středí původního bydliště atd., a musí se
přizpůsobovat kolektivnímu spolužití v koleji
a velkoměstskému prostředí. Jsou nuceni nejen se v novém prostředí orientovat, ale
také převzít a vstřebat mnoho návyků a
způsob života tohoto prostředí. Proces adaptace studenta na vysoké škole je značně
složitý, je silně ovlivňován sociálními pod-

mínkami, ve kterých student dosud žil a žije,
psychickými i mentálními předpoklady apod.
S adaptací studenta na vysoké škole úzce
souvisí i otázka kvality a intenzity studia.!''
Dosavadní systém vysokoškolského studia nenutil studenta intenzívně studovat, zvláště
studenta nadaného, protože pedagogický proces byl zaměřen spíše na studenty průměr
né. Systém studia umožňoval vystudovat
i studentům málo nadaným a studenty vynikající nepovzbuzoval.
Adaptace studenta na vysoké škole zahrnuje složitou škálu změn ve stylu jeho života. Student přicházející na vysokou školu
si s sebou přináší souhrn představ a názorů,
které se mnohdy liší od názorů a představ,
s nimiž se setkává v prostředí vysoké školy
či v koleji.
Střetávání původních názorů
s názory a skutečností nového prostředí narušuje mnohdy ideální představy studentů
o studiu na vysoké škole, v příslušném oboru atd., a je v některých případech zdrojem
negativních psychických a studijních situací.
Tyto konfliktní situace mohou vyvolat nezájem o studium a nechuť ke studovanému
oboru, negativně ovlivnit studijní výsledky
a být i jednou z příčin přerušení studia.
Součástí procesu přizpůsobování studenta
novému životnímu prostředí je změna dosavadního režimu dne. Ne všichni studenti dovedou využívat čas efektivně. Ověřili jsme
si, že existují rozdíly v životním rytmu růz
ných skupin studentů.U Jiný režim dne mají
studenti ubytovaní v koleji, jiní studenti bydlící mimo kolej a dojíždějící. Rovněž je rozdíl mezi režimem dne u mužů a u žen.
V našem průzkumu nás především zajímalo,
jak se studenti věnují určitým kulturním
a společenským zájmům. Proto jsme se zabývali způsobem samostatného studia a prospěchem především ve vztahu k této zájmo-

Studijní výkon je vhodným a významným
indikátorem procesu adaptace studenta v prostředí
vysoké školy.
11 Viz výzkumnou zprávu K problematice politické
10

angazovanosti a zájmové činnosti vysokoškolských
studentú (M. Jirková, L. Sobotka, L. Brokl, Z. Ša-

uloženou na katedře filosofie a sociologie
FVL UK, kap. 1., odd. C, s. 18n.
12 Na diferenciaci zájmů studentů - středoškoláku
v posledním roce studia ukazuje průzkum realizovaný na katedře DHM FVL UK (bylo sledováno 690
studentů na
jednom pražském obvodě). Vidíme,
že diferenciace studentů (podle prospěchu, kulturních zájmu apod.) statisticky významně souvisí se
sociálním prostředím, ze kterého student na vysokou školu přichází. Předchozí relativně krátké období studia na střední škole i krátký pobyt na škole vysoké nepřfspěly patrně výrazně k odstranění
těchto rozdílů. Ukazuje se (např. ve výzkumu prospěchu studentů FVL UK ve vyšších ročnících), že
i ve vyšších ročnících má výchozí sociální prostře
dí v některých aspektech velký význam pro vytváření odborného a zřejmě i intelektuálního profilu
studenta. Výzkum těchto otázek je velmi důležitý
pro zhodnocení procesu středoškolské i vysokoškolfář),
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vé činnosti. Mezi některými pedagogy se
dosud traduje názor, že čím více času student věnuje studiu, tím jsou jeho studijní
výsledky lepší. Výsledky našeho průzkumu
však tento názor nepotvrzují, U sledované
skupiny studentů nejsou studijní výsledky
přímo úměrné délce samostatného
studia.
Rovněž se neověřuje hypotéza, že nejintenzívnější kulturní a sportovní zájmy nutně
souvisejí se špatným prospěchem.
Podle intenzity a druhu zájmové činnosti
se nám ve zkoumané skupině vyděluje
v podstatě několik podskupin studentů. Mezi
těmito podskupinami však nejsou ostré hranice. U námi konstruovaných typů jde spíše
o ilustraci zjištěných statistických tendencí.
1. typ: Řadí se k němu studenti zabývající
se ve větší míře sportovní činností. K tomuto typu patří většinou studenti s nejhoršími studijními výsledky, studenti ubytovaní mimo kolej a studenti původu "ostatního"; rovněž více sportují muži než ženy.

K tomuto typu můžeme řadit studenty, kteří inklinují k relativně náročným
kulturním a společenským zájmům; zájmová
činnost je u nich nejširší a nejlntenzívnější.
Patří sem většinou studenti s nejlepšími a
středními studijními výsledky, studenti ubytovaní mimo kolej a studenti z prostředí inteligence. Širší a intenzívnější kulturní čin
nost nacházíme také více u žen.
2. typ:

