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ANDRAGOGIKA JAKO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A FILOZOFIE – 

NĚKTERÉ METODY POUŽÍVANÉ VE VÝUCE  

ANDRAGOGY AS EDUCATION OF ADULTS AND PHILOSOPHY – SOME 

EDUCATIONAL METHODS 

Jaroslav Balvín 

 
Abstrakt. Text s názvem Andragogika jako vzdělávání dospělých a filozofie – některé metody 

používané ve výuce se zaměřuje na metody ve vyučování na univerzitě. Studenty jsou na 

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií, 

externí posluchači oboru Sociální pedagogika a Andragogika. Pro sociální pedagogy v prvním 

ročníku se vyučuje také předmět Vzdělávání dospělých. Přitom ve výuce používáme i 

publikace z oboru Andragogika. Předmět je významný tím, že si studenti sociální pedagogiky 

uvědomí i potřebu věnovat se ve své práci dospělým lidem (rodičům žáků, seniorům a pod). 

Pro první ročník oboru Andragogika je jedním z předmětů Úvod do filozofie. Tento předmět 

je významný proto, že si studenti andragogiky uvědomí širší, obecné souvislosti, související 

s edukací dospělých. 

Klíčová slova. Andragogika. Sociální pedagogika. Filozofie. Student/studentka sociální 

pedagogiky. Student andragogiky. Metody výuky v předmětu Sociální pedagogika. Metody 

výuky v předmětu Andragogika. 

Abstract. The text entitled Andragogics as Education of Adults and Philosophy – Some 

Educational Methods focuses on the methods used in university education. The students are 

enrolled at the Tomáš Baťa University in Zlín, Institute of Pedagogic Sciences, Faculty of 

Humanities, and external students specializing in Social Pedagogy and Andragogics. One of 

the subjects that social pedagogues take in the freshman year is Education of Adults. In these 

classes we also use publications on the theme of Andragogics. The subject is important as it 

makes students of social pedagogy realize that there is a need for devoting time to adults 

(students’ parents, seniors, etc.) as part of their work. Freshmen specializing in andragogics 

take Introduction to Philosophy as part of their first-year curriculum. The subject is 

important as it makes students of andragogics realize the broad and the general contexts 

related to the education of grown-ups. 

Key words. Andragogics. Social pedagogy. Philosophy. Student of social pedagogy. Student 

of andragogics. Methods of teaching social pedagogy. Methods of teaching andragogics. 

 

Úvod 

Text je zamyšlením nad metodami, které používám ve výuce filozofie pro andragogy a 

sociální pedagogy. Je zaměřen i na téma konference – romskou tématiku. Snaží se o 
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postižení praktické oblasti andragogiky, aplikovat i na témata vzdělávání Romů (srov. práce 

Marka Lukáče), nebo oblasti sociální andragogiky (specialistou na násilí na ženách, včetně 

žen romských je Ivan Rác – viz literatura). Článek rozebírá i metody, jak učit posluchače 

aplikovat filozofii v rozhodovacích procesech s využitím prací řady odborníků (Mužík, 

Prusáková, Határ, Kosová, Porubská a další – viz literatura). Celý text se opírá o velké 

osobnosti filozofie a filozofie výchovy, jako jsou Jan Patočka, Radim Palouš, Jaroslava 

Pešková i řecký filozof Platón. 

 

Proč a o čem je filozofie a etika pomáhajících profesí a jakou roli sehrává v andragogice 

Jednou ze základních metod ve výuce andragogiky je teoretický rozbor vztahu filozofie, 

etiky a andragogiky. V tomto výkladu převážně používáme verbální metodu v kombinaci se 

zamyšlením studentů nad tímto vztahem a aplikací do praxe. Tento způsob je možno 

vysvětlit na následujícím rozboru filozofického textu, který však musí být postupně 

analyzován do jednotlivých kroků, aby byl vůbec studenty pochopen.  

Důležitou základnou andragogického vzdělávání je filozofie a etika pomáhajících 

profesí. Mají význam pro andragoga jako jednoho z „členů týmu“ pomáhajících 

profesionálů4. Nejprve uvedeme filozofický text, který, pro mnohé až po „rozklíčování“, může 

posloužit jako filozofická základna pro úvahy o vztahu profesionála ke své profesi a k lidem, 

kteří jsou objektem jeho péče a pomoci. Je to filozofická základna i pro andragoga, v jehož 

působnosti je integrální péče o dospělého v jeho různých životních situacích:  

„(…) fundamentální založenost lidského pobytu spočívá v tom, že je pobytem 

v neustálém duchovním rozhovoru (s druhými, s texty, památkami apod.). Člověk ek-sistuje 

znamená nyní: dějiny bytostně určených možností dějinných lidí se jim udržují v odkrytí 

jsoucna vcelku. Každý fenomén sociálního a kulturního života poukazuje k celému horizontu 

nejednoznačných odkazů a souvislostí; každý je svědectvím o tom, že jeho tvůrci se po něčem 

tázali a že jej zanechali jako jednu z možných odpovědí. A člověk musí umět naslouchat, 

nechat se oslovovat a také se musí umět tázat, aby mohl tato svědectví interpretovat. 

Již před sto lety upozornil německý myslitel Wilhelm Dilthey na to, že sociální fenomény 

/,duchovědná faktaʻ/ nejsou – oproti faktům, s nimiž operují ostatní exaktní disciplíny – nikdy 

,hotováʻ, jednou provždy daná, a tedy ,objektivněʻ zjistitelná, popsatelná a jednoznačně 

interpretovaná, nýbrž naopak – jsou neuzavřenou výzvou, svazkem poukazů, daných jim ve 

chvíli jejich vzniku, ale naplňujících se až tím, že nás nějak oslovují, že jim nějak rozumíme, 

nějak je hodnotíme, zaujímáme k nim určitý postoj. V duchovní oblasti nese s sebou každý 

                                                           
4
 Ctibor Határ uvádí, že „i když není standartní řadit andragogické pracovníky mezi pomáhající profese, přesto 

se domníváme, že edukace a v rámci ní mnohé další nástroje (např. edukační poradenství, výcvik sociálních a 
personálních způsobilostí a jiné) se vyznačují svým facilitačním posláním, které nás opravňuje implementovat 
andragoga do kategorie pomáhajících profesí“ (Porubská – Határ, 2009, s. 161).  
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zdánlivě samostatný fakt celý svazek významů, v nichž teprve může mít svůj plný smysl. 

Všechny historické nebo kulturní předměty či jevy jsou projekcí přání, tužeb, hodnot, postojů, 

vášní a zájmů lidí, kteří je vytvořili, a jsou tak vlastně stopami jejich života – a k jejich 

pravdivému uchopení nepomůže žádný abstraktní popis či jednoznačné kauzální ,vysvětleníʻ. 

