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• Milan Hejný: Spomienky na otca

• 26

Žiaden z hlavných európskych jazykov neasociuje prácu s utrpením. Okrem ruštiny, v ktorej „rab“ =
otrok a „rabota“ majú zhodný koreň. Európa má celkom iný vzťah k práci ako starovek. Prečo? Kedy
a z akých podnetov došlo k tejto významnej hodnotovej zmene? Uvedené etymologické pozorovanie
urobil otec asi v rokoch 1964–67 v dôsledku svojho štúdia gréčtiny. Bol to veľký objav a mocne na otca
pôsobil. Potvrdzoval jeho analýzu kresťanstva. (…) Nový vzťah k práci vytvorilo kresťanstvo a to bol
azda najhlbší zásah kresťanstva do vývoja spoločnosti. Práca bol konkrétny a činorodý spôsob, akomôže
človek pomáhať blížnemu svojmu, a tým sa pričiniť o vlastné spasenie.

• Pracovné materiály školiaceho pracoviska TMM

• 49

Porovnanie fylogenézy a ontogenézy ukáže jadro všeobecnej zákonitosti antropomorfnej. Na druhej
strane znalosť fylogenézy dáva veľké možnosti aplikácií v ontogenéze. Ľudovo povedané: dívajúc sa na
históriu matematiky pochopíme, ako máme učiť deti.

• 54

Kauzalita spoločenská sa buduje ako prvá preto, že vzťah človek – človek poskytuje výbornú spätnú
väzbu.Keďmaniekto oklame, viem, čo robiť, aby somsa v budúcnosti vyhol nepríjemnosti byť oklamaný
– nebudem dotyčnému veriť. Naproti tomu vzťah človek – príroda spätnú väzbu neposkytne, aspoň nie
okamžite.

• 55

Pytagoras objavil kauzalitu v matematike a bez nadsázky možno povedať, že takto objavil matematiku.
Povedané dnešným jazykom, objavil implikáciu.

• 56

(…) „Závrat z objavu“ je významný moment našej pedagogickej praxe. Ak pionier pri včerajšom mat-
boji objavil dáku zákonitosť, bude nám v dnešnej prednáške skákať do reči a vnucovať „svoj objav“
i do takých situácií, kde tento očividne nemožno použiť. Chápme pionierovo jednanie nie ako prejav
neposednosti či zámerného vyrušovania, ale ako odreagovanie tenzie, ktorú sme označili ako „závrat
z objavu“. V tomto prípade je potrebné prejaviť o objav záujem a hľadať cesty, ako využiť vynikajúcu
situáciu pre ďalšiu objaviteľskú akceleráciu pioniera. Každopádne je nadhodnocovanie objavu vždy
jasný diagnostický príznak strategického posuvu dieťaťa v smere zintenzívnenia záujmu o kauzálne
poznávanie, teda v smere nášho hlavného snaženia.



Vít Hejný: Archív Víta Hejného I 2Vít Hejný: Archív Víta Hejného I 2Vít Hejný: Archív Víta Hejného I 2

• 56

Duševný pohyb poznávací sa začína stimulom – v našom prípade je to potreba poznania, túžba rozriešiť
problém. Táto zárodočná tenzia zvýši citlivosť psychiky na podnety z oblasti, ktorej sa stimul týka. Psy-
chika začína vnímavejšie ako doteraz registrovať a vyhľadávať podobné zážitky. Každý zážitok sa stáva
modelom toho, čo v budúcnosti bude poznatkom. Medzi modelmi zatiaľ niet vnútornej súvislosti, preto
je táto etapa pomenovaná termínom separované modely.

Kvantitatívne narastanie separovaných modelov vedie k tušeniu a neskôr i uvedomeniu si ich vzájom-
ných súvislostí. Tieto sa objavia vo forme hierarchizácie jestvujúcichmodelov. Niektoré zmodelov sa to-
tiž ukážu ako najvýhodnejšie pre manipuláciu – do jazyka týchto modelov sa prekladajú situácie iných
modelov, tu sa situácie riešia. Túto etapu sme nazvali etapa univerzálnych modelov.

