležitosti a přístupu ke vzdělávání.  

Být důslední ve všech závěrech a doporučeních vyplývajících ze studie OSN o násilí 

na dětech znamená bojovat proti skutečnosti, že se škola nebo třída mohou stát místem násilí. 

Je nutné zajistit, aby učitelé nepoužívali jakékoliv formy zesměšňování dětí a jednoznačně na 

výskyt takového chování mezi dětmi reagovali. Také aby všichni pracovníci, kteří odpovídají 

za systém vzdělávání, nic takového netolerovali a aby v případě výskytu násilí věděli, jak 

reagovat na vzniklou behaviorální situaci. Tak zabrání opakování násilí v budoucnu. 

 Doporučení studie OSN je v tomto ohledu nanejvýš relevantní: „Tato studie prosazuje 

koncept školy založené na právech dítěte, školy přátelské dětem jako prostředku boje proti 

násilí na dětech. Takové školy jsou inkluzivní, akademicky efektivní, tolerantní, zdravé, 



375 

 

chránící a přátelské k dětem, rodinám i komunitě. Pěstují hodnoty tolerance a hrdosti ve škole 

i mimo školu.“
14

  

Sociální vyloučení přináší negativní výsady, předsudky, diskriminaci, kontroverzní 

spory a sociální napětí. Škola, která neobstojí v kultivaci pozitivních hodnot a sociální 

inkluze, může uspět v boji proti násilí prostřednictvím sankcí pouze na limitované bázi, ale 

není pravděpodobné, že se stane opravdu školou bez násilí (violence-free) nebo že se stane 

pozitivní součástí komunity a zapojí se efektivně do jejího života. 

„Na druhé straně škola přátelská dětem, inkluzivní a dobrá pro všechny děti, která 

podporuje multikulturní a inkluzivní vzdělávání, má respekt k jiným kulturám a uspokojuje 

potřeby všech dětí respektujíc jejich individualitu – taková škola je základním stavebním 

kamenem pro eliminování diskriminace, zvyšování respektu mezi dětmi navzájem a mezi 

dětmi a pedagogickými pracovníky. Jinými slovy, pouze škola přátelská dětem, ve které se 

děti cítí bezpečně, se může stát šiřitelem lepších a bezpečnějších výchovných a vzdělávacích 

zkušeností pro všechny děti v komunitě.  Takový příklad má potenciál rozšířit se za hranice 

školy do celé společnosti.“
15

 

Velmi důležitá je také síla sociální koheze, sociální odpovědnosti a také etické 

výchovy. Dítě se nyní stává sociálním hráčem a zdá se, že zbavilo dospělé jejich základní 

výchovné role. Sociální koheze je kapacita společnosti k zajištění blahobytu všech jejích 

členů za současné minimalizace rozdílů a zabraňující opomíjení některých členů.
16

 Sociální 

koheze upírá pozornost na sociální blahobyt a pokládá harmonické a stabilní sociální vztahy 

za nedílnou součást hospodářského a sociálního vývoje a pokojného soužití. Klíčovým 

předmětem zájmu je míra, s jakou se lidé cítí zapojeni do společnosti, pociťují sounáležitost a 

spoluodpovědnost k souboru obecně přijímaných sociálních cílů a hodnot. 

V dnešní době považujeme za naléhavé, aby škola pracovala směrem k sociální 

soudržnosti, podporovala ji a učila děti, jak pomáhat vytvářet sociální soudržnost ve škole, 

v kolektivu kamarádů. Tím připravuje děti pro život v soudržné komunitě, zřejmě ne ideální, 

ale efektivně fungující.
17

  

 

 

                                                 
14

 PINHEIRO, P. S., UN Study on Violence against Children, 2006, s. 138.  
15

 Report “Tackling Violence in Schools: A global perspective", s. 39. 
16

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_koheze. 
17

 Srov. VOJTOVÁ, V., Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita, 

2012, 1. vydání. s. 67. 
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4. Klima školy: situace ve Švýcarsku  

Zpráva švýcarské vlády mapující klima škol ve Švýcarsku uvádí, že většina švýcarských žáků 

a studentů je spokojena se svou situací, vychází dobře s učiteli a nemá v průběhu školní 

docházky žádné problémy. Tato práce se naproti tomu zabývá zhoršujícím se chováním 

některých žáků, které se nepříznivě projevuje na klimatu třídy a následně působí na klima 

školy. Problémem pro učitele je najít správné řešení mezi prevencí, diskuzí, vyjednáváním, 

popř. sankcemi, když se ve škole stane něco, co dobré klima naruší. 

Ve Švýcarsku je v současnosti, stejně jako ve všech ostatních liberálně 

demokratických státech, v krizi autoritativní model vztahu dospělých a dětí. Nejlépe je to 

vidět na vztahu rodičů a dětí. Z toho vyplývá i krize klasického výchovného modelu ve škole. 

Ve Švýcarsku odstoupili od modelu, jehož centrem byli dospělí (jako držitelé moci), k modelu 

soustřeďujícímu se na dítě (child-centered), kde je dítě subjektem práv. Tato změna vyvolala 

negativní kritiku veřejnosti, která poukazovala na to, že děti mají ve vztahu ke škole hlavně 

povinnosti a že se musí řídit určitými pravidly. 

Civilizačním úspěchem je dnešní zaměření na dítě jako na střed výchovného a 

vzdělávacího procesu. Nesmíme ale zapomenout, že děti potřebují přátelské vedení, dobré 

příklady, vzory a zkušenosti. Nemůžeme akceptovat všechno, co dítě řekne, udělá, vymyslí. 

Dítě potřebuje pro svůj harmonický rozvoj průvodce (rodiče, vychovatele, učitele), kteří hrají 

svoji výchovnou roli a v případě potřeby zasáhnou. 

Růst protispolečenského chování je ve vyspělé společnosti faktem stejně jako 

problémové chování a je jedním z největších výchovných problémů jak v rodině, tak i ve 

škole. Ve Švýcarsku se tento fenomén objevuje v různých formách: psychologické násilí, 

šikana, agresivita, nedostatek respektu k učitelům atd. Fenomén násilí není určitě jevem 

posledního desetiletí a není ani ohraničen územím Švýcarska. Co se změnilo k lepšímu, je 

určitě individuální přístup a citlivost k projevům agresivního, obtížného chování a snaha o 

předcházení tomuto chování.  

Podíváme-li se na nápravná opatření, kterými chceme tento neduh u dětí a mladých 

lidí, u učitelů a rodičů, ale také u celé populace vyléčit, musíme se vrátit k opatřením, která 

uvádí Výbor pro práva dítěte: „Dopad nulové tolerance na děti, přesněji řečeno na dospívající 

mládež, je velmi destruktivní, neboť tento přístup je represivní a dělá z dětí oběti. Reaguje na 

násilí použitím dalšího násilí. Taková opatření jsou mnohdy utvářena obavami společnosti      

o bezpečnost občanů a jsou často zveličována médii. Při důležitých rozhodnutích musíme 

velice opatrně přemýšlet o kořenech a příčinách dětské trestné činnosti, abychom unikli 
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z bludného kruhu oplácení násilí násilím.“
18

 Je jasné, že tváří v tvář násilnému a agresivnímu 

chování musí následovat intervence obsahující potrestání. Intervence je nutná, ale bohužel 

nestačí. Jaké máme nástroje k regulaci takového chování u skupiny dětí nebo mladistvých? 

Měla by být nejen pevně nastavena pravidla, ale také by se mělo dbát na důslednost při jejich 

dodržování. Jasným pravidlem je inkluze (začlenění do kolektivu), nikoli exkluze (vyčlenění 

z kolektivu).  

Škola by neměla být místem soutěžení, ale místem spolupráce, solidarity a respektu 

k rozdílnostem. Dobré klima školy a třídy, pocit sounáležitosti, že je nám spolu dobře (feel 

good together) se potom stává významnou formou boje proti násilí. 

S tím souvisí také společné vytváření a respektování pravidel třídy, pravidel školní 

družiny, pravidel v zájmových kroužcích. Pokud po provinění následuje sankce a náprava, 

hovoříme o rekonstrukci sociální skupiny. 

Všichni odborníci na výchovu a vzdělávání operují na prvním místě preventivním 

přístupem, který zabrání vzniku problému, násilnému chování. Myslíme si, že je nutné 

věnovat velkou pozornost chování dětí už od dětství. Již malé děti musíme naučit jasně 

chápat, kde jsou limity, co je povoleno a co je zakázáno. 

Odborníci poukazují na to, že násilné, agresivní chování malých dětí může být 

rizikovým faktorem a může ovlivnit vývoj dítěte, zejména když jde ruku v ruce s ostatními 

indikátory výchovnými a sociálními, jako jsou špatné rodinné poměry nebo špatná 

ekonomická situace rodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 UN Doc. CRC/C/GC13, 2015, odst. 15 (c). 
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5. Švýcarsko: prostředky nápravy  

Existuje mnoho programů, projektů a iniciativ, které vznikly ve Švýcarsku v posledních 

letech. Některé představíme jako ilustrativní ukázky. Jsou vybrány náhodně a my se pokusíme 

představit je co nejnázorněji: výzkum v kantonu Valais, iniciativy vzniklé v kantonu Ticino, 

zkušenosti s mediací ve škole a dva případy. 

 

5. 1 Kanton Valais  

Kanton Valais nevedl až do roku 2012 žádné statistiky o boji proti násilí ve škole.
19

  Absence 

odborného výzkumu byla podrobena několika ostrým kritikám. Aby bylo dosaženo nápravy a 

mohly být porovnány podmínky ve školách tohoto regionu s ostatními kantony ve Švýcarsku, 

zúčastnilo se v roce 2012 dotazníkového šetření více než 4 000 žáků pátých a šestých tříd (10-

13 let). 

Cílem výzkumu bylo nejenom dozvědět se o násilí ve školách, ale dotazy se týkaly 

také období, kdy děti končí první stupeň a přecházejí na jinou školu. Výsledky výzkumu byly 

očekávány s napětím, obzvláště v oblasti rizikových skupin dětí (children at risk). Tento 

interdisciplinární výzkum syntetizoval závěry specialistů pedagogických věd, sociologie, 

psychologie a kriminalistiky. 

 

5. 1. 1 Výsledky výzkumu 

Výzkum ukázal, že vážným problémem ve školách je šikana mezi vrstevníky, která postihuje 

10% dotázaných žáků. Toto číslo zařazuje kanton Valais do středu škály (dotazník byl použit 

také na mezinárodní úrovni, 5-15% žáků z různých zemí bylo ve škole obětí šikany od 

vrstevníků). Dotazování bylo anonymní a žáci odpovídali na otázky v důvěrném prostředí. 90 

% žáků odpovědělo, že se ve škole cítí velmi dobře. 

 Socioekonomická úroveň rodin není významným hlediskem šikany mezi spolužáky. 

Na druhé straně se šikana mezi vrstevníky vyskytuje více mezi chlapci, kteří jsou častěji 

oběťmi i agresory. 

 Ze srovnání výsledků také vyplývá, že pro prevenci a odstranění šikany a pro zvládání 

problematického chování žáků ve školách je velmi důležitá aktivní funkce školského systému, 

jakož i odborná úloha pedagogických pracovníků.   

 

 

                                                 
19

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Valais. 
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5. 1. 2 Faktory ochrany 

Klima třídy a klima školy jsou spojovány se všemi typy šikany nejen v kantonu Valais, ale ve 

většině dotazovaných regionů.  Klima školy bylo v tomto kantonu označeno žáky jako dobré 

až velmi dobré - 95 % dotazovaných žáků se vyjádřilo, že se ve škole cítí dobře, že mají velmi 

dobrý vztah se svými učiteli. Na otázku, kde došlo k šikaně nebo obtěžování, odpovídají žáci 

často, že to bylo na cestě do školy nebo ze školy domů.  

 27, 6 % dětí uvádí, že bylo v průběhu školního roku napadeno a zbito jedenkrát nebo 

vícekrát cestou ze školy. 62,6 % z nich uvádí, že se jim to stalo cestou pěšky nebo na kole. 

Žáci jsou tedy zranitelnější cestou ze školy, neboť tady už nejsou chráněni aurou školní 

budovy. Toto mezidobí, kdy už škola nemá odpovědnost, doba mezi odpovědností školy         

a rodiny, si zasluhuje patřičnou pozornost z hlediska všech zúčastněných subjektů, tedy školy, 

představitelů obce a rodičů. 

Jako jeden z faktorů ochrany se v této studii ukázala možnost, která potvrzuje 

myšlenku pokrokových učitelů 20. století (např. Freinet
20

 a další) – vytvářet třídy, ve kterých 

jsou spolu děti starší a mladší (multiple degree classes). V ČR tuto situaci známe z tzv. 

malotřídek. Tyto třídy, které v dotazníkovém šetření reprezentují 36 z 217 dotazovaných škol, 

prokazatelně plní pozitivní funkci. Podle studie  je problém šikany  právě u těchto škol méně 

častý. Spojené třídy jsou charakterizovány vysokým stupněm spolupráce mezi žáky, kapacitou 

dětí být opravdovými iniciátory svého vlastního vzdělávání a jejich participací na dění ve 

škole. Děti participují na třídní samosprávě, účastní se shromáždění školy, opravdově „žijí 

spolu“ a to má rozhodně vliv na klima třídy. Vztahy mezi dětmi jsou řízeny demokratickým 

fungováním školy stejně jako faktem, že děti mohou spolurozhodovat a účastnit se dění 

školy.
21

 

Poslední poznámka poukazuje na velmi zajímavý aspekt - spojení mezi právy dítěte 

a povinností respektovat jeho práva. Tento aspekt obsahuje uznání dítěte za subjekt lidských 

práv a dává dětem možnost ovlivňovat a působit na prostředí, ve kterém vyrůstají. Zároveň to 

znamená dát jim alternativu k násilnému chování. Násilí je totiž někdy jediná možnost, jak se 

vzpírat či odporovat školskému systému, který je institucionální formou sám pro sebe, ale ne 

pro dítě. 

