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VÝVIN UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA 
NA SLOVENSKU DO ROKU 1945

  Jana Štulrajterová

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Anotácia: Príspevok pojednáva o problematike učiteľského vzdelávania na území Slovenska od 
18. storočia do roku 1945. Podľa Ratio educationis z roku 1777 sa začali zriaďovať kurzy na 
odbornú prípravu učiteľov elementárnych škôl. Preparandie sa zriaďovali pri normálkach, hlav-
ných ľudových školách. Na Slovensku prvá učiteľská preparandia vznikla v Spišskej Kapitule a je 
spojená s menami Juraj Páleš a Ladislav Pyrker. Tento učiteľský ústav vznikol v roku 1819, bol 
dokonca prvý v Uhorsku, a vyučovalo sa na ňom aj bernolákovskou slovenčinou. Systematickejšie 
začali učiteľské ústavy vznikať až v druhej polovici 19. storočia. Významné miesto medzi nimi 
zaujíma učiteľské semenisko vo Veľkej Revúcej, no pribúdali aj ďalšie preparandie v Banskej 
Bystrici, Košiciach, Trnave, Lučenci, Leviciach, Modre a postupne v ďalších mestách. V štúdii sa 
okrajovo zmienime o významných zmenách a školských zákonoch týkajúcich sa odbornej prípra-
vy učiteľov v jednotlivých obdobiach.

Klúčové slová: preparandia, Ratio educationis, Uhorský školský zákon č. 38/1868, Učiteľský ús-
tav v Spišskej Kapitule, učiteľské semenisko vo Veľkej Revúcej, Samuel Ormis, Učboveda, uči-
teľský ústav, učiteľská akadémia, cvičná škola.

Hoci sa s inštitucionálnou prípravou učiteľov stretávame až v 18. storočí, 
stojí za krátku zmienku to, že počiatky školstva a vzdelanosti na našom území 
môžeme datovať už do obdobia Veľkej Moravy. Pri výročí, ktoré si tento rok pri-
pomíname s misiou sv. Konštantína a Metoda je nevyhnutné pripomenúť, že už 
v tomto období sa kládli základy staroslovienského písomníctva, kultúry a vzde-
lanosti a prichádzalo aj k zakladaniu škôl. Na Veľkej Morave existovalo staroslo-
vienske učilište ako najstaršia európska literárno – pedagogická inštitúcia, na 
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ktorej sa pestoval slovanský jazyk. V prvom rade pripravovalo mladých kňazov 
na výkon kresťanskej misijnej činnosti, ale čo je pre nás v kontexte príspevku 
zaujímavé, po smrti viedol učilište svätý Gorazd, ktorý je považovaný za prvého 
učiteľa domáceho pôvodu.

