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Motto
ÑVöechno je v†lidech. Dobro i†zlo. Z·leûÌ na tom, komu jsme se
upsali. Tam je zaË·tek vöeho dobrÈho i†zlÈho. A†zaË·tek ËlovÏka je
dÌtÏ. Vöechna n·prava zaËÌn· dÌtÏtem. Bude-li ËlovÏk dobr˝, bude
dobrÈ vöechno. ProblÈmy, p¯ed kter˝mi stojÌme, budou moci vy¯eöit jen lidÈ, z†nichû spr·vn· v˝chova uËinila pravÈ lidi.ì
P¯emysl Pitter. In: Sedl·Ëkov·, 1996, s. 43

Áža (budoucí manželka), Růža a Marie byly nosnými pilíři
pedagogického experimentu

Náš pohled je čistý – vždyť hledíme do světlé budoucnosti
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Soci·lnÌ pedagogika a jejÌ dvÏ ËeskÈ osobnosti: Miroslav DÏdiË a P¯emysl Pitter

⁄vod
Když jsem se v polovině devadesátých let minulého století seznámil s knihou Miroslava Dědiče s názvem Škola bez kázně, chtěl jsem vycestovat do Květušína, kde se
sociálně pedagogický příběh edukace romských dětí odehrál v jednom desetiletí minulého století (1950–1962). Ale zajíždět jsem tam nemusel. Jednoho dne jsem dostal
stručnou přihlášku do HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R – zkráceně HNUTÍ R
(organizace učitelů romských žáků), jehož jsem byl a dosud jsem předsedou. Jméno
přihlášeného znělo: PhDr. MIROSLAV DĚDIČ. Právě jsme spolu s dalšími učiteli (v
roce 1995) připravovali čtvrté setkání HNUTÍ R v Praze ve spolupráci s Pedagogickým
muzeem J. A. Komenského (tehdejším ředitelem docentem Tomášem Pasákem)1
a Základní školou Havlíčkovo náměstí 300 v Praze 3 na Žižkově (tehdejší ředitelkou
Ing. Irenou Meisnerovou),2 která měla s edukací romských dětí již významné zkušenosti. Myslím, že to bylo symbolické setkání. Nejenom samotných učitelů
a představitelů ministerstva školství (tehdejší ministr Ivan Pilip, zúčastnila se i Jaroslava
Moserová, v budoucnosti jedna z kandidátek na prezidentku České republiky). Téma
znělo: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků.3 Bylo to u příležitosti
stého výročí narození sociálního pedagoga Přemysla Pittra (1895–1976).4 Významné je, že tato osobnost obdržela k stému výročí narození právě v roce konání od prezidenta republiky Václava Havla nejvyšší státní vyznamenání in memoriam.
1

2

3

4
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Doc. PhDr. Tomáš Pasák, který byl velmi nakloněn setkání Hnutí R na téma Přemysl Pitter, bohužel
během příprav zemřel. Náhle, 26. října 1995. Jeho odkaz jsme zachytili ve vzpomínce na tohoto vzácného odborníka, jehož kniha s názvem Život Přemysla Pittra zachycovala historický i sociálně pedagogický význam této osobnosti v rámci Evropy a vztahů s Německem. Tomáš Pasák vystudoval v letech
1955–1960 historii na Karlově univerzitě a potom působil na katedře československých dějin. Ale
v roce 1970 jej normalizační režim perzekuoval. Byla mu znemožněna pedagogická činnost i habilitační
řízení a byl přeřazen na katedru archivnictví, odkud koncem 70. let odešel do Pedagogického muzea J.
A. Komenského, které od roku 1990 vedl. Ve stejném roce byl rehabilitován. (Viz o tom: Vzpomínka
na Tomáše Pasáka, zesnulého ředitele Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. In: Přemysl
Pitter a multikulturní výchova romských žáků (Cesty k překonání bariér ve vzdělávání). 4. setkání
Hnutí R v Praze 1.–2. prosince 1995. Sestavil Jaroslav Balvín. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996, s. 25–
26).
Ing. Irena Meisnerová je dlouholetou úspěšnou ředitelkou Fakultní základní školy v Praze 3 na
Žižkově, v níž se soustřeďuje řada romských žáků. Tato škola svojí dlouholetou činností dokazuje
vzdělavatelnost romských dětí. Meisnerová o tom píše: „Náročnou a léty ověřenou praxí se nám podařilo dokázat, že romské děti jsou vzdělavatelné v rámci základního školství. Předpokladem však je,
že romské dítě dostane větší množství času na osvojení vědomostí a návyků a budou mu také přizpůsobeny podmínky, za kterých osvojování učiva probíhá.“ (MEISNEROVÁ, I. Čtvrté setkání „HNUTÍ R“
na Fakultní základní škole Havlíčkovo náměstí 300. In: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků (Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). 4. setkání Hnutí R v Praze 1.–2. prosince 1995.
Sestavil Jaroslav Balvín. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996, s. 13–15).
Ze 4. setkání Hnutí spolupracujících škol R (Hnutí R) vyšel sborník: Přemysl Pitter a multikulturní
výchova romských žáků (Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). 4. setkání Hnutí R v Praze 1.–2.
prosince 1995. Sestavil Jaroslav Balvín. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996.
Filozofie výchovy a sociální pedagogika z pera Přemysla Pittra a jeho životní profesionální zkušenosti mají logicky místo i v naší publikaci. Chceme tím upozornit na jeho obrovský význam nejenom
pro sociální pedagogiku, ale i pro multikulturní výchovu a rozvoj filozofie výchovy k evropanství
a ve vztahu k dětem různých národů a národnostních menšin. Odkaz Přemyla Pitttra udržuje Archiv
Přemysla Pittra, který je umístěn v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze na Valdštejnském náměstí na Malé Straně.

⁄vod

Protože jsem si jako organizátor uvědomil nápadné souvislosti v přístupu k edukaci
u obou pedagogů, a také velmi podobný charakter filozofie výchovy, spočívající
především v pomoci dětem v obtížných situacích a zejména dětem různých národností, pozval jsem Miroslava Dědiče na toto setkání. Jakoby pod patronací velkého propagátora rovnosti přístupu ke vzdělání Jana Amose Komenského5 se na 4.
setkání Hnutí spolupracujících škol R (Hnutí R) setkali symbolicky dva sociálně
a multikulturně cítící pedagogové, pro které se stala symbolem profesionálního života
nejenom edukace dětí z různorodých kultur a etnik, ale také jejich sbližování i přes
bariéry války a nenávisti. Těmi pedagogy byli Přemysl Pitter (jeho účast byla duchovní, in memoriam, narodil se v roce 1895 a zemřel v roce 1976) a Miroslav Dědič. O nich je tato monografie, která se opírá o teoretické i praktické sociálně pedagogické výsledky jejich prací a zpracovává sociálně pedagogický profil těchto
významných osobností. Jsme přesvědčeni, že osobnostní charakter těchto dvou českých sociálních pedagogů může být pro současné sociální pedagogy vzorem
a inspirací.
Ve čtvrté kapitole této monografie představujeme pilotní výzkum se studenty sociální pedagogiky, který ukázal, že studenti v profilu Přemysla Pittra jasně poznali osobnost sociální pedagogiky s širokým kulturním a sociálním záběrem a evropským rozměrem.
Pátá část se zabývá aplikací Pittrova a Dědičova díla do práce sociální pedagogiky
ve vztahu k romským žákům.
V závěrečné části monografie se zabýváme různými pohledy dalších odborníků na
Přemysla Pittra a také ukazujeme souvislost Pittrovy sociální pedagogiky s dílem
a životem klasika sociální pedagogiky Heinricha Pestalozziho. V této kapitole také
využíváme rozhovorů z poslední doby, které měl autor monografie s Miroslavem Dědičem.
Tato monografie měla být původně vydána v české a německé verzi. Nakonec se
tak neuskutečnilo. Ale velkou překladatelskou práci v tomto směru zatím udělala polská překladatelka, tlumočnice a fotografka Angelika Gajkowski. Proto ji v páté kapitole uvádíme s poděkováním za tuto práci a s nadějí, že se naší monografii
v budoucnosti dostane i polského a německého vydání s výhledem, že do ní začleníme i analýzu činnosti a činů jednoho z největších polských a světových sociálních
pedagogů Janusze Korczaka.
Posledním odborníkem, kterého uvádíme v šesté kapitole, je blízký Pittrův poválečný spolupracovník, spisovatel, básník, Miroslav Matouš. Jeho význam podtrháváme také na základě rozhovoru autora s touto osobností.

5

Bylo to v roce 1995 ve Valdštejnském paláci na Malé straně, kde tehdy sídlilo Pedagogické muzeum J.
A. Komenského. Dnes tam sídlí Senát České republiky. Jako kdyby se v tomto místě a v onom čase
shromáždilo myšlenkové dědictví Jana Amose Komenského, Přemysla Pittra, T. G. Masaryka,
Jednoty bratrské s filozofií současného multikulturalismu, který je zaměřen i na podporu romského
žáka, na hledání nových metod a také nové filozofie tvořivě pedagogického humanismu (tento směr
rozvíjí zejména profesor Miron Zelina na Slovensku), který ve vztahu k dětem různorodých národností a zejména k dětem romským prosazoval sociální pedagog Miroslav Dědič.
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1. Osobnost soci·lnÌho pedagoga ve vztahu k†historii
Častou otázkou, která se naskýtá před každou osobností na tomto světě, je otázka po
smyslu lidské existence. Této otázce se nevyhnou ani pedagogové, jejichž úkolem je
výchova dětí a mládeže. A platí to i pro sociální pedagogy, kteří se zabývají edukací
dětí v tíživé, krizové sociální situaci. I v této situaci je možno, aby vychovatel, v našem
případě sociální pedagog, mohl ve vztahu k vzdělávanému a vychovávanému objektu
svého působení naplnit základní filozoficko-výchovný princip: pomoci člověku
k tomu, aby nacházel a našel smysl svého vlastního života. Z tohoto hlediska se
díváme v naší publikaci o dvou českých sociálních pedagozích, Miroslavu Dědičovi
a Přemyslu Pittrovi, i na jejich vztah k naplnění smyslu výchovného působení na člověka jak ke své osobě, tak ve vztahu k dějinným úkolům, které vývoj historie předkládá. Jak píše český filozof Jan Patočka: „Vychovávání má na mysli člověka vychovávaného jakožto samostatné centrum, střed, který je schopen jisté samostatné činnosti, je
schopen žít v jistých „vyšších“ souvislostech a v těchto souvislostech prožívat a mít
smysl své činnosti.“ 6 Takový smysl výchovy naplňovali i oba naši sociální pedagogové.
Co musí člověk řešit ve svém životě: žít jen tak, aby život naplnil, když už se
narodil? Před každým člověkem jsou dvě alternativy:
• Nechat se „ unášet dějinami“.
Anebo?
• Do života vložit něco ze svých lidských možností, schopností a sil, které člověk
získal výchovou i svým vlastním přičiněním.
K řešení této otázky člověk potřebuje i filozofii. Ale ne jenom kontemplativní, rozvažovací, která se odehrává v hlavě filozofa v tichu jeho pracovny, ale filozofii
s praktickým rozhodováním, volbou, jednáním. To bylo důležité i pro osobnosti sociálních pedagogů, o kterých pojednáváme, pro jejich filozofii činu, který učinili
v určitých společenských podmínkách, často velmi kritických. Jak na to upozorňuje
velmi dobře Boris Titzl ve svém „Uvažování dějepisném“, na takový čin nemáme
nikdy dost času. Doslova píše: „Psychologicky posuzováno jeví se přítomnost jako
neopakovatelná možnost něco vykonat, kdy náhoda přeje připraveným. To je ten moment, kdy „je třeba se odvážit“, „okamžik…co nezáleží na okolnostech“ a jenom „to
klamně vypadá…, jako by okamžik vznikl z okolností“ (Kierkegaard, 2005, s. 232
a 233).7 Propásneme-li takový okamžik k činu nebo ho využijeme nedostatečně či špatně, příležitost nevratné chvíle se stane minulostí a tu nelze ani vrátit, ani opravit.
Taková nenaplněná či deformovaná minulost na člověka v jeho bilančních obdobích
doléhá obzvláště těžce.“8
Hannah Arendtová ve svém uvažování o „aktivním životě“ člověka (její dílo Vita
activa) navazuje na Aristotelovo dělení aktivity člověka na tři základní formy: práci,
zhotovování a jednání. Chápe tyto aktivity, které jsou typické a základní pro každou
6

7
8

8

PATOČKA, J. Filosofie výchovy. In: PATOČKA, J. Péče o duši. Soubor statí a přednášek o postavení
člověka ve světě a v dějinách. První díl. Stati z let 1929–1952. Nevydané texty z padesátých let. Sebrané spisy Jana Patočky. Svazek 1. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 392.
KIERKEGAARD, S. Okamžik. Praha: Kalich, 2005, s. 205.
TITZL, B. Uvažování dějepisné. In: Speciální pedagogika, 3/2014, s. 205.
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aktivní lidskou bytost, jsou potřebné a fungují i v učitelské profesi, ale i u každého
člověka, který je postaven do života, narodí se a také spěje ke smrti. Souvisí tedy
s natalitou a mortalitou. I pro naše osobnosti sociální pedagogiky, Miroslava Dědiče
a Přemysla Pittra, i pro nepedagoga Nicholase Wintona a pro každého člověka platí,
že práci, zhotovování a jednání „lze pojmout i jako pokus postavit něco proti smrtelnosti.“9 Práce „zajišťuje přežití individua i celého rodu; zhotovování pak zřizuje umělý svět, který je do jisté míry nezávislý na smrtelnosti těch, kdo jej obývají, a tak oproti
jejich prchavé existenci poskytuje něco jako stálost a trvání; a konečně jednání potud,
pokud slouží založení a uchování politického společenství, tvoří podmínky pro kontinuitu generací, pro paměť, a tím pro dějiny.“10
V této filozofické souvislosti nalézáme i smysl činů, které realizovaly svým jednáním osobnosti, o nichž v naší monografii pojednáváme. V tomto smyslu souhlasíme
i s názorem B. Titzla, který vytýká pedagogům nezájem o historii, dějiny pedagogiky.
Doslova píše: „A pokud jde o pedagogiku, troufám si tvrdit, že drtivou většinu vysokoškolských pedagogů i deformované poznání proměn pedagogického myšlení zcela minulo a že je vlastně nezajímá ani nyní.“11
Pohled do dějin národa i lidstva je velmi důležitý pro orientaci do budoucnosti jak
v osobním, tak profesionálním životě. Avšak ani u sociálních nebo speciálních pedagogů se příliš nenosí. B. Titzl pokládá ve svém textu spíše řečnickou otázku: „Kolik
pedagogů mělo aspoň v ruce „Dějiny pedagogiky“ Otakara Kádnera (1870–1936)?
Několik jednotlivců? Pro ignorující většinu nemůže být omluvou, že toto dílo je hůře
dostupné (jeho svazky vycházely, řekněme, před devadesáti lety); jde totiž o to, že
v oboru práci tak širokého záběru u nás před Kádnerem ani po Kádnerovi nikdo další
nenapsal, přitom historický čas nečekal a také v pedagogice si běžel dál.“12 A i když
je to taková doba, a čas pokročil, neznamená to, že bychom měli rezignovat na sdělování historie pedagogiky a pedagogického myšlení ani dnes. O tom je také naše monografie, která i z hlediska historického zachycuje osud a dílo dvou významných osobností české sociální pedagogiky. A to nejenom v jejich činnostech, ale i v síle jejich
pedagogického humanistického étosu, který se projevil v jejich činech, o nichž bychom
nemohli mluvit a které by nás nemohly motivovat ani do budoucna, kdyby je ve svém
životě propásli, jak o tom píše výše Boris Titzl. Neboť „z odžitých dějin, i těch speciálních a marginálních, se nedá vyklouznout.“ „Jsme produkty dřívějších pokolení, jsme
také produkty jejich poblouznění, vášní i omylů, ba i zločinů,“ připomíná ve svých „Nečasových úvahách“ Friedrich Nietzsche (1844–1900), takže je nezbytné „přetvořovat
a přivtělovat si minulé a cizí“. Proto historii potřebujeme pro příklon k „životu a činu,
abychom skutečnost nekonzervovali“ (Nietzsche, 1992, s. 105, 87, 83, 144).13
Takto vyjádřené filozofické myšlenky nalézají svůj zdroj v jednání člověka. A také
toho, který se „upsal“ do role vychovatele a učitele. V tomto směru má význam seznamovat studenty pedagogiky i s učiteli v dávné i nedávné minulosti, aby byli motivo9
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LIESMANN, K. P. Chvála hranic. Kritika politické rozlišovací schopnosti. Praha: Academia, 2014,
s. 16.
ARENDTOVÁ, H. Vita activa neboli O činném životě. Praha, 2007, s. 17.
TITZL, B. Uvažování dějepisné. In: Speciální pedagogika, 3/2014, s. 203.
Tamtéž.
TITZL, B. Uvažování dějepisné. In: Speciální pedagogika, 3/2014, s. 203–204.
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váni ke své práci a aby pronikli do její podstaty, do toho, že pomáhat člověku v nalezení
smyslu jeho života (podstata filozofie výchovy) je možno tím, že sám učitel smysl
života má, a také toho, že sám učitel to nemůže učinit jinak, než neustálým tvořením,
v němž musí začínat stále znovu a znovu. Neboť „člověk je jediná bytost, která počíná, a proto může počínat. Stvořit člověka znamená stvořit svět, v němž lze začínat
stále znovu. To zevrubně popisuje filosofie natality Hannah Arendtové, kterou načrtla
jako skrytý kontrapunkt vůči bytí k smrti Martina Heideggera. Moci začínat stále znovu však znamená klást stále novou diferenci. Nové by totiž nebylo, kdyby v sobě neneslo, nebo alespoň neudržovalo rozdíl vůči starému.“14
V této souvislosti je třeba i vést studenty. Ve směru kritického myšlení, které je může
orientovat již v přípravě na budoucí povolání, nebo u externích studentů na to současné,
které právě vykonávají. Tak, jak to rozvíjí ve svých publikacích zejména specialistka na
kritické myšlení v pedagogice Jarmila Novotná. Cílem vzdělávání je zvýšení kvality
života ve společnosti. „To je také cílem kritického myšlení, které se zakládá na výchově
v oblasti intelektově odpovědného člověka, který dokáže vlastní kontrolu mysli, nevyužívá předsudky a hlavně je vychován v demokraticky svobodné perspektivě.“15
Člověk je bytost dějinná, musí se stále vztahovat k novým a novým historickým
situacím. Je bytostí činnou, která do těchto velkých událostí může vkládat svůj
vlastní čin. A to i tehdy, kdy se dějinná situace stala ve vztahu k jednotlivým individuím neúnosná, nepřátelská. První kapitola naší publikace je filozoficko-pedagogickým zamyšlením nad vztahem osobnosti a historie. Snaží se vyjádřit, s pomocí historické, filozofické a pedagogické teorie, myšlenku, že skutečná osobnost se vytváří,
vyvíjí a přesahuje své místo v životě a v dějinách svou vlastní kreativitou a vůlí
zasahovat do dějin pozitivním způsobem a ve prospěch vývoje společnosti k humanismu. Příkladem takového činu jsou osobnosti, které se rozhodly a usilovaly o svůj
vlastní vklad do nepříznivého vývoje dějinnosti: sociální pedagog Miroslav Dědič
a sociální pedagog a evangelický duchovní Přemysl Pitter. A jako potvrzení toho, že
vztah k dětem jako obětavá a bezpodmínečná pomoc v nepříznivých historických situacích nemusí být jen úlohou profesionálních sociálních pedagogů, ale všech nelhostejných lidí, uvádíme i příběh známého zachránce 669 židovských dětí Sira Nicholase Wintona z Velké Britanie. Ne nadarmo byl v roce 2014 oceněn prezidentem České
republiky státním vyznamenáním.
Vztah člověka k historickým událostem je spojován se schopností člověka se rozhodovat a volit v „normálním toku dějin“, a tím spíše ve vyhrocených dějinných událostech. Člověk může žít podle toho, jak život přišel, jak jej dějiny přinesly, reaguje
jen na základní podněty života a nic neočekává, ani nic navíc ze své pozice nedává.
Avšak ten, který se rozhodl přinést do života svého i jiných to, co v běžném životě
není, co je hodnotou přidanou, se stává osobností, která se podílí na pozitivním rozvoji dějin. Na příkladu třech výše jmenovaných osobností se snažíme v první kapitole
naší publikace poukázat na některé zákonitosti tohoto vztahu.
14
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s. 16.
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1.1 Historick˝ Ëin Miroslava DÏdiËe:
vztah k†nÏmeck˝m û·k˘m jako prubÌ¯sk˝ k·men
soci·lnÏ pedagogickÈho humanismu osobnosti
ÑNeuvÏdomÏle se mu dere do mysli zatÌm mlhavÈ zjiötÏnÌ, ûe dob¯e
dÏlanÈ posl·nÌ uËitele musÌ mÌt hlubok˝ mor·lnÌ z·klad. Jako svÏtlo ve tmÏ mu zaz·¯Ì myölenkov· jistota, jejÌ moment·lnÌ proûitek, ûe
uËitelskÈ povol·nÌ nelze dÏlat jako kterÈkoli jinÈ. St·l˝ vnit¯nÌ nepokoj a†rozpor m˘ûe b˝t utlumen a†vyrovn·n jedinÏ upevnÏn˝m p¯esvÏdËenÌm, ûe co dÏl·, m· sv˘j trval˝ v˝znam, aù se situace jevÌ
16
jakkoli a†podmÌnky jsou sebenep¯ÌznivÏjöÌ.ì

Miroslav Dědič se narodil 30. srpna 1925. „Jeho osobnost se tedy formovala v ohnisku
mimořádných událostí dvacátého století, válečných i poválečných. Co všechno lidský
život za ty roky unese? Co všechno, jaká „velká historie“ prolne do vědomí a jím
ovlivněné činnosti jednoho člověka?
Spojení velké historie a historie lidského života vede k zamyšlení: co všechno je
možno učinit, co všechno je možno za osmdesát let vykonat, jak přispět k humanizaci lidského rodu? Na tuto otázku si, myslím, odpovídal celý život i PhDr. Miroslav
Dědič.“17
Jeho vklad do historického vývoje spočíval především ve výchově dětí jiných národností. A že tento vztah nebyl bezrozporný, ukážeme na situaci, kdy měl jako příslušník české národnosti v poválečných letech učit německé děti v pohraničním Krušnohoří. Do svého deníku, který si vypracovával ze své výchovně vzdělávací činnosti
a potom vydal literárně, si zcela otevřeně napsal: „Válka v něm vypěstovala odpor ke
všemu německému, averzi nejen vůči zeleným a černým uniformám, ale i k dívčím culíčkům spleteným z blonďatých vrkočů, které zdobily hlavy naplněné fanatismem
a nenávistí proti všemu, co nebylo německé, a tedy rasově čisté.“18 Hodnota učitelské
osobnosti spočívala ve vnitřním vyřešení tohoto rozporu s pomocí pohledu do českobratrské historie, do díla J. A. Komenského. To, že učitel může přesahovat svůj vlastní
život a ovlivňovat historii, ukazuje i řešení, které Miroslav Dědič učinil za rok svého
působení ve třídě německých dětí: „Pamatuji, jak jsem se domníval, že se s německými
dětmi nikdy úzce nesblížím, že vždy zůstane mezera, ale musím konstatovat, že jsem se
mýlil. V dětech není rozdílu.“19 Tato rozhodnutí a volba se ukázala historickým činem i v pozdější výchově dětí romských.
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17

18

19

DĚDIČ, M. Než roztály ledy/Bevor das Eis auftaute. Praha: Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR/Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČR, 2002. s. 10. Česká verze.
BALVÍN, J. Miroslav Dědič a jeho životopisné ohlédnutí. In: Ohlédnutí. Praha: Slovenský literární
klub v ČR, 2005, zadní strana publikace.
DĚDIČ, M. Než roztály ledy/Bevor das Eis auftaute. Praha: Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR/Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČR, 2002. s. 8. Česká verze.
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1.2 Historick˝ Ëin P¯emysla Pittra
Bez l·sky, bez lidskosti, bez soucÌtÏnÌ ËlovÏka s†ËlovÏkem nic neobstojÌ.
P¯emysl Pitter. Z†promoËnÌho projevu ËestnÈho doktora teologie
na curyöskÈ univerzitÏ 21. Ëervna 1975.20

Přemysl Pitter se narodil 21. 6. 1895 v Praze a zemřel 15. 2. 1976 v Curychu. Tomáš
Pasák, ve své době ředitel Pedagogického muzea J. A. Komenského, o něm v roce
1994 u příležitosti zahájení prvního mezinárodního vědeckého semináře o Přemyslu
Pittrovi napsal: „Známe ho nejenom jako velkého pacifistu, odpůrce války, který se
snažil kráčet ve stopách J. Milíče z Kroměříže, M. J. Husa, J. A. Komenského a T. G.
Masaryka, ale také jako zachránce židovských a německých dětí v roce 1945, spolutvůrce nového pojetí – soužití – českého a německého národa, jako muže tolerance
a hlasatele svobody.“21
Tomáš Pasák uvádí ve svém úvodu i vyjádření prof. Dr. J. Kratochvíla: „Přemysl
Pitter bývá nazýván českým Albertem Schweitzerem… Dílo, které vykonal, si zaslouží
uznání našeho národa a široké světové veřejnosti. Kdybych měl někoho navrhnout pro
Nobelovu mírovou cenu, pak by to byl asi Přemysl Pitter.“22
Pro psaní o prolínání osobního života Přemysla Pittra s velkou historií evropských
národů by nestačily stránky úvodní kapitoly. Proto, než o této osobnosti napíšeme ve
třetí kapitole více, uvedeme Pittrovu hlavní myšlenku o postavení člověka ve světě.
„Jak chápal P. Pitter postavení člověka ve světě? Především nesnižoval význam jeho
schopností a dovedností. Neusiloval o slepou víru v Boha, naopak, zdůrazňoval orientaci člověka na nejbližší okolí, vztahy, povinnosti, na svět, v němž nachází smysl
svého života. Řízení lidských osudů je sice v Božích rukou, to však neznamená, že je
člověk proti osudu bezmocný. P. Pitter odmítá pasivní, netečný postoj k životu. V době
velkých společenských přeměn a událostí nemá člověk stát v ústraní a být unaven.
Člověk nemůže žít v klidu a pokoji, odcizí se tak lidem i Bohu. Je žádoucí, aby pociťoval odpovědnost i za dění v životě veřejném a sociálním a ve jménu Ježíše Krista vystoupil na ochranu lidských práv.“23
Přemysl Pitter se stal známým svým celoživotním vychovatelským úsilím o vytváření tolerantních mezilidských vztahů. V tomto smyslu zejména poválečná sociální
záchrana židovských dětí z koncentračních táborů a německých dětí z českých internačních odsunovacích táborů (německých dětí zachránil 400) znamenala více než krok
20
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Přemysl Pitter. Život a dílo. Sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodního semináře konaného dne 27. 3. 1993 v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského Praha, Spolek MILIDU Curych, Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové Praha,
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PASÁK, T. Úvodem. In: Přemysl Pitter. Život a dílo. Sborník referátů a diskusních příspěvků
z mezinárodního semináře konaného dne 27. 3. 1993 v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze.
Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského Praha, Spolek MILIDU Curych, Nadace Přemysla
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a dílo. Sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodního semináře konaného dne 27. 3. 1993
v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského
Praha, Spolek MILIDU Curych, Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové Praha, 1994, s. 84.
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do tolerantní a multikulturní Evropy. Proto se začal Přemysl Pitter nazývat prvním
Evropanem, jehož osobnost vycházela z potřeby reagovat na rozporuplný historický
vývoj ve dvacátém století. Myšlenky Přemysla Pittra se staly inspirativní i pro řešení
interetnických vztahů mezi Romy a majoritou.24 Význam historického činu Přemysla
Pittra potvrzuje i referát Borise Titzla, který „Pittrův statečný a prozíravý počin zasazuje do vnějších souvislostí“.25 A v situaci, kdy si po válce Češi v Praze i na jiných
místech vyřizovali násilně a nenávistně účty s řadovými Němci za smrt řady Čechů
z rukou německých vojáků, byl Pittrův čin považován za nevyhovující. „Navíc byl
zcela ojedinělý…. Zdálo se tenkrát nepochybně, že jedinci jako Přemysl Pitter svůj boj
prohráli. Že se tak nestalo skutečně, dokázalo i naše setkání.“26

1.3 Historick˝ Ëin Nicholase Wintona
V roce 1998, tedy po šedesáti letech od unikátní akce na záchranu dětí, která neměla
v Evropě obdoby, vešel ve známost širší veřejnosti úctyhodný čin anglického občana
Nicholase Wintona, který v zimě na rozhraní let 1938/1939 mimořádným organizačním úsilím a v krátké době zajistil 669 židovským dětem odjezd z okleštěného Československa po Mnichovské dohodě v září 1938. Tím jim prakticky zachránil život,
neboť by se svými rodiči skončily v koncentračních táborech. Jak píše M. Mináč, „v lidském životě hraje velice významnou roli náhoda. I Nicholas Winton se dostal ke svému
hrdinskému činu vlastně náhodou. Tehdy v prosinci 1938 se chystal na zimní dovolenou do hor…“27
Avšak místo lyžování začal se svým kamarádem Martinem Blakem, který pracoval
jako dobrovolník pro Britský výbor pro uprchlíky, pomáhat lidem, kteří uprchli z Němci
okupovaného českého pohraničí po Mnichovské dohodě v září 1938. Winton znal dobře
utajovanou informaci, že brzy bude okupováno celé Československo. A proto tento již
zkušený devětadvacetiletý obchodník věděl, že mnoho času na záchranu ohrožených
lidí, především židovského původu, nezbývá. Zpráva o činnosti Nicholase Wintona,
kterou vykonával v hotelu Šroubek, dnes Evropa na Václavském náměstí, se velmi
rychle roznesla. A záchrana se zaměřila především na nejohroženější – židovské děti,
které tam přicházely se svými rodiči. Potomci zachráněných dětí, které s různými čísly na hrudi přijely do Velké Británie k adoptivním rodinám, tvoří celkem pět tisíc lidí.
To je prakticky celá jedna generace. A zajímavé je, že většina z nich se věnuje charita24
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v novodobé historii lidstva obdoby. Vydal W. I. P. s. r. o., Spolek přátel slovenského divadla, Spolek
Nicholase Wintona, 2004, s. 63.
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tivní či jiné formě pomoci. Tak vlastně Nicholas Winton, který od britské královny za
tento čin obdržel právo užívat titulu Sir, zachránil celou generaci, která rozšiřuje humanismus, tak světu potřebný, i ve svém okolí.

1.4 N·hody Ëi souvislosti velkÈ a†malÈ historie?
V†roce 1998 jsem se setkal (RozumÏj reûisÈr Matej Min·Ë ñ pozn. JB)
se sv˝m dlouholet˝m p¯Ìtelem, vynikajÌcÌm slovensk˝m filmov˝m st¯ihaËem a†producentem Patrikem Paööem. Vypr·vÏl jsem mu p¯ÌbÏh
Nicholase Wintona a†zmÌnil jsem se takÈ, ûe mezi zachr·nÏn˝mi dÏtmi je i†slavn˝ Ëesko-britsk˝ filmov˝ reûisÈr Karel Reisz, kter˝ natoËil
romantick˝ film Francouzova milenka s†Jeremy Ironsem a†Meryl Streepovou. Patrik se zarazil: ÑTo nemyslÌö v·ûnÏ? Vûdyù Karel Reisz
napsal takÈ slavnou knihu o†filmovÈm st¯ihu a†ta se mi tak lÌbila,
ûe jsem se kv˘li nÌ stal st¯ihaËem.ì
ÑTakûe kdyby ho pan Winton nezachr·nil, tak ty by ses nestal st¯ihaËem a†j· bych dnes nemÏl svÈho nejlepöÌho spolupracovnÌka,ì
zasm·l jsem se.28

O velkých činech obyčejných lidí, které vešly ve známost i později po jejich realizaci,
se píše často velmi oslavně, jako by ovlivnily výrazným způsobem chod dějin. Avšak
když se na tyto činy podíváme z hlediska jednotlivých lidských osudů, z jejich příběhů, pochopíme na mnohých zdánlivých nahodilostech, jak se lidé navzájem ovlivňují,
i přes léta a staletí, od minulosti do budoucna. O takových skutcích vzájemného ovlivňování píše i Matěj Mináč, když ve své knize prezentuje příběhy dalších zachráněných dětí.29 Vytvořil film, který jako první v historii české a slovenské kinematografie získal v New Yorku 25. listopadu 2002 mezinárodní cenu EMMY za nejlepší
neamerický dokument s názvem Nicholas Winton – síla lidskosti.30 Mimořádnou sílu
a informaci o utrpení a starostech rodičů i dětí, kteří se rozhodovali o tom, že vycestují do neznáma k adoptivním rodičům, má film s názvem Všichni moji blízcí.31
Je zajímavé, že ze zachráněných dětí je známo 250 dětí, dnes již v seniorském
věku. Nejsou zatím známy ještě čtyři stovky dětí. Tento fakt je zužitkováván ve vzdělávacím projektu „Loterie života“ ve školách.32 Je to speciální interaktivní výukový
program, jehož součástí je promítání filmu s následnou besedou s „Wintonovými dětmi“. Tak se i děti, žáci a studenti, vlastně zapojují do historie jako aktivní činitelé.
A takovým způsobem se naplňují výchovné možnosti realizace vztahu osobnosti a dějin,
vztahu malé a velké historie. I pro sociální pedagogy je to velmi zajímavá inspirace.

1.5 SvÏdomÌ jednotlivce a†historie
Jednou ze záhadných otázek ve vztahu osobnosti k historickým událostem bylo to,
proč o své záchranné akci Nicholas Winton tak dlouho mlčel. V tomto faktu se ukazu28
29
30
31
32

Tamtéž, s. 225–226.
Tamtéž, s. 127–206.
Tamtéž, s. 238.
Tamtéž, s. 227–237.
Viz tamtéž, s. 207–224.
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je, že každý člověk má určité svědomí ve vztahu k jiným lidem. To se vyhrocuje
ve zvláště kritických dějinných událostech, jaké nastaly v době druhé světové války.
I Wintonovo mlčení mělo svůj důvod. Bylo to svědomí. Vyslal do Velké Británie sice
669 dětí v sedmi transportech, vlak s posledními 251 dětmi však již kvůli zahájení
války nevyjel… „Winton se po mnoha letech přiznal, že o celé akci nechtěl jednoduše
mluvit proto, neboť si dodnes vyčítá, že pro ty děti z posledního transportu neudělal
víc. Myšlenka, že žádné z těch dětí nepřežilo, ho bude doprovázet do jeho posledních
chvil.“33

1.6 Co je vÏtöÌ hodnotou v†kritickÈ historickÈ situaci?
V kritických historických událostech lidé musí zvažovat, co má větší hodnotu. To ukazuje reakce obchodníka Wintona na požadavek jeho nadřízeného v této kritické době,
kdy se ocitl uprostřed událostí v Praze: „Je to od tebe opravdu pěkné, že se staráš
o nějaké cizí děti, to vážně oceňuji. Ale tady jde všechna legrace stranou, jde totiž
o vážnou věc, jde o zlato!“
„Zlato je důležitější než děti?“ zeptal se Winton a pochopil, že si se svým šéfem už
nikdy nemůže rozumět. Bylo mu úplně jedno, že by mohl o zaměstnání přijít, připadalo
mu to najednou nepodstatné. Nějakou práci si vždycky najde, ale tohle nepočká!34

1.7 SpojovacÌ Ël·nky plnÏnÌ historickÈho ˙kolu osobnostÌ
ÑKaûd˝ jedinec je smrteln˝, ale nosÌ v†sobÏ cosi, co je nesmrtelnÈ.
KromÏ z·rodeËnÈ l·tky, jeû se promÏÚuje v†novÈ jedince a†zachov·v·
tak lidsk˝ rod, je to i†nahromadÏn· zkuöenost minul˝ch generacÌ,
kterou sv˝m v˝chovn˝m vlivem, aù uû z·mÏrn˝m nebo bezdÏËn˝m, p¯en·öÌ kaûd˝ ËlovÏk na dalöÌ generace a†p¯ispÌv· tak k†zachov·nÌ
a†rozvÌjenÌ lidskÈ civilizace a†kultury. Je to velkolep· ötafeta nesmrtelnÈho lidstva sloûen· ze smrteln˝ch lidÌ.ì 35

To, co spojovalo a stále spojuje v příbězích tří osobností, o kterých jsme psali, je pomoc druhým. V různém historickém čase, v různých teritoriálních podmínkách. Je to
obraz vztahu osobnosti a dějin. Její odpovědnosti k druhým lidem, kteří se ocitli
v krizových situacích, nebo si prostě pomoc vyžadují i v normálním chodu dějin.
Vynikající, filozofický obraz pomoci v historickém vývoji, podává obraz Platónovy
jeskyně. Platón nám svým obrazem jeskyně poskytl nezapomenutelný obraz pomoci
druhým, kteří nemají „svou moc v rukou“, potřebují tedy pomoc. Jedná se především
o pomoc ve vzdělávání, o které Platón píše v 7. knize své slavné Ústavy.36 Připoutaní
otroci se musejí dívat stále jen na jedno místo, na stíny věcí. Avšak někteří otroci se
osvobodili z okovů a prodělali výstup z jeskyně na světlo pravdy. Je to cesta od nevzdělání ke vzdělání. Ale také od nesvobody k osvobození a vysvobození. Mnozí,
kteří se osvobodili, však nezapomněli na své uvězněné druhy, žijící v předsudcích,
33
34
35

36

Tamtéž, s. 109.
Tamtéž, s. 77.
CIPRO, M. Děti a dospělí. In: Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. Sborník příspěvků z 8. konference ČPdS 9.–10. září 1999. Brno: Česká pedagogická společnost, 2000, s. 24.
Platón. Ústava. Praha: OIKOYMENH, s. 213–244.
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v myšlenkovém a také fyzickém i psychickém nedostatku. A proto se vydali na cestu
zpět, aby jim POMOHLI. Obraz jeskyně se tak stal symbolem neustálého historického
koloběhu ve společnosti. Je to obraz postupného vysvobozování lidí a jejich cesty ke
světlu a naopak zpětné cesty těch, kteří těm méně šťastným, kteří ještě v jeskyni zůstávají, pomáhají tuto cestu vykonat také.
Sociolog Zygmunt Bauman ve své knize Umění života37 uvádí zajímavou sociologickou sondu do otázky, kdo v Polsku, která společenská vrstva, nejvíce pomáhala
a pomohla v době holocaustu židovským spoluobčanům. Výzkumníci chtěli zjistit,
která vrstva obyvatel pomoc nejvíce realizovala. K údivu výzkumníků tato otázka
zůstala nezodpovězena. Prostě proto, že hlavní pro rozhodnutí pomoci nebyla příslušnost k určité vrstvě či profesi společnosti, ale prosté konstatování, že ten, který Židům
nějakým způsobem pomohl, nemohl jinak. Neboť kdyby v dané situaci nepomohl,
nemohl by dále žít s klidným svědomím.
Ani naše osobnosti Miroslav Dědič, Přemysl Pitter a Nicholas Winton nemohly
jinak. Ve vztahu k velké historii se postavily čelem a činem. Proto jsou osobnostmi
a jejich životní příběh patří do historického vývoje lidstva. Nicholas Winton pomohl
v době, která byla potřebná pro záchranu života židovských dětí, když už nemohli být
zachráněni jejich rodiče. A Miroslav Dědič a Přemysl Pitter pomáhali dětem, ale
i dospělým, celoživotně ve své profesi a ve svém vlastním poslání. Jako vynikající
sociální pedagogové.
V dalších kapitolách publikace se nyní budeme podrobněji zabývat kvalitativní
analýzou lidského a profesionálního, sociálně pedagogického příběhu Dědičovy
a Pittrovy osobnosti.

