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Anotace
Profesní portfolio Andrey Gubelové je rozděleno do deseti povinných kapitol, které mají
společnou tematickou linku a tou je autorita vychovatele. Portfolio přibližuje názory,
postoje, profesní a osobnostní stránku autorky.
Teoretické poznatky jsou čerpány především z oborů pedagogiky, psychologie, sociální
pedagogiky a sociologie, dále z legislativních předpisů a profesních zkušeností. Odborná
esej, profesiografický rozbor vychovatele a případová studie jsou základem praktické
části práce.
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Annotation
Andrea Gubelova´s professional portfolio is divided into ten compulsory chapters that
share the thematic line and this is the authority of an educator. The portfolio points out
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Theoretical knowledge is drawn primarily from the fields of pedagogy, psychology,
social pedagogy and sociology, then from legislative regulations and professional
experience.
Professional essay, a professioniographic analysis of the educator and a case study are the
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Předmluva

„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu
před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“ Sókratés
(https://citaty.net/autori/sokrates/)
Jako svoji bakalářskou práci jsem zvolila variantu vypracování Portfolia profesního
rozvoje, jelikož mi vyhovuje přesné a povinné rozvržení povinné části práce, které ve
finální podobě vytvoří jeden celek. Tuto formu zakončení bakalářského studia považuji
za prostředek sebereflexe a za připomenutí si důležitých kroků ve svém profesním životě.
Portfolio profesního rozvoje je synonymem mé desetileté životní etapy, ve které pracuji
ve školství. Přesto, že to není doba dlouhá, má pro mě velký význam. Při vypracování
této práce jsem si uvědomila, že přesto, že práce s mládeží je velmi náročná a někdy mám
chuť utéct, je to práce, která dává smysl. Tak jako je každý člověk jedinečný, tak i toto
Portfolio profesního rozvoje je jedinečné a ukazuje moje postoje, názory, zkušenosti a
moji životní cestu.
Pracuji jako vedoucí domova mládeže, což kromě práce s dětmi obnáší i tvorbu platných
předpisů, kterými se řídí nejen žáci, ale i vychovatelé. Každý rok se účastním
vzdělávacího programu Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a internátů,
které pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královehradeckého kraje, na kterém se v rámci přednášek dozvídám nové informace,
které se týkají nejen tvorby těchto dokumentů, ale i práce s mládeží. Vytvoření
profesiografického rozboru a případové studie pro mě proto bylo jednodušší než ostatní
kapitoly. Téma odborné eseje pro mě bylo jednoznačné a je to Autorita vychovatele.
V současné společnosti se stále více setkávám s výrazem „krize autority“, proto mě
zajímalo, zda vybraný vzorek osob umí popsat, co podle nich výraz autorita znamená.
Úmyslně jsem uvedla citát od Sokrata v úvodu této kapitoly, vždyť žil v letech 469 – 399
př. n. l. a uvedl to, co je platné stále, jen v jiných podmínkách a s „jinými kulisami“.
Nemyslím si, že dnešní mládež je horší nebo jiná, než byla ta minulá, jen se vyvíjí a
přizpůsobuje tempu doby a tak by to mělo být i s pedagogy. Neměli by zakrnět a zůstat
stát na místě, měli by čerpat ze svých zkušeností, ale také hledět vpřed a doslova držet
krok s mládeží. Vždyť největší odměnou je, když pedagoga navštíví bývalí žáci a
společně vzpomínají na léta strávená v domově mládeže. Proto jsem začala ve zralém
6

věku studovat vysokou školu a svého rozhodnutí nelituji. Měla jsem tu čest poznat
spoustu vzdělaných profesionálů z řad pedagogů, ale také z řad z mých kolegů spolužáků,
za což děkuji. Věřím, že se to odráží i v mém Portfoliu profesního rozvoje.
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Profesní strukturovaný životopis
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Náplň práce: organizace výchovy mimo vyučování, organizace práce vychovatelů, vedení
předepsané pedagogické dokumentace, zpracování a kompletace výchovně vzdělávacích
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pojistných smluv
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Pracovní zařazení: referentka obchodního oddělení
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kamionové dopravy a vlakové dopravy s produkty
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Odborná esej

Autorita vychovatele
Úvod
„Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem.“ Anton Semjonovič Makarenko
(https://citaty.net/autori/anton-semjonovic-makarenko/)
Jako téma mé odborné eseje jsem si vybrala „Autorita vychovatele“ a to zejména proto,
že se domnívám, že slovo autorita si každý člověk vykládá po svém a v mnoha případech
je jeho význam buď podceňován, nebo přeceňován. Dalším a neméně důležitým faktorem
mé volby tématu byla má účast na semináři věnovanému autoritě, který skvěle vedl pan
doktor Šaroch a také přednášky pana profesora Bendla, které byly věnovány kázni žáků,
což podle mého názoru s autoritou pedagoga úzce souvisí.
Provedla jsem si malý průzkum, abych si ujasnila, jak významná je autorita a osobnost
vychovatele pro žáky, kteří nastoupili do prvního ročníku, pro jejich rodiče a jak na ni
nahlížejí žáci, kteří jsou již ve čtvrtém ročníku. Samozřejmostí pro mě je i názor mých
kolegů vychovatelů. Jedná se o žáky ubytované v domově mládeže a vychovatele tamtéž.
Rozbor ankety provedu v závěru této kapitoly.
Já sama jsem za svoji profesní kariéru, i mimo resort školství, poznala mnoho osob, které
autoritu zaměňovaly za nadřazenost, povrchnost a touhu po moci. Také křik, vyvolávání
strachu a manipulace, se pro ně rovná autoritě. K mému zděšení je dnes mnoho pedagogů,
kteří ve své zoufalé snaze vybudovat si autoritu, používají praktiky, které ve školství
nemají co dělat. Díky tématu mé práce jsem došla k poznání, že lidé, kteří mi byli
autoritou do doby studia na této vysoké škole, bych spočítala na prstech jedné ruky.
Existuje mnoho odborných seminářů, kurzů a vzdělávacích akcí, kde jsou přednášena
témata potřebná k tomu, stát se dobrým pedagogem. Domnívám se, že vzdělávacích akcí
na téma autorita je minimum, což je škoda a podle mého názoru by každý pedagog měl
být minimálně jednou svoji kariéru odborně proškolen na toto téma.
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Vymezení pojmu autorita
Obecně vymezit autoritu je velmi náročné, neboť na ni můžeme nahlížet z několika
hledisek: filozofického, sociologického, psychologického a v neposlední řadě
pedagogického, které nás bude zajímat především.
„Latinské auctoritas znamená podporu, záruku, jistotu, spolehlivost, hodnověrnost a má
ještě další pozitivní významy. Příbuzné slovo auctor představuje napomahatele,
podpůrce, vzor, příklad, předchůdce. Také základ obou slov – sloveso augeo – má více
českých ekvivalentů: podporovati ve vzrůstu, zvětšovati, rozmnožovati, zvelebovati,
obohatiti, obdařiti“ (Vališová, 2008).
Dle Vališové míníme autoritou obvykle jednu z uvedených možností:
1. Všeobecně či lokálně uznávanou vážnost, vliv, úctu, respekt, obdiv.
2. Obecně uznávaného odborníka, vlivného činitele.
3. Instituci, úřad a související entity (stát, státní symboly, vědu, právo a zákon,
policii).
Autorita v sociálním kontextu je podmíněna společenským prostředím, může vzniknout
pouze ve vztahu osob při sociální interakci. Psychologové definují autoritu „jako status
osoby ve vztahu mezi dvěma nebo více osobami“. Domnívám se, že právě prostředí školy
a školského zařízení je živnou půdou pro střety mezi nositeli autority a příjemci autority.
Obzvlášť v období dospívání, kdy žáci hledají sami sebe je pro pedagoga známkou
mistrovství, pokud ho žák „bere“. Velkou roli v tom hraje pedagogova osobnost. Žáci
v tomto věku se rádi „bouří“ proti autoritě, pravidlům a jasným hranicím. Na druhé straně
někdy vyžadují, aby za ně někdo rozhodl, a potřebují ukázat cestu, pokud si neví rady.
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KLASIFIKACE TYPŮ AUTORITY
Formální autorita vychovatele
V tomto významu autorita vyplývá z formálního postavení vychovatele jako zástupce
školy vůči žákovi. Vychovatel je pověřen vykonáváním určité činnosti, např.
organizováním volného času žáků, vedením zájmové činnosti a předepsané pedagogické
dokumentace. Formální autorita vychovatele je popsána v zákoně č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících.
„Autorita je legitimní moc. Moc uplatňovaná v souladu s hodnotami těch, kdo jsou
ovládáni, jim přijatelnou formou, která si získala jejich souhlas. Rozlišuje se autorita
tradiční (formální), založená na postavení nositele autority v hierarchii nebo na jeho
příslušnosti k určité sociální skupině, bez ohledu na jeho osobní kvality a autorita
neformální“ (Mareš, Walterová, Průcha, 2001).
Neformální autorita vychovatele
„Autorita neformální (vyplývá ze svobodného uznání převahy v některé významné oblasti
a pozitivního hodnocení jejího nositele) – ta může být dále autoritou racionální, kterou
jedinec získal, protože vzhledem ke svým znalostem nebo jiným odborným
předpokladům je pro určitou funkci logicky nejlepším kandidátem, nebo autoritou
charizmatickou, danou zvláštními povahovými rysy jejího nositele“ (Mareš, Walterová,
Průcha, 2001).
„Jak je autorita učitele členitá, tak se také mění, protože závisí na vlastnostech učitele,
které se také vyvíjí, ale závisí i na škole (na klima školy), žácích (klima třídy) a na
veřejném mínění v místě. Autorita není definitivní. Stále se obměňuje, každým setkáním
s žáky, každou novou vyučovací hodinou“ (Pařízek, 1992).
Činitelé ovlivňující neformální autoritu vychovatele
Klima domova mládeže (dále DM) - autorita vychovatele je ovlivněna klimatem školy a
zvláště vzájemnými vztahy mezi pedagogy a vztahem nadřízeného k pedagogům. Ve své
praxi jsem se, bohužel, setkala i s případem, kdy velmi neoblíbená vychovatelka ve snaze
zalíbit se žákům používala praktiky pomlouvání svých kolegů a dokonce žáky proti
kolegům podněcovala. Na druhou stranu i sám pedagog je činitelem klimatu školského
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prostředí, jeho věk, pohlaví, motivy, zájmy, hodnoty, postoje atd. ovlivňují různou
intenzitou klima prostředí.
Rodinné prostředí žáků – další činitel ovlivňující autoritu vychovatele, sociální podmínky
rodiny a vztah rodičů ke školskému zařízení a k jeho zaměstnancům.
Žáci – žáci, kteří jsou vhodně motivovaní a vychovatel u nich probudí zájem o vzdělávání
a smysluplné trávení volného času, takový pedagog má u takových žáků autoritu a je to
z velké části v rukou vychovatele. V tomto případě hraje velkou roli i osobnostní
charakteristika žáka a hodnotová orientace žáka.
Vychovatel – podle mého názoru je potřeba především zdravé sebevědomí každého
vychovatele. Neméně důležitá je odborná způsobilost, doplňování si vzdělání,
přizpůsobení se novým výzvám a trendům, být připraven na nestandartní situace a umět
adekvátně reagovat, umět organizovat svoji práci, prezentovat své názory, asertivně
komunikovat, zaujmout žáky, vhodně je motivovat a být jim příkladem, umět si sám sobě
přiznat slabé stránky a pracovat na jejich odstranění. Za velké plus a dobrý pedagogický
prostředek považuji odpuštění, kterým vychovatel posiluje svoji autoritu. „Cílem autority
pedagoga nemůže být bezmezné ovládnutí žáka nebo snaha podat svět pouze podle
představ učitele, ale pomoc každému v nalezení jeho vlastní orientace“ (Vacek 1992).
Velmi často jsem si všimla, že mezi pedagogy je zakódována neschopnost rozlišit autoritu
a autoritářství. „Autoritářská osobnost se vyznačuje podrobením a poslušností vůči
nadřízeným a naopak pohrdáním a agresí vůči těm, jež takový člověk pokládá za
méněcenné. Má sklony k předsudkům vůči mnoha jiným skupinám a zdá se, že vzniká
v domácím prostředí vyznačujícím se rigidně moralistickou kázní. Autoritářem je
zpravidla ten, komu se nedaří být autoritou“ (Vališová, 2008). Pokud zmíníme
Makarenkovo pedagogický perspektivismus, jedná se také o rozlišení autoritářské
výchovy a autority. Člověk je podle Makarenka „veden životem perspektivou zítřejší
radosti, tedy vyhlídkou na něco pěkného, co ho čeká, takže vychovatel by měl žákům
vytyčovat jejich životní perspektivy a podporovat je při jejich dosahování a ne je
formovat pouze autoritářskými příkazy“ (Vychovávatel, 2014). Makarenko také poprvé
definoval takzvanou nepravou autoritu.
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Ta se může projevit v těchto typech:
-

autorita odstupu – pedagog si drží od žáků odstup, málo komunikuje a je pro žáky
nepřístupný,

