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PRVKY ETICKEJ VÝCHOVY V PRÁCI S MLÁDEŽOU 
 

ELEMENTS OF ETHICAL EDUCATION IN WORK WITH YOUNG 
PEOPLE 

 
 

Vladislav Brokeš 
 
Abstrakt 
 

Veľkou výzvou pedagogických pracovníkov v súčasnej spoločnosti je formovanie detí 
a mládeže. Z jednej strany pôsobí školský vzdelávací systém, voľnočasové aktivity a na 
druhej strane rodina. Čím väčšou krízou prechádza dnešná rodina, tým viac sa kladie dôraz na 
ostatné zložky výchovného systému. Jednou z týchto zložiek je farnosť, kde sa môže uplatniť 
projekt Etickej výchovy, ktorý spracoval Ladislav Lencz. Tento článok popisuje prostredie a 
základné prvky tohoto výchovného smeru, ktorý podporuje skôr ducha spolupráce než ducha 
súťaživosti, snaží sa vytvoriť priestor pre tvorivý a presociálny rozvoj detí, aby sa naučili 
prakticky aplikovať tieto princípy v reálnych životných situáciách. 
 
Kľúčové slová: etika, pedagogika, prosociálnost, komunikace, výchova 
 
Abstract 
 

A great challenge for pedagogical workers is forming of children and youth. Firstly, 
there are ease activities and school system of education. Secondly, there is family. The bigger 
crisis in family is, the bigger emphasis on other elements of education is placed. One of them 
is vicarage where we can apply the project of Ethical education by Ladislav Lenz. This article 
describes setting and fundamental elements of this way which props spirit of cooperation 
further than competition. It tries to create a place for social and creative progress of children 
to learn them to apply these principles in their lives. 
 
Key words: ethics, pedagogy, social, communication, education 
 
 

1. ÚVOD 
 

  Aby mohlo lidstvo přežít a dále se vyvíjet, je nezbytné rozvíjet ve výchovném procesu 
nastupujících generací nejen inteligenci rozumu, ale též inteligenci srdce. Již dávno nestačí 
člověka pouze informovat, nýbrž je třeba ho také formovat, aby mohl co nejplněji rozvinout 
své lidství, které je zároveň darem i úkolem. 
  Oč méně je kvalitní a komplexní formaci schopna zajistit dnešní rodina, tím více je 
kladen důraz na ostatní složky výchovného systému. Proto právě zde je nutné podporovat 
spíše ducha spolupráce než pouze ducha soutěživosti, ve výuce upřednostnit hledání řešení 
problémů před pouhou reprodukcí znalostí, vytvořit prostor pro tvořivý a prosociální rozvoj 
dětí, které se zde mají naučit mj. prakticky aplikovat naučené principy na reálné životní 
situace. 
  V hledání řešení této problematiky nám do České republiky jako jedna z nadějných 
inspirací přichází vstříc projekt etické výchovy, kterému je věnován tento článek.  
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2. ETICKÁ VÝCHOVA 
 

2.1  Cíl etické výchovy – prosociálnost 
 
Cílem je pozitivní ovlivňování postojů člověka a jeho výchova ve zralou osobnost. 

Klade si za cíl připravit mladé lidi na to, aby v dospělosti vytvářeli vztahy stabilní a 
harmonické ve všech společenských skupinách, kde se nacházejí a prožívají svůj život. 

V etické výchově se nejedná se o výuku souboru morálních zákazů a příkazů, ale o 
výchovu k tzv.„prosociálnosti“. Prosociálnost je definovaný a měřitelný vědecký pojem, který 
v podstatě odpovídá tomu, co běžně nazýváme nezištným chováním zaměřeným na pomoc 
nebo ve prospěch druhých. Toto chování ve prospěch druhého nevychází ze služební 
povinnosti, neočekává protislužbu či vnější odměnu, nenaruší identitu subjektu a podporuje. 
podobné chování u druhého.  
Uvádí se, že prosociální osobnost lze charakterizovat takto: 
− Projevuje soucit s lidmi, kteří mají těžkosti 
− Těší ji někoho obdarovat nebo se s někým rozdělit 
− Pracuje ve prospěch jiných lidí 
− Úspěchy druhých přijímá bez závisti 
− Má pochopení pro starosti a nevýhody svých známých 
− Prožívá s jinými lidmi jejich starosti a radosti (Olivar, 1992, s. 8) 
 

2.2  Složky etické výchovy 
 

Etická výchova stojí na čtyřech základních složkách: výchovný program, výchovný 
styl, osobité metody a rozvoj prosociálnosti. 
 