 

 

                                                 
20

 http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Freinet. 
21

 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole. Boskovice: 

Deneb, 2012, s. 19. 
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5. 1. 3 Hodnocení výzkumu 

Podle statistiky se v kantonu Valais jedno až dvě děti denně stávají obětí šikany nebo útoku, 

což jim brání v úspěchu ve škole. Pro porozumění tomuto údaji, je si třeba také uvědomit, že 

se výzkum v kantonu Valais soustředil na děti od 10 do 13 let, ale více případů šikany a 

násilného chování pozorujeme až u dospívající mládeže. I přes to, že se šikana více projevuje 

u starších žáků, je nezbytné soustředit se na prevenci u dětí mladších, protože daň, kterou 

potom platí oběti šikany, agresoři, svědci šikany i pedagogičtí pracovníci, je příliš vysoká. 

Musíme tedy s prevencí začít co nejdříve. 

Podíváme-li se na počet případů šikany z hlediska Úmluvy o právech dítěte, vidíme, 

že tady školský systém selhal. Detailní rozbor následků šikany mezi vrstevníky zřetelně 

ukazuje, že praktické uplatnění některých práv dítěte zakotvených v Úmluvě je omezeno 

případy násilí ve škole. Tyto situace nejsou jasně kompatibilní s implementací podmínek pro 

efektivní výchovu a vzdělávání z hlediska práva dítěte na vzdělávání, které zaručuje 

harmonický rozvoj dítěte. 

 

5. 2 Kanton Ticino 

Růst násilí mezi dětmi a mládeží je předmětem diskuzí a obav ve školách celého světa.  

Výzkum ve švýcarském  kantonu Ticino,
22

 kterého se zúčastnili žáci, učitelé a rodiče, 

poukázal na to, že násilí má původ v chování dítěte už v raném dětství, že se objevuje už na 

prvním stupni na mnohem vyšší úrovni, než si můžeme představit a jsme schopni jako fakt 

akceptovat. Represivní opatření se ale nezdají být účinná, i když jsou v některých případech 

nezbytná. 

Potřeba prevence násilí ve školách se objevuje již od začátku školního vzdělávání a 

spočívá především na hodnotách vzorů pozitivního chování, což podporuje dobré klima ve 

škole. Proto je tento výzkum v kantonu Ticino týkající se prevence a sankcí prospěšný a může 

být uplatněn i v jiných školských systémech. 

 

5. 2. 1 Zamyšlení nad prevencí a sankcemi 

Prevence musí nutně představovat základní východisko. Ale jak ji uplatnit v praxi? Za prvé je 

nezbytné si v klidu ujasnit pravidla hry, můžeme jim říkat sociální pravidla (social rules). To, 

že jsou pravidla důležitá, nemusí být opakovaně zdůrazňováno, ale musíme vědět, že důležitá 

jsou. A vyplatí se je respektovat. 

                                                 
22

 http://svycarsko.svetadily.cz/kanton-Ticino/lokality/. 
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Zapojit děti do vytváření pravidel a uznání pravidel jako standardů chování je velmi 

užitečné. Můžeme se zeptat dětí, jaké mají nápady týkající se prevence násilí ve škole. Hodiny 

třídního učitele, mimoškolní akce, výlety, společné odpoledne ve školním klubu jsou 

přirozeným prostředím pro vznik pravidel. Všechna pravidla nemusí vzniknout najednou, 

můžeme pokaždé, když se s dětmi sejdeme nebo když vyvstane nějaký problém, vytvořit 

jedno nebo několik pravidel společně. Tato pravidla se stávají jejich standardy chování, děti je 

respektují a můžeme na ně dále navazovat. 

Ale i v  případě, kdy učitel ponechá žákům při tvorbě standardů chování volnost, musí 

působit jako garant, musí žáky doprovázet a ujistit se, že pravidla vytvořená ve třídě jsou 

srovnatelná a souladná s pravidly společnosti jako celku.  

Každé školní pravidlo může zahrnovat sankci, k níž se přistupuje v případě porušení 

kázně. Doporučujeme, aby měl učitel dopředu připravenou škálu možných opatření 

reagujících na porušení kázně, aby pod vlivem hněvu neskončil uložením opatření: „Toto 

opíšeš 100x!“ nebo „Tak a ven ze třídy!“ 

I při uložení sankčního opatření má učitel prostor pro rozpravu se žákem, vysvětlení 

toho, co se stalo. Co se týče dětí, můžeme volit mezi dvěma různými typy sankcí: potrestání 

ihned nebo až po vzájemné dohodě a vysvětlení pravidla přirozeného následku. To znamená, 

že dítě požádáme, aby udělalo něco, co by přispělo k nápravě situace. Zde může být použita 

mediace. Žák, který porušil pravidla, by měl vykonat dobrý čin ve prospěch třídy, skupiny, 

pokud se jedná o porušení pravidla, které mělo za následek například přerušení hodiny. 

I v tomto případě jedná učitel jako garant rozumného řešení, toho, že sankce nebude 

mít špatný vliv na žáka, např. že si žák měsíc nesmí hrát o velké přestávce s ostatními dětmi a 

musí zůstat na místě. Učitel by měl také podpořit konstruktivní návrhy.  

 

Na tomto místě poukazujeme na příklady dobré praxe, které se osvědčily: 

 

nekodifikujte mnoho pravidel, protože je obtížné všechna pravidla dodržovat (je lépe 

definovat jedno pravidlo a vztáhnout je k místu a času, abychom dosáhli úspěchu v jeho 

dodržování),  

je správné stanovit pravidlo a poté ověřit jeho působení v praxi (týden, u malých dětí možná 

jen jeden den), 

pravidla mají být konkrétní, nikoli všeobecná, 

vyhodnoťte, jestli je pravidlo respektováno, a navrhněte, jak se bude řešit jeho porušení a jaká 

následná opatření mohou nastat, 
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nezapomeňte na zpětnou vazbu, dodržují-li žáci pravidla a chovají se k sobě slušně, je vhodné 

jim to sdělit,  

buďte opatrní s výčitkami a negativním hodnocením žáků, kteří opakovaně neposlouchají a 

dopouštějí se přestupků, 

podepište s problémovými žáky na základě pohovoru a rozboru situace smlouvu o chování, 

která by mohla pomoci ve vykročení z bludného kruhu, 

je důležité, aby byla pravidla funkční, přiměřená věku dítěte a jeho chápání, 

pracujte každý den s dětmi na porozumění významu pravidel, aby chápaly, že je musí 

dodržovat, 

pokud se podaří, že děti pravidla samy dodržují, nemusí být tak důsledně kontrolovány, neboť 

vše by mělo být založeno na vzájemné dohodě, což má význam pro rozvoj morálních postojů 

dítěte a rozvoj jeho osobnosti, 

spolupracujte co nejvíce s rodiči. 

 

A na závěr je možné připojit několik rad z knihy Respektovat a být respektován. 

„Fyzické, psychické a sociální bezpečí neboli bezpečné klima ve škole se zajišťuje 

především péčí o dobré vztahy mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a dospělými. Účinnými 

nástroji k tomu jsou metoda komunitního kruhu, trénink sociálních a komunikačních 

dovedností dětí, společné vytváření pravidel soužití, kooperativní výuka a vytváření dalších 

příležitostí ke společným pozitivním zážitkům.“
23

 

„Vytváření pravidel společně s dětmi: začít tak, aby děti sepsaly co nejkonkrétnější 

odpověď na otázku: Jak bychom se k sobě měli chovat, aby se nám ve třídě dobře žilo a 

pracovalo? Pravidla jsou formulována pozitivně, vyjadřují žádoucí chování, nikoliv 

zákazy.“
24

 

„Dobrá, odpovědná výchova je výchovou proaktivní. Opakem je potom přístup 

reaktivní, což znamená být součástí problému. Proaktivní jednání znamená být součástí řešení 

nebo předcházení problému. Proaktivní výchova je tou nejlepší prevencí, jak se nedostat do 

situací, kde je každá rada drahá, kde už někdy ani neexistuje žádné dobré řešení a z těch méně 

vhodných postupů volíme už jen „menší zlo“.“
25

 

 

 

                                                 
23

 KOPŘIVA, P. a kol., Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2012, s. 195. 
24

 Tamtéž, s. 246. 
25

 Tamtéž, s. 217. 
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5. 3 Mediace ve škole  

Mediace je ve škole nabízena žákům, kteří mají problémy se školou jako institucí, s učiteli, se 

spolužáky, problémy v učení a chování nebo nezávisle na škole problémy s rodiči. V těchto 

případech nabízíme intervenci někoho, kdo může dětem pomoci vyřešit jejich problémy. Je to 

mediátor, profesionál spolupracující se školou, speciálně vyškolený, který se dokáže 

vypořádat s problémovým chováním dětí a dospívajících. 

 

5. 3. 1 Mediace ve škole (švýcarský kanton Valais)  

Potřeba nového přístupu k  mediaci  vznikla kvůli problému, který se objevil v 80. letech. Tím 

byl nárůst užívání návykových látek (drog), který zasáhl Švýcarsko dosti tvrdě. 
26

 Pilotní 

projekt MEDIACE začal v roce 1985 za účasti skupiny 10 profesionálních pracovníků. 

Všichni byli učitelé, kteří chtěli pro dospívající od 12 do 18 let ve svých školách zavést nový 

přístup k mediaci. Tito pedagogové byli vzděláváni po dobu jednoho roku v různých 

znalostech a dovednostech souvisejících s tématem: v psychologii, druzích návykových látek, 

právu a řadě dalších. Trénink byl zaměřen na možnost využití mediace pro děti v rizikové 

situaci, na rizikovou skupinu, která potřebuje speciální asistenci. 

Projekt byl vyhodnocen v roce 1987. Školský úřad se rozhodl rozšířit ho do všech škol 

v kantonu a poskytnout výcvik všem zúčastněným pedagogům. Nyní má kanton více než 

25tiletou zkušenost, vysoký počet učitelů prakticky vzdělaných v této problematice, ne 

nepodstatnou skupinu děvčat a chlapců, kterým tento program pomohl a dosti vysoké 

procento rodičů, kterým tento program pomohl intervencí a poradenskou službou.  

Program prochází pravidelným vyhodnocováním. Byl implementován téměř v celém 

kantonu Valais a ostatní kantony si z něj vzaly inspiraci i poučení a úspěšně ho zavádějí 

na dalších školách. Čerpaly z něho také celostátní standardy zabývající se implementací 

mediace ve škole.  

 

Případ intervence u žáka s problémovým chováním a prospěchem: Alfredo 

Jedná se o skutečný příběh, avšak jména a osobní data všech zúčastněných jsou změněna. 

V případě tohoto žáka byl použit velmi komplexní přístup, jehož příprava trvala dlouho, 

nebyla jednoduchá ani okamžitá. Byl vypracován sled intervencí na základě individuálních 

problémů žáka, dialog na všech frontách i mezioborový přístup pedagogických pracovníků. 

                                                 
26

 Srov. VOJTOVÁ, V., Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita, 

2012, 1. vydání, s. 139. 
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Aby se mohly všechny plánované intervence uskutečnit, byly na vyřešení tohoto případu 

uvolněny i finanční prostředky. 

Významná byla přítomnost speciálního pedagoga, který pracoval buď ve třídě se 

skupinou, nebo ve složitějších případech na individuální úrovni. Případ a jeho nejdůležitější 

aspekty popisujeme níže, intervenci v angličtině uvádíme v příloze č. 1. 

Rodinná situace:  Alfredo žije na venkově. Jeho matka má nového přítele, který s nimi 

žije v domácnosti. Alfredův bratr Mario, který je o dva roky starší, stále ještě navštěvuje 

základní školu, protože opakoval ročník. Oba chlapci jsou pod dohledem kurátora. Rodina je 

v péči sociálního odboru.  

Situace ve škole: Již v nižších ročnících se objevovaly problémy s chlapcovým 

chováním, byl drzý, ohrožoval spolužáky. Je chytrý, ale ve škole pracuje velmi málo a doma 

už vůbec ne. Po přechodu na 2. stupeň začal Alfredo dobře, chodil pravidelně do školy. Brzy 

se ale objevily staré problémy s motivací, vyrušováním v hodinách a celkově špatným 

chováním. Ve druhém pololetí školního roku se jeho chování vůči učitelům, ale také vůči 

spolužákům zhoršilo. Urážel je verbálně a napadal fyzicky, což bylo nebezpečné, neboť je 

Alfredo o rok starší než jeho spolužáci, protože opakoval ročník, tudíž je fyzicky mnohem 

silnější. Na konci roku, i když obdržel 5 nedostatečných, komise rozhodla, že postoupí do 

dalšího ročníku. V tomto ročníku se jeho chování dále zhoršovalo, na jeho chování si 

stěžovali žáci i rodiče. V době vyučování Alfredo ve třídě nepracuje, nemá domácí úkoly. 