-

autorita potlačující – vychovatel vyvolává atmosféru strachu, má žáka „v šachu“
tím, že mu hrozí trestem, žáky zesměšňuje, neuznává osobnost a samostatné
myšlení žáků,

-

autorita mravokárce - takového pedagoga žáci s výsměchem nazývají „všude, byl,
všechno zná, od všeho má klíče“, žákům se snaží neustále dokazovat, že zná a
umí všechno,

-

autorita domýšlivosti – vychovatel, který žáky až přehlíží, on je středem dění,
špatně snáší kritiku a potřeby žáků ho nezajímají,

-

autorita laskavosti – učitel se snaží být se žáky v kamarádském vztahu, protože
očekává, že bude oblíbený, tato nepravá autorita může přerůst do fáze podplácení.
(Vychovávatel, 2014).
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POVĚDOMÍ ŽÁKŮ, VYCHOVATELŮ A RODIČŮ O AUTORITĚ
Jak jsem uvedla v začátku této kapitoly, autorita je často zaměňována za odlišné projevy
chování. Do domova mládeže přicházejí žáci prvních ročníků, kteří mají očekávání, stejně
tak, jako jejich rodiče. Z celkového času, který tráví mimo rodinu, žijí žáci dvě třetiny
v domově mládeže. Vychovatelé žákům nesuplují rodiče, ale jsou jejich dospělou
pomocnou rukou, rádcem a mnohdy i vzorem. Zajímala jsem se o názor těchto žáků a
jejich rodičů na osobnost vychovatele z hlediska autority. Stejně tak jsem se zeptala žáků
ve čtvrtém ročníku, zda se jejich očekávání ohledně působení vychovatelů splnila.
V neposlední řadě přidám i názor samotných kolegů, který byl i součástí
profesiografického rozboru vychovatele. Z každé kategorie jsem využila vzorek čtyř
osob, otázky jsem pokládala při příjezdu žáků do DM dne 3. září 2017. Žáci jsou
z maturitního oboru Strojník požární techniky.
Rodiče žáků 1. ročníků
1. Jaký by měl být vychovatel vašeho dítěte?
Rodiče vytvořili téměř identicky toto pořadí očekávání:
-

spravedlivý a odpovědný,

-

vlídný ale důsledný – trpělivě vysvětluje a dbá na dodržování pravidel,

-

včas informuje rodiče v případě žákových neúspěchů,

-

má opravdový zájem o dítě, umí mu pomoci a umí chápat motivy jeho
jednání

2. Do jaké míry by se měl vychovatel přiblížit k vašemu dítěti?
Odpovědi na tuto otázku bych shrnula do prohlášení: umí navázat blízký vztah se žákem,
ale také udržet profesionální odstup na úrovni partnerství.
3. Co si představujete pod výrazem „vychovatel má autoritu“?
„Je férový, spravedlivý, přátelský, má pedagogické zkušenosti, je důsledný, přísný a umí
poradit.“
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Žáci 1. ročníků
1. Jaký by měl být tvůj vychovatel?
Žáci téměř shodně odpovídali, že by chtěli, aby vychovatel byl jako jejich starší bratr, byl
ochoten jim pomoci, poradit, rozuměl mladé generaci, nekřičel, nenutil je do aktivit, které
dělat nechtějí a vymýšlel pro ně atraktivní zájmovou činnost. Také by chtěli více volnosti,
kterou nemají doma.
2. Co to znamená, když má vychovatel autoritu?
Doslovné vyjádření znělo: „když je kamarádský, drží slovo, zastane se nás, nekřičí a
stejně ho poslechneme, rozumí našim problémům a je prostě cool“.
3. Kdo je pro tebe v současné chvíli autoritou?
Jednoznačná odpověď byla rodiče.
Žáci 4. ročníků
1. Pokud se podíváš zpátky do minulosti, jaké bylo tvoje soužití s vychovateli a
splnilo se tvoje očekávání?
Žáci odpovídali také téměř shodně: „když jsme nastoupili do domova, říkali jsme si, že
se hlavně nechceme nudit, ale také moc nechceme, aby nás do něčeho vychovatelé nutili,
hlavně do úklidu nebo do kroužků, které nás nebudou bavit. Také jsme nechtěli
vychovatele „prudiče“, který bude kvůli všemu křičet nebo volat rodičům. S odstupem
času můžeme říct, že jsme pochopili, že když my budeme dodržovat pravidla, tak je
s vychovateli rozumná řeč a nechají nás žít svůj život. Také jsme si našli každý to svoje,
co se týká zájmových kroužků. Dohlíželi na nás hodně kvůli učení, ale teď už víme, že to
mělo smysl, což nám v prváku nedocházelo. Někdy si dokonce řekneme, že mohli být i
přísnější, což nás samotné překvapilo. Říkali jsme si, co vychovatelé pořád mají s těmi
hranicemi, ale jsou fakt potřeba, protože jinak bychom si dělali, co bychom chtěli a tím
pádem bychom byli ztraceni. Ubytování v DM předčilo naše očekávání, protože to byl
opravdový studentský život bez rodičů, museli jsme se naučit spoléhat sami na sebe. Při
nástupu jsme byli ze všeho vyplašení a teď si říkáme, že úplně zbytečně.“
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2. Co to znamená, když má vychovatel autoritu?
„Je profesionál, umí nás nadchnout pro nějakou činnost, umí přiznat chybu a omluvit se,
je přísný, vtipný, umí řešit neřešitelné situace. Dokáže říct, že něco neví, umí pomoci.
Nezáleží, jestli je to muž nebo žena, i když ženy to s námi asi umí lépe.“
3. Kdo je pro tebe v současné chvíli autoritou?
Ve dvou případech žáci odpověděli, že rodiče. V jednom případě to byl učitel ze základní
školy, v jednom případě dědeček.
Vychovatelé
1. Která vlastnost vychovatele oslabuje jeho autoritu a proč?
„Nedochvilnost, povýšenost, nedodržení slova, vulgarismus, familiárnost, netrpělivost,
nedůslednost, přílišná shovívavost, lenost. Vyhýbavé reakce na podněty ze strany žáků.
Jestliže žák vycítí a zjistí některou z těchto vlastností, začne ji vůči vychovatelům
využívat ve svůj prospěch a tím oslabuje jejich autoritu. Nespravedlnost - protože žák
ztratí důvěru. Nedůslednost - žák úkol nesplní, nebo "odflákne". Nevzdělanost – žáci ho
mohou mít za hlupáka. Lenost – těžko budu žáka do něčeho nutit, když sám nedělám nic.
Netaktnost – opět ztráta důvěry“.
2. Které vlastnosti posilují autoritu vychovatele?
„Schopnost naslouchat a spravedlivě zhodnotit situaci. Přirozené jednání. Uznání
vlastních chyb. Schopnost jednat s žákem jako se sobě rovným bez zaujatosti. Myslím si,
že základem všeho je schopnost komunikovat a spravedlivě vyhodnotit danou situaci.
Spravedlnost, důslednost, vzdělání, pracovitost, vzdělání, takt, etika.“
3. Jaký je rozdíl mezi vnímáním respektive přijímáním autority u žáků 1. a 4.
ročníků?
Určitě ano. Žáci prvních ročníků zkouší a testují, co si můžou dovolit, než zjistí hlavní
rysy mé osobnosti. Velmi důležitá je důslednost.“
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Závěr
Z výsledků mé ankety je patrné, že si každý vysvětluje význam slova autorita po svém.
Žáci, kteří nastupují do neznámého prostředí, mají obavy a slovo autorita je pro ně spíš
strašák, přesto dle mého názoru, část vlastností vychovatele, které popsali, jsou znakem
neformální autority. S odstupem času pozoruji, jak se adaptují na nové prostředí, někteří
rychleji, jiným dělá delší dobu problém, zvyknout si na život bez rodičů. Rodiče mají
jasnou představu a chtějí samozřejmě, aby bylo o jejich děti postaráno a aby byli
informováni o důležitých skutečnostech týkajících se jejich dítěte. Maturanti si po svém
pobytu v domově mládeže uvědomili, že pravidla a vychovatel, který trvá na jejich
dodržování, jsou potřeba a z mého pohledu autoritu charakterizovali nejpřesněji. Sami
vychovatelé mají na autoritu také svůj náhled, avšak rozdílný z genderového hlediska,
což je patrné z profesiografického rozboru. Vychovatelé by uvítali účast na odborných
seminářích na toto téma a je velká škoda, že škola nemůže dopřát pedagogům další
vzdělávání a to zejména z finančního hlediska.
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Konspekt knihy
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Alena PAVLÍKOVÁ.
Pedagogika volného času 3., aktualizované vydání, Praha: Portál, 2002, 231 s.
ISBN 80-7178-711-6.
Klíčová slova: volný čas, výchova mimo vyučování, výchova a vzdělávací činnosti,
instituce, pedagog
Úvod
Do školství jsem nastoupila v roce 2008, začala jsem v té době studovat obor
Vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a tato kniha
byla první, která mi byla doporučena ke studiu zvoleného oboru. Jelikož jsem nastoupila
bez předchozího pedagogického vzdělání a pedagogické praxe na pozici vychovatelka
v domově mládeže, stala se pro mě tato kniha jakousi „biblí“. Je pro mě rádcem a
mnohokrát jsem se v ní inspirovala. Po třech letech na pozici vychovatelky jsem
postoupila na pozici vedoucí domova mládeže a do mého popisu pracovní činnosti přibyly
i povinnosti spojené s tvorbou dokumentů platných pro domov mládeže. A opět se mi tato
kniha stala pomocnicí. Každoročně se zúčastňuji Celostátní konference pracovníků
domovů mládeže a internátů, která se koná v Hradci Králové a jeden z autorů této knihy
pan Bedřich Hájek je vždy jedním z přednášejících. Přesto, že se jedná o vydání z roku
2002 a některé legislativní předpisy od té doby došly ke změně, hlavní myšlenky týkající
se výchovy ve volném čase zůstávají stále aktuální. Domnívám se také, že pokud
vychovatel dokáže vhodně žáky motivovat ke smysluplnému trávení volného času, umí
jim nabídnout atraktivní činnost a zaujmout je, stává se pro ně přirozenou autoritou.
Struktura knihy
V úvodní části se J. Pávková zaměřila na vysvětlení důvodu, proč se publikace věnuje
volnému času a proč je nutné se volným časem zabývat. Dále vznáší například tyto
otázky „Jak se člověk může naučit hospodařit s volným časem? Jak můžeme ve volném
čase na děti a mladé lidi pozitivně výchovně působit a jak je můžeme vychovávat pro
volný čas?“ V kapitole je i poděkování všem, kteří se podíleli na tvorbě knihy.
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Druhá kapitola je nazvána „Volný čas“ a je průřezem historického vývoje výchovy ve
volném čase od jejích počátků do devadesátých let. Tato kapitola také definuje volný čas
jako pojem a specifikuje různé pohledy na volný čas z hlediska odborností. Autoři
poukazují na způsob využívání volného času jako jednoho z ukazatelů životního stylu a
dotknou se zde i hodnotové orientace člověka, která se podle nich „projevuje ve známém
protikladu mít, či být. Tedy mít a schraňovat materiální předměty či se hnát za kvantem
zážitků, aniž se z nich stane prožitek, nebo intenzivním prožíváním skutečnosti bez
ohledu na finanční náročnost projektu.“
Další kapitola je věnována výchově mimo vyučování (dále VMV), kde autorky nejprve
popisují činitele, které ovlivňují vývoj jedince a význam VMV mezi těmito činiteli.
Autorky zdůrazňují především klíčovou roli rodiny, jako primární sociální skupiny, při
výchově dětí a podtrhují význam spolupráce vychovatelů s rodinou. Vysvětlí nám pojem
výchova mimo vyučování, její tři dimenze: obsah, vztah, prostředí. Důležitým aspektem
při VMV je komunikace a interakce mezi účastníky výchovného procesu. Kapitola
nabídne i přehled nejvýznamnějších zařízení pro výchovu mimo vyučování. Autorky nám
zde předkládají znaky dobrého zařízení nebo programu práce s dětmi a mládeží, jedná se
zejména o formy a metody práce a následné výsledky.
Čtvrtá kapitola se věnuje konkretizaci obsahové stránky činnosti mimo vyučování.
„Pozornost je věnována jak činnostem tvořícím součást volného času (odpočinkové,
rekreační, zájmové, veřejně prospěšné), tak i těm činnostem, které vyplývají z povinností
dětí (sebeobslužné a příprava na vyučování).“ Všechny tyto typy aktivit se vzájemně
prolínají a jsou významné i samy o sobě.
V další kapitole nás již autoři seznamují s konkrétními institucemi pro výchovu mimo
vyučování a ve volném čase. Jsou zde konkretizovány funkce a náplň jejich činnosti.
Největší pozornost je věnována školním družinám a klubům, domovům mládeže,
střediskům pro volný čas mládeže, dětským domovům a dalším subjektům. Seznámíme
se s provozem, dokumentací, pedagogickým složením a obsahem činnosti jednotlivých
institucí.
V šesté kapitole autor věnuje pozornost aktivitám, prostorům a zařízením volného času
dětí a mládeže v mezinárodním kontextu. Seznamuje nás s hlavními tendencemi jejich
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historického vývoje, cílovou skupinou a jejich pracovníky. Porovnává hřiště a další herní
prostory v mezinárodním hledisku a popisuje různé koncepce jejich zaměření.
Sedmá kapitola má název „Perspektivy a problémy volného času“. Tato část knihy je
zaměřena na výzkumná šetření a statistické údaje, které se týkají účasti na zájmových
aktivitách, zájmu o volnočasové aktivity a jsou to údaje převážně z let 1992 – 2000. Autor
poodhaluje i výzkumy z padesátých let do konce osmdesátých let 20. století v bývalém
Československu, které se týkaly především vývoje středisek volného času (domy dětí a
mládeže) a dále růstu počtu zařízení a akcí, které se věnují volnému času dětí a mládeže.
Autor v této kapitole také zmiňuje Úmluvu o právech dítěte z roku 1989, která zaručuje
v otázkách aktivní účasti na činnostech volného času každému dítěti do 18 let rozsáhlá
práva a možnosti.
Závěrečná osmá kapitola nabízí seznam vybraných právních norem pro práci
vychovatelů. A jako bonus přidal autor přehled věkových zvláštností dětí a mládeže.
V této tabulce si každý vychovatel najde podle věku svých svěřenců, jaké změny se s nimi
dějí z hlediska tělesného vývoje, sociálního vývoje a vývoje duševního, který je dále ještě
rozčleněn na vývoj rozumový, citový a volní.
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6