Prvé doložené písomné zmienky o školách na území Slovenska pochádzajú 
z 12. a 13. storočia. V Zoborskej listine z roku 1111 je spomenutý aj učiteľ, gra-
maticus Willermus, pravdepodobne rektor nitrianskej kapitulskej školy. Systém 
škôl sa v nasledujúcich storočiach rozrástol, vznikli kláštorné, katedrálno-kapi-
tulské a farské školy a rozhodujúci vplyv na ne mala cirkev. Kapitulská škola sa 
u nás prvýkrát spomína v listinách z roku 1302 pri chráme sv. Martina v Brati-
slave, zmienky o kláštorných školách sú doložené u benediktínov v Hronskom 
Beňadiku v 13. storočí, písomné zmienky k benediktínskej zoborskej škole sa 
nám nezachovali, z kláštorných škôl je známa ešte správa o existencii  kartuzian-
skej školy v Lechnici, ale až z roku 1500 a farská škola v Tekovskom Hrádku 
z roku 1378. Stredoveké školstvo malo kanonizovanú obsahovú náplň a tvori-
lo ho sedem slobodných umení. Najvyšším stupňom vzdelávania v stredoveku 
boli univerzity a na našom území ho reprezentuje Academia Istroplitana. Rozvoj 
školstva na Slovensku nastal v 16. storočí a bol silne poznačený reformáciou 
v nemeckých krajinách, práve preto najväčšiu intenzitu dosiahol v banských 
mestách, kde žilo nemecké obyvateľstvo. V 16. storočí sa školstvo u nás roz-
víjalo nielen počtom založených škôl, ale zvyšovali sa aj požiadavky na obsah 
a rozsah vzdelávania. Na mestských školách sa zavádzali novšie organizačné 
formy vyučovania a mestá sa usilovali o získanie kvalitných a vzdelaných uči-
teľov a taktiež podporovali aj študentov na zahraničných univerzitách. (VAJ-
CIK, P., 1955, s. 16) Vznik a rozvoj mestského školstva súvisel s hospodárskym 
rozvojom miest a nadväzoval na dovtedy existujúce školstvo. Mestá, ktoré boli 
patronátmi kostolov, finančne podporovali aj školy pri kostoloch a postupne si 
mestské rady začali uplatňovať nárok na ustanovovanie učiteľa a právo rozhodo-
vať o otázkach vyučovania a výchovy na školách. (Tamže, s. 20) Zriaďovali sa 
vo väčšom rozsahu elementárne školy v obciach a mestách, ale veľkú pozornosť 
venovali aj zakladaniu alebo reorganizácii starších mestských škôl na vyššie or-
ganizovane gymnáziá, lýceá a kolégiá, na ktoré pozývali popredných pedagógov 
zo zahraničia. Protestantské školstvo bolo rôznorodejšie a nepodliehalo prísnej 
a jednotnej úprave ako školstvo katolícke a aj preto prenikali na protestantské 
školy novšie pedagogické náhľady a vylepšovali sa školské poriadky. Výrazným 
benefitom týchto škôl bol aj fakt, že protestantskí chlapci študovali na zahranič-
ných, najmä nemeckých univerzitách a prinášali nové pohľady a skúsenosti aj 
na latinské školy u nás. Z katolíckych škôl nemožno nespomenúť aj Trnavskú 
univerzitu a Košickú univerzitu, na ktorých sa vychovávala popredná uhorská/
slovenská inteligencia, na školách vládol čulý pedagogický ruch, uskutočňovali 
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sa reformy obsahu vzdelávania a organizácie škôl. Žiaľ, nemáme priestor bližšie 
zhodnotiť všetky inštitúcie, no chceli by sme stručne poukázať na existenciu 
škôl, v ktorých pôsobili kvalitní učitelia, ktorí ale vzdelávanie a odbornú učiteľ-
skú prípravu získavali na zahraničných univerzitách.

Druhá polovica 18. storočia je významná tým, že sa začali klásť základy no-
vovekého školstva. Významným medzníkom v dejinách i v dejinách pedagogiky 
je obdobie osvietenstva spojené s vládou Márie Terézie a Jozefa II., kedy sa 
počas ich vlády uskutočnili  mnohé efektívne reformy týkajúce sa aj školstva. 
Škola slúžila ako jeden z nástrojov centralizácie a školstvo sa stalo stredobodom 
kultúrnej politiky monarchie. Obsah vzdelávania sa od reformácie pozmenil len 
málo. Rozvoj vied a hospodársko-politické pomery si priamo vyžadovali refor-
mu vtedajšieho školstva a vznik nových typov škôl. Najdôležitejšie bolo úsilie 
zaviesť jednotnú školskú sústavu a všeobecnú školopovinnosť. V 70. rokoch 18. 
storočia vzniklo v Rakúsko-Uhorsku reformné hnutie a významnú úlohu v škol-
ských reformách mala dvorná študijná komisia vo Viedni. Mária Terézia v liste 
grófovi Esterházymu poukazuje na to, aká je dôležitá dobrá výchova a vzdelá-
vanie mládeže pre štát i náboženstvo, ktoré sa v uhorskom kráľovstve veľmi za-
nedbali. Panovníčka sa nazdávala, že hlavnou príčinou malej návštevnosti škôl 
na dedinách je aj to, že len tie dediny majú učiteľa, kde je fara, ku ktorej zväčša 
patrí šesť - sedem dedín a pre priveľkú vzdialenosť rodičia odmietali posielať 
svoje deti do školy.  (MÁTEJ, J., 1976, s. 160) 