37

BAUMAN, Z. Umění života. Praha: Academia, 2010, s. 154.
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2. Miroslav DÏdiË jako soci·lnÌ pedagog
ÑKaûd˝ jedinec (analogicky i†kaûd· konkrÈtnÌ societa) se vyznaËuje urËitou jedineËnostÌ, kter· mu dod·v· jeho identitu. Tato svÈbytnost vöak nevyluËuje, ale zahrnuje i†nezbytnou vz·jemnost. Pln˝
rozvoj ËlovÏka je nap¯. neuskuteËniteln˝ bez soubÏûnÈ kultivace
jeho umÏnÌ ûÌt s†druh˝mi a†b˝t s·m sebou.ì
BlÌûkovsk˝, 1996, s. 284

PhDr. Miroslav Dědič se narodil 30. srpna 1925 ve Čtyřech Dvorech, které jsou dnes
součástí města České Budějovice. V poválečném období působil ve školách zejména
v pohraničí, kde vychovával děti různého národnostního složení. Své poznatky si zapisoval do deníků, z nichž byly později vydány knihy memoárového charakteru
s poznatky z oblasti sociální pedagogiky, filozofie výchovy, etiky výchovy
a multikulturalismu.
Miroslav Dědič vynikl a proslavil se zejména působením v prvním romském internátě v Květušíně na Šumavě, který byl založen v roce 1950. Z tohoto období, které
trvalo přes deset let, vznikla v roce 1985 kniha Škola bez kázně,38 která byla v roce
2004 vydána ještě jednou pod názvem Květušínská poema.39
Významné je i Dědičovo roční působení mezi slovenskými dětmi v pohraničí. Zpracování tohoto období vyšlo v knize Kantor z Mářina Dvora. Česko-slovenský román.40
Za významné působení mezi německými dětmi považujeme jeho praxi v Krušných
horách. Z ročního pobytu vznikla dvojjazyčná kniha Než roztály ledy/Bevor das Eis
auftaute.41
Za symbolické můžeme považovat to, že o vydání knih se postarala občanská sdružení národnostních menšin, sídlící v hlavním městě Praze. Květušínskou poemu vydalo občanské sdružení RomPraha, Kantora z Mářina dvora. Česko-slovenský román
vydalo slovenské občanské sdružení, konkrétně Slovenský literární klub v ČR, a knihu
Než roztály ledy/Bevor das Eis auftaute vydalo Kulturní sdružení občanů německé
národnosti ČR/Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČR.42

38
39
40

41

42

DĚDIČ, M. Škola bez kázně. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1985.
DĚDIČ, M. Květušínská poema. Praha: Občanské sdružení RomPraha, 2006.
DĚDIČ, M. Kantor z Mářina Dvora. Česko-slovenský román. Praha: Slovenský literární klub v ČR,
2003.
DĚDIČ, M. Než roztály ledy/Bevor das Eis auftaute. Praha: Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR/Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČR, 2002.
Hlavní město Praha tyto publikace podpořilo v programu grantů na vydávání publikací národnostních
menšin. O zájmu o tento program svědčilo to, že za rok 1999–2001 byly vydány 103 publikace, na
které podala národnostní sdružení projekty. A se vší skromností mohu konstatovat, že v té době jako
specialista pro národnostní menšiny jsem mohl přispět k tomuto procesu výrazným dílem. (Poznámka
JB)
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2.1 Miroslav DÏdiË a†jeho KvÏtuöÌnsk· poema
V roce 1950 přijal Miroslav Dědič místo ve škole v jižních Čechách, kterou pro romské děti v Květušíně na Šumavě založil Josef Pohl,43 velitel vojenského prostoru
Boletice. Zde pracovali Romové, kteří po válce přišli pracovat ze slovenské romské
osady Hromoš, okres Stará Lubovňa. Ze školy byl vytvořen dětský domov, jehož
atmosféru přívětivosti a životní perspektivy pro romské děti spoluvytvářel právě jeden
z našich největších poválečných sociálních pedagogů Miroslav Dědič. Je to sociální
pedagog, jehož můžeme nazvat i filozofem výchovy. Neboť pro potřebu výuky a výchovy romských děti si vytvořil svoji osobitou filozofickou interpretaci situace romského dítěte, jeho vazbu na romské rodiče a celou romskou komunitu a našel i osobité
vysvětlení podstaty pedagogické práce jako pomoc romským dětem v nepříznivé
životní situaci. V umělecké podobě je podstata tohoto působení vyjádřena ve filmu
Kdo se bojí, utíká.
Podstatou Dědičovy práce byla pomoc dětem najít smysl života, uplatnění
v životě. Hodně mu v tom pomohla i českobratrská myšlenková tradice, jež korespondovala s filozofií výchovy Jana Amose Komenského.
Velkou událostí, která dokumentovala historii a význam Dědičovy květušínské školy, se stalo 12. setkání Hnutí R v samotném Květušíně na Šumavě u Českého Krumlova, kde sám PhDr. Miroslav Dědič prezentoval před tehdejšími učiteli romských
žáků svoji bývalou školu i práci s romskými dětmi. Ve sborníku z tohoto setkání píše:
„Dne 2. července 1950 byla slavnostně otevřena první škola pro cikánské děti
na území Československé republiky v poválečném období. … S ideou vybudovat
a otevřít školu pro cikánské děti přišel, i prakticky ji realizoval s pomocí pracovní
skupiny vojáků, tehdejší správce Vojenského újezdu JUDr. Josef Pohl… Nejen kulturní, ale i laické veřejnosti je znám jako tvůrce literárního zpracování příběhů ze
Šumavy, ztvárněných v televizních inscenacích, např. Za trnkovým keřem, Na pytlácké stezce a dalších.
Do vesnice Květušína se nastěhovali Romové ze Slovenska. A protože Pohl viděl
jejich velmi špatnou materiální i duchovní situaci,… došel k závěru, že jedinou cestou, která může na tomto stavu něco změnit, je výchova a vzdělávání dětí, podchycení, ovlivňování a myšlenkové přetváření mladé generace vzděláváním. Došel tedy
k závěru, že jediným účinným prostředkem je otevřít školu…“44
43

44

„Zakladatel školy v Květušíně na Šumavě kapitán JUDr. Josef Pohl byl muž literárně činný. Čtenáři
a televizní diváci ho znají z jeho děl Tiše, mluví pachatel, Za trnkovým keřem, Na pytlácké stezce
a dalších. Nedal mu pokoj ani dramatický osud cikánské školy, kterou založil, a tak i tento příběh
zpracoval literárně. Vyšla jeho kniha Jarní den, kterou vydalo Západočeské nakladatelství v Plzni
v roce 1967. Kniha se stala námětem pro scénář celovečerního filmu Kdo se bojí, utíká, který režíroval Dušan Klein. Roli učitele ztvárnil Pavel Kříž. Premiéru měl film v Českých Budějovicích a v Horní
Plané, kde jsem měl příležitost pobesedovat s režisérem a několika herci včetně Pavla Kříže.
Kniha Jarní den byla přeložena do němčiny a vyšla pod názvem Dudeks´ Kinder. Vydalo ji nakladatelství Der Kinderbuchverlag v Berlíně v roce 1977… Příběh květušínské školy přepracoval Dr. Pohl
ještě jednou v knize Na cikánské stezce, kterou vydalo nakladatelství Albatros v Praze v roce 1981.“
(Dědič, M. Ohlédnutí. Praha: Slovenský literární klub v ČR, Praha 2005, s. 66–67).
DĚDIČ, M. Z historie školy v Květušíně. In: Balvín, J. a kolektiv. Romové a jejich učitelé. 12. setkání
Hnutí R v Květušíně 27.–28. listopadu 1998. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1999, s. 27–28. Podtrhl JB.
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A do této školy nastoupil jako učitel a zároveň i ředitel mladý, ale už pěti lety
výuky českých, slovenských, německých i volyňských dětí prověřený Miroslav Dědič. Když mu inspektor po přemístění na vlastní žádost do okresu Český Krumlov
nabídl nově otevíranou školu pro cikánské děti, cítil se zaskočen. Nerozmýšlel se ale
dlouho. Romantická představa neznámého ho přitahovala. Krom toho měl od dětství
vštípen kategorický imperativ pomáhat nuzným, potřebným, a to samozřejmě
pokud možno činem. A tak v Květušíně začala Dědičova „Květušínská poema“.
Protože si ze své práce s romskými žáčky a žáky dělal nový pedagog pečlivé poznámky, jeho deník později posloužil k vytvoření knih, které jsme zmiňovali již výše.
I když všechny předchozí knihy byly významné jako dokument i umělecká sonda
do vývoje osobnosti Miroslava Dědiče jako sociálního pedagoga, publikace
o květušínské škole patří mezi nejznámější. Obsahem knihy je literárně pedagogický
popis výuky a výchovy romských dětí (v knize používá dobové označení cikánských),
která přináší řadu podnětů metodických, etických, etnických, interetnických a mezilidských. Jako celek je kniha vyjádřením filozofie a etiky výchovy, jejíž podstatou je
pomoc k nalézání smyslu života u romských dětí. V tom spočívá její filozofie výchovy a sociálně pedagogický rozměr. Publikace je literárním, umělecko-pedagogickým
pohledem na rozvoj osobnosti romských žáků, vytváření vztahů mezi učiteli, vychovateli a jejich žáky, jejich romskými rodinami. Ukazuje celkový přerod jejich vědomí,
vztahu ke vzdělávání a životním perspektivám.45 Řada z žáků tehdejší školy se uplatnila v učebních oborech, ve školství i v práci pro emancipaci Romů. Jen malý příklad,
jak opravdu čin pedagoga může být efektivní a působit dlouhodobě do budoucnosti.
Také je svědectvím o překonání učitele svým žákem.46 Absolvent internátní školy
Mikoláš Smoleň se stal po roce 1989 šéfredaktorem romského týdeníku Romano
kurko (Romský týden), který ovlivňoval vědomí romské národnostní menšiny přes
deset let v její nové společenské situaci. Jeden z chovanců, František Bandy47 se stal
učitelem. Další, Dezider Lacko, vystudoval čtyřletou chemickou školu a stal se
45

46

47

I na tomto vývoji lze krásně dokumentovat výchovný proces rozvoje osobnosti, který Sokrates a poté
český filozof Jan Patočka nazval otřesovým procesem. (Srov. PATOČKA, J. Filosofie výchovy. In
Patočka, J. Péče o duši I. Sebrané spisy Jana Patočky. Svazek 1. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 368–
369). Tento proces postupuje za vychovatelova ovlivňování ve vědomí vychovávaného od studu nad
dosavadní každodenností přes údiv, že je možné i něco jiného, až k zájmu o ideu – proměnu svého
života ve směrování svého života jako sledování dlouhodobého cíle v pozitivním rozvoji své osobnosti. (Srov. o tom více BALVÍN, J. Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha: Radix,
2008, s. 197–201).
„Básník Antonín Sova napsal báseň Učitel žákovi. Myslil při tom především na poměr literárního
učitele ve smyslu kulturním k svému následovníku, ale můžeme jeho slova aplikovat na výchovu vůbec. Slova: „přijde-li v cestu mi žák můj, rival, chci přinutit jej, aby zvítězil…“ znamenají: přinutit
žáka nejenom k tomu, aby mi podléhal, ale aby mne překonal, aby svým způsobem tvořil v těch problémech, na těch drahách, před nějž jsem jej přivedl. A říká Sova dále: „Vítězit uč se, žáku můj, byť na
mně, vždyť to i má čest.“ Učitel je posléze k tomu, aby byl překonán.“ (PATOČKA, J. Filosofie výchovy. In Patočka, J. Péče o duši I. Sebrané spisy Jana Patočky. Svazek 1. Praha: OIKOYMENH, 1996, s.
411. Podtrhl JB.)
O Františku Bandym srov. DĚDIČ, M. Životopisný medailon učitele Františka Bandyho. In: Balvín, J.
a kolektiv. Romové a jejich učitelé. 12. setkání Hnutí R v Květušíně 27.–28. listopadu 1998. Ústí nad
Labem: Hnutí R, 1999, s. 59–61. O jeho ženě, také učitelce: DĚDIČ, M. Památce Olgy Bandyové. In
Balvín, J. a kolektiv. Romové a jejich učitelé. 12. setkání Hnutí R v Květušíně 27.–28. listopadu 1998.
Ústí nad Labem: Hnutí R, 1999, s. 61–63.
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v armádě chemikem specialistou...48 Přitom do internátní školy přišel za učitelem
Dědičem ve 14 letech, aby ho naučil se podepsat…
Vzhledem k nově zvýšené pozornosti a potřebě aktualizovat znovu ve školách
humanistický přístup k romským žákům a oživit hledání optimálních metod výuky, je
vysoce záslužné, že se jedno z předních pražských romských sdružení s názvem RomPraha rozhodlo tuto knihu vydat. Je potřebné, aby byla k dispozici učitelům ve školách, dětem a studentům, především dětem romským. Publikace je provázena dobovými fotografiemi romských žáků, kteří ve škole v Květušíně byli, takže je zde prvek
ztotožnění se romských dětí se svými někdejšími vrstevníky, což mohou učitelé romských žáků využívat ve výuce literatury, občanské výchovy a koneckonců i v dějepise.
Významné je též, že fotografie i řada popisů se týká návštěv hlavního města Prahy
a také původních osad na Slovensku, odkud romské rodiny přišly a kam se vracely na
návštěvu ke svým kořenům.
Je známo, že literárně zpracované memoáry o pedagogických zkušenostech učitelů při výuce dětí jsou hodně působivé. Je v nich i autenticky vyjádřený étos a filozofická
zamyšlení nad smyslem a významem pedagogické práce. Zde to byla práce ve
prospěch nikoliv dětí českých, ale dětí jiné národnostní menšiny – romské. Deníky
jsou zdrojem cenných informací i pro současníky, kteří se zabývají dnešními pedagogickými problémy. Publikace Miroslava Dědiče Květušínská poema je o to cennější, že
autor dosud žije a aktivně působí při osvětové a vzdělávací činnosti související s edukací
romských žáků na našich školách. Autor byl také aktivním účastníkem konferencí
Hnutí R, pražských mezinárodních vědeckých konferencí o edukaci a metodách výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám i konferencí ve Spišské Nové
Vsi a v Nitře s názvem InteRRa. Tento fakt vytváří i možnosti k rozšiřování knihy
a této tematiky do škol formou besed s autorem i dalšími odborníky, kteří se zabývají
pedagogikou, romistikou, romologií i etnografií Romů. Jelikož se vydání ujalo romské sdružení, vytváří se možnost, aby se na základě knihy odvíjely besedy se známými romskými osobnostmi o potřebě vzdělávání jako prostředku uplatnění ve společnosti.
Kniha Miroslava Dědiče zasluhuje, aby se četla. A nejen těmi učiteli, kteří mají ve
třídě romské žáky. Květušínská poema je oslavou krásy a zároveň i velké náročnosti
učitelského povolání obecně. Je vážným svědectvím toho, že vnitřní, emocionální
prožívání učitelovy práce a jeho boj o žáka je podstatou výchovy. Je to zápas
o smysl žákova života.
Výchovu jako zápas mezi učitelem a žákem rozebírá i významný český filozof
Jan Patočka ve své přednášce Filosofie výchovy. Výchova je úspěšná tehdy, když žák
překoná svého učitele, když se postaví na své vlastní nohy, stane se subjektem svého
vlastního života. A dosažení tohoto cíle, o nějž Miroslav Dědič ve svém Květušíně
s romskými dětmi „zápasil“, se stalo skutečností. Dědičovi žáci vyšli základní školy,
uplatnili se bez problémů v učebních oborech (např. bratr učitele Bandyho je vyučený
zedník), mnozí se dostali na střední školy, někteří se stali sami učiteli, jako např. František Bandy.
Interpretovat filozoficko-výchovné aspekty pedagogické práce Miroslava Dědiče
bude znamenat i do budoucna projít podrobně formou kvalitativního výzkumu doku48

Srov. o tom: DĚDIČ, M. Ohlédnutí. Praha: Slovenský literární klub v ČR, 2005, s. 65–66.
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mentů a odborně uměleckých memoárů49 i jeho dílo odborné, pedagogické, kde popisuje práci s romskými žáky.50 Tuto kvalitativní analýzu provádějí pod mým vedením
i někteří studenti (Václavíková, Jakubíček) sociální pedagogiky na Ústavu pedagogických věd FHS UTB ve Zlíně ve formě závěrečných prací. Stejně tak je možno z jeho
osobního, profesionálního přístupu abstrahovat obrovský etický přínos, profesionální
étos. „Podstatou práce sociálního pedagoga je to, že se vědomě zaměří na situaci dětí,
které považuje v dané situaci za nejubožejší a nejpotřebnější. A k tomu volí nejvhodnější metody, které nejenom řeší výchovnou situaci v daném okamžiku, v dané etapě,
avšak přesahují do budoucna, stávají se zdrojem poučení pro pedagogy budoucí.
Miroslav Dědič, podobně jako Přemysl Pitter, vycházel při hledání své vychovatelské cesty jako mladý učitel v 50. letech také z humanismu českého bratrství
a z pedagogických ideálů J. A. Komenského. Projekt výchovy a vzdělávání romských
dětí a mládeže v Květušíně a později v Dobré Vodě byl před něj postaven jako životní
výzva. Hodnota osobnosti je především v tom, že na svůj úkol dovede reagovat
vytvořením celoživotního profesionálního programu. A to také Miroslav Dědič
učinil. Dílo Miroslava Dědiče a jeho výsledky jsou natolik významné, že zasluhuje
rozbor v několika rovinách:
1. V rovině filozofie výchovy – zejména v čem spočívají nejobecnější hodnoty jeho
multikulturní výchovy, jak navazují na humanistické tradice výchovy minulosti a jaké
hodnoty zanechávají pro současnou i budoucí multikulturní a interkulturní výchovu.
2. V rovině etiky výchovy – zejména v čem spočívá účinnost profesionálního étosu
učitele Dědiče a jeho spolupracovníků ve vztahu k romským dětem a jejich rodičům.
3. V rovině pedagogiky – především v nalezení metod a dovedností, které respektují
specifickou situaci a kulturu romského žáka a přitom jej kultivují jako plnohodnotného člověka a občana.“51
Inspirující je jeho profesionální život i z hlediska rozhodování a volby nejsložitějších učitelských úkolů. Jeho deníky svědčí o cílevědomé retrospekci, zpětné vazbě,
kterou vytvářel záměrně. Tato autoregulace je inspirací i pro současné učitele. Proto
uvádíme jako základ pro kvalitativní interpretaci Dědičova díla ještě podrobnější životopis Miroslava Dědiče. Analýza života osobnosti, profesionála, sociálního pedagoga, totiž napomáhá k realizaci rozhovorů a doplňuje hloubkovou analýzu z narativních
metod výzkumu.

2.2 Z†ûivotopisu Miroslava DÏdiËe
PhDr. Miroslav Dědič (* 30. srpna 1925) udělal v roce 1936 přijímací zkoušky a byl
přijat na gymnázium v České ulici v Českých Budějovicích. Přišel dramatický rok
1938 a on musel ze Sudet se svou rodinou, otcem a matkou, odejít, podobně jako
většina dalších Čechů, kteří odtud byli vyhnáni Němci.
Po maturitě nastoupil jako učitel a působil v různých místech. Na jednotřídní škole v obci Skoky v tehdejším okrese Žlutice učil děti Slováků převážně z Jánošíkova
49
50
51

Všechny deníky Miroslava Dědiče jsou v originálech uloženy v Muzeu romské kultury v Brně.
Viz Dědič, 1982.
BALVÍN, J. Učitel Miroslav Dědič. In: Balvín, J. a kolektiv. Romové a jejich učitelé. 12. setkání Hnutí R v Květušíně 27.–28. listopadu 1998. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1999, s. 58.
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kraje a děti volyňských Čechů. Vzpomínky na práci ve školství v tomto období zpracoval v knize Kantor z Mářina Dvora, která vyšla v roce 2003 ve Slovenském literárním klubu v ČR v Praze s podporou Magistrátu hlavního města Prahy a ve spolupráci se Slovensko-českým klubem (viz výše).
Po vojenské službě od října 1947 do konce září 1949 byl přidělen na základní
školu v Novém Zvolání na okrese Jáchymov. Své vzpomínky na toto období popsal
v knize Než roztály ledy, která vyšla v roce 2002 v česko-německé verzi v Kulturním
sdružení občanů německé národnosti ČR s podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR (viz výše).
V říjnu 1950 byl na základě své žádosti přeložen zpět do vytoužených jižních Čech.
K překvapení inspektora si ze tří nabídnutých škol vybral nově otevřenou školu pro
romské děti v Květušíně na území Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Vzpomínky na toto období uložil v publikaci Šumavská bukolika, kterou vydal Krajský
pedagogický ústav v Ústí nad Labem v roce 1975, dále v publikaci Škola bez kázně,
která vyšla v Jihočeském nakladatelství v roce 1985. Tato kniha přinesla i řadu inspirací pro film se symbolickým názvem: Kdo se bojí, utíká. Pro učitele zpracoval Miroslav Dědič odbornou publikaci Výchova a vzdělávání cikánských dětí a mládeže,
která vyšla ve Státním pedagogickém nakladatelství v Praze v roce 1982.
V roce 1964 nastoupil jako pracovník pro oblast mimotřídní a mimoškolní výchovy a posléze jako vedoucí kabinetu pedagogiky a psychologie pro Jihočeský kraj. Po
zřízení kabinetu pro výchovu a vzdělávání cikánských dětí byl pověřen jeho vedením.
Tento kabinet měl působnost pro celou Českou republiku. Pod záštitou Ministerstva
školství a Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků po řadu let ve
spolupráci s Dr. Milenou Hűbschmannovou organizoval kurzy cikánštiny pro učitele. Dr. Hűbschmannová učila jazyk, Miroslav Dědič metodiku práce s romskými dětmi.
Doplnil si vzdělání šestiletým studiem na filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze v oboru Pedagogika a psychologie pro učitelství na školách II. cyklu. Státní
závěrečnou zkoušku vykonal 30. října 1972 a doktorát filozofie získal na základě rigorózní zkoušky 24. dubna 1984. Do důchodu odešel v srpnu 1986. Ani v důchodu však
nepřestal se svými aktivitami. Jak sám říká, upoutala ho činnost Hnutí R a ve spolupráci
s ním se účastnil i organizoval řadu akcí. Mimořádnou akcí bylo v roce 1998 pořádání
12. setkání učitelů romských dětí v rámci Hnutí R v samotném místě první internátní
romské školy v ČR, v Květušíně na Šumavě, z něhož vyšel sborník Romové a jejich
učitelé.
Jihočeskou univerzitou byl požádán, aby připravoval její studenty v oblasti problematiky etnických skupin se zaměřením na romskou problematiku. V přednáškové činnosti působil do nedávna na Zdravotně sociální fakultě a na Pedagogické fakultě
v Českých Budějovicích. Za svou záslužnou činnost obdržel uznání od Hlavního města
Prahy a Hnutí R a Maticí romskou byl několikrát navrhován na Státní vyznamenání
ČR. To mu bohužel uděleno ještě nebylo. Avšak nejenom vyznamenáním se potvrzuje
hodnota osobnosti. A hodnota osobnosti Miroslava Dědiče je skutečně velká: pro současné i budoucí.
Publikace Květušínská poema je završením literárně pedagogických publikací,
napsaných Miroslavem Dědičem, které s jeho životopisným Ohlédnutím tvoří ucelenou
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řadu zaměřenou na prosazování multikulturní výchovy žáků různých národností a cenný
zdroj informací pro odborníky, studenty i širší veřejnost. Životopis z pera Miroslava
Dědiče máme zachován v publikaci Ohlédnutí. Ve vztahu k dětem německé národnosti je vysoce významná jeho publikace Než roztály ledy/ Bevor das Eis auftaute.
Miroslav Dědič je velkou inspirací. Před časem jsem ještě za svého působení na
Slovensku zkoušel jednu externí studentku a ta byla z práce Miroslava Dědiče tak
nadšená, že jsem nemohl odolat, a vytočil jsem svého přítele telefonem. Možná, že si
ani nedovedete představit šokovanou tvář studentky, že mluví s takovou osobností.
Podle mého soudu tento příběh svědčí o jediném: i my jsme historickými osobnostmi, které se učí od jiných osobností: v čase a prostoru. Společným jmenovatelem
je filozofie úcty k životu a étos pomoci jiným. Neboť jsme všichni JÁ a TY, jak to
ve své filozofii ukazoval Martin Buber. Učíme se od sebe navzájem. A humanismus
je pro nás, kteří pracujeme v učitelství či v pomáhajících profesích, základem
naší profesionality. Protože se učíme i ze slov a hlavně činů našich předchůdců.
I z těch, které k nám promlouvají v díle Miroslava Dědiče:
„Celou svou praxí ve výchově a vzdělávání romských žáků jsem dospěl k přesvědčení, že životní osudy mých žáků mohou být v mnohém příkladem a jsou působivým
důkazem, že upřímně a dělně uskutečňované výchovné působení na současnou mladou romskou generaci může mít a bude mít ještě kvalitnější výsledky, než kterých jsem
se svými spolupracovníky dosáhl já. Vždyť současná situace je kvalitativně pozitivně
odlišná ve srovnání s poválečnými lety, ve kterých jsme začínali. Dnes je už možno
počítat s uvědomělou a dělnou spoluprací na tvorbě životního stylu mladé generace
se vzdělanou a početně se rozrůstající vrstvou současných vzdělaných Romů.“52
To, co prosazoval ve své celoživotní teoretické a praktické práci sociální pedagog
Miroslav Dědič, má své následovatele. Jsou v současných školách s větší koncentrací
romských žáků. Tak jako učitelka Jana Štocková ze Speciální školy v Rudňanech,
kam chodí převaha romských dětí z romských osad v Rudňanech, Pätorácke
a Zabijanec. Přečteme si její slova jako program naděje do budoucího vývoje v otázce
zvyšování vzdělanosti Romů:
„Romský problém je problém vzájemné komunikace. Zdůrazněme jejich svobodu
rozhodnutí, rozhodnutí, jak a kde chtějí žít. Upozorněme je, že mají rovná práva jako
ostatní národnosti a etnické skupiny bojovat za svoji identitu, vzdělávat se, uchovávat
a udržovat svoje zvyky, tradice, historii a jazyk. Všímejme si romských dětí a jejich
rodin, jsou součástí této společnosti.
...A když projdeme tou náročnou cestou, snad se nám podaří objevit to, co tak
dlouho a úporně hledáme. Eticky i morálně vychovat mladého člověka, ať už minoritního nebo majoritního.
Velikost učitelského povolání není ve zviditelňování sama sebe, ale v realizaci
snů svých žáků.“53

52
53

Vyjádření Miroslava Dědiče v rozhovoru 12. 6. 2007, Praha, 2007.
ŠTOCKOVÁ, J. Učiteľ a deti z rómskych osád. In Balvín, J. a kolektiv. Romové a jejich učitelé. 12.
setkání Hnutí R v Květušíně 27.–28. listopadu 1998. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1999, s. 57.
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Také v závěrečných pracích se studenti ve Zlíně pod vedením autora této monografie věnují poznávání života a díla Miroslava Dědiče a analyzují jej v kvalitativních
výzkumech. Jsou to v roce 2014 Alica Václavková 54 a Stanislav Jakubíček.55

54

55

VÁCLAVKOVÁ, A. Miroslav Dědič jako významná osobnost sociální pedagogiky. Bakalářská práce.
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2014.
JAKUBÍČEK, S. Miroslav Dědič a edukace Romů v České republice. Bakalářská práce. Univerzita
Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2014.
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3. P¯emysl Pitter: prvnÌ Evropan v†soci·lnÌ pedagogice
DÏjinn˝ ËlovÏk vûdy dÏdÌ svou situaci a†s†nÌ svÈ ˙koly. Jak n·s podmiÚuje fakt, ûe jsme »echy, Evropany, lidmi technickÈ civilizace atd.
Vöechno, ËÌm m˘ûeme b˝t, se dÏje p¯ed tÌmto dÏdictvÌm. A†kaûd· prav· lidsk· moûnost je v†tom toto dÏdictvÌ si p¯ivlastnit, zp˘sobit,
aby bylo vskutku naöe, pochopit je znovu sv˝m zp˘sobem doopravdy.
Proto je kaûd· tvorba ve skuteËnosti obnovou. Gluck a†Mozart ÑobnovujÌì operu, Descartes Ñobnovilì filozofii. Vûdy je takov· obnova
z·roveÚ p¯evzetÌm dÏdictvÌ (˙kol˘) a†kritikou p¯Ìtomnosti, toho totiû,
co v†p¯Ìtomnosti se roztahuje jako ban·lnÌ, zd·nliv· samoz¯ejmost
a†dusiv· lhostejnost, pro kterou vlastnÌ ûivotnÌ moûnosti zmizely. Kaûd· lidsk· tvorba nech·v· vytrysknout prameny z†pouötnÌho pÌsku.
Ale kaûd· nov· lidsk· moûnost je vûdy jen reprÌzou, prohloubenÌm, obnovou p¯edch·zejÌcÌch moûnostÌ.
Jan PatoËka, VÏËnost a†dÏjinnost, 1996, s. 205ñ206

Humanita jakoûto l·ska k†ËlovÏËenstvu v†nejöiröÌm rozsahu snadno se st·v· abstraktnÌ, l·skou ve fantazii, ne ve skuteËnosti. L·ska
musÌ b˝t soust¯edÏna. Milovat vöechny nelze stejnÏ. VybÌr·me si
a†musÌme si vybÌrat p¯edmÏty svÈ l·sky. MusÌme mÌt urËit˝ cÌl.
T. G. Masaryk, Ide·ly humanitnÌ, 1968, s. 57

3.1 éivot a†dÌlo P¯emysla Pittra jako z·kladna pro pozn·nÌ
jeho reform·torskÈ, vychovatelskÈ, soci·lnÏ pedagogickÈ
osobnosti
Přemysl Pitter (1895–1976) se stal mnohorozměrnou českou osobností v době plné
převratů, vzniku nového československého státu v roce 1918 i v době nástupu dvou
největších totalit v historii: nacistické (1933) a později i komunistické (u nás 1948).
Jak napsal náš filozof Jan Patočka, „dějinný člověk vždy dědí svou situaci a s ní své
úkoly“. Přemysl Pitter se ke svým osobním, ale také historickým úkolům, odpovědnosti za člověka v tísni, v nepřízni osudu, postavil vždy s plným nasazením. Svůj vztah,
svoji humanitu neadresoval lidem abstraktně. Ale ve smyslu Masarykových „ideálů
humanitních“ svoji lásku soustředil, vybral si cíl svého působení. A tím byly především děti v nepříznivé sociální situaci, které vychovával v perspektivě humanismu.
A to nejenom ve vztahu k historickým českobratrským tradicím českého národa, ale
zejména po válečné katastrofě druhé světové války ve smyslu perspektivy evropského
humanismu. Cílem se mu stalo, aby „nad vřavou nenávisti“ vybudoval v duších dětí,
ale i dospělých, most ke skutečné evropské sounáležitosti lidí a národů. V tom je smysl jeho práce sociálně pedagogické a také sociálně andragogické.
Ke kvalitativní analýze podstaty práce každé osobnosti je potřebné určité východisko. A tím je poznání života a profesionálního díla, které stojí za člověkem, jehož profil
zkoumáme. Není to však a ani nemůže být chladná a zcela „nadobjektivní“ analýza.
Rozbor by měl vycházet z takového poznání zkoumané osobnosti, které by mělo i charakter osobní. A to se může stát i tehdy, když se výzkumník s danou osobností bezprostředně nesetkal. V tomto případě sehrává roli duchovní bohatství, které vytvořila daná
osobnost, v našem případě osobnost Přemysla Pittra, a které koresponduje s potřebami
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současné doby. A je-li tomu tak, pak je potřebné, aby výzkumník byl pro zkoumanou
osobnost vysoce zaujat, ne-li se ztotožnil s jejím charakterem, dílem a činností.

3.2 O†prolnutÌ ËeöstvÌ a†nÏmectvÌ
ÑNapoleon se pohrdavÏ vyslovil ke snah·m Pestalozziho o†zmÌrnÏnÌ
bÌdy venkovsk˝ch öv˝carsk˝ch dÏtÌ pomocÌ element·rnÌho vzdÏl·nÌ
a†dobrÈho slova. MnozÌ z†naöich koleg˘ jeötÏ ned·vno krËili rameny
nad vstupem P. Pittra do problematiky vÏdy, vËetnÏ teorie a†praxe soci·lnÌ pedagogiky.
DovolÌme si naopak p¯edvÌdat, ûe Pitter v†p¯ÌötÌch letech vstoupÌ mezi
v˝znamnÈ postavy soci·lnÌ pedagogiky, jak˝mi ve XX. stoletÌ jsou jmenovitÏ sovÏtsk˝ pedagog Anton S. Makarenko a†polsk˝ lÈka¯ a†pedagog
Janusz Korczak. V†tzv. t¯etÌm svÏtÏ jde o†Paulo Freira, brazilskÈho
ochr·nce ÑzbÌdaËen˝ch a†dosud mlËÌcÌch dÏtÌ a†ml·deûeì, v˝znamnou postavu v†org·nech UNESCO apod.
Do transformace naöeho vzdÏl·vacÌho systÈmu i†systÈmu soci·lnÌ politiky vstupujeme takÈ s†tÌmto odkazem jako inspiracÌ a†Ñlidskou boûÌ
pomocÌì.ì
Cach, J., 1996, s. 27ñ28. Podtrhl JB.

Při rozhovorech o osobnosti Přemysla Pittra jsem se setkal i s názorem, že je židovské národnosti. Zřejmě proto, že ve vědomí historie se traduje, že pomáhat si mají
zejména příslušníci stejné národnosti či národa. Příkladem v sociální pedagogice může
být polský psycholog, lékař a pedagog Janusz Korczak. Jako příslušník židovského
národa věnoval své schopnosti do služeb židovských dětí, které potřebovaly péči
v domově pro děti bez rodičů. A přestože měl možnost uprchnout z varšavského židovského gheta, kam byl domov nacisty přestěhován, zůstal s dětmi až do konce, do
okamžiku jejich i své smrti v plynové komoře.
Přemysl Pitter je typ sociálního pedagoga, jemuž, jako příslušníku českého národa
daly historická situace a události možnost, a spíše vnitřní povinnost, pomáhat nejenom dětem a dospělým národa svého, ale i národů jiných. Byli to příslušníci národa
nejvíce postiženého v době nacistické moci, Židé, kterým Přemysl Pitter a jeho spolupracovníci pomáhali i za cenu velkého nebezpečí v době okupace a pak také po válce
při zachraňování nemocných židovských dětí z koncentračních táborů. Ale byli to také
příslušníci poraženého německého národa, kteří se octli v nepříznivé situaci vysídlování z Československa po druhé světové válce. Pomoc získávali od Čecha, příslušníka
národa, který čerpal své duchovní bohatství z dlouhé historie soupeření německého
a českého ducha během tisícileté historie. Přemysl Pitter je nazýván prvním Evropanem zejména proto, že se snažil ve své praktické i teoretické činnosti nejenom eliminovat toto odvěké soupeření, ale spojovat Čechy a Němce v konkrétních akcích sociálně pedagogické pomoci.
Nejlépe na tuto skutečnost upozornila ve svých prvních větách textu pod názvem
„Přemysl Pitter a jeho dílo“ družka a Pittrova spolupracovnice Olga Fierzová, Švýcarka ovlivněná duchem sociálního pedagoga Heinricha Pestalloziho: „Přemysl Pitter – již tato kombinace slovanského jména 56 s německým příjmením je symbolická
56

„Nebylo by vhodné nazývat toto jméno křestním, protože je to jméno pohanské, převzaté z české mytologie, a později jméno českých králů, Přemyslovců. Při křtu v římskokatolickém kostele na Smíchově
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pro vlast jeho nositele. Čechy byly po staletí oblastí, kde se stýkali a prolínali Češi
a Němci a jejich kultury v srdci Evropy. Na jedné straně to vyvolávalo mnoho nepokojů i bojů, ale na druhé straně to bylo požehnání a pramen duchovní aktivity. Obojí se
projevilo v životě Přemysla Pittra.“57

3.3 NarativnÌ metoda a†jejÌ v˝znam pro zjiötÏnÌ profilu osobnosti
ÑKdyû jsem poprvÈ v†roce 1994 slyöel p¯edn·öku o†ûivotÏ a†dÌle P¯emysla Pittra z†˙st waldorfskÈho pedagoga Tom·öe Zuz·ka, velice jsem
se divil, ûe ûivot a†dÌlo P¯emysla Pittra byly v†minulosti tak dob¯e utajeny, ûe o†nich vÏdÏlo jen nÏkolik m·lo zasvÏcen˝ch. Z·roveÚ s†tÌm jsem
si vöak musel poloûit i†jinou ot·zku ñ mnohem d˘leûitÏjöÌ. Tedy: Jak je
moûnÈ, ûe mne P¯emysl Pitter dok·zal po tolika letech utajov·nÌ
a†doslova zadup·v·nÌ jeho dÌla do zemÏ tak ûivÏ oslovit? Jak je moûnÈ, ûe jeho n·zory byly aktu·lnÌ tehdy i†nynÌ?
Jako odpovÏÔ na tyto ot·zky se mi dostal do rukou ûivotopis P¯emysla
Pittra ÑNad v¯avou nen·vistiì, kter˝ on s·m sepsal. Je to velice pouËn· kniha. Ukazuje n·m totiû P¯emysla Pittra ne pouze jako historickou
postavu, kter· ûila a†kter· napsala ty a†ty knihy a†vykonala to a†to.
Ukazuje n·m p¯edevöÌm P¯emysla Pittra jako bytost, kter· p¯ijala velkÈ
posl·nÌ, kterÈ pak cel˝ sv˘j ûivot vykon·vala.ì
Brom, Z., 1996, s. 23ñ24. Podtrhl JB.

Při analýze života a díla každé osobnosti napomáhají především jejich narativní výpovědi o jejich vlastním životě, tvorbě, rozporných či konfliktních situacích vyplývajících z historických situací a jejich řešení. Stejně je tomu u sociálního pedagoga Přemysla Pittra. Ačkoliv máme k dispozici rozbor jeho díla a přínosu pro sociální
pedagogiku v řadě příspěvcích ve sbornících, které vycházely v době Pittrova stého
výročí narození,58 pro kvalitativní výzkum profilu osobnosti Přemysla Pittra může
základ poskytnout jeho vlastní vyprávění o průběhu jeho života nazvané Nad vřavou
nenávisti s podtitulem Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.59 Vlastní vyprávění Přemysla Pittra je obsaženo v první části publikace na stranách 9–114.

