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„Šílené“ zkrácení knize pomohlo. Přehled
andragogiky je na světě!
„Původně jsem rukopis „trochu“ natáhl na téměř 700 stran, ze
kterých jsem musel do 14 dnů udělat původně zadaný rozsah, tj. 350
stran. Nakonec musím uznat, že toto na první pohled šílené zkrácení
pomohlo, neboť v knize zůstaly opravdu jen ty nejdůležitější a
nejzajímavější věci související se vznikem, vývojem a rozvojem
andragogické vědy…“ Jaroslav Veteška vytvořil precizní a nesmírně
potřebnou publikaci, kterou rozvíjející se obor jako andragogika
dlouho postrádal.

Jedna z nejvýznamnějších osobností české pedagogiky, prof. Jan Průcha, hodnotí Jaroslava Vetešku
jako renomovaného a zkušeného odborníka. Knihu oceňuje nejen pro šíři záběru, ale také schopnost
podat téma čtivě. „Pozitivem knihy je styl výkladu – je jasný, terminologicky přesný a pro čtenáře
poutavý. Z toho lze předpokládat, že Přehled andragogiky bude vynikajícím zdrojem nejen pro
odborníky, ale také užitečným výchozím učebním textem ve vysokoškolském studiu andragogických
disciplín, řízení lidských zdrojů, pedagogiky aj.,“ zhodnotil přínos pro mnoho oborů profesor Průcha.
Veteška v předmluvě ke knize zdůrazňuje variabilnost andragogického vzdělávání. „Vychází i ze
skutečnosti, že osobnost účastníka vzdělávání i osobnost vzdělavatele jsou naprosto jedinečné, stejně
jako situace, v nichž probíhá intencionální a bezděčné učení. Andragogika se také systematicky
věnuje poradenství pro dospělé a napomáhá řešit krizové situace a problémy, se kterými se dospělí
lidé v průběhu svého života setkávají.“
Křest knihy a beseda s autorem se uskuteční v 18.00 hodin 6. 6. 2016 v Literární kavárně
knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, 110 00, Praha 1. Kmotrem knihy bude prof. Jan
Průcha.

Ukázky:
Občanské a politické vzdělávání dospělých
Ještě za Rakouska-Uherska a v období první republiky byl kladen velký důraz především na mravnost
a náboženskou výchovu. Tyto ideje tradičně obsahovaly i státotvorné prvky. Říšský školní zákon z
roku 1869 zdůrazňoval, že „školy obecné zřízeny jsou k tomu, aby dítky ve mravnosti a nábožnosti
vychovávaly, ducha jejich vyvíjely, známosti a zběhlosti, jichž mají k dalšímu vzdělání v životě
zapotřebí, jim poskytovaly a byly základem, by se z nich stali hodní lidé a občané“ (Křivánek, 1924).
Význam politického a občanského vzdělávání zdůrazňoval také první československý prezident T. G.
Masaryk. Nenahraditelnou roli inteligence ve společnosti si uvědomovali i další myslitelé zdůrazňující
potřebu rozvoje humanistických a demokratických hodnot.
Historické a společenské souvislosti

Tisková zpráva
Praha, 19. května 2016

Politické vzdělávání dospělých patřilo již od 19. století k hlavním směrům vzdělávání dospělých.
Realizovalo se jednak v sociálních hnutích, zároveň se v oblasti politického vzdělávání angažoval také
stát, politické strany, církve, odbory apod. Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 bylo
nutné nahradit úctu k císaři a habsburskému rodu zcela jiným a novým občanským principem, a sice
úctou k demokracii a respektem k nově vzniklé republice. Ostatně i první zákon ke vzdělávání
dospělých (č. 67 ze 7. února 1919) se týkal organizace kurzů lidové výchovy, které tyto sociálně edukační funkce částečně plnily.
Stručná anotace:
Cílem publikace je představit vývoj a význam teorie a praxe vzdělávání dospělých a přiblížit vznik a
rozvoj andragogické vědy v mezinárodním kontextu. Obsah je orientován jednak na teoretické
poznatky z učení a vzdělávání dospělých, jednak na praktické aplikace do oblasti rozvoje a řízení lidí.
Věnuje se také podnikovému (firemnímu) vzdělávání, kompetencím a kvalifikaci lektora či legislativě
ve vzdělávání dospělých v ČR.
Kniha je určena studentům VŠ, učitelům, akademickým a vědeckým pracovníkům, tutorům, lektorům,
manažerům, a metodikům vzdělávání, tvůrcům vzdělávací politiky, personalistům a odborníkům na
HR.
O autorech:
Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., patří k velmi fundovaným odborníkům v oblasti andragogiky a
řízení lidských zdrojů u nás. Jeho práce týkající se kompetencí ve vzdělávání patří ke špičkovým dílům
v oboru. Působí na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha a UK v Praze.
Je předsedou České andragogické společnosti, předsedou ediční rady Česká a slovenská andragogika,
šéfredaktorem a členem redakční rady Andragogické revue (česko-slovenského vědeckého časopisu
pro teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku) a předsedou vědecké rady
Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení.
Více o knize Přehled andragogiky včetně stažení obálky v tiskové kvalitě.
Ukázky z knihy zde
Pro editory:
- Nakladatelství Portál vydává na odborné i populární úrovni knihy z oblasti pedagogiky,
psychologie a sociální práce a dalších oborů, dětskou a psychologickou beletrii, knihy her,
tréninků, rozhovorů, osobních svědectví a v neposlední řadě tituly s tematikou spirituality.
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