Interpretace, má-li mít smysl, musí proto vždy pokročit za text, za událost apod. a 

snažit se objevit otázku! My se totiž musíme naučit tázat spolu s autory; nic nebrat jako 

hotovou odpověď, ale jako problém.“  

Takto složité filozofické texty mohou odradit hned na začátku i dospělé. Na druhé 

straně je filozofie i etika pro studenty pomáhajících profesí, a samozřejmě pro andragogy, 

velmi potřebná. Pokouším se v tomto textu ukázat, že přes složitost sdělovaného je potřebné 

hned na začátku přistoupit k interpretaci takových textů, které studentům do budoucna 

budou sloužit k lepšímu a hlubšímu „čtení“ složitosti života i složitosti profesionální práce 

sociálního pracovníka, učitele, zdravotních sester, lékařů a všech těch, kteří pracují v oblasti 

pomáhajících profesí, tedy i andragogů. Pokoušíme se tedy ve výuce o analýzu textu a poté 

vedeme studenty k samostatnému rozboru. Dále pak vytyčujeme otázky, které by měli 

samostatně zpracovat v další práci při výkladu filozofie, etiky a sociologie v aplikaci na 

andragogiku. 

Náš pobyt ve světě jako neustálý rozhovor s druhými a odkrytí jsoucna vcelku 

„(…) fundamentální založenost lidského pobytu spočívá v tom, že je pobytem v neustálém 

duchovním rozhovoru (s druhými, s texty, památkami apod.). Člověk ek-sistuje znamená 

nyní: dějiny bytostně určených možností dějinných lidí se jim udržují v odkrytí jsoucna 

vcelku.“ 

Lidé minulosti i současnosti realizují svůj život v neustálém duchovním rozhovoru. Je to 

proto, že řešení své životní situace, která se před člověka staví permanentně, neustále 

vyžaduje od člověka duchovní, myšlenkovou aktivitu, která však nemůže být rozhovorem  

pouze se sebou samým (i když i tak rozhovor, tázání v procesu rozhodování a volby probíhá), 

ale rozhovorem s jinými lidmi. A to nikoliv jen lidmi současnosti, ale prostřednictvím písemné 

kultury i s lidmi minulosti. V pomáhajících profesích se proto profesionálové obracejí formou 

diskursu i k těm, kteří pro praxi i teorii vytvořili řadu nových přístupů, postupů.    

Tímto diskursem, rozhovorem 

vědeckým, teoretickým i praktickým 

mezi lidmi, mezi profesionály i mezi 

profesionály a jejich objekty, na které 

působí, lidé, v našem případě dospělí, 

odkrývají nikoliv jenom jednu část 

života, jednu určitou část zákonitostí 

světa, ale svět vcelku. Na odkrývání 
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světa vcelku má každý jednotlivec podíl, ale při řešení svých životních situací jako občan i 

jako profesionál, i když řeší jednu jedinou věc, jakoby odkrýval celý systém vztahů a 

souvislostí, které reprezentují svět jako celek. V tomto smyslu mohou být pochopitelné i 

myšlenky o pomoci, jak jsou vyjádřeny např. v Talmudu: „Kdo spasí byť jediný život, spasí 

celé lidstvo“ (Talmud, in Spitzová, 2009. s. 7). Je to vlastně myšlenkové vyjádření toho, co 

Platón zpodobnil obrazem své jeskyně v díle Ústava. Ti, kteří vycházejí z jeskyně, kde byli 

jako otroci přikovaní okovy a dívali se strnule a jenom na stíny věcí, které v důsledku své 

pozice považovali za věci skutečné, reprezentují nejen sebe sama, ale světový vývoj a cestu 

ke svobodě lidstva jako celku. Jak píše Z. Palán v kapitole o historii vzdělávání dospělých, 

„vzdělávání a výchova jsou úzce spjaty s existencí člověka i společnosti, s nutností rozšiřovat a 

předávat získané zkušenosti a poznatky následující generaci. Dějiny vzdělávání jsou cestou ke 

svobodě a autonomii – individualizaci člověka.“ 5 Proto také je v současnosti požadován např. 

při vzdělávání sester požadavek, aby poznaly i „obecné i kulturně specifické kompetence, aby 

byla sestra schopná pochopit hodnoty a kulturní imperativy fungující v rámci kulturního 

prostředí dané osoby (…) a poskytovat tak kulturně citlivou péči o nemocného“. 6 

Tedy každý profesionál i v pomáhajících profesích, každý andragog, by měl být alespoň 

v základech seznámen s filozofickým způsobem „nahlížení“, respektive „čtení“ světa. Neboť 

pracuje většinou s dospělými lidmi, kteří jsou jak biologickými, tak duchovními bytostmi a 

shrnují ve svém fyzickém i psychickém „těle“ stopy celého minulého světa jako celku. 

V současné globální situaci lidstva je to stále více patrné. Filozofové říkají, že svět je 

souhrnem předpokladů, se kterými se setkáváme a nějak na ně reagujeme. „Zamyslíme-li se 

nad tím, jak vnímáme, nač myslíme, co prožíváme, dříve či později přitom zjistíme, že všechno 

to, co vnímáme, nač myslíme, co prožíváme, s čím komunikujeme, s čím souhlasíme anebo o 

co se přeme, to vše se nám vždy již nějak ,vyjevujeʻ z celku světa. Jinak řečeno, ,světʻ jako 

předpoklad rozumění, jako ,univerzální půda důvěrnostiʻ, je nám tedy ,dánʻ jaksi předem. To, 

co se nám vždy nějak ukazuje a s čím se setkáváme, přichází nutně z nějakého celku (z 

,přirozeného světaʻ, jak jej krásně nazýval Edmund Husserl a po něm i náš Jan Patočka); tento 

celek však není nikdy ,hotovʻ – on je spíše ,horizontemʻ; je jakousi hranicí, za kterou si 

nemůžeme nikdy úplně ,sáhnoutʻ, ale která je přesto stále zde a orientuje náš pohyb mezi 

věcmi, sama žádnou věcí nejsouc.7 Horizont je vždy to, v čem jsou věci situovány a odkud 

k nám přicházejí, a my – jako vědomé bytosti – je ,uchopujemeʻ a konáme mezi nimi i jejich 

prostřednictvím.“ 8 

Aplikujeme-li tyto filozofické teze na naši činnost v oblasti pomáhajících profesí, na 

andragogiku,vyjadřují tyto myšlenky: 

                                                           
5
 Palán, 2003, s. 31. 

6
 Bártlová, 2009, s. 12. 

7
 Srov. Patočka, J., 1992, s. 99. 

8
 Nesvadba, 2009, s. 264. 
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 Naše možnosti pomáhat těm (pečovat o ně – viz výše), kteří to potřebují, naše 

snažení (náš pohyb, naše profesionální aktivita) jsou určitým způsobem orientovány, 

přičemž pohybuje náš duch, naše vědomí, které rozumí nastalým problémům např. 

pacientů jako určitému systému, vycházejícímu z celku světa klienta (jeho zázemí 

rodinného, skupinového, profesionálního atd.), ale také z nás samých (z naší úrovně 

porozumění souvislostí v procesu pomoci druhým, naší profesionální kompetence, 

z naší úrovně mravního étosu, z našeho začlenění do celku světa a z naší osobnosti 

jako celku ve smyslu ontogenetickém i fylogenetickém apod.).  