Profesiografický rozbor vychovatele

Profesiografický rozbor umožňuje předpovědět úspěšnost konkrétního člověka
v konkrétním povolání. Důležitou součástí jsou také tělesné a duševní vlastnosti
osobnosti, dále také schopnost učení se určitým pracovním dovednostem a návykům,
které je závislé na čase. Každá osobnost potřebuje specificky dlouhou dobu potřebnou
k učení se novým dovednostem. V některých povoláních stačí pouze krátký zácvik
pracovníka, některá vyžadují delší odborný výcvik nebo nadprůměrnou úroveň některých
vlastností. V určitých profesích je také nutné další odborné vzdělávání.
„Profesiografie je celkové označení rozmanitých metod a metodických postojů
zaměřených na zkoumání a rozbor jisté profese a na poznání jejich psychologicky
význačných charakteristik. Jedná se kupříkladu o identifikaci nároků či požadavků určité
profese na dané psychické funkce jako například pozornost, paměť, vnímání apod., dále
na specifické osobnostní rysy, to může být odolnost vůči stresu, spolehlivost, odolnost
vůči zátěži aj.“ (Provazník, 2002).
Dle Provazníka (2002) profesiografický rozbor zahrnuje následující informace:
-

všeobecnou charakteristiku profese (soupis úkolů a prostředků potřebných pro
výkon profese),

-

souhrn povinností pracovníka,

-

popis pracovních podmínek (technických, ekonomických a společenských),

-

inventář požadavků na pracovníka (odborných, fyzických, zdravotních,
psychických a osobnostních),

Profesiogram shrnuje výše uvedené informace. Pro efektivní práci s lidskými zdroji je
zpracování profesiogramu důležité. Díky němu dochází k optimálnímu zařazení
pracovníka, řízení jeho činnosti a také k ovlivňování jeho dalšího rozvoje.
Metody a metodické postupy pro získávání potřebných údajů dle Štikaře (2000) jsou:
-

pozorování a rozhovory (s pracovníky, kteří danou činnost vykonávají),

-

časové studie (např. momentková pozorování),

-

pohybové studie a postupové diagramy,

-

pokusné vyvolávání situací,

-

posudky od druhých osob,
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-

dotazníková metoda výzkumu povolání,

-

psychologické testy a rozbory.

Popis činnosti vychovatele (pedagogický pracovník) se nachází v řadě právních norem,
zde uvádím ty nejdůležitější:
a) Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) – stanoví například zásady a cíle vzdělávání,
organizaci vzdělávání, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, další
podmínky vzdělávání.
b) Nařízení vlády 222/2010 sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě –
stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd
zaměstnanců.
c) Vyhláška MŠMT ČR 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních a školských účelových zařízeních – stanoví typy těchto zařízení, jejich
účel a organizaci včetně úplaty za ubytování apod.
d) Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce.
e) Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
f) Vyhláška MŠMT ČR 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro
zaměstnance škol a školských zařízení.
Pedagogický pracovník je ten, kdo:
-

koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně-pedagogickou
nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na
vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního
předpisu, tj. školského zákona,

-

je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo
zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě
vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem
státu (zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících).
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VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ
„Pedagogické ovlivňování volného času, zejména výchova dětí a mládeže v době mimo
vyučování, je významnou oblastí výchovného působení. Poskytuje příležitost vést jedince
k racionálnímu využívání volného času, formovat hodnotové zájmy, uspokojovat a
kultivovat významné lidské potřeby, rozvíjet specifické schopnosti a upevňovat žádoucí
morální vlastnosti. Obsah i způsob využívání volného času mají značný význam
z hlediska duševní hygieny. Způsob odpočinku, rekreace a zábavy se odráží i ve
studijních a pracovních výkonech člověka. Výchova mimo vyučování plní funkci
výchovnou, vzdělávací, zdravotní i sociální. Probíhá mimo povinné vyučování, mimo
bezprostřední vliv rodiny. Je institucionálně zajištěná a uskutečňuje se především ve
volném čase“ (Pávková, 2002).
V domovech mládeže je pedagogickým pracovníkem zejména vychovatel, asistent
pedagoga nebo vedoucí pedagogický pracovník.
POPIS PRÁCE VYCHOVATELE
Vychovatel v domově mládeže může být podle katalogu prací zařazen do 8. až 11. platové
třídy a to podle nařízení vlády 222/2010 S., o katalogu prací ve veřejných službách a
správě. O zařazení pracovníka do konkrétní pracovní třídy rozhoduje zaměstnavatel, tedy
ředitel (statutární orgán). Pracovní náplň vychovatele je specifikována v popisu pracovní
činnosti, kterou každý vychovatel obdrží písemně.
V našem domově mládeže jsou vychovatelé zařazeni do 9. platové třídy, což obnáší tuto
pracovní náplň:
-

komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních
rozvíjející zájmy a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky
rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních
výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti,

-

odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami
výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami (katalog prací, 2.16.02, výtah).
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Základními znaky popisu práce vychovatele v 9. platové třídě jsou komplexní
vychovatelská činnost, což znamená plánovitou a systematickou činnost, která vyžaduje
reflexi a sebehodnocení z hlediska výsledků činnosti. Rozvoj zájmů, znalostí a tvořivých
schopností žáků – pravidelně organizovaná zájmová činnost, rozvoj zájmu o učení,
osobní zájmy, koníčky. Komplexnost a systematičnost se musí projevit i v uplatňovaných
výchovných metodách, které by měly být přizpůsobeny výsledkům diagnostiky žáka.
PŘÍMÁ VÝCHOVNÁ ČINNOST VYCHOVATELE V DM
Přímá výchovná činnost - tvoří jen část pracovní doby vychovatele, a to 30 až 32 hodin
týdně.
Základní popis těchto prací stanoví vyhláška MŠMT č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví
pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí
nebo dobrovolným svazkem obcí v § 3 odst. 1 písm. b) takto (upraveno pro podmínky
DM):
-

vedení výchovné skupiny,

-

činnosti se žáky při přípravě na vyučování,

-

organizování činnosti žáků,

-

pedagogická činnost při akcích DM nebo na akcích s organizovanou účastí žáků
z DM,

-

vedení zájmových činností,

-

dohled nad pořádkem v osobních věcech žáků,

-

práce se žákovskou samosprávou.

NEPŘÍMÁ VÝCHOVNÁ ČINNOST VYCHOVATELE V DM
Jedná se o zbývajících 8 až 10 hodin do čtyřicetihodinové pracovní doby vychovatele.
Základní popis těchto prací stanoví vyhláška MŠMT č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví
pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí
nebo dobrovolným svazkem obcí v § 3 odst. 1 písm. b) takto (upraveno pro podmínky
DM):
-

příprava na přímou pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek,
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-

hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků,

-

vedení předepsané pedagogické dokumentace,

-

spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se
školním metodikem prevence, s metodikem informačních a komunikačních
technologií,

-

spolupráce se zákonnými zástupci žáků,

-

odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání,

-

kontrolu úklidu pokojů po odchodu žáků,

-

účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského
zařízení,

-

studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vedoucí může vychovateli stanovit i jiné práce, než jsou ve vyhlášce jmenované.
OSOBNOST VYCHOVATELE
Charakteristika osobnosti pedagoga byla popsána mnohými autory. Je mnoho obecných
a konkrétních pouček a pravidel, jaké rysy by měla osobnost pedagoga mít, bohužel
někteří tyto teze neumí naplnit v praxi. Podle mého názoru je vychovatelova osobnost
významným a nebojím se říci, že dokonce rozhodujícím činitelem ve výchově a
vzdělávání v DM a důležitým faktorem při budování autority. Dále je závislá na
morálních a charakterových vlastnostech, odborné a společenské pověsti a také a řídících
schopnostech vychovatele.
TVOŘIVÝ A HUMANISTICKÝ PEDAGOG
„Pedagog podporuje samostatné myšlení a jednání žáků, preferuje vzdělávání
aktivizačními metodami na úkor autoritativních, vede žáky k pozitivnímu vztahu ke
vzdělávání. Rozvíjí motivaci žáků, jejich inciativu, samostatnost a tvořivost.
V komunikaci se žáky upřednostňuje dialog, očekává diskusi, toleruje jiné názory, ale i
chyby.