Stav národného školstva v 18. storočí bol naozaj žalostný, podľa súpisu 
z roku 1770 bolo na území Slovenska len 892 národných škôl a podľa súpisu 
z roku 1772 bolo v 1416 slovenských obciach len 964 učiteľov. Niektoré školy 
na dedinách boli bez učiteľa alebo učiteľ bez žiakov. Učitelia nemali potrebné 
vzdelanie a mávali popri učiteľovaní aj iné zamestnanie, boli to zväčša notári 
alebo remeselníci. (Tamže, s. 160)

 V dejinách katolíckeho školstva je medzníkom i rozpustenie jezuitského 
rádu. Jezuiti mali na Slovensku polovicu gymnázií (29 zo 61) a vyučovali na 14 
gymnáziách z 23 a na 2 vysokých školách. V školskej politike sa do popredia do-
stala otázka výchovy profesorského dorastu. Názory na prípravu profesorov sa 
rozchádzali, preto Uhorská kancelária navrhovala zriadiť pri univerzite vedecké 
kolégium a viedenská dvorná komisia navrhovala obsadzovať profesorské mies-
ta konkurzmi. Pri trnavskej univerzite sa zriadilo provizórne dvojročné štipendij-
né repetitórium, bývalý spôsob prípravy u jezuitov. Okrem toho vo Viedni Adam 
František Kollár, slovenský učenec, zriadil dvojročnú prípravu pre profesorský 
dorast a pomáhal poslucháčom z Uhorska a zo Slovenska získavať štipendiá. 
Kurz trval rok a pol a cieľom kurzu bolo novými metódami naučiť poslucháčov 
vyučovať jazyky, doplniť si vedomosti z pedagogiky a oboznámiť ich so škol-
ským poriadkom. 
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Aj prvé Ratio educationis (1777) riešilo prípravu učiteľov latinských škôl 
zriadením Collegia repetitoria pri univerzite, ale druhé Ratio educationis (1806) 
ho už nespomína a profesorské miesta na latinských školách sa obsadzovali kon-
kurzmi. Požiadavka síce znela, aby sa na profesorské miesta menovali absolventi 
filozofických fakúlt, ale častokrát sa školy uspokojili aj s absolventmi filozofic-
kého kurzu na akadémiách. V roku 1812 Jozef Ürményi, autor prvého Ratia, vys-
túpil s kritikou nového Ratia, kde mimochodom kritizoval najmä fakt, že sa nová 
reforma nepostarala o prípravu profesorského dorastu a preto navrhoval zriadiť 
pri univerzite Ústav pre vzdelávanie profesorov a to pre profesorov gymnázií na 
2 roky a pre profesorov akadémií na 3 roky a v ústave mali vyučovať univerzitní 
profesori. Okrem iného Ürményi pripojil aj návrh učebného plánu pre oba kurzy. 
V tomto období už v Európe existovali inštitúcie na prípravu učiteľov, napr. na 
univerzite v Jene sa pripravovali budúci profesori vo filozofickom seminári a na 
univerzite v Berlíne sa v roku 1812 zriadil Ústav pre vzdelávanie profesorov 
spolu s cvičnou školou. V Uhorsku sa profesori gymnázií vyberali konkurzmi 
spojenými s ústnou a písomnou skúškou až do reformy Leva Thuna v roku 1850, 
kedy sa príprava budúcich profesorov stala hlavnou prioritou filozofických fa-
kúlt a v Uhorsku sa po vyrovnaní zriadil v Budapešti Eötvösov ústav.

