
ALOIS ZIKMUND - ŽIVOT, DÍLO A PEDAGOGICKÝ ODKAZ 
Z A K L A D A T E L E ČESKÉ SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY 

Zdeněk Moucha 

Jedním z podstatných úkolů každé odborné publikace je seznamovat čte-
náře s tím, co bylo objeveno, zaznamenáno a vyzkoušeno, popřípadě co se 
osvědčilo a co ne. V současnosti jsme svědky urputného hledání nových fo-
rem etopedické péče. Vytvářejí se nejrůznější spolky, které si kladou za cíl 
zkvalitnit reedukaci, najít netradiční cesty skutečné převýchovy, zapojit d o . 
převýchovy celou společnost, atd. Je však nutno si uvědomit, že toto vše je 
možné jen tehdy, jestliže máme dostatečnou znalost toho, co již vyzkoušeno 
bylo. Proto si myslíme, že předkládaný exkurs do historie je plně funkční a 
prospěšný současnému dění v oblasti sociální pedagogiky (etopedie). 

Na přelomu IX. a 19. století, tedy v období, které nazýváme jako počátky 
uvědomělé péče o mravně narušené, se začínají formovat nové směry v pře-
výchově. Různí autoři je řadí podle svých specifických hledisek. Na názvu 
však příliš nezáleží. Můžeme konstatovat, že vznikaly systémy založené na 
disciplíně (USA) a izolaci (USA, Švýcarsko, Německo), na skupinových 
vztazích (USA, Rusko, Itálie), na vztazích rodinných (mj. Švýcarsko, Němec-
ko). V našich zemích docházelo k obdobnému vývoji jako ve světě. Bylo 
však jen málo skutečných odborníků, kteří předložili nějaký ucelený převý-
chovný program. Ponecháme-li stranou naivní pokusy Sávy Chilandareca, či 
romantické představy Ječmínkovy, zůstává nám tu jako solidní základ pro-
gram Vychovatelny hlavního města Prahy v Libni, která byla založena z po-
pudu J. Šauera a V. Náprstka v roce 1883 a především pak systém Zikmun-
dův, který zůstal v sociální pedagogice zcela nedoceněn. 

Bude dobré vědět, že v době zcela přítomné o prvky jeho učení projevili 
zájem kolegové z. Německa, Francie a Anglie. 

Zikmundova práce má tedy pro českou sociální pedagogiku (etopedii) za-
kladatelský význam. V letošním roce (1992) slavíme stodesáté výročí jeho 
narození. Věnujme tedy tuto práci jako příspěvek k nedožitým narozeninám 
největší postavy historie sociální pedagogiky (etopedie). 

Historický rámec, ve kterém začal Zikmund tvořit a uvádět v život svou 
koncepci, byl velmi bouřlivý. Bylo to těsně po vzniku Československa, tedy 
v době, kdy reformní snahy byly patrné ve všech oblastech života. Péče o po-
stižené se snažila dostat z periferie okrajového zájmu do centra dění a využí-
vala k tomu všech dostupných prostředků. Sociální pedagogika si v tehdejší 
době jen obtížné hledala cestu z bludného kruhu. Jako vždy narážela na pro-
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blematiku ekonomické soběstačnosti v oblasti metodologie. Názory na příči-
ny mravní narušenosti se tříštily v duchu individuálních zájmů. Nicméně lze 
vysledovat základní okruh názorů na vznik mravní narušenosti. Jako základní 
příčiny se uváděly v nejvíce případech rodiče nebo jejich zákonní zástupci 
(Ječmínek), dále pak mravní úpadek společnosti (Heran) a existence nejroz-
manitějších etických systémů (Hlava). Celá řada teorií hovořila v duchu Pe-
stalozziových teorií nápravné výchovy o sociální bídě. hospodářských pomě-
rech, nezaměstnanosti a celé řadě dalších okolností, které dnes začínají být 
opět velmi diskutované a na které se poněkud neoprávněně u nás zapomnělo. 
Snad stojí za to uvést některé názory. Tak například teoretik F. Heran ve 
svém spisku, který vyšel u A. Wiesnera, již roku 1899 upozorňuje na možný 
negativní vliv školy, na nevhodnou literaturu, alkoholismus dětí a mladist-
vých, špatný příklad rodičů, prostituci, karetní hry apod. Jak vidět - nihil novi 
sub sole. A to byl rok 1899! Shodou okolností jsem byl vedoucím výzkumu, 
který problematiku školy jako elementu mravní ohroženosti, resp. narušenosti 
počal znovu zkoumat v roce 1981. Tedy téměř po sto letech jsme se začali 
vracet k tomu, co se již jistě poněkud překonanou formou zkoumalo. Typický 
pro tuto dobu je ten fakt, že vnitřní příčiny poruch chování (pakliže skutečně 
jsou) nebyly vůbec zkoumány. Jako příklad lze uvést, jak vypadal život svě-
řenců v běžné polepšovně (vychovatelně, ochranovně). Denní řád vypadal 
velmi shodně s dneškem. Uvádím např. denní řád z brněnské ochranovny 
(založena 1847 na Černých polích): 