2.2.1 Výchovný program 
 

Výchovný program se skládá z deseti bodů, jejichž obsah i pořadí má 
opodstatněnou logiku. V etické výchově totiž platí, že k dosažení komplexního prosociálního 
chování vede právě postupné zvládnutí předchozích kroků. K těmto krokům patří například 
schopnost komunikace, sebeúcta, pozitivní hodnocení druhých, způsobilosti mezilidských 
vztahů, empatie a další. 

Výchovný program se skládá z těchto deseti bodů: (Olivar, 1992, s. 7) 

         10. Komplexní prosociálnost 

        9. Pomoc, přátelství a spolupráce 

       8. Reálné a zobrazené vzory 

      7. Asertivita 

     6. Empatie (vcítění) 

    5. Vzájemné vyjádření citů 

   4. Tvořivost a iniciativa 

  3. Pozitivní hodnocení druhých 
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 2. Důstojnost lidské osoby 

1. Komunikace 

 
 Proto první část výchovného programu tvoří výchova k prosociálnosti, druhou část tvoří 
tzv. aplikační témata. Ta jsou jakýmsi druhým stupněm, který navazuje na získané prosociální 
dovednosti a řeší postoje k následujícím tématům: vztah k práci, majetku, rodině, společnosti, 
přírodě a podobně.  
 

2.2.2 Výchovný styl 
  

Výchovný styl je postup, kterým vychovávající ovlivňuje rozvoj etického chování 
vychovávaných. V obecné rovině jej určují tyto zásady: 

1. Vytváříme ze skupiny výchovné společenství 
2. Přijímáme druhé takové, jací jsou, a projevujeme jim sympatie.  
3. Připisujeme druhým pozitivní vlastnosti, zejména prosociálnost 
4. Formulujeme jasná pravidla  
5. Induktivní disciplína 
6. Vybízet k prosociálnosti 
7. Odměny a trest užívat přiměřeně 
8. Do výchovného procesu zapojujeme i rodiče 
9. Vytvářet radostnou atmosféru (Vyvozilová, 2004, s. 68) 

 
V případě práce s mládeží můžeme s tyto zásady velmi dobře využít. Je důležité 

z jedinců vytvořit skupinu či spíše společenství, ve kterém budeme usilovat o vzájemný vztah 
mezi sebou. Naším úkolem je také pomoci mladému člověku objevit svou vlastní hodnotu a 
rozvinout ji. V člověku  totiž existuje tendence přijmout názor, který na něj mají druzí, zvláště 
pokud se jedná o uznávané autority. Jedná se o jeden z nejsilnějších výchovných prostředků, 
který však předpokládá pozitivní vztah mezi knězem či katechetou a dospívajícím. 
Dospívající chce být samostatný, převzít vlastní iniciativu. Nabádání slabé intenzity prakticky 
pak chování druhého neovlivní, velmi intenzívní a ustavičné nabádání vzbuzuje spíše opačný 
účinek. Je to právě nabádání střední intenzity spojené s vhodnými argumenty, které je vysoce 
účinné pro zvyšování prosociálnosti. Vyslovení pochvaly, vyslovení sympatie a souhlasu 
nejen pro dospívajícího znamená často více než jakási slibovaná odměna.  
Je proto důležité hovořit s mladými jako se sobě rovnými, být otevřený vůči jejich potřebám a 
názorům, svěřovat jim přiměřenou zodpovědnost, pamatovat na ně v den jejich narozenin či 
svátku, apod.  

Vychovatel sám má vytvářet radostnou atmosféru se špetkou decentního humoru, 
neboť ta je optimálním výchovným východiskem. Bez radosti je těžké získat si srdce 
druhých a vychovávat je ke způsobilostem v mezilidských vztazích, vzájemné lásce 
a porozumění. (Olivar, 1992, s. 8) 
 

2.2.3 Metody 
 

Projekt etické výchovy nepočítá s nějakou jednou vlastní psychologickou metodou, ale 
vybírá ze všech účinných metod. Kritériem výběru metody je, aby poskytovala určitou 
zkušenost nebo umožňovala vytvořit si vlastní úsudek. Zatímco vychovatel zůstává v pozadí 
a hraje roli jakéhosi moderátora, mladí se „vychovávají“ samy svým uvažováním, diskusemi, 
experimentováním a získáváním nových zkušeností.  
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Nejčastěji používané metody jsou zážitková metoda, učení posilováním žádoucího 
chování a učení disciplinováním. (Olivar, 1992, s. 8-9) 
V jakékoliv metodě nesmí nikdy chybět prvek základní - láska k člověku. Doporučit pak lze 
jen moudrou kombinaci všech přijatelných metod. 
 