Mária Terézia v roku 1774 poverila viedenskú dvornú študijnú komisiu, aby 
urobila študijný plán a jednotnú organizáciu pre všetky korunné krajiny, určila 
niekoľko dôležitých zásad, medzi nimi aj tú, aby sa všade menovali schopní uči-
telia a žiadala, aby sa do Viedne vyslali na kurz učitelia, ktorí vedia po nemecky, 
aby potom mohli uplatňovať nové vyučovacie metódy podľa vzoru viedenskej 
normálky. (V roku 1771 sa vo Viedni otvorila „pokusná normálka“, ktorú finan-
coval štát a mesto, bola štvortriedna a posledný štvrtý ročník bola prípravka pre 
učiteľov.) V Bratislave tiež chcela bratislavská študijná komisia zriadiť normál-
ku podľa viedenského vzoru. Tento pokus sa stretol so záujmom panovníčky, 
ktorá vyslala Ignáca Felbigera, autora Školského poriadku, aby túto normálku 
pomohol zorganizovať. Mária Terézia zakladajúcou listinou z roku 1775 zabez-
pečila financie a tak sa bratislavská normálka stala prvým učiteľským ústavom 
v Uhorsku. Pri tejto normálke sa dokonca zriadil aj nedeľný kurz pre učňov, 
čo by sme mohli považovať za prvý pokus o školské vzdelávanie učňov. Pre 
dievčenské školy u Notre Dame a Uršulínok upravil Ignác Felbiger svoju Knihu 
metód, podľa tejto knihy spracoval aj Juraj Páleš svoju Pedagogiku pre triviálne 
školy spišského biskupstva, ktorú ešte budeme spomínať.

V roku 1777 schválila Mária Terézia Ratio educationis publicae totiusque 
rei litterariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas, tomus I. 
Vindobonae 1777  – Sústavu verejnej výchovy a všetkého školstva v uhorskom 
kráľovstve a k nemu pripojených provinciách, zv. I., Viedeň 1777. Toto Ratio 
obsahovalo jednotnú školskú sústavu od národných škôl po univerzitu. Obsa-
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huje organizáciu školstva, študijný a disciplinárny poriadok, normy pre telesnú, 
rozumovú a mravnú výchovu i administratívne predpisy. Nevymedzovalo ško-
lopovinnosť, no vzhľadom na rôznorodosť uhorského obyvateľstva, až 7 národ-
ností,  sa vytýčila zásada, že nová školská sústava a vyučovanie na školách sa má 
riadiť diferencovanosťou obyvateľstva podľa reči, náboženstva, spoločenského 
postavenia a zamestnania. Aj touto požiadavkou sa školská reforma ukázala ako 
výborné a nadčasové dielo. V §3 je zmienka o tom, že na ľudových školách 
majú vyučovať učitelia, ktorí ovládajú dokonale nielen materinský jazyka, ale aj 
v krajine najčastejšie používané jazyky. Ratio educationis rozdeľovalo školy na 
latinské a ľudové, ľudové školy vzorné alebo tzv. normálky v sídlach dištriktov 
vzdelávali učiteľov ľudových škôl, uplatňovali sa tu vyučovacie metódy a po-
stupy ako na školách v meste a kandidáti učiteľstva sa tu učili krasopis, kresle-
nie, geometriu a základy fyziky a hudby. (§ 99) Latinské školy mali tri stupne 
a v druhom stupni, čo boli dve humanitné triedy a spolu s gramatickými triedami 
tvorili gymnázium sa pripravovali aj budúci učitelia gramatických škôl. Rozši-
rovalo sa tu všeobecné vzdelanie. Ratio educationis jasnejšie neriešilo rozdiel 
medzi akadémiou a filozofickou fakultou, obe pripravovali študentov pre ďalšie 
štúdium na odborných fakultách. V celom Uhorsku bolo zriadených 5 akadémií, 
z toho 2 na Slovensku, v Košiciach a v Trnave, Trnavská akadémia bola neskôr 
presťahovaná do Bratislavy. Na prípravu profesorského dorastu zriaďovalo Ra-
tio pri filozofickej fakulte katedru repetitoria humaniora a sľubovalo zriaďo-
vať aj ďalšie katedry, ktoré si vyžadovali nové hospodársko-technické pomery. 
Univerzita mala osobitnú funkciu v školskom systéme a to usmerňovať štúdiá 
a školskú organizáciu v Uhorsku.