06,00 hod. - budíček a společná modlitba 
06,30 - 07,30 - úklid a osobní hygiena 
07,30 hod. - shromáždění všech svěřenců (byli rozděleni do družin), 

společná modlitba, zadání denních úkolů a snídaně 
08,00 - 12,00 - vyučování (od 11 hod. volné zaměstnání v dílně) 
12,00- 12,30 -oběd 
12,30-13,15 -vo lno 
13,15 - 14.00 - příprava na odpolední vyučování pod dohledem 
14,00 - 16,00 - odpolední vyučování (případně práce v dílně) 
16,00-16,15 -svačina 
16,15 - 18,00 - práce v dílnách 
18,00- 19,00 -volno, úklid 
19,00 - 19,30 - večeře 
19,30 - 20,30 - volno 
21,00 - večerka (podle Ječmínka, str. 45). 
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Jak je patrné, péče o mravně narušené měla převážně empiricky charak-
ter, neměla dostatečné vědecké zpracování, často vycházela z intuice. 

To se však výrazně změnilo s nástupem Aloise Zikmunda do opatovické 
vychovatelny. S jeho příchodem nastala nová doba v převýchově. Od empirie 
a nahodilosti se přešlo k cílevědomé péči při využití všech moderních 
poznatků z oblasti pedagogiky, psychologie, filosofie, právních a medicín-
ských věd aj. Své postřehy, názory a vědecké postoje vyjádřil Zikmund ve 
své knize "Mládež mravně vadná" , kterou vydal v roce 1930. V jejím úvo-
du Zikmund napsal: "V literatuře české nemáme dosud knihy, která by podá-
vala souborný přehled dosavadní nauky o výchově a vyučování mládeže 
mravné ohrožené a mravně vadné. Ve snaze odpomoci tomuto nedostatku po-
kusil jsem se na základě dlouholeté praxe ve vychovatelnách pro mládež ve 
věku školou povinném i pro mládež dospívajícího mužského pohlaví, na zá-
kladě literatury a hospitací v cizích výchovných ústavech podati celkový ob-
raz toho, čeho je k praktické výchově mládeže mravně vadné potřebí znáti. 
Kniha chce být tudíž vodítkem jednak pro praktickou výchovu ústavní, jed-
nak pro přípravu těm, kteří se chtějí věnovati výchově a vyučování mládeže 
mravně vadné." (Zikmund, A., 1930, s. 3). Publikace tedy splňuje i požadav-
ky na první etopedickou učebnici. Při čtení této knihy se neubráníte srovná-
vání s Makarenkem. Kniha je totiž psána obdobně jako většina Makarenko-
vých prací. Teorie je vždy podávána na dokreslení praktické výchovné si-
tuace, která je metodicky zdůvodněna. Zikmund se u každé takové situace 
snaží o velmi konkrétní závěry. Publikaci je samozřejmě nutné číst s historic-
kým pohledem. Ale posuďme sami. 

