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Respektovat a být respektován ®



 děti jsou rozdělené do tříd podle věku

 děti nemají žádný vliv na to, co se ve škole děje

 všechny děti ve třídě se učí totéž

 všechny děti se to učí stejným způsobem

 všechny děti se to učí ve stejný čas 

 všechny děti jsou hodnoceny, jak předepsané 

učivo zvládly

 hodnocení je současně používáno jako 

donucovací prostředek

TRADIČNÍ ŠKOLA



Všechny děti musí jíst, každé potřebuje však 
jiné množství.

Všechny děti nosí boty, ale různých velikostí.

Všechny děti mají stejnou základní potřebu učit 
se, dozvídat se, rozvíjet se.

Ani tato potřeba se vzhledem k individuálním 
rozdílům nemůže naplňovat stejným způsobem.

STEJNOST VERSUS ODLIŠNOST



limbický systém
mozkový kmen

třídění podnetů

bezpečné

ohrožující

JAK FUNGUJE NÁŠ MOZEK



Mozek vždy primárně řeší ohrožení.

Když se cítíme ohroženi, nemůžeme se 
efektivně učit.

JAK FUNGUJE NÁŠ MOZEK



OHROŽENÍ

 vlastní hodnoty
 vztahů
 fyzické

JAK FUNGUJE NÁŠ MOZEK



mozková kůra

limbický systém
mozkový kmen

třídění podnetů

bezpečné

mají smysl

nemají smysl

ohrožující

JAK FUNGUJE NÁŠ MOZEK



 Abychom dělali něco, v čem nevidíme smysl, 
musí se stát ten nesmyslný podnět nějak 
ohrožující. Pak se jím už zabývat musíme.

 To je základní mechanizmus, který tradiční 
škola používá – z učiva, které dětem nedává 
smysl, dělá předmět možného trestu.

JAK FUNGUJE NÁŠ MOZEK



JAK FUNGUJE NÁŠ MOZEK



JAK FUNGUJE NÁŠ MOZEK



 V prvních měsících života se vytváří pevné 

asociační spoje, pevná prvotní síť neuronů, a to  

podle podnětů vnímaných v té době.

 Je to něco jako „koleje“, které určují celoživotně

naše vnímání světa. 

 Člověk se nejlépe učí od někoho či něčeho, co

rezonuje s jeho pevnými asociačními spoji.

Frederic Vester

JAK FUNGUJE NÁŠ MOZEK



PROHŘEŠKY JEDNOTNÉ VÝUKY 
PROTI MOZKU

 Stejný obsah – nebere v úvahu individuálnost
v chápání smyslu

 Stejný čas – nebere v úvahu zralost mozku
a individuální tempo vývoje jednotlivce

 Stejný způsob – nebere v úvahu odlišnost 
asociačních struktur jednotlivců

 Negativní emoce a strach neumožňují efektivní 
učení

MRHÁ SE POTENCIÁLEM VĚTŠINY DĚTÍ

JAK FUNGUJE NÁŠ MOZEK
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POTŘEBY



potřeba autonomie dítěte 

potřeba náklonnosti dospělé osoby 

dítě většinou volí náklonnost dospělých, 

protože je na nich závislé 

POTŘEBY



frustrace potřeb

negativní emoce

většinou se řeší chování dítěte 
(často represí),

nikoliv frustrace potřeb

POTŘEBY



jinak bychom je nedělali!

MOTIVACE

VNITŘNÍ
= 

činnosti, které sami
chceme dělat

- uspokojují potřeby
- baví nás
- mají smysl

VNĚJŠÍ
= 

činnosti, které 
děláme jen kvůli

trestu odměně

MOTIVACE



RIZIKA VNĚJŠÍ MOTIVACE

 devalvuje požadovanou činnost
 snižuje původní vnitřní motivaci 

 podporuje účelové chování 
 vytváří závislost na vnější motivaci
 vytváří závislost na autoritách
 neumožňuje být sám sebou

MOTIVACE



POSLUŠNOST 
NEBO TOUHA PO MOCI

UČENÍ ZA CENU
POPŘENÍ INDIVIDUALITY

VNĚJŠÍ MOTIVACE

OBTÍŽE V UČENÍ 
A V CHOVÁNÍ 

DŮSLEDKY



 Pokud děti žijí v mocenských vztazích, 
většinou se s nimi ztotožní. 
Považují je za správný model vztahů mezi 
lidmi.

 A podle okolností se budou snažit být těmi 

mocnými, nebo se stanou poslušnými.

DŮSLEDKY



POSLUŠNOST

= znamená podřídit se druhé osobě

v mocenské pozici (chce to ten   
mocný nade mnou, já ne)

DŮSLEDKY



RIZIKA POSLUŠNOSTI

 pro osobnostní rozvoj

 v pracovní sféře

 pro společnost

DŮSLEDKY



Stanley Milgram 1963 

Pokusné osoby měly trestat chyby při učení 
elektrickými šoky v rozmezí 30 – 450 V  (ty byly 
fingované, což ovšem pokusné osoby nevěděly).

61 – 66 % účastníků experimentu dalo na nabádání 
autority nejvyšší míru elektrických šoků. 

Nikdo z těch, kdo odmítli v experimentu pokračovat, 
neudělal nic, aby experiment zastavil.

DŮSLEDKY



Boj se člověka, který se cítí otrokem. 
Bude chtít udělat otroka i z tebe.

John Holt
Freedom and Beyond

DŮSLEDKY



Nedokážu si představit žáka Summerhillu

s protižidovskými nebo rasistickými postoji. 

Nebo něčím podobným. 

Na ostatních školách ale takové názory existují. 

A. S. Neill



DĚKUJI ZA POZORNOST

www.respektovani.com

www.respektovat.com

http://www.respektovani.com/