 Celek světa není nikdy hotov, takže ačkoliv můžeme jako vědomé bytosti, vybavené 

profesionálními kompetencemi, konat, uchopujeme věci, problém klienta, který 

potřebuje pomoc a péči, ale existuje tu horizont, určitá hranice, za kterou nelze jít, 

která nám nedovoluje vše, např. zachránit život, když poškození orgánů není, jak říkají 

odborníci, v souladu se životem, když ztroskotá nenávratně osobnost v důsledku 

mentálního poškození apod. Také zde však nastupuje potřeba pochopení světa, 

situovanosti člověka z celku, neboť i smrt je součástí celkové a obecné zákonitosti 

společenského a přírodního dění, které z hlediska nejobecnějších zákonů studuje 

filozofie. „Jsi důležitý proto, že jsi, kdo jsi. A jsi důležitý až do posledního okamžiku 

svého života“ je výrok Cicely Saundersové, který si mnohé z hospicových iniciativ, co 

jich po světě je, povýšily na heslo. Zkušenosti, které Cicely Saundersová se svými 

pacienty udělala, měly podivuhodný účinek především proto, že je udělala osoba, 

která mohla zahlédnout dosah celého úkolu. Na základě těchto setkání došla Cicely 

Saundersová k poznání, že umírajícím lidem můžeme být právi jedině tehdy, když 

vyvineme filozofii doprovázení nemocných, která do sebe pojme všechny aspekty 

jejich situace. 9 

 

O metodách výuky filozofie pro andragogy a vzdělávání dospělých pro sociální pedagogy 

Podle našich zkušeností z výuky andragogů i sociálních pedagogů je důležité 

praktikovat se studenty situace, v nichž hraje významnou roli rozhodování a volba. Zde se 

snažíme o propojování teorie a praxe formou her, hraní rolí apod. Rozhodovací procesy jsou 

vlastní jak učitelům tak andragogům. V našem dalším textu ukážeme, že správně se 

rozhodovat a volit je potřebné i v oblasti práce v romských komunitách. 

                                                           
9 

Cicely Saunders: Brücke in eine andere Welt. Was hinter der Hospizidee steht. Hrsg. und eingeleitet von 
Christoph Hörl, Freiburg-Basel – Wien, Herder, 1999. Cicely Saundersová: Stavím most do jiného světa. 
Rozhovor s první dámou hospicového hnutí a průkopnicí léčby bolesti onkologicky nemocných, chronické 
bolesti/paliativní medicíny Cicely Saundersovou. Rozhovor vedl a úvody (předmluvu) napsal Christoph Hörl a 
k vydání připravil Christoph Hörl. Z angličtiny přeložili  Christine Meyerová, Kate Reinerová a Christoph Hörl. 
Do češtiny přeložila Hana Friedrichová, Ostrava 1999 – 2000. V češtině s povolením Hany Friedrichové 
použito J. Balvínem.   
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Rozhodovací procesy jako permanentní součást edukační činnosti   

Jako andragog vystupuje ve vztahu k dospělým také učitel. Jeho optimální zvládání 

situací ve vztahu ke svým studentům je součástí jeho profesionality a také jeho filozofické a 

etické moudrosti. Učitel, edukátor má větší odpovědnost za rozhodování v procesu výuky a 

zároveň větší možnosti použití autonomie a originality své učitelské osobnosti, která 

prezentováním možností rozhodování a volby v edukačním procesu posiluje i osobnosti 

jiných, svých dospělých studentů.  

Spolu s osobností učitele souvisí i význam pedagogiky i andragogiky jako takové, její 

smysl. Tento smysl, podstatu nemůže pedagogika vyjádřit bez filozofie. K tomu se z hlediska 

filozofie výchovy nejlépe vyjadřuje český filozof Jan Patočka: 

„V čem spočívá užitek filosofie pro výchovu a pro pedagogiku? (…) filosofie je schopností 

patrně omezenou, ale přece schopností ovládnout celkově sebe i svět, a to ryze duševně. To 

znamená v subjektivním pohledu: filosofie je schopnost uvažovat, zachycovat to, co celku 

života dominuje, co mu dává smysl. Pedagogika jako nauka o výchově má však vždycky za 

předpoklad určitou ideu smyslu života (…) vychováváme-li k něčemu, vychováváme k takové 

formě života, která pro nás má cenu, důležitost, kterou chceme udržet výchovou nejen pro 

sebe, ale pro celé společenství, tudíž pedagogika spočívá na ideji smyslu života, kterou se 

zabývá filosofie. Filosofie je kompetentní o všech takových ideách uvažovat, analyzovat 

předpoklady, na kterých pedagogika stojí.“ 10 

Akcent na větší odpovědnost učitelů je zásadní změnou v profesionalizaci učitelství v 

20. století. Odpovědnost učitele, andragoga, je nedílná. Není více odpovědný či méně 

odpovědný podle toho, které studenty učí (z hlediska věku, způsobilosti, mentálních rozdílů, 

z hlediska etnických rozdílů). Jeho odpovědnost je hodnotou absolutní a nezpochybnitelnou. 

I když učitel a výchova nejsou samozřejmě všemocné, jak to v dějinách prezentovalo 

osvícenství a jak se to projevuje i v některých současných směrech ve výchově a vzdělávání 11 

a i když je často obtížné tyto hodnoty realizovat. Tragika učitelského povolání je v tom, že 

nikdo z učitelů „nedovidí“ svých výsledků. Ale ostatně, to je i ve více povoláních, zaměřených 

na člověka. Ale i v tomto případě nasazení odpovědné snahy a realizace profesionální 

povinnosti je požadavkem absolutním. Avšak znovu, život je takový, jak na to upozorňuje 

český filozof Erazim Kohák, který hovoří o lidském subjektivním pokušení, jež se objevuje na 

konci každého věku: „(...) vzdát se úsilí, které zklamalo, a stáhnout se do osobního života (...) 

a přenechat odpovědnost nějakému bohu či případné dějinné nutnosti“.12 Je to posun od 

                                                           
10

 Patočka, 1996 b, s. 372. Podtrhl J.B. 
11 

Vynikající přehled těchto směrů podává publikace B. Sliwerského s názvem Súčasné teórie a smery vo výchove 
a vzdelávaní (Śliwerski, 2009).  