Výchova mravně narušených 

Zikmund si pod pojmem výchova mravně narušených představuje ústavní 
výchovu jedinců, kteří se dostali do polepšovny na základě své asociální, an-
tisociální činnosti. Terminologicky používá pojmu mládež mravně vadná, 
což. podle mého soudu je označení velmi vhodně zvolené z. nejrůznějších pří-
čin. Jednak vyjadřuje přímo podstatu problému, dále pak ukazuje, kam je tře-
ba zaměřit výchovné úsilí. Zajisté je to daleko lepší označení než nicneříkají-
cí název obtížná vychovatelnost. 

Úkolem převýchovy mravně vadných jedinců je podle Zikmunda 
"vzdělávati mravní citovost a buditi smysl a porozumění pro hodnoty sociální 
a jejich tvoření" (Zikmund, 1930, s. 5.). Jen pro srovnání uvádím dnešní cíl 
převýchovy - vytvoření nových kvalit ve vztazích, odstranění negativních 
vlastností a přetvoření hodnotové orientace. Cílem převýchovného procesu je 
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pak podle Zikmunda "mravní náprava a sociální upotřebitelnost individua" 
(Zikmund, 1930, s. 6). Zikmund je skromnější než dnešní pojetí. Vychází z 
reálného stavu oboru a nechce mít na účinnost převýchovného procesu pře-
mrštěné požadavky. Podrobně specifikuje cíl převýchovy a říká: "Konečným 
cílem výchovy nápravné musí býti aspoň: dosíci minima sebeopravy a sebeo-
vládání, trpného přizpůsobení se životu sociálnímu, vytvořiti dostatečně alt-
ruistické cítění, když už ne jednání, k němuž dosavadní stav morálky veřej-
ného života mnoho popudu nedáváľ (tamtéž, s. 58). Dále pak Zikmund ještě 
slevuje a říká, že celý výchovný cíl je nutno snížit na skutečně dosažitelné, 
nestavět si před sebou vzdušné zámky. Prosté je to zcela přesný realistický 
pohled na celou problematiku převýchovy. Asi se všichni shodneme na názo-
ru. že nám tento realistický pohled v teorii často chyběl. Celá léta jsme řešili 
maximalistické pojetí výchovného cíle a poněkud jsme zapomněli na postup-
né kroky při jeho řešení. Vůbec problematika cíle reedukace je v současnosti 
otázka řešená na celé teoretické frontě nejen u nás, ale např. v Polsku, Ně-
mecku i jinde. Nejde o to, že bychom nevěděli, co chceme, Jde spíš o to, co 
vůbec lze zvládnout, za jakých podmínek, a tomu přizpůsobit cíl toho kterého 
systému. Jinými slovy, ze stanovení cíle musí vycházet i celá metodologie 
oboru. Jak vidět z. uvedeného, vytčení cíle převýchovy je "alfa omega" jeho-
efektivity. 

Není třeba zdůrazňovat, že bez cíle převýchovy nelze stanovit ani obsah 
převýchovy. V té souvislosti bude snad vhodné připomenout, že při 
zpracování obsahu reedukačního procesu Zikmund poprvé u nás podtrhuje 
význam psychologie v tomto procesu. Jde ještě dál a snaží se teoreticky spojit 
základní psychologická hlediska s problematikou mravní narušenosti jako 
společenského jevu. Nikdo před a dlouho t po něm se o to vůbec nepokusil. 
Teprve šedesátá léta přinesla obrat do této otázky, přičemž např. problemati-
ka psychoanalýzy byla z nejrůznějších příčin zcela veřejně utlumena. Zik-
mund zdůrazňoval praktický význam psychologie obecné, experimentální, 
pedopsychologie a pedopatologie. Co se týče psychoanalýzy - Zikmund říká, 
že by mohla "výchovu doplniti a prospéti tam. kde tiž jiné prostředky selhaly 
a kde nebylo dbáno duševních dějů v podvědomí". Celkem se shoduje s názo-
rem mnoha význačných pedagogů, filosofů a dalších myslitelů tehdejší doby, 
že psychoanalýza je největším pokrokem ve výchovných metodách od dob 
Pestalozziho (1746 - 1837). Zikmund však zdůrazňuje, že tato metoda patří 
pouze do rukou odborníků, jinak by se mohlo stát, že místo dobra bude napá-
cháno zlo. Je jisté, že vývoj v oblasti psychologie a pedagogiky dnes dává 
poněkud jiný pohled na tuto otázku. Ale pro Zikmunda byla tato teorie jed-
ním z východisek jeho úspěšné práce. 