57

58

59

by je kněz nepřijal, protože se tak nejmenoval žádný svatý. P. Pitter musel být pokřtěn jiným jménem,
které však jeho rodiče nikdy neužívali.“ (FIERZOVÁ, O., Přemysl Pitter a jeho dílo… In: Nad vřavou
nenávisti. Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. K vydání připravili Milena Šimsová a Jan Štěpán. Kalich, 1996, s. 117).
FIERZOVÁ, O. Přemysl Pitter a jeho dílo… In: Nad vřavou nenávisti. Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. K vydání připravili Milena Šimsová a Jan Štěpán. Kalich, 1996, s. 117.
PŘEMYSL PITTER Život a dílo. Sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodního semináře
konaného dne 27. 3. 1993 v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze. Praha: Pedagogické
muzeum J. A. Komenského Praha, Spolek MILIDU Curych, Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Praha, 1994.
PŘEMYSL PITTER život – dílo – doba. Sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ke 100. výročí narození Přemysla Pittra ve dnech 22.–23. června 1995 na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského Praha, Spolek MILIDU Curych, Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové Praha, 1996.
Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků (Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). 4.
setkání Hnutí R v Praze 1.–2. prosince 1995. Sestavil: Jaroslav Balvín. Ústí nad Labem: Hnutí R,
1996.
NAD VŘAVOU NENÁVISTI. Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. K vydání připravili Milena Šimsová a Jan Štěpán. Praha: Kalich, 1996.
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V úvodu Pitter píše: „Na naléhání přátel vypsal jsem svoje životní zážitky a zkušenosti
a hodlám je otiskovat na pokračování. Obsahují otázky stále časové a věřím, že mnohého čtenáře přimějí k jejich promýšlení a k tomu, aby z nich vyvodil důsledky i pro
vlastní život.“60 V tomto bodě můžeme využít Pittrovo dílo i pro formování profilů
současných sociálních pedagogů. Jejich příprava na univerzitách totiž by neměla spočívat pouze v získávání návodů, metod, jak realizovat svoji sociálně pedagogickou
praxi,61 ale i v tom, jak navazovat na historicky úspěšné projekty našich sociálně pedagogických předchůdců. A v tomto směru patří seznámení s příběhem Přemysla Pittra k mimořádně inspirativním. Inspiruje i k tvorbě bakalářských prací, jakou je i práce
o Pittrovi z pera Renáty Strakové, studentky na Ústavu pedagogických věd FHS UTB
ve Zlíně.62 Může přispět k objasnění významu sociálních pedagogů, kteří přispěli
k historickému vývoji sociální pedagogiky.63

3.4 Andragogick˝ rozmÏr Pittrovy pr·ce
Přemysl Pitter není inspirativní pouze pro sociální pedagogiku, pro edukaci dětí
a mládeže. Jeho práce má i andragogický rozměr. Spočívá nejenom ve spolupráci
s rodiči dětí při práci ve výchovném zařízení Milíčův dům v Praze 3 na Žižkově,64 ale
i později ve společné práci s Olgou Fierzovou v utečeneckém táboře Valka v německém Norimberku.65 Tato práce začala po útěku Přemysla Pittra z Československa v roce
1951, kde mu za jeho pedagogickou a náboženskou činnost v Milíčově domě hrozil
od nového komunistického režimu trest v podobě práce v Jáchymovských dolech,
a trvala deset let. A v této situaci se ukázala praktická strana Pittrovy péče jak o židovské, tak německé děti po válce. Ohlas této jeho činnosti mu pomohl, aby se v Německu naopak dostal k pomoci příslušníkům svého českého národa. Taková bývá his60

61

62

63

64

65

NAD VŘAVOU NENÁVISTI. Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. K vydání připravili Milena Šimsová a Jan Štěpán. Praha: Kalich, 1996, s. 9.
O profesionálních kompetencích sociálního pedagoga srov. např.: HATÁR, C. Sociálny pedagóg
v systéme sociálno-edukačného poradenstva, prevencie a profylaxie. Nitra: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, 2010.
BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava: STIMUL, 2005.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008.
HRONCOVÁ, J., EMMEROVÁ, I. et al. Sociálna pedagogika. Vývoj a súčasný stav. Banská Bystrica:
Pedagogická fakulta Univerzity Mateje Béla, 2009.
STRAKOVÁ, R. Neobyčejný člověk Přemysl Pitter jako sociální pedagog. Bakalářská práce. Zlín:
Fakulta humanitních studií UTB, 2013.
O dějinách sociální pedagogiky srov. např.: HRONCOVÁ, J., EMMEROVÁ, I., KRAUS, B. et al. Dejiny sociálnej pedagogiky. Vybrané problémy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateje Bela, 2007.
„Rodiče byli zváni jednou za měsíc na schůzku, která probíhala při čaji a koláčích. Pitter a jeho
kolegové jim vyprávěli, co děti v útulku dělají, a tak přirozeným způsobem učili, jak je vychovávat.
Přitom se zabývali řadou vznesených otázek a návrhů. Program obohacovaly hudební produkce. A tak
tu mohli lidé bez vzdělání slyšet Beethovenovy sonáty, Chopinovy valčíky nebo Smetanovy polky…“
(NAD VŘAVOU NENÁVISTI. Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. K vydání připravili Milena Šimsová a Jan Štěpán. Praha: Kalich, 1996, s. 140.)
O této práci píše Přemysl Pitter v knize Nad vřavou nenávisti v 12. kapitole, str. 84–93. Také s tím
souvisela i práce s vězni v bavorském vězení. (Viz NAD VŘAVOU NENÁVISTI. Vzpomínky a svědectví
Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. K vydání připravili Milena Šimsová a Jan Štěpán. Praha: Kalich,
1996, s. 94–97.)
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torie a její souvislost s konáním jednotlivého člověka ve prospěch druhých, nezávisle
na příslušnosti k tomu či onomu národu. Podstatou této činnosti u Přemysla Pittra
byla pomoc. Nejen sociální, ale především sociálně pedagogická. Družka a spolupracovnice Přemysla Pittra píše o tomto prolínání vzájemné pomoci, probíhající „nad
vřavou nenávisti“, následujícím způsobem: „Hlavním Pittrovým „klientem“ byla „Kindersuchdienst“ německého Červeného kříže v Mnichově. Její představitelé později
prohlásili, že v Pittrovi měli téměř jedinou externí pomoc. Jejich vřelé doporučení mu
v roce 1952, kdy se Čechům v Německu všeobecně nedůvěřovalo, pomohlo získat souhlas bavorských úřadů k vykonávání sociální práce mezi českými a slovenskými utečenci v táboře Valka. Stejně jako mu jeho práce pro oběti nacistické perzekuce poskytla u československých úřadů potřebný kredit pro péči o německé děti, po jeho útěku
mu jeho rozsáhlá pomoc německým dětem poskytla zase kredit u německých úřadů,
takže mohl pomáhat uprchlíkům z vlastního národa. Požehnání skutečného díla lásky
je bez konce.“66

66

FIERZOVÁ, O. Přemysl Pitter a jeho dílo. Norimberk 1961–1962. In: Nad vřavou nenávisti. Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. K vydání připravili Milena Šimsová a Jan Štěpán.
Praha: Kalich, 1996, s. 115–211.
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4. V˝zkumn· kvalitativnÌ anal˝za soci·lnÏ
pedagogickÈho profilu osobnosti P¯emysla Pittra
z†hlediska vyuûitÌ jeho pr·ce v†souËasnÈ EvropÏ
ÑM˘ûeme dokonce tvrdit, ûe pr·vÏ myölenka Pittrova evropanstvÌ pat¯Ì
dnes z†jeho myölenek k†nejûivÏjöÌm a†nejaktu·lnÏjöÌmÖ
éivotnÌ p¯ÌbÏh P¯emysla Pittra n·m s†mimo¯·dnou nalÈhavostÌ ukazuje,
ûe nikdo si ve svÏtÏ plnÈm rozkolÌsanosti, brutality a†nen·visti nem˘ûe dovolit b˝t pouze pozorovatelem, Ëi jen kritizovat okolnÌ dÏje odnÏkud v†˙stranÌ. Z†dobra, kterÈ ve svÈm ûivotÏ vykonal, tÏûila naöe zemÏ
a†s nÌ i†my vöichni (ale nejen naöe zemÏ a†nejen my) ˙mÏrnÏ tomu, jak
jsme sami o†toto dobro usilovali, pÏstovali je a†podnÏcovali. P¯emysl Pitter nepochybnÏ mnoho znamenal pokud ûil. Mimo¯·dnÏ d˘leûitÈ vöak
bude, jak naloûÌme s†tÌm, co n·m odk·zal, s†tÌm, co zapoËal. V†tomto
smyslu jsme vöichni dÏdici jeho myölenek humanismu i†evropanstvÌ a†bude
jen na n·s, jak s†tÏmito hodnotami naloûÌme. SkuteËnost, ûe se mu dostalo v˝znamn˝ch poct v†nÏkolika zemÌch ñ aù uû to bylo NÏmecko, äv˝carsko, Izrael, b˝valÈ »eskoslovensko a†nynÌ i†»esk· republika ñ je pak dostateËn˝m dokladem toho, ûe jeho myölenkov˝ odkaz je vnÌm·n stejnÏ
ve vÌce zemÌch, ûe se stal nedÌlnou souË·stÌ jejich historickÈ
a†spoleËenskÈ kultury.ì
Morkes, 1996, s. 71. Podtrhl JB.

Jak jsme psali již výše, mezi významné osobnosti sociální pedagogiky patří český
sociální pedagog Přemysl Pitter (1895–1976). Jeho dílo navazovalo na tradice české
humanistické výchovy, na filozofii a etiku životní pomoci, jak ji uplatňoval ve sředověku český kněz a vychovatel chudých v těžkých životních situacích Jan Milíč
z Kroměříže. V osobě své družky Olgy Fierzové, která vystudovala učitelství ve Švýcarsku a zůstala pomáhat Pittrovi v Čechách, se skloubila pedagogika Pestalozziho
s novodobým přístupem k dětem, který respektoval i vzájemnou vazbu a přátelství mezi
národy v Evropě. Protože pouhý výklad směřující od učitele sociální pedagogiky ke
studentům je podle našeho soudu málo, byli studenti osloveni formou kvalitativního
výzkumu, který ukázal výrazné zaujetí osobností Přemysla Pittra jak ve sféře racionální, tak v oblasti emocionální. S výsledky kvalitativního výzkumu chce autor seznámit čtenáře v následujícím textu.
V rámci novějších evropských i světových dějin sociální pedagogiky zaujímají svoje
významné místo polský pedagog Janusz Korczak, ukrajinský pedagog Anton Semjonovič Makarenko, italský pedagog a katolický vychovatel Don Bosco, a také český
pedagog Přemysl Pitter, který se narodil se v Praze dne 21. 6. 1895 a zemřel ve švýcarském exilu 15. 2. 1976.
Každá ze jmenovaných osobností reagovala svým originálním vkladem, ale také
osobním obětováním vychovávaným dětem v nepříznivé životní situaci na události
své doby. Vrcholnou obětí dětem se stal čin Janusze Korczaka, který se svými dětmi
skončil svůj život v plynové komoře německého koncentračního tábora. Myšlenky
a dílo těchto osobností jsou odkazem, který navazuje i na sociální pedagogy z minulosti,
mezi nimiž významnou roli sehrál zejména Švýcar Heinrich Pestalozzi.67 Z teorie
67

Osobností Pestalozziho se ve slovenských podmínkách zabývá ve svém rukopisu s názvem Pestalozzi
slovenský pedagog Tomáš Turzák z Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Konštantína
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i praxe těchto osobností mohou čerpat i studenti na univerzitách, kteří se zabývají studiem sociální pedagogiky.
Dějinami sociální pedagogiky se zabýváme v oboru sociální pedagogika i na Ústavu
pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přemysl Pitter se stal jednou z osobností, na které jsme ve svém textu zaměřovali náš
výklad. Většina studentů tuto osobnost téměř neznala. Avšak podrobnější zainteresovaný výklad o Pittrovi s pomocí konkrétního metodického materiálu vytvořil příznivou situaci, ve které studenti reagovali nejenom racionálním přijetím informací, ale
výraznou hodnotovou angažovaností. Proto jsme po výkladu zvolili metodu kvalitativního výzkumu názorů studentů na tuto osobnost.
Z reakcí studentů i z jejich prvotních odpovědí vyplynulo, že Přemysl Pitter je
významnou českou osobností. Zejména sociálním pedagogem, ale i člověkem, který
tvořivým a odvážným způsobem zasahoval do chodu dějin Evropy svoji tichou sílou
lásky a vzájemností mezi lidmi. A nejen proto, že rozhodujícím způsobem zasáhl do
poválečné záchrany 800 dětí židovských i německých a že téměř jako jediný ve své
době se postavil proti nenávisti, která mnohé Čechy přivedla k nelidským krutostem
proti Němcům jako aktu bezprostřední pomsty. Ale i proto, že svým celoživotním
přístupem k tvorbě dobra v člověku se spolupodílel na vytváření humánní evropské
společnosti. (V tomto smyslu měla význam jeho kniha Duchovní revoluce v srdci
Evropy.) Tím apeloval i na dědictví českých tradic, které jsou zdrojem tolerance
a humanismu pro budoucnost národů. V tomto směru si zaslouží, aby se stal Přemysl
Pitter svým druhým životem v historické paměti významnou osobností, z jejíž síly
mohou čerpat i generace další.

4.1 Anal˝za pracÌ student˘ soci·lnÌ pedagogiky
Pro analýzu názorů studentů na osobnost Přemysla Pittra jsme vybrali práce patnácti
studentů, kteří formou seminární práce odpověděli po přednášce z teorie a filozofie
výchovy na pět výzkumných otázek. Byli to studenti sociální pedagogiky bakalářského kombinovaného studia na Ústavu pedagogických věd Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně. Odpovědi studentů byly analyzovány a strukturovány do tabulky, v níž se ukázaly názorně převažující názory studentů. Tato struktura byla shrnuta v interpretaci
jednotlivých odpovědí studentů s cílem zjistit, jak je osobnost Přemysla Pittra známa,
jaké představuje sociálně pedagogické hodnoty a jaká vzorová schémata pro tvorbu
osobnosti moderního sociálního pedagoga přináší pro současnost.

Filozofa v Nitre. Zajímavé je na jeho přístupu k sociální pedagogice Heinricha Pestalozziho to, že
umožňuje komparaci s novodobými osobnostmi sociální pedagogiky. U osobnosti Přemysla Pittra byl
vztah s Pestalozziho pedagogikou symbolicky i prakticky vyjádřen také v tom, že Pitter v Československé republice spolupracoval při výchově dětí se švýcarskou pedagožkou Olgou Fierzovou, kterou v její vlasti nazývali „paní Pestalozzi“. Tak se konkrétně spojovala a využívala komunikace mezi
idejemi švýcarské a české humanistické výchovy. O Pestalozzim viz v šesté kapitole této knihy z pera
Tomáše Turzáka.
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4.2 CÌl kvalitativnÌho v˝zkumu
Cílem bylo zjistit, jaký postoj získali studenti k osobnosti Přemysla Pittra a hodnotám
jeho pedagogiky a hodnotám, které jsou pro život, pro výchovu a vzdělávání důležité.
Za tím účelem byli studenti informováni formou přednášky, publikací souvisejících s životem a dílem Přemysla Pittra a filmem Tomáše Škrdlanta s názvem Milujte
své nepřátele.

4.3 Forma v˝zkumu
Formou kvalitativního výzkumu byly po přednášce následné otázky, které studenti
zodpověděli po vstřebání informací, jak ve škole, tak v soukromí domova.
Jednalo se o kombinaci kolektivní práce ve skupině, přičemž odpovědi na otázky
byly originálem každého studenta zvlášť. Z toho vyplývá, že výsledná zjištění mohou
být využita jako dílčí základ toho, zdali je Přemysl Pitter svou hlavní činností sociálním pedagogem a jak souvisí jeho celoživotní činnost s dalšími oblastmi jeho působení.
Vzorek zkoumaných názorů se zakládá na odpovědích 15 studentů. Může být chápán
jako předvýzkum, nebo také výzkum pilotní. V další fázi bude osloveno s tímto výzkumem ještě kolem stovky studentů sociální pedagogiky, což zpřesní celkové výsledky.
Práce studentů byla koncipovaná tak, aby jedna ze studentek byla redaktorkou a sama vytvořila úvod i závěr k odpovědím studentů.
Zde je tento úvod studentky a vedoucí redaktorky společné práce studentů
Jany Donoval:
„Úvod:
Přemysl Pitter (21. 6. 1895–15. 2. 1976) se narodil 21. 6. 1895 v Praze jako sedmé
dítě sedmatřicetiletého Karla a o dva roky starší Žofie. Všichni jeho sourozenci zemřeli. Již když se narodil, hlásila porodní bába po těžkém porodu jeho mamince, že je to
chlapeček, ale tak ubohý, že sotva vydrží. Jeho maminka prý řekla: „Má-li umřít, tak
mi ho raději ani neukazujte.“ Zde poprvé snad v jeho životě stál vedle něj Bůh, který
mu pomáhal v mnoha těžkých situacích, kterými si měl teprve projít. Každá z těchto
životních překážek či osudových chvil ho posouvala dál v jeho poslání, jeho smyslu
života. A tím bylo bezesporu přinášet lásku, radost a pomoc do života jiných, hlavně
dětí. Byl výborným vypravěčem, organizátorem, bavičem a později samozřejmě
i kazatelem. Dokázal zaujmout svým vyprávěním děti i dospělé. O Přemyslu Pittrovi
můžeme říci, že byl kazatel, humanista, radikální pacifista, spisovatel, publicista,
pedagog, sociální pracovník, ale především člověk, který žil, aby mohl druhým pomáhat dávat lásku a vychovávat je k pravdě. Nestačilo mu jen o věcech hovořit, usiloval vždy o jejich uskutečnění.
Klíč k Pittrově osobnosti a k tomu, co ho vedlo, nalézáme ve slovech PRAVDA,
LÁSKA, DÍTĚ, ČIN. (Pavel Kohn)“ (Donoval a kol. 2012, s. 2–3).
Otázky:
Studenti byli před svými odpověďmi (které zpracovávali v době jednoho týdne v domácím prostředí a pak je poslali výzkumníkovi, tedy autorovi této statě, elektronickou
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poštou) co možná nejobsáhleji seznámeni s osobností Přemysla Pittra. Avšak informace o něm nebyly studentům vnucovány. V přednášce i při seznamování s jeho osobností byla ze strany učitele (výzkumníka) zachována maximální objektivita. I když
studenti mohli poznat v učitelově přístupu zanícení, zapálení pro osobnost, s jejímiž
hodnotami se dlouhodobě zabývá a seznamuje. To je však podle našeho soudu normální a dokonce důležitá vlastnost učitele, který chce získávat studenty a a také samostatně či s nimi navzájem tvořit.
Respondenti odpovídali na následující otázky:
1. Pitter je známý jako mnohorozměrná osobnost. Která jeho činnost je dominantní
a proč?
2. Jaké rysy má teorie výchovy P. Pittera podle vašeho soudu?
3. Do kterého systému teorie výchovy na základě knihy Mirona Zeliny s názvem
Teórie výchovy alebo hladanie dobra (kniha byla probírána ve výuce Teorie výchovy) byste zařadili teorii výchovy P. Pittera?
4. Které byly pedagogické specifické rysy díla P. Pittera?
5. Podejte úvahu o vztahu osobnosti P. Pittera k historickým událostem, které proběhly v jeho životě. Jaké měly tyto události vliv na život a dílo této osobnosti.
Odpovědi na otázky byly strukturovány do následující tabulky, ve které jsou u jednotlivých odpovědí vybrány podstatné myšlenky studentů.
Jméno
Otázka 1:
respondenta Dominantní
činnost
Pittrova
Omelková
Sociální
Radka
pedagogika.

Otázka 2:
Rysy
Pittrovy
výchovy
Účinná láska.

Hoferková
Jana

Pacifista,
vychovatel,
věřící, soc.
práce, pomoc
bližním.

Láska
k dětem,
touha jim
pomáhat.

Spurná
Valentýna

Velký člověk, Měl prostě
konal dobro rád děti.
a pomáhal
potřebným.

Pospíšilová
Andrea

Bytostný
humanik,
pedagog
(sociální
pedagog).
Odkaz

Otázka 3:
Vřazení mezi
teorie
výchovy
Humanisticko-personologické
teorie.
Humanisticko-personologické teorie
výchovy.

Otázka 4:
Pedagogické
specifické
rysy díla
Odhodlanost,
vytrvalost.

Otázka 5:
Vztah
k historickým
událostem
Prozření
v 1. světové
válce.

Neutuchající
entuziasmus,
stál za svou
pravdou.

Vliv událostí
na řešení
situací
bez rozdílu
víry či
náboženství.
1. sv. válka
vliv na smysl
života
pomáhat
potřebným.
Celý život
Přemysla
Pittera byl
ovlivněn
historickými
událostmi.

Bojovník,
dobrý, hodný.
Bez rozdílů
mezi lidmi
a národnostmi.
Humanistic- Odhodlanost
Lidskost,
vztah, láska ko-persona- bojovat za
k dětem,
listické teo- spravedlnost
a až do
ochránce dětí rie. Bude-li
bez rozdílu
výchova
pozdního
ras,
dítěte dobrá, věku pracoval
Humanisticko-personologické teorie
výchovy.
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Přemysla
Pittera
stále vysoce
aktuální.

náboženství,
Evropan,
pacifista.
Jednal
s dětmi jako
s dospělými.

bude dobrý
i dospělý
člověk
a v důsledku
toho celá
společnost.
Děti samy
byly Pitterovými nejlepšími učiteli
pedagogiky.

neúnavně
podle svých
zásad.
Zásadním
životním
postojem –
idea nenásilí.
Byl přesvědčen, že zlo
nelze vymýtit
násilím.

Mezi ty
nejvlivnější
patří první
světová
válka.
Vystupoval
proti antisemitismu.
Nedělal
žádné
rozdíly.

Turková
Michaela

Humanista,
člověk, který
neměl rád
válku. Snaží
se po celý
svůj život
bojovat proti
„zlu“.

Láska,
výchova
k pravdě,
úctě lidskosti,
víře.
Výchova
s láskou,
k lidem,
pokorou,
vytrvalostí,
činem,
pomocí.

Humanisticko-personalistické
teorie.
Znakem
těchto teorií
je důraz na
osobnost
dítěte, jeho
prožívání.

Nebál se stát
si za svou
pravdou.
Byl pro ni
odhodlán
bojovat,
nevzdávat
se.

Celý život
Přemysla
Pittra byl
ovlivněn, tak
jako
každého
z nás, mnoha
lidskými
i historickými
událostmi,
které
ovlivnily
jeho život.

Mrlíková
Martina

Osobnost
Přemysla
Pittera
vnímám
hlavně jako
velkého
pacifistu
a jako
sociálního
pracovníka.

Přemysl
Pitter se
láskyplně
a odhodlaně
staral
o všechny
děti – jak
o české, tak
o německé.

Humanisticko personalistické
teorie. Teorie
zahrnuje
lidskou,
humanistickou stránku
výchovy,
vzdělání,
celistvost
osobnosti
a výchovy.

Nezměrný
altruismus,
který dle
mého
Přemysla
Pittera charakterizuje:
dobročinnost,
nesobeckost,
nezištnost,
vlídnost,
laskavost,
porozumění,
empatie,
láska.

Celý život
Přemysla
Pittra byl
ovlivněn
událostmi,
které jej
přivedly na
cestu poznání a pomoci
dětem
a potřebným
lidem.
Nejdůležitější mezník
1. světová
válka

Nováková
Simona

Kazatel,
pacifista,
pedagog,
publicista
a reformátor.
Pokud se
mám
rozhodnout,
kterou jeho

Byla to
výjimečná
osobnost, ze
které zářila
dobrota,
klid a láska
k dětem
i životu.
Měl důvěru

Humanisticko-personalistické
teorie.
Důležitá je
láska
k dětem!!!
Výchova
dítěte byla

Děti popisují
Přemysla
Pittera jako
vtipného,
objal
pokaždé
každé dítě
a pohladil
jej. Důležitý

Přemysl
Pitter byl
v 1. světové
válce jako
dobrovolník.
Zde znovu
našel víru
v Boha a stal
se pacifistou.
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činnost
vyzdvihnout,
pak si vyberu
roli
sociálního
pedagoga.

u dětí, tvrdil,
že všechny
děti jsou
nevinné.

dle něj
základem
všeho...

byl dle něho Proti válce
dobrý příklad dále bojoval.
pro děti.
V roce 1933
otevřel
Milíčův dům
v Praze na
Žižkové,
který nahrazoval domov
i školu pro
trpící
opuštěné děti.
Vystupoval
proti antisemitismu.

Talaverová
Jarmila

Přemysl
Pitter byl
pedagog,
humanista,
kazatel.
Všechny tyto
činnosti se
jeho životem
prolínaly
hlavně
v období
okupace
a války,
i když byl
zapřisáhlým
pacifistou.

Křesťanská
láska a víra
ve vnitřní autoritu vlastního svědomí, pravda,
solidarita
a láska
k bližnímu.
Myšlenku
usmíření
národů
a absolutní
zákaz války
lze vystihnout citátem: „Moje
češství mne
zavazuje.
Ale což vedle
mne ten
Němec nemá
totéž
právo…?“

Humanisticko-personalistické
teorie

Boj za spravedlnost,
zásadovost,
pokora, boj
bez násilí,
výchova
k pravdě,
lásce
a dobru
na základě
křesťanských zásad.

Byl křesťan,
demokrat,
humanista,
obránce
lidských
práv,
pedagog,
pacifista,
spisovatel,
redaktor, ale
především
sociální
pracovník
s obrovským
morálním
potenciálem.

Venterová
Lenka

Jeho osud
zrcadlí
tragická
období
20. století
a dějiny
soužití
Čechů, židů
a Němců
ve středo-

Přemysl
Pitter měl
mnoho
pokory,
lásky, touhu
vychovávat
k pravdě
a pomoci
druhým.

Humanisticko-personalistická
teorie.

Byl vytrvalý,
vychovával
k pravdě
a dobru. Za
pravdou si
tvrdě šel, aniž
by se ohlížel
na důsledky,
které mu mohou hrozit.

Měl velký
význam pro
pedagogiku.
Veškerých
pedagogických úspěchů dosáhl
láskou
k bližnímu,
tolerancí
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a dobrým
příkladem,
vychovával
duchovními
silami
k praktickému
křesťanství.

evropském
prostoru.

Štěpánková
Lenka

Sociální
pedagog,
humanista

Láska,
trpělivost,
naslouchání,
jednal
s dětmi jako
s dospělými,
na nic si
nehrál, byl
upřímný,
nedělal
rozdíly.

Humanisticko-personalistické
teorie

Bojoval
bez násilí,
věřil, že
násilí plodí
zase násilí,
bojoval za
spravedlnost
po celý svůj
život.

I přesto, co
všechno se
mu v životě
přihodilo,
šel stále
dopředu
se svou pravdou, láskou,
odhodláním,
trpělivostí
a bez
rozdílu. To
vše ho provázelo v životě
i v jeho
dílech – co
ho potkalo
a s jakým
přesvědčením
žil.

Skřivánek
Zdeněk

Přemysla
Pittera
vnímám
především
jako charismatickou
osobnost,
pacifistu,
idealistu,
kazatele,
vychovatele
a sociálního
pracovníka,
jenž celý
svůj život
pomáhal
chudým
dětem
a jejich
rodinám.

Ústředním
rysem
výchovy je
trpělivost,
láska
k dětem,
touha jim
pomáhat
a snažil se
jim nahradit
rodinu,
kterou děti
ve válce
ztratily.

Humanisticko-personalistické
teorie

Vždy stál
za svou
pravdou bez
ohledu na
důsledky.
Nedělal
rozdíly mezi
dětmi
různých
národností
a s láskou
sobě vlastní
se staral
o všechny
bez rozdílu
náboženské
víry.

Určitě vliv
na jeho život
měl pokus
o sebevraždu
v 19 letech
a první
světová
válka, v které
bojoval jako
řadový voják.
Zdůrazňoval
důležitost
odpuštění
a milovat své
nepřátele.
Pochopil,
že skutečná
pomoc je
v tom, aby si
člověk chtěl
a mohl si
pomoct sám.
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Donoval Jana Pacifista.
Své životní
naplnění
našel ve
výchově
a vzdělávání
dětí, čímž se
role
pedagoga
a sociálního
pedagoga
stala jeho
životním
posláním
a dominantní
činností.
Humanista.

Hlavní rysy
teorie
výchovy byly
v tom, aby
si jeho
vychovanci
byli schopni
a chtěli
pomoci sami.
Kladl velký
důraz na víru
v sebe,
v lásku,
v dobro
a v to, aby
se lidé příjali
bez rozdílu
rasy,
náboženství
a názorů.

Humanisticko- personalistické
teorie. Jeho
víra v dobro
a lásku se
díky jeho
výchově
a laskavosti,
dostávala do
každé dětské
dušičky,
které podal
pomocnou
ruku, a šířila
se dál.

Se svými
vychovanci
si byl rovnocenným
partnerem.
Choval se
k nim jako
k dospělým.
Při každém
střetnutí si
podal
s každým
ruku,
podáním ruky
se zase loučil.
Na děti
nikdy
nekřičel
a vždy jim
vše
vysvětloval
velmi trpělivě
bez křiku
a násilí. Jeho
výchova se
nesla
v duchu
dobra
a lásky.

Dá se říct,
že Pitterovi
smrt dýchala
na krk celý
jeho život,
ale po jeho
boku stál
jeho strážný
anděl.
Spousta lidí
mu nedokázala odpustit, že se
stará
o německé
děti, poválečná doba
byla krutá,
stejně jako
ve druhé
válce unikl
smrti, když
pomáhal
židům a oni
ho zázrakem
pustili
z výslechu
gestapa, kde
se přiznal, že
pomáhá
dětem,
židovským,
tak stejně
mu hrozilo
po válce,
že ho lidé
odsoudí
a zničí za to,
že pomáhá
Němcům,
tedy německým dětem.
Nikdy
nepřestal
šířit svou
ideu dobra
a lásky bez
rozdílu rasy.
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Vízdalová
a kol.
(Alena
Vízdalová,
Petra
Šperlingová,
Iva
Schottlová.)

– výchova je
vždy konkrétní povahy
a byla a je
determinována (určena
a vymezena)
– výchova
je historicky
podmíněný
model,
odpovídající
podmínkám
české
společnosti
– výchovu
chápeme
jako jeden
z významných
činitelů
rozvoje společnosti vedle
činitelů ekonomických,
morálních
a kulturních
– je nezbytně
nutné uvědomovat si
dělení výchovy dle míry
na záměrnou
a nezáměrnou.

Teorie
výchovy –
Miron Zelina
x Přemysl
Pitter
M. Zelina
podporuje
tvořivě humanistickou
výchovu,
kde se
vyvažují
všechny tři
oblasti
rozvoje
osobnosti –
kognitivní,
senzomotorická, nonkognitivní.
Do stejného
systému
přiřazujeme
i teorii
výchovy
P. Pittera.

– křesťanské
úvahy
– odkazy na
díla J. A. Komenského,
T. G. Masaryka
– „Zpravodaj
z Milíčova
domu“
– zdůrazňoval
národní
tradice
Již z krátkého
následujícího
úryvku je
patrné, že
není pochyb
o smyslu
směřujícím
k obraně
lidských práv,
humánní
a antifašistické
jedinečnosti.

Vztah
osobnosti
P. Pittera
k historickým
událostem,
vliv na život
a dílo lze
vyjádřit
slovy:
LÁSKA,
VÁLKA,
SÍLA
LÁSKY
a BUDOUCNOST.

4.4 Z·vÏreËn· interpretace
Výzkum, který jsme soustředili na základě odpovědí prací studentů sociální pedagogiky do tabulky, měl kvalitativní charakter. Na základě pěti otázek a na základě poskytnutých informací v přednášce, v literatuře a dokumentech a na základě shlédnutého filmu studenti odpověděli samostatně, originálně a podle svého vlastního svědomí.
To byl dobrý základ k tomu, abychom mohli vyvodit závěry o základních rysech odborného i lidského profilu Pittrovy osobnosti. Dříve, než odpovědi studentů zobecníme a vyvodíme z nich závěry pro další možnosti studia odkazu Přemysla Pittra, uvedeme závěr, ke kterému došli sami studenti a který zkoncipovala vedoucí redaktorka
studentského týmu Jana Donoval:
„ZÁVĚREM bych řekla, že jsme se všichni shodli v tom, že Pitter v životě hledal
světlo, které našel v sobě a zasvětil ho dětem. Kousek toho světla, dobra, lásky a míru
zasel do každého srdíčka těch malých nevinných dětí. Dokázal se povznést nad všech38
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no zlo, krutost, nenávist a změny režimů a vůdců a bojoval za spravedlnost a lásku.
Dokázal dát dětem nejenom vzdělání, ale hlavně láskyplný domov. Byl otcem pro všechny
tyto děti a naučil je milovat bez rozdílů. Jeho život je příkladem pro druhé. To, co se
jeho děti naučily, daly do svých životů, a to dobro a lásku předávaly dál. Pitter se stal
světlem a nadějí pro stovky dětí, ale také pro ty, kteří se jeho životem inspirují dál.
Děkuji Vám, strýčku Přemysle, za světlo, které jste zasel do mého srdce.“ (DONOVAL, 2012, s. 28).

4.5 Interpretace 1. ot·zky
V první otázce jsme chtěli zjistit, kterou dominantní oblast činnosti Přemysla Pittra
studenti označí. Předpokládali jsme, že to bude role sociálního pedagoga. Jasně označilo Pittra za sociálního pedagoga pět studentů. Dva studenti označili Přemysla Pittra
za sociálního pracovníka. Dva studenti jej označili za vyhraněného pacifistu. Ostatní
odpovědi znamenaly chápání Pittrovy osobnosti jako komplexní souhrn jeho činnosti
a zájmu. Za všechny odpovědi v tomto smyslu můžeme uvést slova Zdeňka Skřivánka: „Přemysla Pittra vnímám především jako charismatickou osobnost, pacifistu,
idealistu, kazatele, vychovatele a sociálního pracovníka, jenž celý svůj život pomáhal chudým dětem a jejich rodinám.“ (SKŘIVÁNEK, 2012. In DONOVAL a kol.,
2012, s. 22).
Z odpovědí na uvedenou otázku je možno konstatovat, že studenti chápou Přemysla Pittra jako sociálně pedagogickou osobnost. Avšak nikoliv v úzkém slova smyslu.
Spíše jako osobnost mnohorozměrnou, pacifistu, křesťanského humanistu, sociálního
pracovníka, kde ústředním bodem byla pomoc chudým dětem a rodinám. Je možno
z toho vysledovat jak vztah k dětem a mládeži, tak i dospělým. Tedy jeho osobnost
má jak pedagogický, tak andragogický rozměr. Mnohorozměrnost jeho osobnosti vytváří řadu možností pro další zkoumání jednotlivých složek jeho díla. Tím můžeme
dospět k poznání osobnosti Přemysla Pittra jak do hloubky, tak do šířky: k poznání
celku jeho díla prostřednictvím podrobného zkoumání jednotlivého.

4.6 Interpretace 2. ot·zky
Smyslem druhé otázky bylo zjistit, jak studenti z předloženého materiálu rozpoznali
specifické rysy Pittrovy výchovné teorie. U jedenácti studentů se objevilo v odpovědích
slovo láska. A to láska především k dětem, ale i v širším smyslu, láska jako životní
princip dopadající na všechny lidské bytosti, tedy i dospělé. Znovu tedy můžeme odpovědi chápat jak ve smyslu pedagogickém, tak i andragogickém. K tomuto vztahu je
často připojován pojem křesťanská láska a láska k lidem bez rozdílu ras a náboženství.
Nejlépe to zřejmě ve své odpovědi vyjádřila Jarmila Talaverová: „Mezi jeho základní rysy výchovy patřila křesťanská láska. Křesťanskou výchovu ve svém pedagogickém působení zaměřil hlavně na děti z nejchudších vrstev a později také na děti pronásledované okupací a válkou, kdy se snažil v nich probouzet základy porozumění
a lásky. Dalšími rysy jeho výchovy jsou víra ve vnitřní autoritu vlastního svědomí,
pravda, solidarita a láska k bližnímu.
Jeho myšlenku usmíření národů a absolutní zákaz války lze vystihnout citátem:
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Jsem Čech, vychováván českým jazykem, přijímám českou kulturu. Moje češství mne
zavazuje k službě a ukládá mi odpovědnost. Ale což vedle mne ten Němec nemá totéž
právo, tytéž závazky? Proč mezi námi musí být umělá přehrada? Proč se nemáme mít
navzájem rádi jako bratři, vzájemně si pomáhat, jeden druhého ctít a poznávat?“ (TALAVEROVÁ, 2012. In DONOVAL a kol., 2012. s. 17).

4.7 Interpretace 3. ot·zky
Smyslem třetí otázky bylo zjistit, do kterého systému by studenti zařadili Pittrovu
výchovnou teorii. Odpovědi byly jednoznačné ve všech případech. Pittrova teorie
patří podle studentů sociální pedagogiky do humanisticko-personalistických teorií. V tomto případě studenti využili poznatků z předmětu Teorie výchovy, kde se podrobně seznámili s knihou Mirona Zeliny Teorie výchovy alebo hľadanie dobra. V této
souvislosti je možno pozorovat, jak je důležitá pro studenty znalost teorie k tomu, aby
se mohli dobře orientovat při interpretaci pro ně nových jevů, které mohou zkoumat
a posuzovat. Stejně se to osvědčilo i v případě posuzování díla Přemysla Pittra. Pro
dokreslení tohoto poznatku uvedeme několik vyjádření studentů:
• „Humanisticko-personalistické teorie. Bude-li výchova dítěte dobrá, bude dobrý
i dospělý člověk a v důsledku toho celá společnost. Děti samy byly Pittrovými nejlepšími učiteli pedagogiky.“ (POSPÍŠILOVÁ, 2012. In DONOVAL a kol., 2012, s. 9).
• „Humanisticko-personalistické teorie. Znakem těchto teorií je důraz na osobnost
dítěte, jeho prožívání.“ (TURKOVÁ, 2012. In DONOVAL a kol., 2012, s. 11).
• „Humanisticko-personalistické teorie. Teorie zahrnuje lidskou, humanistickou stránku výchovy, vzdělání, celistvost osobnosti a výchovy.“ (MRLÍKOVÁ, 2012. In
DONOVAL, 2012, s. 14)
• „Humanisticko-personalistické teorie. Důležitá je láska k dětem!!! Výchova dítěte
byla dle něj základem všeho...“ (NOVÁKOVÁ, 2012. In DONOVAL a kol., 2012,
s. 15).
• „Humanisticko-personalistické teorie. Jeho víra v dobro a lásku se díky jeho výchově a laskavosti dostávala do každé dětské dušičky, které podal pomocnou ruku,
a šířila se dál.“ (BARTOŠKOVÁ, 2012. In DONOVAL a kol., 2012, s. 25).
• „Teorie výchovy – Miron Zelina kontra Přemysl Pitter. M. Zelina podporuje tvořivě humanistickou výchovu, kde se vyvažují všechny tři oblasti rozvoje osobnosti –
kognitivní, senzomotorická, nonkognitivní. Do stejného systému přiřazujeme i teorii
výchovy P. Pittera.“ (VÍZDALOVÁ A KOL., 2012, s. 2).
Uvedená zjištění, která jednoznačně zařazují Pittrovu teorii výchovy do humanisticko-personologických teorií, vytvářejí vynikající půdu pro další hlubší zkoumání,
pro zjišťování originality Pittrova přínosu, spočívajícího jak na domácích pramenech
humanismu, tak na myšlenkách skutečného evropského humanismu a křesťanství.
Zejména proto, že součástí humanisticko-personologických teorií jsou i křesťanské
výchovné systémy.

4.8 Interpretace 4. ot·zky
Smyslem čtvrté otázky bylo podnítit studenty k analytickému zamyšlení nad specifikami Pittrova přínosu pro sociální pedagogiku. V této části studenti sociální pedago40
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giky prokázali velký smysl pro vymezování specifiky pedagogických teorií. Pozitivně
hodnotili nejenom vlastnosti Pittra jako profesionála, třebaže oficiálně neměl pedagogické vzdělání. Na vysokou úroveň postavili zejména Pittrovu vytrvalost, lásku k dětem,
odpovědnost. A kladně hodnotili zejména jeho rovný vztah k příslušníkům různých
národů a národností. To vyjadřuje i vřazení básně, která vyšla v časopise Sbratření
před 2. světovou válkou:
Zastavte, křesťané, šílící davy
a vneste světlo v jich bloudící hlavy,
vždyť všichni jsme stejní, všichni jsme lidé,
ať bílí jsme, černí, žlutí či Židé,
vždyť všichni jsme bratři a všichni jsme vinni
za všechny, za vše, co bližní náš činí.
A proto k vám volám do chaosu davu:
Nenechte zahynout na život právu,
nenechte zahynout lásku a lidi,
neb co kdo rozsévá, to také sklidí!

