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Dialog/polemika/kritika poznání
Sókratés (narozen 469 nebo 470 př. Kr. v Athénách) svůj zájem soustředil na 
záležitosti člověka a společnosti. Jak praví Cicero, „snesl filosofii z 
nebe na zem“. 
Svou dialektickou metodou položil základy západního kritického 
myšlení, které naplno uplatnilo svůj potenciál až po vyhasnutí 
“velkých vyprávění“ či „metanarace“ (například národního 
osvobození, sociální spravedlnosti nebo pokroku), která se však v 
průběhu 20. století zčásti naplnila a zčásti zdiskreditovala v 
ideologiích totalitních hnutí. 
Na současného člověka se tak klade nárok kriticky, to jest 
vlastním rozumem a na základě vlastních zkušeností, zkoumat 
možnosti, které před ním stojí. Rozmach internetu a snadná 
dostupnost informací klade nároky na schopnost kritického 
myšlení při výchově.
 A. Krejčí, Víra v internet a kritické myšlení, http://www.world-trend.cz/2013/07/vira-v-internet/

Pojďme si 
připomenout, o čem 
je edukační proces…

https://cs.wikipedia.org/wiki/469_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/470_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marcus_Tullius_Cicero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kritick%C3%A9_my%C5%A1len%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kritick%C3%A9_my%C5%A1len%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metanarace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spravedlnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pokrok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozum
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchova
http://www.world-trend.cz/2013/07/vira-v-internet/


Pedagogika/edukační věda
Pedagogika je společenská věda, která zkoumá podstatu, 
strukturu a zákonitosti světa a lidské společnosti - především ale 
výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti 
formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti. 

Studuje a kriticky hodnotí myšlenkové dědictví minulosti, 
sleduje vývoj školství, výchovy a vzdělávání v zahraničí a ve spolupráci 
s dalšími vědními disciplínami formuluje nové vývojové trendy pro 
různé oblasti výchovy a vzdělávání.

Slovo pedagog pochází z řečtiny a znamená průvodce, učitel, 
vychovatel

Platón. Mramorová kopie busty od Silania kolem roku 370 př. Kr. zhotovené pro athénskou Akademii

„Snadno odpustíme dítěti, které se 
bojí tmy. Opravdovou životní tragédií 
však je, když se lidé bojí světla.“

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mramor
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silanion&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_plat%C3%B3nsk%C3%A1


Zásady/etika
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 Morava – 15. 11. 1670 Amsterdam) - učitel národů 
zdůrazňoval, že vzdělávání nikdy nekončí, že je neustálé. Také má být 
poskytováno všem a zdarma již od raného věku v atmosféře bezpečí.

Kromě jiného stanovil základní pedagogické zásady:

● zásada názornosti – přímá žákova zkušenost
● zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na 

sebe mělo navazovat, nejen v jednotlivých předmětech, ale i 
mezi nimi. Je třeba zajistit soustavný vzdělávací režim.

● zásada aktivnosti – žáci by měli své poznatky získávat 
vlastní zkušeností, využívat je v praxi

● zásada trvalosti – je třeba soustavně učivo opakovat
● zásada přiměřenosti – učitel by měl vycházet z věkových a 

individuálních schopností dětí

Vyzdvihl úlohu vzdělání, stanovil zásady vyučování (mnoho jich platí dodnes). Na 
svoji dobu došel k poznatkům, které by bylo možno označit za revoluční. Jeho 
věhlas započal již za jeho života, ale teprve mnohem později byla část jeho 
myšlenek doceněna a realizována. Jeho díla vyšla v mnoha překladech a ovlivnila 
evropské myšlení.

Kam se poděly během 
pandemických 

opatření pedagogické 
zásady?...

https://cs.wikipedia.org/wiki/28._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1592
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1670
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amsterdam


Seznamte se s dvojčaty… U vyšších obratlovců, včetně člověka, amygdala hraje hlavní roli 
při vytváření a ukládání vzpomínek spojených s 
emocionálními událostmi. Rozpoznávání a reakce na 
podněty spojené hlavně s nepříjemnou událostí jsou velmi 
pohotové a předbíhají reakce rozumové - tato část mozku totiž 
pamatuje dinosaury.[?]