2.2.4 Rozvoj prosociálnosti 
 

Při zařazování etické výchovy v práci se skupinou mládeže rozvíjíme prosociální 
chování prostřednictvím didaktických her, příběhu či prezentace pozitivních vzorů a učíme je  
pochopit určitou skutečnost. Prostřednictvím dialogu, hodnocení nebo chvíle ticha jsou vedeni 
k pochopení dané skutečnosti a jejích motivů a ke zdůvodnění či k zevšeobecnění. 

Ve skupině mladých lze velmi dobře „sehrát“ některé druhy chování, vžít se do 
některých rolí, připravit scénky, interwiev, apod. Vychovatel jim tak poskytuje zpětnou 
vazbu. Všechny tyto modelové situace mají vést mladé k aplikaci v reálném životě. 

Program, styl výchovy, metody a způsoby výchovy jsou zvoleny tak, aby 
podporovaly prosociálnost. Nebýt této čtvrté složky, mohlo by se stát, že vychováme 
společensky dobře adaptovaného, vzdělaného a tvořivého člověka, který však bude 
egoistický a bezohledný. (Olivar, 1992, s. 9) 
 

3. PROJEKT - PRVKY PROSOCIÁLNOSTI VE FORMACI 
MLADÝCH 

 
  Výchovu k prosociálnosti můžeme aplikovat v různých skupinách mladých, které se 
sdružují například ve farnosti. Projekt byl aplikován ve farnosti Ústí nad Orlicí. Během 
týdenního pobytu byl připravený program zážitkových her, které měly za úkol pozitivně 
působit a formovat svědomí dospívajících. Potvrdila se nám informace, kterou uvádí ve své 
knize Etická výchova Roberto Roche Olivar, že: dospívající už mají určité základy výchovy 
k prosociálnosti (Olivar,1992, s.38). 
 

3.1  Charakteristika cílové skupiny 
 
  Společenství mládeže v orlickoústecké farnosti, na které je tato aplikace projektu 
etické výchovy zaměřena,  je ve věku 15 – 18 let. Tento věk spadá do období adolescence, 
která trvá přibližně od 15 do 20 let a je po pubertě druhou fází časového úseku dospívání. 
Následující poznámky se týkají celého období adolescence a jsou rozčleněny do třech rovin: 
fyzické, psychické a sociální. 
 

3.1.1 Fyzická rovina 
 
  Tělo je důležitou součástí identity adolescenta. Pomocí zevnějšku dosahuje potřebné 
sociální pozice. Napodobuje určité vzory krásy, což hraničí s tendencí k uniformitě. Pro 
adolescenta může být velmi důležitá fyzická zdatnost, výška postavy a síla, což se odráží 
v míře sebevědomí jedince. 
 

3.1.2 Psychická rovina 
 

  Pro uvažování adolescenta je typická flexibilita a nezkušenost, která může ústit do 
příliš radikálních soudů. Nicméně již automaticky neodmítají všechny hodnoty a normy, které 
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jim dospělí prezentují, jako v pubertě, ale uvažují o nich a zaujímají k nim vlastní postoj. 
Výchova ze strany zkušenějších tak postupně přechází v sebevýchovu.  
  Co se týká motivace, jsou schopni se nadchnout a pracovat, když jim na něčem velmi 
záleží. Za důležitou však zpravidla nepovažují školu, kterou studují, a tak jim často chybí 
motivace k lepšímu výkonu.  
  Završuje se rozvoj identity dospívajícího, rozvíjí se mužská a ženská role. Dospělost 
však v této fázi není příliš atraktivní, neboť je spojena se zodpovědností a mnoha omezeními, 
takže se objevuje potřeba ji oddálit. 
 

