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EDITORIAL
Vážení čtenáři, milé kolegyně a milí kolegové, přátelé celoživotního
vzdělávání,
právě si prohlížíte třetí číslo časopisu Lifelong Learning – Celoživotní
vzdělávání, které formálně patří ještě do roku 2020. Na tento rok budeme
určitě ještě dlouho vzpomínat – a s poukazem na celosvětové události
pravděpodobně ne úplně v dobrém. Doufejme, že rok 2021 bude alespoň
o něco lepší a neponese v podobném – koronavirovém – duchu. Určitě vás
zajímá, co zajímavého se v tomto čísle dočtete. Toto polytematické číslo vám
nabízí tři studie, jednu recenzi a jednu zprávu.
Kolegyně Lenka Emrová z Masarykova ústavu vyšších studií Českého
vysokého učení technického v Praze se ve svém příspěvku zaměřuje na oblast
zdravotnictví a zabývá se vnímáním sociálních kompetencí lékaře. Akcentuje
zde potřebu sociálněpsychologické průpravy lékařů jak v pregraduální
přípravě, tak i v postgraduální fázi, při výkonu povolání. Konkrétně se
zaměřila na obor gynekologie. Při svém výzkumu realizovala ohniskové
skupiny s lékaři a rozhovory s pacientkami. K jakým výsledkům došla, tedy
jaké kompetence preferuje pro svoji vzájemnou interakci jedna či druhá
skupina, se dočtete v její zajímavé studii.
Přátelé z Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre Ctibor
Határ a Petra Jedličková se rozhodli ve své studii věnovat problematice
aktivního stárnutí a aktivního stáří. Porovnávají a analyzují vzdělávací
a sociální politiky tří států – konkrétně Slovenska, Německa a Španělska. Při
své práci využívali zejména metod srovnávací andragogiky. Pomocí obsahové
analýzy národních dokumentů tak dokázali identifikovat určité společné
i rozdílné znaky. Aktuálnost tématu této studie rozhodně vzbuzuje touhu po
jejím přečtení.
Jedním z velmi zajímavých témat současnosti je také mezigenerační
vzdělávání, kterému se věnujeme i u nás na Mendelově univerzitě v Brně.
Kolegyně Barbora Tallová z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně představuje ve svém článku téma mezigeneračních vztahů
na příkladu dětí předškolního věku a seniorů. Pokládá si otázku, jaké jsou
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možnosti podpory těchto vztahů mezi uvedenými skupinami a do jaké
míry se na jejich rozvoji podílejí různé mezigenerační projekty či rodinné
prostředí.
Petr Novotný s Miroslavou Dvořákovou z Ústavu pedagogických věd
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nám zaslali k otištění zajímavou
recenzní stať k publikaci Michala Černého, který nedávno vydal monografii
pod názvem Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi
filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. Jejich podnětnou reflexi
této knihy je určitě možné doporučit.
I v letošním roce, konkrétně 9. září 2020, proběhla v brněnském hotelu
Avanti pod záštitou rektorky Mendelovy univerzity v Brně, hejtmana
Jihomoravského kraje a dalších významných osobností mezinárodní
vědecká konference ICOLLE 2020, které se zúčastnili zástupci z několika
evropských zemí. Podrobnou zprávu shrnující veškeré podstatné informace
o této události připravila vedoucí marketingového oddělení vysokoškolského
ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Martina Urbánková.
Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám nejen příjemné chvíle ve společnosti
našeho odborného časopisu, ale hlavně hodně sil, pedagogického optimismu,
tvůrčích úspěchů, štěstí a ze všeho nejvíce zdraví v novém roce 2021.
Petr Adamec
předseda redakční rady

Link to this article: https://doi.org/10.11118/lifele20201003271
272

