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Autor knihy je zasvìcené obci ètenáøù velmi dobøe znám.

Aktivnì publikovat zaèal již v 90. letech minulého století.

V posledních osmi letech vydal více než deset knih (nìkteré

z nich i v obnovených a doplnìných vydáních) – všechny na

„mìkká“ témata z oblasti vzdìlávání a profesního rozvoje

dospìlých, jako je motivace, øešení konfliktù, vyjednávání,

vedení porad, vedení týmù a další.

Vystudoval pøírodní vìdy na Univerzitì Karlovì v Pra-

ze, pracoval mimo jiné i jako manažer a v posledních letech

se kromì publikaèní èinnosti intenzivnì vìnuje èinnosti

lektorské.

Recenzovaná monografie, která je tematicky zamìøena

na vzdìlávání dospìlých, je jeho prozatím posledním autor-

ským poèinem. A je tøeba øíci, že prozatím nejkomplexnìj-

ším, a to nejen v bibliografii samotného autora. Vždyť v Èes-

ké republice zatím kniha tohoto rozsahu a šíøe zábìru vydá-

na nebyla. Kniha „Efektivní metody vzdìlávání dospìlých“

/Malach, J. (2003). Efektivní metody vzdìlávání dospìlých.

Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity/ øeší

pouze didakticko-metodickou èást problematiky vzdìlávání

dospìlých, „Profesní vzdìlávání“ /Palán, Z. (2002). Profesní

vzdìlávání. Praha: Katedra andragogiky a personálního øí-

zení Univerzity Karlovy/ se sice vìnuje profesnímu vzdìlá-

vání, ale není tak rozsáhlá. Nejblíže je knize Jiøího Plamín-

ka zøejmì publikace „Jak vzdìlávat dospìlé“ /Barták, J.

(2008). Jak vzdìlávat dospìlé. Praha: Nakladatelství Alfa/,

která se kromì didaktického pohledu struènì zabývá také

obsahem vzdìlávání dospìlých a osobností lektora.

V tomto smìru jde Jiøí Plamínek dále a pøedkládá dílo,

které mapuje vìtšinu aspektù vzdìlávání dospìlých a pro-

porcionálnì vyváženì se zabývá jak obsahem, tak i formou

(didaktika) vzdìlávání. Podstatnou èást své knihy však vì-

nuje také lidskému prvku vzdìlávacího procesu, který zahr-

nuje osobnost lektora, ale také i úèastníkù èi zadavatelù.

Vždyť již na obálce knihy je psáno, že je urèena jak lek-

torùm, tak i zadavatelùm nebo úèastníkùm vzdìlávacích

programù, a tím zabraòuje jakýmkoliv dohadùm na téma,

pro koho byla napsána.

Kniha je èlenìna do ètyø kapitol, které, jak již bylo kon-

statováno, postupnì vyváženì pokrývají celou problemati-

ku od uèení a vzdìlávání dospìlých jako odborné kategorie

pøes volbu témat (tedy obsahu vzdìlávacích programù)

a volbu metod (didakticko-metodická èást) až po lidské as-

pekty vzdìlávacího procesu.

V první kapitole je pojednáno o rozdílech mezi uèením

a vzdìláváním i formách vzdìlávání (školní, mimoškolní).

Velmi pøínosnou èástí této kapitoly je její èást zabývající se

stavem profesního vzdìlávání a nastiòující trendy v této ob-

lasti i možnosti jejich ovlivòování (podkapitoly 1.4.2. až

1.4.4.) – zejména zmìny v oblasti postojù a hodnot všech

zúèastnìných subjektù, protože jen ten, kdo bude tyto tren-

dy správnì chápat a pøizpùsobovat se jim, mùže ze vzdìlá-

vacího procesu vytìžit maximum.