Když se píše test, odevzdává prázdný list papíru, zkrátka nedělá nic. Svým chováním Alfredo 

narušuje vyučování ve třídě. Snaží se být středem pozornosti, hovoří nahlas, vykřikuje, baví 

se s ostatními, častokrát jim vyhrožuje a nadává jim. Také se snaží ovládnout vše, co se děje 

ve třídě, a kontrolovat své spolužáky. Chodí bez dovolení po třídě, dělá posuňky a vyluzuje 

různé zvuky. Když ho učitel napomene, chová se drze, arogantně, hádá se s učitelem, nikdy 

neposlechne jeho pokynů. Svým přístupem k práci a chováním Alfredo také ruší ostatní 

spolužáky, klima třídy je velmi narušené, žáci se nemohou soustředit. Většinou to dopadne 

tak, že se hodina zvrhne v napomínání a řešení jeho prohřešků. Když s ním o samotě hovoří 

psycholog, ředitel školy nebo výchovný poradce, přizná problém, slíbí, že se polepší, ale ve 

třídě se nic nezmění. Také o přestávkách má problémy s chováním, chová se nevhodně, 

vyvolává hádky a rvačky a útočí často na menší spolužáky, zesměšňuje je a vyhrožuje jim 

fyzickým násilím. Přemlouvá spolužáky k násilným hrám a žertům, které často končí pláčem 

některého chlapce. Učitelé mají strach, že se něco stane, že dojde k ublížení na zdraví. Navíc 

bylo zjištěno, že i mimo školu se Alfredo chová nebezpečně, že je součástí gangu mladíků, 

kteří páchají přestupky a trestné činy. Třídní učitel se rozhodne požádat ředitele školy o 
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radikální řešení Alfredova případu, trvá na vyloučení chlapce ze školy. Vyšetřením v PPP 

bylo zjištěno, že žák je na dobré intelektuální úrovni, je schopen rozhodovat se a jednat 

samostatně a nezávisle. Po konzultacích s pedagogy a odborníky bylo rozhodnuto dát chlapci 

ještě jednu šanci. Pro Alfreda byl vytvořen individuální projekt. Jako součást intervence má 

Alfredo část času stráveného ve škole trávit individuální přípravou na vyučování, doučováním 

věcí, které zameškal, aby dohnal úroveň znalostí svých vrstevníků. Ve skupině odborníků, 

kteří s Alfredem pracují, jsou ředitel školy, koordinátor programu, učitel italštiny a 

francouzštiny, pedagogický asistent a psycholog. 

 

Cíle programu:  

dohnat zameškanou látku, hlavně v matematice a v italštině, 

dovést Alfreda k respektování základních pravidel a naučit ho chovat se slušně ve třídě a na 

veřejnosti, 

prevence agresivního chování, které ohrožuje bezpečnost druhých. 

 

Aktivity:  

školní aktivity jsou založeny na obsahu vzdělávání jeho ročníku, 

zamyšlení a zpětná vazba nad aktivitami, které jsou zaměřeny na zlepšování sebekontroly a 

zlepšení chování, které by napomohly zlepšení klimatu třídy, zlepšení prostředí pro 

vzdělávání a integraci Alfreda do třídy, 

spolupráce s Alfredovou matkou na podpoře synova vzdělávacího úsilí. 

 

Metody: 

písemná a ústní práce ve škole, 

hledání významu a důležitosti aktivit zaměřených na povzbuzení zvýšení motivace, 

kritická analýza aktivit potřebných k podporování vzdělávacích návyků a metod pro Alfreda, 

reflexe, regulace a zodpovědnost žáka ve vztahu k jeho chování ve škole a mimo školu, 

reflexe ke vztahům v kolektivu, 

vytváření dobrého vztahu mezi rodinou a školou, 

pedagogická smlouva mezi žákem, rodinou a školou. 

 

Monitorované období: 4 měsíce. Budou-li výsledky programu příznivé, může program 

pokračovat i v průběhu dalšího školního roku. 
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Finanční řešení: V rámci programu bude placen psycholog 6 hodin týdně po dobu 4 měsíců 

(celkem 96 hodin). 

 

Monitoring: Vždy po uplynutí tří týdnů se sejde užší skupina spolupracujících odborníků, aby 

vyhodnotili uplynulé období. Za monitorované období proběhnou 2 schůzky celého týmu. 

 

Hodnocení:  

písemné práce žáka, 

pozorování učitelů a třídní samosprávy, 

dosažení cílů stanovených ve smlouvě podepsané učiteli, rodinou a Alfredem. 

 

5. 3. 2 Mediace ve škole obecně 

Základem mediace je jednak role mediátora a jeho zapojení do procesu mediace, ale také 

ponechání konečného řešení na zúčastněných subjektech, aby k němu došly vlastní cestou. 

Mediátor by měl napomáhat dosažení pozitivního řešení, usměrňovat je, nechat aktéry 

porozumět konfliktu, situaci před ním a po něm a nechat je samostatně se rozhodnout. 

 

Mediace ve škole má tři aktéry: 

dítě, které se ocitne v problematické situaci ve škole, v družině, ve školním klubu, může to 

být také doma nebo venku v komunitě, 

mediátor nebo skupina mediátorů, kteří pracují ve škole, 

ostatní aktéři: rodiče, spolužáci, sociální pracovníci, terapeuti, psychologové. 

 

Školní mediátor pracuje chronologicky: 

zjistí, co se stalo, vyslechne dítě a seznámí se s jeho problémem, 

povídá si s dítětem o problému, 

zkouší s dítětem najít vhodná řešení problému, 

naváže kontakt s pedagogy, odborníky, spolužáky, aby dítěte poskytl možnost a cestu, jak se 

s problémem vyrovnat s externí pomocí nebo bez ní. 

 

Je důležité zdůraznit, že mediace ve škole přistupuje k problému ze všech úhlů, nejenom 

z hlediska školy, ale také rodiny, komunity atd. 
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5. 3. 3 Školní mediace jako sociální intervence 

První funkcí mediace je najít řešení konfliktu. Kromě toho se uplatňuje funkce sociální: 

účastnící mediace se snaží najít řešení v rámci školy, zlepšit školní klima a zmírnit problémy 

školy, např. s násilím, snaží se také přispět k řešení problémů vně školy. 

 

5. 3. 4 Vyhodnocení mediace a výsledků jejího působení 

Na začátku pilotního projektu se ředitelé škol tázali: „Proč intervence ve škole a nikoli 

v rodině?“  Na to lze snadno odpovědět, že škola je místo, kde se setkávají děti nebo 

dospívající mládež a zůstávají tam nejméně 5 hodin denně, 5x týdně, jsou v úzkém kontaktu 

s učiteli. Je to místo, kde se všechny děti a dospívající setkávají, ve třídách a ve školách jsou 

různě promícháni bez ohledu na původ, pohlaví nebo úroveň znalostí. Je to místo vznikání     

a rozvíjení společenských vztahů. 

Je to optimální prostor pro pozorování, testování a intervenci. Základní úlohu a funkci 

má škola jako místo, kde působí odborníci připravení pomoci dítěti na základě jeho 

specifických potřeb. Ve škole působí mediátor s jeho specifickou schopností dítě uklidnit, 

upokojit ho, poradit mu. Škola a její mediátor se stávají nejdůležitějším institucionálním 

základem primární a sekundární prevence.  Mediátor je živoucí nástroj intervence, který je 

připraven pomoci. Působí bezplatně a lze se na něj obrátit s důvěrou, protože je vázán 

mlčenlivostí. Sociální účinky školní mediace jsou prokazatelné a přinášejí několikanásobný 

užitek: 

 

Pro děti nebo dospívající: 

umožňuje jim vyjádřit vlastní názor, který je brán v potaz, 

stávají se aktéry v hledání řešení svých problémů jakéhokoli druhu, 

pomáhá rodinám, škole, společnosti fungovat efektivně, 

usnadňuje přístup ke specializovaným službám, 

rozvíjí kapacity vzájemné komunikace, kritické myšlení, dialog, 

učí naslouchat druhým, aniž bychom je už na začátku jejich řeči odsoudili, 

umožňuje najít řešení při aktivním zapojení všech aktérů, 

dbá na nejlepší zájmy dítěte. 

 

Pro školu: 

otevírá škole možnost zasáhnout individuálně, 

nabízí radu a vedení pro přímého příjemce služby (děti) i nepřímého (rodiče, komunita, stát), 



388 

 

pomáhá obnovit dobré klima školy, 

upozorňuje všechny kolegy v pedagogickém sboru na problém a jeho řešení, 

vyhýbá se nepřiměřeným trestům tím, že řeší vnitřní konflikt, 

nabízí další pohledy na způsoby řešení konfliktu,  

posiluje dobrou pověst a prestiž školy. 

 

Pro společnost: 

ukazuje dětem, že jejich problémy někoho zajímají, 

připravuje děti pro vnímání práva v budoucnosti a posiluje výchovu občana, 

vylepšuje klima školy tím, že posiluje vědomí sounáležitosti a limituje násilí a rozpory 

všeobecně, 

nabízí jiný pohled na možné řešení konfliktů. 

 

Program mediace v kantonu Valais začal v roce 1985.  Za více než 27 let ověřování tohoto 

způsobu řešení konfliktů zpráva odboru školství konstatuje, že mediace plní své cíle     a že 

musí být dále posílena a rozšířena jako dobrá praxe v prevenci násilí a udržení dobrých vztahů 

ve škole. 

 

5. 4 Dva příběhy jako příklady dobré praxe 

V podkapitole se odkazuje na dva příklady dobré praxe jako možnosti aktivit, jež mohou 

přispět ke zlepšení klimatu třídy a školy. Příběhy dětí sice souvisejí se školou, ale nejsou 

přímo spojeny se školním vyučováním.  V prvním případě pomáhá dramatická výchova, 

druhým případem je inkluze dětí s fyzickým, mentálním nebo sociálním handicapem. Inkluze 

nejenom pozitivně působí na dítě, které je postižené, ale má přímý pozitivní dopad na třídu, 

ba dokonce i na školu jako sociální celek.  

 

5. 4. 1 Terapie divadlem: David 

Narativním středem případu, který se odehrává ve školním roce 2012/2013, je divadlo. Škola, 

kam David chodí, měla za úkol sehrát divadelní představení pro všechny děti ve městě Sion 

(kanton Valais). Byla to příležitost, jak pracovat s dětmi mimo formální vyučování  a ukázat 

nadání dětí mimo školní lavice. 

Zdá se, že dramatické aktivity vypovídají mnoho o kvalitách žáka, jeho schopnostech a 

nadání. Avšak v běžném školním životě se tyto aktivity nedostanou ke slovu. Divadlo není 
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jenom soustředěné, vnější vyjádření dramatického či banálního příběhu, je také místem, kde 

se formují i posilují sociální vazby mezi žáky. Když u dítěte pozorujeme ostych, nejistotu 

nebo určité zábrany v kontaktu s jeho vrstevníky, tak mu svěřená divadelní úloha může přinést 

nové jistoty, dostává se do jiného sociálního postavení, než je formální postavení žáka. Dítě 

jako herec, ve smyslu divadelního světa, nachází svoje herecké místo a postavení ve třídě. 

Příběh je uváděn jako příklad dobré praxe, jako metoda, která měla příznivý vliv na zařazení 

chlapce do třídy i na dobré klima celé školy. 

 

Příběh: David 

Situace ve škole: David není ani populární ani vůdcovský typ.
27

 Neučí se dobře, do školy 

nenosí pěkné oblečení. Nikdo s ním nechce sedět, pracovat ve skupině ani se s ním kamarádit. 

Ostatní žáci neřeknou nahlas, že ho nemají rádi, ale chovají se způsobem, který to jasně 

dokazuje: šeptají si, smějí se mu nebo na něho „zírají“. Když už s ním ve třídě někdo mluví, 

tak jen proto, aby si půjčil tužku nebo gumu, dozvěděl se odpověď na otázku týkající se učení 

nebo chtěl na Davidovi vyloudit kousek svačiny. O přestávkách si ale David hraje s dětmi 

z ostatních tříd, kde má i kamarády. David si nestěžuje, zdá se, že mu izolace ve třídě nevadí. 

Jeho chování je introvertní, a to může být příčinou toho, že mu nevadí být sám.  Rodiče řekli 

třídnímu učiteli, že je to v pořádku, že je to u Davida normální. Ale příjemná situace to není. 