41 



Zvláštní místo v této studii je nutno věnovat vymezení příčin mravní na-
rušenosti. V porovnání se zjednodušeným pohledem na příčiny mravní naru-
šenosti z přelomu století je pojetí, které uvádí Zikmund, mnohem progresiv-
nější, dokonalejší a obsáhlejší. Zikmund poprvé objasňuje tuto problematiku 
v globálním vědeckém pohledu. Příčiny rozlišuje především na vnitřní a 
vnější, což je stav běžný v současné sociální pedagogice. Při dlouhodobém 
vyšetřování mravně vadných došel pak k tomuto členění: 
1. poruchy vnitřní, endogenní (založení) 
2. poruchy vnější, exogenní (prostředí) 
3. špatný vývoj charakteru, vzniklý ze zkušeností, které mladého člověka, 

sledujícího určitého cíle, zklamaly (podle Zikmunda, 1930, s. 24). 

ad 1. "Za vnitřní příčiny pathologické pokládány bývají: vloha, osobní zalo-
žení, dědičnost a některé choroby" (tamtéž, s. 24). 
Otázce dědičnosti věnuje ve své knize několik stran, dokonce uvádí pří-

klady rodokmenů, které vypracoval Pedologický ústav. Jsme přesvědčeni, že 
vliv dědičnosti na vznik mravní narušenosti vysvětlil na tehdejší dobu velmi 
správně. Nepodceňuje ani nepřeceňuje její vliv, konstatuje skutečnost, že ví-
ce duševních a výchovných vad nalézáme u dětí dědičně zatížených než u dě-
tí pocházejících od "zdravých" rodičů. Dědičné vlohy, které se projevují aso-
cialitou, pokládá za méně důležité než vlivy prostředí. Dědičné dispozice 
jsou podle Zikmunda napravitelné výchovou. Vůbec, za nevychovatelné v 
polepšovnách považuje pouze děti s hlubokou mentální retardací (idioty), dě-
ti onemocnělé mozkovou chřipkou, mravně indiferentní (netečné), apatické 
psychopaty a duševně choré. Za choroby, které se podílejí na vzniku mravní 
narušenosti, považuje tyto: alkoholismus, tuberkulózu, příjici, epilepsii, spa-
vou chřipku, slabomyslnost, různé psychózy a konstituce psychopatické, hy-
sterii (Zikmund, 1930, s. 25 - 26). Je toho názoru, že tyto choroby vedou k 
dočasnému "zatmění vědomí", ve které jsou pak provedeny nejrůznější delik-
ty nebo dojde ke ztrátě mravního cítění. Dojde tedy k tomu, že jedinec pře-
stane rozlišovat dobro jako mravní kategorii a rozpor mezi dobrem a zlem se 
mu ztratí. Projevem takových nemocí je, že postižený jedinec myslí, že koná 
dobro, pravý opak je však pravdou. Převýchova takového jedince je velmi 
nesnadná a Zikmund zde zpracoval teorii "zlomu", která byla skutečně ojedi-
nělá v evropském chápání převýchovy (snad lze srovnat s prací v ústavech fi-
lade|fského typu). 

ad 2. Jako vnější příčiny (faktory prostředí) jsou uváděny rozvrácená ro-
dina. špatná společnost a neutěšené sociální poměry vůbec. Dále jsou sem řa-
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zeny takové jevy, jako příliš velká svoboda poskytovaná dítěti od rodičů, 
vleklé onemocnění rodičů, nezaměstnanost, toulání po ulicích ve volném ča-
se. Zdůrazňuje, že hlavní pozornost musí být .věnována mládeži v době, kdy 
na ni nejsou kladeny žádné požadavky. Vznáší požadavky na organizaci vol-
ného času a dotýká se tak ohromného množství problémů, které ani dnes ne-
dokážeme řešit. Právě v tomto bodě je vidět, jak velký vliv na jeho učení mě-
lo dílo Johana Heinricha Pestalozziho, především jeho práce nazvaná 
"Arne r s Gutachten Kriminalgesetzgebung", která je uvedena v jeho Gesa-
melte Werke, V. dílu (vyšlo v Zůrichu, 1946). Pestalozzi zde řeší tři momen-
ty: 
a) hledání příčin zločinnosti, 
b) zkoumání a výchovu (převýchovu), 
c) návrat do společnosti. 