3. typ: Je to typ s nejužší, málo intezívní zá-

jmovou činností, který inklinuje k méně náročným zájmům. K tomuto poslednímu typu
se řadí ponejvíce studenti ubytovaní v koleji, studenti z prostředí dělnického a rolnického, studenti s nejhorším průměrným prospěchem a část studentů s lepšími studijními výsledky (1,6 až 2,0), kteří však věnují
samostatnému studiu relativně nejdelší dobu.
Z našich výsledků můžeme (do jisté míry) vyvodit, že převážně globalizující pojetí studentů a speciálně vysokoškoláků není zcela správné, protože opomíjí některé velmi důležité diference, které se projevují nejen ve výsledcích studia, ale i v celkovém stylu života.P

ské přípravy jedince na určitou socioprofesionální
roli zvláště pokud jde o integrující úlohu školy
jak; sociální instituce, která má mimo jiné čelit
různorodým nežádoucím společenským vlivům narušujícím přípra<VU dobrých odborníků - příslušníku
socíaíní skupiny inteligence - s určitou odbornou,
kulturní a morální úrovní. (Viz projekt výzkumu
vysokoškoláku, Ústav sociálně politických věd UK
v Praze.)
Hodnocením globalizujícího a diferencujícího pří
stupu k mládeži jako socíáíní skupině se zabývá
např. M. Kubíčková ve stati Mládez v industriální
společnosti, in: sborník Sociologie mládeže, Socialistická akademie, Praha 1967. Autorka ukazuje, že
globalizující přístup (v našem případě jde o dílčí
podskupinu vysokoškolských studentu) je oprávně
ný vpřřpadě, chceme-li postihnout nejobecnější rysy
a vztahy, chceme-li zkoumat mládež (v našem pří
padě studenstvo) jako celek. Diferencující přístup
si naopak všímá skupinových rozdílu v postojích,
eílech, zájmech a chování příslušníku sociální skupiny. Oba přiiStupy jsou metodicky oprávněné jen
tehdy - jak správně autorka uvádí -, jsme-li si
vědomi jejich vzájemné návaznosti.
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Socialismus a demokracie
Ve dnech 26.-28, února t. r. uspořádaly
redakce jugoslávských revuí Teorija in praksa
a Socijalizam v Lublani mezinárodní kolokvium na téma Socialismus a demokracie.
Pořadatelé pozvali zástupce všech hlavních
marxistických společenskovědních časopisů
východní i západní Evropy (celkem přes
sedmdesát redakcí), ve faktické účasti se
však promítla současná celková situace v socialistickém hnutí: nakonec pracovníci devíti
jugoslávských časopisů přivítali reprezentanty příslušných redakcí rumunských a čes
koslovenských a představitele některých marxistických revuí z Itálie, NSR a Anglie, Za
Ceskoslovensko se kolokvia zúčastnily delegace Filosofického časopisu českého i slovenského, Nové Mysli, Sociologického časopisu,
bratislavské Sociológíe a Kulturného života.
Třídenní jednání bylo zamýšleno jako spíše
neformální diskuse ke třem problémovým
okruhům: Socialismus a přímá demokracie,
Politický systém V socialistické zemi, Úloha
komunistické strany a ostatních pokrokových
sil v boji za socialismus. Účastníci měli při
tom k dispozici na dvacet referátů, které byly
písemně předloženy před zahájením kolokvia
a organizátory pohotově přeloženy do svě
tových jazyků. Přesto, že se tyto texty už.
nepřednášely, jednání se pochopitelně úplně
nevyhnulo určitému sledu monologu; zároveň se však zřetelně podařilo dát průchod
také víceméně bezprostřední, věcné a podnětné výměně názorů na hlavní diskutované
otázky. Za tuto už tradičně tvořivou, otevřenou a přitom více než srdečnou atmosféru musí zahraniční účastníci jugoslávským
hostitelům opětovně vzdát nejupřímnější poděkování.

K vlastní obsahové stránce kolokvia se
vrátíme, jakmile budou k dispozici
autorizované texty diskusních příspěvku.

člen, akademik Jan Filip, který zřídil po
dohodě s Ústavem plánování vědy pracovní
skupinu. složenou z představitelů jednotlivých
vědních skupin, resp. oborů z oblasti společenských věd. Cleny této skupiny byli: doc.

dr. František Daneš, doc. dr. Jaroslav Jiránek, doc. dr, Jaromír Kopecký, člen korespondent Pavel Oliva, prof. dr. Jaroslav
Pešina, akademik Jaroslav Průšek, prof. dr.
Jindřich Srovnal, člen korespondent František
Štajgr, doc. inž. Karel Strégl, prof. dr. Vladimír Tardy a tajemnice skupiny dr. M.
Lauschrnannová z Ústavu plánování vědy.
Pracovní skupina přímo neprováděla hodnocení úrovně disertačních prací; jejím úkolem bylo projednat a dohodnout všechny
otázky důležité pro splnění úkolu, tj. rozsah a způsob výběru vzorku, metodu hodnocení postup výzkumu, zpracování jeho
výsledku a formulaci závěrů. Úkolem jednotlivých členů skupiny pak bylo doporučit
posuzovatele disertačních prací.
Tabulka 1

Počet kandidátských disertačních

prací hodnocených v rámci úkolu

Výzkum úrovně, kandidátských disertačních
prací z oblasti společenských věd
Z pověření presidia eSAV provedl v roce
. 1966 a částečně i v roce .1967 Ústav plánování vědy výzkum úrovně kandidátských disertačních prací z oblasti společenských věd.
Za splnění úkolu odpovídal v presidiu jeho

příslušné

skupiny
věd

Celkem

Historické vědy

165

27

11,1

I- - - 10

Z toho:
archeologie
historie
etnografie a folkloristika
orientalistika

8
10
6
3

I
I- - - -I

Filosofické vědy

15

Ekonomické vědy

40

9,5

Vědy

12

12,9

o státu a právu

10

---- - - - Vědy

o umění
Z toho:
literární věda
dějiny a teorie
výtvarného umění
dějiny a teorie hudby
(včetně prací z estetiky)

30

10

15
10
5

----

podrobně

Irena Dubská

%

z

Pedagogické vědy
(bez teorie tělesné výchovy)

15

Psychologické vědy

10

Jazykověda

16

17

---20

---10

I
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