Vyžaduje

dodržování

předem

stanovených

pravidel

(https://pedagogika.skolni.eu/pedagogika/osobnost-pedagoga/).
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a

odpovědnost“

PRACOVNÍ ZPŮSOBILOST A SCHOPNOSTI VYCHOVATELE
Odborná způsobilost – jedná se způsobilost z hlediska odbornosti předmětové a odborné
způsobilosti pedagogické. „Projevuje se řadou dovedností a schopností, které mají
pedagogicko-psychologický základ a jsou důležité zejména pro schopnosti diagnostické“
(Pařízek, 1992)
„Výkonová způsobilost – je podmíněna fyzickou, neuropsychickou, emociální a volní
odolností vůči zátěži pedagogického povolání“ (Pařízek, 1992). Výkon vychovatele je
podmíněn také řadou vnějších podmínek, zejména počty žáků, vybavením DM,
spoluprací s kolegy, podporou vedení apod. Velmi často hrozí upadnutí do stereotypu
nebo vyhoření proto je důležitá relaxace a regenerace psychických i fyzických sil.
„Osobnostní způsobilost – vyjadřuje míru shody osobnostní stránky pracovníka
s požadavky profese“ (Pařízek, 1992). Patří sem emoční stabilita, sebeovládání,
trpělivost, rozhodnost, cílevědomost důslednost. Týká se také intelektu, který by měl
převyšovat rozumové schopnosti žáků.
Společenská způsobilost – vychovatel by měl mít kladný vtah k lidem, schopnost
empatie, potřebu mezilidských vztahů. Měl by mít obecnou sociální zkušenost plynoucí
ze společenského a kulturního stylu života.
Motivační způsobilost – motivovaný vychovatel podává zpravidla vyšší výkon, má touhu
se zlepšovat, jde do výchovně vzdělávací akce „naplno“. Vychovatel se vyvíjí a také se
dopouští chyb, zpočátku se jedná o chyby z nezkušenosti, později se může jednat o chyby
ze stereotypu. Další vývoj a rozvoj vychovatele v nemalé míře podporuje klima DM, dále
prostor, který má vychovatel k dispozici pro uskutečňování svých záměrů a kombinace
výše uvedených způsobilostí. Velmi významným faktorem v motivaci je společenské
ocenění vychovatele.
PROFESNÍ ROLE VYCHOVATELE V DM
Škála pracovních činností vychovatele je velmi pestrá a jak jsme již zmínili výše, je
rozdělena na činnosti spojené s přímou činností se žáky a s činnostmi souvisejícími
s přípravou na tyto činnosti.
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Vychovatelé se primárně soustřeďují na diagnostikování schopností a vlastností žáka.
Diagnostické dovednosti jsou specifickou kompetencí, kterou je potřeba neustále rozvíjet.
Nejčastějšími metodami jsou pozorování, rozhovor, dotazníky a anketní lístky.
Vychovatel také mapuje vztahy ve výchovné skupině. Vychovatel je pro žáka také
rádcem, zejména při nalézání optimálního stylu učení a dále v oblasti mezilidských
vztahů na všech úrovních. Vychovatelé doporučují rodičům odbornou péči, po konzultaci
s vedením DM. Na základě diagnostiky vychovatel žáka motivuje správným směrem a
ví, pro co jej nadchnout nebo jakých zlozvyků jej zbavit. Aby se v DM stále něco
atraktivního dělo, je nutné, aby vychovatel prokázal organizační schopnosti, jak ve své
výchovné skupině, tak v celém DM a zorganizoval aktivity, na kterých bude
spolupracovat s ostatními kolegy a tím se propojí kompetence organizační a koordinační.
Mimořádnou hodnotu mají akce, které vymyslí přímo žáci. Vychovatel se stává pouze
rádcem. Důvěra v pedagoga ze strany žáků je základem úspěchu výchovného působením,
přesto je potřeba mít hranice. Důvěra je spojená s emocemi a s kladnou citovou vazbou
k vychovateli, není proto vhodné, aby se pedagog věnoval ve zvýšené míře pouze
jednomu žákovi, vyvolává to žárlení. Silnou emoční podporu je potřeba poskytnout
žákům, kteří mají v rodině např. úmrtí, přesto lze oporu poskytnout pouze dočasně. Nelze
suplovat rodiče nebo příbuzné.
PEDAGOGICKÉ A PROFESNÍ KOMPETENCE
-

kompetence k vedení a organizování pedagogické činnosti, specializace,

-

kompetence k organizování a projektování výchovy - schopnost plánovat,
organizovat, dokumentovat a hodnotit,

-

kompetence diagnostické a poradenské,

-

kompetence k provádění preventivní činnosti – zejména realizace preventivních
programů, řešení projevů rizikového chování.

ORGANIZAČNÍ KOMPETENCE
-

kompetence k organizování volnočasových aktivit a schopnost tyto aktivity
inovovat a přizpůsobovat je potřebám žáků,
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-

schopnost motivovat žáky k účastni na zájmových aktivitách a aktivní účasti na
akcích pořádaných v DM,

-

schopnost spolupráce s ostatními vychovateli, vytváření společných programů a
akcí

-

schopnost účelně si rozvrhnout a využít pracovní dobu.

SOCÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, KOMUNIKATIVNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE
-

zvládání vlastního chování, schopnost sebereflexe, podíl na utváření klimatu
v kolektivu, adaptabilita,

-

kultivovanost a jistota projevu, empatie, vzhled,

-

všeobecný rozhled, osobní vlastnosti, morálka, postoje, motivace k práci, postoje
ke kolektivním otázkám, konstruktivnost, aktivita, loajalita, korektnost,

-

respektování osobnosti žáka, spravedlivost, tolerantnost, vlídná důslednost,
vstřícnost a kritičnost, působení ve výchovné skupině i mimo ni.

SKUPINOVÉ FORMY PRÁCE VYCHOVATELE SE ŽÁKY
Skupinovou formou práce rozumíme obvykle vychovatelem vedenou a organizovanou
činnost skupiny žáků. Tuto činnost můžeme členit podle účelu na činnosti rekreační a
odpočinkové – klidné, pohybově a psychicky nenáročné aktivity ke kompenzaci
jednostranného zatížení, které mohou být vedeny vychovatelem, ale častěji probíhají
spontánně individuální formou (poslech hudby, sledování televize, odpočinek). Dále
v rámci skupinové práce můžeme realizovat zájmové činnosti, které probíhají za účelem
rozvíjení zájmů a schopností. Dochází při nich k uspokojování individuálních potřeb
fyzických, sociálních, intelektuálních apod. Nedílnou součástí skupinové práce je
příprava žáků na vyučování, při které vychovatel dohlíží na žáky, je připraven pomoci
svými vědomostmi nebo s vyhledáním pomoci jinde. V DM vedeme žáky
k prosociálnímu chování, proto je samozřejmostí veřejně prospěšná činnost, která přináší
nejen pomoc a prospěch jiným, ale také pocit vlastního uspokojení. Základní forma práce
vychovatele je kontakt se svojí výchovnou skupinou. Jedná se o užší kruh žáků a schůzky
s vychovateli mají z hlediska obsahu různé přívlastky, například informační, organizační
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nebo výchovně vzdělávací. Vychovatel by měl dbát na vyváženost obsahu schůzky,
časovou přiměřenost, otevřenost, taktnost, výběr informací.
Výstupem práce vychovatele s výchovnou skupinou je rozvoj těchto kompetencí žáků:
-

personální kompetence – sebepoznávání a adaptabilita, sebepojetí žáka,
sebevýchova, sebereflexe,

-

kompetence k učení – efektivní učení, sexuální výchova, kariérové poradenství,
sebevzdělávání,

-

komunikativní kompetence – slušné chování, asertivita, komunikativní
dovednosti,

-

sociální kompetence – spolupráce a posilování vztahů ve skupině, aktivní sociální
učení, tolerance a týmová spolupráce, práce s dynamikou skupiny,

-

kompetence k řešení problémů – odolnost proti zátěži, sebedůvěra, relaxace,
samostatnost, obranné mechanismy, zvládání náročných životních situací.

Jako formu profesiografického rozboru vychovatele jsem si vybrala pozorování při
běžném pracovním procesu a rozhovor se svou kolegyní vychovatelkou a kolegou
vychovatelem. Téma rozhovoru jsem přizpůsobila tématu odborné eseje této práce a sice
„Autorita vychovatele“. Domnívám se, že toto téma je dost podceňované, přesto že je
velmi důležité a je nedílnou součástí nejen pedagogické profese. Já sama jsem se s bližším
přiblížením autority setkala až při studiu na vysoké škole a to na přednáškách pana
profesora Bendla a na semináři pana doktora Šarocha. Až po absolvování těchto
přednášek jsem si uvědomila, že autorita je ožehavé téma a ne každý přesně ví, co to
znamená. Rozhovor jsem vedla záměrně s mužem a ženou, jelikož mě zajímá i genderový
pohled na toto téma.
Milada Nucová
SOŠEaS, OA a SZŠ, Chomutov, p.o. – Domov mládeže Na Průhoně 4800
Vychovatelka domova mládeže
Délka pedagogické praxe: 15 let
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Paní Milada je vychovatelkou, která svou prací doslova žije. Žáci napříč všemi věkovými
kategoriemi ji respektují a mají k ní důvěru. Přesto, že podle mého názoru, je někdy více
„tetou“ a pro své svěřence by se rozdala, nikdy se nestalo, aby vypadla ze své role
pedagoga. Vždy si zachovává dostatečný odstup. Přesto, že jako žena používá ve své práci
ve větší míře emoce, vždy zůstává formální autoritou. Vždy umí žákům poradit a pomoci
s problémy. Dokáže se vcítit do myšlení žáků i rodičů, jelikož je sama matkou. Je
vyrovnaná a sebekritická. Při vypjatých výchovných momentech zachovává chladnou
hlavu. Je schopna kdykoliv pracovat nad rámec svých povinností a vymýšlet pro žáky
stále nové aktivity. Ráda se žáky komunikuje, je spravedlivá a za svoji nejvyšší metu
považuje úspěch při práci se žáky a pocit uspokojení, pokud se jí to daří. Je velmi pečlivá
a precizní i co se týká předepsané pedagogické dokumentace. Při mých hospitacích
během její práce s výchovnou skupinou vždy docházím k závěru, že pracuje se žáky
přirozenou a nenásilnou formou a odměnou jí je bezvadný přístup žáků k plnění
povinností.
1.

Jak dlouho pracujete jako vychovatelka?

Jako vychovatelka pracuji 15 let. Deset let jako vychovatelka ve školní družině, dva roky
v dětském domově a nyní třetí rok v domově mládeže.
Mezi těmito obdobími jsem vždy pracovala s lidmi, kde jsem zjišťovala jejich potřeby,
komunikovala a umožňovala jim nalézt správné řešení.
2.

Je práce vychovatelky ta, o které byste řekla, že jste se v ní „našla“?

Jelikož jsem vystřídala více profesí, mohu ze zkušeností konstatovat, že práce
vychovatelky mne naplňuje ve všech směrech. Je plná kreativity a komunikace.
Umožňuje naslouchat druhým a hledat řešení nejen v rámci potřeb studentů, ale i školy
jako instituce.
Ráda pracuji v týmu, plním společné úkoly, dosahuji určitých cílů a své názory a
zkušenosti konzultuji s kolegy. Práce vychovatelky mě baví a naplňuje.
3.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý vychovatel?

Především vztah k mládeži a dětem. Přirozenou autoritu a schopnost naslouchat.
Organizační a komunikační schopnosti. Nesmí chybět příkladné vystupování,
sebeovládání, trpělivost, spravedlnost, takt, schopnost improvizovat. Na místě je
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kreativita (schopnost hledat nové a zajímavé). Měl by se umět ovládat a být psychicky
odolný. Měl by mít charakter jako takový (být pravdomluvný, dodržovat principy
spolehlivosti, mít smysl pro zodpovědnost atd.)
4.

Zúčastnil/a jste se někdy ve své kariéře odborného semináře na téma autorita?

Semináře jsem se zúčastnila mimo profesi vychovatelky v období, kdy jsem pracovala
jako úřednice. Téma autorita bylo součástí některých přednášek.
Sama osobně si myslím, že velkým darem je přirozená autorita, nebo se k ní musí člověk
dopracovat dlouholetými zkušenostmi a poznáním.
5.

Jaké vlastnosti ovlivňují autoritu vychovatelky?

Schopnost být důsledný, uvážlivý, naslouchat druhým. Schopnost vyhodnotit objektivně
situaci. Respektovat hranice a pravidla. Smysl pro spravedlnost. Flexibilně reagovat.
Jednoznačně a srozumitelně se vyjadřovat a komunikovat.
6.

Doplňte výstižně větu: „Mít autoritu znamená…“

Být přirozeně respektován na základě svého jednání, chování a činů.
7.

Co není autorita?

Autorita není vynucený požadavek respektu, nátlak a násilí.
8.

Která vlastnost vychovatele oslabuje jeho autoritu a proč?

Nedochvilnost, povýšenost, nedodržení slova, vulgarismus, familiárnost, netrpělivost,
nedůslednost, přílišná shovívavost, lenost. Vyhýbavé reakce na podněty ze strany žáků.
Jestliže žák vycítí a zjistí některou z těchto vlastností, začne ji vůči vychovatelům
využívat ve svůj prospěch a tím oslabuje jejich autoritu.
9.