4.9 Interpretace 5. ot·zky
Většina studentů v této otázce o souvislosti života Přemysla Pittra s historickými událostmi 20. století oceňovala jeho reakce na sled událostí, které je možno charakterizovat jako zlo v dějinách. Přemysl Pitter dokazoval, že proti zlu je třeba postavit dobro,
byť by hrozilo člověku i to nejvyšší nebezpečí. V této souvislosti můžeme uvést dvě
odpovědi studentů:
• „Dá se říct, že Pittrovi smrt dýchala na krk celý jeho život, ale po jeho boku stál jeho
strážný anděl. Spousta lidí mu nedokázala odpustit, že se stará o německé děti, poválečná doba byla krutá, stejně jako ve druhé válce unikl smrti, když pomáhal židům
a oni ho zázrakem pustili z výslechu gestapa, kde se přiznal, že pomáhá dětem, židovským, tak stejně mu hrozilo po válce, že ho lidé odsoudí a zničí za to, že pomáhá
Němcům, tedy německým dětem. Nikdy nepřestal šířit svou ideu dobra a lásky bez
rozdílu rasy.“ (DONOVAL, 2012. In DONOVAL a kol., 2012, s. 27).
• „Vztah osobnosti P. Pittera k historickým událostem, vliv na život a dílo lze vyjádřit
slovy – LÁSKA, VÁLKA, SÍLA LÁSKY a BUDOUCNOST.“ (VÍZDALOVÁ a kol.,
2012, s. 4).
Právě ve slově budoucnost je možno najít odkaz Přemysla Pittra pro budoucnost
nejenom českého, německého, židovského národa i národů jiných, ale budoucnost
Evropy a konec konců i světa jako celku lidské civilizace.
Jsem přesvědčen, a výsledek kvalitativního výzkumu mezi studenty sociální pedagogiky na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně to ukázal dostatečně zřetelně, že osobnost Pittrova a jeho dílo je
chápáno mezi mladou profesionální generací pedagogů velmi pozitivně. V tomto smyslu
je třeba dále pokračovat v rozvíjení historické paměti, která obsahuje taková dědictví,
k jakým bezesporu patří i osobnost sociálního pedagoga a zároveň i andragoga Přemysla Pittra. K tomu je možno využít i takových aktivit, jako je výstava o Přemyslu
Pittrovi, nebo divadelních představení, která tuto osobnost přibližují nejenom ve vě41
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deckém rozměru, ale i v rozměru etickém, estetickém a obecně lidském (viz dokumenty v seznamu použité literatury). Mohou být inspirací i pro pedagogy, andragogy,
historiky a další odborníky, kteří po seznámení s touto osobností mohou konkrétním
a pro žáky, studenty, mládež i dospělé přijatelným způsobem šířit ideály nejenom české provenience, ale v pravém slova smyslu i hodnoty evropské. A to, že Pittrovo dílo
bylo prověřeno snahou po toleranci mezi Čechy a Němci a Židy v době nanejvýš kritické, v době války a poválečné situaci, dává tomuto dílu rozměr, který současná Evropa potřebuje pro přítomnost i budoucnost.
Můžeme tato slova vyjádřit znovu a na závěr některými postřehy studentů:
• „I přesto, co všechno se mu v životě přihodilo, šel stále dopředu se svou pravdou,
láskou, odhodláním, trpělivostí a bez rozdílu. To vše ho provázelo v životě i v jeho
dílech – co ho potkalo a s jakým přesvědčením žil.“ (ŠTĚPÁNKOVÁ, 2012. In
DONOVAL a kol., 2012, s. 21).
• „Měl velký význam pro pedagogiku. Veškerých pedagogických úspěchů dosáhl láskou k bližnímu, tolerancí a dobrým příkladem, vychovával duchovními silami
k praktickému křesťanství.“ (VENTEROVÁ, 2012. In DONOVAL a kol., 2012, s. 19).
• „Bojovník, dobrý, hodný. Bez rozdílů mezi lidmi a národnostmi.“ (SPURNÁ, 2012.
In DONOVAL a kol., 2012, s. 8).
• Největší historickou událostí zřejmě byla 1. světová válka, kam se sice přihlásil jako
dobrovolník, ale zjistil, že nedokáže plně vykonávat vojenské povinnosti. Díky 1. světové válce duchovně prozřel a obrátil se k víře v Boha a stal se pacifistou. Bohu
přislíbil, že pokud přežije, zasvětí svůj život péči o děti a potřebné lidi. Válka musela
mít největší vliv na jeho život a dílo, kdyby jí neprošel, možná by k obratu v jeho víře
ani nedošlo. (OMELKOVÁ, 2012. In DONOVAL a kol., 2012, s. 4).
• Fenomén Přemysl Pitter. Pokud se zamyslíme nad osobností Přemysla Pittera v kontextu historických událostí, je zřejmé, že byl během svého života svědkem důležitých
událostí první poloviny dvacátého století. Jako přímý účastník první světové války
si uvědomil zrůdnost válečného konfliktu, což ho vrátilo ke dříve opuštěné víře
a utvrdilo v pacifismu. Začal se věnovat chudým dětem na Žižkově, studoval na Husově bohoslovecké fakultě a brzy inicioval zřízení Milíčova domu jako formu mimoškolní činnosti pro děti. Toto místo se stalo útočištěm celé řady opuštěných dětí. Od
počátku třicátých let pomáhal dětem jak z rodin německých protifašistických emigrantů, tak dětem židovským. Stejnou péči věnoval po skončení války v ozdravovnách dětem odsouvaných Němců, které zde byly vychovávány společně s dětmi
polskými, slovenskými, židovskými i dětmi z Podkarpatské Rusi. S láskou sobě vlastní se staral o všechny bez rozdílu náboženské víry či národnosti. To vše svědčí
o tom, že zůstal věrný svému přesvědčení a touze podávat ruku všem potřebným.
Dovolím si jej tedy nazvat neobyčejným, mimořádným člověkem, fenoménem
v oblasti výchovy. (HOFERKOVÁ, 2012. In DONOVAL a kol., 2012, s. 6).

4.10 ShrnutÌ a†vyhodnocenÌ
Výzkum názorů studentů sociální pedagogiky byl vytvořen jako kvalitativní analýza.
Postupovali jsme metodou tvorby trsů, vytvořených ze základních jednotek
a realizovaných na základě pěti položených otázek.
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Studenti, kteří se seznámili prostřednictvím filmu, publikací a přednášky výzkumníka (Jaroslav Balvín) se systémem teorií výchovy, jednoznačně označili Přemysla
Pittra jako sociálního pedagoga. Přitom jej označili za mnoharozměrnou osobnost, se
kterou se seznamují poprvé. Vyjádřili přesvědčení, že Pitter svým humanistickým přístupem patří mezi velké české osobnosti, o kterých by se mělo učit více.
Jeho teorii zařadili jednoznačně mezi personologicko-humanistické teorie (rozbor
těchto teorií in Miron Zelina, 2004).
Výsledky výzkumu potvrdily, že původní obrat edukace romských žáků v roce
1995 k humanistickému zdroji v idejích Přemysla Pittra, který autor Jaroslav Balvín
jako předseda Hnutí spolupracujících škol R realizoval, byl správný. V roce 1995 bylo
sté výročí narození Přemysla Pittra událostí pod patronací UNESCO, s konferencí
o Přemyslu Pittrovi a jeho díle. Organizátory bylo Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, kde je uložen archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. Následně
1.–2. prosince 1995 zorganizoval autor tohoto výzkumu Jaroslav Balvín 4. setkání
učitelů romských žáků v prostorách tohoto muzea a v Milíčově domě pod názvem
Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků. Stejnojmenný sborník, který
z tohoto setkání vzešel, položil základy humanistického pedagogického přístupu
k romským žákům, který se inspiroval evropským rozměrem Pittrova vztahu k dětem
různých národností a které se realizovaly v různých školách ČR a SR. Po nich následně probíhala další setkávání, podporovaná neziskovými organizacemi Open society
fund, Nadací rozvoje občanské společnosti a poté Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky. Sborníky z těchto setkání svědčí o tom, že tyto aktivity měly jak formu vzdělávací (vzdělání učitelů a romských pedagogických asistentů),
tak formu výzkumnou (výzkum a metavýzkum metod, které učitelé používají ve prospěch inkluze romských žáků do české a slovenské školy a následně do společnosti).
Od roku 2009 se hodnoty rozvíjené v rámci Hnutí spolupracujících škol R rozvíjejí
i v rámci Evropy (publikace, vznikající ve spolupráci s nadací PROM v Polské republice – Situation of Roma in Czech, Poland and Slovak). K tomuto trendu přistoupila
i spolupráce s Chorvatskem, Asociacií vzdělavatelů dospělých. Tato asociace plánuje
na základě výsledků ve vzdělávání učitelů romských žáků v České republice vytvořit
systém vzdělávání v romologii pro romské pedagogické asistenty a učitele romských
žáků v Chorvatsku.
Daná situace je potvrzením, že dlouhodobé, longitudinální výzkumy v rámci Hnutí R a prověřování účinnosti vzdělávacích programů měly a mají svůj smysl a své místo „na mapě pedagogiky“.
Náš text pojednává o osobnostech, které jsou moderními sociálními pedagogy a kteří
prosazovali humanistickou pedagogiku a andragogiku v evropském rozměru. Jsou to
Přemysl Pitter a Miroslav Dědič. Ačkoliv vycházejí z humanistických tradic české
historie, jejich duchovní základnu tvoří vztah k humanistické a demokratické edukaci
dětí i dospělých různých národností. Tyto osobnosti mohou být vzorem pro vychovatele, učitele a všechny profesionály, kteří pracují v oblasti mezilidských vztahů. Budeme rádi, když naše publikace, obsahující i výzkum o těchto významných osobnostech českého národa, přispěje k prohloubení nejenom znalostí, ale i schopností učitelů,
andragogů, sociálních pedagogů podílet se na ovlivňování člověka v zájmu lepšího
globálního a interkulturního světa.
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5. Aplikace dÌla P¯emysla Pittra do multikulturnÌ
pedagogiky ve vztahu k†romsk˝m û·k˘m
Přemysl Pitter a jeho sociálně pedagogická osobnost se stali inspirací českých a slovenských pedagogů, učitelů a dalších odborníků, kteří se po roce 1989 snažili vnést
do edukace romských žáků v různých typech škol demokratický a humanistický duch
školy i ve vztahu k romským žákům. I proto vznikl v roce 1992 na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav pro studium romské kultury pod vedením docenta Jiřího Vomáčky, žáka věhlasného pedagoga Václava Příhody, a následně vzniklo na základě jeho iniciativy Hnutí spolupracujících škol R, které usilovalo o hledání alternativních metod výuky a vzdělávání romských žáků. Od roku 1993
fungovalo toto hnutí i jmenovaný ústav pod vedením Jaroslava Balvína, který se snažil využít i duchovního odkazu Pittrovy pedagogiky pro aplikaci jeho idejí do oblasti
edukace Romů. Vzniklé výsledky zaujaly i chorvatskou stranu, která se snaží o využití
výsledků v práci s romskými žáky pro Chorvatsko. O tom jednala i konference v Opatii
v roce 2013: Opatie, Chorvatsko, 15.–16. Travnja (duben) 2013, Celoživotne učenje
uvedenost sustava pred kazak u Europsku uniju. Pokračování této významné konference s využitím našich zkušeností byla konfernce 14.–16. dubna roku 2014 na téma
Celoživotní vzdělávání národnostních menšin, která se konala na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A o tom, jak je možné využít naší práce
s Romy, při níž v mnohém byl inspirátorem i Přemysl Pitter, je i další část našeho
textu.

5.1 RomovÈ a†edukace v†pedagogick˝ch a†andragogick˝ch
souvislostech. N·Ërt v˝chodisek koncepce v˝uky
romsk˝ch asistent˘ ve ökol·ch v†oboru romologie
v†duchu humanistickÈ soci·lnÌ pedagogiky P¯emysla Pittra
Edukace romských žáků se neobejde bez působení pedagogického (role učitele, role
romského pedagogického asistenta ve vztahu k romskému žákovi), ani bez působení
andragogického (role vztahu učitele k rodičům romského žáka, znalost zákonitostí
života a zvyků dospělých Romů, romské kultury, historie a tzv. ROMIPEN – romství,
což je hluboká romská kultura vystupující v životě Romů jako duchovní základna
existence romského národa).
V textu chceme zdůraznit, že úspěšná edukace romských žáků a školní politika ve
vztahu k Romům se neobejde bez hlubších znalostí o romském národu, o jeho historii, kultuře a zákonitostech jeho identity a vztahů mezi majoritou a romskou minoritou. V tomto směru nabízíme chorvatským kolegům, pedagogům i andragogům, podíl
na českých a slovenských zkušenostech s edukací romských pedagogických asistentů, kteří jsou významným činitelem při zvyšování úrovně edukace romských žáků
(hledisko pedagogické) a zvyšování efektivity komunikace s rodiči romských žáků
(hledisko andragogické jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých). Duchovní východiska těchto přístupů k romským žákům i jejich rodičům vycházejí i z duchovního
odkazu „pedagogiky lásky“, rovnocenné demokratické výchovy bez ohledu na rozdílnost ras a národností, jak je rozvíjel Přemysl Pitter. A také samozřejmě i z konkrétní
44

Edukace romsk˝ch û·k˘ jako pedagogickÈ tÈma

práce a filozofie výchovy ve vztahu k romským žákům, což jsme ukázali na přístupu
Miroslava Dědiče k romským dětem i jejich rodičům v druhé kapitole této knihy.

5.2 Edukace romsk˝ch û·k˘ jako pedagogickÈ tÈma
Edukace romských žáků jako pedagogické téma je zdánlivá tautologie. Název tématu
je reakcí na některé návrhy renomovaných odborníků, kteří se snaží, aby toto téma
bylo obhajováno spíše v oblasti sociální tematiky, dokonce v rámci sociální práce.
Tam by prý podle jejich soudu nejspíš patřilo.
Já si to však nemyslím. Edukace romských žáků je téma navýsost pedagogické,
i když samozřejmě do pedagogického působení na žáka vstupuje řada sociálních, národnostních, kulturních a politických činitelů. To je však normální pedagogická zákonitost, která nemůže způsobit, aby se výchova a vzdělávání Romů řešila jako téma pouze
sociální, popřípadě pouze v sociální pedagogice či v sociální andragogice. A od začátku naší vědecké a pedagogické činnosti při hledání metod edukace romských žáků
v České republice a ve Slovenské republice tak toto téma bylo chápáno a koncipováno.
Chceme ukázat, jak je důležité edukační téma ve vztahu k romským žákům, k výuce
na různých stupních škol a také ve vztahu k romským pedagogickým asistentům, kteří
v České republice i ve Slovenské republice působí zejména v základních školách a provádějí komunikační práci mezi učitelem a romským žákem, mezi učiteli a romskými
rodiči a mezi školou a romskou komunitou v určitých místech s vysokou koncentrací
romských obyvatel. Naše práce vychází i z multikulturních východisek.68 Důležité je,
aby studenti, anebo již pracovníci ve školách i v jiných institucích, se stali profesionály, kteří provádějí vědomě autoregulaci svého výkonu.69
Instituce romských pedagogických asistentů ve školách vznikla ještě v bývalém
Československu v letech 1992–1993 jako experimentální program a existuje až dosud, i když již v oslabených parametrech. Ministerstvo školství České republiky se
staralo o zajištění edukace romských asistentů různými formami, z nichž byly nejdůležitější:
• Seznamování s romskou historií.
• Seznamování s romskou kulturou.
• Seznamování s historií vztahů mezi Romy a majoritou.
• Seznamování s otázkami romské národní a národnostní identity.
• Seznamování s metodami práce ve výuce romských žáků.
• Seznamování se základy pedagogické teorie, metodologie, didaktiky.
O způsobech i obsahu práce s romskými pedagogickými asistenty je možno psát
v této kapitole a také připravit programy práce s romskými pedagogickými asistenty,
které by mohly pro chorvatskou stranu sloužit jako inspirace pro vlastní zavedení
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O multikulturních kompetencích srov.: BALVÍN, J. Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha: Hnutí R, 2012. HLADÍK, J. Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. In: Pedagogická
orientace 2010, č. 4, s. 26–46.
HLADÍK, J., VÁVROVÁ, S. Mechanismy fungování rozvoje autoregulace učení studentů. Praha: Hnutí R, 2011.
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programů ve školách. K těmto konkrétním programům může náš text nyní sloužit jako
teoretické východisko.

5.3 Koncepce vÏdeckÈ Ëinnosti a†v˝uky v†oboru romologie
Podtitul kapitoly 5.1 zní: Náčrt východisek koncepce výuky romských asistentů ve školách v oboru romologie v duchu humanistické sociální pedagogiky Přemysla Pittra.
Romologie se studuje na českých i slovenských vysokých školách jako obor, který
obsahuje i výše zmiňovaná témata, se kterými se seznamovali romští pedagogičtí asistenti (dnes se tento termín změnil na pojem asistent učitele). V rámci tohoto oboru se
studenti seznamují nejenom s historií, kulturou a vztahy mezi majoritou a romskou
minoritou, ale i s otázkami pedagogickými (edukace romských žáků) a andragogickými
(vztah s romskými rodiči a šíře s celou romskou komunitou). V tomto směru můžeme
mnoho inspirací najít i v Pittrově vztahu k rodičům dětí, které docházely do Milíčova
domu. Pro rodiče byla organizována setkání, kde se seznamovali nenásilnou formou,
jak děti vychovávat, jak se vyrovnávat se složitými výchovnými situacemi apod. Tato
činnost je také inspirací pro práci pedagogů a asistentů s romskými rodiči dětí, které
docházejí do školy nebo se zúčastňují volnočasových aktivit v nízkoprahových klubech.
V rámci požadavků na prezentaci vlastní koncepce výuky v oboru, vytvořené na
základě výsledků naší dosavadní vědecké a pedagogické činnosti, chci představit koncepci výuky v oboru, který považuji za hraniční a potřebný i pro práci pedagoga (i pro
romského pedagogického asistenta), který je připravován na výuku žáků v základních
školách nebo jako vychovatel ve výchovných zařízeních, klubech volného času apod.
Většina romských žáků je totiž v základních školách a to jsou i ti, kteří navštěvují
speciální základní školy. Bohužel, do roku 2005 byli romští žáci převážně zařazováni
do zvláštních škol (kolem 80 procent), kde se učili spolu s handicapovanými žáky.
Byla to vysloveně diskriminace příslušníků romského národa, avšak podivně
a tvrdošíjně fungovala a byla označována dokonce za velkou pomoc pro integraci romských dětí do společnosti. Diskriminace byla i v tom, že absolventi zvláštních škol
měli omezený přístup k dalšímu vzdělávání. Nyní je situace taková, že všichni žáci
absolvují základní školy, avšak kolem 35 procent romských žáků zůstává v tzv. speciálních a praktických školách. Je to šalamounské řešení, možná i přísloví „vlk se nažral,
ale koza zůstala celá“ bychom zde mohli aplikovat, ale změny velmi rychlé se nedají
očekávat v situaci, kdy mnohé romské komunity zůstávají dlouhodobě v situaci marginalizovaných společenství jak v Čechách (tzv. ghetta), tak ve Slovenské republice
(romské osady).
Výuka oboru romologie v různých podobách a pod různými názvy je praktikována na pedagogických fakultách od devadesátých let minulého století. A její výhoda
a potřeba je dána tím, že může zahrnovat širší determinanty ovlivňující edukaci romských žáků, než jsou determinanty pouze jazykové a kulturní (těmi se zabývá tzv.
romistika). Ve své koncepci výuky chci zvýraznit aspekty sociální a kulturní, jazykové, historické, antropologické, etické a filozofické.
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5.4 ProË romologie a†ne romistika
Pro přípravu budoucích učitelů, ale i jiných odborníků jako jsou andragogové, sociální pracovníci, zdravotníci a také romští pedagogičtí asistenti apod., by mohla jako
přijatelná nabídka zaznít výuka romistiky. Avšak tento obor je speciální, úzce se zaměřuje na romský jazyk a kulturu, historii a další aspekty tématu „Romové“. Ty jsou
studovány v rámci tohoto hlavního zaměření studia. Hlavní místo, kde se romistika
studuje od roku 1990 především zásluhou významné romistky Mileny Hübschmannové, je Univerzita Karlova, katedra indologie, na níž je i oddělení romistiky.
Romologie oproti romistice zkoumá otázku romských komunit a jejich místa
v rámci společnosti šíře, v mnoha aspektech, nejenom jazykových. Její studium může
poskytnout učiteli či jinému odborníkovi ve společenských vědách (technické nevyjímaje) základnu pro porozumění situaci Romů a vztahů mezi nimi a majoritou. To vytváří možnost, aby student, budoucí učitel či jiný odborník, a také romský pedagogický
asistent, který má předpoklad setkávat se ve své praxi s romskými komunitami, pochopil lépe situaci romského žáka ve škole, situaci romského klienta v sociálních službách, situaci napjatých vztahů mezi Romy a majoritou v oblasti právní, ve sféře státní
správy a samosprávy apod.
Obor romologie chápeme (respektujíce názvy různých jiných předmětů, které jsou
na našich pedagogických školách vyučovány jako většinou výběrové předměty) jako
hraniční obor pedagogiky, sociální práce, andragogiky, který pomáhá budoucím učitelům seznámit se s citlivou otázkou vztahů mezi Romy a majoritou, pomáhá osvojit
si základy romské kultury, historie, národnostních aspektů, specifik vývoje a sociálního
zázemí romského dítěte a jeho rodiny a také pedagogické aspekty práce s romskými
žáky. Klasická romologie se učí v rámci sociální práce na Univerzitě Konštantína v Nitre
na Ústavu romologických štúdií. Je to bývalá Katedra romské kultury, která funguje
již od začátku devadesátých let.
Za zakladatele romologie považujeme Františka Štampacha, který se zabýval
studiem Romů (dobově Cikánů) v bývalé Československé republice (1918–1938)
z nejširších aspektů. Z hlediska pedagogického je významná Štampachova kniha z roku
1933 Dítě nad propastí.70 Zde vymezuje i dítě cikánské jako dítě „ohrožené“. Ale
nehledá důvody v jeho mentální „nedostatečnosti“, mentální zaostalosti, ale především v sociálních a historických podmínkách. Přerušit dlouhodobý kruh neúspěšnosti
romského dítěte podle Františka Štampacha může a musí sociálně pedagogická práce
a ochota učitele a ostatních žáků i majoritních rodičů romské dítě přijmout, respektovat jeho sociální a historickou situaci a úměrně k tomu je začleňovat do společnosti
jako rovnoprávného občana. V současné době tuto tendenci vystihuje nejlépe pojem
inkluze.71 Romský žák je často žákem se speciálními výchovnými a vzdělávacími
potřebami. A tak by měla přistupovat k němu škola i učitelé. Romští pedagogičtí asistenti, sociální pedagogové a andragogové v tomto procesu mohou sehrát významnou
70
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ŠTAMPACH, F. Dítě nad propastí. Praha, 1993.
KURINCOVÁ, V., TURZÁK, T. Príprava budúcich učiteľov na vyučovanie v podmienkach inkluzívnej školy v kontexte formovania hodnotového systému vysokoškolákov. In: SIROTOVÁ, M. (eds.)
Hodnoty a ich odraz vo vysokoškolskom vzdelávaní : Pedagogika Actualis II., Trnava: Univerzita sv.
Cyrila a Metoda, 2011, s. 109–120.
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roli. „Nový pojmový aparát rešpektuje jedinečnosť a výnimočnosť žiaka so špeciálnymi potrebami. Problematika humanistickej edukácie by mala byť preto integrálnou
súčasťou bežnej školy a zároveň tak súčasťou edukácie detí so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami. Každý pedagóg s humanistickým prístupom by mal vedieť
k inakostiam vyskytujúcim sa v bežnom výchovno-vzdelávacom procese pristúpiť, zaujať správne stanovisko a rešpektovať individualitu detí vyžadujúcich špeciálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť.“72
Pedagogické hledisko je komunikací s romskými rodiči doplňováno hlediskem andragogickým. Ačkoliv učitel není andragog, ale pedagog, přesto by měl znát zásady
komunikace s dospělými, které v dané pedagogické situaci reprezentují romští rodiče. Jak píše přední slovenský odborník v oboru inkluzivní pedagogiky a komunikace
s rodiči žáků jako efektivního prostředku při výchově a vzdělávání Tomáš Turzák,
„jednou z fáz životného cyklu rodiny je vstup dieťaťa do školy. Rodičov aj deti čakajú
nové úlohy a povinnosti. Ak je dieťa „inaké“, výnimočné, situácia si vyžaduje ešte
viac pozornosti. Nielen pri vstupe dieťaťa do školy, ale už pri samotnom procese rozhodovania o segregovanej alebo integrovanej ceste školovania by mali rodičia
a odborníci dobre poznať práva a povinnosti rodičov. Tie súvisia s ich novou rolou
rodiča školopovinného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.“73
Uvedené přístupy jsou v současné době aktuální. A mají základ i v myšlenkách
Františka Štampacha, humanisty a zakladatele romologie, který se zabýval potřebou systematické edukace romských žáků již v období mezi dvěma světovými válkami. Z myšlenky Františka Štampacha (a nejen jeho – viz dále) se stal jeden z teoretických zdrojů mé vědecké práce při rozvíjení systematického a dlouhodobého výzkumu
ve školách s pozitivními zkušenostmi s výukou romských žáků.
Druhým významným zdrojem, zejména pedagogickým, jsou práce Miroslava Dědiče, které vycházejí z jeho vlastní úspěšné práce s romskými žáky po druhé světové
válce. V roce 1950 založil v Květušíně na Šumavě první romský internát pro romské žáky. Tyto zkušenosti zúročil v praktické komunikaci s romskými dětmi (práce
pedagogická), jejíž přirozenou a nezbytnou součástí byla komunikace s rodiči romských žáků (práce andragogická).74
Při zpracování koncepce výuky romologie nelze samozřejmě opominout romistiku, jejíž zakladatelkou byla Milena Hübschmannová. Kromě jazyka jako hlavního
oboru, jehož základy by se měly i v romologii vyučovat, jsou pro poznání specifik
romského národa, soustředěných pod pojem ROMIPEN (ROMSTVÍ), hodnotné její
práce jako:
75
• Šaj pes dovakeras – Můžeme se domluvit (Hübschmannová, 1994),
72
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TURZÁK, T., SZABADOSOVÁ, S. Nové pojmy, nové prístupy, nová výchova. In: Rodina a škola:
mesačník pre rodičov a učiteľov. č. 1, roč. 57, 2009, s. 12–13.
TURZÁK, T. Práva a povinnosti rodičov výnimočného dieťaťa v kontexte kooperácie rodiny a školy.
In: Klíma školy v 21. storočí. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : PF
UMB, Centrum vzdelávania doktorandov, 2008, s. 172–175.
O pedagogické i andragogické práci Miroslava Dědiče viz BALVÍN, J. a kol. Romové a jejich učitelé.
Sborník z 12. setkání Hnutí R. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1999.
HÜBSCHMANNOVÁ, M. Šaj pes dovakeras – Můžeme se domluvit. Olomouc: Univerzita Palackého,
1994.
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• Goďaver lava phure Romendar – Moudrá slova starých Romů – soubor romských
76
přísloví (1991),
• Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou – z vyprávění romské spisovatelky Eleny
77
Lackové (Lacková, 1997).
Třetím významným zdrojem našeho přístupu k edukaci romského žáka je život
a dílo českého sociálního pedagoga Přemysla Pittra (1895–1976). V době stého výročí
jeho narození, které bylo vyhlášeno jako mezinárodní výročí UNESCO, byla uspořádána v Muzeu J. A. Komenského velká konference a následně jsme spolu s dalšími učiteli romských dětí uspořádali v rámci organizace Hnutí spolupracujících škol R (Hnutí R) konferenci, která se věnovala pedagogickému a etickému odkazu tohoto sociálního
pedagoga a možnostem využití jeho multikulturního evropského díla pro edukaci romských žáků. Sborník, který z této konference vzešel, se jmenoval: Přemysl Pitter
a multikulturní výchova romských žáků. Sestavil Jaroslav Balvín, 1996.78

5.5 HnutÌ spolupracujÌcÌch ökol R (HnutÌ R) jako ökola
nebo jako vÏdeck· ökola?
V otázkách komise na mé přednášce pro odbornou veřejnost dne 10. 10. 2012 v Brně
zazněla otázka: „Mluvíte o škole Hnutí R, jindy zase o vědecké škole Hnutí R. Jaká
je v tom souvislost nebo zákonitost?“ Zřejmě mně tázající chtěl naznačit, abych vyjádřil vědeckou hodnotu činnosti Hnutí R, organizace, která sdružuje učitele romských
žáků a další odborníky, kteří se zabývali a zabývají edukací romských žáků od roku
1992 až do současnosti.
Odpověděl jsem na tuto otázku stručně: „Škola Hnutí R je platformou, na jejímž
základě byla realizována vědecká škola Hnutí R.“ Je to dlouhodobá, longitudinální
a systémová vědecká analýza progresivních metod práce s romskými žáky v českých
a slovenských školách zejména v devadesátých letech minulého století. Výstupy této
analýzy, prováděné v letech 1994–2001 v různých školách základních, zvláštních a posléze i vysokých jsou uloženy v devatenácti sbornících Hnutí R, redigovaných mou
osobou. V nich je uložen výsledek různých výzkumů a také vědeckých výzkumů mých,
které se týkají edukace romských žáků a determinant, které tuto edukaci ovlivňují. Na
tuto analýzu navazují dva další systémy konferencí, které analyzují začlenění romské
národnostní menšiny do systému dalších národnostních menšin a zaměřují se na analýzu edukace ve vztahu k národnostním menšinám:
76
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Goďaver lava phure Romendar – Moudrá slova starých Romů – soubor romských přísloví. Praha,
1991.
LACKOVÁ, E. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha: Triáda, 1997.
Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků (Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání).
4. setkání Hnutí R. V Praze 1.–2. prosince 1995. Sestavil Jaroslav BALVÍN. Ústí nad Labem: Hnutí R,
1996.
BALVÍN, J. 1996. Filozofie a etika Hnutí spolupracujících škol R. In: Přemysl Pitter a multikulturní
výchova romských žáků (Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). 4. setkání Hnutí R. V Praze 1.–2.
prosince 1995. Sestavil Jaroslav BALVÍN. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996, s. 6–8.
BALVÍN, J. 1996. Etický odkaz Přemysla Pittra. In: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských
žáků (Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). 4. setkání Hnutí R. V Praze 1.–2. prosince 1995.
Sestavil Jaroslav BALVÍN. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996, s. 30–37.
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• Setkávání národnostních menšin na Magistrátě hlavního města Prahy v letech
1998–2006.
• Systém konferencí InteRRa, konaných od roku 2008 do současnosti. Tyto konference nabývají evropského významu svým pokračováním v Chorvatsku, Polsku i na
Slovensku a v Maďarsku.
Tyto konference InteRRa jsou vždy spojeny s dalším pokračováním setkávání Hnutí
spolupracujících škol R (Hnutí R), které bylo postaveno také na duchovních základech
vytvořených Přemyslem Pittrem. Od roku 2011 jsou tyto konference pořádány jako
hlavním odborným garantem Ústavem pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Významná výroční konference InteRRa 20 a 40.
setkání Hnutí R v Zlíně a v Praze ve dnech 19.–22. března 2013 se konala za účasti
chorvatských kolegů z andragogické asociace, pod vedením profesora Zvonimira
Ercega, předsedy chorvatské asociace andragogů a doktora Zvonimira Kotarace právě
ve Zlíně na Ústavu pedagogických věd FHS UTB. Tato konference naznačila možnosti další spolupráce a tvorby programů pro učitele, andragogy a romské pedagogické
asistenty, které mohou využít zkušenosti české a slovenské strany, kde tato příprava
probíhá již od začátku devadesátých let.
Jako doklad rozšiřování mezinárodního významu těchto konferencí uvedeme přehled jejich realizace od roku 2013 s výhledem do dalších dvou let, jak jsou uváděny
v přehledu akcí Ústavu pedagogických věd FHS UTB ve Zlíně.79

5.6 Organizov·nÌ mezin·rodnÌch vÏdeck˝ch konferencÌ
pod n·zvem InteRRa
Na každé konferenci je Ústav pedagogických věd hlavním organizátorem, ve spolupráci s dalšími aktuálními institucemi. Personálně je ústav zastoupen na těchto konferencích ředitelem ústavu Mgr. Jakubem Hladíkem, PhD. a doc. PhDr. Mgr. Jaroslavem Balvínem, CSc.
InteRRa 20: 19.–23. 3. 2013. Zlín, Ústav pedagogických věd FHS UTB, Magistrát města Zlína, Zlínský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha.
Mezinárodní vědecká konference s účastí 45 delegátů Andragogické asociace ze Zagrebu, Chorvatsko. Téma: Andragogika a minority v edukační, sociální a zdravotnické
práci. Setkání mezinárodního vědeckého výboru Hnutí R: Česko, Slovensko, Polsko,
Chorvatsko.
InteRRa 21: 24.–26. 9. 2013. Hrušov, Slovensko. Mezinárodní vědecká konference. S účastí polské strany Fundacja PROM, Wroclaw – 45 delegátů, s výjezdem do
maďarské obce Rimoc. Téma: Andragogika a Romové.
InteRRa 22: 24.–25. 10. 2013 Šluknov. Mezinárodní vědecká konference. 1/3
účast německých, polských a slovenských delegátů. Téma: Romové, školství a interetnické vztahy v ČR, SR, PR, Chorvatsku (obecně a ve šluknovském výběžku) v edukačních, sociálních a zdravotnických souvislostech (andragogický a pedagogický
rozměr).
79

Přehled akcí ústavu v roce 2013 (akce jiné, než které jsou uvedeny na webových stránkách FHS pod
odkazem Konference a přednášky).
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InteRRa 23: 14.–16. 4. 2014 Opatie Chorvatsko. Mezinárodní vědecká konference evropského charakteru. Téma: Celoživotní vzdělávání národnostních menšin
v Chorvatsku a jiných zemích Evropy.
InteRRa 24: konec dubna 2014, Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice. Mezinárodní vědecká konference.
InteRRa 25: listopad 2015 Slezská univerzita v polském Těšíně. V přípravě.

5.7 K†teoretick˝m v˝chodisk˘m vÏdeckÈ Ëinnosti
a†koncepce v˝uky v†oboru romologie
V letech 1993–1996 jsem vedl na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem Ústav pro studium romské kultury v Ústí nad Labem. Začátek činnosti na Ústavu
pro studium romské kultury byl ve znamení výzkumných grantů, ve kterých jsem
byl hlavním řešitelem. Cílem bylo ve svém širším spektru analyzovat úspěšnost učebních materiálů na 16 severočeských školách s vysokou koncentrací romských žáků.
Témata těchto grantů i zkušenosti z jejich realizací sloužily a mohou sloužit i nadále
v nových podmínkách Evropské unie, v níž je Chorvatsko již členem a partnerem
i České republiky a Slovenské republiky, také pro koncipování programů pro výuku
učitelů a romských pedagogických asistentů, pro přípravu grantů v rámci evropských
fondů atd. Otvírá se zde možnost efektivní spolupráce s chorvatskými kolegy, podpořená dosavadní dobrou spoluprací s polskými kolegy a Slezskou univerzitou v Cieszině,
a ve spolupráci širší, evropské.