Po dobu šesti měsíců zkouší Davidova třída divadelní hru pro ostatní žáky ve městě a pro 

rodiče. Děti, které jsou ve třídě populární, hrají hlavní role, David dostane malou roli, kde 

hraje společně se žáky z jiných tříd. David trénuje během vyučování svou roli s jinou třídou a 

v roli exceluje. Děti z jeho třídy ho dokonce při zkouškách povzbuzují a chválí ho za jeho 

výkony. Najednou jsou rádi, že je David z jejich třídy, a jsou na něj pyšní. Atmosféra ve třídě 

se mezi žáky mění, zlepšuje se a klima třídy se uzdravuje.  David se této změny účastní, ale 

ještě není ve třídě plně integrován.  Ale hodně se změnilo: V rámci divadelního představení se 

David mění z dítěte, které se pouze účastnilo, na iniciátora, pomáhá ostatním dětem, uklidňuje 

je, účastní se aktivně pokřiku před začátkem představení. Učitelé si toho také všimnou, hovoří 

s Davidem o pozitivní změně, dávají mu najevo, že je to těší a že mu fandí. Na konci školního 

roku opouští třídní učitel žáky a věří, že se po prázdninách sejdou ve třídě, kde se všichni 

budou cítit dobře a všichni budou kamarádi. Na závěr tohoto příběhu bychom chtěli 

poznamenat, že nemusí jít jenom o divadelní hru, když chceme stmelit kolektiv třídy (školy) 

                                                 
27

 Tento případ uvádí pan Martin Zermatten, třídní učitel z druhého stupně základní školy v Sionu ve Švýcarsku, 

jména a osobní údaje byly pozměněny. 
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nebo lépe začlenit jednotlivé děti do třídy. Může se jednat o jakýkoli společný projekt, který 

posílí vazby mezi dětmi v pozitivním smyslu. 

Velmi prospěšné je při práci se žáky využití metod dramatické výchovy. I učitelé, kteří nemají 

hlubší znalosti těchto metod, mohou při rozvoji sociálních dovedností dětí úspěšně zařazovat 

malé scénky. V nich se mohou přehrávat nejen různé alternativy řešení konfliktů, ale také 

vyjadřovat různé úhly pohledu na stejnou věc a podobně.
28

  

 

5. 4. 2 Inkluzivní vzdělávání dětí se zdravotním postižením: Monika a Paolo 

V kantonu Valais platí zákon, podle něhož se rodiče postiženého dítěte mohou rozhodnout 

mezi inkluzí do běžné třídy nebo zvolit speciální školu. Toto rozhodnutí je svěřeno výhradně 

rodičům. Rodiče Moniky a Paola se rozhodli využít inkluzivního vzdělávání dětí. 

Zdravotní situace: Monika má silnou mentální retardaci, její řeč je nesrozumitelná, často 

opakuje shodné věty, v pohybu je velmi nemotorná. Díky svému sociálnímu a společenskému 

chování je mezi dětmi oblíbená, děti si s ní rády hrají a snadno si nachází přátele. Paolo má 

Downův syndrom, hovoří s obtížemi, je hlučný a neohrabaný. Jeho pozornost je omezena a 

zájem o školní záležitosti není příliš rozvinutý.  

Situace ve škole: Obě děti začaly chodit do školy spolu s ostatními dětmi z jejich vesnice. Do 

mateřské školy chodily tři roky místo dvou, protože se odborníci domnívali, že jim to 

prospěje v rozvoji sociálního učení a sociálních vztahů. Děti si v mateřské škole během tohoto 

roku navíc rozvíjely paměť, nezávislost, vytrvalost ve třídě, kde jsou činnosti hravé, pestré, 

pohybově zaměřené a přinášejí hodně radosti. Po jejich nástupu do školy byl do každé třídy 

zařazen speciální pedagog, aby dětem pomohl lépe se rozvíjet a snadněji dělat pokroky. Třídní 

učitel tak získal podporu v osobě druhého pedagoga během celého vyučování. Nebyl sám na 

celou třídu a mohl uplatňovat individuální přístup k  oběma dětem, které mohly pokračovat ve 

svém vývoji v běžné třídě, kde jim byla věnována potřebná pozornost. Vyučování a pobyt ve 

škole byly přizpůsobeny jejich potřebám. Tyto dvě děti navštěvovaly školu společně 

s ostatními dětmi z jejich vesnice, ale vyučovací plán byl individuální. Nemohly se učit 

s ostatními dětmi všechny předměty, ale účastnily se společného života třídy, her a 

pohybových aktivit. Naučily se tak žít ve skupině svých vrstevníků, tak jako se po vyučování 

začlenily do života komunity a svých rodin. Během vyučování byla dětem věnována také 

logopedická a psychomotorická péče. Děti rovněž navštěvovaly hipoterapii (jízda na koni) a 

muzikoterapii. Na tyto hodiny je doprovázelo vždy několik spolužáků, kteří tyto hodiny 
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příznivě vnímali nejen pro to, že to pro ně bylo rozptýlení od sezení ve školní lavici. Monika a 

Paolo takto se svými spolužáky dokončili první stupeň, neopakovali žádný ročník, protože pro 

jejich vývoj bylo důležitější zůstat se svými vrstevníky. Když děti opouštěly první stupeň, 

bylo jim 13 let (zůstaly o jeden rok déle v mateřské školce). Na druhý stupeň dojížděly 

všechny děti z vesnice do blízkého městečka autobusem. Byly přitom využity všechny 

možnosti, aby mohly obě děti jezdit do školy společně se spolužáky. Byl pro ně připraven 

individuální vyučovací plán. Speciální pedagog byl přítomen už pro ranní cestu do školy a 

odpolední cestu ze školy. Postupně Monika a Paolo zvládli sami cestu z domu na autobus, 

jízdu autobusem, cestu ze zastávky do školy a odpoledne cestu zpátky domů. Monika začala 

chodit na druhý stupeň (Orientation cycle) ve škole se 700 žáky, avšak začala chodit do 

speciální třídy pro děti se zdravotním postižením.  Její integrace probíhala tedy částečně, 

dívka trávila základní čas ve speciální třídě, ale na určité předměty, o přestávkách, do kroužků 

a na obědy chodila s ostatními dětmi. Plná integrace v běžné třídě probíhala zejména 

v hodinách tělocviku, vaření, ručních prací, hudební výchovy, zpěvu a kreslení a 2x za týden 

ve francouzštině. Monice tato zvolená cesta opravdu prospívala, byla moc spokojená. Pro 

Paola se situace vyvíjela jinak. Na druhý stupeň začal chodit do mnohem menší školy a ve 

škole byl integrován po celý den s výjimkou matematiky, francouzštiny a němčiny, kde byla 

pro něj výuka náročná. Po třech letech na 2. stupni byla nastolena otázka, co dál, jak bude 

vzdělávání dětí pokračovat, kam půjdou do učení. Děti by mohly pracovat v chráněné dílně, 

ale na to byly příliš malé a rodiče tomu nebyli nakloněni. Ve stejné situaci byly ještě další tři 

děti stejného věku. Tato skutečnosti donutila příslušný orgán kantonu začít uvažovat jiným 

způsobem. Výsledkem bylo to, že byla otevřena speciální třída na střední škole, která tyto děti 

vzdělávala a vychovávala pro jejich další povolání. Třídu vedl speciální pedagog. Studenti 

docházeli do školy tři dny v týdnu a zbývající dva dny měli praktické vyučování v podnicích. 

Cílem tohoto vzdělávání nebylo najít žákům zaměstnání, ale využít příležitost být s cizími 

lidmi, pro které je celá situace a trávení času s dětmi se zdravotním postižením nová, využívat 

prostředky hromadné dopravy, hovořit, naslouchat a být ve styku s ostatními zaměstnanci 

firmy, kteří je učí dovednostem budoucího povolání a zadávají jim úkoly. Monice forma 

tohoto vzdělávání velmi svědčila a po dvou letech začala navštěvovat výcvikové centrum pro 

osoby s intelektuálním handicapem (18-23 let). Jedná se o tzv. chráněnou dílnu, která vyrábí 

mýdla a bylinné přípravky. Součástí chráněné dílny je i obchod, který lidé s postižením sami 

vedou. Paolo začal po dvouletém vzdělávání pracovat na poloviční úvazek v restauraci jako 

pomocník kuchaře. V tomto případě se jedná o maximální pracovní zapojení. Rodiče, kteří se 

mu plně věnují, nechtěli, aby jejich syn navštěvoval speciální centrum, případně pracoval 



392 

 

v chráněné dílně, alespoň v současné situaci. Paolo je schopen částečné samostatnosti, v práci 

ho chválí. Má dobrou náladu a je plně integrován do prostředí, ve kterém žije a pracuje, 

zapojuje se rovněž do života místní komunity. 

Dva příklady ukazují reálné možnosti inkluzivního vzdělávání pro děti se zdravotním 

postižením. Cesta může být podobná cestě zdravých dětí, a tak končit v jejich dospělosti 

úplnou či alespoň částečnou integrací ve společnosti dospělých. V obou případech se jedná     

o volbu dětí a jejich rodičů. 

Inkluze poskytuje dětem postavení aktivního občana a navíc uspokojuje potřeby dětí podle 

jejich individuálních nároků. Pravdou je, že toto řešení inkluze vyžaduje notné úsilí, odvahu 

učinit změny ve školách a v jednotlivých třídách a velké úsilí a často i obětování pro učitele. 

A také řešení finančního ohodnocení pro asistenty, psychology a zainteresované pedagogické 

pracovníky. Značnou úlohu hraje také zájem rodiny.  
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6. Klima školy: situace v České republice  

Klima školy je v prvé řadě ovlivněno pedagogickými pracovníky, kteří působí na děti 4 - 8 

(někdy i více) hodin denně.
29

 Učitel podněcuje žáky k touze a zájmu o vědění, podněcuje úsilí 

dětí stát se potřebnými, uspět v kolektivu a uvědomit si svá práva. Žáci ovlivňují klima školy, 

ať už pozitivně, nebo negativně. Důležitým činitelem pro formování klimatu školy jsou také 

rodiče a jejich vztah ke škole: respekt, úcta nebo jejich neúcta ke škole a k pedagogům se 

mezigeneračně přenášejí na děti. Většinou souvisí s tím, jakou školu zažili oni. Pro pedagogy 

a školu by ve vztahu k rodičům mělo platit: chceme mít rodiče na své straně, pro klima školy 

je to velmi důležité. 

R. Čapek píše: „Klima školy je souhrn subjektivních hodnocení a sebehodnocení 

účastníků vzdělávání v dané škole, které se týká všech aspektů vzdělávání. Patří do něho 

jejich vzájemná komunikace a sociální vztahy, stejně tak jejich vnímání prostředí, prožitky a 

emoce a další sociální a psychologické procesy, které děje v této škole vyvolávají.“
30

 

„Nejkvalitnější a nejsprávnější škola je ovšem ta, kde jsou všichni spokojeni. 

Spokojená škole je koncepce, která předpokládá existenci suportivního klimatu ve škole a 

jednotlivých třídách. Vychází z premisy, že není nic důležitějšího než pozitivní vazby na 

školu, jak žáků a studentů, tak i pedagogů, neboť z tohoto základu se odvíjí i kvalitní 

vzdělávání a zodpovědná práce.“
31

  

 

6. 1 Pozitivní role pochvaly 

Pochvaly coby pozitivně motivované a cílené prostředky budování sebevědomí dítěte a jeho 

osobnosti jsou v našich školách někdy opomíjeny.  Ve Spojených státech se objevují ve 

školách, ve sborovnách, třídách a na chodbách plakáty s nápisem „100 and 1 way how to 

praise the child“. Nápisy učitelům na každém kroku připomínají, aby nezapomněli pochválit 

právě to dítě, na které dnes s pochvalou zapomněli nebo v hodině už nezbyl čas je pochválit.   

Z. Matějček k pochvalám připomíná: „Chválit dítě za každou maličkost, za každou 

drobnost z našeho pohledu třeba bezvýznamnou. Jednak to posiluje dětské sebevědomí a taky 

je to pro dítě velmi příjemný pocit, který by rádo opakovalo co možná nejčastěji, a proto se ze 

všech sil bude snažit dělat věci tak, aby za ně bylo chváleno. A budeme-li ho chválit i za to, 

                                                 
29

 Srov. VOJTOVÁ, V., Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita, 
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že to, co běžně dělá špatně, dnes udělalo o maličko lépe, můžeme se postupem času téměř 

úplně vyhnout trestům.“
32

 

 Chválení a oceňování dítěte působí jako hybná síla rozvíjení dobrého vztahu s dětmi. 

Jsou nutné pro zdraví vývoj dítěte, jeho motivaci, chuť pokračovat v učení a pozitivní zpětná 

vazba k práci dítěte. Hledejme u dětí to dobré, co se jim daří, a ukažme jim, že si jejich 

úspěchů vážíme. 

 Při chválení nelze zapomínat na ověřenou skutečnost, že pochvala může snadno 

sklouznout do manipulace. Je dobré nechat děti vnímat pozitivní důsledky svých dobrých činů 

a až po chvilce říci, že třeba my máme z výsledku také velkou radost. Tímto upřednostňujeme 

vnitřní motivaci dětí před vnější. Tedy aby věci dělaly dobře, protože to tak samy cítí, ne že 

chtějí pochvalu.  

 

6. 2 Tresty 

Ve škole se lze setkat se situací, kdy pedagogičtí pracovníci stojí před třídou bezmocní. 

Vyzkoušeli již všechny způsoby sankcí, ale použitá opatření nevyvolávají očekávané účinky; 

problémy ve třídě se nevyřešily, naopak se stupňují. Klima ve třídě se zpravidla používáním 

trestů zhorší, je narušena důvěra mezi pedagogem a žáky a vzájemná důvěra v kolektivu žáků. 