Které vlastnosti posilují autoritu vychovatelky a proč?

Schopnost naslouchat a spravedlivě zhodnotit situaci. Přirozené jednání.
Uznání vlastních chyb. Schopnost jednat s žákem jako se sobě rovným bez zaujatosti.
Myslím si, že základem všeho je schopnost komunikovat a spravedlivě vyhodnotit danou
situaci.
10. V kolektivu žáků, kde jsou ubytovanými pouze chlapci, má podle vás větší autoritu
muž vychovatel nebo žena vychovatelka?
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Podle mého názoru, záleží na osobnosti vychovatele a ne na pohlaví.
11. Co by měly vychovatelky dělat pro získání autority?
Důležité je dodržovat již zmiňované vlastnosti, které jsem popsala v odpovědi na otázku
číslo pět. Být zdravě sebekritický. Dodržovat a uplatňovat týmová pravidla. Dodržovat
vymezené mantinely.
12. Myslíte si, že máte přirozenou autoritu?
U žáků, kteří mě již znají, tak si myslím, že ano.
Studenty prvních ročníků musím svým jednáním, chováním a činy přesvědčit.
13. Pozorujete rozdíl mezi vnímáním vychovatelů - z hlediska autority - u žáků 1.
ročníků a u žáků 4. ročníků? Pokud ano, jaký?
Určitě ano.
Žáci prvních ročníků zkouší a testují, co si můžou dovolit, než zjistí hlavní rysy mé
osobnosti jako vychovatelky. Velmi důležitá je důslednost.
14. Kdo je pro vás autorita?
Většinou jde o osobnost, která má dobré morální vlastnosti.
Je zásadová, uvážlivá, objektivní, důsledná, umí se jednoznačně vyjadřovat a
komunikovat. Mí rodiče jsou pro mě autoritami.
Petr Richter
SOŠEaS, OA a SZŠ, Chomutov, p.o. – Domov mládeže Na Průhoně 4800
Vychovatel domova mládeže
Délka pedagogické praxe: 27 let
Pan Petr je jedním ze dvou mužských vzorů v kolektivu žen. Ubytovaní žáci jej
respektují. Mnoho žáků pochází z rozvrácených rodin, absenci otce, jako mužského
elementu výchovy, ve spoustě případů nahradí právě Petr, avšak vždy na profesionální
úrovni a za existence určitých hranic. Jelikož je vášnivý čtenář a sportovec, vede i žáky
tímto směrem. Je odborně a pedagogicky zdatný, ale umí přiznat, když něco neví, ovšem
umí poradit, kde odpovědi najít. Je ochotný vždy žákům pomoci, je spravedlivý a při
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řešení konfliktů nestranný. Je žákům příkladem v pracovitosti a dodržení chlapského
slova. Své povinnosti spojené s dodržováním pracovních předpisů si plní svědomitě. Své
povolání bere „mužským pohledem“ a drží emoce na uzdě, což však neznamená, že není
empatický. Žákům je vzorem i ve vkusném způsobu oblékání a vystupování. Již
několikrát jsem e přesvědčila, že je pro žáky jako starší bratr, ke kterému chovají respekt
a úctu.
1.

Jak dlouho pracujete jako vychovatel?

Jako vychovatel pracuji od 1. 10. 1990.
2.

Je práce vychovatele ta, o které byste řeka, že jste se v ní „našel“?

Asi takto limitně bych to neoznačil - světlé okamžiky se střídají, sice zřídka, i s těmi, kdy
bych nejraději od vychovatelství utekl. Ale v globálu mohu hodnotit, že mě práce baví.
3.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý vychovatel?

Vlastnosti budu řadit podle důležitosti, jak to vnímám já: spravedlivý, s individuálním
přístupem, důsledný, tolerantní, měl by jednat a chovat se, aby byl pro svěřence vzorem
(co po žácích vyžaduji, musím sám plnit a řídit se tím).
4.

Zúčastnil/a jste se někdy ve své kariéře odborného semináře na téma autorita?

Ano, zúčastnil -" Autorita ve vzdělávání", ale je to již dlouho. Pak podobná témata byla
probírána při studiu PF obor učitelství aprobace matematika - zeměpis. Dále pak při
studiu DPS a Speciální pedagogiky.
5.

Jaké vlastnosti ovlivňují autoritu vychovatele?

Myslím si, že právě ty výše zmíněné - spravedlnost, důslednost, osobní přístup a vzor.
Samozřejmě i vzdělání, rozumové a volní vlastnosti člověka.
6.

Doplňte výstižně větu: „Mít autoritu znamená…“

Zvládnout žáky v každé (i vyhrocené) situaci a umět je motivovat i k nepopulárním
úkonům, získat si a udržet respekt.
7.

Co není autorita?

Vyvolávání strachu.
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8.

Která vlastnost vychovatele oslabuje jeho autoritu a proč?

Nespravedlnost - protože žák ztratí důvěru. Nedůslednost - žák úkol nesplní, nebo
"odflákne".
Nevzdělanost - žáci ho mohou mít za hlupáka.
Lenost - těžko žáka budu do něčeho nutit, když sám nedělám nic.
Netaktnost - opět ztráta důvěry.
9.

Které vlastnosti posilují autoritu vychovatele a proč?

Spravedlnost, důslednost, vzdělání, pracovitost, vzdělání, takt, etika.
10. V kolektivu žáků, kde jsou ubytovanými pouze chlapci, má podle vás větší autoritu,
muž vychovatel nebo žena vychovatelka?
Jednoznačně muž se svojí přirozenou autoritou.
11. Co by měli vychovatelé dělat pro získání autority?
Sebevzdělávat se, zajímat se o svoji práci, být důslední, dokonale znát své svěřence,
nepřipouštět si je příliš k tělu, být ochotný, ale ne úslužný, dbát o sebe, být fyzicky zdatný.
12. Myslíte si, že máte přirozenou autoritu?
Ano.
13. Pozorujete rozdíl mezi vnímáním vychovatelů - z hlediska autority - u žáků 1.
ročníků a u žáků 4. ročníků? Pokud ano, jaký?
Rozdíl tu určitě je - první ročníky jsou poslušnější. Starší ročníky už ví, co si mohou
dovolit a stále se snaží tuto hranici posouvat.
14. Kdo je pro vás autorita?
Moji bývalí učitelé - Štembera, Kozel, Man. Z jejich moudrosti a způsobu práce čerpám
dodnes.
Závěr:
Oba své kolegy mám možnost denně sledovat při práci se žáky. Splňují nejen po stránce
odborné, ale i po stránce tělesné a duševní předpoklady pro výkon své profese. Oba jsou
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dostatečně sebevědomí, a proto mohou vychovat sebevědomé žáky. Jsou si vědomi svých
kvalit i nedostatků. Nebojí se v přiměřené míře riskovat, případný neúspěch přijímají
s úsměvem, ale s rozhodnutím, že už se nebude opakovat. Nebojí se překážek, a pokud se
objeví, snaží se o jejich překonání. Mají sebejisté vystupování. Jsou schopni konstruktivní
sebereflexe, seberealizace, sebepoznání a sebevzdělávání.
Na mé otázky mi odpovídali dohromady a v klidné atmosféře. Potvrdil se mi můj
předpoklad, že kolega bude mít jasný názor na autoritu z hlediska genderového pohledu,
to je zřejmě jediný názor, který nesdílím. Podle mého názoru není rozhodující to, jestli je
pedagog muž či žena, aby měl potřebnou autoritu u žáků. Tato otázka pak předmětem
dlouhé diskuse v celém kolektivu. Dále pozoruji odlišný názor na vnímání vychovatelů
z hlediska autority, u žáků 1. a 4. ročníků. Zatímco má kolegyně nahlíží na žáky prvních
ročníků jako na žáky, kteří si vychovatele testují a zkouší, kam až mohou zajít, pan kolega
má na tuto otázku zcela opačný názor. Podle něj jsou žáci v prvním ročníku poslušnější a
naopak žáci čtvrtých ročníků již vědí, co si mohou dovolit a zkouší posouvat hranice.
Kolegům jsem poděkovala za jejich ochotu a názory. Jelikož jsem jejich přímá nadřízená,
mohu prohlásit, že jsem pyšná na „své ovečky“ a je radost s nimi spolupracovat. Jelikož
jsou jako pedagogové služebně starší a zkušenější, jsou pro mě leckdy i vzory a rádci.

39

7

Případová studie DM při SOŠEaS, OA a SZŠ, Chomutov

Úvod
Název školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Pro školu máme pracovní název
ESOZ = Energetika, Stavba, Obchod, Zdravotnictví, tento název je jednak kratší a také
srozumitelnější a identifikovatelnější pro žáky, ale zejména pro veřejnost a uchazeče.
Sídlo: Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov
IČO: 41 324 641
DIČ: CZ41324641
Zřizovatel: Ústecký kraj
V této části mého profesního portfolia se zaměřím na případovou studii domova mládeže,
který je součástí Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a
Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace, Na Průhoně 4800,
Chomutov 430 03.
Studii zaměřím na obecnou charakteristiku, ale také budu konkretizovat život v domově
mládeže od běžného provozu až po klíčové kompetence.
Domov mládeže při výše uvedené škole je umístěn ve dvou budovách, z nichž jeden je
na adrese Palackého 5 a druhý na adrese Na Průhoně 4800, tento je architektonicky
součástí hlavní budovy školy, kde sídlí ředitelství.
DM na Palackého ulici má kapacitu 57 lůžek a jsou zde ubytováni chlapci i děvčata, a to
nejen z naší školy, ale vzhledem k umístění ve středu města i ze škol v blízké vzdálenosti,
jako je SPŠ a VOŠ Chomutov nebo Gymnázium Chomutov. Jedná se o samostatnou
budovu, ve které je pouze domov mládeže. Jsou zde pokoje především dvojlůžkové, vždy
spojené sociálním zařízením. Žáci zde mají k dispozici klubovnu s televizí, počítačovou
klubovnu, dvě vybavené kuchyňky, stůl na stolní tenis. Součástí DM je malý dvůr, na
kterém v době příznivého počasí mohou žáci trávit volný čas. V sousední budově
zdravotnické školy mohou žáci využívat tělocvičnu a posilovnu. Školní jídelna je součástí
DM a je vaří se zde nejen pro ubytované žáky, ale i pro ostatní žáky a pracovníky ESOZ,
ostatní střední školy v Chomutově i pro veřejnost.
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DM Na Průhoně je určen pro ubytování chlapců a to především žáků ESOZ. Kapacita
tohoto DM je 125 lůžek. Domov mládeže je umístěn na třech patrech sedmi patrové
budovy. V ostatních patrech se nachází ředitelství školy, pedagogicko-psychologická
poradna, SPC a část budovy je pronajímána ke komerčním účelům. Žáci v tomto DM
mají vlastní posilovnu, klubovnu s televizí a počítači s připojením na internet a na každém
patře vybavenou kuchyňku. Pro zájmovou činnost využívají tělocvičnu školy a také
rozlehlou zahradu, která je součástí areálu školy.
Oba domovy mládeže splňují hygienické požadavky na prostory a provoz, které stanovuje
vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE VYCHOVATELE
Vedení předepsané pedagogické dokumentace není u vychovatelů příliš populární
činností, přesto není vyhnutí, jelikož výkon práce musí být prokazatelný, jednak pro
kontrolní činnost nadřízeného pracovníka nebo pro inspekci.
Deník výchovné skupiny
Deník je důležitý pro dokumentování přímé pedagogické činnosti, její plánování a pro
průběžné vyhodnocování výsledků výchovně vzdělávací práce. Vychovatel zde
vypracuje seznam žáků výchovné skupiny, specifikuje umístění na pokoji, kterou školu a
ročník žák navštěvuje, datum nástupu a ukončení ubytování. Dále zde popisuje obsah a
formy své pedagogické činnosti při práci s výchovnou skupinou, se zájmovým útvarem
nebo jednotlivci. Při správném vedení deníku z něj vyčteme, co vychovatel se žáky
konkrétně dělá, ale také jak efektivně využívá pracovní dobu, jak dokáže plánovat,
organizovat a vyhodnocovat svoji přímou výchovnou činnost.
Osobní spis žáka
Osobní spis žáka je spisová složka, ve které jsou uvedeny osobní údaje o žákovi. Do
složky se vkládají další důležité dokumenty v listinné podobě, například přihláška do
domova mládeže, osobní diagnostika žáka, předávací protokol pokoje, žádost o předčasné
ukončení ubytování, různá sdělení zákonných zástupců, hodnocení žáka, výchovná a
kázeňská opatření atp. Se spisem je třeba zacházet v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.
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Denní záznam
V tomto dokumentu, který vyplňují každý den službu konající vychovatelé, a mapuje 24
hodin služby vychovatelů, se uvádí jména pedagogických pracovníků, denní činnosti
žáků – v bodech a ve smyslu každodenních činností, dále se zde uvádí jména žáků, kteří
nejsou v DM přítomni a důvod nepřítomnosti. Je to vlastně takové hlášení, aby
vychovatel, který nastupuje na službu, v přehledu viděl momentální situaci v domově.
SOUČINNOST SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ PŘI VÝCHOVĚ
Práva a povinnosti rodičů nezletilých žáků jsou dána především občanským zákoníkem,
zákon č. 89/2012 Sb., oddíl 3 Rodiče a dítě. Péče o dítě spočívá zejména v péči o jeho
zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v udržování osobního styku s dítětem,
v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování
(§858 OZ). Rodiče nezletilého žáka spoléhají na profesionalitu pracovníků DM.
Práva rodičů
-

právo na informace o výsledcích vzdělávání žáka,

-

právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí
vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

-

právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.