V knize pak řeší úlohu prevence a význam státu jako výchovné instituce. 

ad 3. Kromě případů, kdy jsou zjevnými příčinami některé pozorovatelné 
vnitřní nebo vnější faktory, existují takové situace, kdy patrné nejsou a ne-
jsou ani tak silné, aby z nich fakt mravní poruchy přímo vyplynul. V takovém 
případě se podle Zikmunda jedná o složitou interakci různých faktorů, které 
působí na psychiku jedince. Jedná se o velmi složitý proces, u kterého lze ve 
většině případů nalézt klíč k možnostem nápravy poruchy chování spíše indi-
viduálně zvlášť u každého případu. Je těžké jmenovat nějaký princip působe-
ní tohoto procesu obecně, aby platil pro všechny takové případy. Ve snaze 
přesto vyjádřit příčinu narušení, Zikmund se dopouští určitého (snad funkční-
ho) zjednodušení. Vyjadřuje hledisko, které je výrazně ovlivněno Adlerem: 
"V případech, kde nejde ani o dědičnost neb osobní založení, ani o prostředí 
protisociální, tedy ani o příčiny vnější, ani vnitřní, jako je tomu u rodin zdra-
vých a řádných, dlužno hledati příčinu mravní zpustlosti - jak nejnověji 
Herman Nohl uvádí a A. Adller vykládá - ve špatném vývoji charakteru , vznik-
lém zkušenostmi, které mladého člověka, spějícího za určitými cíli. zklama-
ly, tedy v činitelích jiných, např. v mnohé příhodě životní, v situaci dané po-
stavením v řadě sourozenců, která cílům jeho odporuje, a mladý člověk je 
hnán pudové k dosažení cíle oklikami, které mohou přivoditi mravní zkázu 
jeho. V případě takovém doporoučí se mladistvého poučit i o celém postupu, 
cílům jeho v mezích možnosti vyhověti neb je opravili" (Zikmund, 1930,s. 
29). Své názory na příčiny mravní narušenosti uzavírá Zikmund takto: 
"Psychiatr bude zajisté hleděli více k osobnosti mravně vadného a klást větší 
váhu na dědičné zatížení, sociolog na vliv prostředí, vychovatel však musí v 
každém případě dbáti obou hledisek a vyšetřiti, mnoho-Ii na účet příčin vněj-
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ších. aby podle- toho mohl zaříditi účelnou a přiměřenou výchovu!" 
(Zikmund, 1930, s. 29 - 30). Zde je na místě otázka: "Děláme to skutečné 
tak?" Mravně narušené jedince pak Zikmund třídí podle stupně a druhu posti-
žení. Hovoří o mládeži mravně ohrožené, mravně vybočilé a mravně vad-
né v užším slova smyslu. 

Mravně ohroženi jsou ti, kteří ještě nejsou narušeni, ale výrazně ohroženi, 
např. patologickým rodinným prostředím. Mravně vybočili jsou ti, u kterých 
se jen občas a přechodně objevuje netrvalá porucha v oblasti vztahů k okolí. 
U mravně vadných v užším slova smyslu tvoří sklony k asociálním nebo anti-
sociálním činům trvalý stav. Další třídění, které Zikmund uvádí, vychází z 
druhu narušení a z něj dosažitelné mravní vychovatelnosti. Z tohoto hlediska 
uvádí takovéto členění jedinců v péči jednotlivých polepšoven: 

- mravně intaktní, slabí 
mravné méněcenní (vrozené sklony k antisocialitě) 

- asociální (agresivní tendence) 
- mravně indiferentní. 