V takovém případě by měl pedagog požádat o pomoc psychologa, který provede diagnostiku 

třídy a intervenci. Tady se klade otázka, za jakých okolnosti trestat a jak trestat, aby to 

nevyvolalo nežádoucí následky. Nežádoucí účinky nastávají totiž zákonitě ze samé podstaty 

trestu. Pokud nakonec nejsou jejich důsledky tak markantní, je to proto, že se vedle trestů 

používaly i dobré výchovné postupy, které umožnily, aby se přece jen uplatnily hodnoty, 

které jsme dětem chtěli předat. Dá se říci, že jestliže z lidí, které v dětství trestali, vyrostli 

slušní lidé, bylo to i přesto, že je trestali, ne proto, že je trestali, jak se mylně předpokládá. Jen 

s lítostí myslíme na to, jaké možnosti se ve výchově v důsledku trestů promarnily. Jenže něco 

přece musí být. „Děti si nemohou dělat, co chtějí,“
33

 slyšíme, když argumentujeme proti 

trestům.                           

Z. Matějček o trestech napsal: „Tresty zastavují, ale nebudují.“
34

 Dotkl se tím 

mechanismu, kterým tresty působí: Trestem můžeme někoho přimět, aby udělal, co chceme, 

nebo nedělal, co nechceme. Mechanismus, kterým toho dosáhneme, je však založen na 

strachu, nikoliv na osvojování morálních hodnot. Tresty mohou být na první pohled velmi 
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účinné. Daň, kterou za ně platíme, je však příliš velká. Jedním ze základních úkolů výchovy je 

naučit děti dělat správné věci proto, že pochopily, že jsou správné, nikoliv proto, že se bojí 

trestu.“
35

  

 

6. 3 Hodnocení klimatu třídy a školy 

Pro evaluaci ve třídě a ve škole se nabízí řada forem. Nejvíce používané je zřejmě 

dotazníkové šetření. Jedním z uznávaných dotazníků pro měření klimatu školy je dotazník 

CFK Ltd. – Profil klimatu školy.
36

 Dotazník je flexibilní a lze ho přizpůsobit potřebám školy. 

Dalším důležitým zdrojem poznatků o klimatu třídy je nástroj MCI, který uvedli do české 

praxe J. Lašek
37

 a J. Mareš.
38

  

Čapek vytvořil pro školy na základě již prověřených metod měření multifunkční 

tabulku,
39

 která využívá několik nástrojů měření a po vyhodnocení přináší realistický obraz 

klimatu školy. 
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Čapek dále navrhuje, aby se alespoň jedenkrát za pololetí uskutečnilo měření klimatu 

školy ve dvou základních předmětech. Pro třídní učitele doporučuje provést jednou ročně 

vztahovou a individuální sociometrii v jejich třídě. Sociometrie školní třídy je totiž důležitá 

pro získání informací o vztazích mezi žáky. Sociometrické šetření poskytuje pedagogům 

informace pro prevenci a řešení šikany. Klima třídy je možné zjišťovat i dalšími metodami, 

např. pozorováním, rozhovorem, formou hry, v komunitním kruhu nebo diskuzí. 

Etopedická diagnostika se zaměřuje na zjištění příčin nežádoucího chování, což mohou být: 

závažná porušování kázně ve škole (žáci nedodržují školní řád, neplní své povinnosti), dále 

sem patří drzé chování k pedagogickým pracovníkům, krádeže a lži, agresivní chování ke 

spolužákům, které může vrcholit šikanou, a také rasismus a xenofobie. 

 Hlavní oblast Kritéria Nástroje 

a) podmínky ke 

vzdělávání 

• spokojenost rodičů  

• spokojenost žáků 

• dotazník rodičům 

• evaluace nástrojem „Dotazník 

školního prostředí“ 

b)  průběh vzdělávání  • spokojenost ředitele školy   

  s kvalitou vzdělávání      

• spokojenost žáků 

• hospitace a její výsledky 

• projektivní techniky (skupinové  

  rozhovory) 

• nástroje na měření vztahů mezi žáky 

  (sociometrie) 

• měření klimatu ve třídách (MCI, 

CES) 

• měření komunikačního klimatu 

(CCQ) 

  apod. 

c) 
podpora školy, 

spolupráce 

• spokojenost s rodičů dotazník rodičům 

d) výsledky 

vzdělávání 

• obecné dovednosti 

• dosažení cílů zákl. 

  vzdělávání 

• analýza výstupu -  hodnocení žáků 

e) řízení školy, DVPP • spokojenost rodičů 

• spokojenost učitelů s vedením  

• plnění priorit DVPP 

• dotazník rodičům 

• dotazník OCDQ-RS 

• analýza dokumentace školy 

f) kvalita 

pedagogického 

sboru 

• spokojenost ředitele 

• spokojenost žáků 

• spokojenost rodičů 

• nástroje OCDQ-RS nebo HSU 

• dotazníky na měření klimatu 

• dotazníky rodičům 

g) úroveň výsledků 

práce školy 

• spokojenost rodičů 

• dosažené dobré výsledky 

• dotazník rodičům 

• SWOT analýza činnosti školy 

h) celková kvalita 

školy 

• mnoho různých kritérii • vlastní nástroj vytvořený 

pedagogickým 

  sborem 

• nástroj CFK Ltd. 
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Etopedická diagnostika se uskutečňuje formou: 

dotazníku,  

rozhovoru, 

projektivními technikami, 

sociometrickým šetřením, ve kterém zjišťujeme sociální klima ve třídě, vztahy se spolužáky a 

dynamiku skupiny, 

nedílnou součástí etopedické diagnostiky je také spolupráce s rodinou žáka. 

 

Škola i školní třídy vytvářejí v rámci klimatu složitý sociální svět. Žáci přicházejí do 

školy z rozdílného rodinného prostředí, lišícího se socioekonomickými podmínkami. Ve škole 

se mohou setkat děvčata a chlapci různé národnostní totožnosti i různého náboženského 

vyznání.  Škola a třída jsou formami společenského soužití. Každý žák má ve třídě určitou 

sociální roli. Ke zjištění sociálních rolí je jednou z metod sociálně psychologické diagnostiky 

dotazník vypracovaný V. Hrabalem.
40

 Dotazník je určen pro diagnostiku vztahů a interakcí ve 

třídách na druhém stupni základních škol a na středních školách. Pomocí tohoto dotazníku se 

získávají informace o vztazích ve třídě, o dynamice skupiny a také o tom, co se ve třídě děje. 

Dotazník jako evaluační nástroj přináší pedagogovi obraz o ideálech, hodnotách a sociálních 

pravidlech třídy jako celku, jakož i informace o jednotlivých malých skupinách ve třídě.  

 

6. 3. 1 Podpora dobrého klimatu školy a třídy 

Adaptační kurzy 

V měsíci září se na školách uskutečňují adaptační kurzy. Na Základní škole Boskovice vedla 

adaptační kurzy školní psycholožka Mgr. Martina Dršková. Použila aktivity, které mohou 

následně využít pedagogové, jedná-li se například o nový kolektiv třídy. Adaptační kurz 

slouží  k poznání formujících se vztahů ve třídě.  Během kurzu se psycholožka soustředila na 

seznámení spolužáků, zjišťování vzájemné spolupráce a role žáků ve skupině. Využila také 

techniku „Dobrá třída“.
41

Adaptační hodiny předpokládají, že na ně naváže třídní učitel při 

formulování pravidel se žáky, a tak bude dále působit na vztahy ve třídě.  

 

 

 

                                                 
40

 HRABAL, V., Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989. 
41

 LAZAROVÁ, B. Dobrá třída. In Vybrané metodiky práce školních psychologů I. 1. vyd. Praha: IPPP ČR, 

2001, s. 20-23. 
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Dotazníkové šetření 

V další fázi provedla školní psycholožka dotazníkové šetření, jehož výsledky zpracovala pro 

využití vedení školy, jednotlivých třídních učitelů a třídních kolektivů. Ti budou se získanými 

informacemi dále pracovat. Do dotazníkového šetření byly vybrány především otázky, které 

se přímo týkají klimatu třídy a školy, případně je ovlivňují.  

 

Klima třídy a školy z pohledu žáků: 

 

a) Stručný popis školy 

Základní škola se nachází v menším městě (do 12 tisíc obyvatel). Je složena ze tří 

odloučených pracovišť. Na každém pracovišti je první i druhý stupeň. Všechna pracoviště se 

řídí společným školním vzdělávacím programem. Školu navštěvuje celkem 1135 žáků. 

Školu navštěvují i žáci z Dětského domova Boskovice. Z žáků jiných národností jsou 

ve třídách zastoupeny především vietnamské a romské děti, děti ostatních národností pouze 

v ojedinělých případech. Školu navštěvují i děti z rodin s nízkým socioekonomickým 

statusem. Škola integruje několik dětí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 

 

b) Volba nástrojů 

Nástroje byly voleny tak, aby ukazovaly především sociální a vztahové složky 

klimatu.  Proto byly zkoumány vzájemné vztahy žáků ve třídě a vztahy mezi učiteli a žáky.   

U starších dětí byly zjišťovány názory na celou školu. 

Zaměřili jsme se především na otázky z oblasti suportivního a bezpečného klimatu ve 

škole a školní třídě. Ve výstupech jsou především uvedeny škály a otázky, u kterých lze 

předpokládat, že přímo souvisejí s prožíváním bezpečného a organizovaného školního 

prostoru, ukazují na míru spolupráce/napětí mezi jednotlivými aktéry školního klimatu: žáky 

a učiteli, případně vedením školy a nastavenými formálními i neformálními hodnotami           

a pravidly školy (kultura školy). Dotazníky vyplňovaly pouze děti. Učitelé ani rodiče se 

k otázkám klimatu školy v tomto vzorku nevyjadřovali. 

Na prvním stupni jsme použili dotazník Naše třída (MCI – my classroom inventory) 

autorů J. B. Frasera a D. L. Fishera
42

. Zaměřuje se především na klima uvnitř třídy a zabývá 

se pěti oblastmi:  

 

                                                 
42

 FRASER, B., J. a FISHER, D., L., Using short form of classroom climate instruments to assess and improve 

classroom psychosocial environment. Journal of Research in Science Teaching, 1986. 
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1. Spokojenost ve třídě: zjišťujeme vztah žáků k jejich třídě, míru uspokojení z pobytu 

    ve škole.  

2. Třenice ve třídě: zjišťujeme komplikace ve vztazích mezi žáky, míru a množství  

    napětí a sporů, rvaček a nevhodného chování.  

3. Soutěživost ve třídě: zjišťujeme konkurenční vztahy mezi žáky, míru snahy po  

    vyniknutí, prožívání školních neúspěchů.  

4. Obtížnost učení: zjišťujeme, jak žáci vnímají nároky školy, nakolik se jim učení zdá 

    obtížné, namáhavé.  

5. Soudržnost třídy: zjišťujeme míru přátelských a nepřátelských vztahů mezi žáky,  

    míru pospolitosti dané třídy.  

 

Na otázky děti odpovídaly buď ANO (3 body) nebo NE (1 bod).  

 

Druhý dotazník je jedním z výstupů projektu „Cesta ke kvalitě“.
43

 Jedná se o dotazník 

Klima školy - soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče (1. revidovaná verze), autoři           

J. Mareš, S. Ježek, H. Grecmanová, M. Dopita (2012). Revidovaná verze prošla statistickou 

položkovou analýzou a odstraněním nadbytečných položek. Je určen pro žáky 2. stupně          

a zabývá se klimatem školy. Používá 5 dílčích škál a jednu celkovou. Celkové hodnocení 

klimatu žáky pokrývá všechny dílčí škály:  

 

1. škála se zabývá hodnocením prostředí školy: spokojenost s materiálním vybavením,  

    čistotou ve škole, vzhledem okolí školy.  

2. škála popisuje pozitivní hodnocení učitelů – vnímanou podporu: pomoc s problémy 

    ve výuce, ale i v osobní rovině, přehled o učivu a respekt k žákům.  

3. škála naopak zobrazuje negativní hodnocení učitelů: strach z učitelů, nadržování,  

    nezajímavost výuky.  

4. škála zobrazuje pozitivní hodnocení učení ve škole – učení mě baví: prožívané  

    školní úspěchy, prostor ukázat své dovednosti, zájem o učení.  

5. škála se zabývá vnímanou oporou a vztahy se spolužáky.  

 

Žáci odpovídali na čtyřbodové škále: nesouhlasím (1 bod), spíše nesouhlasím (2 body), spíše 

souhlasím (3 body), souhlasím (4 body). 

                                                 
43

 http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-

esf/cesta_ke_kvalite.ep/?PHPSESSID=1136f142102bc151d492940589d729cd. 
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c) Vzorek tříd 

Z každé budovy bylo vybráno po jedné třídě ze 3. – 9. ročníku. Celkem 21 tříd (z 50). 

Dotazníky nakonec vyplnilo 195 žáků z 1. stupně a 274 žáků z 2. stupně. Celkem tedy 469 

žáků. Jde o poměrně rozsáhlý vzorek, který však představuje přibližně polovinu žáků celé 

školy. Výsledky je tedy nutno brát jako orientační s možností odlišností. To se týká především 

1. stupně, kde je dotazník zaměřen na témata, která se mohou u jednotlivých tříd výrazně lišit. 