Druhá kapitola je vìnována obsahové èásti vzdìláva-

cích programù pro dospìlé. Co vše je tøeba brát v tomto kon-

textu v úvahu, ukazuje pøehlednì èást nazvaná Mapy sou-

vislostí (podkapitola 2.1.2.). Moderní pøístup k analýze vý-

chozí situace v oblasti profesního vzdìlávání pak popisuje

èást Balanced Scorecard (podkapitola 2.1.3.). Použití této

moderní metody mùže zadavatele systematicky dovést

k pøesné definici vzdìlávacích potøeb, což je pro další vzdì-

lávací proces klíèové. Dále se kapitola zabývá podrobnì cílo-

vými skupinami vzdìlávacích programù se zdùraznìním to-

ho, že si je vždy nutné uvìdomit, co vlastnì je tøeba dalším

vzdìláváním ovlivnit – jinými slovy, zda to jsou vlastnosti,

postoje nebo schopnosti, což do znaèné míry urèuje volbu

metod, které budou pozdìji v praxi použity.

Metodám je zasvìcena tøetí kapitola knihy. Ta je dle

mého názoru nejsilnìjší, protože témìø na každé stránce je
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jasnì vidìt autorova osobní dlouholetá praktická zkušenost

v oblasti vzdìlávacích programù rùzných typù. Tato èást

knihy podrobnì mapuje všechny možné formy vzdìlávání,

které lze v rámci vzdìlávacích programù použít – od klasic-

kých prezentací pøes skupinové diskuse až po øešení mode-

lových i reálných situací. V podkapitole 3.2. je pak dùležitá

èást vìnována dynamice tréninku a tréninkovým stylùm.

To je velice dùležité, protože pokud lektor dostateènì nevní-

má atmosféru ve skupinì, kterou školí, mùže se jeho úsilí

minout s cílem. Po standardní èásti zamìøené na prùbìh

kurzu následuje v podkapitole 3.3.4. další didakticky klíèo-

vé téma – závìr kurzu. Bez dostateèného shrnutí, závìreèné

diskuse a plánu osobního rozvoje úèastníkù mùže dojít k to-

mu, že úèastníci budou získané znalosti nebo dovednosti

v praxi aplikovat jen èásteènì nebo chybnì, v tom nejhorším

pøípadì pak vùbec.

V poslední, ètvrté kapitole knihy dostává prostor lid-

ský faktor vzdìlávacího procesu – a to v plné komplexitì.

Pozornost se zde totiž dostává nejen lektorùm, ale také

úèastníkùm a (a to je velmi pøínosné a dùležité) zadavate-

lùm. Ti všichni totiž mají v rámci vzdìlávacího procesu své

názory, zájmy a oèekávání. V praxi je tøeba toto vše vzít

v úvahu, rozumìt tomu a adekvátnì to pøevést do praxe. Je-

dinì tak se dá docílit co nejvìtší míry shody mezi oèekává-

ním a realitou všech zúèastnìných. Do poslední èásti závì-

reèné kapitoly promítl autor své celoživotní zkušenosti a se

ètenáøi se podìlil o rady, pokud jde o problémové jedince

v kurzech a zvládání obtížných situací, které mohou nastat

bìhem vzdìlávacích programù.

Pokud kniha kvalitnì a systematicky odpovídá na zá-

kladní „dìtské“ otázky – „co“? (obsah kurzù), „jak“? (didak-

tika) a „kdo“? (lektoøi, úèastníci, zadavatelé“), nabízí se ješ-

tì jedna otázka, která zùstala nezodpovìzena. A to je „kde“?

Pro celkové vyznìní jakéhokoliv vzdìlávacího programu je

totiž velmi dùležité i místo, kde se program realizuje. Exis-

tuje celá øada psaných i nepsaných zákonitostí ohlednì to-

ho, jak má vypadat školicí místnost – a to od adekvátní veli-

kosti, rozmístìní stolù a židlí, prostoru pro skupinové aktivi-

ty a technického i jiného vybavení. Ne všechno mùže lektor

zcela ovlivnit, ale mnoho faktorù jistì ano. A tuto možnost je

vždy tøeba vyèerpat na maximum, aby se zbyteènì nesnížila

úroveò kurzu. Okrajovì se autor vìnuje tomuto tématu na

stranách 124/125 v pasáži vìnované diskusím v prostøedí

kurzù.