Centrální jádra se podílejí na vzniku reakce strachu, jako je 
strnutí (nehybnost), tachykardie (rychlý srdeční tep), zvýšené 
dýchání, sevření žaludku a vylučování stresových hormonů.

Odkazy: Co se děje, když nás někdo pořád děsí…například média.
Epidemie strachu - Radkin Honzák
Jak naložit se strachem a úzkostmi - Radkin Honzák
Proč je zrovna politika plná psychopatů - Radkin Honzák
Když za nás myslí had
Neurofyziologie obranného chování

RESSLER, Kerry, Davis, Michael. Genetics of Childhood Disorders: L. Learning and Memory, Part 3: 
Fear Conditioning. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. May 2003, roč. 42, čís. 5, s. 612–615. 

Nazývají mě…
Amygdala!

Uteč!

Bojuj!

Dělej 
mrtvého 
brouka!

https://cs.wikipedia.org/wiki/Amygdala#cite_note-rd2-2
https://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=20882
https://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=25963
https://www.flowee.cz/clovek/6725-proc-je-zrovna-politika-plna-psychopatu-nemaji-strach-rika-radkin-honzak
https://psychologie.cz/kdyz-za-nas-mysli-had/
http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=942


Jak se 
předráždění/
hyperfunkce 
amygdaly 
projevuje nejen u 
žáků v edukačním 
procesu…

Např…při 
pohledu na jindy 
neutrální výraz 
tváře ho nyní 
vyhodnocuji jako 
nebezpečný!



… a co když nás děsí 
neustále a 
dlouhodobě???



Mozková mlha/realita dnešních dnů

Změněná kvalita tzv. kognitivních funkcí, prostřednictvím nichž vnímáme svět okolo sebe a reagujeme na něj. Rozhodujeme se, co 
budeme dělat a jak to budeme dělat, přemýšlíme, učíme se, řešíme úkoly a přizpůsobujeme se měnícím se podmínkám našeho prostředí.

Pokud je fungování kognitivních funkcí něčím narušeno, objeví se problémy s pamětí, pozorností, myšlením, představivostí 
nebo prostorovou orientací.

Příčina: stres, trauma, velké životní změny, covid…
Najednou si nepamatuji, kam jsem co položila, 
nejsem si jistá, co jsem chtěla udělat, 
nevzpomenu si na určitá slova nebo jména lidí. 
Jako bych nevnímala, co jsem zrovna četla nebo 
slyšela…A proč o ní 

vůbec 
mluvíme?



Dotazník: Dopady pandemických opatření na pedagogy a žáky

Vyplněním dotazníku/ankety pomůžete identifikovat změny klimatu ve školských 
zařízeních, aktuální problémy a výzvy, kterým čelí pedagogové, rodiče i samotní žáci. 
Získaná data budou využita k formulování konkrétních potřeb a maximálnímu zacílení 
podpůrných služeb. Výsledky se i Vám po odeslání dotazníku zobrazí.
dotazník pro pedagogy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJopf_pqjkPpk0b-HRXUOlHCFc7HVZV0tTExjYxHJJ_lQW6
g/viewform?usp=pp_url
dotazník pro žáky:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeawBpINAujuLQmVoMlfUc6UvQHXxzUrRkVSEBPDWEdR
qCq4w/viewform?usp=sf_link
dotazník pro rodiče:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpK8gepEqut2jMi1L9qkCXTUnXwQ95vsW7if_hgTud5pRF
AQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJopf_pqjkPpk0b-HRXUOlHCFc7HVZV0tTExjYxHJJ_lQW6g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJopf_pqjkPpk0b-HRXUOlHCFc7HVZV0tTExjYxHJJ_lQW6g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeawBpINAujuLQmVoMlfUc6UvQHXxzUrRkVSEBPDWEdRqCq4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeawBpINAujuLQmVoMlfUc6UvQHXxzUrRkVSEBPDWEdRqCq4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpK8gepEqut2jMi1L9qkCXTUnXwQ95vsW7if_hgTud5pRFAQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpK8gepEqut2jMi1L9qkCXTUnXwQ95vsW7if_hgTud5pRFAQ/viewform?usp=sf_link


