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Sociální pedagogika je jednou z významných pedagogických disciplín současnosti. Podílí se
na řešení určitých negativních dopadů společnosti na děti, mládež a koneckonců i dospělé.
V předkládané monografii se autor zabývá dvěma významnými českými osobnostmi sociální
pedagogiky z nedávné minulosti i současnosti. Jsou to Přemysl Pitter (1895–1976) a Miroslav
Dědič (*1925). Oba přispěli jak v teorii, tak v konkrétní praxi k rozvoji tohoto oboru.
Podstatnou částí jejich sociálně pedagogické činnosti byla práce s dětmi, mládeží i dospělými
jiných národností. Publikace je dobrým přínosem pro poznání nejvýznamnějších osobností
sociální pedagogiky v ČR, které jsou svým významem inspirující i pro dnešní situaci
multikulturní Evropy.

SLOVO AUTORA
V roce 2015 v měsíci říjnu byla vydána nová publikace Jaroslava Balvína s názvem
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ DVĚ ČESKÉ OSOBNOSTI Přemysl Pitter a Miroslav
Dědič.
Tato publikace je dostupná v systému knihkupectví České republiky. Proto není na webových
stránkách prezentována jako celek, jak je to s jinými publikacemi. Je prezentována ve formě
obálky, názvu a anotace.
Kniha je určena jak pro odbornou i laickou veřejnost, tak pro studenty pedagogiky, sociální
pedagogiky a andragogiky a samozřejmě pro všechny, kteří se snaží o seznamování
s humanistickým prosazováním pozitivního přístupu při rozvoji osobností dětí, mládeže i
dospělých v určitých historických situacích celkového vývoje společnosti v Evropě a ve světě.

V předkládané monografii najdete i vzpomínky Miroslava Matouše, bezprostředního
poválečného spolupracovníka Přemysla Pittra, názory vychovatelské osobnosti na výchovu
romských dětí Anežky Dědičové, odborná pojednání o Přemyslu Pittrovi z pera Antonína
Bůžka, odborný text o sociálním pedagogovi Heinrichu Pestalozzim z pera Tomáše Turzáka a
pojednání o možnostech překladu díla polskou překladatelkou Angelikou Gajkowski.
V publikaci jsou zařazeny i recenze významného polského pedagoga Bogdana Śliwerského a
českých specialistů v oblasti pedagogiky Aleny Vališové, Borise Titzla a Jakuba Hladíka.
V epilogu publikace je prezentován kritický diskurs se současnými kritiky a hodnotiteli tzv.
Dědičova „experimentu“ s romskými žáky, napsaný autorem Jaroslavem Balvínem a Alicí
Václavkovou.
Pokud by čtenář projevil zájem k prezentaci publikace na webové stránce také připojit ohlas,
recenzi, připomínky, je to možné napsat přímo autorovi na jeho mail: balvin@fhs.utb.cz.
Autor zajistí uložení Vašeho ohlasu k prezentované publikaci na webu.
Základní filozofií a záměrem publikace je přispět k rozšíření znalostí o českých osobnostech,
které výrazným způsobem v teorii i v praxi přispěli k formování a rozvíjení pedagogiky,
sociální pedagogiky a andragogiky. Tím se snaží autor ve smyslu filozofie a pedagogického
přístupu profesora Miroslava Cipra zosobnit, personifikovat často pouze suchá teoretická
východiska, s kterými se studenti seznamují a které pak prezentují v zkouškových nebo spíše
testových podobách, aniž by si často mohli uvědomovat lidskou přítomnost v těchto
teoretických systémech.