12
 Kohák, 1993, s. 11. J. Balvín ve své publikaci Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka na adresu 
učitelů k tomuto tématu píše: „Možná, že si učitelé zvykli na pokyny shora. Nebo věří, že když je podle jiných 
učitelů cesta multikulturní výchovy správná, ať se prosadí sama, svojí logikou. Avšak filozofie dějin a filozofie 
morálního myšlení na základě řady dějinných zkušeností ukázaly, že člověk nemůže spoléhat na logiku dějin, 
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minimálních kompetencí učitelů, tj. zaměření na odevzdávání poznatků, k orientaci na model 

široké profesionality. „Světová pedagogika se odklání od chápání učitelství  jako 

technologického procesu, který je  možno přesně naplánovat a po krocích realizovat, ale 

chápe ho jako složitý, proměnlivý a tvořivý proces osobního setkávání učitele a žáka (jako 

žáka zde chápeme i dospělého, který je v situaci vzdělávaného – pozn. autora) 

prostřednictvím obsahu vzdělávání. Učitele chápe jako experta na toto setkávání, na 

ulehčování procesů učení se, experta na řešení školských edukačních (vzdělávacích a 

výchovných) situací“ (Kosová, 2006, s. 14). A právě v roli experta na řešení situací se skrývá 

hluboká potřeba rozhodování. A to nikoli ledajakého rozhodování. Jelikož každá vzdělávací a 

výchovná situace je neopakovatelná a přímo v relativně krátkém okamžiku i z hlediska 

dlouhodobé životní perspektivy žáka, musí to být rozhodování založené na správné 

interpretaci situačních činitelů, na dobré přípravě teoretické i osobnostní. Znalost situačních 

determinant, které vyplývají z existence etnických faktorů, např. z osobnosti romského žáka, 

jeho rodičů i širší komunity, je pro učitele romských žáků a jeho autoritu často rozhodující. 

Potřeba optimálního rozhodování a správné volby, založená na osvojení filozofických a 

etických východisek, vyplývá i z toho, že učitelství je praktická profese a je ve své podstatě 

permanentní komunikací mezi teorií a praxí. Důležité je, že v tomto procesu se neuplatňují 

pouze vědomosti, ale složitá struktura vědomostí, schopností, postojů a hodnot. Dnes se 

dokonce začíná objevovat namísto termínu kompetence pojem profesní hodnoty anebo 

zodpovědnosti13. V tomto procesu je třeba, aby osobnost učitele nebyla zaměřena úzce jen 

na výuku, na používání metod, ale aby vystupovala jako osobnost se širokým a hlubokým 

zázemím hodnot, znalostí široké souvislosti vztahů, společenských i přírodních. Tak si 

dovede zdůvodnit svou profesionální práci např. při výuce romských žáků nikoliv jako úzce 

chápanou nutnost, ale jako možnost zcela naplnit, ovšem a samozřejmě se znalostí širokého 

kontextu souvislostí vztahů etnických i národních, smysl svého vlastního života. Stejně tak, 

jako je smysl života důležitý pro učitele, je důležitý i pro žáka, kterého učitel k nalezení 

optimálního smyslu života má vychovávat. Tento proces je významný i z důvodů 

permanentní obsahové inovace ve vzdělávání současného dospělého člověka. „To ovšem 

vyžaduje nejen změny v systému osvojování si poznatků a dovedností, ale i zásadní obrat 

v orientaci na nový typ osobnosti učitele, pro niž bude charakteristickým znakem mravní 

autonomie, svoboda volby, tvořivost ve volbě metod, obsahu vyučování i lidských hodnot, 

originalita a samostatnost.“14  

                                                                                                                                                                                     
na ,hlubinnou nutnostʻ. Jedině člověk je bytostí jednající a hybatelem dějin. Jedině člověk se může rozhodovat 
a vybírat, volit z řady možností, které mu předchozí dějiny nabídly.” (Balvín, 2008, s. 80). 

13
 Viz Lukášová – Kantorková, 2003, Vašutová, 2004. 

14
 „Jde v podstatě o koncepci otevřené a univerzální osobnosti, kterou prosazoval již J. Á. Komenský. O učitele 
schopného působit nejen vědomostmi, ale i srdcem. Jde o osobnost, kterou Komenský označil pojmem 
,všeučitelʻ, který má učit všemu, ,co přivádí k dokonalosti lidskou přirozenost, čili všechno pravdivě znát, 
všechno dobré volit a všechno nezbytné konatʻ” (Balvín, 2008, s. 88). 
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Na základě takto pojímaných souvislostí je učitel, a to i učitel dospělých studentů, 

připraven k vlastní práci. Jedním z nejdůležitějších obsahů profese učitele, a také andragoga, 

je způsob řešení výchovných a vzdělávacích situací a rozhodování. 

„Výchovný proces ve všech svých etapách svým smyslem tvoří celek, je jednotou. I tenkráte, 

když jednotlivý vychovatel, který je do něho zařazen, si tento možný smysl neuvědomuje, i 

když se prostě k němu chová jaksi pasivně, přece vlastní význam a vnitřní podoby výchovného 

systému, té funkce, kterou je výchova v celku společenského lidského života vůbec, mají a 

musí mít všechny ty struktury, momenty, jež jsme se pokoušeli analyzovat (…) 

Ovšem důležité je, aby vychovatel, např. učitel, nejenom pasivně se zařadil na patřičné 

místo systému institucí, který reprezentuje společenskou funkci výchovy, nýbrž aby si sám 

uvědomoval všechny důležité momenty, všehny podstatné stránky výchovného procesu a 

sám se na nich měřil. (…) Může být, že za daného stavu společnosti málokdo si uvědomuje 

plně, jaký je smysl, význam výchovy v celku společenského života. Ale právě tento nedostatek 

jasného pohledu na věc je dokladem určitého úpadku stavu vzdělání v dané společnosti, 

charakterizuje tedy společenský stav po určité jeho stránce.“15 

 

Průběh rozhodovacích procesů při řešení vzdělávacích a výchovných situací  

Rozhodování a volba nesou v sobě znaky, které v sobě obsahuje jednání člověka 

v určitých situacích jeho života, jejichž řešením přispívá i k nalézání smyslu svého života. Jsou 

to aspekty nejenom fyziologické, biologické, ale také aspekty sociální: psychologické, 

filozofické a etické, pedagogické, etnické, kulturní a multikulturní. Znamená to, že člověk řeší 

situace a rozhoduje se z hlediska těchto jmenovaných a dalších determinant. A toto platí, ať 

už jde o situace všedního, každodenního dění, které vyplývají z potřeby rozvrhnout si etapy 

dne a noci nebo z potřeby rozvrhovosti v delších časoprostorových souvislostech: plánování 

týdnů, měsíců i roků. Tak se hledání a nalézání smyslu života dospělého člověka, v čemž má 

andragogika jeden z velkých svých úkolů, realizuje v rozvrženém čase. Rozvrhovost je 

důležitou součástí nalézání smyslu života. Rozvrh je znám jak učitelům, tak žákům či 

studentům jako pomůcka, nezbytná orientace kam jít, co mají kterou hodinu ve výuce, kdy 

začínají a kdy končí vyučování... Význam rozvrhu vyplývá z časovosti dne, týdne, roku. A tato 

časovost je objektivním faktem a přírodním zákonem i v životě lidském. Význam 

„rozvrhovosti“ roste s tím, jak se z objektu rodičovského či učitelského působení stává dítě, 

žák, student samostatnou, dospělou osobností. A tato dospělá osobnost si začíná 

komponovat sama svoji vlastní časovost. Souvisí to i s nalézáním smyslu života, který nemá 

vlastnost jednorázovosti, nepřichází najednou, ale člověk jej musí naplňovat postupně. Jako 

nezbytný prostředek slouží při tom rozvržení dne i celého života.  