 

d) Výsledky prvního stupně 

Tabulka č. 1 přehledně ukazuje jednotlivé průměry a směrodatné odchylky škál. 

 

 

 průměr 

směrodatná 

odchylka min - max 

1. Spokojenost ve třídě 12,49 2,40 5 až 15 

2. Třenice ve třídě 9,30 3,62 5 až 15 

3. Soutěživost ve třídě 11,11 3,01 5 až 15 

4. Obtížnost učení 7,79 2,40 5 až 15 

5. Soudržnost třídy 10,45 3,44 5 až 15 

 

Tabulka č. 1 

 

1. Spokojenost ve třídě 

Hodnoty za celou školu jsou velmi vysoké. Třída je pro děti důležitým místem, kde se 

chtějí cítit dobře a ve většině případů se tak skutečně děje.  V individuálních případech se        

u konkrétních tříd vyskytují velmi nízké hodnoty. Což je zpráva pro třídního učitele, aby 

situaci analyzoval, identifikoval možné příčiny obtíží dítěte (nezvládá nároky třídy, je 

vyčleněno z kolektivu,…) a pokusil se je dle možností kladně ovlivnit. 

 

2. Třenice ve třídě 

Míra napětí a třenic ve třídách je relativně nízká, avšak rozptyl hodnot (směrodatná 

odchylka) je celkem vysoký. Ukazuje to, že se ve výsledcích jednotlivé třídy odlišují.            

V některých třídách je úroveň vzájemných třenic vyšší, v jiných naopak hodně nízká. Což 

může souviset se skladbou žáků a jejich individuálními zvláštnostmi, které na sebe ve 
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skupinové dynamice narážejí. To klade zvýšené nároky na třídního učitele, aby se dětem         

v oblasti vztahů více věnoval a dění ve třídě korigoval. 

 

3. Soutěživost ve třídě 

Soutěživost je ve třídách spíše vyšší. Celkově lze tedy usuzovat, že škola pracuje          

s navyklým způsobem hodnocení a výkonové motivace pomocí soutěží, srovnávání se 

stanoveným výkonem (normativní hodnocení), chválením za odvedenou práci, méně pak za 

samotnou snahu. Děti tyto hodnoty přijímají a následně ve svých postojích zvnitřňují. 

 

4. Obtížnost učení 

Tato škála má velmi nízkou hodnotu. Což je překvapivé vzhledem k neustále se 

rozrůstajícím osnovám učiva na prvním stupni. Je vidět, že i přesto má učitel na 1. stupni více 

možností, jak s dětmi procvičovat obtížnější látku než na 2. stupni.  Děti vnímají obtížnost 

učení jako nízkou, cítí se být kompetentní ke zvládání nároků, které jsou na ně kladeny.          

V individuálních případech je hodnota naopak vysoká. To může souviset s úrovní 

rozumových schopností, rodinným prostředím, které se podílí na školní přípravě. Tyto děti 

potřebují od rodiny a učitele více podpory, delší čas na procvičení a další podpůrná opatření. 

 

5. Soudržnost třídy 

Hodnota této škály je mírně vyšší, avšak rozptyl hodnot (směrodatná odchylka) je 

celkem vysoký. Mezi jednotlivými třídami jsou rozdíly. To souvisí se skupinovou dynamikou 

jednotlivých tříd a škálou „třenice ve třídě“. Kolektivy, které se vnímají jako "soudržné", 

budou mít ve své třídě méně třenic nebo je budou schopny s pomocí třídního učitele rychle                

a efektivně řešit. Učitel je na 1. stupni klíčovou osobou, která má možnosti a nástroje, jak 

soudržnost a vzájemnou toleranci odlišností mezi žáky podporovat, a tak vytvářet příznivé       

a inkluzivní prostředí pro všechny žáky.  

 

e) Výsledky druhého stupně 

Tabulka č. 2 ukazuje přehledně výsledky jednotlivých škál dotazníku. Tabulka č. 3 

se detailněji zaměřuje na otázky, které popisují psychosociální klima – vztahy se spolužáky, 

učiteli a vztah k celé škole.  
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 průměr 

směrodatná 

odchylka 

min - 

max 

Průměr 

převedený 

na hodnotu 

1 - 4 

1. Hodnocení prostředí školy 19,90 3,84 6 až 24 2,84 

2. Pozitivní hodnocení učitelů 

    - podpora 16,04 4,14 6 až 24 2,67 

3. Negativní hodnocení učitelů 14,04 3,60 6 až 24 2,34 

4. Učení mě baví 18,30 3,61 6 až 24 3,05 

5. Opora a vztahy 12,52 3,22 5 až 20 2,5 

6. Celkové hodnocení 52,64 9,61 18 až 72 2,92 

 

Tabulka č. 2 – Výsledky jednotlivých škál 

 

1. Hodnocení prostředí školy 

Prostředí školy hodnotí žáci poměrně kladně. Existují pravděpodobně drobné rozdíly 

mezi budovami (např. negativně jsou na jedné budově hodnoceny zastaralé dívčí záchody, na 

které se při plánovaných investicích dostane později), ale všeobecně převažuje nad materiální 

vybaveností a zázemím školy spokojenost dětí s klimatem školy a třídy. 

 

2. Pozitivní hodnocení učitelů - podpora 

V pozitivním hodnocení učitelů se žáci pohybují na kladné škále hodnocení. Vnímají 

podporu především v otázkách výuky - oceňují přehled učitelů v tom, co učí, vnímají možnost 

se s učiteli radit o problémech výuky. Kriticky vidí učitele v otázkách, zda dodrží to, co slíbí, 

a postrádají oporu při pochopení a řešení osobních problémů. Směrodatná odchylka je 

poměrně vysoká, existují tedy významné rozdíly mezi jednotlivými třídami a stylem práce 

jednotlivých vyučujících. 
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3. Negativní hodnocení učitelů 

V negativním hodnocení učitelů se žáci pohybují přibližně uprostřed rozsahu možných 

hodnot. Vadí jim vnímané nadržování, nuda a jednotvárnost při vyučování a orientace učitelů 

na výsledky (známky), ne na snahu. Relativně spokojení jsou s tím, jak učitelé učivo vysvětlí, 

a nevyjadřují výrazně, že by se učitelů báli. 

 

4. Učení mě baví 

Když se žáci zamýšlejí nad vlastním učením, jsou poměrně pozitivní. O učení mají 

zájem, vnímají, že ve škole mohou ukázat, co umí, a vlastní úspěch je těší. Méně pozitivně 

hodnotí možnost zapojovat se do diskuze při vyučování, nicméně tuto možnost ve vyučování 

využívají, je-li příležitost. 

 

5. Opora a vztahy  

Tato škála ukazuje celkem zajímavé výsledky. Pohybuje se sice zhruba v polovině 

možného rozsahu hodnot, ale jednotlivé otázky je mají odlišné. Děti vnímají kladně, že se 

mohou se spolužáky poradit o učení, pokud něco nevědí, a že mají alespoň jednoho 

spolužáka, kterému se mohou svěřit. Nemyslí si však, že mohou před spolužáky přiznat svoji 

chybu, spolehnout se na druhého, pokud něco potřebují, a příliš dobře nehodnotí ani vzájemný 

respekt a uznání. Domníváme se, že toto může souviset s běžným nastavením na současném 

2. stupni základní školy. Oproti 1. stupni chybí stabilní a dlouhodobá péče o vztahy ze strany 

učitelů, kteří nemají na žáky tolik času a jsou orientování především na vyučování a výkony 

(v podobě známek, účasti na soutěžích apod.). Děti jsou navíc v tomto věku k sobě kritické, 

jsou zvyklé se porovnávat a školní prostředí jim v tomto nahrává a formuje je. Důvěru a oporu 

tak získávají především z blízkých kamarádských vazeb, ne z širšího sociálního okolí.  

 

V následující tabulce jsou kladné hodnoty zvýrazněny tučně a záporné hodnoty 

kurzívou. Čím více se hodnoty od čísla 2,5 blíží k číslu 4, tím pozitivnější. Čím od čísla 2,5 

k číslu 1, tím negativnější. Tabulka sdružuje jednotlivá prohlášení (věty), které popisují 

některé aspekty vztahů mezi žáky a učiteli. 

Kladně lze hodnotit, že ve vzájemných vztazích děti málo souhlasily s tvrzením „mám 

strach z některých spolužáků“. Ačkoliv vnímané sociální klima je spíše nižší, žáci vnímají, že 

před spolužáky nemohou přiznat vlastní chybu a není na ně spolehnutí, ale nevyjadřují ze 

spolužáků trvalé obavy. Stejně tak nevyjadřují, že by měli strach z některých učitelů, v datech 

se vyskytly spíše výjimky, které naopak vyjadřovaly strach z konkrétních vyučujících. Dětem 
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však chybí výrazněji pociťovaný respekt ze strany učitelů i vzájemný respekt a tolerance ze 

strany spolužáků. U učitelů žáci hledají především pomoc a podporu při zvládání školních 

situací a učiva. Méně často jsou ochotni obracet se na učitele se svými osobními starostmi, 

ačkoliv právě škola bývá místem, kde se závažnější rodinné nebo osobní problémy zjistí jako 

první. Žáci vnímají pozitivně, že mají ve škole možnost ukázat, co umí, a vyjadřují se kladně 

ke své docházce do této konkrétní školy. Myslí si, že ve srovnání s okolními školami má 

právě jejich škola dobré jméno. 

 

Mám strach z některých spolužáků. 1,63 

Před spolužáky mohu přiznat svoji chybu. 1,65 

Na všechny spolužáky se mohu spolehnout. 1,83 

Bojím se některých učitelů. 2,08 

Se spolužáky se vzájemně uznáváme. 2,29 

U učitelů mohu hledat pomoc při řešení osobních problémů. 2,3 

Myslím, že nás učitelé respektují. 2,52 

Učitelé oceňují pouze mé znalosti, ne snahu. 2,58 

Učitelé mají pochopení pro mé problémy. 2,61 

Učitelé mi pomáhají s řešením problémů ve škole. 2,88 

Ve škole mám možnost ukázat, co umím. 3,14 

U učitelů mohu hledat pomoc při řešení problémů s učením. 3,14 

Jsem rád/a, že chodím do této školy. 3,45 

Myslím, že má naše škola ve srovnání se školami v okolí dobré jméno. 3,49 

 

Tabulka č. 3 - Celkové hodnocení 
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7. Příklady dobré praxe z České republiky 

Kapitola obsahuje případové studie, které zpracovali pedagogičtí pracovníci Základní školy a 

Mateřské školy Brno, Merhautova a Základní školy Boskovice. Samozřejmě neuvádíme pravá 

jména dětí. 

 

Miluška - inkluzivní vzdělávání dítěte se zdravotním postižením
44

 

Zdravotní situace: Dívka prodělala po narození dětskou mozkovou obrnu, chodí s oporou 

francouzských holí, má lehce narušenou jemnou motoriku. Oslabena je schopnost koncentrace 

pozornosti, v práci s ní je třeba volnější pracovní tempo. Intelektové předpoklady jsou 

v pásmu inferiority. I při práci dle IVP je prognóza školní úspěšnosti dívky ve vyšších 

ročnících nejistá.  

Situace ve škole: Miluška byla integrována do 1. třídy školy v roce 2003.  Předtím 

navštěvovala dva roky speciální mateřskou školu. Milušce byla přidělena již v 1. třídě 

asistentka pedagoga, která jí pomáhala při přípravě pomůcek, psaní, kopírování a přípravě 

pracovních listů, v tělesné výchově s Miluškou dělala rehabilitační cvičení, průběžně potom 

trénink vizuomotorické koordinace a připravovala pomůcky a cvičení pro rozvoj jemné 

motoriky. Také jí dělala doprovod na akcích školy a pomáhala jí se začleněním do dětského 

kolektivu. Miluška byla od začátku velmi společenská, srdečná a veselá holčička, která byla 

za všechno vděčná a nikdy nebyla nespokojená a mrzutá. Žila s matkou a podstatně starším 

otcem v rodině, kde příliš podnětů nebylo. Miluška do té doby nikdy nebyla v kině, divadle 

nebo na výletě, i když auto měli a tatínek ji vozil každé ráno do školy, protože byl v důchodu. 

Na prvním stupni prospívala dobře, největší problémy měla v matematice, ale vždycky se 

snažila mít pěkné známky. Největším oříškem byly v té době přesuny na různé akce. Matka 

nám na ty dny poskytovala kočárek, který se velmi těžce ovládal. Miluška s paní asistentkou 

musely vyrážet vždy mnohem dříve než ostatní děti. SPC radilo matce, aby si zažádala           

o invalidní vozík, ale ta nebyla schopna si žádost vyřídit. Ve 3. třídě Milušce zemřel otec        

a dívku začala do školy doprovázet pěšky babička. Cestu zvládala Miluška docela dobře, 

protože to nebyla velká vzdálenost, při které by se vyčerpala. Při přechodu na vyšší stupeň 

žádné problémy nebyly, protože jádro třídy zůstalo stejné. Žáci byli na Milušku zvyklí            

a věděli, jak jí mají pomáhat. Nově příchozí žáci se tomu rychle naučili. A navíc mezi 

Miluškou a dvěma novými dívkami vzniklo přátelství. Začaly se navštěvovat i mimo školu, 

začaly spolu slavit narozeniny apod. Aby se Miluška mohla účastnit všech akcí i mimo 
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Boskovice, zakoupila škola invalidní vozík, který se dal složit do autobusu nebo vlaku. 