Na tomto místě je nutno uvést, že v tomto případě Zikmund není plné pů-
vodní. Přebral totiž tzv. Gregorovu klasifikaci, ovšem navíc ji uvedl neúpl-
nou. K celé problematice, jak je jeho zvykem, se vrací znovu a podává klasi-
fikaci jinou. která je daleko hodnotnější. Pomocí této klasifikace pak sestavo-
val svěřence clo skupin. Od toho si sliboval, že bude moci použít uniformních 
metod převýchovy pro jednotlivé skupiny, což ovšem časem shledal jako ne 
zcela funkční a odklonil se jiným směrem. Nicméně hledisko sestavování 
skupin se zdá být rozumné i pro dnešek a s celkem slušnými úspěchy. Je tře-
ba zdůraznit, že při sestavování skupin podle klasifikace, kterou za chvíli 
uvedu, je pou/e jedno z mnohých hledisek. Zamyslíme-li se nad tím, použít 
pouze toto jediné hledisko prostě nejde. Jednotlivé kategorie se totiž značně 
prolínají. Snad by to bylo možné u mamutích ústavů (200 svěřenců) - to se ve 
světě skutečně děje. V našich podmínkách by pak muselo zákonitě dojít k 
přílišnému organizačnímu roztříštění (bereme-li v úvahu např. třídění podle 
věku na dětské ústavy či ústavy pro mladistvé atd.). Klasifikace, o které je 
řeč, byla převzata od vídeňského lékaře doc. Lazara, který podává pedago-
gicko-léčebné členění pro mravně vadné podle těchto hledisek: 

1. vady intelektové 
2. sociální nedostatky, které se vlivem nového okolí bez. zvláštních potíží 

dají překonat 
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3. sociálni nedostatky, které již pronikly hlouběji do duševního života, za-
kotvily se tam. Zde je již nutná aktivní výchovná práce. 

4. charakterologické vady vedle sociálních nedostatků při vyšší inteligenci 
5. poruchy rovnováhy s příležitostnou, odůvodněnou agresivitou vedle cha-

rakterologických vad a sociálních nedostatků 
6. agresivita různé intenzity, která propuká neodůvodněné vedle již dříve 

uvedených vad a nedostatků (podle Zikmunda, 1930, s. 32 - 33). 

Na základě uvedených klasifikací pak Zikmund navrhuje celou řadu orga-
nizačních opatření pro převýchovu. Tak například navrhuje diferenciaci ústa-
vů podle svého třídění, tedy každé skupině mravně ohrožené, vybočilé a vad-
né mládeže přiřadit jeden typ ústavu. Hovoří i o vnitřní diferenciaci ústavů. 
Zkrátka, postihl všechny aspekty celé sociální pedagogiky tak. jak tomu bylo 
a je učeno na všech katedrách, které se zaobírají sociální pedagogikou 
(etopedií). 

Velmi zajímavé a podnětné pro současnost (lze se tak vyvarovat velmi zá-
važných chyb v aplikaci nejrůznějších prostředků, metod a forem převýcho-
vy) jsou jeho směrnice pro výchovu mravně narušených. I zde si musíme 
uvědomit, že od Zikmunda vlastně vyšly směrnice troje, z nichž nejznámější 
pak byla tzv. "modrá knížka". Nejsme si jisti, zda směrnice jsou tím, co v 
současné převýchově potřebujeme, ale historický pohled je pro odborníka 
skutečně zajímavý. 

Zikmund vychází ze zásady, že ústavní výchova se má co nejvíce blížit 
skutečnému životu a má mít rodinný charakter. Hlavní úlohu musí plnit vý-
chova mravní, kterou musí být prostoupen celý převýchovný proces. Ustavní 
výchova pak nemůže mít nějaký trestní charakter. V případě, že tomu tak je, 
že tresty jsou jediným výchovným prostředkem a metodou, kdy celá atmosfé-
ra je postavena na strachu z pedagogů, svěřenců, okolí a mstě. nemůže být 
převýchova úspěšná ani v těch minimálních požadavcích, které si jen může-
me představit. Proto Zikmund klade velký důraz, na uplatňování zásady 
"spojiti se s vlastními silami a zájmy chovance a vrozené zlo potírati vroze-
ným dobrem" (Zikmund. 1930, s. 50). Podle jeho poznání násilí a represe si-
ce může na okamžik vést k cíli, ale ve skutečnosti nikdy nevychovává. Tato 
přirozená pravda by se měla stát krédem každého z nás. Jedině při pochopení 
tohoto principu se totiž vychovatel stane vychovatelem a ne dozorcem. Nuce-
ná výchova musí vždy ustoupit dobrovolné vnitřní kázni. Když. se to nepoda-
ří, neexistuje žádná převýchova. Chyba je podle Zikmunda výhradně na 
straně vychovatele. Nebuďme tolik kritičtí, vina může být i v jiných objektiv-
ních a subjektivních podmínkách, ale zásada to je. V té souvislosti upozorňuje 