                                                           
15

 Patočka, 1996 b, s. 408 – 409. Zvýraznil J.B. 
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Učitelé mají zkušenosti, že jejich přístup k rozvrhu školy a následně k rozvrhu života je 

mnohdy jiný, než by si sami představovali a než jak by to chtěl ovlivňovat systém 

společenský. Čím je to asi způsobeno? To také dokáže vysvětlovat filozofie. Souvisí to 

s pluralismem kulturních systémů. Uvedeme to na příkladu romské kultury. Nomádsko-

řemeslný způsob života Romů, který jim byl po dlouhá staletí a spíš tisiciletí vlastní, nemohl 

nemít vliv i na rozvrhovost jejich žití a bytí, byť žijí v moderní evropské současnosti. To 

každodenní obdělávání půdy a podřízení se přírodním cyklům potřebným pro zemědělskou 

produkci v Evropě také zanechalo stopy na jejích tradičních obyvatelích. A také právě v oné 

rozvrhovosti, která je oproti Romům odlišná. Z této situace vznikají velmi zajímavé možnosti 

vést dikurs se žáky, studenty, s dospělými v hodinách andragogiky o rozdílnosti životních 

rovin i rozdílnosti časovosti v závislosti na existenci různých kultur, náboženství a pod.16 

Všimněte si např., že i časová rozdílnost mezi žitím různých kulturních systémů na zeměkouli 

se odrazila i v různých časově rozdílných kalendářích. Kdy např. slaví vánoce příslušníci 

pravoslavného náboženství? V kterém století žijí Muslimové? Kdy se začali stávat Romové 

Evropany? Tedy kdy vlastně se začal jejich evropský čas bytí? Jak se prolínají individuální 

i kolektivní roviny bytí různých kulturních systémů v Evropě v době její dnešní 

multikulturalizace?  

Také filozofie na tyto otázky reagovala. Filozof Jan Patočka upozorňuje na toto 

„prolínání“ i ve své Filozofii výchovy: „(...) toto střídání životních pásem není snad naprosto 

bez souvislosti. Víte, že když člověk přechází z jedné roviny na druhou, stává se, že sobě 

samotnému, svému životu v té druhé úrovni takřka nerozumí. Tam najednou existují docela 

jiné cíle, docela jiné rozvrhy, jako by tu byl skoro docela jiný člověk s jiným životem. Víte 

také, že lidé navzájem si nerozumějí, poněvadž často žijí na docela jiných úrovních, zdánlivě 

v témž světě, a přece tak různě a daleko od sebe“ (Patočka, 1996, s. 376). Nezdá se nám až 

příliš často, že se trápíme tím, jak ti Romové jsou jiní, odlišní, nepřizpůsobiví našim 

hodnotám? Přitom úvaha filozofická, která jde do hloubky a podstaty, vysvětluje tuto situaci 

pluralisticky. Prostě tomu tak je v důsledku plurality vývoje různých etnik na zeměkouli 

a jejich prolínáním na určitých teritoriích v současném globalizujícím se světě...17 

                                                           
16

 Přední multikulturní výzkumník v Polsku Zbyszko Melosik ukazuje tyto rozdíly v knize Teoria i praktyka 
edukacji wielokulturowej (Melosik, 2007). Vedle americké a španělské zkušenosti s multikulturalismem  a 
jeho řešením uvádí i kontroverzní zkušenosti australské. Jsou to dramatická řešení vztahu bílé Austrálie 
k původním Aborigejcům, která vedla současnou australskou vládu až k veřejné omluvě vůči nim za svoji 
politiku asimilace. Viz více kapitola pátá. (Melosik, s. 293 – 373). Ve výuce úspěšně používám film Mezi řádky, 
který řeší zápas učitelky o skutečné (nikoliv jen jakoby) včlenění etnicky rozdílných dospívajících studentů do 
výuky. 

17
 Na rozdílech mezi Romy a Neromy je postavena i kniha známého polského romologa Adama Bartosze 
s výmluvným názvem Neboj se Cikána. Tento specialista je ředitelem etnografického muzea v polském 
Tarnowě, jehož významnou součástí je i Muzeum romské kultury. A. Bartosz napsal výbornou knihu, která 
dokumentuje, jak rozdíly kulturní nemusí být zdrojem strachu jedněch z druhých. O rozdílech mezi Romy a 
Neromy v Česku a možnostech dorozumění  pojednává i kniha přední romistky Mileny Hűbschmannové 
s názvem Můžeme se domluvit. K tomu přistupuje i vynikající kniha Eleny Lackové a Mileny Hübschmannové 
Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou.  
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Je pluralita absolutní či také existuje jednotný smysl? 

Po konstatování pluralismu kultur však přijde zákonitá otázka: „Zdalipak přes všechnu 

tuto rozmanitost rozvrhů téhož lidského života existuje něco takového jako jednotný jeho 

ráz? Něco, co sjednocuje všechny tyto životní roviny, co dává jim všem nějakou jednotu 

vnitřní? Když si tuto otázku klademe, pak mluvíme o jednotném smyslu, o jednotném 

významu, který se snad v životě vyskytuje, který snad je v životě možný. To je otázka 

filosofie.“ (Patočka, 1996 b, s. 376)      

Filozofie, i když je vědou o nejobecnějších zákonitostech, přesto je jako ostatní vědy 

odrazem zákonitostí života. Ten sám vlastně všechno lidské bytí „setřásá“ do určitých 

struktur, souvisejících i s vyššími zákonitostmi přírody a kosmu. Život sám řeší výše 

položenou otázku, zdali existuje něco, co sjednocuje všechny životní roviny, tedy co dává 

nějakou vnitřní jednotu a smysl. Tyto roviny jsou jedněmi z důležitých determinant, které 

ovlivňují rozhodování v situacích.  

