
SYSTEMIKA V PEDAGOGICE

Šárka POPELKOVÁ

Když jsem se zaþala zabývat þlánky o systemické pedagogice, zjistila jsem, že se nejprve
musím prokousat stránkami, které se v�nují pouze tomu, co systemické není. Podle mého
názoru to vyplývá z toho, co trefn� popsali Lerbet-Sereni, Altet, Demaziere a Duboisson
(Rézeau) – systemický p�ístup není v oblasti edukace p�evažující. Je politováníhodné, že svojí
formou provokuje odmítnutí. P�íþinou toho je z�ejm� neexistence odpovídající v�dy a teorie.
Systemika p�edstavuje užiteþný pokus v oblasti výchovy. Proto, aby nedošlo k okamžitému
odmítnutí systemiky, v�tšina autor$ v�nuje úvodní stany svých þlánk$ podrobné kritice
v�decko experimentálních metod. Na jejich slepých místech ukazují oprávn�nost hledání
jiných p�ístup$. Tento postup má jednu základní nevýhodu, aby mohli systemiku s exaktní
v�dou srovnat, musí ji za�adit do stejného jazykového rámce. 
    Nap�. Lapointe (I) vychází z kritiky experimentálních metod, které mají za cíl potvrdit nebo
vyvrátit hypotézy. Podle n�j lze poþátky pochybností o stoprocentní aplikovatelnosti t�chto
metod vysledovat v 50. letech, kdy se zaþíná hovo�it o „komplexifikaci“ a v této souvislosti o
„komplexní situaci“. Hovo�íme-li o „komplexní situaci“ myslíme tím, podle Lapointa (I),
takovou situaci, kdy p�ipouštíme, že má nejasnou a m�nící se strukturu, v jejím rámci
sledujeme vztahy cyrkulárního charakteru , na její podob� se podílí mnoho aktér$, m$žeme ji
nahlížet z mnoha rozdílných perspektiv,… Protianalytické tendence mají dnes dva základní
sm�ry:
- celek má charakteristiky, které se objeví až studiem celku ne þástí, ze kterých se skládá –
globalizaþní a holistické sm�ry
- poznání se m$že získat studiem vztah$ a interakcí, které má objekt nebo celek s okolím.
Jako reprezentující uvádí citát Watzlawicka – fenomén zústává tak dlouho nepochopitelný,
dokud není pole zkoumání tak široké, aby zahrnulo i kontext  daného fenoménu.
V�tšina autor$ se opravdu drží toho základního rozd�lení. Vyjímkou je De Rosnay, který je
p�edstavitelem ekologizujících sm�r$ v pedagogice. U nás se tyto sm�ry projevují zejména v
sociologii jako humanitní enviromentalistika, za jejíž zakladatelku je považovaná Librová. De
Rosnay požaduje zm�nu v myšlení takovým sm�rem, který by umožnil ochranu životního
prost�edí a zamezil jeho niþení. Cílem je p�edstavit novou vizi sv�ta a þlov�ka v p�írod� –
nový „ekoobyvatel“. Ekologie je pro n�j integraþní koncept, model myšlení, který p�edstavuje
pr$nik systemiky do vzd�lávání, pr$myslu a politiky. Pedagogika by m�la tvo�it m$stek pro
kreativní p�íklad individua  a kolektivní reflexi. Systemická pedagogika v ekologii m$že být
kalatizátoremustanovování opravdové kultury, komplexita, vyno�ení nových hodnot.
Systemika je tedy jednoznaþn� chápaná jako sm�r, který má zaplnit mezery vznikající
nedostateþností experimentálních metod.
Podle Le Moige (Lapointe I) se systemika rozvíjí ve þty�ech sm�rech:
- vývoj teorie, která vysm�tluje universum jako systém
- modelování komplexity
- hledání koncept$, pravidel, model$, které se mohou ve stejné podob� aplikovat na r$zné cíle
- konceptualizace výsledk$ svého poznávání
Cauchy (Partoune) jde stejnou cestou a popisuje vývoj p�ístup$ od „lineárního“ ke
„kybernetickému cestovatelskému a multikulturnímu“. Od chápání problému jako n�þeho
daného, co má jednoduché a jednoznaþné �ešení, p�es problém jako souþást kontextu, na který
nají vliv þlenové systému, jejich vztahy, þas, pozorovatel, po spojení problému se vztahy ke
kultu�e, ke spoleþnosti. 
    Každý pokus (vþetn� mého osobního) vytvo�it svébytnou teorii systemické pedagogiky se,