Zikmund i na ústavní konfonnismus, který je to nejhorší, co nás při převý-
chově může potkat. Je to však fakt, s kterým se setkáváme denné, dokonce i 
v jiných oblastech, než je sociální pedagogika. Zajímavá myšlenka je i návrh 
na vyvolávání tzv. "umělého konfliktu". Dnes je to metoda zcela běžná pře-
devším při terapeutickém působení, ale i v běžných výchovných situacích. 
Tendenci některých vychovatelů, aby v prvé řadě byl klid. a to za každou ce-
nu, odsoudil Zikmund velmi vehementně. 

Velký důraz klade ve svých směrnicích na osobnost vychovatele. K tomu 
pak přistupují takové zásady, jako je princip ukládání úkolů, výchovu k práci, 
profesní přípravu uvnitř ústavu. Za jeden z rozhodujících kroků převýchovy 
považuje vytváření zvyků (srovnej s Makarenkem). "Zvyk nesmí ustati jen v 
napodobování činů, nýbrž musí se vztahovali i na způsob myšlení, cit a smýš-
lení" (Zikmund, 1930, s. 55). V případě dostatečné vyspělosti svěřenců dopo-
ručuje zřídit samosprávné výchovné jednotky, ovšem za "nenápadného kon-
trolování" a usměrňování vychovatelem. Tedy žádné povinné organizování 
samospráv, které bylo často formálním splněním přání nadřízených orgánů. 
Další ze zásad směrnice je výchova jedinců ke vzájemné pomoci a spoluprá-
ci. Uvedenou směrnici pak Zikmund uzavírá konstatováním, že výchovné vý-
sledky ústavu budou ve značné míře záviset také na pedagogických schop-
nostech vedoucího činitele ústavu, na tom, jak bude schopen vést, organizo-
vat a stimulovat činnost svých výchovných spolupracovníků. Člověk, který je 
toho schopen, nemůže být dosazen či vybrán podle jakýchsi organizačních 
kritérií. Taková práce musí být člověku vrozena, musí být jeho 

Poslední otázkou, které se chceme v této studii věnovat, je to, co Zik-
mund nazývá jako "model ústavní výchovy". Právě tato pasáž je podle na-
šeho soudu to, co je přínosné dnešku, kdy začíná celá řada nových ústavů 
vznikat, resp. vznikati zajisté budou. 

a) organizace ústavu a výchovné období 
Ustav má mít více objektů. Nemá tedy být dislokován v jedné budově. Při 

polepšovně musí být škola, tělocvična, hřiště, hospodářské vybavení - tím se 
myslí jídelna, kuchyň, prádelna apod. Dále je vhodné, aby měl ústav zahradu, 
pozemky, doporučuje se chov hospodářských, ale i domácích zvířat. 

Svěřence je třeba členit do skupin podle kritérií, která zde již byla zmíně-
na. Pobyt jedince v ústavu je členěn na tři období. Ve vstupním období kla-
de Zikmund důraz na přijetí. Vůbec - metodika přijímání není u nás dostateč-
ně rozpracována. Často je celé přijímání velmi formální, někdy až drsné nebo 
naopak. Zikmund doporučuje přijímaného nejprve pořádně nasytit a nechat 
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ho vyspat, než ho okamžitě zatěžovat organizačními záležitostmi. Pro větší 
ústavy doporučuje zřízení zvláštní skupiny (oddělení) pro nově příchozí svě-
řence. V případě, že skupina není. přidělení do "normální" výchovné skupiny 
následuje v co nejkratší době. U skupin je to až po několika týdnech. Vý-
chovné období je protkáno aplikací převýchovných metod a dalších technik, 
které vedou ke změně postojů a vztahů. V okamžiku, kdy jsou u chovance 
patrny změny mravních postojů v pozitivním slova smyslu, začíná svěřenci 
nhdohí třetí, ve kterém má možnost prokázat trvalost zlepšení svého chování 
jednak ještě plněním určitých úkolů v ústavu, jednak již mimo ústav v běž-
ném životě. Zikmund doporučoval vždy podmíněné propuštění. 