Miluška tak nebyla vyloučena z třídního kolektivu a se třídou absolvovala školní výlety          

a exkurze. Na konci 7. ročníku byla Miluška na vyšetření v SPC a bylo zjištěno postižení více 

vadami (LMR – lehká mentální retardace). Dívku bylo třeba začít vzdělávat podle ŠVP 

vycházejícího z RVP pro žáky s mentálním postižením. Miluška se po celou dobu docházky 

na vyšší stupeň docela dobře učila. V probraném učivu šla nad rámec svého vzdělávacího 

programu, protože byla velmi dobrá čtenářka a čtení měla jako koníček. Také její kamarádky 

jí hodně s učením pomáhaly. Navíc byla snaživá a pilná a učit se chtěla. Dnes studuje na SŠ 

při Kociánce v Brně obor Vedení domácnosti, bydlí na internátě a sama do Brna jezdí. Když 

mají volno, přijde se podívat za námi do školy. Je z ní sebevědomá mladá slečna, která má 

přítele a žije tak jako všechny ostatní dívky v jejím věku. 

 

Maruška - inkluzivní vzdělávání dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí
45

  

Zdravotní a sociální situace: Marušce je 16 let, navštěvuje 9. třídu. Narodila se jako páté dítě 

starším sociálně slabým rodičům. Problémy nastaly již na prvním stupni, kde byla postupně 

odesílána na různá vyšetření, až jí na neurologii diagnostikovali syndrom ADHD. Měla 

problémové chování, špatné rodinné zázemí (byl problém s oblečením – většinou obnošené 

nebo darované), nechodila ve škole na obědy (z domova si nosila jen malé svačiny), rovněž 

mezi spolužáky nebyla oblíbená. Učení jí dělalo problémy, opakovala 2. třídu. Již na prvním 

stupni byly paní učitelky kontaktovány OSPODem a o dívce podávaly písemné zprávy.  Její 

situace se čas od času zlepšila, když zrovna tatínek dostal na chvíli práci. Maminka pracovala 

pravidelně v dělnické profesi. Po příchodu Marušky na druhý stupeň se situace vzhledem 

k třídnímu kolektivu rok po roce zlepšovala – ostatní děti si tím, jak dospívaly, začaly 

uvědomovat, že Maruška za řadu věcí nemůže. Přesto se i tam objevily různé problémy a 

někdy i šarvátky. Situace vyvrcholila v loňském školním roce, když byla Maruška v 8. třídě. 

Nejdříve si děti i vyučující začali všímat, že Maruška nosí pořád dokola dvě trička a rifle, poté 

už věci začaly být i špinavé a Maruška hubla. Maruška se svěřila třídní učitelce, že mají 

dočasné problémy s bydlením, sama že přespává u sourozenců a její rodiče u svých známých. 

Krátce na to se odehrála epizoda s odcizením šedesáti korun v hodině tělesné výchovy. 

Intervenčními rozhovory se přišlo na to, že peníze mohla odcizit jedině Maruška, dívka se 

k tomu potom přiznala. Řekla, že za peníze koupila pro sebe a rodiče večeři, půlku chleba a 

salám. Otec, který byl pozván do školy, vrátil peníze a řekl, že se do tří týdnů budou stěhovat, 
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protože dostali obecní byt, ve kterém bude mít Maruška svůj samostatný pokoj. Nedlouho po 

této epizodě se do školy dostavila neznámá paní, která začala vyprávět příběh Marušky zase 

z jiné strany. Rodiče Marušky prý přespávají u známých nebo po tramvajích. Marušku si ze 

soucitu vzal k sobě její dospělý syn, který bydlí ve dvoupokojovém bytě ještě se svým 

dědečkem. A zmiňovaná paní již nějakou dobu živila nejen svého otce a syna, ale i Marušku. 

Na základě tohoto zjištění třídní učitelka okamžitě kontaktovala OSPOD, paní ředitelka zase 

Klokánek. Situace se napravila již za několik dnů. Marušce bylo zajištěno bydlení nejdříve 

v Krizovém centru, kde strávila asi 4 měsíce, poté byla umístěna do dětského domova. 

V obou zařízeních se Marušce líbilo, dostala najíst a napít, nebyla jí zima, měla někde svůj 

kout. V dětském domově je Maruška stále, je tam spokojená, přibrala na váze a stouplo jí 

sebevědomí. Se svými rodiči se pravidelně setkává – oni za ní do domova dojíždějí nebo se 

setkávají po škole. 

 

Petr - dítě v riziku
46

 

Petr navštěvuje v současné době 6. třídu. Do 5. třídy naší školy přišel v dubnu 2012 

z iniciativy OSPODu – Petrovi by pomohla změna prostředí i kolektivu. Petr je romské dítě, 

má další dva sourozence a spolu s maminkou ho vychovává její druh. V rodině prý vládnou 

velmi napjaté vztahy mezi dětmi, matkou i druhem. Rovněž z iniciativy paní kurátorky a 

matky byl Petr odeslán na tříměsíční pobyt do Help Me, který absolvoval v loňském školním 

roce, kdy byl v 6. třídě. Z tohoto zařízení se vrátil na konci listopadu loňského roku. Krátce 

nato se našel na dívčím WC sebevražedný dopis na rozloučenou. Šetřením jsme zjistili, že 

pisatelem je právě Petr. Poté Petr absolvoval pobyt na různých klinikách dětské psychiatrie. 

Odtud se vrátil v květnu loňského školního roku.  V té době začaly stížnosti na Petrovo 

chování – vyvolává šarvátky, ale tak, aby z toho jako poškozený vyšel právě on. I když je Petr 

(i přes své rodinné zázemí) velmi chytrý, zhoršil se jeho prospěch natolik, že propadl. 

V letošním roce tedy opakuje 6. ročník. Do nové třídy Petr nezapadl – pro jeho hrubé chování 

napsaly dvě maminky spolužáků stížnost třídní učitelce. Ta situaci řešila a zjistilo se, že Petr 

obě šarvátky opravdu vyvolal. Následovaly intervenční pohovory, poté se situace 

konzultovala s odborníky v PPP. V současné době je třída součástí intervenčního programu 

v PPP, školní psycholožka analyzuje sociometrii a klima třídy. Kurátorka nastínila nové třídní 

učitelce Petrovu složitou situaci i s tím, že zřejmě právě pobyty v různých zařízeních 

zapůsobily na Petra úplně opačně, než by měly, a že by další pobyt v podobném zařízení 
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Petrovi uškodil. Proto se zvolil postup – soužití s novou třídou. Situace ve třídě se pomalu 

mění k lepšímu – Petr je opravdu chytrý a nadaný, čímž u ostatních spolužáků budí respekt. 

Rovněž se pomalu začíná sžívat s novou třídou a nová třída s Petrem. Nadále trvá spolupráce 

s třídní učitelkou, s kurátorkou a spolupráce školní psycholožky s Petrem. Intervenční 

program v PPP snad trochu napoví, jak dále pracovat se třídou jako celkem i s Petrem 

samotným. Rovněž rodinná situace v sociální oblasti se u Petra změnila k lepšímu, rodina 

dostala nový byt. 

 

Příběh inkluze vietnamských chlapců
47

  

Do 3. třídy základní školy nastoupili po prázdninách dva chlapci, kteří přišli do České 

republiky se svými rodiči. Ti přijeli do našeho města za prací za svými vietnamskými přáteli. 

Chlapci, bratři osm a devět let, neuměli česky. Od příchodu do školy se s nimi paní učitelka 

učila český jazyk, slovíčka, mluvnici, výslovnost, čtení atd.  Chlapci byli velmi snaživí, a tak 

brzy porozuměli i výkladu paní učitelky v hodinách, zdokonalovali se ve výslovnosti              

a chápali postupně i výklad učitelů v jiných předmětech. I když nebyli stejně staří, chodili 

společně do jedné třídy, učili se společně. Dokonce postupně doučovali i své rodiče v českém 

jazyce. Rodiče se školou spolupracovali, ale jejich jazyková neznalost často vedla k situaci, že 

chlapci museli svým rodičům překládat požadavky a úkoly od paní učitelky. Proto chlapci 

chodili s rodiči i na rodičovské schůzky.  Mezi dětmi si časem našli také kamarády a postupně 

se s přechodem na druhý stupeň častěji zapojovali i do mimoškolních aktivit, chodili se 

spolužáky do sportovních klubů, soutěžili za školu. Občas se vraceli domů do své rodné vlasti 

a potom dětem vyprávěli, např. o Vánocích, jak u nich probíhají tyto svátky, jaké mají tradice, 

dětem ukazovali fotografie své rodiny – babičky, dědečka, bratranců a sestřenic. Spolužáci se 

jich samozřejmě ptali na různé zážitky a odlišnosti života dětí ve Vietnamu. 

           Po ukončení docházky na základní škole odešli oba chlapci se svými spolužáky             

a kamarády na střední školy. V současné době se připravují na maturitní zkoušku a přátelství 

s českými spolužáky stále trvá. 
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Příběh chlapce z Barmy
48

  

Do 9. třídy přišel chlapec, který od svých deseti let bydlel v České republice. Chodil do jiné 

základní školy, kde musel překonávat prvotní jazykovou bariéru. Po změně bydliště se dostal 

v 9. třídě mezi nové spolužáky. Do třídy zapadl velice rychle, neboť se ho v  prvních dnech 

ujali spolužáci, kteří asi nejvíce chápali, jak se v nové třídě cítí. Jedním z nich byl  chlapec, 

který také přišel jako nový do této třídy. Tatínka má cizince a jezdí za ním každé prázdniny. 

Druhý chlapec, který mu pomáhá, je chlapec z dětského domova.  A tak se za první měsíc se 

třídou skamarádil, chodí s hochy do posilovny, s děvčaty si povídá a vůbec jim nevadí, že je o 

dva roky starší. Nejvíce spolužáci poslouchali, když v jedné z prvních seznamovacích aktivit 

vyprávěl o tom, jak ve své zemi chodil do školy jen někdy, protože škola stála rodiče moc 

peněz. Má ještě čtyři sourozence a volný čas netrávil zábavou ani sportováním, ale prací na 

poli. 

 

Příběh šikany s dobrým koncem
49

  

Tento příběh se rozvíjel pomaloučku, nepozorovaně, vlastně před očima pedagogů. Začal již 

někdy na prvém stupni základní školy, asi v 5. třídě. V kolektivu třídy byla dívka, která si 

moc nevěřila, byla tichá a neprůbojná. S učením neměla problémy, proto nebyla pro paní 

učitelku ničím nápadná. Neměla ale moc kamarádek. Aby si je získala, nabízela různé 

„služby“, např. uklízela třídu za ty, co měli službu, mazala za ostatní tabuli a dělala jiné 

drobné úsluhy. Ona to také tak ze začátku myslela. Jenomže ostatním spolužákům se začalo 

líbit, že za ně všechno dělala. Později už to dělala ne sama ze svého rozhodnutí, ale protože to 

od ní spolužáci vyžadovali. A s přechodem na druhý stupeň, kdy do třídy přišli noví 

spolužáci, se tento jev začínal rozvíjet ve větším rozsahu. Už to nebyly jen drobné služby       

a úklid třídy, ale už musela spolužákům a spolužačkám nosit čokolády, později dávat i peníze, 

kupovat svačinu. Také občas proběhlo fyzické napadení, podražení nohou, šťuchání,… Nikdo 

z dospělých si toho ale nevšiml, ani dívka si nikde nestěžovala, ani rodiče nic neřešili.  A třída 

si již zvykla, že tato dívka ve třídě vše udělá. Situace se stále zhoršovala a dívka byla nucena 

do stále horších situací a služeb ve třídě. Jednoho dne v zimě se děvčata s paní učitelkou 

domluvily, že půjdou na zimní stadion bruslit. Vyrazily společně od školy, nesly si brusle. 

Dívka nesla dva, možná i tři batůžky. Když se paní učitelka ptala proč, dívka i ostatní děvčata 

odpověděly, že to tak chce. Cestou se však tato dívka potřebovala zastavit za svým tatínkem, 

který pracoval ve službách, aby si od něj vzala volnou vstupenku na zimní stadion. Paní 
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učitelka se nabídla, že té dívce vezme batoh, aby si mohla zaběhnout za tatínkem. S tím dívky 

nepočítaly.  Batoh byl mimořádně těžký. Paní učitelka se do batohu podívala a nevěřila svým 

očím. V batohu byla kromě bruslí i těžká starodávná litinová žehlička, kterou, jak se později 

zjistilo, jí tam daly spolužačky, aby byl její batoh co nejtěžší. A tím se tento případ otevřel. 

Zjistily se další souvislosti, další zlomyslnosti, které spolužačky své „kamarádce“ prováděly, 

co všechno jim musela nosit atd.  Celý příběh měl šťastný konec. Po vyšetření a vysvětlení 

celého případu, po potrestání aktérů, po mnoha rozhovorech a jednáních s rodiči spolužáci 

pochopili, že jejich chování nebylo v pořádku, omluvili se a nakonec s touto dívkou byli až do 

9. třídy kamarádi a kamarádí spolu i na střední škole. Smutné na tomto příběhu je, co všechno 

si musela dívka vytrpět, než jí někdo pomohl, co všechno musela zažít, než se tomuto případu 

šikany zabránilo. V této třídě se totiž před otevřením případu nenašel nikdo, kdo by řekl, 

vždyť toto se nedělá nebo líbilo by se ti, kdyby to dělal někdo tobě? 

