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Informace 

Perspektivy sociální pedagogiky 

Zpráva z mezinárodní konference pořádané na počest významného životního jubilea prof. PhDr. 
Blahoslava Krause. 

Futurologové tvrdí, že náprava společnosti je možná v zásadě třemi cestami. Za prvé ekonomickými 
zásahy a opatřeními, ale ta jdou v prostředí tržního hospodářství spíše opačným směrem, než je třeba. 
Druhá možnost je prostřednictvím práva a legislativními opatřeními. Zkušenosti však ukazují, že zákony 
samy o sobě nezmění chování společnosti. A tak zbývá jedině cesta prostřednictvím výchovy. Mise 
pedagogiky spočívá ve vrácení důstojnosti člověku a nabytí právní moci jeho autonomií v době 
egoistického individualismu a všech pokušení sociotechnické manipulace. Těmito slovy přibližoval prof. 
PhDr. Blahoslav Kraus, CSC. ve svém vystoupení Quo vadis sociální pedagogiko? Jednu z cest, kterými 
se edukační teorie a praxe musí vydat. 

Tímto krátkým úryvkem mi dovolte uvést vzpomínku na myšlenky zaznívající na konferenci 
s mezinárodní účastí Perspektivy sociální pedagogiky pořádané na Pedagogické fakultě Univerzity 
Hradec Králové v termínu 4. a 5. října 2013. Konferenci pořádaly Katedra sociální patologie a sociologie 
a Katedra sociální pedagogiky PdF UHK. Konference se nesla v duchu oslav významného životního 
jubilea prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc. 

Konferenci jsme jako pořadatelé rozdělili do několika částí. V pátek 4. 10. 2013 v dopoledních hodinách 
proběhla v aule objektu společné výuky Pedagogické fakulty v Hradci Králové plenární vystoupení prof. 
PhDr. Jolany Hroncové, CSc, prof., PhDr. Ľudovíta Višňovského, CSc., doc. PhDr. Jiřího Semráda, CSc, 
prof. PhDr. Petera Ondrejkoviče, CSc., dr hab. Marka Walancika, prof., která byla propojena dalšími 
vystoupeními kolegů a přátel prof. Krause, kteří se přišli potěšit s jeho přítomností a popřát mu mnoho 
zdraví, úspěchů a síly do další práce. V rámci zdravic předala PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. prof. Krausovi 
čestné členství v České pedagogické společnosti. 

Zvláštní poděkování od organizátorů směřuje ke všem významným členům komunity sociálních 
pedagogů, kteří se podíleli na knize plné zdravic, vzpomínek a vzkazů, která byla společně s pamětními 
fotografiemi zkompletována a předána panu profesorovi jako zvláštní dar a poděkování za jeho péči o 
sociální pedagogiku jako obor a lidský přístup ke kolegům. 

V odpoledních hodinách proběhlo jednání v sekcích, které byly rozděleny do tří tematických okruhů 
dle zaměření příspěvků. Sekce A: Perspektivy sociální pedagogiky. V této sekci se řešily možná 
paradigma sociální pedagogiky, její kořeny, vztah k dalším vědním disciplínám včetně sociální práce, 
společenské podmínky, jež determinují práci sociálních pedagogů a v neposlední řadě etické aspekty 
sociální pedagogiky. Sekce B: Sociální pedagogika na poli výchovy a vzdělávání řešila problematiku 
možného uplatnění sociálního pedagoga ve školním prostředí, nebo také problematiku sociální 
prevence jako možného směru zkoumání a uplatnění sociálních pedagogů. Sekce C: Sociální 
pedagogika v praxi postihla široké spektrum problémů, které v praxi řeší sociální pedagogové. Zvláštní 
zřetel zde byl dán na cílové skupiny etnických minorit, bezdomovců, a také sociálně čím dál více 
ohrožené skupině seniorů. 

V průběhu konference proběhly dvě důležité doprovodné akce. První z nich bylo zasedání Asociace 
vzdělavatelů v sociální pedagogice, druhou pak byl slavnostní podpis smlouvy o spolupráci mezi 
Katedrou sociální patologie a sociologie PdF UHK a městem Svitavy v oblasti výzkumů, praxí 
a studia prevence rizikového chování. 

V sobotu 5. 10. 2013 byla konference zakončena tzv. Kulatým stolem odborníků, na kterém se sešli 
pořadatelé konference s významnými osobnostmi z různých sociální pedagogice blízkých oborů, aby 



s nimi diskutovali o možnostech uplatnění sociálního pedagoga v praxi a závěrech z konference, tj. jaké 
jsou možné perspektivy oboru sociální pedagogika v teorii a praxi. K pozvaným diskutujícím patřil např. 
doc. PhDr. Petr Sak, CSc., PhDr. Josef Smolík, Ph.D. a další. Z konference vyšel recenzovaný sborník na 
CD. 

Dovolte mi za organizátory poděkovat všem, kteří si našli čas a přijeli do Hradce Králové na konferenci 
věnované perspektivám sociální pedagogiky a osobnosti prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc.  

PhDr. Václav Bělík, Ph.D. 
Univerzita Hradec Králové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