h) diagnostika svěřence 
Do diagnostiky zahrnuje Zikmund vstupní vyšetření a další průběžné po-

zorování. U vstupního vyšetření jde v podstatě o úplnou anamnézu svěřence 
(zdravotní, kriminální, sociální, výchovnou, psychologickou) společně se 
zjištěním stupně inteligence (pomocí Tennanova testu). K zápisu údajů za-
vedl Zikmund poprvé u nás osobní arch, který se popravdě řečeno do dneška 
příliš nezměnil. Průběžné pozorování pak zajišťovala psychotechnická zku-
šebna. Byla jediná svého druhu v celém Československu. 

c) výchovné prostředky 
Za výchovné prostředky považuje Zikmund tyto: "spořádaný život rázu 

rodinného v prostředí citovém se zdravým ovzduším výchovným, s případnou 
samosprávou pro mládež dospívající, dále pak s vyučováním, ručními prace-
mi, výukou řemeslnou i zemědělskou, různými pracemi pomocnými, četbou, 
tělocvikem, sportem a hrou, hraním divadel, zpěvem a hudbou, výlety ap." 
(Zikmund, 1930, s. 85). Toto vše je pak doplněno řádem ústavu, denními pro-
hlídkami, dozorem, rozkazem, stanovením motivů, individuálními pohovory. 
Z hlediska dnešní neúplné metodologie bychom sice mohli mít výhrady, ale 
byl to přece jen první pokus v našich zemích. 

d) tresty a odměny 
Zikmund uznává velký význam těchto metod převýchovy. Kromě notoric-

ky známých kritérií k odměnám a trestům chci pouze dodat, že je Zikmund 
rozšířil o klasifikaci trestů. Rozlišuje tresty duševní a tělesné (doporučuje i 
udělení trestu pomocí rákosky či metly). 

e) role vychovatele 
"Vychovatel buď dokonalým vzorem řádného, mravního života neúnavné 

a radostné pracovitosti, věrného konání svých povinností. Tím působí na tnlá-
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dež více, než kdyby sebekrásněji mluvil n tom, jaký chovanec má býti. Pří-
klad zajisté táhne, slovo jen poučuje a bývá zapomenuto" (Zikmund. 1930, s. 
132). 

/ ) péče o ústavní chovance 
Dnešní model poústavní péče (chceme-li postpenitenciámí či následné ne-

bo prodloužené) je sice daleko dokonalejší, ale vůbec nefunguje. Zikmundovi 
fungoval docela dobře Ústav vykonával nad absolventy ochranný dohled bud 
sám nebo za pomoci obecních úřadu. Povinnosti propuštěných bylo, aby se 
pravidelně první dva roky po absolvování vraceli do ústavu (3krát ročně). 
Ústav byl pro ně otevřen vždy, buď jako azyl nebo jako pomoc. 

Jak je vidět, problematika výchovy je velice složitá. V úvodu tohoto člán-
ku j sme poukázali na nutnost historické studie pro poznání současnosti. Zik-
mundovo dílo je skutečným odkazem, který nás zavazuje. 

V úplném závěru článku chci poděkovat svému spoluautorovi, kolegovi 
Pavlu Stursovi za vykonanou práci na tomto poli. Rozsah jeho práce, ale i 
kvalitu poznávám skutečně až teď, i když jsem se k ní již jednou velmi klad-
ně vyjádřil. Zároveň prosím čtenáře, kteří přišli do styku s dilem Zikmunda, 
maj í nějakou vzpomínku či dokument, který by obohatil naše poznání, aby 
tlám dali vědět. Přijdeme za vámi a situaci zajisté společné vyřešíme. Shro-
mažďujeme podklady pro připravovanou Zikmundovu nadaci, která by mohla 
pomoci nově vznikajícím ústavům. 
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