Na prelome 18. a 19. storočia pochádzalo zo Slovenska množstvo význam-
ných osobností, ktorí pozdvihli aj slovenskú pedagogiku a boli výnimočnými 
učiteľmi, medzi nich patrí napr. Matej Bel, Samuel Tešedík, Juraj Fabry, Gabriel 
Balašovic, Michal Steigel, Juraj Páleš. Z  hľadiska predmetu štúdie nemáme 
priestor charakterizovať ich bohatý pedagogický odkaz, no nemôžeme ich v tejto 
súvislosti nespomenúť.

UČITEĽSKÝ úSTAV V SpIšSKEj KApITULE

V školskom roku 1819/1820 dňa 2. novembra 1819, z iniciatívy agilného 
a osvieteného spišského biskupa Jána Ladislava Pyrkera vznikol v Spišskej 
Kapitule prvý učiteľský ústav. Ladislav Pyrker nastúpil do úradu diecézneho 
biskupa v Spišskej Kapitule v máji 1818 a hneď po nástupe vykonal viac ako 
dvojmesačnú cestu po diecéze, aby spoznal farnosti, kňazov a svojich veriacich. 
Jeho  cesta viedla cez Liptov na Oravu, potom cez Maguru po severnej časti 
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Spiša do Levoče. V tom čase boli podľa cisárskeho dekrétu z roku 1804 vidiecke 
školy pod dozorom miestneho farára, ktorý mal bdieť nielen nad vlastným vy-
učovaním, ale tiež nad učiteľmi, školskou dochádzkou a nad pokrokom žiakov. 
Prostredníctvom kňazov tak biskup spoznával stav školstva. Bol zhrozený sta-
vom a materiálnym vybavením škôl, no najsilnejším argumentom pre založenie 
učiteľského ústavu bol nedostatok schopných učiteľov. 

Štúdium na tejto škole bolo dvojročné a od roku 1883 sa predĺžilo na štyri 
roky. Dôležitým vyučovacím predmetom bol cirkevný spev a hudba (hra na or-
gane a husliach), nakoľko učitelia dedinských škôl pôsobili aj ako kantori. Vy-
učovanie prebiehalo v latinčine, v nemčine a povinne aj v slovenčine. Aj učebné 
pomôcky boli v týchto jazykoch.  Podmienkou pre prijatie na preparandiu bolo 
absolvovanie gymnázia, no medzi študentmi boli aj absolventi Kráľovských aka-
démií. V prvom školskom roku sa na štúdium prihlásilo len 6 uchádzačov. Pri 
preparandii bol internát, ročne bolo prijímaných do 10 uchádzačov, ktorí mali 
zabezpečené ubytovanie, stravu a vyučovanie zdarma. Na zriadenie internátu  
a školskej jedálne prispeli spišské šľachtičné panie, ktoré venovali toľko zásob, 
že prevyšovali potreby.