podle m�, zadrhává na jednom základním p�edpokladu – mi všichni, nejen pedagogové nebo
jiní v�dci, žijeme v metap�íb�hu o tom, jak se lidé uþí. Tento p�íb�h popisuje uþení, rozd�luje
náš sv�t na jednotlivé aktéry uþení, urþuje hranice, p�id�luje role. Tento p�íb�h se dotýká
základních hodnost osobních i spoleþenských. Mluví o výchov�, tedy o nejpodstatn�jší v�ci,
kterou m$žeme v život� ovlivnit. Ke schopnosti vychovávat se pojí osobní ambice, dob�e dít�
vychovat je stejn� d$ležité jako porodit jej zdravé. Zajímav� popisuje naši pono�enost do
tohoto p�íb�hu Lapointe (II). Zabývá se tím, co je pot�eba uþit. My tuto oblast známe spíš pod
oznaþením obsah vzd�lání. Náš vztah k obsahu vzd�lání je jednoznaþný – existuje n�jaká
objektivn� urþitelná suma v�d�ní, která tvo�í základ vzd�lání. Tato suma se mírn� obm��uje v
þase, i když ne mnoho, protože jsou v�ci, které jsou považovány za základ vzd�lanosti už
n�kolik tisíc let (matematika nap�.). Lapointe (II) �íká, že to co dít� uþíme je vlastn� rozdíl
mezi touto sumou a tím, co už si osvojil, mezi žádoucím a aktuálním stavem poznání. Žádoucí
zahrnuje  objektivní sv�t (pot�eby spoleþnosti, kultury, profesí, v�dy,…) a subjektivní sv�t
(hodnoty). Tato „dvojitá idea“ je v nás natolik zako�en�ná, že Lapointe (II) upozor�uje, že
budeme muset zaþít používat úpln� jiná slova, budeme-li chtít hovo�it o této oblasti nov�.
Jeho koncepce p�edpokládá, že to , co je pot�eba uþit, je funkcí vnímání a p�emýšlení
individua. S teoretickou a pro pedagogy nezbytnou existencí objektivního sv�ta se vyrovnává
tak, že jej celý klade mimo sv�t hodnost individua a p�estává se o n�j zajímat. Podobn� mluví
o úsp�chu ve škole Roosen-Lecocq a Crutzen – zatímco v souþasnosti je pojem úsp�šnosti ve
škole kmenov� spjatý s pojmem výkon, který má stanovená objektivní kritéria vzhledem k
v�ku, úrovni t�ídy, vrstevnické skupiny, m��itelným individuálním schopnostem, z hlediska
systemiky je úsp�ch ve škole chápán jako proces, konstruování, na kterém se podílí
zúþastn�né osoby a kontext, jeho podobu si urþuje žák sám. Je jenom zajímavým dodatkem,
že v þeské pedagogice se setkáte spíš s pojmem školní neúsp�ch.
    Mnohovrstevnost, ke které by vedla akceptace r$zných úhl$ pohledu, akceptace
konstruktivismu je vnímána jako nebezpeþná, rozvraceþská a destabilizující. Proto nakonec
v�tšinou zvít�zí názor, že je lepší, když to n�jak jde, než abychom riskovali, že to nep$jde
v$bec, pedagogové mají p�ece velkou odpov�dnost za mladou generaci. Proto je snaha
uchopit systemiku jako p�ístup odporující experimentálnímu, analytickému.
    Vzhledem k existenci metap�íb�hu, ve kterém jsme všichni hluboce zako�en�ni, je obtížné
p�emýšlet o oblasti výchovy v jiných pojmech, než na které jsme zvyklí. Dlouho jsem o tom
p�emýšlela, ze zaþátku jsem svoji neschopnost vnímala jako neschopnost, jednou v noci se mi
ale všechno spojilo jinak. Proþ hledat nové pojmy pro všechny skuteþnosti se kterými se v
oblasti edukace setkáváme, proþ bychom se m�li snažit vytvo�it n�jakou alternativní teorii,
jaký z toho budeme mít užitek mimo intelektuálního vyžití? Není užiteþn�jší rezignovat na
snahy získat si slávu a uznání v akademickém sv�t� a zaþít mluvit nov� o starých v�cech? Ke
stejnému názoru z�ejm� dosp�li i auto�i mnou þtených þlánk$. Po té, co se analytickým
zp$sobem vyrovnali s existencí analytických metod, zaþali se v�novat konkrétní pedagogické
situaci, kterou popisovali velmi zajímavým a neot�elým zp$sobem.
    V souladu s tvrzením Lapointa (I), že poznání se m$že budovat i studiem vztah$, které má
objekt nebo celek s okolím, zam��ují se auto�i na „komplexní situaci“ – pedagogickou situaci
mezi uþitelem a žákem. 
    Lerbet-Sereni se zabývá dv�ma souþasnými systemickými tendencemi reflexe
pedagogických vztah$:
- pozorování toho, co se odehrává mezi uþitelem a žáky vzhledem k cíl$m v�d�ní a konstrukci
v�d�ní
- systemika je také chápána jako realtivistický, citlivý a energetizující p�ístup, nezávislý na
v�d�ní o které jde
Pedagogickými vztahy rozumí takové vztahy, které se rozvíjí vzhledem k v�d�ní v širším
smyslu. V�d�ní je klíþovým pojmem celého modelu, protože je to práv� v�d�ní, které pracuje