5.8 V˝zkumnÈ granty garantovanÈ Jaroslavem BalvÌnem
na ⁄stavu pro studium romskÈ kultury Univerzity Jana
Evangelisty PurkynÏ v†⁄stÌ nad Labem v†letech 1993ñ1996
• Multikulturní výchova učitelů romských žáků. Poskytovatel: Fond rozvoje vysokých škol. Č. projektu 0734. Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
na Labem. Rok řešení 1993. Řešitel Jaroslav Balvín, vedoucí Ústavu pro studium
romské kultury. Projekt úspěšně obhájen.
• Program multikulturního vzdělávání romského etnika v severních Čechách.
Poskytovatel: Fond rozvoje vysokých škol. Č. projektu 0303. Příjemce: Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem. Rok řešení 1994. Řešitel Jaroslav Balvín, vedoucí Ústavu pro studium romské kultury. Projekt úspěšně obhájen.
• Rozvíjení romské identity prostřednictvím multikulturní výchovy na školách
severočeského regionu. Poskytovatel: Fond rozvoje vysokých škol. Č. projektu 0448.
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem. Rok řešení 1995.
Řešitel Jaroslav Balvín, vedoucí Ústavu pro studium romské kultury. Projekt úspěšně obhájen.
• Další vzdělávání učitelů národních škol v Severních Čechách v oboru romistika. Poskytovatel: Fond rozvoje vysokých škol. Č. projektu 1054. Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem. Rok řešení 1996. Řešitel Jaroslav
Balvín, vedoucí Ústavu pro studium romské kultury. Projekt úspěšně obhájen.
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• Překonávání bariér, které komplikují romským studentům studium na VŠ. Poskytovatel: Fond rozvoje vysokých škol. Č. projektu 0698. Příjemce: Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem. Rok řešení 1996. Řešitel Jaroslav Balvín,
vedoucí Ústavu pro studium romské kultury. Projekt úspěšně obhájen.
Teoretická východiska dlouhodobého systémového výzkumu, který sloužil jako
vědecké východisko činnosti Hnutí R a je také východiskem našeho návrhu na koncepci výuky Romologie pro učitele, andragogy i romské pedagogické asistenty, byla
položena třetím setkáním Hnutí spolupracujících škol R na základní škole MostChanov, ze kterého vznikl první sborník Hnutí R: Bariéry a negativní jevy v životě
a vzdělávání Romů.80
Výsledky výše jmenovaných výzkumných grantů byly koncentrovány do tohoto
sborníku i do dalších sborníků ze setkávání učitelů a odborníků na různých školách
s vysokou koncentrací romských žáků. Objektem zkoumání byli:
• samotné školy, začleněné v Hnutí R,
• učitelé a jejich metodické postupy při edukaci romských žáků,
• romští intelektuálové a aktivisti, kteří vyjadřovali ve sbornících své vlastní návrhy
na používání metod výuky a na přístupy k romským komunitám,
• specialisté, vědci, kteří vystupovali se svými výzkumy v rámci setkávání ve školách,
• efektivita používání zahraničních alternativních metod ve výuce romských žáků,
• efektivita používání domácích metod výuky v českých školách,
• efektivita zapojování romských kulturních hodnot do výuky a do volnočasových
aktivit.
Význam takto pojatého, podle mne unikátního dlouhodobého a systémového výzkumu, jsme v předmluvě prvního sborníku vyjádřili následujícími slovy: „Hnutí spolupracujících škol R považuji za původní český vklad do řešení problematiky výchovy
a vzdělávání Romů i v rámci evropského kontextu. Hnutí usiluje o spojení tradic české
pedagogiky (J. A. Komenský, František Štampach, Přemysl Pitter a další) s reformními
proudy evropské pedagogiky (waldorfské školství, jenský plán, freinetovské hnutí
apod.). Kromě toho se nezavírá před žádným výchovně vzdělávacím humanistickým
systémem a jeho zkušenostmi, který se zaměřuje na rozvoj svébytné kultury a identity
romského národa jako prvotního předpokladu integrace na základě demokratických
principů společenského systému. Přitom se neuzavírá pouze do takto vymezených hranic a směřuje k rozvoji multikulturalismu evropského a konec konců celosvětového
charakteru, globální výchově.“81
K dalším teoretickým východiskům, které byly položeny pro rozvoj Hnutí R a následně i pro koncepci vědecké činnosti a výuky v oboru romologie, patří následující
zjištění:
• demokratizace a humanizace ve školách té doby probíhala ve srovnání s českými
žáky daleko pomaleji než u žáků romských,
• přetrvávaly asimilační tendence jako řečové, jazykové a kulturní bariéry rozvoje
romských žáků,
80

81

BALVÍN, J. a kolektiv. Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů. 3. setkání Hnutí R v 5. ZŠ
Most-Chanov 28.–29. dubna 1995. Ústí nad Labem: 1996. ISBN 80-902149-1-6.
BALVÍN, J. a kolektiv. Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů. 3. setkání Hnutí R v 5. ZŠ
Most-Chanov 28.–29. dubna 1995. Ústí nad Labem: 1996, s. 4.
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• romské děti navštěvovaly 28krát častěji zvláštní školy než děti české,
• projevovaly se ve velké intenzitě v důsledku zostřujícího se společenského klimatu
82
ve vztahu k Romům rasové a xenofobní konflikty.
Zkoumáním alternativních evropských reformních systémů jsme dospěli k poznatku, že také ve vztahu k romským žákům je zapotřebí vytvořit „vědomě organizované sítě škol založených na určitých filozoficko-pedagogických idejích.“ Této zjištěné zkušenosti využilo programově i Hnutí R, založené shodou okolností ve stejné
době jako Česká asociace pedagogického výzkumu.83 Vytvoření této platformy se
stalo prostorem pro výzkum ve školách i na úrovni širší vzdělávací politiky vlády
a samospráv ve vztahu k edukaci Romů. K tomu jsme se o funkci Hnutí spolupracujících škol R v úvodu k první analýze ve formě sborníku vyjádřili následujícími tezemi:
1. „Jde o propojení škol, učitelů a konec konců i žáků do určité sítě, na jejímž základě
se vytvářejí profesní a mezilidské vztahy, které pomáhají překonávat izolovanost,
osamocenost při řešení problémů.
2. Jde o rychlejší tok informací a jejich aplikaci do praxe škol.
3. Získáním evropského charakteru dojde k užší a plodnější výměně zkušeností mezi
západním a východním pojetím řešení otázky vzdělávání romských dětí.
4. Dalším důvodem je vytváření alternativního systému, který by mohl napomoci i při
84
směrech oficiální školské politiky.“
Již v začátcích činnosti učitelů romských žáků a dalších zainteresovaných odborníků jsme usilovali dát našim snahám evropský rozměr. V současnosti se naše snažení
naplňuje spoluprací s polskou organizací Fundacja PROM a nyní se otevírá velmi
zajímavá a nosná spolupráce s chorvatskou asociací andragogů pod vedením profesora Zvonimira Erzega. Pro tuto organizaci můžeme ve spolupráci s chorvatskými odborníky připravit program přípravy romských pedagogických asistentů, jehož obsah
bude postaven na analýze výstupů z výzkumů publikací vzniklých ze setkávání Hnutí
spolupracujících škol R v České republice a Slovenské republice. V našem textu uvedeme metodu, jak budeme v tomto výzkumu postupovat. Použijeme k tomu první dva
sborníky ze třetího a čtvrtého setkání Hnutí R, které budeme analyzovat formou přehledové studie.
Přehled výzkumných sond do edukace romských žáků v ZŠ Most-Chanov
(ve sborníku Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů)
Texty Jaroslava Balvína
BALVÍN, J. Předmluva, s. 2–7.
BALVÍN, J. Smysl a význam Hnutí spolupracujících škol R při překonávání kulturních, sociálních a morálních bariér při výchově a vzdělávání romských žáků, s. 20–25.
BALVÍN, J. Divadlo Romathan, s. 51–52.
82
83

84

Tamtéž, s. 4–5.
PRŮCHA, J. 20 let České asociace pedagogického výzkumu: Historie a výzvy současnosti. In: Pedagogická orientace, roč. 22/4 2012, s. 596–607.
BALVÍN, J. a kolektiv. Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů. 3. setkání Hnutí R v 5. ZŠ
Most-Chanov 28.–29. dubna 1995. Ústí nad Labem: 1996, s. 5.
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Texty učitelů školy
KŘIVÁNKOVÁ, Ludmila. Vzpomínky na zrod chanovské školy, s. 8–10.
PLUTINSKÁ, Erika. Zkušenosti s přípravnými ročníky v 5. ZŠ Chanov, s. 16–19.
Texty odborníků
BAJGEROVÁ, Eva. Postoje adolescentů k Romům, s. 36–38.
DOBŠÍKOVÁ, Eva. 5. ZŠ v Mostě-Rudolicích aneb pověstný Chanov, s. 13–15.
HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Bariéry ve vzdělávání romských dětí, s. 35.
KAMIŠ, Karel. Základní škola – jazyk školy a řeč dítěte. Jazyková výchova a vzdělávání
v mladším školním věku (překonávání komunikačních bariér ve výchově a vzdělávání
romských žáků), s. 26–31.
MELICHAR, Jan. Doplňující pracovní sešity matematiky pro Hnutí spolupracujících
škol R, s. 32.
ZEMAN, Viliam. Metodické usmernenie na otvorenie nultých ročníkov ZŠ pre deti
z jazykovo a sociálne znevýhodneného prostredia, s. 39–50.

5.9 K†pedagogick˝m, filozofick˝m a†etick˝m v˝chodisk˘m
vÏdeckÈ Ëinnosti a†koncepce v˝uky v†oboru romologie
Výše uvedený sborník ze setkání v Mostě-Chanov pochází z místa, které se stalo problémovým jako romské sídliště. Ale uprostřed tohoto sídliště byla fungující škola pro
333 romských žáků, která byla dobře vedena a fungovala ve smyslu humanistického
působení na romské žáky, ve smyslu optimistického pedagogického přístupu k těmto
dětem, ve smyslu spolupráce s romskými rodiči. A nedávné jednání senátu České republiku tuto zkušenost potvrdilo i v roce 2013. Tedy realizoval se zde jak pedagogický
systém, tak systém andragogický. Andragogika se projevila nejenom v komunikaci
učitelů s rodiči, ale i v samotném školení učitelů prostřednictvím kurzů, a také uspořádáním 3. setkání Hnutí R. Ukázalo se, že tato setkání ve formě seminářů a konferencí
na různých typech škol jsou výraznou metodou k rozšiřování vědomostí o romské kultuře, historii, o pedagogických i andragogických přístupech k romským komunitám.85
Ale každý směr, který má určitý cíl, a tím byla humanizace a demokratizace vzdělávání romských žáků v českých a slovenských školách, musí mít i svoji silnou ideovou, morální základnu. A tu nám dala osobnost sociálního pedagoga Přemysla Pittra. O jeho interkulturních ideách pedagogického působení na člověka jsme uspořádali
další konferenci, z níž vyšel sborník, který považuji za duchovní základnu spolupráce
s romskými komunitami, s romskými dětmi a dospělými. Sborník nese název: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků (Cesty k překonávání bariér ve
vzdělávání).86
85

86

A že tato tradice progresivního a humanistického přístupu k romským žákům přetrvává i nadále, uvedla
na zasedání Senátu na konci roku 2013 k důležitému evropskému dokumentu ve vztahu k Romům
jako dobrý příklad jedna ze senátorek, když uvedla dobré postupy v pedagogické práci s romskými
dětmi právě na Chanovském sídlišti.
Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků (Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání).
4. setkání Hnutí R v Praze 1.–2. prosince 1995. Sestavil Jaroslav BALVÍN. Ústí nad Labem: Hnutí R,
1996. ISBN 80-902149-0-8.
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Pro účely přípravy výukových programů pro romské pedagogické asistenty v Chorvatsku, o něž jsem byl požádán asociací andragogů v Chorvatsku, ukážu postup, jak
bude připravován návrh obsahu kurzů. Nebude vymýšlen a priori z hlavy nebo na základě opisování již realizovaných kurzů na školách v České republice a ve Slovenské
republice. Bude použit způsob, na jehož základě metodou abstrakce, analýzy a následné
syntézy témat, která byla probírána na jednotlivých setkáváních učitelů romských dětí
v rámci Hnutí R, bude vytvořen souhrn otázek, které bude možno probírat v kurzech
na různých úrovních jako nosná témata, která pomohou reálně romským pedagogickým asistentům v Chorvatsku v prohloubení jejich přípravy na práci asistentů učitele
v chorvatských školách. Následující tabulka podává přehled výzkumných linií, které
jsou analýzou prvních dvou publikací Hnutí R:
• Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů (v tabulce: BARIÉRY).
• Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků (v tabulce PŘEMYSL PITTER).
Tento přehled obsahu obou sborníků, jednotlivých odborníků, je základem
a výchozím materiálem pro další hlubší a strukturovanější sondy do možnosti vytváření přednášených témat pro učitele a romské pedagogické asistenty o pedagogickém,
sociálním, interetnickém, psychologickém a filozoficko-etickém rozměru edukační
práce ve školách s převahou romských žáků.

5.10 Linie v˝zkumn˝ch anal˝z
Výzkum pedagogický

Výzkum sociální,
interetnický, psychologický
a filozoficko-výchovný

Výzkum kulturní

BARIÉRY
Balvín, J. Předmluva
(Smysl činnosti Hnutí R).
In Balvín, Bariéry, 1996,
s. 2–7.

BARIÉRY
Balvín, J. Smysl a význam
Hnutí spolupracujících škol
R při překonávání
kulturních, sociálních
a morálních bariér při
výchově a vzdělávání
romských žáků. In Balvín,
Bariéry, 1996, s. 20–25.

BARIÉRY
Hübschmannová, M.
Osobnosti romské kultury
ve světě a ČR a SR.
In Balvín, Bariéry…, 1996,
s. 55–58.

Křivánková, L.
Základní škola v Chanově
se představuje. In Balvín,
Bariéry, 1996, s. 8–10.

Sukama, F.
Zvláštnosti a podobnosti
interetnických vztahů
v Zaire. In Balvín, Bariéry,
1996, s. 33–34.

Balvín, J.
Divadlo Romathan.
In Balvín, Bariéry…, 1996,
s. 51–52.

Práce našich žáků.
In Balvín, Bariéry, 1996,
s. 11–12.

Hübschmannová, M.
Bariéry ve vzdělávání
romských dětí. In Balvín,
Bariéry, 1996, s. 35.

Novobilský, V., Balvín, J.
Diplomy Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně.
In Balvín, Bariéry…, 1996,
s. 59–61.

55

Aplikace dÌla P¯emysla Pittra do multikulturnÌ pedagogiky ve vztahu k romsk˝m û·k˘m

Dobšíková, E.
5. ZŠ v Mostě-Rudolicích
aneb pověstný Chanov.
In Balvín, Bariéry, 1996,
s. 13–15.

Bajgerová, E.
Postoje adolescentů
k Romům. In Balvín,
Bariéry, 1996, s. 36–38.

PŘEMYSL PITTER
Machková, E.
K základům tvořivé
dramatiky. In Přemysl
Pitter…, 1996, s. 81–85.

Plutinská, E.
Zkušenosti s přípravnými
ročníky v 5. ZŠ Chanov.
In Balvín, Bariéry, 1996,
s. 16–19.

PŘEMYSL PITTER
Goral, L. Výchova
a vzdělávání romských
žáků jako společenský
úkol. In Přemysl Pitter,
1996, s. 5.

Strašík, J.
Dramatická výchova
v dnešním školství a její
místo v multikulturním
prostředí. In Přemysl
Pitter…, 1996, s. 86–88.

Kamiš, K.
Základní škola – jazyk
školy a řeč dítěte.
Jazyková výchova
a vzdělávání v mladším
školním věku (Překonávání
komunikačních bariér
ve výchově a vzdělávání
romských žáků). In Balvín,
Bariéry, 1996, s. 26–31.

Balvín, J.
Filozofie a etika Hnutí
spolupracujících škol R.
In Přemysl Pitter, 1996,
s. 6–8.
Klíma, P.
Romové – zkušenosti
z psychologické praxe.
In Přemysl Pitter, 1996,
s. 16–18.
Melichar, J. Doplňující
Flídrová, S. Interetnické
pracovní sešity matematiky vztahy, Pitter a Ferdinand
pro Hnutí spolupracujících Krch. In Přemysl Pitter,
škol R. In Balvín, Bariéry,
1996, s. 19–21.
1996, s. 32.

Kozielová, M., Burá, B.,
Lundová, M.
Zvláštní škola hraje
divadlo.
In Přemysl Pitter…, 1996,
s. 89–91.

Zeman, V. Metodické
usmernenie na otvorenie
nultých ročníkov ZŠ pre
deti z jazykovo a sociálno
znevýhodneného prostredia
(Návrh). In Balvín, Bariéry,
1996, s. 39–50.

Emanuel, L. Muzeum
J. A. Komenského v Praze
v roce 100. výročí narození
Přemysla Pittra. In Přemysl
Pitter, 1996, s. 22–24.

Preussová, M.
Hodnoty, které mohou
inspirovat.
In Přemysl Pitter…, 1996,
s. 92–94.

PŘEMYSL PITTER
Meisnerová, I.
Čtvrté setkání „Hnutí R“
na Fakultní základní škole
Havlíčkovo náměstí 300.
In Přemysl Pitter, 1996,
s. 13–15

Vzpomínka na Tomáše
Pasáka, zesnulého ředitele
Pedagogického muzea
J. A. Komenského v Praze.
In Přemysl Pitter, 1996,
s. 25–26.

Zimula, A.
O romské písni.
In Přemysl Pitter…, 1996,
s. 99–101.

Sedláčková Blanka.
(O systému edukace
Přemysla Pittra).
In Přemysl Pitter, 1996,
s. 38–43.

Moserová, J.
Rok Přemysla Pittra.
In Přemysl Pitter, 1996,
s. 29.

Romské písně zpívané
dětmi a zachycené Aloisem
Zimulou na 4. Setkání
Hnutí R. In Přemysl
Pitter…, 1996, s. 105–121.
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Šupčík, R. Dítě a svět.
In Přemysl Pitter…, 1996,
s. 92–94.
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Mann, Arne B.
Motivácia – základný
predpoklad úspešného
vzdelávania romských
žiakov. In Přemysl Pitter,
1996, s. 47–62.

Balvín, J.
Etický odkaz Přemysla
Pittra.
In Přemysl Pitter, 1996,
s. 30–37.

Hry tvořivé dramatiky.
In Přemysl Pitter…, 1996,
s. 122–123.

Dědič, M.
I malý krok kupředu je
lepší, než přešlapování na
místě. In Přemysl Pitter,
1996, s. 63–69.
Balabánová, H.
VZDĚLÁVACÍ
KONCEPCE Soukromé
základní školy Přemysla
Pittra. In Přemysl Pitter,
1996, s. 70–78.

Současnost vychází z minulosti. Ani edukace romských žáků není výjimkou. Podobně jako celá pedagogická věda stojí na ideách a praxi našich předchůdců, také
práce s romskými dětmi ve škole stojí na zkušenostech minulých generací učitelů,
kteří se snažili vyrovnávat s handicapem romských žáků a usilovali o vytváření efektivních metod výuky založených především na humanistické pedagogice. Symbolicky
byla jedna ze škol, která se zabývala demokratickou a humanistickou výchovou romských žáků od roku 1990, nazvána Církevní základní škola Přemysla Pittra
v Ostravě.
V devadesátých letech minulého století byl vytvořen pedagogický směr, který byl
založen právě na tomto duchovním přístupu k romským žákům a k romským komunitám. Nazýval se a dosud se nazývá (v roce 2014 přeměněn podle nového zákona z občanského sdružení na registrovaný spolek) Hnutí spolupracujících škol R (zkráceně
Hnutí R) a jeho práce je využitelná i pro současnost. Text, který se skromností a pokorou jako představitel tohoto směru a předseda Hnutí R předkládám i chorvatským
odborníkům i naší širší veřejnosti, čtenářům této monografie, je východiskem pro hlubší
zpracování programů andragogické přípravy (používá se našimi odborníky i termín
andragogická propedeutika jako prostředek celoživotní přípravy učitelů) dospělých
profesionálů: učitelů a romských pedagogických asistentů ve školách s převahou romských žáků. Formou přehledové studie je analyzován obsah dvou prvních sborníků
Hnutí R. Na základě této analýzy je možno dále hlouběji specifikovat a strukturovat
obsah textů učitelů a dalších odborníků, a na základě této následné přehledové analýzy, zpracované formou abstraktů jednotlivých textů a jejich hlubší analýzou, bude
možno vypracovat první okruhy otázek, které budou sloužit jako základna pro přípravu programu edukace romských pedagogických asistentů a učitelů. Tak je aplikován
duchovní odkaz pedagogiky Přemysla Pittra, a také Miroslava Dědiče, o nichž pojednává naše monografie, i do současnosti a budoucnosti edukace romských žáků a andragogických přístupů k dospělým Romům v romských komunitách.
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6. Soci·lnÌ pedagogika a†pedagogovÈ v†ohnisku
r˘znorod˝ch pohled˘ odbornÌk˘ souËasnosti
V současné době je potřebné, abychom prezentovali historické osobnosti sociální pedagogiky nejenom z jednoho úhlu pohledu, ale z pohledů různých současných expertů. Každý z nich podle svého oboru akcentuje mnohorozměrnost jeho osobnosti, rozměr jiný, než je obvyklé u jeho kolegů. Vše je to v závislosti na odbornosti, kterou ten
který expert má a vykonává.
PŘEMYSL PITTER V DÍLECH ODBORNÍKŮ V SOUČASNOSTI
Bylo by velmi zajímavé sledovat práce o Přemyslovi Pittrovi z různých úhlů pohledu, v různých souvislostech. K tomu vyzývá i mnohorozměrnost jeho osobnosti,
kterou jsme výše ukázali v pilotním výzkumu, realizovaném se studenty sociální práce a andragogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Jako příklad nazírání na osobnost Přemysla Pittra uvádíme text experta na sociální
pedagogiku Antonína Bůžka:

6.1 P¯emysl Pitter a†jeho p¯Ìnos pro soci·lnÌ pedagogiku
AntonÌn B˘ûek
ÑBez l·sky, bez lidskosti, bez soucÌtÏnÌ ËlovÏka s†ËlovÏkem
nic neobstojÌ.ì (P¯emysl Pitter)

Přemysl Pitter, český filantrop, protestantský kazatel, křesťanský myslitel a vychovatel,
humanista, pacifista, sociální pracovník. Stoupenec tolerance, demokracie, ekumenismu a odpůrce diktatur všech směrů, též spisovatel a redaktor.
Přemysl Pitter se narodil 21. června 1895 v Praze v domě číslo 3 na Libušině ulici,
která se dnes jmenuje Na Valentince a je na Smíchově. Přemyslovy rodiče stíhal zlý
osud. Šest dětí, které se narodily před Přemyslem, tři chlapci a tři děvčátka, už v útlém
věku zemřelo. Vyrůstal jako jedináček, jelikož i sestřička Libuška, která se narodila
nedlouho po něm, brzo zemřela.
V roce 1909 Přemyslův otec Karel Pitter zřídil v Praze ve Spálené ulici č. 43 vlastní knihtiskárnu. P. Pitter se po neúspěšném třetím ročníku reálky začal učit sazečem
a přitom navštěvuje pokračovací školu, na které patří k nejlepším žákům. Též navštěvuje jednoroční večerní obchodní školu, neboť tiskařina není jen řemeslo, ale i shánění
zakázek, koupě a odbyt. V letech 1911 až 1912 studuje v Lipsku typografické technikum a absolvuje čtyřnedělní kurz v jedné berlínské továrně na sázecí stroje a získává
výuční list jako sazeč na linotypu.
První světová válka Přemyslu Pittrovi způsobila hluboký duševní otřes. Jako přesvědčený pacifista, kterým se stal vlivem myšlenek L. N. Tolstého spolu s četbou bible, odmítl zabíjet lidi a dvakrát zběhl z rakouské armády, kdy jen zázrakem ušel nejvyššímu trestu. Po všech náhodách, které mu za první světové války zachránily život,
došel k poznání, že život nepatří jemu, ale druhým, a podle toho se snažil jednat a žít.
Lidskost je nejniternějším odkazem Přemysla Pittra.
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Po návratu z války studoval Přemysl Pitter v letech 1920–1921 teologii jako mimořádný posluchač bohosloví na právě založené Husitské teologické fakultě v Praze.
Později, již v exilu, v roce 1952 absolvoval bohoslovecké kurzy na kvakerské Woodbrook College u Birminghamu. Jeho pastorační činnost byla oceněna. U příležitosti
osmdesátých narozenin byl jmenován čestným doktorem teologické fakulty curyšské
univerzity. Pro svou ekumenickou a humanitární činnost nacházel P. Pitter vzory mezi
významnými muži českého národa. Byli to především sv. Václav, Jan Milíč z Kroměříže,
Mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský a Tomáš Garrigue Masaryk. Jako křesťan promlouval ke spoluvěrcům, k lidem židovského vyznání i k ateistům.
Klíčem k pochopení Pittrovy osobnosti je knížka Nad vřavou nenávisti. S podtitulem
Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové vyšla poprvé v Praze ve Vydavatelství Kalich v roce 1996. V Curychu vyšla s názvem Unter dem Rad der Geschichte, tj. Pod kolem dějin. Z recenze k této Pittrově knize od Pavla Kohna, která je
součástí jeho knížky Můj život nepatří mně. Čtení o Přemyslu Pittrovi (Praha, 1995, s.
27–29) se dovídáme, že jde o autobiografii, která ve třinácti kapitolách (Na frontě,
Telefonistou, Saniťákem, Opět doma, Rozhled po světě, Milíčův dům a Mýto, Před
hnědou záplavou, Pod hákovým křížem, Nad vřavou nenávisti, Pod rudou hvězdou,
Útěk, V táboře „Valka“, Vězňové a žalářníci) líčí na pozadí historických událostí uplynulého půlstoletí zkušenosti autorova plodného života, zasvěceného pomoci nejpotřebnějším. Jde o zcela osobní zážitky a zkušenosti člověka, který si už v důsledku
událostí první světové války uvědomil, že jeho život nepatří jemu, ale druhým lidem,
podle toho usiluje jednat a žít. Příkladem se mu stal na začátku jeho teologických
studií Husův předchůdce Jan Milíč z Kroměříže, který dovedl spojit náboženskou vroucnost s praktickou „sociální pomocí“. Podobenství Lukášova evangelia o milosrdném
Samaritánu, který bližnímu pomáhá bezprostředně bez nároku na jakoukoli odměnu,
je Pittrovi celoživotním příkazem. Dnešní sociální pomoc je pokračováním dilematu
dobročinnost, charita, křesťanská pomoc a placená práce ve službách státu.
Praktická sociální pomoc se od dvacátých let první republiky projevovala v Pittrově
usilovné práci pro chudé děti dělnického Žižkova, úspěšně pokračovala vybudováním
Milíčova domu (původně šlo o Domov mládeže bez přístřeší, který dostává roku 1923
název Milíčův dům, ovšem byl slavnostně otevřen až 24. prosince 1933) a ozdravovny
v Mýtě u Rokycan (děti vychovával k čistému lidství v duchu Woodcraftu, Milíčův
dům navštívil i E. T. Seton).
A ta logicky vedla za nacistické okupace (P. Pitter v Milíčově domě i v Mýtě poskytoval židovským dětem úkryt před odsunem do koncentračních táborů) a po ní
přes pomoc židovským dětem, vrátivším se z nacistických koncentráků, k pomoci dětem
německým, které se po osvobození dostaly do nezáviděníhodné situace příslušníků
nenáviděného národa poražených nepřátel a pykaly za činy svých rodičů (se souhlasem České národní rady v revolučních květnových dnech zabral čtyři zámky na Benešovsku: v Olešovicích, Štiříně, Kamenici a Lojovicích – akce „Zámky“). Humanista
P. Pitter zastával názor, že děti nemají trpět za viny svých rodičů. Zámeckými ozdravovnami prošlo během dvou let 840 dětí z různých národností. Jedním z nejzasloužilejších účastníků „akce Zámky“ byl MUDr. Emil Vogl. Na zámky přišel přímo
z koncentračního tábora (byl Žid), kde nacisté zabili všechny členy jeho rodiny. A začal
zachraňovat i německé děti. Nutno poznamenat, že koexistence dětí z vyvražděných
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židovských rodin s dětmi německými, které předtím prošly třeba hitlerjugend, byla
tak brzy po válce z obou stran nesmírně obtížná. O smyslu této koexistence nejlépe
vypovídají setkání někdejších „Pittrových dětí“, která se konají dodnes.
Poúnorový režim nejenže P. Pittra donutil opustit Milíčův dům, ale i republiku.
Emigroval 26. srpna 1951 do Německé demokratické republiky, odtud do západního
Berlína a dále do Spolkové republiky Německo. Ve své práci pokračoval deset let
v západním Německu v uprchlickém táboře Valka u Norimberka jako sociální
a duchovní činitel. Vykonával pastorační činnost laického kazatele a „streetworkera“.
Jeho rukama procházely v emigraci stovky lidských osudů. Později, po zrušení Valky
v roce 1962, přesídlil s Olgou Fierzovou do Švýcarska, kde zejména po okupaci Československa v roce 1968 nalézá široké pole působnosti. (Své jméno tábor dostal od
zavlečených Estonců a Lotyšů. Název Valka, patřící městečku na hranici obou pobaltských států, byl pro ně vyjádřením nostalgie a touhy po domově. Na jaře v roce 1960
byly poslední baráky Valky zbořeny a na jejich místě vzniklo nové norimberské sídliště Langwasser.)
Přemysl Pitter neměl žádné pedagogické vzdělání. Jeho pedagogika byla praktická mezi sociálně slabými a potřebnými dětmi. Měl však lásku k dětem a základy víry.
A děti byly Pittrovi nejlepšími učiteli pedagogiky. K pochopení, co ho při tom vedlo,
se dostaneme přes PRAVDU, LÁSKU, DÍTĚ a ČIN. Přemysl Pitter přistoupil k činu
tím, že dával dětem lásku a vychovával je v pravdě. Pittrova praktická sociální pedagogická činnost spadá do problematiky svoboda, odpovědnost a kázeň ve smyslu hledání jejich hranic. Byl dobrým organizátorem, též však i vypravěčem. Svým líčením
chtěl na posluchače i čtenáře zapůsobit tak, aby se něčemu novému naučili, něčemu
porozuměli a stali se tak lepšími. Byl muzikální, rád s dětmi zpíval na nedělních odpoledních besídkách písně vážné s předběžným výkladem, po nichž následovala promluva, obvykle rozvíjená z Ježíšových podobenství i života, zde začíná vlastní Pittrova křesťanská výchova, zpívali však i národní písně. Pro děti i spolupracovníky byl
akceptovanou autoritou, strýčkem Přemyslem.
Ve své sociální práci i sociálně pedagogické činnosti se opíral o kvalitní spolupracovníky. Pedagogicky mu velmi pomáhal učitel Ferdinand Krch (1881–1973). Strýček Fedor byl jeho spřízněnou duší, byl mu nejen blízkým přítelem a spolupracovníkem,
ale inspirací a oporou. P. Pitter uvádí, že Krchovo působení nemělo těžiště ve slovech,
nýbrž v tom, čím byl, tedy člověkem nesmírné lásky. Mimoškolní výchova, kterou
Přemysl Pitter spolu se svými spolupracovníky dětem poskytoval, byla založena na
důvěře a péči opírající se o křesťanskou lásku. Zásady své pedagogiky P. Pitter vyjádřil v knize Slovo Boží dětem z roku 1947. Podle něj (Kosatík, 2009, s. 216) základem
výchovy je hluboký a důvěry plný osobní kontakt mezi dospělým a dítětem, podložený
osobním příkladem vychovatele. Oba musí myslet ve stejných pojmech a vychovatel
sám musí být navíc o tom, co dává dítěti k uvěření, bytostně přesvědčen. „Jinak se
dopouští ohavného podvodu na dítěti a chystá mu veliké pohoršení.“ (Pitter, 1947,
s. 6) V roce 1951 P. Pitter píše O. Fierzové: „…je to právě dítě, které pomůže nám
vytvořit most mezi národy…žádná politika, ale dítě.“ (Pitter, O. Fierzové, 11. 6. 1951)
Pittrovou věrnou životní spolupracovnicí se stala Olga Fierzová (1900–1990). Narodila se ve Švýcarsku, osud však zavál její rodinu do hlavního belgického města
Bruselu, kde absolvovala učitelský ústav, a ji samu pak do Anglie. Tam zdokonalila
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svou angličtinu a vyučovala franštinu v jednom penzionátu. S Přemyslem Pittrem se
seznámila na letním mírovém táboře s konferencí v roce 1926 v bavorském Oberammergau. Pitter tam zastupoval českou sekci této organizace. Mluvil o výchovném úsilí
svých přátel mezi žižkovskou mládeží a o mírovém poslání takových snah, jsou-li
spojeny s výchovou k porozumění podle evangelia. Tehdy šestadvacetiletá Olga Fierzová se zúčastnila jako překladatelka. Pittrův projev ji velice zaujal, jeho myšlenky
a závěry jí byly blízké. Měli možnost spolu hovořit a Přemysl ji pozval do Prahy, jejíž
krásou a reformační minulostí byla unesena. Teprve až po téměř dvou letech se definitivně rozhodla, že tam bude žít a pracovat. Práce vychovatelky v nejširším slova smyslu
jí byla bližší než práce učitelská, kterou považovala za málo tvůrčí. Jednak i proto, že
pociťovala, že pro tuto výchovnou činnost má jisté předpoklady. Žila v Praze i přes
okupaci, až v roce 1950 odjela na pohřeb své mladší sestry do Švýcarska netušíc, že jí
komunistický režim nedovolí, aby se vrátila. Pomáhala při přípravě a realizaci Přemyslova útěku do zahraničí a působila s ním deset let v německém táboře Valka pro
uprchlíky z totalitních zemí východní Evropy. Od roku 1962 spolu žili v jejím rodném
Švýcarsku až do jeho smrti v roce 1976 a do roku 1990, kdy skonala, střežila a rozvíjela
jeho odkaz.
V roce 1977 založila Olga Fierzová spolek MILIDU (Milíčův dům). Tento spolek
dostal za úkol spravovat literární pozůstalosti po Přemyslu Pittrovi a podporovat činnost v jeho duchu hlavně v Československu. Celý písemný archiv Přemysla Pittra a Olgy
Fierzové byl zanedlouho po smrti Olgy Fierzové (17. června 1990) přestěhován do
Prahy. Je uložen v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského. Po základním utřídění je
nyní soustavně zpracováván a je přístupný každému, kdo se jejich životem a dílem
vážně zabývá.
Přemysl Pitter od města svého působení, Affoltern am Albis, obdržel čestné občanství. Ve státě Izrael mu byl propůjčen titul „spravedlivý mezi národy“ a k jeho
poctě v aleji hrdinů v Jeruzalémě byl vysazen strom-chlebovník. Curyšská univezita
P. Pittrovi udělila čestný doktorát teologie. Vláda SRN ocenila jeho práci Záslužným
křížem I. třídy v roce 1973. V roce 1991 byla v Praze obnovena činnost spolku přátel
mládeže Milíčův dům a v lednu 1994 byla založena Nadace Přemysla Pittra a Olgy
Fierzové. V roce 1991 prezident Václav Havel P. Pittra vyznamenal řádem T. G. Masaryka in memoriam. Generální shromáždění UNESCO zařadilo jubilejní rok 1995, na
který připadly sté nedožité narozeniny Přemysla Pittra, mezi světová kulturní výročí.
Na začátku února 1995 vydala Česká pošta známku připomínající tohoto křesťanského vychovatele a humanistu i jeho výročí. Nadace nechala pro slavnostní příležitosti
razit upomínkové kovové plakety. Člověk je dějinami hodnocen. Přemysl Pitter dává
poselství zdaleka ještě ne humanistické společnosti, totiž víru ve zlepšení tohoto světa
lidským úsilím a obětavou prací pro druhé.
Přemysl Pitter zemřel 15. února 1976 po krátké nemoci v Curychu. Olga Fierzová,
vykonavatelka jeho závěti splnila jeho přání, aby byl zpopelněn a jeho popel rozhozen
na stráni nedaleko jejich bytu v Affolternu s krásným výhledem na nevysoký horský
pás Albis, kam spolu chodívali na procházku a kde probírali věci časné i věčné.
Přemysl Pitter svým odkazem výrazně zasáhl také do oblasti českého školství
a pedagogiky. Příkladem je Milíčův dům, který je dodnes inspirativním pedagogickým útvarem, ve kterém již několik let sídlí Mateřská škola Milíčův dům, kam chodí
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a spolu si hrají jak zdravé, tak i postižené děti. Biskupství ostravsko-opavské je zřizovatelem Církevní základní školy a Mateřské školy Přemysla Pittra, především pro romské děti z lokality Moravská Ostrava a Přívoz. Azylový dům Přemysla Pittra v Praze 6
– Ruzyni, jehož zřizovatelem je občanské sdružení Dům tří přání, je zařízení zajišťující komplexní péči dětem od tří do osmnácti let, které se ocitly v obtížné životní situaci. V Rokycanech zřídila Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko Přemysla Pittra jako nízkoprahové komunitní centrum pro děti a mládež. Na Farmě
v Topolanech u Olomouce je součástí Dětského centra 1990 Dům Přemysla Pittra,
který umožňuje týdenní ubytování pro osoby s postižením.
Mezi Pittrovými svěřenci a žáky jsou mnohé významné osobnosti pozdějších let,
např. izraelská malířka Eva Pressburgerová, roz. Ginzová, Tomáš Fantl, filmový
a televizní režisér, který působil v Německu, také Wolfi Sinaj Adler, rabín. Na štiřínském zámku kreslil své první obrázky Jehuda Bacon, dnes malíř světového jména
žijící v Izraeli. O Přemyslu Pittrovi píše dramaturg, publicista a překladatel Pavel Kohn,
který měl to štěstí, že jako dítě židovských rodičů přežil Terezín, Osvětim a Buchenwald
(1942–1945). Zachráněné děti žijí nejen u nás a v Izraeli, ale také v Německu, v Anglii
a Austrálii. K jeho poctě byla pojmenována planetka (48785) Pitter, kterou objevil Dr.
Petr Pravec.
Nelze v této souvislosti opomenout osobnost paní Blanky Sedláčkové, která s Přemyslem Pittrem, na jeho výzvu, začala v roce 1945 spolupracovat při akci „Zámky“
v lékařském domě v Olešovicích. Od roku 1946 pak byla zaměstnaná v Milíčově domě,
který před válkou i během okupace navštěvovala. Vystudovala pedagogické gymnázium a absolvovala tři semestry na vysoké škole. Když byl P. Pitter v roce 1951 zbaven
funkce ředitele Milíčova domu, tak i všichni zaměstnanci (kromě správce a jeho ženy)
museli opustit Milíčův dům a už se tam nesměli vrátit. V roce 1951 se otvíraly školní
družiny, kde v jedné družině na pražském Žižkově pracovala až do důchodu. Kontakty s Přemyslem Pittrem a Olgou Fierzovou po jeho emigraci udržovala nepřímo, prostřednictvím osob, které mohly do zahraničí vyjíždět. Jako bývalá pracovnice Milíčova domu nemohla za nimi vycestovat. Poslouchala rozhlasové projevy Přemysla Pittra
v BBC a ve Svobodné Evropě. Také časopis „Hovory s pisateli“, které P. Pitter vydával od roku 1962, dostávala zprostředkovaně. Se „zámeckými dětmi“ je v písemném,
telefonickém i osobním styku, ale jejich řady řídnou. Strýček Přemysl ovlivnil celý
její život tím, že mu určil pedagogický směr. Naučil ji mít rád děti a vychovatelské
povolání. V roce 1991 převzala z rukou prezidenta Václava Havla řád T. G. Masaryka,
který byl Přemyslu Pittrovi udělen in memoriam. S vděčností v zastoupení všech žižkovských, židovských, německých dětí i spolupracovníků. P. Pitter celý život důsledně odděloval politiku jako sféru soupeřících lidských zájmů a svět ducha, kde byl člověk vystaven hodnotám nadosobním. (Kosatík, 2009, s. 235)
Jako dodnes postava víceméně nová a v okruhu sociologů, psychologů a pedagogů
dosud nezařazená se nám jeví životní osudy a dílo P. Pittra, a to činnosti v předmnichovské republice, v letech 1945 až 1946 a v emigraci po roce 1951 (přes NDR do
Spolkové republiky Německo). (Cach, 2000, s. 91) Pittrova inicativa je specifickou
problematikou pracovního pole sociální práce, psychologie i pedagogiky, kulminující
v experimentu s převýchovou německých dětí, jejichž otcové byli i příslušníky SS
a ozbrojených složek německých armád ze všech evropských front. (Cach, 2000, s. 92)
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Dalším klíčem k pochopení osobnosti P. Pittra je kniha Pavla Kosatíka SÁM PROTI ZLU. PhDr. Jiří Beneš (Filozofický ústav AV ČR), předseda ediční rady Nadačního
fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, v Doslovu ke knize Pavla Kosatíka Sám proti
zlu (2009) napsal: „…jeho práci nelze upřít: vysoký stupeň věrohodnosti a přesvědčivosti, založený na důkladném studiu archivních dokumentů i na četných konzultacích s pamětníky a Pittrovými spolupracovníky, jakož i se znalci příslušných oborů,
především teology. Sotvakdo jiný v této chvíli disponuje tak důvěrnou znalostí materiálu jako autor této knihy. V Kosatíkově pojetí se Přemysl Pitter profiluje jako výrazná postava, na níž je možné studovat a pokusit se postihnout duchovní atmosféru v naší
zemi a její proměny.“
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PESTALOZZI A PITTER
Historie sociální pedagogiky se zajímá nejen o sociální pedagogy z nedávné minulosti, ale i o ty, kteří působili v minulosti dávnější. Jedním z nich, který se stal nejznámějším nositelem a vlastně spíše zakladatelem humanitních ideálů sociální pedagogiky,
je Heinrich Pestalozzi.
V naší monografii uvádíme text o tomto švýcarském humanistickém pedagogovi,
který pomáhal potřebným, sociálními důvody handicapovaným dětem, ze dvou důvodů.
První důvod vyplývá z našeho rozhovoru se slovenským pedagogem Tomášem
Turzákem, který působí na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre na Katedře pedagogiky, Pedagogické fakultě. Když jsem mu objasňoval sociální aspekty pedagogiky
českého sociálního pedagoga Přemysla Pittra, s údivem ze sebe vypravil: Ale vždyť
jsou to principy tak podobné zásadám Pestalozziho, i když je dělí od sebe téměř dvě
stě let.
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Druhým důvodem je, že blízkou spolupracovnicí Přemysla Pittra se stala Olga
Fierzová. Švýcarská učitelka a vychovatelka, která byla pedagogikou Pestalozziho jako
představitele švýcarské pedagogiky přímo ovlivněna. Jako malý, možná i velký důkaz
tohoto ovlivnění můžeme uvést slova poválečného blízkého Pittrova spolupracovníka
Miroslava Matouše. Ten v našem rozhovoru v roce 2013 uvedl: „Byl jsem svědkem
toho, jak ve švýcarském středisku, kde jsem byl na léčení, paní Olgu Fierzovou přímo
oslovovali paní Pestalozzi.“
I když Olga Fierzová působila vedle Přemysla Pittra jako „žena ve stínu“, přesto
pedagogika Pestalozziho v Milíčově domě byla přítomna jako jeden z významných
zdrojů jeho působení. Proto pokládáme za důležité uvést text Tomáše Turzáka, který
se osobností Heinricha Pestalozziho přímo zabývá. A do budoucna bude zajímavá bližší
komparace těchto dvou sociálně pedagogických osobností.