Povinnosti rodičů
-

zajistit, aby žák řádně docházel do školy a školského zařízení,

-

na vyzvání ředitele školy nebo vedoucí DM se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka,

-

informovat školu nebo školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání,

-

dokládat nepřítomnost žáka ve školském zařízení v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
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-

oznamovat údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

Dovršením svéprávnosti, tj. 18 roku věku přebírá žák veškerá práva a povinnosti
zákonných zástupců. Dokud však vůči němu plní rodiče vyživovací povinnost, tak se od
vlivu rodičů úplně neoprostí a to dle § 21 školského zákona odst. 3, podle kterého mají
právo na informace o průběhu a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu také rodiče,
případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. Rodiče hradí
žákům poplatky spojené s ubytováním a stravováním v DM, proto je třeba zajistit, aby se
k rodičům dostaly důležité informace uvedené výše.
Pokud se jedná o chování žáků v DM, je nutné předem určit určité principy a hranice
toho, co by měli vědět rodiče a co zůstane mezi domovem a žákem, případně studentem
VOŠ.
SPOLUPRÁCE S UČITELI
V našem domově mládeže tvoří vychovatelé a učitelé společný pedagogický sbor, v čele
stojí ředitel, který řídí školu i DM. Přesto má každá z těchto součástí svoji organizační
autonomii, tj. vlastní školní a vnitřní řád. Škola plní především cíle formálního
vzdělávání, domov mládeže působí v oblasti mimoškolní výchovy a jeho cíle jsou
realizovány formou neformálního vzdělávání. Tým pedagogických pracovníků DM jsou
jakousi subkulturou v rámci celé organizace, přesto výchovně vzdělávací činnost domova
navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy. S učiteli žáků z ostatních středních škol
komunikuje vychovatel, do jehož výchovné skupiny žák patří. Konečný cíl učitelů i
vychovatelů je stejný a to prospívající žák. Vychovatelé pro to vytvářejí tyto podmínky:
přístup k informacím, podmínky pro nerušenou přípravu, podporu žákovi v jeho
studijním úsilí.
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Vychovatelé splňují předpoklady pro výkon činnosti vychovatelů, které upravuje zákon
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Vedení
školy umožňuje další rozšiřování odbornosti vychovatelů. Vychovatelé se dále vzdělávají
především v těchto oblastech: práce s počítačem, netradiční sporty, práce se žáky
s agresivními projevy, základy ručních prací, výtvarná činnost, komunikativní
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dovednosti. Vychovatelé nové poznatky využívají při vedení zájmové činnosti, která je
nabízena nejen žákům ubytovaných v DM, ale i ostatním žákům školy. Zaměření
zájmových kroužků je specifikováno do těchto oblastí – vzdělávací, sportovní, sportovně
vzdělávací, integrační, hudební a rukodělné.
PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou upraveny v provozním řádu DM a ve
směrnici, která upravuje BOZ. Jedná se o problematiku, která je velmi důležitá a složitá
sama o sobě a to také proto, že dosud nebyla vydána vyhláška, která je sice avizována ve
školském zákonu z roku 2004, přesto je jen slibována MŠMT řadu let.
V DM se řídíme především těmito zákonnými normami:
-

školským zákonem 561/2005 Sb., § 29,

-

metodickým pokynem MŠMT k zajištění BOZ žáků (č. j. 37 014/2005-25),

-

metodickým doporučením k BOZ žáků – minimální standart,

-

vyhláškou 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,

-

vyhláškou 410/2005 Sb.

Podstatou zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví je vyhledávání a zhodnocení
rizik, která by mohla být příčinou poškození zdraví žáků a snížení těchto rizik a ideálně
až k jejich eliminaci. Této činnosti se věnuje odborně způsobilá osoba, což je technik
BOZP a technik požární ochrany. S riziky jsou žáci seznámeni a jsou prokazatelně
poučeni vždy dvakrát během školního roku.
Příklady rizik:
-

nebezpečí úrazu elektrickým proudem,

-

zásady pro používání vlastních elektrických spotřebičů,

-

nebezpečí úrazu při běžném pobytu v DM,

-

nebezpečí poškození zdraví při pobytu mimo DM,

-

nebezpečí úrazu při sportovní a jiné pohybové činnosti,
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-

zneužívání návykových látek,

-

hygienické podmínky ubytování a stravování.

Nezbytnou součástí BOZ je rozpis dohledu nad žáky, pohybové aktivity venku,
individuální volba odpočinku, doba nočního klidu, otužování žáků, zajištění stravování a
pitného režimu, výměna ložního prádla, zajištění vhodného mikroklimatu a zajištění
úklidu.
VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
DM je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních škola a studentům vyšších
odborných škol kvalifikované výchovně vzdělávací působení, ubytování a stravování.
Vede je k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.
V případě hodném zvláštního zřetele může být do DM umístěn i žák druhého stupně
základní školy.
Přijímání žáků do DM
Do DM jsou přijímáni žáci a studenti dle místa bydliště, ze sociálních a zdravotních
důvodů. Přihlášku podávají zákonní zástupci žáka, zletilý žák nebo student a to v termínu
stanoveném ředitelem školského zřízení. O umístění či neumístění žáka rozhoduje ředitel
školského zařízení. Na umístění v DM nemají žáci nebo studenti, právní nárok. Přihláška
platí na jeden školní rok.
Ukončování ubytování v DM
Na písemnou žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo studenta. V případě,
že ubytovaný přestal být žákem střední školy nebo studentem VOŠ, nebo nebyly
opakovaně uhrazeny náklady spojené s ubytováním ve stanoveném termínu, nebo bylo
žákovi či studentovi povoleno přerušení studia. Dále z důvodu vyloučení žáka nebo
studenta z DM.
Provoz DM
Objekt DM slouží ubytovaným žákům. Přístup do těchto prostor mají ubytovaní žáci a
zaměstnanci konající zde službu nebo činnosti spojené s provozem DM. Neubytovaným
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žákům, ostatním zaměstnancům a soukromým osobám je přístup povolen pouze se
souhlasem vychovatele konajícího dohled, případně vedení DM.
Denní režim DM je součástí celoročního plánu činnosti výchovy mimo vyučování a lze
jej měnit pouze se souhlasem ředitele školy:
6:00

-

7:00 h

budíček žáků

6:00

-

7:45 h

snídaně
odchod z DM na snídani a na vyučování

7:30 h
8:00

-

12:30 h

provoz DM omezen

11:30 -

15:00 h

oběd

14:45 -

16:00 h

osobní volno

16:00 -

17:30 h

zájmová činnost

16:30 -

18:00 h

večeře

Volná vycházka v době osobního volna:
STŘEDA -

žáci od 18 let do 21:30 h
ostatní žáci do 20:30 h

Rozvrh studijní přípravy máme rozdělený na zimní a letní čas. Je to z důvodu, aby žáci
mohli trávit během jarních dnů více času venku.
ZIMNÍ ČAS
18:00 -

19:00 h

osobní volno, zájmová činnost

19:00 -

20:00 h

studijní příprava, příprava na vyučování

20:00 -

22:00 h

osobní volno, úklid pokojů, hygiena, příprava na večerku

22:00

večerka
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LETNÍ ČAS
18:00 -

19:30 h

osobní volno, zájmová činnost

19:30 -

20:30 h

studijní příprava, příprava na vyučování

20:30 -

22:00 h

osobní volno, úklid pokojů, hygiena, příprava na večerku

22:00

večerka

Domov mládeže je v provozu během celého školního roku, mimo prázdnin, svátků a
víkendů, začíná vždy v neděli v 18.00 h a končí v pátek v 15.00 h.
O výši úhrady v DM rozhoduje ředitel školy a je stanovena na 1100,-Kč měsíčně za žáka
nebo studenta, je splatná vždy do 25. dne v měsíci, a to na účet školy č. 2111340277/0100,
v. s. rodné číslo žáka. Nebo v hotovosti u vedoucí DM.
Paušální poplatky za elektrospotřebiče se platí vždy po přihlášení povoleného
elektrospotřebiče, povolení vydává odpovědný vychovatel, po provedené revizi
technikem.
U žáků a studentů se sociálním znevýhodněním lze snížit či prominout úplatu za
poskytovanou školskou službu v DM. O snížení či prominutí platby, v odůvodněných
případech, rozhoduje ředitel školy, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka,
zletilého žáka nebo studenta.
Ubytovaní žáci, studenti, ale i zákonní zástupci mají práva a povinnosti, které stanovuje
vnitřní řád DM.
PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
V provozním řádu DM jsou uvedeny údaje o zařízení, kapacita zařízení, provoz zařízení.
Je zde také popsán režim dne, dále volnočasové aktivity žáků, organizovaný program,
individuální aktivity, podmínky pohybové výchovy a otužování, odpočinek, režim
stravování včetně pitného režimu, způsob zajištění výměny ložního prádla a úklidu a
v neposlední řadě i způsob zajištění vhodného mikroklimatu.
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PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DM
Rizikové chování mladé generace a jeho prevence patří v současné době a v současném
školském prostředí k velmi důležitým tématům, na která by se měla soustředit pozornost
pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že se negativní jevy vyskytují v celé
společnosti, lze očekávat, že se nevyhne ani prostředí školských zařízení. Je důležité mít
zpracovány informace o rizikovém chování a zapracovat je do vnitřního řádu.
Podle současné terminologie pojem rizikové chování zahrnuje celou problematiku
nezdravých negativních jevů ve společnosti. Aktivity DM by měly směřovat k rozpoznání
těchto jevů a zajištění pomoci a včasné intervence a to zejména v případech:
-

experimentování s návykovými látkami

-

poruchy příjmu potravy, sebepoškozování

-

traumatické zážitky – domácí násilí, šikanování, týrání a zneužívání dětí,
komerční sexuální zneužívání, ohrožování výchovy dítěte

K rizikovému chování patří v obecné rovině tyto rizikové jevy: zneužívání
psychoaktivních látek, záškoláctví, šikana, extrémní projevy agrese, vandalismus,
rizikové sexuální chování, příslušnost k extremistickým hnutím, poruchy a problémy
spojené se syndromem CAN, virtuální drogy, poruchy sebepojetí, kleptomanie,
pyromanie, bigarexie, kriminalita atp.
CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY V DM
Ve vzdělávání a výchově mládeže chceme dosáhnout určitého pokroku, záměru a kvality,
proto si před sebe stavíme cíle.
Obecné cíle vzdělávání jsou stanoveny ve školském zákoně 561/2004 Sb.
Specifické cíle výchovy ve volném čase
Specifickou zvláštností volného času dětí a mládeže (podle Úmluvy o právech dítěte je
dítětem jedinec mladší 18 let a mládeží je u nás označována věková skupina 18-26 let) je
to, že z výchovných důvodů je žádoucí jeho pedagogické ovlivňování. Děti ještě nemají
dostatek zkušeností, nedovedou se orientovat ve všech oblastech zájmových činností,
potřebují citlivé vedení. Podmínkou účinnosti je, aby toto vedení bylo nenásilné, nabízené
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činnosti pestré a přitažlivé, účast na nich dobrovolná. Míra ovlivňování volného času
závisí na věku dětí, jejich mentální i sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy
(Pávková, 2002)
V domovech lze rozvíjet řadu dílčích cílů:
-

naučit žáky efektivně odpočívat,

-

rozvíjet a podporovat aktivní zájmy,

-

umět volit účinné formy rekreace,

-

objevovat a rozvíjet specifické schopnosti,

-

uspokojovat a kultivovat potřeby,

-

vést jedince k celoživotnímu vzdělávání.