Učitel by se měl ve svém rozhodování při práci s romským žákem opírat i o moudrost 

starých Romů, která je koncentrovaná v příslovích. Pro člověka, tedy i pro romské dítě, je 

nejlepší cesta ta, která vede ke štěstí: „Bachtalo manuš, so angle leste o drom phundrado –                                                                                                

Šťastný člověk, který má před sebou otevřenou cestu“ (Lacková, 1997, s. 145). A v tomto 

otvírání cesty by měl učitel výrazně pomáhat. Vždyť slovo cesta a její otvírání je jen jiným 

symbolem pro nalézání smyslu života. A pomáhat žákovi v nalezení smyslu života, to je 

vlastně ve smyslu filozofickém podstatou vychovatelské práce.  

Teprve současná evropská společnost se snaží svými opatřeními v oblasti 

multikulturalismu18 přibližovat k zajištění vyvážených podmínek pro humánní existenci 

různorodých společenstev, ve kterých je prostor k realizaci optimálních rozhodovacích 

procesů. Aby tím bylo ovlivňováno i rozhodování příslušníků romské národnostní menšiny a 

jejich volba skutečných životních hodnot, vycházejících z jejich ROMIPEN – romství a zároveň 

z hodnot všelidských.  

Jednotlivci se za normální situace stále rozhodují při řešení svých každodenních i 

dlouhodobějších životních situacích. „Člověk je stále v určité situaci, stále před úkolem 

nějakým způsobem zauzlený děj rozřešit, je v permanentní situaci volby (…) Situaci je nucen 

řešit prakticky, a tím vzniká situace nová: uspokojení či rozčarování z překonání uzlového 

                                                           
18

 Jedná se o široce koncipovaný multidimenziální problém, při jehož řešení stojí a bude stát i škola. 
Multikulturalitu chápeme jako historicky vzniklou a stále se měnící objektivní situaci existence a vývoje 
různorodých kulturních systémů na zeměkouli. Multikulturalita je zjitřeným fenoménem dnešního světa, 
vyrůstá z minulosti a v dnešních podmínkách má lidstvo možnost existenci různorodých kultur vedle sebe (a 
někdy také proti sobě) optimálně řídit. Toto záměrné působení nazýváme multikulturalismem. Filozofické 
zvládnutí problematiky, nadhled při rozhodování učitele i žáka o kladech i záporech multikulturalismu 
v současném světě vyžaduje i nové úkoly pro multikulturní výchovu, která je jedním z efektivních nástrojů 
prosazování multikulturalismu ve společnosti. (srov. o tom více Balvín, 2009). 
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bodu v životě a zároveň nový souhrn činitelů a vztahů, který se před člověka staví jako další 

úkol k rozhodování, řešení a volbě“ (Balvín, 1997, s. 101). A je o čem se rozhodovat. Např. o 

tom, zdali Romové sami budou pro sebe používat stále označení Cikáni nebo Romové. 

(Ačkoliv slovo Romové označuje nové pojetí života.) A není to jen uvnitř komunity. Mediálně 

známé je např. rozhodnutí skupiny s dřívějším názvem Diabolské husle pro pojmenování 

Cigánski diabli…. Je to výrazem toho, že rozhodování není pro žádného příslušníka romské 

komunity naoktrojováno, nařízeno, ale že je živým, autonomním a také niterným procesem, 

prostřednictvím kterého Romové řeší svoje konkrétní životní, profesionální i občanské 

situace… Učitel i andragog by to měl vědět a pomáhat svým žákům v rozhodování 

autonomním, ale ve vztahu k jeho romství optimálnímu.  

Etnické faktory rozhodování a volby u Romů jsou určitě tématem zajímavým, ale i 

potřebným k řešení, kterým se zabývá i sociální andragogika. „Minority jsou menší části 

společenských útvarů, lišící se od majority (většiny) odlišným původem (rasou), národností, 

náboženstvím, řečí apod. I když jsou součástí společnosti, je s nimi většinou jednáno nerovně, 

často bývají předmětem kolektivní diskriminace. V českých podmínkách můžeme do této 

skupiny zařadit především Romy, národnostní menšiny, azylanty a pod.“ (Palán, 2003, s. 184). 

Tématem, který je přirozenou součástí snah psychologů, pedagogů i romologů, pochopit 

psychologii v prostředí národnostních menšin se zabývají např. Tajfel, Říčan, Zelina, Bakalář a 

další. A v těchto publikacích je snaha nejen Romy pochopit, ale i záměrně používat zjištěné 

poznatky ve své profesi. Tomuto zkoumání i aplikaci se nemůže vyhnout ani andragogika, 

nejvíce ve své aplikované disciplíně sociální andragogika. 

 

Možnosti přípravy andragogů a jiných pracovníků v pomáhajících profesích na rozhodovací 

procesy ve vztahu k romským komunitám 

My se nyní pokusíme vymezit určité oblasti, ve kterých je možno dále zkoumat 

zákonitosti rozhodování a volby u příslušníků romské národnostní menšiny. A také nastínit, 

s jakými otázkami se učitelé, andragogové i sociální pracovníci při svém rozhodování a řešení 

pedagogických situací mohou setkávat. Jsou to především situace, do kterých se Romové 

rodí, v nichž žijí a v nichž se stýkají a komunikují mezi sebou uprostřed svých komunit a také 

s vnějším, jimi nazývaným gádžovským světem. 

Hlavní problémy rozhodování a volby podle mého soudu nastávají v těchto vztazích: 

 vztah mezi Romy a gádži; 

 subetnické vztahy uvnitř romských komunit (Rumungri a Olašští Romové); 

 vztahy mezi Romy a spolupracovníky Romů, proromskými organizacemi; 

 rozpory vznikající mezi tradicemi Romů a moderními civilizačními vlivy; 

 rozpory vznikající v rámci gender, ve vztazích mezi romskými ženami a muži; 
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 rozpory, které vznikají při samotném rozhodování a volbě známých romských 

osobností; 

 rozhodování Romů o míře asimilace či identifikace s romstvím; 

 rozhodování Romů o tom, jak volit obecné jméno: jsem Rom, nebo Cikán. 

Jak vidíme, je řada věcí, které je možno v sociální andragogice, ale také ve mnou 

navrhované multikulturní andragogice jako čtvrté části andragogiky s tématem etnických 

faktorů rozhodování u Romů pozorovat a zkoumat. Důležité a podstatné je, aby společnost 

vytvářela podmínky pro rozhodování, které by splňovalo kritéria důstojnosti a 

rovnoprávnosti majority i minority, a aby způsob rozhodování a volby nabýval stále více 

charakteru mravně moudré volby u každého jednotlivce i národa, který by podporoval 

harmonii a nikoliv disharmonii společenského celku. Role učitele, andragoga je v tomto 

procesu potřebná a nezastupitelná. Ve způsobu řešení pedagogických, andragogických 

situací při práci s dospělými jak v oblasti edukační, tak v oblasti pomoci a péče se učitel, ale i 

další pracovníci v pomáhajících profesích projevují jako experti. A v čem je vlastně učitel 

nejlepším expertem? 