6.2 Odkaz J·na Henricha Pestalozziho ako ˙vod pre srovnanie
so soci·lnou pedagogikou P¯emysla Pittra
(VybranÈ pozn·mky k†Pestalozziho pedagogick˝m myölienkam)
Tom·ö Turz·k
ÚVOD
Doba, v ktorej žil Ján Henrich Pestalozzi (1746–1827), je v dejinách Európy dobou
veľkých zmien. Absolutistická monarchia, proti ktorej bola namierená francúzska revolúcia, vrcholila dobou vlády Ľudovíta XIV. (1643–1715). Pohľad dovnútra Švajčiarska je charakteristický triednou nadvládou bohatých nad chudobnými.
Navštevovanie školy bolo nepovinné a nepravidelné. Švajčiarska študujúca mládež čítala v druhej polovici osemnásteho storočia osvieteneckých francúzskych mysliteľov. Bol to predovšetkým J. J. Rousseau, ktorý na ňu pôsobil ako svojim spisom
o výchove „Emil alebo o výchove“, tak svojou politickou knihou „Spoločenská zmluva“. V tejto zložitej spoločensko- historickej situácií vystupovala do popredia potreba
systematického vzdelávania ako základu postupnej obrody vtedajšej spoločnosti.

1. Život J. H. Pestalozziho ako prameň jeho neskorších
pedagogických myšlienok
ÑÖco mnÏ nezajÌm· jako pot¯eba lidskosti, do toho nedb·m a†jsem
v†tom jednÌm z†nejmÈnÏ vÏdoucÌch lidÌÖ(Z dopisu Pestalozziho Isaaku Iselinovi z†13. srpna 1779)ì
(Kyr·öek, J., 1968)

Otec Pestalozziho Ján Pestalozzi sa narodil v roku 1718 a bol ránhojičom. Matka Zuzana, rodená Hotze, sa narodila v roku 1720. Ján Heinrich Pestalozzi sa narodil 12.
januára 1746 v Zurichu. Bol tretie dieťa a už v piatich rokoch osirel. Výchovy malého
Jána Henricha a jeho mladšej sestry Anny Barbory sa ujala matka a slúžka Babeli.
Starostlivosť matky mu utkvela v pamäti ako vzor, ktorý neskôr vo svojich spisoch tak
veľmi zdôrazňoval.
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ÑKeÔ ma po prv˝ raz doviedli do ökoly Pestalozziho, srdeËne ma pozdravil a†pobozkal. Potom mi chytro uk·zal miesto a†uû so mnou neprehovoril za celÈ dopoludnie ani slova. Pestalozzi bol zovÚajökom
veæmi ökared˝. Lietal po izbe ako div˝ bez öatky na krku, bez kab·ta,
iba v†dlh˝ch koöeæov˝ch ruk·voch, ktorÈ mu viseli na nedbanlivo sa
k˝vaj˙cich pleciach a†ruk·ch. Aj preto som sa ho v†prv˝ch dÚoch viac
b·l, ûe mi dal pri mojom prÌchode svojou pichæavou bradou bozk, prv˝,
ktor˝ som vo svojom ûivote vlastne dostal.ì
(Vajcik, P., 1958)

Láskavý materinský prístup bol pre neho vždy základ vo výchove. Pevné miesto mala
rodina a v nej matka ako prvá prirodzená vychovávateľka.
Neohof
Na jar roku 1770 zakúpil J. H. Pestalozzi pozemky blízko Biru a do svojho domu
prijal dvadsať opustených detí. Pestalozziho myšlienka „povzniesť chudobného
a opusteného tvora ľudského výchovou“ nadobúda v Neohofe časom určitejšiu podobu „zlepšením verejnej výchovy pracovať pre blaho a povznesenie ľudu“ (Kyrášek, J.,
1968). Už v memorande Parížským priateľom vyslovuje nezvratné presvedčenie, že
Európu môže zachrániť jedine nová výchova.
ÑNenÌ z·chrany pro n·ö svÏtadÌl, mravnÏ, duchovnÏ a†obËansky poklesl˝, jedinÏ vzdÏl·nÌ k†lidskosti, jedinÏ budou-li z†lidÌ vychov·v·ni
lidÈ.
Es ist f¸r den sittlich, geistig und b¸rgerlich gesunken Weltteil keine
Rettung mˆglich, als durch die Bildung zur Menschlichkeit, also durch
die Menschenbildung.ì
(Hendrich, J., 1927)

Najvýznamnejší krok J. H. Pestalozziho je v preniknutí teórií s výchovnou praxou.
Už vo svojom diele Pustovníkova večerná hodinka v roku 1780 vyslovuje slová, ktorých obsah si uvedomoval už v Neuhofe. Povzniesť vnútorné sily ich ľudskej prirodzenosti k rýdzej ľudskej múdrosti. Pestalozzi sa snažil nahradiť svojim chovancom ich predchádzajúce ťažké životné podmienky.
Stanz, otec sirôt, Burgdorf a Münchenburg – zakladaleľ ľudovej školy,
Yverdon – vychovávateľ ľudskosti
Významným dielom J. H. Pestalozziho bol jeho ľudový román Lienhart a Gertrúda,
ktorý bol prijatý s veľkým uznaním vtedajšej spoločnosti. Po úspechu knihy bol Pestalozzi menovaný správcom sirotinca v Stanzi. Stal sa tak otcom, učiteľom, vychovávateľom, pričom svojich chovancov neopúšťal ani v noci.
Neskôr Francúzi obsadili Stanz, kde zriadili nemocnicu. Pestalozzi bol nútený ústav
rozpustiť. Neskôr získal v burgdorfskom zámku miestnosti pre nový ústav. Mal viac
než 160 chovancov a 20 učiteľov. Tam poznal Pestalozziho metódu aj J. F. Herbart.
Známy je aj preto výrok, že práve pobytom vo Švajčiarsku sa stal Herbart pedagógom.
Svoju vedeckú pedagogiku rozvádza ďalej vo svojom diele a dovršuje v sústavu to, čo
Pestalozzi viac menej iba vytušil.
Politické vplyvy neskôr Pestalozziho opäť donútili ústav presťahovať do Münchenbuchsee a v roku 1805 do Yverdonu, kde pokračoval vo svojich pedagogických sna65
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hách až do roku 1825 kedy bol nútený ústav zatvoriť. Zomrel v Bruggu 17. februára
1827. (Viac pozri Bräuner, V., 1956; Srogoň, T., Cach, J., Mátej, J., Schubert, J., 1986.)

2. Pestalozzi ako pedagóg
Život Pestalozziho bol naplnený snahou: „Povzniesť výchovou i najchudobnejšieho
tvora ľudského k tomu, aby sa rozvíjali sily jeho prirodzenosti a došiel múdrosti ľudskej.“ Ako prvý teoretický vzor mu slúžilo dielo J. J. Rousseau „Emil alebo o výchove“.
Inšpirujúc sa týmto spisom videl v prírode jediný neochvejný základ všetkej výchovy.
Nie však v prírode, ktorá nás obklopuje, ale v prírode v človeku, v prirodzenosti
ľudskej.
ÑChceö vöak vykonat jen poloviËatÈ dÌlo, kdyû p¯Ìroda vykonala celÈ?
Chceö-li ustrnout na mezistupni svÈho zvÌ¯ecÌho a†mravnÌho bytÌ, na
kterÈm je dokon·nÌ sebe sama nemoûnÈ, tak se nediv, ûe z˘staneö
krejËÌm, obuvnÌkem, noûÌ¯em a†knÌûetem, ale ûe se nestaneö ËlovÏkem. Nediv se pak, ûe tv˘j ûivot bude bojem bez vÌtÏzstvÌ a†ûe se nestaneö ani tÌm, co z†tebe udÏlala p¯Ìroda bez tvÈho p¯ispÏnÌ, n˝brû
budeö mnohem mÈnÏ, obËansk ˝m poloËlovÏkem. V˝chova
a†z·konod·rstvÌ musÌ n·sledovat bÏh p¯Ìrody.ì
(Br‰uner, V., 1956)

Úlohou výchovy je teda podporovať a uľahčovať rozvoj prirodzených síl v dieťati. Pestalozzi v tejto súvislosti uvádzal: „Pomoc k svojpomoci.“ Výchova prebieha od útlého detstva. V tomto kontexte preto zdôrazňoval tzv. „prirodzenú, výchovnú metódu“
so základnou požiadavkou elementárneho vzdelávania. Postupuje od elementárnych
prvkov k zložitejším a tým aj k najpodstatnejším. Pričom je potrebné zdôrazniť, že
jediným prostriedkom, ktorým sa podporuje rozvoj prirodzených síl v dieťati, je tvorivé zamestnanie, resp. produktívna činnosť. Túto myšlienku zdôrazňoval aj v Neuhofe,
kde si na svoj život a vzdelanie v ústave mali chudobné deti „zarobiť“ vlastnou prácou. Idea sa v dejinách pedagogiky opakuje aj neskôr u Antona Semjonoviča Makarenka.
K základnému princípu Pestalozziho pedagogiky patrí „tzv. výcvik v nazeraní“, tj.
princíp názornosti, ktorý zdůrazňoval už J. A Komenský.
ÑUjasnil jsem si: DÌtÏ musÌ b˝t p¯ivedeno k†vysokÈmu stupni n·zornosti a†znalosti ¯eËi jeöte d¯Ìve, neû je rozumnÈ, uËit je ËÌst, nebo slabikovat. Tento ˙sudek u†mne rozhodl, ûe dÏti pot¯ebujÌ ve svÈm nejmladöÌm vÏku psychologickÈ vedenÌ k†rozumnÈmu vnÌm·nÌ vöech vÏcÌ.
Protoûe u†lidÌ, jacÌ jsou nenÌ, takovÈ vÏdÏnÌ myslitelnÈ a†ned· se oËek·vat bez p¯ispÏnÌ umÏnÌ, musela se nutnÏ objevit pot¯eba n·zorn˝ch
knih, kterÈ musejÌ p¯edch·dzet slabik·¯e, aby n·zorem ujasnily
a†osvietlily dÏtem ty pojmy, kterÈ jim chceme vötÏpovat ¯eËÌ, a†to dob¯e volen˝mi skuteËn˝mi p¯edmÏty, jeû jejich smysl˘m p¯edkl·d·me buÔ
jako skuteËnÈ vÏci, nebo takÈ jako dob¯e zpracovanÈ modely a†kresby.ì
(Br‰uner, V., 1956)

Pestalozzi v tejto súvislosti zdôrazňoval, že nestačí iba jednoduchá názorná ukážka. Je potrebné objasnenie vecí a ich následný rozbor. Je potrebné postupovať od
všeobecného k presným a jasným poznatkom. Pestalozzimu šlo vždy o plynulú vnútornú súvislosť bez medzier, aby názory dieťaťa neboli len mozaikou náhodných
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a nesúvislých poznatkou, ale aby sa rozvíjali svojím samostatným vnútorným poriadkom. V tej dobe to bol pokrokový prístup, ktorý dnes prirodzene označujeme
ako požiadavku logickej postupnosti.
Pestalozziho myšlienky a zásady prenikli aj do materských škôl v trochu pozmenenej podobe a doplnené Frübelom. Pozornosť venoval aj mládeži „narušenej“ a položil
tak základy špeciálnej pedagogiky. (Viac Kyrášek, J., 1968; Bräuner, V., 1956.)
Vyučovacia metóda obecných škôl
V době, keď sa švajčiarskym deťom vštepovalo v školách mechanickým spôsobom
trívium, a v období, keď zapamätanie si Heidelberského katechizmu bolo hlavnou úlohou školy, hľadá Pestalozzi nový spôsob hromadného vyučovania.
ÑPonÏvadû jsem byl nucen vyuËovati dÏti s·m beze vöÌ pomoci, poznal jsem umÏnÌ vyuËovati mnoho dÏtÌ dohromady. Hledal jsem zhola
empiricky, ale usilovne. Odv·ûil jsem se roz¯eöiti tuto ˙lohuÖ Byl to
vlastnÏ hmat po tepnÏ umÏnÌ, kterÈ jsem hledal ñ obrovsk˝ hmat ñ
vidoucÌ by ho neuËinil.
Byl jsem na ötÏstÌ slep˝, jinak bych se toho neodv·ûil. NevÏdÏl jsem,
co jsem Ëinil, ale vÏdÏl jsem, co chci, a†to bylo: buÔ zem¯Ìti, anebo
provÈsti sv˘j ˙kol.ì
(Hendrich, J., 1927)

Hľadá nový spôsob vyučovania, pozorujúc pri tom svojho syna Jakuba. Pestalozzi
vidí ako sa vstupom dieťaťa do školy prerušuje jeho prirodzený vývoj. Práve vyučovanie má prebudiť žiakovu osobnosť. Za základ považuje prírodu a názorné vyučovanie.
ÑVynasnaûil jsem se, aby n·zor jako naprost˝ z·klad vöeho pozn·nÌ uzn·n byl za nejvyööÌ, nejsvrchovanÏjöÌ z·sadu vyuËovacÌ.ì
(Hendrich, J., 1927)

Pestalozzi rozdelil primárne poznatky na tri základné názorové prvky. Boli to číslo,
forma a reč. Námietkou proti tomuto členeniu bola skutočnosť, že Pestalozzi postavil
vedľa seba nesúrodé a nerovnocenné prvky. Podľa tohoto umelo vykonštruovaného
a logicky nesprávneho predpokladu zostavuje potom Pestalozzi svoje vyučovanie
v jednotlivých predmetoch.
Zvuk považoval za prvopočiatočný prostriedok vyučovania. Najprv bolo potrebné
deti naučiť správne vyslovovať hlásky, poznávať slová a naučiť ich vyjadrovať sa
o predmetoch. Ku zvukosloviu počíta Pestalozzi aj spev.
Tvar sa zakladá na poznávaní vecí, ktoré majú svoju špecifickú podobu. „Ide
o umenie merania s vycvičeným odhadovaním“ (Hendrich, J., 1927). Táto schopnosť
vedie neskôr ku schopnosti kreslenia a napokon k písaniu. Kreslenie bolo podľa Pestalozziho iba pomôckou k zjasneniu predstáv, k rozvoju kresliarskych zručností,
k zostavovaniu a zdokonaľovaniu tvarov. Kopírovanie a kreslenie prírody bolo
u Pestalozziho úplne vylúčené.
Číslo malo podľa Pestalozziho svoj základ v názore. Vyučovanie počítania podporoval najmä u svojich chovancov v Burgdorfe. Používal počítadlá, ktoré boli výraznou podporou jeho názornej metódy.
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Ñ»ty¯n·sobek p·tÈho dÌlu nezn·mÈho ËÌsla rovn· se öestin·sobku sedmÈho dÌlu ze Ëty¯n·sobku p·tÈho dÌlu 70, kterÈ jest nezn·mÈ ËÌslo
a†kolikr·t polovina dvan·cti obsaûen· jest v†jeden·cti dvan·ctin·ch
nezn·mÈho ËÌsla?ì
(Hendrich, J., 1927)

Pestalozzi ocenil aj potrebu telesnej výchovy, ktorá sa mala harmonicky pridružiť k výchove „ducha a srdca“. V tejto súvislosti bola výučba náboženstva významná ako
nástroj utvárania mravnosti a mravného presvedčenia.
Celý život hľadal Pestalozzi tzv. „jednotnú vyučovaciu metódu“. Poznal a uvedomoval si jej zlomky, ako sa aj sám vyznáva v liste priateľovi z roku 1802, no ako celok
ju nenachádza.
Aby sme ocenili Pestalozziho ako metodika, je primárne potrebné uvedomiť si
spoločenský a historický kontext doby a význam pokrokových myšlienok, ktoré
s porovnaním s viacerými významnými mysliteľmi dokázal aj realizovať v praxi.
Metóda čítania u Pestalozziho
Otázke čítania venoval Pestalozzi výnimočnú pozornosť. Vysoko hodnotil čítanie ako
dôležitú ľudskú schopnosť, ktorá je predpokladom správneho rozvoja človeka. Storočie pred Pestalozzim a ešte asi desaťročie po jeho smrti sa používala takmer v celej
civilizovanej Európe metóda slabikovania. Deti sa najprv učili poznávať písmená a ich
mená. Postupovali od začiatku v abecednom poradí, neskôr aj nepravidelne. Najprv
sa učili malú abecedu, až potom veľkú. Keď dokázali žiaci pomenovať všetky písmená, pristúpilo sa k vlastnému slabikovaniu, tj. k spájaniu niekoľkých písmen do slabík.
V šlabikároch boli iba nesúvislé slabiky a za nimi dogmatické čítanie náboženských obsahov. Až okolo roku 1800 sa pod vplyvom filantropov začínajú napĺňať šlabikáre aj iným obsahom. Dnes sa už nedá presne určiť, kto mal najväčší vplyv na
Pestalozziho metódu čítania.
S myšlienkou odstrániť zastaralú metódu začal Pestalozzi skladať abecedu postupne. Deti sa najprv opakovaním naučili hovoriť spamäti všetky slabiky ako napr: ab, ba,
eb, be, ib, bi, ob, bu a podobne. Potom skladal slabiky s troma hláskami a napokon
slabiky ig, igm, ek, ekp. Až keď deti dokázali dokonale slabikovať spamäti, začal im
Pestalozzi ukazovať písané a tlačené tvary písma. V písaní sa necvičila celá abeceda
naraz, ale zotrvávalo sa dlho u 3–4 písmen, ktoré mali v sebe základné tvary ostatných. Keď ich všetky dokázali zvládnuť, pribralo sa ďalšie písmeno. Ako zavŕšenie
celého úsilia napísali deti slová zo všetkých prebraných písmen.
Práca v Burgdorfe sa opierala o skúsenosti zo Stanzu. Podmienky metodickej práce tu už boli podstatne priaznivejšie, pretože Pestalozzi tu bol už predovšetkým učiteľ.
Vyčítal existujúcim šlabikárom ich rýchly postup a najmä skutočnosť, že neprihliadajú k podstatným rozdielom medzi zvukom, slovom a rečou.
Opravné návrhy Pestalozziho však ostávali takmer bez ohlasu. Aj Joachim Campe,
jeho vrstovník, odsúdil všetky pokusy o zlepšenie slabikovacej metódy. Zlepšenie situácie priniesla až nová hláskovacia metóda, ktorej zásluha bola prisúdená k menu
Jindřicha Štephaniho. Napriek tomu to bol Pestalozzi, ktorý sa ako predchodca
podieľal na zlepšení metódy čítania a pripravil tak základ pre iných (bližšie Bräuner, V., 1956).
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Pestalozzi ako špeciálny pedagóg
Pestalozziho myšlienky sú aj v odbore špeciálnej pedagogiky. Je zároveň jeden
z najvýznamnejších priekopníkov sociálnej pedagogiky.
V dobe Pestalozziho života neexistoval systém vzdelávania žiakov s výnimočnými
potrebami. Rozšírené nebolo ani vyučovanie hluchonemých a nevidiacich. Všetky ústavy pre mládež s postihnutím alebo narušením založené koncom 18. a začiatkom 19.
storočia boli výsledkom humanizmu a filantropie. Pestalozziho ústav nebol určený
výlučne pre deti s postihnutím, ale v jeho jednotlivých názoroch a výrokoch vidíme aj
základy špeciálnej pedagogiky.
V Neohofe mal medzi chovancami chudobného chlapca, Gottfrieda Minda, ktorý
bol pravdepodobne dieťaťom s mentálnym postihnutím. Napriek snahe Pestalozziho
odovzdať mu základné vzdelanie, nepovažoval výsledky (ako sa dovedáme z jeho spisov) za dostačujúce. U chlapca sa však rozvíjal kresliarsky talent. Výchovné zásady
Pestalozziho sú prirovnávané k výchovným zásadám Komenského. Všetkým deťom, či už to boli deti s mentálnym či iným postihnutím, venoval svoju pozornosť
a láskavý prístup (bližšie Bräuner, V., 1956).
Záver
Pestalozzi žiadal od učiteľa dve vlastnosti: lásku k svojmu poslaniu a preniknutie do
podstaty detskej duše a jej prirodzenosti. Pestalozzi vychádzal z rodinnej výchovy,
pričom jeho základnou myšlienkou boli snahy o zdokonalenie elementárneho vyučovania. Najlepšou prípravou pre spoločenský život v sebe ukrýva podľa Pestalozziho
práve rodinná výchova. Rodina je po vnútornej i po vonkajšej stránke podľa Pestalozziho obrazom štátneho zriadenia. Je základné jadro celej ľudskej spoločnosti a je
jej najsilnejšou oporou.
ÑVöechno, ËÌm m· dÌtÏ prospÌvat na tÏle i†na duöi, poch·zÌ jak v†nitru
samÈho dÌtÏte, tak i†vnÏjökovÏ, z†otcovskÈ a†mate¯skÈ pÈËe, tisÌcer˝mi pouty s†nÌ souvisÌ a†je od nÌ v†podstatÏ neoddÏlitelnÈ a†na nÌ z·vislÈ. I†kdyby dÌtÏti chybÏl otec a†matka, aù uû norm·lnÏ, duchovnÏ, nebo
fysicky, nesmÌ v†jeho v˝chovÏ chybÏt otcovsk· a†mate¯sk· mysl. A†m·li b˝t vedeno k†lidskosti, musÌ mu b˝t poskytnut· vöemi prost¯edky,
cÌrkevnÏ, nebo obËansky.ì
(Br‰uner, V., 1956)
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6.3 VlastnÌ pohled soci·lnÌho pedagoga Miroslava DÏdiËe
na smysl jeho pr·ce
O Miroslavu Dědičovi bylo již v textu publikace mnohé řečeno. Avšak autentických
výpovědí samotného sociálního pedagoga Miroslava Dědiče není nikdy dost. Jeho
výpovědi jsou zpracovány v poslední době studentkou a studentem z Univerzity To-

Žákyně Miroslava Dědiče Ema Marxová se svým manželem Karlem Marxem (vlevo)
a s návštěvou z Německa
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máše Bati Alicí Václavkovou a Stanislavem Jakubíčkem. Obě práce vyjdou v nejbližší
době ve zpracování s autorem monografie.
Na začátku ledna roku 2015 provedl autor publikace hodinový rozhovor s Miroslavem Dědičem. Z něho je možno vyjmout zejména myšlenky, které tento sociální
pedagog, a také jeho manželka, tehdejší vychovatelka, uvedli o smyslu a významu
jeho práce s romskými dětmi a vůbec s dětmi jiných národností:
„Chceme-li vychovávat, není možné to dělat bez vztahu k povolání. Naše školství
by potřebovalo v tomto smyslu určitou reformu. Ve výchově jde o kultivaci mysli, srdce
a rozumu. Děti menší potřebují více citu, ti větší více racionality. Ale bez vytvoření
vztahu k dítěti to nejde. Dítě, a to dítě nezávisle na barvě pleti či národnosti, musíš mít
rád.“
A když jsem se na totéž zeptal manželky pana Dědiče Áži, řekla:
„Já jsem je měla ráda. Byla jsem přesvědčena, že tomu jejich rozvoji pomáhám.
Odevzdávala jsem, co ve mně bylo.“

6.4 Moûnosti vyd·nÌ publikace v†polskÈ a†nÏmeckÈ verzi
V souvislosti s tím, že oba sociální pedagogové, kteří jsou
hlavními postavami naší monografie, pracovali velmi intenzivně i s německými dětmi, autor
knihy pojal ideu, aby vyšla dvojjazyčně. Tak, jako tomu bylo například v knize Miroslava Dědiče s názvem Než roztály ledy.
Jak to však bývá, tento plán nebylo možno uskutečnit zcela.
V překladech do němčiny se velmi angažovala výborná polská
překladatelka a tlumočnice Angelika Gajkowski. Považujeme
za svou povinnost jí za dosavadní práci poděkovat a vyjádřit naději, že nově upravená verze této
publikace s plánovaným vřazením osudu polského pedagoga
Janusze Korczaka vyjde v příštím nebo dalším roce.

Obálka připravované, ale dosud nerealizované
německé verze v překladu Angeliky Gajkowski
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Angelika Gajkowski – ur. w
Gdańsku, absolwentka Instytutu Języków Obcych i Tłumaczy (Sprachenund Dolmetscher Institut), Universytetu Ludwika-Maksymiliana (Ludwig-Maximilian-Universität) w Monachium. Tłumacz dyplomowany pisemny i konferencyjny (konsekutywny). Współpracuje z wydawnictwami językowymi w Niemczech,
głównie w zakresie „Deutsch als Fremdsprache“ (język niemiecki jako język obcy), jak również leksykografii
(współautorka Słownika dla uczących
się języka niemieckiego, wydawnictwa Hueber). Lektorka języka niemieckiego oraz języka polskiego dla
osób niemieckojęzycznych.
Angelika Gajkowski – geb. in
Gdańsk (Danzig), Absolventin des
Sprachen- und Dolmetscher InstiFotografie Angeliky Gajkowski
tuts, der Ludwig-Maximilian-Unis názvem Gwiazdka (2014)
versität in München. Staatlich anerkannte Übersetzerin und Dolmetscherin der polnischen Sprache. Freie Autorin und
Übersetzerin bei verschiedenen Sprachverlagen in Deutschland und Polen, vor allem
im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ sowie der Lexikografie. Lektorin für Deutsch
und Polnisch in Danzig.

6.5 Pohled na P¯emysla Pittra oËima spisovatele, pedagoga,
duchovnÌho a†b·snÌka Miroslava Matouöe
Miroslav Matouš byl jedním z posledních spolupracovníků Přemysla Pittra před jeho
odchodem do exilu. Seznámil se s ním v roce 1949. Příchodem do Milíčova domu
vyplynuly shodné myšlenky a duchovní základ pro spolupráci. Také on jako duchovní
v Jednotě bratrské vyznával Pittrovy obecné ideály výchovy spočívající na Ježíšově
evangeliu. Ježíš byl podle knihy Přemysla Pittra s názvem Slovo boží dětem vzorem
pro jednání v každém ohledu, ve všech částech lidského života. Podle rozhovoru
s Miroslavem Matoušem, který autor realizoval 29. 1. 2014, byly tři důležité oblasti,
ve kterých se odehrávala tato výchova:
1. Jak se mají děti chovat ke svému okolí.
2. Výchova k míru.
3. Vztah k přírodě.
I když se ideály výchovy shodovaly ve všech směrech u obou mužů, Miroslav
Matouš v rozhovoru zdůraznil roli přírody, která vycházela i z etické teorie Alberta
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Schweitzera, aby žádný tvor nebyl zabit úmyslně a aby byl jeho život a také životy
jiných zachován.
Miroslav Matouš je kreativní básník a nedávno pokřtil spolu s Táňou Fišerovou
novou knihu s názvem Rok pod nebem. Jeho kniha Není vesmír jiný sleduje dobývání
vesmíru i v souvislosti s jeho negativními stránkami. O Pittrovi napsal knihu Zvláštní
člověk Přemysl Pitter. A o jeho zvláštním, bohatém osudu knihu Přemysl Pitter a vyšší
režie. Jak Miroslav Matouš v rozhovoru uvedl, je to ta „zvláštní režie“, kterou někdy
člověk potřebuje, aby dosáhl svých lidských cílů.87

Foto Miroslava Matouše
v současnosti (2013)

87

Miroslav Matouš
s autorem monografie

O Přemyslu Pittrovi je napsáno již mnoho, i když je stále tato osobnost relativně málo známa. Velmi
pozitivní je, že se jeho osobností zabývají i studenti sociální pedagogiky. Na Univerzitě Tomáše Bati
vznikla bakalářská práce Renaty Strakové, která se touto osobností zabývá, a která bude vydána
v dohledné době jako publikace ve spolupráci s autorem této monografie.
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Z·vÏr
První část monografie se zaměřila na složitost a zároveň význam osobností, které se
v určitých historických souvislostech postavily iniciativně jako pomáhající činitelé,
kteří zachránili, nebo alespoň ve velmi kritických chvílích doprovodili děti, které tuto
pomoc potřebovaly.
Druhá část monografie je zaměřena na život a dílo vynikající české osobnosti sociálního pedagoga Miroslava Dědiče. Vešel do historie jako učitel dětí různých národností v České republice a zejména vynikl jako pedagog a andragog ve vztahu k romské
národnosti.
Třetí část monografie se zaměřila na osobnost Přemysla Pittra z pedagogického
i andragogického hlediska. Výzkum studentů sociální pedagogiky ukázal, že Přemysl
Pitter skutečně není velmi známou osobností ani v odborných kruzích, ale podle soudu většiny studentů je osobností nepochybně významnou. Proto by měla informace
o této osobnosti být součástí výuky pedagogů i andragogů a dalších pracovníků
v pomáhajících profesích. A nejen to. Jak ukázala analýza práce jiného významného
sociálního pedagoga Miroslava Dědiče, je Pittrův výchovný systém významným zdrojem i pro konkrétní výchovu romských dětí a komunikaci s romskými rodiči, a tím i s
celou romskou komunitou.
Čtvrtá část monografie je výzkumnou sondou a přehledovou studií do obsahu výchovy a vzdělávání romských žáků, která má sloužit jako teoretický i didaktický základ pro tvorbu programu romologie pro romské odborné asistenty a učitele, kteří se
zabývají výukou romských žáků.
Pátá část se zabývá aplikací Pittrova a Dědičova díla do práce sociální pedagogiky
ve vztahu k romským žákům.
Závěrečná část monografie se zabývá různými pohledy dalších odborníků na Přemysla Pittra a také ukazuje souvislost Pittrovy sociální pedagogiky s dílem a životem
klasika sociální pedagogiky Henricha Pestalozziho. V této kapitole jsou také využity
rozhovory z poslední doby, které měl autor monografie s Miroslavem Dědičem
a Miroslavem Matoušem. Je zde též zohledněna plánovaná idea překladu a rozšíření
publikace do polské a německé verze.

74

Epilog

Epilog
Jaroslav BalvÌn
V době před vydáním monografie o dvou významných českých sociálních pedagozích jsem byl docentem PhDr. Borisem Titzlem, PhD. upozorněn na článek v Lidových novinách o škole z padesátých a šedesátých let, kde působil Miroslav Dědič.
Článek, z kterého byl rozčarován, označil za ahistorizující a necitlivý, snažící se v rámci
současné novinářské etiky i důrazem na práva dítěte a eliminaci násilí na něm páchané
absolutizovat negativní jev v pedagogické práci a povýšit jej na jediný, ve svém důsledku dehonestující práci celou.
Ten článek ze 7. 3. 2015 s názvem Škola, která měla převychovat divochy, jsem si
našel, podrobně a několikrát prostudoval, a stejně tak článek přiložený s názvem Odvrácená strana květušínského experimentu, který měl být propagací filmu režiséra Tomáše Kudrny s názvem Zatajené dopisy, chystaný na prezentaci na festivalu Jeden svět.
Také jsem několikrát zhlédl dotyčný film, natočený i na základě diplomové práce
romistky Barbory Šebové, která ve filmu vystupuje v hlavní roli expertky. Tak budí
film i dotyčný článek dojem vědeckosti, protože se opírá o „objektivní“ zjištění ve
výzkumu Dědičových květušínských deníků, uložených v Muzeu romské kultury
v Brně. A také tím, že pracuje přímo s pamětníky a následně i s vnučkou jednoho
z nich, která se stala jakousi moderátorkou ve filmu.
Na základě těchto výstupů i mých vlastních dlouholetých analýz, i prací dalších
výzkumníků (viz reakce autorky bakalářské práce o Dědičově osobnosti Alice Václavkové) zkoumajících výsledky práce Miroslava Dědiče a jeho školy mohu prohlásit, že
žádný z počinů, který se snaží zmenšit či deklasovat práci této osobnosti nemůže vyřadit jeho osobnost z pozice našeho významného poválečného sociálního pedagoga
ve 20. století. K tomu uvedu následující důvody.
Reakce Jaroslava Balvína na článek:
Judita Matyášová: Škola, která měla převychovat divochy. Romské děti ze Slovenska našly v 50. letech útočiště v české škole. Učitel z nich chtěl mít „nové lidi“. In
Lidové noviny, sobota 7. března 2015, s. 3.
Odvrácená strana květušínského experimentu (Mat). In tamtéž (rozhovor LN
s režisérem filmu Tomášem Kudrnou).
Již první věta prvního článku ukazuje, jaký bude článek celý. Tvrzení, že slovenští
Romové přišli za druhé světové války o své domovy a jejich osady byly vypálené, neměli kam se vrátit a hledali místo, kde by mohli začít nový život je neadekvátně zobecňující a ve svém důsledku nehistorické. A tomu odpovídá i následné tvrzení autorky,
podložené „teorií“ Barbory Šebové: Deset romských rodin tehdy sehnalo práci
v Květušíně u Českého Krumlova. Pro jejich děti byla zřízena škola. Mladý učitel Miroslav Dědič se jim naplno věnoval, ale zároveň je násilně odtrhl od rodičů.
Bohužel, v tomto duchu s cílem ukázat Dědiče jako „násilníka“, který získává děti
bez ohledu na jejich rodiče a jehož cílem bylo odtrhnout děti od rodiny, jako individualistu, který chtěl na prostých romských dětech vyzkoušet sílu svého pedagogického
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umění, a za tím účelem použil bez skrupulí všech prostředků, včetně „svých pěstí“
a zatajovaných dopisů, aby tím zároveň posloužil a zalíbil se tehdejšímu režimu, se
vine celý článek. A stejně tak zmiňovaný film. Ten se odvíjí sice v tendencích objektivního vidění dobrých pocitů některých dětí z výchovného působení Miroslava Dědiče, ale zcela nezakrytě akcentuje v poslední silně emocionální scéně pedagogickou
nesprávnost až téměř zvrácenost zatajování dopisů od rodičů před dětmi. Tím jednoznačně ukazuje na porušování lidských práv a tím, jak to říkají LN, že na dětech
v Květušíně bylo pácháno násilí (jiné než násilí domácí) – viz začátek článku „Odvrácená strana květušínského experimentu“. Tato tendence filmu odpovídala podle mého
soudu i potřebám prezentace filmu v rámci filozofie festivalu Jeden svět. Vůbec, celé
dva články v Lidových novinách jsou vlastně přípravou a propagací na festival, jehož
hlavní filozofií je vystoupení proti násilí a porušování lidských práv.
V této souvislosti si vzpomínám a mám stále na paměti vyprávění jednoho zástupce ředitele Základní školy Přemysla Pittra v Ostravě, v níž je převážná většina romských žáků. Ukazuje na možnosti využití, ale i zneužití filmové tvorby, i na etiku
práce filmových dokumentaristů. Pan zástupce ředitelky oslovil v devadesátých letech jednoho režiséra, že by potřebovali natočit film o škole. A režisér odvětil: A jak
ho chcete natočit? Zástupce překvapeně odpověděl: No, jak, jak to ve škole je… A režisér
na to: No, abyste rozuměl. My můžeme natočit dokument jako frašku, jako komedii,
jako oslavu vaší práce a úspěchů vašich dětí, nebo jako kritiku…Tak jak to chcete?
A zástupce odpověděl: No dobře, natočte to opravdu tak, jak to u nás objektivně
chodí…
A tuto objektivitu jsem ve filmu, i když se režisér Tomáš Kudrna hodně snažil,
dosti postrádal. Z odezvy lidí, kteří film zhlédli nebo si přečetli články, jsem vycítil
hodně zklamání a deziluze z popisu práce v květušínské škole. A to, že ze školy vyšly
děti, které se uplatnily všechny v určitých profesích, dosáhly i středoškolských a vysokoškolských vzdělání, stali se i učiteli a vychovateli (např. František Bandy), Mikuláš Smoleň prvním šéfredaktorem romských novin Romano kurko (Romský týden), to
ve filmu ani v článku režisér Tomáš Kudrna ani romistka Barbora Šebová neukázali.
V zájmu předem stanovené ideje zatajovaných dopisů…

1. K†n·zvu Ël·nku:
V archivu Muzea romské kultury v Brně mě zaujaly deníky, které si
v padesátých letech psal Miroslav Dědič, jenž tehdy vedl takzvanou Školu
míru. Když se děti dostaly do Květušína, tak je vnímal jako zaostalé
divochy, které musí kultivovat, popisuje Barbora Šebová. (Matyášová,
2015, s. 3)
Komentář (JB)
Zřejmě ve snaze po čtenářské popularitě a zájmu autorka článku nazvala školu,
o které píše, školou, „která měla převychovat divochy“. K tomu se výborně hodila
slova Barbory Šebové, která byla zase zřejmě opřena o „zaručený zdroj“: Dědičovy
deníky v Muzeu romské kultury v Brně. Ve skutečnosti tyto deníky byly hluboce osobní
a sloužily teprve po určité době jako podklad pro pedagogické zpracování tématu.
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V Dědičových pracích Škola bez kázně (České Budějovice, 1985) a jejím novém vydání s názvem Květušínská poema (Praha, 2006) nenajdeme nikde takovéto chápání.
To by se ovšem tyto knihy musely číst do hloubky a také do hloubky pochopit…
I proto považuji uvedení pojmu „divoch“ jak v názvu článku, tak vyslovené ústy autorky diplomové práce, za neadekvátní a dehonestující.

2. K†Ñn·silnÈmu odtrûenÌ romsk˝ch dÏtÌ od rodiË˘ì
V dubnu 1951 se všechny romské rodiny rozhodly, že z Květušína odejdou. Měly problémy s vedením statku, které Romy vnímalo jako nutné
zlo. Dědič se obával, že pokud rodiny odejdou, tak s sebou logicky vezmou i děti. Věděl, že musí rázně zakročit, a tak inicioval sérii odebírání
dětí sociálními úřady za asistence SNB. Pro něj neexistoval kompromis,
potřeboval děti získat na svou stranu úplně. Nabízel jim, že ve škole
mohou přespávat, a je jasné, že jim se tohle líbilo. Doma měly jen slamník nebo postel, kde jich spalo třeba pět. Ve škole bylo čisto, měly tam
jídlo, chovali se k nim hezky. Zdůrazňoval jim, že doma se ničemu dobrému nenaučí, říká Šebová.
Komentář (JB)
Tvrzení Barbory Šebové je silně zjednodušující. V kapitole Osudový zlom (Dědič,
2006, s. 57–78) v knize Květušínská poema Miroslav Dědič popisuje tuto situaci velice plasticky. Odchod Romů byl postaven nejenom na jejich rozhodnutí, na příchodu
jara, ale byl průsečíkem vztahu jejich zaměstnavatelů i jejich pracovní morálky, i touhy prostě odejít a pokusit se o nové místo v jiném prostředí. V této situaci bylo i komplikované postavení Miroslava Dědiče jako učitele a jeho spolupracovníků. V očekávání
dalšího vývoje věcí slibuje kapitánovi Pohlovi (veliteli vojenského újezdu a zakladateli školy): My budeme učit až do posledního žáčka. Pokusíme se získat některé děti
k trvalému pobytu, ale moc si od toho neslibuji, romantika cestování zasahuje i je,
neuvědomují si, jaká strádání, hlad a mizérie je čekají, jsou to však děti, těm se přece
nelze divit… Vida výsledky své práce ve ztajených slzách dětí, zesmutněl jsem při pohledu na šílející dav, který se slepě, střemhlav vrhá v neznámo. Bylo mi jich nesmírně
líto, nemám však moc zachránit ani jediné. Loučím se s nimi. Bez zjevného citu. Srdečně, upřímně, ale napohled lhostejně. Naposledy připomínám dětem, aby chodily do
školy, aby se učily. Naposledy přejíždím zrakem po hloučcích černých hlav a snědých
obličejů. Odcházím… (Dědič, 2006, s. 58 a 63)
Opravdu nevím, kde Barbora Šebová dospěla k výroku, že Dědič se obával, že
pokud rodiny odejdou, tak s sebou logicky vezmou i děti. (To je ostatně pochopitelné –
JB) Věděl, že musí rázně zakročit, a tak inicioval sérii odebírání dětí sociálními úřady
za asistence SNB (viz výše). Považuji Dědičovo jednání a řešení situace za korektní
a na úrovni pedagogické etiky, hodné skutečného sociálního pedagoga. Snaha vykreslit ve výše uvedeném výroku tohoto pedagoga jako okamžitého iniciátora série odebírání dětí sociálními úřady je nejenže zjednodušující, ale i nesprávná a scestná. Znovu
platí totéž: nejenom úvahy výzkumnice, vyplývající často z abstraktního humanismu
a přesvědčení, že za žádné situace nelze děti odlučovat od rodičů (ostatně to sama
vyslovuje se svým vlastním dítětem v náručí v jedné scéně filmu, kdy se vyslovuje
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v tom smyslu, že je to nepřijatelné), vzniklé nad deníky a „zatajenými dopisy“, ale
i četba a pochopení hlubokých sociálně pedagogických, filozoficko-etických úvah nad
příčinami svého jednání v často vyhrocených pedagogických a sociálních situacích
jsou potřebné. V tomto ohledu může Dědičovo uvažování nad tím, kde jsou možnosti,
ale i hranice pedagogického rozhodování, sloužit i dnes sociálním pedagogům jako
konkrétní podklad pro řešení současných pedagogických situací v dané sociální realitě ve smyslu tvořivě humanistické filozofie výchovy.