Cíle motivační a korekční jsou bezesporu nezanedbatelné a velmi náročné. Není nic
těžšího v práci vychovatele než přimět žáka bez zájmu, aby se účastnil výchovně
vzdělávacího procesu. Nebo aby se nevychovaný jedinec choval v souladu s pravidly
společenského soužití a v souladu s vnitřním řádem. Předpokladem úspěchu je dobrá
znalost osobnosti žáka, osobní příklad, vytváření příznivého psychosociálního klimatu a
také umění přesvědčování.
Cíle kontrolně dohledové – zajištění dohledu nad nezletilými žáky je zákonnou
povinností ředitele školy nebo školského zařízení. Vychovatel zajišťuje, aby chování a
jednání žáka bylo bezpečné a neohrožovalo zdraví jeho nebo i okolí. Dále je cílem
dohledu ochrana majetku a životního prostředí. Dohled má i cíle výchovné, vychovatel
usměrňuje žákovo chování v oblasti sociálních vztahů, vůle, osobní motivace a dalších
osobnostních charakteristik, buduje v žákovi vztah k majetku.
STRATEGIE VYCHOVATELE PŘI ROZVÍJENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
ŽÁKŮ V DM
V ŠVP domova mládeže je specifikováno, jaké kompetence považuje DM za důležité a
zároveň popisuje jejich obsah. Po dlouhodobém působení na žáka v DM (většinou 3–4
roky) chápeme klíčové kompetence jako cílový stav vychovanosti, ke kterému je třeba se
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propracovat řadou dílčích kroků, které jsou závislé na době vzdělávání v DM a na biopsycho-sociálním stavu žáka.
Kompetence k učení a sebevzdělávání
Obsah: žák si samostatně organizuje přípravu na vyučování, umí vyhledávat informace,
poznává smysl učení, dokáže posoudit pokrok v učení, dokáže uplatnit získané vědomosti
a dovednosti uplatnit v profesním i občanském životě.
Strategie vychovatele: vede žáka k samostatnosti při přípravě na vyučování, dále jej vede
k hledání vlastního efektivního stylu učení a časového režimu učení, motivuje ho k učení
a k vyhledávání informací a k přemýšlení o jejich věrohodnosti, je žákovi nápomocen
zvládat případný neúspěch, vytváří a zajišťuje žákovi vhodné klima k učení, poskytuje
mu podporu a informace k doplňování vědomostí, spolupracuje se zákonnými zástupci
žáka a školou.
Kompetence sociální a personální
Obsah: žák umí porozumět sám sobě, zvládá svoje chování a dovede ho korigovat
s ohledem na jiné i na sebe, je schopen sebereflexe, zná základy duševní hygieny, zvládá
řešení osobních složitých životních situací, stanovuje si cíle přiměřené svým
schopnostem, zájmům a životním podmínkám, je schopen se adaptovat na měnící se
pracovní a životní podmínky, respektuje pravidla společenského soužití, přispívá
k utváření pozitivních mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a
empatii, je týmový hráč, v kolektivu uplatňuje své individuální schopnosti, vědomosti a
dovednosti.
Strategie vychovatele: napomáhá žákovi nalézt jeho silné a slabé stránky, pravidelně
hodnotí jeho práci a pozitivně ho motivuje k sebepoznávání, povzbuzuje u žáka zdravou
sebedůvěru a schopnost kritického sebehodnocení, vytváří příležitost pro týmovou
spolupráci, stanovuje žákovi přiměřené úkoly, učí žáky vzájemné spolupráci, všestranně
napomáhá žákovi adaptovat se na měnící se podmínky sociální, organizační a materiální,
podporuje ho při zvládání problémů a psychické zátěže.
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Kompetence komunikativní
Obsah: žák rozvíjí a prakticky používá komunikativní dovednosti při studiu i ve svém
osobním, profesním a občanském životě, rozumí sdělením a informacím, správně je
interpretuje a věcně argumentuje, efektivně a tvořivě využívá dostupných prostředků
komunikace, reaguje na rozvoj informačních a komunikačních technologií a využívá je,
vyjadřuje se jasně a srozumitelně, dovede vystoupit na veřejnosti a přiměřeně
sebevědomě se prezentovat.
Strategie vychovatele: učí žáka rozvíjet a využívat jeho komunikativní dovednosti,
aktivně a cílevědomě vytváří prostor pro komunikaci mezi žákem a vychovatelem i žáky
navzájem, vede žáka k diskusi a věcné argumentaci, dává mu prostor pro tvůrčí a
svobodné vyjádření, je mu vzorem věcně a konstruktivní komunikace, předává žákovi
informace potřebné pro jeho zdravý a aktivní život v DM.
Kompetence k řešení problémů
Obsah: žák vnímá problémové situace, rozpozná a pochopí problém, svoji roli v něm,
objasní jeho podstatu, umí zvážit varianty jeho řešení, využívá své schopnosti, vědomosti
a dovednosti k samostatnému řešení problémů, reaguje na nové situace, je schopen řešit
problémy ve spolupráci s ostatními lidmi, ověřuje a kriticky interpretuje získané
informace, pro svá tvrzení najde důkazy a formuluje podložené závěry. Ví, že informace
je třeba ověřovat, uplatňuje základní myšlenkové operace (srovnávání, analýzu, dedukci,
abstrakci apod.), ale také fantazii, intuici a představivost, nachází alternativy řešení
problémů.
Strategie vychovatele: učí žáka uplatňovat základní myšlenkové operace a postupy při
řešení problémů, vede ho k samostatnému řešení problémů a spolu s žákem hodnotí jeho
kroky, aktivně napomáhá žákovi s aplikací osvědčených způsobů řešení problémů, vede
žáka k přiznání a převzetí odpovědnosti za své chyby, motivuje žáka k získávání
informací potřebných k řešení problémů a prověřování jejich správnosti. Vytváří
modelové problémové situace, v nichž může žák uplatnit své kompetence k řešení
problémů, pomáhá hodnotit rizika a možné negativní důsledky rozhodnutí.
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Kompetence k volnému času a zdravému životnímu stylu
Obsah: žák dokáže svůj volný čas účelně naplnit a aktivně ho prožívat, dokáže odpočívat,
dokáže určit priority volného času a také je realizovat, odolává sociálně patologickým
jevům, je si vědom následků nezdravého životního stylu, dokáže odmítnout nevhodné
nabídky k trávení volného času, má odpovědnost ke svému zdraví, pečuje o svůj duševní
i fyzický rozvoj, chápe význam rozvoje osobních zájmů a zdravého způsobu života pro
psychickou, fyzickou a sociální kultivaci své osobnosti.
Strategie vychovatele: vytváří příležitosti k účelnému využití volného času v souladu se
zájmy žáka, dokáže žáka zaujmout a získat ho pro myšlenku smysluplného využívání
volného času a zdravého životního stylu, vede ho k tvořivosti a k účasti na společné
činnosti, modernizuje obsah vlastní zájmové činnosti a metody skupinové práce se žáky,
podporuje u žáka samostatnost při aktivním trávení volného času.
Kompetence občanské
Obsah: stanovuje si osobní cíle vycházející z jeho potřeb a zájmů, ale i z potřeb
společnosti, sociální skupiny, zájmů celku, je tolerantní, vstřícný, otevřený, ale i kritický
k názorům druhých, chápe jejich potřeby a postoje, respektuje různorodost hodnot
člověka, uplatňuje zásady slušné komunikace a demokratické způsoby řešení
protikladných postojů, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování. Je
schopen řešit základní sociální a ekonomické záležitosti, má základy finanční
gramotnosti, rozhoduje se tak, aby svým chováním a jednáním neohrožoval a
nepoškozoval sebe a ostatní, přírodu, životní prostředí a hodnoty vytvořené člověkem.
Ví, jak se zapojit do občanského života ve svém okolí a společnosti.
Strategie vychovatele: vytváří demokratickou atmosféru a současně tím vede žáka, aby
přispíval k posilování příznivého psychosociálního klimatu v DM, motivuje žáka
k projevení názoru, k diskusi a rozhodnutí, rozvíjí u žáka schopnosti tvořivého a
kritického myšlení, empatie, argumentace a prezentace názorů, schopnost kompromisu a
schopnost obhajovat lidská práva a svobodu svou i jiných. Vede žáka k dodržování
pravidel a povinností a spravedlivě hodnotí jejich naplňování, rozvíjí u něj respekt
k obecně platným normám, vychovává ho k respektu k zákonu prostřednictvím
dodržování řádu a pravidel platných v DM.
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8