3.1.3 Sociální rovina 
 
  Sociálními mezníky, které ohraničují období adolescence, je ukončení povinné školní 
docházky a dovršení přípravného profesního období. Naši účastníci jsou tedy právě uprostřed 
těchto mezníků a nezadržitelně směřují ke konci tohoto období, k dospělosti. 
  Součástí jejich identity jsou vztahy k jiným lidem, neboť sami sebe definují také tím, 
ke komu patří. Mají potřebu mít stabilního přítele, který svými podobnými hodnotami a zájmy 
představuje určitou emoční jistotu. Důležité jsou i partnerské vztahy, které se však po určité 
době zpravidla rozpadají, protože adolescent ještě není pro trvalejší vztah dostatečně zralý.  
Vztahy s dospělými pro něj nejsou tak důležité, jako k jeho vrstevníkům, avšak i ve vztahu 
k rodičům a učitelům dochází k proměně ve smyslu dozrávání. Místo neúprosných kritik 
rodičů se objevuje apatie a dochází zpravidla k dokončení separace od rodiny. Adolescenti 
však často hledají jiného dospělého, který by jim imponoval, představoval přirozenou autoritu 
a bral je vážně, což představuje šanci pro každého katechetu, učitele či vychovatele. 
 

4. PRVKY ETICKÉ VÝCHOVY VE FORMACI SPOLEČENSTVÍ 
MLADÝCH 

 
4.1 Jednotlivé prvky Etické výchovy v týdenním programu 

 
  V našem týdenním programu jsme hovořili o velmi důležitých tématech pro 
dospívající, jako např.: vztahy v rodině, hledání životního partnera a vztahy mezi mužem a 
ženou. Dalšími tematickými okruhy byly studium Bible a liturgie.  
Do tohoto formačního programu mládeže jsme vložili každý den aktivity, které odrážejí 
jednotlivé prvky projektu etické výchovy. Použili jsme aktivity, které se týkaly komunikace, 
sebeúcty, pozitivního hodnocení druhých, tvořivosti a iniciativy, vyjádření a komunikace citů.  
 

4.1.1 Komunikace 
 

Velká část prosociálního chování se vyjadřuje prostřednictvím verbální 
komunikace (Olivar, 2004, s. 80). Pro vytvoření vztahů člověka k člověku je důležité 
pochopit a osvojit si dovednost komunikace. V podstatě jde o teoreticko-praktickou revizi 
vlastního užívání prostředků nejprve neverbální a později i verbální komunikace, s cílem 
dobrat se optimálních výrazů komunikace a jejich nácviku. Na jedné straně se věnujeme 
jasnému a přesnému sdělení a na druhé straně zahrnujeme aktivní naslouchání. Po zvládnutí 
tohoto rozměru komunikace se jedinec vyvaruje komunikačnímu šumu, který často bývá ve 
vztazích bolestivý a může vést až k izolaci a uzavření se do sebe. 

Do tohoto tématu zařazujeme též komunikaci citů a empatické naslouchání. 
Téma asertivita pomáhá jasné formulovat myšlenky a postoje a učí tak dospívajícího 
předejít manipulaci a reagovat na kritiku. Učí spor převést na problém, jasně 
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formulovat názory, vystihnout problémy a zaujmout k nim vhodné postoje. (Marie 
Nováková, 2009, s. 28) 
 

4.1.2 Sebeúcta 
 

  V tomto tématu je třeba podtrhnout lidskou důstojnost, která ze je zakotvena ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv, kde je zakotveno, že každý člověk si zasluhuje vážnost, 
čest a úctu. Vědomí lidské důstojnosti se musí konkretizovat v každé situaci i v dynamice 
mezilidských a sociálních vztahů. (Olivar, 1992, s.28). 
  Každý člověk potřebuje dojít ke zdravé sebeúctě (self-respect). Je třeba vysvětlení 
důležitosti úcty k člověku (obecně) a k sobě (konkrétně). 
a) sebepoznání (self-concept) – kdo jsem a co mě v životě ovlivnilo 
b) sebehodnocení (self-estreem) – jak sám sebe hodnotím v krizi a proč 
c) sebeovládání (self-control) – čeho jsem dosáhl a co vlastně chci 
Tento rozměr člověka – zdravé sebeocenění – je třeba rozvíjet i v průběhu dalších 
tematických kroků. 
 

