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Současné po žadavky na sociáln ě-osobnostní a  komunikativní 
dovednosti  

 
Autor: Pavel Vacek 
Vyšlo 15.12.2009 v čísle Volná p říloha č. 2, v sekci P řílohy  
 
     Při hodnocení současné mladé generace je zapotřebí zohlednit následující 
objektivní okolnosti: současnou životní úroveň, vstup komunikačních technologií 
do života, přesycenost nejrůznějšími podněty, informační nepřehlednost a 
neserióznost, proměnu způsobu života směrem k spotřebnímu a virtuálnímu 
způsobu a proměnu rodiny jako základní sociální skupiny. 
 
      Současná mládež je otevřenější a je schopná hovořit bez respektu o řadě 
témat, která byla dříve tabu. Tato otevřenost se projevuje ve vztahu k rodičům, 
učitelům a dalším autoritám a podle našeho mínění má často podobu "drzého 
chování". Lépe a jaksi přirozeně se orientuje v moderních způsobech komunikace 
a stává se na nich až "závislá". Mladí lidé inklinují k tomu, prožívat intenzivně 
přítomnost bez uvažování o dlouhodobějších osobních a profesních 
perspektivách. Jejich určitá bezstarostnost vychází ze zabezpečeného rodinného 
zázemí. Síla vlivu médií je zcela mimořádná a výrazně formuje v dobrém i 
špatném jejich názory a postoje. 
 
      Pestrost hrozeb a rizik je obrovská a oproti minulosti zcela nebývalá. Od 
relativně nevinných nabídek života na výsluní např. v modelingu až po lákadla v 
podobě drog, sekt atd. Objevují se dokonce nové druhy sociálně-patologických 
jevů, jako záměrné sebepoškozování, závislost na hraní na počítačích atd. 
Změněný způsob života orientovaný na svět počítačů a internetu má při 
"nadměrné" konzumaci fatální dopad na zdraví vyvíjejícího se organismu a také 
na to, že děti v soutěživých sportovních hrách dokázaly v minulosti přirozeně a 
zdravě vybít svoji energii. Ta se nyní kumuluje a převádí do zkratkovitého 
agresivního jednání. 
 
      Dochází také k zásadní proměně rodinného prostředí. Dochází k tzv. vnitřní 
liberalizaci vztahů v rodině, k mezigeneračnímu uvolnění a rodiny se celkově více 
přizpůsobují nejen aktuálním potřebám, ale i přáním dětí. Na druhé straně mnozí 
rodiče jsou natolik liberální, že jejich děti tzv. nic nemusí, takřka v ničem nejsou 
omezované a to zvyšuje jejich zaměření pouze na sebe sama. Jedna z výmluv, 
která nemá opodstatnění, je vyjadřována tvrzením, že rodiče nemají na své děti 
čas. Neexistuje fakticky žádný důvod, proč by toto tvrzení mělo platit. Mnozí 
rodiče ztotožňují splnění svých rodičovských povinností s uspokojením potřeb 
dětí po materiální stránce. To je pohodlné, ale nerozumné. I proto mnohé děti - 
byť jsou obklopeny dostatkem - se cítí ve světě ztracené, osamocené, život jim 
jakoby "nedává" smysl. Jde o emoční a sociální deficit, který má kořeny právě v 
rodinném prostředí. Pak přicházejí na řadu různé kompenzace v podobě snahy 
po rychlém a silném zážitku bez vynaloženého úsilí. 
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osobnosti. Tedy nejen poznatky, ale také rozvoj především volní, citové a sociální 
stránky je na pořadu dne. Takovýto sociálně osobnostní přístup by měl být 
orientován hlavně na spoluutváření postojů, názorů a hodnot mladé generace. 
"Dluhy" v těchto oblastech by se mohly v budoucnu celospolečensky vymstít. 
 
      Na základě tezí k přednášce Současné požadavky na sociálně-osobnostní a 
komunikativní dovednosti, kterou PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., z Pedagogické 
fakulty Univerzity Hradce Králové přednesl na semináři Informační vzdělávání ve 
veřejných knihovnách (21.-22. dubna 2009 v Hradci Králové, zpracovala Božena 
Blažková. 
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