Písemná příprava na ucelenou volnočasovou aktivitu

OHEŇ, VODA, ZEMĚ, VZDUCH
V domově mládeže nabízíme žákům činnost ve výtvarném kroužku, který vzhledem
k tomu, že jsou v DM ubytováni především chlapci z technických oborů, nemá velkou
popularitu, přesto se vždy skupinka zájemců najde. Kroužek je realizován vždy jednou
v měsíci. Téma aktivity, které by žáky zajímalo, si zvolí sami nebo jej navrhnu já. Tuto
výukovou lekci jsme společně realizovali v září 2015.
Kontext:
V DM jsou také ubytováni žáci z oboru Strojník požární techniky. S ohledem na
studovaný obor jsme diskutovali na téma „oheň – dobrý sluha – zlý pán“. Žáci také hrají
hru Dračí doupě a ohnivé meče. Od tématu ohně jsme se postupně dostali ke všem
přírodním živlům.
Diskutovali jsme o filmech, které se danému tématu věnují, a film Ohnivé peklo jsme
shlédli. Vyhledávali jsme na internetu výtvarné vyjádření živlů od umělců: F. X.
Procházky, J. Čapka, J. Mandla, F. Kupky. Nás zaujala díla Jana Pištěka. Vydali jsme se
do přírody, pozorovali a vnímali dotykem, u bezpečných forem, druhy přírodních živlů –
déšť, potok, jiskru, plamínek, oheň, hlínu, kameny, skálu, vánek, vichřici. Po vycházce
jsme diskutovali o pocitech, které jsme měli, jaké základní barvy převažovaly, o jejich
odstínech. Dále jsme rozvedli diskusi o využití živlů v běžném životě.
Zamýšleli jsme se nad otázkou jakým způsobem vyjádřit smyslové chápání pozorovaných
živlů, jak přenést na papír pocity, které jsme měli při bližším poznávání. Zajímalo nás,
do jaké míry budou naše myšlenky vyjádřené barvou realistické a kdy se budou blížit
spíše abstraktivnímu rázu. Rozhodli jsme se namalovat živly v extrémních formách tak,
aby v symbolech byla jasná síla přírody, ale aby naše počínání nesklouzlo do „parodie“.
Zájmová činnost: výtvarný kroužek
Námět:
Oheň, voda, země, vzduch – vyjádření dynamiky přírodního dění.
Výchovný a vzdělávací záměr:
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Vyjádření dynamiky přírodního dění, pochopení mocnosti přírody, symbolika živlů,
probuzení zájmu o výtvarnou výchovu a tvorbu.
Použitá technika a formát:
Fotografie, kresba, malba temperou, formát A1.
Stáří žáků:
15 – 16 let, 4 žáci.
Časové rozložení:
Průběžně po dobu 2 měsíců.
Výtvarné prvky:
Kontrasty a příbuznost mezi živly, vyhledávání a spojování znaků symbolizujících živly,
tvary a jejich výrazové prostředky, prostorové vlastnosti barev – dynamické a chladné
barvy. Prostor a plocha.
Motivace:
Každý živel má mnoho podob – od mírné až k nebezpečné podobě.
Očekávané výstupy: posilování kompetencí
1. K učení – chci, aby si žáci uvědomili, že osvojování různorodých a nových pohledů na
uměleckou tvorbu vede ke komplexnějšímu vnímání okolního světa i sebe sama. Žáci se
učí vyhodnotit získané informace a následně je používat při samostatném tvůrčím
projevu. Tato seberealizace je následována diskusí o dílech a to slouží k rozvíjení
sebereflexe.
2. Sociální a personální - žáci pracují i ve skupině. Společné řešení zadaného tématu je
vede k formulování vlastního významu pro skupinu. To zvyšuje jejich sociální
způsobilost a schopnost být užitečným pro komunitu.
3. Pracovní - práce s různými materiály a pomůckami zvyšuje žákovu manuální
způsobilost. Požadavek na tvorbu konečného připravuje žáka na podávání pracovního
výkonu.
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4. Komunikativní – rozvoj schopnosti komunikovat i jinou než verbální formou.
Dosáhnout toho, aby žáci pochopili, že i obrazový materiál může být prostředkem, jak
vyjádřit sdělení. Výsledná práce bude doprovázena i slovní obhajobou. Chci dosáhnout,
aby si žáci osvojili lepší schopnost vyjadřovat vlastní názor a zároveň ho i kultivovat do
přijatelné podoby.
Výtvarný úkol – zadání:
1. Vyber jeden ze čtyř živlů, který výtvarně ztvárníš.
2. Inspiruj se v přírodě při pozorování vybraného živlu – pohyb vody v potoce, mokré
ruce ve větru, kámen v dlani, oheň v ohništi. Zapamatuj si pocit, který jsi při
pozorování nebo dotyku měl. Zajímavé úkazy vyfoť.
3. Obyčejnou tužkou nakresli symboly živlů.
4. Vybarvi a dotvoř tento základ. Vzpomeň si na obrazy Jana Pištěka, které jsme
vyhledávali na internetu, a pracuj s barvami.
Dalším krokem bylo rozdělení na dvě skupiny po dvou žácích. Každý žák si na svoji
čtvrtinu formátu ztvárnil svůj vybraný živel.
Výslednou tvorbu spojili žáci dohromady.
Reflexe:
K tématu výtvarné činnosti jsme se postupně propracovali a de-facto jej žáci sami navrhli.
Dané téma jsme prodiskutovali do hloubky a žáci pochopili, že každý z živlů může
existovat ve formě sluhy i pána, uvědomili si moc přírody. Volba malby temperou se jeví
jako dobrá, jelikož si žáci uvědomili jak barvami vyjádřit pohyb, sílu, teplotu a chlad.
Žáci individuálně zobrazili vnímané skutečnosti a využili práci s výtvarnými prostředky
– plochou, linií, barvou. Dále se naučili chápat a respektovat výtvarné vyjádření
spolužáka. Chlapci vyjádřili své myšlenky a fantazii prostřednictvím výtvarné činnosti,
naučili se vyjádřit své pocity a nálady, komunikovali o svém díle i o práci spolužáka. Žáci
především uváděli, že si do této chvíle neuvědomovali, jak teplé a studené barvy dokáží
v určitou chvíli změnit ráz a povahu reality. Například, že když jsme byli na vycházce,
bylo chladno a ponořit ruce do ledového potoka nebylo příjemné a při malování vody
modrou barvou si tento pocit vybavili. Podle žáků se stačilo podívat na červenou barvu
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ohně a hned jim bylo teplo. Šedá barva vrcholků skal jim evokovala náraz a bolest, ale
také příjemný pocit, když si hrají s oblázky v dlaních. Modrá a šedá barva znamená házení
„žabek“ na rybníce. Hnědá, zelená, oranžová a modrá = babička zalévá v podvečer
zahradu, bílá je sníh a směsice barev je pohyb předmětů ve vichřici. Diskutovali jsme na
toto téma opravdu poctivě a přirovnání našli chlapci spoustu. Zmíním ještě knihu Živly
od Tomáše Pospiszyla, ve které jsme objevili obrazy od pana Pištěka. Dalo by se říci, že
nás velmi zaujaly, zejména barevností.
Závěr:
Jsem ráda, že se mi prostřednictvím výchovného procesu a díky zvolenému tématu, které
žáci sami navrhli, podařilo v žácích probudit zájem o výtvarnou výchovu, jedná se malou
skupinku, ale vzhledem k „neuměleckému“ zaměření naší školy, to považuji za úspěch.
Při výtvarném ztvárnění docházelo ke konstruktivnímu porovnávání a střetávání názorů
a díky tomu jsme mohla pozorovat rozdílné postoje, pohledy na svět a hodnotový
žebříček. To, co žáci nedokázali vyjádřit verbálně, vyjádřili jako subjektivní výtvarnou
výpověď.
Velmi mě potěšilo, že žáci si sami dané téma navrhli a sami se hlouběji zabývali daným
námětem, protože zjistili, že objevili mnoho otázek, na které chtějí znát odpovědi a chtějí
je hledat.
Navrhla jsem žákům vlastní nápady a líbila se mi jejich reakce a podněty, ve smyslu jejich
jasné představy o samotném výstupu.
Do budoucna se chci více věnovat žákům ubytovaným v domově mládeže z hlediska
výtvarné výchovy. Ověřila jsem si a potěšilo mě, že vybranou skupinu žáků toto téma
zajímá a, i když, jak sami říkají, nejsou žádní Picassové, tak se rádi zdokonalí, jak ve
vlastní tvorbě, tak při návštěvách výstav.
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9

Reflektivní úvaha o vlastním studiu

V době kdy jsem nastoupila do Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově, na pozici vychovatelka v domově
mládeže, studovala jsem obor Vychovatelství na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Přesto, že jsem měla úspěšně dokončené tři roky studia, z osobních a rodinných důvodů
jsem se nepřihlásila k Státním závěrečným zkouškám. Zpočátku jsem velmi litovala,
přestože jsem dále mohla pracovat jako vychovatelka. Jelikož jsem nesplňovala
podmínky pro výkon povolání pedagoga, které měly nastat od ledna 2015, opět jsem se
přihlásila ke studiu a tentokráte na této prestižní vysoké škole. K tomuto rozhodnutí mě
nevedla jen povinnost, ale také jsem si chtěla doplnit vědomosti, mít přehled v oblasti
mého profesního působení (i když podle mého názoru vysokoškolský titul nezaručuje
kvalitu pedagoga) a v neposlední řadě jsem chtěla svým dcerám i sama sobě dokázat, že
na to mám a že to dám. Často s mou mladší dcerou (15) diskutujeme o potřebě vzdělání
a o tom, že studovat ve zralém věku, při zaměstnání a péči o rodinu a rodinné příslušníky,
není vůbec jednoduché a jsem ráda, že to uznává.
Podala jsem si přihlášku ke studiu na obor Vychovatelství a nastal den D, kdy se konaly
přijímací zkoušky. Po písemném testu jsem si říkala, že k ústním zkouškám zřejmě
nedojde, protože jsem asi nedopadla tak, abych postoupila. Ale realita byla jiná a už jsem
opět seděla v autobuse nejmenované společnosti s kávou a časopisem v ruce a nevěřícně
jsem jela na druhé kolo přijímacích zkoušek. Měla jsem trému a v hlavě se mi honily
myšlenky na to, co budu říkat, jací budou pedagogové v komisi a jak to bude probíhat.
Vzpomněla jsem si na to, jak svým dcerám říkám: „věř si a dokážeš všechno, co chceš.“
Ano, slova jsou to hezká a motivační, jen na mě v té chvíli vůbec neúčinkovala. Nicméně
vše dopadlo, tak jak mělo a to, že píšu tyto řádky, je toho důkazem.
Na samotné studium jsem se těšila, skladba povinných předmětů a nabídka volitelných se
mi moc líbila. Zároveň mě přepadl pocit nedůvěry sama v sebe. Zvládneš učení? Zvládneš
dojíždění? Ale pocit očekávání něčeho nového zvítězil. Takže proč stahovat kalhoty,
když brod je ještě daleko? A nezapomeň, že tvé holky se dívají! A žáci v domově, kteří
ti drží palce také.
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Když se nyní ohlédnu na minulé tři roky, vidím asi toto:
Pan doktor Syřiště a jeho přednášky s nakažlivým smíchem, spoustou moudrosti a
lidskosti. Půlnoc v mém obývacím pokoji, ležím mezi přehledem žláz s vnitřní sekrecí a
myslím na úžasnou paní doktorku Thorovskou a na to, jak asi ta zkouška dopadne. Vidím
trpělivou paní doktorku Hankovou, jak mi potřetí vrací práci na „dramaťák“ a já, ač se
snažím sebevíc, prostě víc nevymáčknu, tak ji aspoň uklidním slibem, že si jako
specializaci vyberu tělocvik. A je to tak a já už skáču šipky a plavu na čas prsa na sto
metrů, přesto že to ve mně evokuje plavání na prvním stupni základní školy a zase mám
pocit, že je mi osm let. To samé nastalo, když jsem si na zimním stadionu v Nymburce
nazula brusle nebo když jsem s mapou a buzolou běhala po Hostivařském lesoparku. Pan
profesor Bendl a „jeho“ Makarenko, úžasná přednáška a já vzpomínám, jak jsem
v Olomouci psala seminární práci v ruštině s názvem „Vaspitanije v simje“. Ostatně
metodu vzryvu úspěšně a rádi používáme v našem domově, děkuji, pane profesore. Vidím
„slunce“ paní doktorku Viktorovou, úžasnou energii paní doktorky Linkové, po jejíž
přednášce si říkám, jestli také nepotřebuji pedagogicko-psychologické vyšetření.
Vzpomínám na lidskou magistru Richterovou a její skvělé a trefné komentáře na
probíranou problematiku, na to, jak jsem jí záviděla její projev. Mimochodem paní
magistra nejen, že krásně přednášela, ale také vždy krásně vypadala. Paní doktorka
Hanzová, úžasná lidská bytost, studnice moudrosti a znalostí, díky jejíž přednášce
v ulicích Prahy můžu říct, že o Praze něco vím. Pan doktor Šaroch, na jehož přednášku o
autoritě ve výchově jsem se přihlásila ze zvědavosti a udělala jsem dobře, díky tomu, jak
seminář vedl, jsem si autoritu vybrala jako hlavní téma této práce. Byl to krásně a
smysluplně strávený čas se spoustou skvělých pedagogů, i s těmi, které jsem
nejmenovala, ale ve vzpomínkách mi zůstanou napořád. Vždy mě udivovala skromnost
pedagogů, nikdy jsem neviděla, že by se někdo choval povýšeně. Díky VÁM mohu při
počítání autorit v mém životě, použít i druhou ruku.
Nemohu zapomenout na své spolužáky, které jsem při studiu poznala. Tak jako v každém
kolektivu se utvořily se skupiny, jejíž členové se vzájemně podporovali. Také se nám
během studia ve třídě narodila dvě miminka a měli jsme dvě svatby, tedy ne přímo ve
třídě, ale v řadách mých kolegů. Bude mi chybět to ševelení ve třídě, zděšené výrazy
před zkouškou, proměna na malé děti, když pedagog vyslovil otázku – všichni koukají do
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lavice, jízda metrem a dobíhání autobusu. Ranní stresy jestli autobus dorazí do Prahy
včas, abych stihla začátek přednášky. Litry kávy a kila čokolády. Studentský život.
Díky studiu na pedagogické fakultě jsem si uvědomila, že pan Sókratés měl opět pravdu
a já „vím, že nic nevím“. Jak veliké mezery ve vzdělání mám a pokud chci vidět svůj
osobní progres, musím na sobě pracovat a stále se vzdělávat. Podle mého názoru vzdělání
dodává sebevědomí a jen sebevědomý pedagog může vychovat sebevědomého žáka.
Uvažuji o tom, že budu pokračovat ve studiu, jen mě mrzí, že zatím není navazující
magisterský obor na obor Vychovatelství. Ráda bych v navazujícím studiu rozšířila svoji
práci na téma autorita, jelikož se pohybuji v prostředí, které je jako stvořené pro náměty
na toto téma.
Pokud mohu v závěru této úvahy poděkovat, děkuji VÁM! Vám všem pedagogům, kteří
jste mi předali část Vašich vědomostí a dovedností a stali jste se pro mě autoritami.
Jelikož jsem dopsala až sem, mohu prohlásit, že jsem na sebe pyšná, dokázala jsem to.
Tři roky utekly jako voda a teď se sluší napsat tečku. Já si budu domýšlet, že jsem napsala
tečky tři.
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