Lektorovou pøípravou na vzdìlávací program se autor

sice zabývá v podkapitole 3.3.1., je však potøeba zdùraznit,

že existuje ještì jedna èást pøípravy, která zde zmínìna ne-

ní. A to je komunikace s úèastníky pøed vlastním kurzem, ať

už je to formou pozvánek, zkrácených obsahù programu

nebo nìkdy i zadání nebo úkolù, které si mají úèastníci pøi-

pravit pøedem. To mùže významnì pozitivnì ovlivnit postoj

úèastníkù ke kurzu ještì døíve, než vlastní program vùbec

zaène.

Za podrobnìjší zmínku by v knize stál i fakt, že mezi

moderní metody vzdìlávání dospìlých zaèíná stále více a ví-

ce patøit také e-learning, který mùže existovat jednak jako

samostatná forma distanèního vzdìlávání, jednak jako sou-

èást prezenèních kurzù v tom smyslu, že na nì mùže nava-

zovat a napomoci tak ukotvení získaných znalostí. Zde

v knize je o nìm zmínka jenom „letecky“ na stranì 261.

Pokud jde o praktické aspekty knihy, je možná zbyteè-

né, že obsah je na dvou místech – a to jako pøehledný obsah

na zaèátku knihy a jako podrobný obsah v jejím závìru. Pro

snazší orientaci ètenáøù a zejména jejich práci s ní by staèil

pouze podrobný obsah na jednom místì.

Urèitou slabinou knihy je práce s literárními zdroji. Ty

se vyskytují na dvou místech – jednak pøímo v textu, jednak

v závìru knihy. Pokud autor považuje za dùležité zdùraznit

pøímo v textu použitý zdroj, bylo by tøeba to udìlat úplnì

(tak na stranì 87 pod obrázkem není uveden autor zdrojové

publikace, až po pátrání lze zjistit, že se jedná o jiné dílo au-

tora této knihy).

Také by bylo vhodné všechny literární odkazy, i když

jsou použity pøímo v textu, znovu vyjmenovat v uceleném

pøehledu v závìru knihy. To se u výše uvedeného odkazu ze

strany 87 nestalo.

Kniha Jana Neumana „Dobrodružné hry a cvièení

v pøírodì“ (nakladatelství Portál) je v knize zmínìna hned

nìkolikrát – pøímo v textu napøíklad na stranì 173 a zde

má vroèení 1998, v souhrnném seznamu v závìru knihy pak

má tatáž kniha vroèení 2000.

Ponìkud zavádìjící je i termín Výbìr zajímavé litera-

tury použitý na stranì 309. I když je kniha z pøevážné èásti

autorská, vìtšina zde vyjmenovaných knih má jistì povahu

literatury zdrojové a pak by se takto mìla deklarovat. Opti-

málním øešením by mohlo být rozdìlení seznamu literatury

na dva – jeden s literaturou zdrojovou a druhý s další zají-

mavou nebo doporuèenou, která pouze rozšiøuje ètenáøùm

možnost dozvìdìt se o vybraných tématech nìco více v pøí-

padì jejich zájmu.

Celkovì lze øíci, že kniha je hodnotná a obsahovì ino-

vativní. Jejím nejvìtším pøínosem je komplexnost zpraco-

vání tématu (v této šíøi se mu u nás dosud nikdo nevìnoval)

a nezpochybnitelná osobní zkušenost autora, která se proje-

vuje nejen „mezi øádky“, ale také v množství pøíkladù z pra-

xe, kterými je doslova „protkána“. Rovnìž množství názor-

ných tabulek, nákresù a grafù usnadòuje ètenáøùm orien-

taci v dané problematice. S knihou by se mìl seznámit

každý, kdo je v jakékoliv roli souèástí procesu vzdìlávání

dospìlých.

Hekelová, Z.

Executive Development Center Prague
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