 

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování
50

 

Rádi bychom se na tomto místě zmínili o publikaci, která obsahuje programy dobré praxe pro 

využití při prevenci negativních jevů na školách. Tato knížka popisuje konkrétní programy, 

které už byly v praxi vyzkoušeny a realizovány a které se osvědčily. Tyto programy ukazují 

možnosti, jak pracovat s dětmi na školách v rámci primární prevence. Pedagogové 

spolupracujících škol se v praxi těmito programy inspirovali: v mateřské škole programem 

Pohádková školička, na 2. stupni ZŠ programem Řešení problémového chování a také 

programem Multisystémový model dětské skupinové psychoterapie, model indikované           

a selektivní primární prevence – pracovní skupiny pro děti ze ZŠ s problémovým chováním   

a jejich rodiče. Vřele tuto publikaci a nabízené programy doporučujeme. 

 

Práce se žáky ze sociálně vyloučeného prostředí
51

 

Žáci z rodinného prostření s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou 

častěji než ostatní děti ohroženi sociálně patologickými jevy. Je nezbytné věnovat těmto žákům 

specifickou péči a následně jim pomoci při integraci do třídního kolektivu. Důslednost při 

jednání a citlivé působení na žáka je pro pedagoga nejdůležitějším prvkem při výchově a 

vzdělávání. Dnešní doba je méně schopná poskytnout dětem pevné zakotvení v životě. Škola by 

měla být místem jistoty, „bezpečným přístavem“, kde má dítě možnost upevnit a rozvíjet své 
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schopnosti a dovednosti a překonat sociální a citové nedostatky za pomoci pedagogů a svých 

vrstevníků. Pedagog by měl zvláště ohroženým žákům věnovat specifickou péči a pomáhat jim 

s integrací do třídního kolektivu. Problematika práv dítěte a aktivní participace je závislá na 

sociálních dovednostech, vytvoření optimálního prostředí pro výchovu a vzdělání a 

psychických předpokladech třídního kolektivu a jednotlivců v něm. Schopnost vyjadřovat své 

pocity, komunikovat, vést dialog a řešit konflikty souvisí s emoční inteligencí, emoční 

gramotností. Optimální program emoční gramotnosti by měl začínat v raném věku. Měl by 

probíhat po celou dobu školní docházky a působit na žáka v několika úrovních (prostředí 

školy, třída, rodina, žák). Emoční gramotnost jako prevence: Chování pedagoga k žákům je 

samo o sobě přirozeným modelem a také velmi působivou lekcí v oblasti prevence 

problémového chování ve třídě, kooperativního učení, strategie logického a kritického 

myšlení a vytvoření optimálního prosociálního klimatu ve třídě. Pro posilování klimatu třídy 

můžeme použít níže uvedené aspekty:  

 

kritéria pro upevnění klimatu třídy, školy 

složky klimatu a jejich vliv na výuku 

pozitivní posilování – motivující podněty 

multisenzorická výuka – zlepšení školní úspěšnosti 

muzikoterapie jako terapeutický prostředek pro specifické poruchy učení 

kooperativní výuka, týmová práce  

porozumění normám chování 

pozitivní postoj k životu 

užívání konstruktivních postupů při řešení problémů – verbální a neverbální komunikace, 

způsob jednání 

redukce stresového faktoru 

 

Dotazník vytvořený na základě výše uvedených aspektů 

1. Které povahové vlastnosti jsou pro tebe typické? (vlastnosti podtrhni) 

 

Kladné vlastnosti: otevřenost, samostatnost, tvořivost, skromnost, ohleduplnost, aktivita, 

upřímnost, pokora, kamarádství, dobrosrdečnost, respekt.        

 

Záporné vlastnosti: agresivita, lhostejnost, závist, nenávist, náladovost, lhaní, hloupost, vztek, 

závislost, šaškování, šikana, podceňování, lenost, pesimismus. 
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Máš nějaké jiné kladné vlastnosti? 

Máš nějaké jiné záporné vlastnosti? 

 

2. Všechny své záporné vlastnosti vypiš na řádek. 

 

3. Z řádku vyber tři vlastnosti, které jsou pro tebe nejvíc typické. 

 

4. Ze tří vyber jednu, která tě trápí nejvíc. 

 

5. Všechny kladné vlastnosti vypiš na řádek. 

 

6. Z řádku vyber tři vlastnosti, které jsou pro tebe nejvíc typické. 

 

7. Ze tří vyber jednu, která tě těší. 

 

8. Co tě ve třídě momentálně zlobí? 

 

9. Co se ti ve třídě nejvíc líbí? 

 

10. Koho ve škole respektuješ? 

 

11. Máš ve třídě kamaráda – kamarádku? (napiš jméno) 

 

12. Je ve třídě někdo, z koho máš strach? (napiš jméno) 

 

13. Co ti ve škole chybí? 

 

14. Kde se cítíš lépe (ve škole – doma) Proč? Podtrhni slovo.  

 

15. Koho v rodině respektuješ? 

 

16. Co tě momentálně trápí u vás doma? 

17. Co tě momentálně těší u vás doma? 
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Povzbuzení pro žáky: Každý má nárok na své špatné dny, těch lepších je víc. 

Buď vždy sám/sama sebou, žiješ svůj život, ne někoho druhého. 

Uvědom si, že škola a pobyt v ní tě také formuje – vždy k lepšímu. 

 

Co je žák schopen zvládnout při dobrém vedení třídního kolektivu učitelem? 

Vnímá se jako osobnost, která je pro třídu přínosem. 

Dokáže smysluplně formulovat své myšlenky a následně vést dialog. 

Nemá strach mluvit veřejně o projevech šikany (komunitní kruh). 

Zná své hranice, nemá potřebu řešit problémy negativním myšlením a chováním. 

Umí sdílet se třídou prohry i výhry. 

 

Přístupy a metody při práci s třídním kolektivem: 

 

1. komunitní kruh – prostor pro zaujetí vlastního stanoviska, schopnost kompromisu 

2. kooperativní výuka – moment pro respektování odlišných sociokulturních skupin,        

překonávání předsudků 

3. situační hra – formování své osobnosti, střídání rolí 

 

Zpracováno učitelkou Michaelou Zlámalovou za použití literatury:  

Daniel Goleman: Emoční inteligence 

Marie Beníčková: Muzikoterapie a specifické poruchy učení 

Robert Čapek: Třídní klima a školní klima 

Sandra F. Riefová: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole 

 

Námět pro práci s dětmi k rozvíjení empatie a prosociálního chování  

Již pro děti v mateřských školách je velmi důležité rozvíjení empatie a prosociálního chování. 

Pedagogové by jim měli zejména v předškolním věku věnovat velkou pozornost. Rozvíjení 

sociálních dovedností a napodobování prosociálních vzorů je samozřejmě důležité i v průběhu 

dalšího školního vzdělávání, kdy do každé vyučovací hodiny mohou být zařazeny aktivity 

nebo hry zaměřené na rozvoj těchto základních sociálních dovedností. K rozvíjení 

multikulturní vnímavosti a citlivosti nám může pomoci příběh O černé ovečce.
52

 

                                                 
52

http://clanky.rvp.cz/wp-

content/upload/prilohy/9887/rozvijime_empatii_u_deti_predskolniho_veku___cely_prispevek_ke_stazeni.pdf. 
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8. Závěr 

Na závěr je na místě poznamenat, že žijeme v době stálých změn. To, co se zdá, že bude trvat 

věčně, nemusí být za pár let pravdou. 

Za posledních několik let se výrazně změnila situace dítěte. Dítě vyhrálo svá práva, 

může se vyjadřovat ke své situaci, chce být bráno vážně, ale většinou myslí jen v přítomnosti, 

nepřemýšlí nad budoucností. Dospělé občas mate tento nový status dítěte a přemýšlí o tom, co 

dělat. Používat staré dobré autoritativní metody, disciplínu za každých podmínek, používat 

třeba i fyzické tresty? Nebo opustit tradiční roli a stát se přítelem svého dítěte, svého žáka? 

Pravda je někde uprostřed. 

Jak uvádí Robert Čapek: „I ten nejlepší a nejhodnější učitel na světě musí používat 

tresty. Také verbální odmítnutí nevhodného chování žáka je trestem, i chybějící úsměv tam, 

kde jindy byl (a tedy odepření své přízně) je trestem. Pouze od pedagoga, který má autoritu, 

respekt a přátelství třídy však mohou žáci přijímat odměny a tresty právě v tom kontextu, 

v jakém mají být předávány – jako snahu pomoci a ukázat cestu.“
53

 

Nemůžeme se vracet zpátky, musíme si uvědomit, že nová pozice dítěte, resp. žáka je 

vývojem, pokrokem. Neznamená to, že dítě se stalo králem všeho, že je lidskou bytostí           

s neomezenými právy, že pravda je vždy na jeho straně. Toto nebylo záměrem autorů Úmluvy 

o právech dítěte. Fakt, že uznáváme dítě jako člověka, neznamená, že mu dáváme ve všech 

situacích za pravdu. My jako dospělí musíme pokračovat ve své dospělé roli, musíme být 

zodpovědní, starostliví a nároční.  Nový přístup znamená najít nové cesty komunikace s dětmi 

a nové způsoby, jak jim pomoci vyrůst, vyvíjet se a stát se zodpovědnými sami za sebe. 

Je jisté, že život ve škole i ve třídě klade pořád nové otázky a nastoluje nové 

problémy, které každodenně řešíme. Myslíme si, že otázky a problémy jsou více konkrétní     

a naléhavé ve třídě, mikrokosmu, kde žáci tráví mnoho hodin denně v přítomnosti dospělého 

(učitele) nebo několika dospělých a kde otázka disciplíny a autority stojí někdy v protikladu    

k přáním dítěte a jeho individuálním potřebám, které by měly být brány v úvahu. Tyto otázky 

řeší pedagog každý den. A to není lehké. Jde o celé klima školy, klima třídy, vztahy mezi 

dětmi a mezi dětmi a dospělými, které musíme brát v úvahu v rámci celé společnosti. 

 

 

 

                                                 
53

 ČAPEK, R., op. cit., s. 77. 
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Příloha č. 1 Alfredo – Formulář pro intervenci ke kapitole 5. 3. 1 

This case is a typical example of what can be done with this kind of protocol of intervention. 

 

Benficiary 

 

 

Alfredo Misto 

 

04.09.1991 

Via Principale, Bedretto 

 

 

School center and 

class 

 

 

SM Locarno 2, Via Chiesa 17, Class II C 

Prof. Pierangela Masi  

Prof. Francesco Lombardo, support teacher 

 

 

Type of project 

 

Differentiation: partial replacement of some matters with 

individual school activities aimed at the recuperation of school 

knowledge based of the program of the second year of secondary 

school. 

 

Possible enrolment in practical training 

 

Supporting Alfredo individually in the school context: individual 

or in the classroom in collaboration with the teacher of different 

subject. 

 

 

Operational group 

 

 

Director. G. Del Bosco (head of project), 

Prof. R. Gabuttini (head and cordinator of the group), 

Prof.  P. Masi (teacher  of Italian and French)  

Prof. F. Lombardo (support teacher),  

S. Casarini (psychologist working in the city of Giubiasco) 

 

 

Coordination 

 

 

Prof. R. Gabuttini,  

Prof. F. Lombardo 

 

 

Objectives of the 

project 

 

 

 

Recovery of some basic school (especially math and Italian) during 

the school year 

Bring Alfredo to adopt an appropriate behavior in the classroom 

and outside the school center 

Prevention of dangerous behavior for the safety of others. 

 

 

Activities 
 

 

School activities based on the content of the program of the second 
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 class of secondary school 

Reflection activities designed to improve self-control and 

adjustment of behavior useful to improve the environment in the 

classroom and to facilitate academic learning and the integration of 

Alfredo in the class 

Collaboration with Alfredo’s mother to favor  a more functional 

educational line. 

 

Method 

 

 

Written and oral work 

Search of the meaning and significance of the activities aimed at 

encouraging an increase in motivation 

Critical analysis of the activities useful to promote the learning of 

methods of Alfredo 

Reflection, regulation and accountability of the student in relation 

to his behavior inside and outside the school 

Reflection on interpersonal relationships 

Pedagogical contract between Alfredo, family, teachers 

 

 

Time 

 

 

Beginning : March 2005 – End June 2005 

 With the the possibility to continue the experience for the next 

school year, if the evaluation is good.  

 

 

Financial impact 

 

 

6 hours per week during four months (in total around 96 hours) to 

be paid to the psychologist, S.  Casarini. 

 

 

Spaces and 

equipment 

 

These activities are run at the secondary school center of Locarno. 

 

 

Monitoring 

 

 

 

Every three weeks, meeting between Prof R. Gabuttini, F. 

Lombardo  and Psychologist. S. Casarini. 

2 meeting of the operational group (April and June) 

 

 

Evaluation 

 

 

The school tests required from Alfredo. 

The observations of the teachers and the class council  

The achievement of set goals in a learning agreement signed by 

teachers, family and Alfredo. 
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