Je známo, že u odborníků, kteří pracují ve vědních oborech, jsou vytvářeny určité 

poznatky, které v praxi např. výrobní používají anebo je dále rozvíjejí, produkují poznatky 

nové. Avšak jak je to u učitele? Ten tyto vytvořené poznatky spíše vstřebává, není přímo 

jejich producentem. Avšak přeci jenom. Učitel je expertem na určitou činnost a také na její 

vytváření. A jak píše Beata Kosová, „jeho profesní sebevědomí by se výrazně zvýšilo, 

kdybychom mu místo přeceňování vědecko-oborového poznání důrazně ukázali, že učitel 

vlastně vytváří ono zkušenostní  poznání v činnostech, které kromě něho nikdo jiný nezná a 

které prostřednictvím reflexe může převést do teoretické podoby“19. V tomto smyslu 

vlastně přispívá i do teorie rozhodovacích procesů, které obecně studuje psychologie 

prostřednictvím obecnější teorie motivace. Hodnota této „zkušenostní, činnostní teorie“ je 

určována i specifikou výukového prostředí, tedy i prostředím různorodých vývojových stupňů 

dospělosti, ve kterém učitel působí. Učitel, andragog proto vytváří také takové zkušenostní 

poznání, které kromě něho nikdo jiný nezná. Tedy je v tomto případě nezastupitelný. Je 

specialistou, expertem na řešení pedagogických i andragogických situací, jejichž charakter je 

determinován i specifickou charakteristikou dospělého vzhledem k jeho věku, zařazení do 

instituce, v níž se realizuje jako profesionál, jeho kulturními vzorci apod.  

V rámci profesní andragogiky může být pro učitele romských žáků poučná analýza 

procesu výuky romských žáků. Pokud aplikujeme obecný rámec rozhodovacího procesu na 

prostředí třídy a školy s převahou romských žáků, můžeme zdůraznit některá specifika: 

 Rutina a automatičnost při rozhodování a volbě řešení edukačních situací v prostředí 

romských komunit se prostě nevyplácí. Pohyb a vznikání stále nových, svým 

způsobem originálních a nových situací se děje permanentně. A tuto zákonitost je 

                                                           
19

 Kosová, 2006, s. 15. Zvýraznil J.B. 
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možno poznat také studiem filozofie, filozofie výchovy. „Vše plyne. Nelze dvakrát 

vstoupit do stejné řeky.“ To jsou výroky starořeckého filozofa, které dokumentují 

pohyb a vývoj světa. A také dítěte, rodiče, každého z nás. Stejně tak tyto změny i 

nevratnost času, nevratnost a jedinečnost řešení pedagogických situací, které prožívá 

učitel zároveň se svým žákem, probíhají v romských komunitách. Učitel tedy pracuje 

v určitém časoprostoru, který je ovlivněn i kulturou žáků, které vyučuje. 20 A zdá se, 

že tento proces probíhá u romských komunit mnohdy mnohem rychleji než jinde. 

Protože čas a prostor je u různých kultur chápán rozdílně. 21  Proto i když se zdá, že 

některé případy se opakují, je potřebí uplatnit zejména učitelskou tvořivost 

(kreativitu – viz výše). To učiteli může pomoci rozeznat např. důvody změny v chování 

a prospěchu žáka, když se např. jeho rodina ocitne v sociálních problémech nebo 

když v ní nastane nějaká nečekaná událost.22 

 S tím souvisí potřeba rozlišení typických a atypických situací. Tyto situace mohou 

souviset s rozdílností kulturních vzorců v rámci různých komunit. Z hlediska diferencí 

např. mezi tzv. rumungry a olašskými Romy mohou vznikat pro učitele atypické 

situace, jejichž řešení je ztíženo velkou uzavřeností olašských komunit a tím i 

složitostí s nimi jednat i o výsledcích dítěte ve škole. 

 Učitelovo rychlé jednání, tzv. jednání ze situace, je důležité zvláště v prostředí 

romských komunit. Dobrý učitel, andragog i jiný pracovník  je pro romské žáky i pro 

romskou komunitu jakýmsi arbitrem, vyslancem toho, jak by se měla větší část 

majority chovat k Romům, jaké by měly být mezi nimi vytvářeny vztahy. V tomto 

postavení může skutečně působit jako filozof, jako arbiter, jako spojovatel mezi 

filozofií myšlení majoritní společnosti a filozofií romského myšlení.23 Proto jakékoliv 

váhání při rozhodování a volbě se učiteli nevyplácí. Rychlá reakce, ale mravně 

správná a spravedlivá, respektující pojetí spravedlnosti v komunitě, svědčí totiž i o 

                                                           
20

 Srov. Balvín, 2002. 
21

 Srov. o tom Melosik, 2007. Tento polský odborník na multikulturní výchovu poukazuje na rozdílnost chápání 
časoprostoru mezi původními australskými domorodci a majoritní společností, která do Australie 
nastupovala. Tento nesoulad způsobil značné škody na přístupu k výchově k dětem domorodců, za které se 
nedávno australská vláda omlouvala...  

22
 Z hlediska filozofie výchovy je významná i úvaha české filozofky výchovy Jaroslavy Peškové v kapitole „Člověk 
a změna” v publikaci Já člověk (Pešková – Schücková, 1991, s. 55 – 58): „(...) život je skutečně neustálá změna. 
Změny na nás po celý život působí nezávisle na naší vůli a chtění (...) V době, kdy se stále zrychlují inovační 
cykly (...) nelze s neměnností jednou dosaženou zralostí vůbec počítat. Pro člověka to znamená především 
vyrovnat se s nutností vyrovnávat se vždy znovu s novými situacemi. K tomu je prostředkem průběžná 
vědomá sebekultivace a sebekontrola v nových okolnostech. Netýká se to jen špičkových pracovníků v rychle 
se rozvíjejících profesích, jako je elektronika, medicína, robotizace atd. V situaci řešitelů neobvyklých situací 
jsou i rodiče a děti, učitelé a žáci, nadřízení a podřízení, staří a mladí.” (Pešková – Schücková, 1991, s. 55 – 
56).     

23
 V této souvislosti jsem dostal velmi zajímavé a, myslím si, výstižné vysvětlení pojmu filozofie romského 
myšlení od Mgr. Mirky Mahajové na Úřadu vlády Slovenské republiky, která je také absolventkou Ústavu 
romologických štúdií v Nitře. Tato odbornice zejména na otázky diskriminace interpretuje pojem „filozofie 
romského myšlení“ jako jiný a výstižný název pro ROMIPEN-romství. Podle ní je to zejména pro majoritní 
chápání srozumitelnější než objasňovat složitý soubor, hodnotový systém, který je nazýván Romipen. 
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upřímnosti a korektním vztahu, který stojí v jádru osobnosti učitele. A Romové mají 

velký smysl pro rozpoznání těchto citlivých a niterných projevů.     