Prvými učiteľmi ústavu, okrem riaditeľa, boli kňaz František Henninger  
a katedrálny organista Jozef Schmiedi. Riaditeľom sa stal spišský kanonik Juraj 
Páleš, ktorý je aj autorom diela: Pedagogika pre Triviálne školy biskupstva spiš-
ského spísaná skrze Georga Pallessa. Vyšla v Levoči v roku 1820 a bola určená 
kandidátom učiteľstva a nedoučeným učiteľom. Táto učebnica je zostavená, ako 
sme už vyššie spomenuli, podľa inštrukcií prvého Ratia o triviálnych školách 
a podľa Felbigerovej Knihy metód. Juraj Páleš v nej rozpracoval osnovy národ-
ných škôl s metodickými poznámkami  a s praktickými administratívnymi a di-
dakticko-pedagogickými pokynmi. Všímal si diferencovanosť žiakov na základe 
usilovnosti a intelektu a zdôrazňoval, aby učitelia trestali žiakov individuálne 
a mierne. Pálešovo dielo bolo napísané v bernolákovej slovenčine. (GEJDOŠ, 
M., 2007, s. 34-46)

Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule pôsobil aj v 20. storočí a formoval celé 
generácie slovenských učiteľov. Zatvorený bol v roku 1949.

Za zmienku stojí aj osobnosť Michala Steigla, ktorý je autorom spisu „Kni-
žečka o vyučovaní školním aneb metodologie, z poručení slávneho gemerského 
seniorátu augsburského vyznání k dobrému učitelu sepsáná. Vydaná a některými 
přídavky rozšírená od Jiřího Palkoviče  r. 1811“. Okrem iného Steigl uverejňoval 
aj články a zamýšľal sa nad otázkami čo je príčinou, že učení doktori nábožen-
stva nie sú súčasne dobrými učiteľmi, o nedostatkoch vyučovacej metódy naj-
mladšej školskej mládeže a poukazoval na neschopnosť učiteľov  a žiadal, aby sa 
viacej vzdelávali v pedagogike a metodike. Zdôvodňoval, že čím je pre rečníka 
logika, tým je pre učiteľa metodika. (MÁTEJ, J., 1976, s. 187) Viacerí pedagó-
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govia na stránkach malohontských Solenií uverejňovali svoje pedagogické úva-
hy. Celkovo slovenské pedagogické časopisy slúžili na poznávanie pedagogickej 
teórie a praxe. Publikovali sa v nich aktuálne otázky a správy a ich význam sa 
stupňoval so stupňujúcou sa maďarizáciou a zužovaním siete slovenských škôl. 

Okrem iného na prelome 18. a 19. storočia vznikali aj učebnice, ktoré slúžia 
pre poznanie pedagogickej praxe a nepriamo sa v nich odzrkadľuje aj vplyv pe-
dagogických teórií, v tom období najmä názory pietistov, filantropistov, názory 
Pestalozziho a iných. Dozvedáme sa z nich tiež v akom rozsahu sa preberalo 
učivo.

Vývoj školstva na Slovensku v 19. storočí je spojený s maďarizačnými ten-
denciami a snahou uhorskej vlády premeniť natio hungarica na natio magyari-
ca. Za jeden z najvýznamnejších nástrojov maďarizácie si vybrali práve škols-
tvo, to podliehalo maďarizačnému tlaku, slovenská mládež mala čoraz menej 
možností vzdelávať sa v materinskom jazyku už aj na najnižšom stupni škôl. 
Vyššie vzdelanie a prístup k odborným poznatkom sa dali získať len na školách, 
na ktorých sa vyučovalo po maďarsky. Práve prostredníctvom školstva si vládna 
moc sľubovala najefektívnejšie uplatňovanie  svojho maďarizačného a asimilač-
ného úsilia.

Aj napriek všeobecne nepriaznivým podmienkam na formovanie moderného 
národa bolo obdobie dualizmu významnou etapou nášho historického vývinu. 
Slovenská spoločnosť si čiastočne udržala znaky svojej národnej identity a pre-
javila schopnosť sústrediť sily na zachovanie nevyhnutných kultúrnych väzieb, 
aby odolávala voči týmto tlakom. Pri nedostatočne rozvinutých  vzdelávacích 
a kultúrnych väzbách slovenskej spoločnosti, mali osobitne významné miesto 
učiteľské spolky, noviny a časopisy.