3. K ÑZatajen˝m dopis˘mì
O tři roky později se škola a dětský domov přestěhovaly do Dobré Vody
u Prachatic, a tím se definitivně zpřetrhaly – byť sporadické – kontakty
s rodiči.
Oni posílali svým dětem dopisy, ale Dědič korespondenci cenzuroval.
Nechtěl, aby měli jakýkoliv vliv na své děti. V archivu Muzea romské
kultury jsem v kartonech o květušínské škole našla desítky zatajených
dopisů. Dědič v cenzuře dosud nevidí žádný problém. Podle něj to prostě byla nutnost, říká Šebová…
Některé děti byly takto násilně odebrány a natrvalo umístěny ve škole.
Zoufalí rodiče se je snažili kontaktovat, jenže to bylo téměř nemožné.
Do vojenského prostoru, kde stála škola, se smělo jen na povolenku.
Když rodiče chtěli vidět své děti, museli si požádat u obvodního národního výboru. Většina žádostí ale byla zamítnuta. Na ty, kteří se přeci jen
dostali ke škole, zavolal Dědič policii a museli zaplatit pokutu. (Matyášová, 2015, s. 3)
Jak Barbora Šebová zpovídá Miroslava Dědiče ve filmu a ptá se ho, zdali cenzurování považuje dosud za správné, Dědič odpovídá, že to byla daň za blaho dítěte. Sám
toto „cenzurování“ popisuje zcela nezakrytě v kapitole s názvem Pedagogická romantika (Dědič, 2006, s. 87–107) ve své knize Květušínská poema. Většinou šlo o dopisy
znevažující školu a nabádající k jejímu opuštění. Dědič píše, že takových dopisů byly
za ta léta snad stovky a násobky stovek. Zůstaly uloženy v archivním materiálu jako
nevhodné a neúčelné právě pro těch pár ošidných slůvek profanujících školní prostředí a nabádajících k dezerci. (Jak píše Dědič v jiné části citované stránky, tyto dopisy
opomenuly zásadu jednotného působení školy a rodiny.)
Vždyť také existovaly dezerce, plánované a prakticky realizované. Nebyly na denním pořádku a měly svá zákonitá období, vyplývající z roční doby nebo ducha domova, který nebyl konstantní, ale podléhal často okamžitým náladám. Byly také reakcí na
zkratkovité řešení vynořivších se osobních problémů… (Dědič, 2006, s. 89)
Barbora Šebová na webových stránkách s názvem www.krajinoupribehu.cz uveřejnila také příběh květušínské školy a vyzývá v něm čtenáře, aby z textu, který vychází z její diplomové práce, rozpoznali a jmenovali, v čem se jedná o porušování
lidských práv ze strany učitele. To je sice možné z dnešního úhlu pohledu rozpoznat,
avšak zcela určitě nebylo tehdy a určitě ani v současné praxi dětských domovů pouze
na libovůli učitele jako pozdějšího ředitele dětského domova postupovat zcela libo78
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volně. Dominantní byla pro něj i pro pracovníky sociální péče o blaho dítěte. To je
i jedním ze základních etických postulátů profesionální etiky učitele: Jednoznačným
etickým principem tohoto povolání je blaho žáků (nejvyšší dobro, co nejoptimálnější
rozvoj každého z nich) a tím následně i budoucí veřejné blaho, pokrok a štěstí lidstva.
(Kosová, 2013, s. 109) A tomuto principu se Miroslav Dědič jako sociální pedagog
rozhodně nezpronevěřil.

4. K†tomu, ûe DÏdiË byl na vöechno s·m
Na tomto příběhu mě nejvíc fascinuje, že ho nelze vnímat černobíle.
Dědič udělal vše pro to, aby se od něj děti naučily co nejvíc. Jenže byl
na všechno sám. Na výuku, organizaci školy i na komunikaci s rodinami. Naštěstí je teď trochu jiná situace. Ve školách pracují asistenti pedagoga, kteří mohou propojovat svět učitelů a svět romských rodin. Jenže
je jich zatím zoufale málo. Určitou naději vidím v novele školského
zákona, která byla nedávno schválena, uzavírá Šebová. (Matyášová,
2015, s. 3)
Komentář (JB)
Je jistě chvályhodné, že Barboru Šebovou nejvíce fascinuje na příběhu Miroslava
Dědiče, že ho nelze vnímat černobíle. Dědič však nebyl sám. Byl ředitelem, který
dokázal motivovat nejenom své spolupracovníky, vychovatelky, a potom zejména na
Dobré Vodě i učitelský sbor. Ale dokázal motivovat i samotné děti podle jejich možností a schopností. A byli mezi nimi i nadaní budoucí učitelé a vychovatelé, kteří mu
pomáhali při řízení a výchově. Byli to zejména pozdější učitel František Bandy a učitelka mateřské školy Tereza Balogová (viz Dědič, 2006, s. 164). O těch mnohých,
které Dědič motivoval a kteří byli jeho spolupracovníky, jakož i o úspěšných absolventech školy v dětském domově píše Miroslav Dědič v poslední kapitole s názvem
Závěr, který by mohl být též úvodem k zamyšlení své knihy Květušínská poema. (Dědič, 2006, s. 220–232)
I vzhledem k těmto skutečnostem by autorka diplomové práce měla uvažovat o tom,
zdali byl Miroslav Dědič na všechno sám…
A v tomto směru by se měla autorka diplomové práce z roku 2009, jež sloužila
jako podklad k filmu Zatajené dopisy natočenému v roce 2015, podívat také na svůj
povzdech nad rolí asistenta pedagoga, kterých je prý ale „zoufale málo“. Asi možná
i proto, že si je sami učitelé a školy cílevědomě nepřipravují, jako to na druhé straně
Miroslav Dědič udělal v rámci svého působení …

5. K†pedagogick˝m ambicÌm uËitele Miroslava DÏdiËe
a jeho vztahu k†rodiË˘m
Na jaře 1950 se do vsi přistěhoval pětadvacetiletý učitel Miroslav Dědič, který měl za sebou zkušenosti s výukou reemigrantů a německých
dětí v poválečném Československu. Myslím, že to pro něj byla opravdu
výzva. On si chtěl na romských dětech vyzkoušet své pedagogické schop79
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nosti. Bohužel ale vůbec nebral ohledy na to, co chtějí rodiče. Myslel si,
že když jsou negramotní, tak nemůžou pochopit, proč je pro jejich děti
vzdělání důležité, vysvětluje Šebová.
Komentář (JB)
V konstatování, či ve vysvětlení Barbory Šebové, mi ani tak nevadí výrok, že pro
učitele Dědiče byla výuka romských dětí výzvou. Pro každého dobrého učitele je každá etapa jeho práce, noví žáci, nové podmínky, výzvou. Životní dráhy učitelů probíhají v jednotlivých etapách: volba učitelské profese, profesní start, profesní adaptace,
profesní stabilizace, profesní vyhasínání. (Průcha, 2002, s. 23–24) A Miroslav Dědič
přišel do Květušína na již založenou školu skutečně v 25 letech, po přibližně 5 letech
práce s německými či slovenskými dětmi. Podle teorie vývojových etap v učitelské
práci byl tedy zkušeným profesionálem. V tomto smyslu se nemohlo jednat o to, jak
píše Šebová, že si chtěl na romských dětech vyzkoušet své pedagogické schopnosti.
Spíše to bylo tak, že své schopnosti, získané předchozími lety učitelské práce, využil
k řešení nových pedagogických situací, které se před něj postavily jako výzva k realizaci
učitelského povolání, jako zkušený profesionál, který z hlediska svého pedagogickoetického charakteru nemohl jinak, než jak v mnoha případech ve vztahu k žákům i jejich
rodičům konkrétně jednal. Včetně cenzury dopisů a vývoje vztahů k rodičům. O správnosti jednotlivých kroků a jejich morálních obsahů můžeme diskutovat, můžeme je
i tvrdě kritizovat. Avšak každý pedagogický čin je nezvratný, nedá se vrátit. Avšak
výsledky Dědičovy práce a jeho kolegů jsou nezvratně ve svém celku pozitivní.
Přední český pedagog Jan Průcha píše, že zkušeným profesionálem (zahraniční
termín je „učitel-expert“) se učitel stává asi po pěti letech výkonu povolání. Právě ve
fázi učitele-experta pak učitelé asi nejvíce ovlivňují – pokud setrvávají u daného povolání – charakter edukačních procesů ve školním prostředí, protože působí nejen na
žáky, ale i jako vzor pro začínající učitele. (Průcha, 2002, s. 27) Z toho vyplývá, že
i Miroslav Dědič naplňoval tuto skutečnost. Květušínské škole a dětskému domovu
v Květušíně a Dobré Vodě odevzdal nejplodnějších deset let života a své učitelské
dráhy. A je obrovskou výhodou, že je toto období zaznamenáno v denících i v jeho
knihách, které na základě deníků vznikly. I ve filmech, jako je dílo s názvem Kdo se
bojí, utíká, kde je obsaženo mimochodem i to, že učitel Dědič rodiče nepodceňoval,
ale že s nimi o osudu dětí diskutoval. A jistě že i dokumentární film Zatajené dopisy
má svůj význam při rozplétání životního příběhu Miroslava Dědiče, který je mnohorozměrný, se znamením kladným i záporným.
Miroslav Dědič má svůj životní příběh. Zkoumání životních drah učitelů je významným tématem výzkumu v zahraničí, ale mělo by se tak stát i u nás. Průcha píše,
že pro české učitele nemáme k dispozici jejich životní příběhy. (Průcha, 2002, s. 29)
A s tím tak dalece nelze souhlasit, protože právě tato polemika pod záhlavím zatajených dopisů obsažená v epilogu i naše publikace o životním příběhu sociálních pedagogů Přemysla Pittra a Miroslava Dědiče usiluje o to, aby se zkoumání životních příběhů sociálních pedagogů stalo motivací pro studenty učitelství i pro učitele na jejich
profesní dráze.
Ve vztahu k řešení polemiky o květušínské škole považuji za důležité, že její vývoj
je třeba posuzovat, souhlasně řečeno s výrokem Barbory Šebové ve filmu, v kontextu
80

Epilog

doby. Protože učitelská profese a práce jednotlivých učitelů je vždy spojena jak
s vnějšími, sociálními, politickými a ekonomickými podmínkami, tak s osobnostními
charakteristikami konkrétních učitelů. Proto je žádoucí přistupovat k objasňování učitelské profese z obou hledisek – z objektivního vyhodnocování charakteristik učitelstva jako relativně ustálené socioprofesní skupiny i z detailního popisu jedinečných
životních a profesních drah konkrétních učitelek a učitelů. (Průcha, 2002, s. 29)

6. K†n·silnÈmu odebÌr·nÌ dÏtÌ
V dubnu 1951 se všechny romské rodiny rozhodly, že z Květušína odejdou. Měly problémy s vedením vojenského statku, které Romy vnímalo
jako nutné zlo. Dědič se obával, že pokud rodiny odejdou, tak s sebou
logicky vezmou i děti. Věděl, že musí rázně zakročit, a tak inicioval sérii
odebírání dětí sociálními úřady za asistence SNB. „Pro něj neexistoval
kompromis, potřeboval děti získat na svou stranu úplně. Nabízel jim, že
ve škole mohou přespávat, a je jasné, že jim se tohle líbilo. Doma měly
jen slamník nebo postel, kde jich spalo třeba pět. Ve škole bylo čisto,
měly tam jídlo, chovali se k nim hezky. Zdůrazňoval jim, že doma se
ničemu dobrému nenaučí,“ říká Šebová, která ve své diplomové práci
cituje z Dědičova deníku několik dramatických popisů, jak probíhalo
odebírání dětí: „Byli jsme už pevně rozhodnuti nikoho nepřesvědčovat,
ale jednat. Vrazili jsme do první světnice jako voda a vyvinula se bitka,
na mne se vrhla Čurejová, matka dětí. První útok jsem odrazil kopnutím
do stolku s umyvadlem, přesto se na mne sápala opět a snažila se mne
udeřit do hlavy železným struhadlem na brambory. Nečekal jsem a udeřil ji pěstí do tváře. Zarazila se, ale znovu zaútočila. Udeřil jsem tedy
důrazněji. Vykřikla a chytla se za tvář… Vtrhli jsme do světnice, děti se
bránily, nastala nová bitka.“
Komentář (JB)
V kapitole „Pedagogická romantika“ (Dědič, 2006, s. 87–107) Miroslav Dědič
píše skutečně velice plasticky a dramaticky, a také nezakrytě, o takových situacích,
kdy sám musel použít sílu. A povzdech Barbory Šebové nad tím, že to bylo i proti
ženám, zní pro toho, kdo se v takových situacích tehdy z důvodu svého profesního
zařazení ocitl, jako poněkud abstraktně humanisticky podložený gender. Většinou však
byl přivoláván k asistenci při útěcích dětí z dětského domova, které tam byly přiděleny na základě soudních rozhodnutí.
A o nepodloženém tvrzení, že Dědič inicioval hned po odchodu rodičů z Květušína
sérii odebírání dětí sociálními úřady za asistence SNB, píšu zde na jiném místě.

7. K†ot·zce intern·tnÌch ökol a dÏtsk˝ch domov˘
Popularizovaná škola v Květušíně zaujala sociální pracovnice z českokrumlovského regionu, a tak tam začaly posílat další romské děti. Kapacita budovy už nedostačovala, a proto Dědič v srpnu 1951 podal žádost
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o rozšíření na dětský domov, kde bydlelo 32 mladých lidí. O tři roky
později se škola a dětský domov přestěhovaly do Dobré Vody u Prachatic a tím se definitivně zpřetrhaly – byť sporadické – kontakty s rodiči.
(Matyášová, 2015, s. 3)
Komentář (JB)
Článkem se prolínající a opakovaná tvrzení redaktorky Judity Matyášové či Barbory Šebové o násilném základu vytvoření dětského domova v Květušíně a poté v Dobré
Vodě je v rozporu se skutečným průběhem založení tohoto domova se školou. Děti,
které tam začínaly, nebyly násilně odebrány za asistence SNB a z iniciativy Miroslava
Dědiče. Byly to děti, které se samy vrátily na základě svého vlastního rozhodnutí,
odešly od svých rodičů, kteří na jaře 1951 odešli s nimi z Květušína. Za 14 dní, což
byla lhůta pro nezavření školy, kterou dal inspektor, se děti různými cestami vrátily
a staly se vlastně zakladateli dětského domova se školou. Zajímavé je, že Dědič po tu
dobu po odchodu rodičů s dětmi se opravdu nezabýval sérií odebírání dětí za asistence SNB, jak tvrdí Šebová, ale prací v lesní školce na základě pokynu školního inspektorátu, aby učitelé nezaháleli. S prvními dvěma „navrátilci“ se Miroslav Dědič setkal
12. den lhůty, kdy vyřizoval v Plané administrativní záležitosti související s pracovní
výpomocí v lesní školce… Situaci návratu dětí popisuje Miroslav Dědič následujícím
způsobem: Čtrnáctý den přijel inspektor v doprovodu Věrky a zůstal stát jako zkoprnělý na prahu učebny. Byla plná a znělo z ní sborové kolektivní čtení…
Ten večer jsem dlouho seděl potmě u stolku a ještě déle potom ležel na lůžku a nespal…Nikoli naráz, ale postupně jsem si začal uvědomovat skutečnost, že děti opustily
vlastní rodiče a vrátily se za námi, pro ně vlastně cizími lidmi. Daly nám přednost.
V tom je závazek, který není možno utlumit a nahradit sobeckou představou osobního
pohodlí… (Dědič, 2006, s. 76 a 77)

8. K†ot·zce propagace pedagogickÈ pr·ce s†romsk˝mi dÏtmi
v†pades·t˝ch letech
Škola v Květušíně měla v Československu jen několik „konkurentů“,
podobná zařízení fungovala v Žatci, Opavě a v Teplicích. Ta květušínská se ale proslavila hlavně díky tomu, co vše Dědič vyvinul pro její
propagaci. V padesátých letech ji navštěvovali rozhlasoví reportéři.
V novinách vycházely články s titulky „Boj o lepšího člověka“ nebo „Naši
vojáci pomáhají vychovávat nové lidi“. Miroslav Dědič chtěl dát veřejnosti jasně najevo, že i romské děti jsou schopné převýchovy, a tak s nimi
secvičil pásmo písní a tanců. Několikrát je vzal do Prahy, kde zazpívaly
i na Pražském hradě. (Matyášová, 2015, s. 3)
Komentář (JB)
Znovu pochybuji o slovech z analyzovaného článku, že škola v Květušíně se ve
vztahu ke svým třem „konkurentům“ proslavila hlavně díky tomu, co vše Dědič vyvinul pro její propagaci. Škola se proslavila nejenom propagací, ale zejména naprosto
obětavou prací a zájmem o řešení svízelné situace romských dětí ve své době. A také
bezvýhradnou láskou k těmto dětem. Láskou, která byla základním principem i u so82
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ciálně pedagogické osobnosti, analyzované v naší knize, Přemysla Pittra. Popularizace této práce byla pak následkem. Domnívám se však, že autorka článku i Barbora
Šebová akcentuje zcela záměrně to, že v padesátých letech se úspěchy školy Miroslava Dědiče hodily komunistickému režimu k oslavě jeho působení i na romské obyvatele a který bral práci květušínské Školy míru jako důkaz své nové ideologie. Jasně to
vyjadřuje režisér filmu Zatajené dopisy Tomáš Kudrna v druhém článku s názvem
Odvrácená strana květušínského experimentu, kdy na otázku Lidových novin, „čím
ho příběh zaujal?“, odpovídá: Hledal jsem téma, které by bylo nějak výstižné pro
padesátá léta a přitom nebylo moc okoukané. Můj kamarád Ondřej Matějka řadu let
vedl sdružení Antikomplex, které se věnuje českoněmeckým vztahům a historii Sudet.
Když mi vyprávěl o Květušíně, tak mě zaujala hlavně ambice tehdejšího režimu. Komunisté chtěli prokázat, že na rozdíl od kapitalistů, kteří Romy vykořisťují, oni se jim
věnují a dokážou je kultivovat. A květušínská škola jejich ambici mohla dobře posloužit. Kromě toho se mi taky líbila nejednoznačnost jejího příběhu. Na té škole bylo
mnoho věcí sympatických, ale jiné jsou hodně kontroverzní. Zajímalo mě, jak na ni
vzpomínají bývalí žáci.
Jsem přesvědčen, že výše uvedené chápání je zjednodušující, a také je to vidět ve
filmu i v přístupu autorky diplomové práce, jež se stala podkladem pro scénář filmu,
ve kterém B. Šebová iniciativně vystupovala a prosazovala svoji ideu zatajených dopisů téměř jako hlavní problém školy a Miroslava Dědiče. Květušínská škola má širší
význam i v rámci Evropy. O tom svědčí nejenom návštěvy českých rozhlasových pracovníků a redaktorů, ale návštěvy zahraniční. O tom píše Dědič v kapitole s názvem
Hledáme nový domov. (Dědič, 2006, s. 162–165) Byla to návštěva věhlasné bernartické lékařky Vlasty Kálalové di Lottiové, která přivedla s sebou zvídavého pedagoga
Erlinga Elverheie z legendární školy Kamenného kraje až ze vzdáleného Norska, nebo
návštěva pana Raghu Vira, prezidenta pro kulturní styky se zahraničím v New Delhi
z Indie. Tyto návštěvy hovořily s uznáním o výsledcích školy. Doktorka Vlasta Kálalová, která působila léta před válkou na československém sanatoriu v Bagdádu, skutečnost vyjádřila jednoznačně: Mám úctu k vaší práci, prožila jsem léta v prostředí,
jehož obyvatelstvo bylo podobné vašemu. Já léčila tělo, vy léčíte duši těchto lidí, kteří
se poprvé v historii začínají zařazovat do společnosti… *

Z·vÏr
Když si přečteme podtituly filmu Zatajené dopisy, jako: Unikátní pátrání po stopách experimentu, který pomáhal i škodil, nebo: Staré křivdy vyplouvají na povrch,
nádherné vzpomínky zůstávají, můžeme být připraveni na nejednoznačnost významu
práce učitele a ředitele květušínské školy i jeho spolupracovníků. To se také ve filmu
ukázalo v celé šíři. A také v propagačním článku Judity Matyášové v Lidových novinách ze dne 7. března 2015.
* Důležitým faktem je také to, že o školu v Květušíně a výsledky práce Miroslava Dědiče projevovaly ve
své době, ale i v dalším vývoji, zájem dvě největší romistky a lingvistky u nás Eva Davidová a Milena
Hübschmannová. Spolu s Milenou Hübschmannovou Dědič pracoval při přednáškách pro pedagogy
o romské národnostní menšině a specifikách práce s romskými dětmi v době po ukončení práce
v Květušíně a na Dobré vodě a spolu s Evou Davidovou ještě v nedávné době působil na Jihočeské
univerzitě ve výuce o specifikách pedagogické a sociální práce s Romy.
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Domnívám se, že optimálnímu chápání filmu Zatajené dopisy se blíží vyjádření
kreativní producentky filmu Zatajené dopisy Lenky Polákové, v jejíž tvůrčí producentské skupině snímek vznikl: „Dokument pohledem zvídavé holčičky Karolinky objevuje dosud zcela neznámý a také velmi kontroverzní experiment k řešení romské otázky.
Není černobílý, nikoho nekádruje, citlivě odkrývá dávno zapomenuté křivdy a také
velmi ústrojně propojuje minulost se současností.“
Náš shrnující pohled na článek i film je však ve smyslu výše uvedených reakcí
následující: Epilog k naší monografii, který zde prezentuji společně s Alicí Václavkovou, absolventkou oboru sociální pedagogika na Ústavu pedagogických věd Fakulty
humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je kritikou ahistorického pohledu moralizujících posuzovatelů profesní etiky učitele Miroslava Dědiče a jeho spolupracovníků, který vůbec ve svém celkovém přístupu nebere na zřetel objektivní podmínky doby před šedesáti pěti lety. Tehdy se Miroslav Dědič navzdory společenskému
zadání v práci s romskými děti a jejich rodiči vydal po zcela nových cestách, když ty
předchozí nevedly k cíli. Posuzovat jeho činnost proto můžeme jedině se znalostí dobových reálií.
Bohužel soudobá publicistika – prezentující se lhostejno v jakémkoliv typu médií,
nejen v tomto případě – často hlubší vhled do časového rozměru merita věci postrádá
a závažné informace zkresluje. Přitom každý absolvent vysoké školy by měl vědět, že
nemůže jevy minulé posuzovat podle měřítek doby současné.
Tato diskuse proto může být pro sociální pedagogy poučná nejen s ohledem na
výše uvedené, ale i vzhledem k aktuálním kontextům problematiky vzdělávání romských žáků.

Experiment?
Pro pedagogický experiment je charakteristické, že v něm výzkumník záměrně vyvolává, opakuje a mění studovaný jev nebo proces, vytváří a mění nebo upravuje podmínky jeho průběhu a rozvoje. To umožňuje poznat příčiny a zvláštnosti pedagogického jevu i podmínky účinnosti pedagogických prostředků (metod, pomůcek, forem). Tím,
že experimentálně zkoumáme a poznáváme podstatné souvislosti a vlastnosti pedagogických jevů a ověřujeme si správnost pedagogických hypotéz a závěrů, získáváme
zároveň možnost tyto jevy ovládat, zdokonalovat nebo i vytvářet nové. (Palán, 2002)
Avšak snaha autorů filmu či článku v LN nazvat květušínskou školu a následně
dětský domov experimentem, je podle mého soudu zcela chybná. Miroslav Dědič si
tuto školu vybral nikoliv se záměrem na ní experimentovat, ale učit. Škola se stala
jeho působištěm, v němž realizoval svoji profesi učitele. A to ve věku, který nazývá
teorie profesní stabilizací a učitel je uznáván jako zkušený učitel, učitel-expert. (Průcha, 2002, s. 24) Snaha o to nazývat Dědičovu práci s romskými dětmi experimentem
je zavádějící a umožňuje i vývody, zdali se „experiment“ podařil, či nepodařil, zdali
Dědič šel správnou cestou či nikoliv, a v konečném důsledku i tvorbu takových kritických reflexí, jakou je na příklad diplomová práce Barbory Šebové.
Objektivně řečeno, není to nikdy na škodu, aby takovéto reflexe vznikaly. Mohou
ještě více podněcovat i úvahy o smyslu práce pedagogů, sociálních pedagogů, andra84
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gogů. Mohou ještě více podněcovat úvahy o smyslu pedagogické práce s romskými
dětmi, o potřebě komunikace a tolerance mezi romskými komunitami a majoritou.
Avšak jako měla svůj význam a smysl práce řady osobností sociální pedagogiky
v historii, v různých systémech, společenských, politických, kulturních, jako měla svůj
smysl práce a dílo Pestalozziho, Přemysla Pittra, Janusze Korczaka, A. S. Makarenka,
tak má nesmazatelný význam a smysl i práce osobnosti Miroslava Dědiče, který svoje
desetileté profesionální období učitele-experta věnoval rozvoji a blahu romského dítěte. Hledání a objevování zatajených dopisů a jejich hodnocení z hlediska dnešních
požadavků respektování práv dítěte na komunikaci s rodiči za každých okolností to
nemá šanci narušit. Miroslav Dědič je plným právem i z hlediska etických profesionálních norem pro učitelskou profesi, stejně jako Přemysl Pitter, naším nejvýznamnějším sociálním pedagogem 20. století. A výsledky jeho práce nejsou uloženy jen
v kartonech Muzea romské kultury, ale i v jeho knihách: Šumavská bukolika, později
Škola bez kázně (1985) a nejnověji v knize Květušínská poema (2006): Tato kniha je
literárně pedagogickým popisem výuky a výchovy romských dětí (v knize používá
dobového označení cikánských), který přináší řadu podnětů metodických, etických,
etnických a mezilidských… publikace je literárním, umělecko-pedagogickým pohledem na osobnost romských žáků, vytváření vztahů mezi učiteli, vychovateli a jejich
žáky, jejich rodinami. Ukazuje celkový přerod jejich vědomí, vztahu ke vzdělávání
a životním perspektivám. Řada z žáků tehdejší školy se uplatnila v učebních oborech, ve školství i v práci pro emancipaci Romů. (Balvín, 2006, s. 235)
Jejich skutečný život, v němž je obsaženo i velké úsilí Miroslava Dědiče a jeho
spolupracovníků, je konkrétním výsledkem, který má pokračování v rozvoji romské
identity. A zcela ve smyslu filozofie výchovy, sociálnímu pedagogovi Miroslavu Dědičovi nešlo jen o to naučit děti číst a psát. Tak, jak to vyjádřila výše doktorka Kálalová: v květušínské škole byla ovlivňována duše dětí. A filozof výchovy Jan Patočka
tento proces nazývá otevřeně zápasem, bojem. A ten Miroslav Dědič podstoupil se
všemi riziky a napětím, které k tomu patřily. Oč jde v tomto napětí? Jde o utváření
života vychovance a boj, který se tady svádí, je zápas mezi vychovancem a vychovatelem o vliv na utváření života vychovancova… Člověk si musí hledat svoji cestu. Výchova mu pomáhá v tomto hledání vlastní cesty. Výchova mu pomáhá v tomto hledání
také tím, že jej nutí do určitých forem…Účelu vychovatelova je dosaženo teprve tenkráte (ovšem v individuálním smyslu), když se podaří na základě vychovancových schopností v drahách určených vychovatelem vybudovat vlastní vychovancův život originální, v němž se uplatní jeho individualita, v němž nebude jenom pasivní opakování
obsahu předchozí generace, nýbrž v němž ožijí tyto obsahy novým způsobem, novým
životem skutečně živým, i když klady předchůdců se přitom popírají. (Patočka, 1996,
s. 410–411)
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⁄hel pohledu
Alica V·clavkov·
Se zvědavostí jsem si přečetla článek s názvem „Škola, která měla převychovat
divochy“, který vyšel 7. března 2015 v Lidových novinách perem Judity Matyášové.
Ta zpovídá romistku Barboru Šebovou, jejíž diplomová práce se stala podkladem
k novému dokumentu Zatajené dopisy. Není mi známo, zda Barbora Šebová čerpala
své poznatky jen z deníků Miroslava Dědiče, které jsou uloženy v Muzeu romské kultury v Brně, či přečetla i knihu Miroslava Dědiče, která věrně popisuje právě jeho
desetileté působení v romské škole. Přesto mne fascinuje, jak na tak obrovský, záslužný počin Miroslava Dědiče mohou mít lidé rozdílný pohled. Dovoluji si tedy na tento
článek reagovat z pozice absolventky bakalářského studia na Univerzitě Tomáše Bati
ve Zlíně, obor Sociální pedagogika, kterou osobnost Miroslava Dědiče uchvátila natolik, že se stala předmětem právě mé bakalářské práce. Dovoluji si vyjádřit svůj úhel
pohledu, neboť vlastní svědomí mi nedovolí, abych se k tomu nevyjádřila.
Již v samotném úvodu mi začíná vadit věta: „Učitel z nich chtěl mít „nové lidi“.“
Nemohu se zbavit pocitu, že je to v tomto případě míněno ironicky. Pamatuji se, že
tento pojem užil několikrát i Miroslav Dědič. Pedagog se snaží negramoty vzdělávat,
pomáhat formovat charakter, vštěpovat morální hodnoty a principy, a pokud se mu to
byť jen z části podaří, nejedná se svým způsobem o „nové lidi“? A není právě toto
podstatou pedagogické profese? Ale to je jen můj úhel pohledu, jak se mohu dívat na
pojem „noví lidé“.
Odvážně na mne působí názor Šebové: „Mladý učitel Miroslav Dědič se jim naplno věnoval, ale zároveň je násilně odtrhl od rodičů.“ Přesto musím říct, že z mého
úhlu pohledu se nejednalo vůbec o násilné odtržení. Naopak si myslím, že děti tento
pocit neměly, vzhledem k tomu, že už mezi nimi a Dědičem byl vytvořen kladný vztah
a podmínky ve škole poskytovaly dětem mnohem lepší zázemí, než jaké měly doma.
Barbora Šebová se zde zmiňuje o počinu kapitána Josefa Pohla, kterého napadlo
zřídit ve vojenském prostoru Boletice školu pro děti romských přistěhovalců, jako by
jediným motivem bylo zavděčit se socialistické společnosti. Z mého úhlu pohledu je
snaha vymýtit negramotnost, zbavit se nezaměstnanosti, učinit člověka prospěšným
pro sebe, a tím pádem i pro společnost, společným bojem všech vyspělých zemí bez
ohledu na politický režim země, ale i bez ohledu na to, k jakému etniku přísluší. Dále
vyjadřuje Šebová svůj názor, že Dědič si chtěl na Romech vyzkoušet své pedagogické
schopnosti, ale nebral vůbec ohledy na to, co chtějí rodiče. Z mého úhlu pohledu je
zcela logické, že pedagog má na mysli především blaho svých žáků a dalo mu velkou
práci právě ty negramotné rodiče přesvědčit, že škola je pro jejich děti velmi důležitá.
Článek vyjadřuje názory Šebové, které si ale navzájem dle mého názoru odporují.
Vyjadřuje v něm, jak byl Dědič necitlivý, nebral ohledy a na straně druhé, jak ohromně se dětem věnoval a trávil s nimi i veškerý svůj volný čas. Vyjadřovat vlastní názor,
že je někdo necitlivý a sám tak činit velmi necitlivým způsobem, působí z mého úhlu
pohledu poněkud komicky. Nemohu souhlasit s názorem Šebové, který byl v článku
uveřejněn: „Nikdy se nezajímal o to, co Romové prožili za války. Věděl jen, že jsou ze
Slovenska. Netušil, jaká traumata mají za sebou. A tak se třeba stalo, že ostříhal děti
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kvůli vším skoro dohola. To bylo hlavně pro rodiče dívek velmi zraňující. Připomínalo jim to zkušenosti z války, kdy je podobným způsobem stříhali za trest gardisti, když
je chytli ve městě, kde Romové neměli přístup.“ Zmiňovat, že to bylo zraňující hlavně
pro rodiče dívek, je z mého pohledu zcela zcestné, až úsměvné. Dědič jednal tak, jak
by z mého úhlu pohledu jednal každý rozumně uvažující člověk, tedy, že jednal především v zájmu dětí, kterým znepříjemňovaly život hlavy zamořené nepříjemnými
parazity. Nehledě na skutečnost, že dřív, než jim vlasy ostříhal, vyzkoušely octové
zábaly a prášky. Z mého úhlu pohledu považuji právě romské rodiče za necitlivé, jestliže sami tento problém nijak neřešili a upřednostňovali dlouhé vlasy svých dcer i za
cenu toho, že si museli být vědomi silného zavšivení.
Některé skutečnosti Šebová zcela překroutila, a je otázkou, zdali tak činila pro
mne z nepochopitelných důvodů záměrně, či zda to svědčí jen o jejích velkých nedostatcích v prostudování daného tématu. Za úplný nesmysl, který si dovolila Šebová
prohlásit, považuji odstavec, ve kterém popisuje, jak se na jaře roku 1951 rozhodly
romské rodiny odejít a protože se Dědič obával, že s sebou odvedou i děti, inicioval
sérii odebírání dětí sociálními úřady za asistence SNB. Z několika událostí, které od
sebe dělil větší časový úsek, tak Šebová dokázala vytvořit událost jednu.
Romské rodiny skutečně odjely, ale i s dětmi a ty se samy během 14 dní na vlastní
žádost od rodičů vrátily do školy za Dědičem. Tato událost pak byla důvodem změny
školy na dětský domov se školou. A že inicioval sérii odebírání dětí sociálními úřady
za asistence SNB? Postup odebírání dětí je obdobný i v současné době. Učitel může
maximálně na sociální úřad podat oznámení o zameškané docházce dítěte do školy,
ten pak věc prošetřuje a dává návrh soudu, bez jehož příkazu by nemohlo dojít
k odebrání dítěte, a to se samozřejmě děje za přítomnosti policie. Že se to rodičům,
kterých se to týká a jimž jsou děti odňaty, nelíbí, je zcela pochopitelné. To ale neznamená, že jsou v právu. Pokud dítě žije v tristních podmínkách, pak sociálním úřadům
nezbývá jiná varianta, než děti rodičům odebrat.
Úryvek citace z Dědičova deníku, jak probíhá odebírání dětí, který Šebová uvádí
ve své diplomce jen po tu část, kdy Dědič uhodil matku dětí, je zavádějící. Dědič jej
popsal i ve své knize Škola bez kázně. Šebová ale vynechala tu část, která Dědičovu
úderu předcházela, a to, že tímto svým počinem jen zabránil tomu, aby romská matka,
která držela v ruce nůž, již neohrožovala sociální pracovnici.
Vyjádření Šebové, že Dědič nechtěl, aby rodiče měli jakýkoliv vliv na své děti, je
dle mého názoru pouze jejím vlastním úsudkem. Sama jsem přesvědčená, že Dědič
chtěl zamezit pouze negativním vlivům ze strany rodičů. Rozhodně bych nepoužila
slovo „nechtěl“, dle mého názoru by bylo výstižnější, že byl Dědič donucen okolnostmi. Každý kvalitní pedagog, který bere svoji profesi jako poslání, chce, aby jeho pedagogické působení mělo nějaký smysl a Dědič mezi takové pedagogy bezpochyby
patřil. Proto dokážu pochopit, proč Dědič například cenzuroval i dopisy dětí. Jako
pedagog, který se plně věnoval dětem natolik, že byl ochoten věnovat jim veškerý
volný čas, pouze nechtěl připustit, aby jeho úsilí přišlo vniveč. Ostatně koho z nás by
těšila práce, o které bychom už dopředu věděli, že je zbytečná? Proto dopisy, které
obsahovaly demoralizující pasáže, raději zůstaly nedoručeny. Jsem přesvědčená, že
právě ony zatajené dopisy svědčí o síle Dědičova charakteru a jeho pedagogických
kvalitách. Jsou svědectvím o skutečnosti, že si Dědič za svými rozhodnutími stál.
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Nikdo jej nenutil, aby dopisy přenechal Muzeu romské kultury, nebo aby se o nich
sám zmínil ve své knize. Tuto problematiku ale nejlépe vystihl sám Miroslav Dědič
v knize Škola bez kázně na straně 200–201.
Skutečnost, že článek zcela mylně popisuje realitu a zaměňuje tak události nesprávným chronologickým pořadím, dosvědčuje věta: „Skupinka romských dětí
s pionýrskými šátky vystoupila také před prezidentem Antonínem Zápotockým. Zapůsobila na něj natolik, že podpořil jejich turné po západních Čechách a na Slovensko.“ Tyto události od sebe dělí 4 roky, ale v opačném pořadí, než jak nám popisuje
otištěný rozhovor. Turné po Čechách a Slovensku se uskutečnilo v létě 1953. Díky
turné se tak škola dostala do širšího povědomí, to mělo za následek, že jim začaly
posílat děti i z jiných částí republiky a museli se přestěhovat do Dobré Vody, protože
kapacity jim přestaly vyhovovat. Vystoupení před prezidentem Antonínem Zápotockým se uskutečnilo naopak tři roky před ukončením činnosti – 12. července 1957.
V samotném závěru článku se ztotožňuji s názorem Šebové, že „Dědič udělal vše
pro to, aby se od něj děti naučily co nejvíc.“ Zaráží mne tam jen věta: „Jenže byl na
všechno sám. Na výuku, organizaci školy i na komunikaci s rodinami.“ A tak mohu
jen naposledy konstatovat, že z mého úhlu pohledu Barbora Šebová zakládá své názory na tak citlivé téma jen na velmi povrchním prostudování celého příběhu. Dědič
nebyl sám, ale měl několik kolegů učitelů, vychovatelek a koneckonců později i starších žáků, kteří se také podíleli na výchově svých mladších spolužáků.
Tak to je můj úhel pohledu.
Autorka:
Bc. Alica Václavková, absolventka oboru sociální pedagogika na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2014
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Dokumenty
A/ VÝSTAVA: EVROPSKÝ HUMANISTA PŘEMYSL PITTER.
Výstava dokumentující život a dílo velkého českého humanisty, pedagoga, vychovatele, křesťana, pacifisty, demokrata a vegetariána doprovázená bohatým kulturním programem.
Místo výstavy: Martin ve zdi 1.–31. 12. 2012. Prodlouženo do konce ledna 2013.
Adresa výstavy: Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1.
• Vernisáž výstavy v románské kostelní kryptě: neděle 2. prosince 14.00.
• Divadelní představení souboru Ulita Já a dům můj sloužiti budeme Hospodinu:
Neděle 2. prosince od 15.00 a neděle 16. prosince od 20.30 (po skončení bohoslužeb).
• Dokumentární filmy Tomáše Škrdlanta: Nemusíte to nazývat náboženstvím: neděle 2. prosince od 20.30 (28 minut). Milujte své nepřátele: neděle 9. prosince od
14. 00 (76 minut).
• Četba textů Přemysla Pittra a rozhovor nad nimi: Středa 12. prosince od 19.30,
čtvrtek 20. prosince od 19.30.
Kontakt na organizátora výstavy v Kostele sv. Martina ve zdi:
Farář Mikuláš Vymětal: mikulas.vymetal@seznam.cz či tel. č. 731 473 457.
Správcová kostela:
Marta Vršková: marta.vrskova@gmail.com či tel. č. 734 7767 335.