mezi uþitelem a žáky, které je m�n�no, konstruováno, p�izp$sobováno, vypracováváno.
    Altet (Rézeau) popisuje pedagogiku jako funkþní a dialektickou regulaci mezi procesy uþit-
uþit se, uþit se-uþit,… Klade d$raz na dynamiþnost regulace, která je spíš uspo�ádáváním
toku, energie v þase, než rovnováhou mezi póly. 

P�ínos systemiky je viditelný na první pohled, když srovnáme p�edchozí modely s modelem,
který tvo�í základ klasické pedagogické teorie. Houssaye (Rézeau):

Zahrnuje tzv. základní pedagogické kategorie a pedagogika se zabývá jejich zkoumáním:
uþitel, žák, obsah vzd�lání, uþení, vyuþování, výchova. Proces uþení potom m$žeme popsat
nap�. rovnicí:

V(v�d�ní) � d (didaktizace) �  V_ (didaktizované v�d�ní) � Ž (žák) � V__ (osvojené v�d�ní)

   Systemika p�ináší do pedagogiky zájem o konkrétní pedagogickou situaci. Tato situace je
vnímaná podobn� jako terapeutická situace p�i setkání terapeuta a klienta. Lerbet-Sereni o ní
�íká, že t�ída, vzd�lavatel, jejich vztahy, vytvá�í komplexní systém, který se sám reguluje díky
své autokreativní kapacit�. Tato situace tedy m$že nabývat mnoha podob.
    M$žeme zde pozorovat (pro pedagogy neobvyklou) rezignaci na nutnost poznat a pochopit
co se mezi aktéry d�je. Pozornost se p�enesla na komunikaci a  oblast v�d�ní. Jednu takovou
situaci popisuje Rovero. P�ímo �íká, že se jedná o t�ídu A v situaci X. Jeden z žák$ p�ijde
pozd� a svým chováním p�estoupí ustálené zásady. To, jak se situace bude následn� vyvíjet,
ovniv�uje mnoho faktor$ – rodinná situace žáka, dv� hih�ající se dívky, solidární spolužáci,
uþitel, vedení školy, vztahy mezi nimi,…

e        žák
    Et        uþitel
    Et2        uþitel v metapozici
    P        otec žáka
    M        matka žáka
    u        vztahy v rámci systému    
1 podsystém rodina
2 podsystém t�ídy A a B
3 podsystém solidárních spolužák$
4 podsystém dívek
…..        pohled nebo oþekávání Et2 o podob� vztah$ mezi aktéry

    Dalo by se tedy �íct, že systemická pedagogika prezentovaná v citovaných þláncích se
zabývá zejména oblastí konkrétní pedagogické situace, setkáním uþitele a žáka. Nov� pohlíží



také n�které pedagogické kategorie, jako je nap�. školní úsp�ch, obsah vzd�lání, proces uþení,
… Našla jsem také odkazy na specializované pedagogické instituce, které používají
systemický p�ístup p�i práci s d�tmi se speciálními pot�ebami. Nap�íklad na stránkách  http://
www.cpcjb.ch/presentations.html se p�edstavuje n�co jako denní stacioná� pro mentáln�
postižené d�ti, jehož hlavní ideou je rozvoj autonomie, sociálního kontaktu, kreativity,
kritického myšlení, profesionální p�íprava…(srovnej Macek 2001),  což v práci s t�mito d�tmi
není nejobvyklejší.  V�tšina t�chto za�ízení je zam��ená na výuku samoobsluhy a základních
životních dovedností.
    M$žeme zde pozorovat rozdíl oproti témat$m, kterým se v�nuje þeská systemická
pedagogika. Macek (2001) uvádí „Nelze-li se op�ít o objektivní realitu jako zdroj jistoty a
toho, co nás vede ke správnému výkladu událostí a jev$, objevuje se naléhavá pot�eba p�ísné a
p�esné reflexe našeho vlastního jednání.“ (str. 12)  Pozornost þeské pedagogiky se obrací k
p�stování sebereflexe u uþitele jako zp$sobu aplikace systemiky do pedagogiky.  
    P�ístup frankofoních koleg$ je mi bližší, protože snahy zam��ené pouze na zdokonalování
uþitele mi p�ipadají jako snahy o posílení jeho expertní pozice. Bez toho, aby byla
redefinovaná i pozice žáka, studenta, je prost� chápu jako pokraþování objektivistické v�dy.