4.1.3 Pozitivní hodnocení druhých 
 
  Při pozitivním hodnocení druhých je třeba vycházet z toho, co jsme se 
v předcházejícím tématu snažili osvojit  sami na sobě. Mladí často v tomto období posuzují 
ostatní a často je srovnávají s ideálním modelem, který pochopitelně neexistuje, a tak se 
postupně učí druhé přijímat a nakonec i hledat to co je na daném člověku pozitivní.  Aby 
mohl mít člověk o sobě pozitivní obraz a názor, musí ho v období dětství a adolescence 
získat jakoby v zrcadle svých vychovatelů. (Olivar, 1992, s. 45) Je důležité zaměřit se na 
následující tři body. 
a) pozitivně se naučit hodnotit druhé v běžném životě (pochvala) 
b) totéž zkoušet ve „ztížených podmínkách“ (odpuštění, otevřená komunikace a kritika) 
c) pozitivní aspekty nepříjemných situací a událostí, schopnost vytěžit z každé situace určitý 

pozitivní rozměr. 
 

4.1.4 Tvořivost a iniciativa 
 
  Dnešní společnost je charakterizovaná tendencí ke globalizaci, kde lidé tíhnou k určité 
uniformitě, módě a sjednocování. Je však možné vnímat silnou tendenci k individualizmu a 
kreativitě, kde se člověk touží odtrhnout od masy a zástupu. Je věcí výchovného systému, 
jak dosáhnout rovnováhy u mladých lidí. Na jedné straně je třeba zaměřit se na 
poznání, normy a morální kodexy, ale na druhé straně stimulovat divergentní myšlení, 
což je tvořivost (Olivar, 1992, s. 55)  
  Jelikož je tvořivost a logické myšlení v praktickém životě mnohem důležitější než 
věcné znalosti, nabízí náš projekt celou sérii tvořivých úloh. Cílem je: 
a) podnítit tvořivé myšlení mladých (verbální tvořivost, obrazotvornost, apod.)  
b) uplatňovat tvořivost v oblasti mezilidských vztahů (např. v pomoci druhému)  
c) tvořivost ve způsobech řešení problémů (tzv. brainstorming, renatalizace či přeformulování 
problému).  
  Při hodnocení úloh si všímáme především počtu navržených řešení, počtu kvalitativně 
různých typů řešení, neobvyklých a neočekávaných řešení, ale také citlivosti k problémům 
(schopnosti předvídat, jaké problémy se při řešení dané úlohy mohou vyskytnout). 
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4.1.5 Vyjádření a komunikace citů 
 
  Schopnost komunikovat své city se získává již v dětství. Nejdůležitější je emoční 
vztah s matkou a otcem. Spontánní komunikace mezi dítětem a matkou vzniká například 
při hře, kde dítě projevuje počáteční iniciativu navázat vztah odpoutání a ukazuje 
disponibilitu ke spolupráci. (Olivar, 1992, s. 82) Schopnost vyjádřit city je důležitým 
předpokladem empatie a komunikace. Pro rozvoj charakteru je velmi důležité: 
a) naučit se identifikovat a vyjadřovat city 
b) naučit se nenásilným způsobem zvládnout prudké emoce 
c) přesvědčit se o úloze vyšších citů v rozvoji charakteru. 
 

5. ZÁVĚR 
 
  Mám velikou radost z toho, že jsem se mohl popsaným projektem hlouběji zabývat, 
sám se do něj zapojit a aplikovat ho v rámci pastorace mladých.  

Aplikací některých prvků etické výchovy jsme mohli společně s mladými zakusit 
atmosféru, která je charakteristická pro lidi, kteří se snaží o vytváření vztahů na základě 
prosociálnosti. Často se sami setkávají s dnešní konzumní společností, která je vede 
k individualismu a egoismu. Tento stav ovšem znepokojuje i je samotné, protože narážejí na 
vlastní hranice a omezenosti.  

 
6. LITERATÚRA 

 
KOL. AUTORŮ. 2005. Na cestě s etickou výchovou. Sborník přednášek semináře, Kroměříž 
2004, Praha: Luxpress, 2005. 100 s. ISBN 80-7130-121-3. 
 
NOVÁKOVÁ ,M. a kol. 2009. Učíme etickou výchovu. Praha: Etické fórum ČR o.s. 2009, 
131 s. ISBN 978-80-7130-143-1. 
 
OLIVAR R. R,  1992. Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1992. 209 s. 
ISBN 80-7158-001-5. 
 
Kontaktné údaje 
 
Meno a Priezvisko:  Vladislav Brokeš 
 
Pracovisko: Katedra doktorandského studia, Katolícka univerzita v Ružomberku, 

Teologická fakulta v Košiciach 
Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovenská republika 

 
Email:    v.brokes@seznam.cz 
 
 
 
 

 
 

 