V prvých troch etapách došlo k zvládnutiu problematiky takpovediac na úrovni konkrétnych predstáv.
Psychika doteraz nevykonala abstrakčný posuv, spracovala síce bohatú zážitkovú oblasť, ale pracuje
stále s predmetnými predstavami. Predmetné predstavymajú výhodu názornosti, nedovoľujú však ďal-
šie zovšeobecnenie, neposkytujú dostatočný nadhľad. K získaniu toho je treba premeniť danú kvantitu
modelov (zážitkov) na novú kvalitu, na vyšší abstrakčný stupeň. To je vznik nového poznatku, často
i nového pojmu – objav poznatku, ktorý budeme tiež volať abstrakčným zdvihom.

Nový poznatok, pokiaľ to nie je prvý poznatok danej abstrakčnej úrovne, samusí s jestvujúcou poznatko-
vou štruktúrou zžiť, musí sa v nej domestikovať. V procese domestikácie dochádza k prehodnocovaniu
mnohých jestvujúcich pojmov a väzieb, dochádza k novej štrukturalizácii celej poznatkovej štruktúry.
V prípade, že daný poznatok je v systéme poznatkov na najvyššej úrovni abstrakcie, dochádza ku zásad-
nej reštrukturalizácii celej poznatkovej sústavy. Etapu sme nazvali etapou kryštalizácie.

Niektoré poznatky vyžadujú automatizáciu, ona je predpokladom pre ďalšie duševné pohyby. Tak na-
príklad automatizácia čítania je nutná pre to, aby človekmohol pri čítaní sledovať obsah textu a nemusel
plytvať psychickú energiu na uvedomovanie si tvaru písmen.

Podobne automatizácia základných počtových operácií je nutná k tomu, aby človekmohol riešiť zložitej-
šie úlohy. Aby sa napríklad pri úlohe „Tehla váži kilo a pol tehly.“ mohol sústrediť na analýzu rovnice
a nemusel sa vyčerpávať úvahami o tom, koľko polovíc ide do jednej celej. Avšak z hľadiska pozná-
vacieho duševného pohybu nie je etapa automatizácie jeho organickou časťou, lebo nie je motivovaná
pôvodnou tenziou „porozumieť sčítaniu“, ale potrebou „umožniť zvládnutie náročnejších úloh“. Preto
automatizácia nenáleží do duševného poznávacieho pohybu.

To, čo automatizáciu spája s poznávacím duševným pohybom, ktorého je ona záverečnou etapou v našej
klasifikácii, je globálny strategický zámer. Túto organickú spätosť chápe učiteľ, ale málokedy ju chápe
žiak. Typickou ukážkou rozdielneho prístupu učiteľa a žiaka k automatizácii sú známe prstové cvičenia
na hodinách klavíra.

• 58

Dobre učiť matematiku môže iba ten človek – píše A. N. Kolmogorov v stati O profesii matematika (…) –
ktorý sám je ňou očarovaný a nazerá na ňu ako na živú, rozvíjajúcu sa vedu.

• 60

(…) Možno, že sa čitateľovi zdá tento prístup dosť ošemetný, naznačiť čosi žiakovi, nedopovedať, ba
dokonca vedieť, že vyspelosť žiaka nedosahuje ešte stupeň nutný k tomu, aby bol schopný podstatu
myšlienok pochopiť.

Domnievame sa, že toto je jeden z mylných predsudkov súčasného stavu výuky matematiky. Na tabuľu
sa privedie iba taká otázka, ktorá bude spoľahlivo zodpovedaná. Podstata takého omylu spočíva v ne-
pravdivom presvedčení, že učiť znamená demonštrovať pravdy a techniku ich objavu. (…) Cieľom uči-
teľa je navodiť v psychike žiaka túžbu po poznaní. Tento cieľ potom dosiahneme presnou orientáciou
stimulov, ktorými evokujeme poznávacie duševné pohyby.

• 67
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Absolvent fakulty (povedzmepedagogickej) začína svoje pôsobenie s elánomaoduševnením. Svedomito
sa pripravuje na vyučovanie, veľkú starostlivosť venuje metodickej príprave, detailne analyzuje jed-
notlivosti i celok látky, ktorú ide učiť. Teší sa na vyučovanie, ktoré si predstavuje ako dialóg so žiakmi.
Teší sa, ako do žiakov naočkuje zápal pre svoju disciplínu. Skutočnosť sa však od učiteľových pred-
stáv odlišuje. Väčšina žiakov učiteľov zápal neakceptuje, predpokladaný dialóg sa nedostavuje. Naopak,
zdanlivá učiteľova benevolencia vyvolá v triede atmosféru latentného chaosu. Vzniká konfliktná situá-
cia, ktorá hrozí živelnosťou. Mladý učiteľ, nútený hľadať východisko, dochádza k názoru, že dialóg
so žiakmi je zbytočná strata času, tak potrebného na splnenie napätých požiadaviek osnov. Učiteľ mení
stratégiu, manévruje, improvizuje. Pod tlakom vlastného neúspechu a bežne vžitých predstáv kantor-
ského remesla prechádza na postojovú stratégiu. To znamená, že učiteľ si vytvára k žiakom postoj – ten
registrujeme na všetkých troch charakteristických momentoch uvedených hore:

1. učiteľ etiketuje žiakov nálepkami usilovný, drzý, ťažkopádny, rozmaznaný, roztomilý a pod.,
2. učiteľ si buduje systém téz, t.j. konkrétnych návodov, ako v jednotlivých interakčných situáciách

postupovať, tieto mechanizmy sa prejavia v šablónovitom charaktere komunikácie so žiakom,
3. realizáciu svojho pedagogického programu zaisťuje učiteľ mocenskými prostriedkami.

• 68

Postojová stratégia znemožňuje pedagógovi pružne reagovať na variabilitu situácií v triede a ťažiť z nich
pre vhodné výchovné zákroky. Žiak so zlou povesťou vláči svoje bremeno z triedy do triedy a prípadná
svetlá chvíľka jeho oduševnenia je učiteľom vysvetľovaná ako náhodná výchylka či dokonca prešibanosť
(…). Na druhej strane „prímusovi“ sa kadečo prepáči. (…) Táto interakcia pôsobí na žiaka manipulačne
a nie usmerňujúco. Nevychováva žiaka.

• 68

(…) Dve kryštalické podoby odvetnej stratégie sú revoltná, ktorej cieľom je „víťazstvo nad učiteľom“,
a prispôsobivá, ktorej cieľom je získať učiteľovo uznanie a pochvalu pomocou čo najpresnejšieho plnenia
učiteľových príkazov a predstáv o chovaní sa „vzorného žiaka“.

Obe uvedené stratégie sú deformitné. (…)

• 72

„Práca“ sa po latinsky povie „labor“. Ale „labor“ znamená tiež „týrať“. Podobne grécke „mochthos“
znamená nielen prácu, ale aj utrpenie – presnejšie znamená oboje súčasne. Kultúry staroveku teda po-
važovali prácu za utrpenie. Takýto názor predurčoval potom množstvo ľudí k utrpeniu, lebo iba cez
toto utrpenie bolo možné vytvoriť hodnoty nutné k životu. Renesančná kultúra už spočíva na celkom
inom pohľade na prácu: práca zušľachťuje človeka. Osudová nutnosť utrpenia bola prelomená. Podobne
aj v ontogenéze musí dôjsť k reštrukturalizácii strategického hodnotenia práce. Uskutočniť túto zmenu
(…) to je jeden zo základných cieľov výchovy.

• Výchova prací

• Kinetická psychologie

• 163

Učitel musí především sám dobře ovládati látku, kterou učí.

• 164

Nemáme ani jednu vědu užitou, která by se neopírala o příslušnou vědu teoretickou. Vždyť věda užitá
jest proto vědou, že má vědecký základ v teorii jíž jest jenom aplikací.

• 189

(…) Poznávání budeme definovati jako činnost, která cestou vnímání, cítění a pozorování, případně
souzení nachází a objevuje určité nepoměry a rozpory mezi soubory našich představ a novými před-
stavami.
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• Psychológia pre pedagóga v teréne

• 268

(…) Vidíme význam stimulácie v učebnom procese. Jedine správne orientovaná edukačná stratégia je
stratégia, ktorá vie oduševniť. Je to stratégia rešpektujúca sebazdokonaľujúce sa ja žiaka, a tým jeho
iniciatívu a zmyslotvornú činnosť fylogenetický zameranú. Príkazná učiteľská stratégia je operatívne
deformujúca a podmieňuje deformovanú stratégiu prispôsobovania sa, ktorá prerastá do sebarealizácie
„bifľovania“ u malej skupinky žiakov a niekedy, pred skúškami, zachvacuje na niekolko dní triedu.
Najväčší počet žiakov ide po ceste únikovo-kompenzačnej stratégie, keď si nájde prostredie, kde samôže
prirodzene vyvíjať, niekedy, žiaľ, aj k svojej škode, a učenie pritom prijíma ako nevyhnutné zlo.
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