B/ Knihy vystavené na výstavě v Kostele sv. Martina ve zdi, Martinská ulice 8,
Praha 1:
• BLAHOSLAV 2013. Kalendář Církve československé husitské, Praha 2012
• FIERZOVÁ, OLGA. Dětské osudy.
• KOHN, PAVEL. Zámky naděje. Děti Přemysla Pittra vzpomínají.
• KOHN, PAVEL. Můj život nepatří mně.
• KOSATÍK, PAVEL. Sám proti zlu.
• PITTER, P. Pacifismus a obrana.
• PITTER, P. Pod šedým kabátcem.
• PITTER, P. Nové cesty mírové politiky
• PITTER, P. Na předělu věků.
• PITTER, P. Oheň na zemi.
• PITTER, P. Geistige revolution im Herzen Europas.
• PITTER, P. Domovu i exilu.
• PITTER, P. Schuld und Sühne.
• PITTER, P. Duchovní revoluce v srdci Evropy. Pohled do dějin českého národa.
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C/ DIVADLO/ČTENÍ: Přemysl Pitter: Já a můj dům (sloužiti budeme Hospodinu).
Osm žen a harfa o muži, který vozil náklaďákem děti z Terezína na zámek. „Takže
Vánoce 1945 slavily židovské a německé děti společně.“
Neděle, 2. 12. 2012/15.00; 16. 12. 2012/20.30
Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1
Já a můj dům je obrazový průchod životem a myšlenkami jednoho z klíčových mužů
20. století, o němž se ví příliš málo. Přemysl Pitter, sociální pracovník, zachránce
válečných dětí, pedagog, publicista, kazatel, pacifista, vegetarián nejen pochopil, ale
i předběhl svou dobu.
Tady a teď je třeba o něm mluvit.
Divadelní ateliér ULITA.
mala@ulita.cz
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.
Praha 3, Na Balkáně 2866/17a, 130 00, tel.: 271 774 725, 271 771 025-6.
www.ulita, mala@ulita.cz

P¯Ìlohy: didaktickÈ materi·ly
• Romské písně zpívané dětmi a zachycené Aloisem Zimulou na 4. Setkání Hnutí
R. In: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků (Cesty k překonávání
bariér ve vzdělávání). 1996. 4. setkání Hnutí R. V Praze 1.–2. prosince 1995. Sestavil J. BALVÍN. Ústí nad Labem: Hnutí R, s. 105–121.
• Hry tvořivé dramatiky. In: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků
(Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). 1996. 4. setkání Hnutí R. V Praze 1.–2.
prosince 1995. Sestavil J. BALVÍN. Ústí nad Labem: Hnutí R, s. 122–123.
• Život Přemysla Pittra v datech. In: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků (Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). 1996. 4. setkání Hnutí R.
V Praze 1.–2. prosince 1995. Sestavil J. BALVÍN. Ústí nad Labem: Hnutí R, s. 124–
125.
• Deklarace principů tolerance. In: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských
žáků (Cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). 1996. 4. setkání Hnutí R. V Praze
1.–2. prosince 1995. Sestavil J. BALVÍN. Ústí nad Labem: Hnutí R, s. 126–131.
• Open Society Fund Praha Program podpory nadaných romských žáků. In: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků (Cesty k překonávání bariér ve
vzdělávání). 1996. 4. setkání Hnutí R. V Praze 1.–2. prosince 1995. Sestavil J. BALVÍN. Ústí nad Labem: Hnutí R, s. 132–133.
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Kotarac, Erzeg 50, 53
Kotarac Zvonimir 50, 53
L
Lacko Dezider 19
M
Makarenko Anton Semjonovič 26, 30
Matouš Miroslav 5, 7, 72, 73, 74, 80
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38, 42, 43, 46, 59
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Patočka Jan 8, 19, 20, 25, 81
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Pohl Josef 18
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S
Schweitzer Albert 15, 73
Sedláčková Blanka 3, 56, 82
Smoleň Mikoláš 19
Straková Renata 28
Š
Škrdlant Tomáš 32, 82, 84
Štampach František 47, 48, 52, 82
T
Titzl Boris 2, 8, 9, 13, 83
Turzák Tomáš 5, 30, 31, 47, 48, 63, 64,
70, 79, 83, 93
V
Václavíková, Alica 21, 24
Vogl Emil 59
W
Winton Nicholas 4, 9–16, 80
Z
Zelina Miron 7, 38, 40, 43, 83

Summary

Summary
The work of Přemysl Pitter is part of activities that we call historical deeds of great
personages. His credo, which dominated the spirit of his personality after World War
I, can be put into words as follows: “My life does not belong to me” and was concretized in his work with the children of Žižkov, a poverty-stricken municipal part of
Prague. He realized his educational activities from 1933 in the Milíč House, named
after the great social reformist, Jan Milíč of Kroměříž.
A qualitative survey conducted by students of social pedagogy showed that Přemysl Pitter is a personage of national as well as European importance, both for professional pedagogues and andragogues.
The research of another social pedagogue, Miroslav Dědič, proved that Pitter’s
educational system can be effectively applied to work with Romani children. During
the mid-1990’s, teachers of Romani students held a special conference, where they
used the legacy of both of the above pedagogues as a source for preparing the curriculum of romological studies for Romani pedagogical assistants, as was required by
the participating Croatian pedagogues and andragogues.
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Medailonky
Charakteristika autora
(Více in www.jaroslavbalvin.eu v rubrice O nás)
Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií,
Ústav pedagogických věd, garant oboru Andragogika
Autor Jaroslav Balvín pracuje od 1. 9. 2011 na
Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních
studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je garantem
bakalářského stupně oboru Andragogika, s doslovným
názvem Andragogika v profilaci na řízení lidských
zdrojů v neziskové sféře, který byl otevřen na Ústavu
pedagogických věd v roce 2010.
Jaroslav Balvín vystudoval učitelský obor čeština
– dějepis na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem
a poté vystudoval externě vědecký obor filozofie – historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po
vystudování Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem začal učit na základních školách
(1969–1973) a potom od roku 1973 do roku 1983 učil češtinu a české reálie na Ústavu
jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Zahrádkách u České Lípy. Zde se
připravovali jazykově a odborně zahraniční studenti téměř z celého světa ke studiu na
českých vysokých školách a univerzitách. Byla to pro něj též „vysoká škola multikulturalismu a interkulturalismu“.
V letech 1983–1990 působil jako odborný asistent filozofie a etiky na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Po založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem se stal po tříleté odmlce, kterou strávil výukou češtiny a dějepisu opět na
základní škole v Povrlech u Ústí nad Labem, ředitelem Ústavu pro studium romské
kultury, a to na popud tehdejšího prorektora a pedagoga docenta Jiřího Vomáčky. Od
roku 1997 do roku 2006 pracoval na Magistrátu Hlavního města Prahy jako specialista pro národnostní menšiny. Významná byla v této době i jeho spolupráce
s německou národnostní menšinou, se slovenskou a s romskou minoritou.88 Významná občanská sdružení těchto národností vydala s finanční podporou Hlavního města
Prahy a také s metodologickou pomocí autora této monografie publikace, které se sta88

Kromě těchto národnostních menšin jsou v Praze a v celé České republice ještě další minority: bulharská, chorvatská, maďarská, polská, ruská, rusínská, řecká, srbská, ukrajinská. Celkem dvanáct národnostních menšin, jejichž příslušníci jsou charakterizováni jako občané České republiky se specifickými národnostními, jazykovými, kulturními potřebami. Mají své zastoupení v Radě vlády ČR pro
národnostní menšiny. Podmínkou je, že se prostřednictvím svých občanských sdružení jako národnostní minorita deklarují. Po roce 2014 se jejich počet rozšířil na 14, a to o minoritu vietnamskou
a běloruskou. Významná jsou setkávání národnostních menšin spojená s konferencemi, jejichž tradici
založil autor v roce 1998. V roce 2014 se uskutečnilo již 14. setkání národnostních menšin v Praze,
spojené s vědeckou konferencí.
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ly důležitým zdrojem i pro výzkum v této knize. Mezi nimi se staly důležitými zejména publikace Miroslava Dědiče, z nichž ve vztahu k německé národnostní menšině se
stala nejvýznamnější kniha Než roztály ledy/Bevor das Eis auftaute.89 Autor této monografie o Miroslavu Dědičovi a Přemyslu Pittrovi sám pochází z tzv. tehdejších Sudet na severu Čech (Stráž pod Ralskem – Liberec) a zná dramatickou situaci poválečného odchodu německého obyvatelstva z Československa i obtížné napravování
česko-německých vztahů ve vědomí lidí. Proto ve své recenzi zdůrazňuje Dědičovu
víru českého učitele v možnost podílet se na „roztávání ledů“ při výuce německých
dětí ve škole v Krušných horách (Nové Zvolání – Neugeschrei) v letech krátce po
druhé světové válce: „Kniha Miroslava Dědiče Než roztály ledy ukazuje zajímavými
a originálními prostředky, jak např. i pouhý rok práce tohoto učitele s německými dětmi mohl mít výrazné pozitivní sociální důsledky na utváření narušených vztahů mezi
německým a českým obyvatelstvem po válce. Podmínkou ovšem je přístup učitele, jeho
chápání časové a teritoriální důležitosti svého vstupu do duší svých žáků, jeho zaměření nejenom na obsah a metodiku výuky, ale i na sociální rozměr své práce, na budování moderních, opravdu multikulturních vztahů mezi lidmi různých národností.“90
Jaroslav Balvín organizoval a zúčastnil se i konferencí, které se věnovaly druhé
významné osobnosti, o které se píše v předkládané monografii – sociálnímu pedagogovi Přemyslu Pittrovi. Na jeho životním a profesionálním příběhu autora monografie zaujal též sociálně pedagogický étos, směřující k výchově zbavené národnostní
nenávisti a rozvoji zdravých interetnických vztahů v Evropě. Tento étos se stal motivujícím a inspirativním pro autora jak ve vztahu ke všem národnostním menšinám při
jeho práci na Magistrátě hlavního města Prahy a poté i na univerzitách na Slovensku
(Nitra) a v Česku (Zlín), tak přímo ve vztahu k sociálně pedagogickému řešení vztahů
česko-německých i vztahů majority k Romům v České republice a Evropě. Symbolem toho, že pittrovská humanistická idea interkulturní výchovy je obecným východiskem sociální pedagogiky a pedagogického vztahu vychovatele k vychovávanému,
se stalo i to, že jedna ze základních škol v Ostravě, do které chodila převaha romských
žáků, začala po roce 1990 nést jméno Přemysla Pittra a stala se propagátorkou pozitivních postupů ve vztahu k edukaci romských žáků. Proto již v roce 1997 na základě
studia základních „pittrovských“ prací a zkušeností s novátorskými metodami edukace romských žáků na českých školách napsal autor monografie Jaroslav Balvín tato
slova:
„Zatím nejdále ve vytváření multikulturního pojetí výchovy je Charitativní základní škola Přemysla Pittra v Ostravě. Základem je humanistický vztah k dětem a romské
komunitě založený na přístupu učitelů a na idejích sociálního pedagoga a reformátora
Přemysla Pittra (1895–1976), jehož jméno škola nese. Český pedagog se stal svým
lidským vztahem a praktickou pomocí sociálně slabým českým dětem a trpícím židovským dětem za války symbolem vychovatelského humanismu. Po válce zachraňoval
nejenom židovské děti z koncentračních táborů, ale také děti německé trpící hladem
89

90

DĚDIČ, M. Než roztály ledy/Bevor das Eis auftaute. Praha: Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR/ Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČR, 2002.
BALVÍN, J. O pedagogickém i literárním významu díla Miroslava Dědiče. In: DĚDIČ, M. Než roztály
ledy/Bevor das Eis auftaute. Praha: Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR/ Kulturverband
der Bürger deutscher Nationalität der ČR, 2002, s. 91.
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a tvrdým jednáním ze strany Čechů při odsunu sudetských Němců do Německa. Jeho
přístup je vyjádřením etické povinnosti vychovatele chovat se k dětem se stejným humanismem bez ohledu na národnost.“91
Od roku 2006 do roku 2011 byl Jaroslav Balvín docentem a také ředitelem Ústavu
romologických štúdií na Fakultě sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ve Slovenské republice. Odtud odešel na vlastní žádost dne
31. 8. 2011 a následující den 1. 9. 2011 nastoupil na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.
Andragogika jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých, kterou v současnosti autor
garantuje a vyučuje spolu se sociální pedagogikou a jinými příbuznými obory na této
univerzitě, nazvané po významném českém podnikateli v obuvnictví, je zatím na tomto pracovišti nejmladším oborem v rámci českých a slovenských pracovišť, která se
zaměřují na rozvoj andragogiky jako nového vědního oboru. Autor při rozvoji tohoto
oboru usiluje svou pedagogickou a publikační činností rozšířit dosud uznávané obory
andragogiky (andragogika personální, kulturní a sociální) o rozměr multikulturní.
V multikulturní andragogice najdou svá témata (ve vztahu k edukaci dospělých)
i takové otázky, které řeší autor v předkládané publikaci.
Jaroslav Balvín je autorem více než 600 prací s pedagogickou, filozofickou, etickou, romologickou, sociální, sociálně pedagogickou a andragogickou tematikou. Na
svoje publikace má více než 500 citací a ohlasů. K hlavním jeho monografiím patří:
Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém (2004),92 Metody výuky romských žáků (2007),93 Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka (2008),94
Multikulturalita, sociální etika a hra (2009), Andragogika a filozofie v aplikaci na
romskou kulturu (2011), Andragogika jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých
(2011), Andragogická rozjímání na téma multikulturalita, sociální etika a hra (2011),
Pedagogika, andragogika a multikulturalita (2012).
Celoživotním doprovodem autorovy práce je fotografování s hlavním tématem
Romů a dalších národnostních menšin (dosud přes 80 fotografických výstav v Česku,
na Slovensku, v Anglii, v Srbsku, Bulharsku a Chorvatsku).95 Jeho multidimenziální
vědecké a pedagogické zaměření je dobrým východiskem i pro zaměření na otázky
sociální a kulturní andragogiky, andragogiky, sociální práce i sociální pedagogiky
a jejich filozofické, etické a pedagogické aspekty. Inspirativní pro tyto pohledy je
i výzkum profilů pedagogických osobností. V našem případě jsou to dva čeští sociální
pedagogové. V monografii s názvem Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti:
91

92

93
94
95

BALVÍN, J. Romové a romská otázka v českých zemích. 7. kapitola. In: RÝDL, K., Nezel, I. (vyd.).
Rasismus a nacionalismus v současném životě. Informační příručka pro školy i veřejnost. Praha: IPPP
ČR, 1997, s. 157. Poznámka (JB): U názvu 7. kapitoly této publikace není uvedeno autorovo jméno,
ale ani jména dalších autorů nejsou uvedena u jiných kapitol. Jeden z vydavatelů, který požádal autora Jaroslava Balvína o článek o romské otázce v českých zemích, profesor PhDr. Karel Rýdl, CSc.
(Univerzita Pardubice), potvrdil autorství slovně i písemně.
BALVÍN, J. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Praha: RADIX, Hnutí R,
2004.
BALVÍN, J. Metody výuky romských žáků. Praha: RADIX, 2007.
BALVÍN, J. Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha: RADIX, 2008.
Také fotografické ilustrace v této publikaci pocházejí z výzkumu vztahu učitele romských žáků k jejich
rodičům a zkoumání možnosti pozitivně ovlivňovat touto komunikací veřejné mínění ve společnosti
směrem k větší tolerantnosti.
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Miroslav Dědič a Přemysl Pitter se autor Jaroslav Balvín zaměřil na rozkrytí profesionálního a občanského obrazu těchto významných osobností. Formou kvalitativního
výzkumu jejich odborně literárních publikací a výzkumem názorů studentů sociální
pedagogiky odhaluje sociálně pedagogický a filozoficko-etický profil těchto osobností, který je jedním ze vzorů v profesionální práci současných sociálních pedagogů
a učitelů v našich školách.
Jaroslav Balvín vychází z prací renomovaných pedagogů, filozofů a teoretiků výchovy, ale vytváří i nový, osobitý profil přístupů k sociální pedagogice i ve vztahu
i k jiným vědním oborům. Jeho monografie je zaměřena na analýzu mimořádných
příběhů Miroslava Dědiče a Přemysla Pittra, kteří obětovali svůj život naplno pro pomoc dětem různých národností při řešení jejich multikulturní situace, pro děti sociálně, kulturně historicky a národnostně handicapované.
Autor Jaroslav Balvín se snažil, aby se tato publikace stala jedním z teoretických
východisek k pochopení role pedagoga, profesionála ve společnosti, při budování vzájemných mezilidských vztahů, pomoci sociálně slabším a handicapovaným a jejich
optimální orientaci v sociálních a kulturních složitostech světa různorodých, a přitom
navzájem propojených kultur v našich zemích i ve vztahu k Evropě a planetě Zemi.
PS.: Za zmínku stojí to, že Jaroslav Balvín se věnuje i fotografické činnosti. Jednou
z jeho dnes již 80 výstav fotografií doma i v zahraničí převážně s romskou tematikou
byla výstava fotografií pro významnou romskou organizaci na Slovensku Gypsy Spirit, která každoročně uděluje diplomy významným romským i neromským osobnostem, které pro romskou národnostní menšinu, resp. pro romský národ, přinesly významné hodnoty. Pro autora Jaroslava Balvína byla výzva k vernisáži výstavy a s tím
spojenou přednáškou pro Gypsy Spirit na 27. 10. v roce 2011 významným oceněním
jeho tvorby jak na poli fotografickém, tak na poli odborném.
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Zatím poslední výstavou byla výstava ve spolupráci s malířem Tomášem Turzákem v chorvatském Zadaru v roce 2013. O fotografiích a výstavách Jaroslava Balvína
je možno se dozvědět i na jeho webových stránkách www.jaroslavbalvin.eu.
Kontakt:
Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nám T. G. Masaryka 5555
Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd, Zlín
E-mail: balvin@fhs.utb.cz

Charakteristika spoluautora 6. kapitoly AntonÌna B˘ûka
PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.
PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D., nar. 1. 2. 1943, je vysokoškolský učitel v důchodu (Pedagogická fakulta
UP Olomouc a Fakulta humanitních studií UTB
Zlín.) Profiloval se především v obecné a sociální
pedagogice, také v oblasti práv dítěte. Je dlouholetým členem České sekce DCI – Sdružení zastánců
dětských práv ČR. Zúčastňuje se konferencí
a sympozií Hnutí spolupracujících škol R.
Kontakt:
PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.
e-mail: antonin.buzek@volny.cz

Charakteristika spoluautora 6. kapitoly
Tom·öe Turz·ka
PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.
PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., pôsobí na Katedre pedagogiky UKF v Nitre. Vyučuje rodinnú výchovu,
pedagogickú diagnostiku, teóriu výchovy, výchovu
v ohrozených rodinách a špeciálnu pedagogiku. Autor sa vo svojej publikačnej činnosti zameriava na oblasť pomoci rodičom z rôznej variety rodinného prostredia žiakov. V súčasnosti sa výskumne venuje najmä
oblasti rodinnej pedagogiky, teórie výchovy a sociálnej
pedagogiky.
Kontakt:
PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., e-mail: tturzak@ukf.sk
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Prof. dr hab. Bogus≥aw åliwerski
Katedra z·klad˘ pedagogiky,
Vysok· ökola speci·lnÌ pedagogiky Marie GrzegorzewskÈ ve VaröavÏ
Každá vědecká disciplína pedagogiky vyžaduje hluboké historicko-biografické studium, aby bylo možno konstruovat fundamenty vlastních zdrojů, zakořenit je v tradici
národní a sociální kultury a ctít památku díla výjimečných postav jejích dějin. Každý ze
sociálních pedagogů totiž do výchovně vzdělávací teorie a praxe vnáší ideje, myšlenky,
zkušenosti nebo praktická řešení, jež se teprve po několika desítkách let mohou stát
základem jejich relativně objektivní rekonstrukce a narace. Nejde zde o objevování pedagogiky v dimenzi zkušeností jednotlivce, ani o popularizaci jejích často tichých hrdinů, ale o vyčtení z minulosti toho, co je v ní nadčasové, univerzální, co s sebou nese
nejen paměť o minulosti určitého výchovného prostředí a jeho pedagogů, ale vnáší také
nový obsah do porozumění naší současnosti. Toto vyčtení je součástí – jak psal Michel
Foucault – archeologie vědění, která v případě dvou postav tvoří součást historie české
sociální pedagogiky.
Právě nyní, kdy na jedné straně svět, a zejména západní Evropa, začíná vnímat chyby
interkulturní pedagogiky, která fakticky obsahovala skrytý rozměr symbolické kolonizace,
a na druhé straně zakouší omyly nezdařené migrační, mezinárodní a sociální politiky ve
vysoce rozvinutých západních zemích, stává se nutným obrácení k historii coby učitelce
života. Musíme začít chápat chyby našich pedagogů, politiků, společenských činitelů,
abychom pochopili, v jakých podmínkách – nakolik kulturně podobných těm, s nimiž
se setkáváme nyní v postmoderních a otevřených společnostech neoliberálních demokracií – žili a působili humanisté, jejichž osudy, život a dílo jsou nám nadále neznámé.
Vysoce si cením prací Jaroslava Balvína, který se v nich dotýká, a v této knize zvláště,
existenciální dimenze života národnostních menšin v zemi, která měla být oporou jejich
života, rozvoje, bezpečnosti a naděje v lepší příští. Struktura monografie je logická, a obsah
skvěle odpovídá standardům soudobých dějin praktické sociální pedagogiky. Jde o skvělé
pomezí historie sociální, politické a biografické. Zajímavé je to, že tato biografie vyrůstá z vlastní zkušenosti autora, který měl možnost přímo se stýkat s jedním ze sociálních
pedagogů, uvedených v titulu práce. Má tedy mimořádnou hodnotu, poněvadž byla obohacena o důvěryhodné údaje a interpretaci u skutečného zdroje. Bohužel, odešli nebo
právě odcházejí mistři předchozích generací sociálních pedagogů, proto publikace knihy, která se jich částečně dotýká, je skvělým popudem k recepci a vědeckému diskursu.
Vím, že v České republice právě nyní probíhá debata o jedné z Dědičových výchovných
metod.
Pro mne má práce doc. PhDr. Jaroslava Balvína zvláštní hodnotu, nejen v rovině
historické, ale také metodologické, poněvadž ve svém výzkumu navazuje na etnopedagogiku a pedagogickou biografistiku, a posledně jmenovanou přece v Česku skvěle pěstoval prof. Miroslav Cipro. Podle mého přesvědčení je zapotřebí souostroví pedagogických jsoucen, zejména v oblasti pedagogiky, které podle znamenité řady biografií
světových pedagogů ve vydání Miroslava Cipra, oživí již částečně zapomenuté postavy,
autority. O významu tohoto přístupu pro pedagogické působení Cipro píše: Existují vědní obory a jim odpovídající vyučovací disciplíny, které jsou vůbec převážně založeny na
biografice. Nejmarkantnějším dokladem je historie literatury…V jiných předmětech,
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zvláště přírodovědných, má naopak dominantní pozici věcný a logický systém dané vědy
a výklady o jejích významných představitelích, jsou-li vůbec jaké, mají spíše podobu
petitové informace. A přece i zde by bylo žádoucí říci něco více o tvůrcích a šiřitelích
vědy, co by hlouběji zasáhlo jak přirozenou zvídavost, tak i morálně volní sféru žákovy
osobnosti…Optimální vyváženost biografického a systemického přístupu je žádoucí ve
všech studijních disciplínách.
I pedagogika potřebuje vyváženost mezi „tokem“ historie a „nádrží“ systému, který
se v průběhu tohoto toku znovu a znovu z nahromaděné látky rekonstituuje podle toho,
co nového tento tok přináší.1
Výzkum z oblasti pedagogické biografistiky by měl fixovat povědomí současných
pedagogů o jimi reprezentované nebo spoluvytvářené vědě. Takto uchopený může přispívat k prohloubení schopnosti ztotožňovat se s vědou a jejím pěstováním jakožto základní dimenzí totožnosti jedince. Jde také o způsob sebeorientace vědců v chaosu současna. Tak, jako v každém člověku je přítomna touha být sebou, tak i u pedagogů se
objevuje vnímání vlastní totožnosti jako cosi významného pro vlastní bytí. Být sebou
znamená mít odvahu přiznat si své chyby a slabosti, ale také touhu narýsovat vlastní
životní plán; je to odvaha formulovat vlastní mínění, vlastní pohled na okolní svět, ba co
víc – zachovat v sobě to, co je odlišné, co nepodléhá stereotypům masovosti. Žádná
edukace, a tím méně nějaká ideologická drezúra, nemá právo stavět se do cesty tomuto
rozvíjejícímu se mladému Selbst. V originalitě jednotlivců, v této pestrosti soudů, pohledů totiž tkví bohatství sociálního světa. (…) dobrý pedagog se snaží v této snaze
Selbst pomoci a možná právě v této schopnosti vydobýt v mladém člověku vědomí vlastního Já je ukryta tajemná pedagogická působivost velkých učitelů.2 U pedagoga nelze
oddělit individuální, osobní od sociálního, profesního. Jeho profesní identita v sobě spojuje prvky osobní i sociální identity spojujíc v jeden celek to, co o něm svědčí jakožto
o člověku, neopakovatelném jedinci s tím, co ho prostřednictvím cílů, hodnot a zásad
spojuje s profesní skupinou.3
Lze však sáhnout ke kořenům, vzorům, školám pedagogického myšlení a působení,
které reprezentují naši mistři, pionýři či tvůrci určitých přístupů k edukaci, tvůrci neopakovatelných řešení, byť přece jen v určité míře následovaných, aktualizovaných či modifikovaných. Myslet jako pedagog znamená přeci také myslet tak, jak to lze rozpoznat
v pedagogickém díle a pedagogických úspěších našich předchůdců, učitelů našich učitelů. Tento typ myšlení se začasté objevuje v okamžicích nejistoty, rodících se pochybností, které nás zaměřují k minulosti. Může to však být současně útěk do budoucnosti
nebo aktualizace stávajícího stavu. V životním příběhu pedagoga, mistra, autority se
snažíme vyčíst nejen jeho poselství, jež ho uvedlo do oblasti metafyzické trvalosti, ale
nalézt v něm také sebe sama.
Nejen v rámci českých reálií je kniha z oblasti biografického výzkumu nadále ještě
marginálním, zřídka se objevujícím darem tvorby výjimečných pedagogů. Mám dojem,
jako by pedagogové neměli čas na DRUHÉ nebo psaní o DRUHÝCH, na vztažení se
nejen k vlastní precizované touze být v jistém smyslu sám se sebou, ale také pro nás,
1

2
3

M. Cipro, Galerie světových pedagogů I., Encyklopedie Prameny výchovy. Nákladem vlastním, Praha
2002, s. 3.
B. Skarga, List o edukacji, Forum Oświatowe 1998, č. 2 (19), s. 31–32.
H. Kwiatkowska, Niesymetryczność identyfikacji zawodowych nauczycieli, Colloquia Communia,
speciální číslo 2003, č. 2 (75).
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pro svědky dosavadní tvorby mistrů předchozí epochy, abychom mohli spolu s nimi
čerpat radost plynoucí z JEJICH vyprávění o NICH, ale v jistém smyslu i o sobě. Naštěstí, jak píše jeden z nejlepších znalců tohoto oboru profesor andragogiky v Itálii Duccio Demetrio: V životě každého z nás přichází chvíle, kdy se rodí mocná touha vyprávět
o vlastním životě jiným, než obvyklým způsobem.
Vřele tuto práci doporučuji k tisku, poněvadž bude rovněž obohacením polského
pedagogického myšlení v sociálním proudu, který je v naší zemi od meziválečného dvacetiletí pěstován ve stejném rozsahu jako v tehdejším Československu.

Prof. PhDr. Alena Valiöov·, CSc.
Univerzita KomenskÈho, Bratislava
Monografie, předkládaná čtenářům z řad sociální pedagogiky i širší odborné veřejnosti, je podle mého soudu originálním příspěvkem k historii pedagogiky, sociální pedagogiky i pedagogiky speciální.
Ve výkladech těchto disciplín pociťujeme často převahu teoretizování, což jistě není
na škodu, ale zároveň téměř absentuje výklad historický, opřený o životní a profesionální příběhy předchůdců. Mezeru v tomto směru vyplňuje určitým a originálním způsobem výklad o dvou českých sociálně pedagogických osobnostech.
Kladem je spojení těchto osobností v jednom výkladu, neboť, ačkoliv je dělí určitý
časový úsek, mají obě osobnosti společné dějinné zázemí českého národa, kterému nebyl lhostejný osud dětí a dospělých pocházejících z národů jiných, odlišných.
Za klad považuji také to, že autoru publikace není lhostejný ani, podle jeho výkladu
v epilogu práce, neobjektivní a moralizující přístup některých současných kritiků metod, které používal Miroslav Dědič při své práci s romskými dětmi před 65 lety.
Podle mého soudu i se znalostí Balvínovy dlouhodobé vědecké a pedagogické produkce se stane předkládaná kniha významným pomocníkem při studiu pedagogických
oborů i pro širší čtenářskou veřejnost.

Doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
vedoucÌ redaktor Ëasopisu Speci·lnÌ pedagogika
Pedagogick· fakulta, Univerzita Hradec Kr·lovÈ
Když Miroslav Dědič šel v roce 1986 do důchodu, byl Přemysl Pitter deset let po
smrti. Nedá se říci, že by s ohledem na rok narození oba stejně porozuměli atmosféře
předmnichovské republiky, ale oporu pro své myšlení a chování z této doby získal i ten
mladší z nich.
Miroslav Dědič byl vzděláním i profesí učitel základní školy. Přemysl Pitter neměl
ucelené formální vzdělání a byl to sociální pracovník? Pedagog volného času?
Miroslav Dědič učil po druhé světové válce děti různých národností, tak jak je a jejich
rodiny „přijímalo“ české pohraničí, ale hlavně učil děti cikánské – označení romské
ještě nebylo ani v dohledu. Přemysl Pitter se před válkou staral o děti vyrůstající na
pražské periferii, mezi nimiž byly i děti židovské, za německé okupace v této činnosti
pokračoval a po květnu 1945 v době vzedmutých vášní zachraňoval děti židovské i německé.
Jaroslav Balvín pedagogické působení obou těchto osobností vřadil do pedagogiky
sociální. Pokud jde o cílové skupiny, na které se oba pedagogové zaměřovali, pak jejich
činnost sociálně pedagogickou je; ostatně oba museli být zároveň i sociálními pracovní111
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ky. Pokud jde o vychovatelskou i vzdělavatelskou náplň, pak byli pedagogové školního
věku se zvláštním zaměřením na děti znevýhodněné svou národností, jazykem, původem, takže byli pedagogy speciálními.
Trvat důsledně na jakémsi zatřídění obou je však po mém soudu zbytečné, poněvadž
se na ně žádná z učebnicových charakteristik nehodí. Pro učebnice to je však vhodná
ukázka, že lpění na formalistních kritériích dokonale setře originalitu a sníží dosah působnosti osobností, které se zaškatulkovat nedají. Ostatně ve svém textu ani tak J. Balvín nečiní. Co však činí – a to názorně, tak jak on to umí – přibližuje dnešním praktikujícím pedagogům, studentům tohoto oboru a musím říci i pracovníkům pomáhajících
profesí, jaký to má celoživotní pozitivní dopad na děti a mládež, když se pravý pedagog
octne na pravém místě. To místo si ovšem hledá sám. Čím mimořádnější podmínky
přitom do jeho činnosti zasahují, tím pozoruhodnějších výsledků dociluje.
Takový pedagog však natolik vybočuje z běžné školské, resp. vychovatelské rutiny,
že dřív nebo později začne vadit – kolegům, kteří jen chodí do zaměstnání, školometům,
konjunkturalistům. Proto tito „otcové zakladatelé“ něčeho nového ve výchově dětí
a mládeže jsou především lidé stateční. Pitter i Dědič takovými lidmi byli a jeden z nich
ještě je.
Kolegovi Balvínovi děkuji, že měl nápad, vůli, našel si i čas a podklady a o obou
vzorech pro celé učitelské generace napsal.

Mgr. Jakub HladÌk, Ph.D.
Fakulta humanitnÌch studiÌ, Univerzita Tom·ö Bati ve ZlÌnÏ
Autor prostřednictvím citace B. Titzla uvádí, že publikace týkající se dějin pedagogiky nejsou mezi pedagogy příliš populární. Navzdory tomuto se J. Balvín do úkolu, na
první pohled nevděčného, pustil. Čtenář však nebude číst typickou knihu o dějinách
pedagogiky. Autor totiž velmi zdařile propojuje historická data a fakta s problematikou
současné pedagogiky.
Psát o osobnostech, jejichž život a dílo jsou prosyceny prací ne s dětmi a mládeží,
ale pro děti a mládež, by se mohlo zdát snadné. Vždyť působení P. Pittera a M. Dědiče je
samo o sobě velmi zajímavé. Přístup J. Balvína je však neotřelý a originální. Za velmi
významné pokládám explicitní zařazení P. Pittra a M. Dědiče mezi sociální pedagogy.
Publikace ukazuje oprávněnost tohoto zařazení. P. Pitter i M. Dědič svou vytrvalou a neúnavnou prací s ohroženými dětmi patří zcela jistě mezi naše nejvýznamnější sociální
pedagogy – praktiky. Tento sociálně pedagogický akcent je navíc v knize obohacen
o multikulturní přesah v práci obou osobností.
Pozitivně vnímám výzkumný (kap. 4) i aplikační (kap. 5) rozměr publikace. Struktura knihy je logická. Stylistická obratnost udržuje čtenářovu pozornost. Závěrečná kapitola, která uvádí pohled různých autorů na P. Pittra a M. Dědiče, je zajímavá a text
osvěžuje.
Publikaci vnímám jako žádoucí a přínosný vklad do dějin české sociální pedagogiky.
V historii sociální pedagogiky se často obracíme k významným osobnostem, které přispěly k její teorii či výzkumu. Méně často však hledáme inspiraci u těch, kteří, chtělo by se
říci v první linii a obtížných podmínkách, pedagogicky pracovali s dětmi, mládeží i dospělými. V knize J. Balvína tak čtenáři najdou nejen inspiraci pro vlastní práci s lidmi, ale
také k uvažování nad filozofií výchovy a prosociálnímu vztahu ke světu a ostatním lidem.
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Přemysl Pitter (1895–1976)
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Přemysl Pitter s Olgou Fierzovou

Ferdinand Krch
2

Olga Fierzová
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Přemysl Pitter se spolupracovníky v Milíčově domě

Milíčův dům krátce po jeho založení v roce 1933
3
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Pozvánka na dětskou besídku z počátku 20. let 20. století

Jeden ze způsobů, jak zachráněné děti v akci Zámky
hledaly s pomocí Přemysla Pittra a Olgy Fierzové své rodiče
4
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Dárek pro Přemysla Pittra nakreslený O. Dürrovou (1945)

Vernisáž výstavy o Přemyslu Pittrovi ve Valdštejnském paláci
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Jaroslav Balvín na výstavě o Přemyslu Pittrovi

Ministr školství Ivan Pilip zahajuje výstavu a konferenci o Přemyslu Pittrovi
v roce 1995. Vzadu vpravo mezi účastníky sedí i autor této publikace.
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Medaile vydaná Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze (1995)

Uznání Přemyslu
Pittrovi od vlády
Izraele za záchranu
židovských dětí
za okupace v akci
Zámky
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Některé knihy Přemysla Pittra vydané před 2. světovou válkou
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Kniha Přemysla Pittra z emigrace s věnováním

Knihy Přemysla Pittra z exilu
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Knihy Přemysla Pittra v německém a českém vydání z exilu

Knihy Přemysla Pittra a o něm
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Milíčův dům v současnosti (foto J. Hladík)

Pamětní deska zakladatele
Přemysla Pittra na Milíčově
domě (1932–1951)
(foto J. Hladík)
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Třída mateřské školy s učitelkou Milenou v Novém Zvolání

První třída s ředitelem Černým v Novém Zvolání
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Archiv Miroslava DÏdiËe

Druhá třída s učitelkou Vendulou v Novém Zvolání

Třetí třída s učitelem Sedlákem v Novém Zvolání
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Čtvrtá třída s učitelem Miroslavem Dědičem (vpravo) v Novém Zvolání

Výlet do Prahy, Miroslav Dědič uprostřed
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Taková byla naše třída
Miroslav Dědič při výuce

Louka plná kopretin a mezi nimi květy
plné lásky

Ani zima a mráz neodradily od pobytu
na svěžím vzduchu

Učitelský sbor v Novém Zvolání

Škola v Květušíně se stala
útulným domovem

Taneční soubor v akci
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Budova školy v Novém Zvolání

Byli středem pozornosti a obdivu
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Zvon svolával k jídlu a vyzýval k návratu z vycházky
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Nedůvěřivé děti v cikánských osadách
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Miroslav Dědič na 19. setkání Hnutí R v Levoči.
Konference „Sociální pedagogika“ (foto J. Balvín, 2001)

Publikace Miroslava Dědiče vydané s podporou hlavního města Prahy
v nakladatelství Radix
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Miroslav Dědič s manželkou (2012)
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Fotografie Jaroslava BalvÌna

Portréty M. Dědiče v domácím prostředí v Chlumanech (2012)
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M. Dědič u své žákyně z Nového Zvolání paní Evy Marxové ve Větřní (2013)
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Fotografie Jaroslava BalvÌna

Portréty M. Dědiče na návštěvě u své žákyně paní Evy Marxové ve Větřní (2013)
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Miroslav Dědič, Naďa Vokušová
(za slovenskou menšinu,
vydavatelka knihy Miroslava
Dědiče s názvem Kantor
z Mářina Dvora) a autor
Jaroslav Balvín, v té době
specialista pro národnostní
menšiny na Magistrátě hlavního
města Prahy (1997–2006).
Fotografie byla pořízena na křtu
knihy dne 28. 1. 2004. Tématem
knihy je edukace slovenských dětí
v pohraničí po 2. světové válce.
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Práce Přemysla Pittra se včleňuje mezi ty aktivity, které nazýváme historickými činy velkých osobností. Jeho krédo, které po
první světové válce ovládlo ducha jeho osobnosti, vyjádřené slovy „můj život nepatří mně“, se konkretizovalo do výchovné práce
s chudými žižkovskými dětmi. Výchovné aktivity realizoval od
roku 1933 v Milíčově domě, který byl pojmenován po velkém
sociálním reformátorovi Janu Milíčovi z Kroměříže.
Kvalitativní výzkum studentů sociální pedagogiky ukázal, že
Přemysl Pitter je i pro profesionální pedagogy a andragogy významnou osobností nejenom českého, ale i evropského formátu.
Výzkum činnosti jiného sociálního pedagoga Miroslava Dědiče
ukázal schopnost aplikovat Pittrův výchovný systém i do práce
s romskými dětmi. Výzkum odkazu obou pedagogů, o kterých
učitelé romských dětí uspořádali v polovině devadesátých let
odborné konference, se stal zdrojem pro přípravu obsahu romologických studií pro romské pedagogické asistenty, které si vyžaduje chorvatská strana pedagogů a andragogů.