 Způsobem výběru z několika variant při řešení edukačních situací je ABDUKCE. 

Znamená to výběr z několika hotových hypotéz. Zkušený učitel romských žáků může 

mít na základě svých zkušeností hotových řadu hypotéz, které by mohl aplikovat na 

konkrétní příklady. Ale ty rozhodně nejsou ve všem stejné. Proto je nutný výběr 

pouze jedné z nich. Samozřejmě i s rizikem neúspěchu, neboť to zde vždycky existuje. 

 

Andragogika a filozofie – v aplikaci na romskou kulturu 

V předchozím textu jsme se pokusili ukázat na možnosti, jak metodicky uplatnit filozofii 

v aplikaci na andragogiku a naopak. A že řešení otázek souvisejících s romskou kulturou je 

pro studenty významné, o tom svědčí i dobrý ohlas mé publikace s názvem Andragogika a 

filozofie. V aplikaci na romskou kulturu. V této monografii je vykládána filozofie pro 

andragogy, ale i pro sociální pedagogy v souvislosti s kulturou romskou. Je zde jasně 

ukázáno, že i romská přísloví, romská literatura mají mnoho důkazů o tom, že i u Romů 

existuje filozofický základ jejich života. To je pro mnohé studenty překvapením a na toto 

poznání reagují většinou pozitivním způsobem. Proto jsem se rozhodl vydat tuto publikaci, 

která je dostupná na mých webových stránkách (www.jaroslavbalvin.eu, rubrika Publikace), 

také knižně.  Součástí této publikace bude i analýza vztahů mezi Romy a Neromy z hlediska 

budoucích profesionálů-andragogů a sociálních pedagogů. Ukazuje se a předpokládám, že 

pro andragogy i sociální pedagogy bude také vyplnění dotazníku i jeho následné vyhodnocení 

jednou z důležitých a pozitivních metod výuky v andragogice. Pro informaci čtenářů, 

odborníků, tento dotazník otevřeně přikládám. I jako základ k možným diskusím o této 

metodě ve vztahu k Romům. 
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Obor, ročník studia: 2016 

DOTAZNÍK ROMOVÉ 

O vztahu Romů a Neromů 

1. Jaký podle Vás zastává veřejnost postoj k Romům? Ohodnoťte tento postoj ve škále 

číslic 1 – 5, přičemž 1 znamená výborný a 5 nejhorší, negativní. A vyjádřete to 

příslušnou číslovkou. 

2. Ohodnoťte, jaký podle Vás zastává profesionální sféra (učitelé, andragogové, sociální 

pracovníci apod.) postoj k Romům (romským žákům, rodičům a dalším členům 

romské komunity)?  Ohodnoťte tento postoj ve škále číslic 1 – 5, přičemž 1 znamená 

výborný a 5 nejhorší, negativní. A vyjádřete to příslušnou číslovkou. 

3. Pokud se zamyslíte nad Vaším osobním vztahem k romským komunitám, mohl/a 

byste tento postoj vyjádřit znovu v číselné škále od 1 – 5, přičemž 1 znamená výborný 

a 5 nejhorší, negativní. A vyjádřete to příslušnou číslovkou. 

4. Myslíte si, že prostřednictvím multikulturalismu lze dosáhnout většího souladu mezi 

Romy a Neromy a jejich lepšího začlenění do občanské a profesní oblasti? 

a) ANO 

b) NE 

5. Uveďte důvody svého rozhodnutí, které jste uvedli v otázce číslo 4.  

6. Často se vyskytují otázky na postoj majoritní společnosti k Romům. Nás by zajímalo, 

jaký postoj podle vašeho soudu mají Romové k nám. Ohodnoťte tento postoj ve škále 

číslic 1 – 5, přičemž 1 znamená výborný a 5 nejhorší, negativní. A vyjádřete to 

příslušnou číslovkou. 

 

Úroveň informovanosti o romské kultuře 

7. Myslíte si, že Romové mají svou kulturu?  

a) ANO 

b) NE 

8. Pokud si myslíte, že Romové mají svou kulturu, pokuste se jí v několika větách popsat 

(zvyky, tradice, osobnosti romské kultury, oblasti romské kultury...). 

9. Znáte nějaké významné osobnosti romské národnosti? Vypište jejich jména 

eventuálně profesní zaměření. 

10. Jak byste popsal/a pojem POZITIVNÍ DISKRIMINACE (afirmativní akce)? 

 

 

Možnosti přínosu romské kultury pro majoritní společnost 
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11. Myslíte si, že z romské kultury můžeme čerpat inspiraci pro hodnotové obohacení 

života v majoritní společnosti, nebo života vůbec? 

a) ANO 

b) NE 

12. Prosím, obhajte svůj názor a vypište k němu své základní důvody.  

13. Myslíte si, že by mohla romská kultura obohatit filozofický a etický pohled na řešení 

vztahů ve společnosti a v našem globálním světě?  

a) ANO 

b) NE 

14. Prosím, obhajte si svůj názor a vypište k němu své základní důvody.  

 

Význam romské kultury pro filozofické vidění světa 

15. Myslíte si, že lze v romské kultuře rozpoznat filozofické a etické postoje ke světu a 

životu člověka v něm? 

a) ANO 

b) NE 

16. Zdůvodněte vaše rozhodnutí k otázce číslo 15.  

17. Můžete uvést nějaké filozofické myšlenky vyjádřené prostřednictvím romských 

přísloví, romskou literaturou, filmem, hudbou, písněmi a pod.?  

18. Myslíte si, že prezentace filozofie v takové podobě, jak je uváděna v knize 

Andragogika a filozofie v aplikaci na romskou kulturu, je nosná a potřebná? 

a) ANO 

b) NE 

19. Prosím o slovní vyjádření osobního pohledu na využití filozofie v aplikaci na romskou 

kulturu pro studium ve vašem oboru.  

20. A otázka poslední: Co se vám okamžitě v mysli vybaví, když někdo vysloví nebo si 

někde přečtete slovo Romové? Popište prosím stručně tuto vaši asociaci.  

 

  Závěr 

Cílem textu bylo zamyslet se nad možnostmi metodického uplatnění výuky filozofie 

v předmětech Andragogika a Sociální pedagogika. Naše metody vycházejí i z psychologických 

poznatků, že verbální obsah výuky si studenti osvojí pouze přibližně z 15 procent, názorně 

podloženou výuku z 50 procent a nejvíce efektivní výuka je samostatná, aplikační práce 

studentů.  Tuto zásadu se snažím uplatňovat i při své výuce filozofie pro andragogy a sociální 

pedagogy. Výsledky potvrzují tyto zásady i ve vztahu k tématu Romové. Ti jsou častým 

tématem diskusí studentů a také objektem výuky, jak s nimi v různých sférách své profese 

pracovat.  

Svůj článek předkládám i jako námět k diskusi o metodách práce v andragogice. 
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