ŽÁCI:
● musejí se více připravovat, ale výsledky jsou stejné nebo 

horší
● nejvíce se jim zhoršila pozornost a slovní vyjádření
● 74% popisuje dlouhodobou únavu, 50% výkyvy nálad
● 50% přišlo o kamarády, sporty, koníčky, zájmy
● 50% uvádí dopad pandemických opatření na rodinu 

/krátkodobých i dlouhodobých/
● 45% pozoruje u spolužáka projevy potíže podobné 

syndromu vyhoření (SV)
● mnohým dětem schází pochopení učitelů, rodičů i 

některých dřívějších kamarádů…

Předběžné výstupy 
dotazníkového šetření
Dopady pandemických opatření 
na pedagogy a žáky/výstup z pilotáže

PEDAGOGOVÉ:
● 100% kontaktovalo školní poradenské pracoviště (ŠPP)
● 100% identifikuje nárůst stresových faktorů
● 99% uvádí návýšení nároků na výkon v edukačních 

procesu bez ohledu na výsledek/50% snížení výsledků
● 99% pozoruje snížení kvality pozornosti a paměti u žáků
● 70% pozoruje nárůst duševních obtíží u žáků
● 57% pozoruje nárůst vývojových poruch učení a chování
● 50% se nesetkalo s podpůrnou službou určenou 

pedagogům, pokud ano, tak spíše v teoretickou
● 40% se necítí poslední dobou dobře
● 40% identifikuje SV u sebe nebo kolegy

Tak teď už 
bychom s tím 
snad mohli začít 
něco dělat?!



Předběžné 
výstupy 
dotazníkového šetření

RODIČE:
● 61% zhoršení studijních výsledků/od stupně mírný až masivní/
● 50% zvýšení nároků na školní přípravu/22% na citový rozvoj 

svého dítěte
● 50% si přeje častěji opakovat - základní učivo
● 34% dítě více zapomíná a nesoustředí se/22% zhoršení 

pozornosti/ 13% zhoršení paměti
● 32% dítě je častěji unavené
● 30% posílit podpůrné služby ve škole
● 28% dítě je častěji nemocné
● 20% dítě se častěji rozzlobí, rozpláče
● 20% vyhledalo odbornou pomoc/ve škole, v poradně, u 

psychologa
● 18% navýšit třídnické hodiny a adaptační pobyty
● rodiče by nejvíce ocenili oživení volnočasových činností a 

především pozitivní motivace ze strany učitelů - při hodnocení 
se nesoustředit pouze na chyby, ale i individuální maxima



Děti si z vás 
stejně jenom 

dělají legraci…
http://blog.linkabezpeci.cz/
Část hovorů je skutečně velmi 
vtipných a zábavných – děti si 
chtějí koupit u nás např. 
stěrače na ponorku. My těmto 
hovorům říkáme testovací. Ze 
zahraničních výzkumů na 
dětských linkách důvěry je 
totiž prokázáno, že dítě, které 
se chce svěřit, si potřebuje 
linku vyzkoušet – otestovat 
dokonce vícekrát. Až pak, když 
si otestují naši důvěryhodnost, 
se dokážou svěřit se svými 
problémy.

Čísla nelžou!

http://blog.linkabezpeci.cz/
https://blog.linkabezpeci.cz/omyly-a-myty-o-lince/


Děkuji za účast na dotazníkovém šetření,
každý hlas se počítá. Ať víme, čemu 
čelíme.

Děkuji za pozornost.
Děkuji za Váš názor!

„Nastala jakási špatná 
theatrokracie, vláda 

hlediště.“

Platón, Zák. 701

„Přemýšlení je řeč, 
kterou vede duše 
sama se sebou.“