V roku 1820 sa aj do Uhorska rozšírila platnosť Entwurfu – reformy stredné-
ho školstva, ktorá sa uskutočnila podľa Bonitz-Exnerovho návrhu. Tento návrh 
upravil aj prípravu a vyššie vzdelávanie profesorov stredných škôl na filozofic-
kej fakulte. Entwurfom sa utvorili organizačné základy novovekej strednej školy 
a s istými obmenami sa udržali aj na Slovensku do konca druhej svetovej vojny.

V tomto období sa do popredia dostala aj otázka reálok. Riaditeľ bratislavskej 
normálky Bohumír Strauss v roku 1790 navrhoval, aby sa namiesto normálok 
zriaďovali reálky, ktoré by pripravovali učiteľov, vedcov a umelcov.

SLOVENSKÉ VZDELÁVAcIE INšTITúcIE A UČITEĽSKÉ SpOLKy

Za krátku zmienku nepochybne vo vývine učiteľstva  stojí aj existencia vzde-
lávacích inštitúcií a učiteľských spolkov, ktoré tvorili zázemie pre učiteľský stav. 
Už prvé Ratio dávalo pokyny, aby sa na kráľovských akadémiách vzdelávali 
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mladíci v rečiach ľudu v osobitných literárnych združeniach. Aj nariadenie Jo-
zefa II. z roku 1786 obsahovalo požiadavku, aby sa v seminároch vzdelávali 
bohoslovci v ľudových rečiach a kázali tak v jazyku zrozumiteľnom väčšine 
obyvateľstva. Významnými strediskami národnej kultúry sa stali také spoloč-
nosti ako Slovenské učené Tovarišstvo v Trnave (1792) a jeho pobočky v Nit-
re, v Rovnom, v Banskej Bystrici a v Soľnej Bani, Spolok literatúry slovenské 
v Bratislave (1801), ktorého nástupcom sa stal Ústav reči a literatúry slovenské 
pri evanjelickom lýceu v Bratislave (1803), ktorý vychoval plejádu národne uve-
domelých učiteľov a kazateľov. Podobné literárne spoločnosti vznikli v Levoči, 
v Kežmarku, v Prešove a v Banskej Štiavnici pri evanjelických školách, napr. 
Literárna spoločnosť banského okolia (1812). Pre dejiny školstva a pedagogiky 
má nesmierny význam aj Erudita societas Kis-Hontensis, ktorej členovia, v už 
spomínaných Soleniách vydali množstvo článkov s pedagogickou problemati-
kou. Literárnu spoluprácu evanjelikov a katolíkov reprezentuje aj Spolok milov-
níkov reči a literatúry slovenskej v Pešti (1834), ktorej predsedom bol Ján Kollár. 
Osobitný význam týchto literárnych inštitúcií pre dejiny školstva tkvie v tom, 
že nahrádzali a dopĺňali národné vzdelávanie a výchovu, ktorú mali poskytovať 
vyššie školy. Pre povznesenie školstva bolo potrebné samotné učiteľstvo, ktoré 
sa združovalo v spolkoch, aby vzájomnou spoluprácou zlepšovalo vyučovaciu 
prácu a chránilo aj svoje stavovské záujmy. Najstarším učiteľským spolkom bol 
Malohontský učiteľský spolok (1786), na Orave v roku 1837 vznikla Spoločnosť 
vychovateľská oravského bratstva – cieľom tohto spolku bolo, aby sa členovia 
vzájomne oboznamovali s výchovnými zásadami, metódami a svetovými no-
vinkami, ktoré získali čítaním dobrých pedagogických kníh alebo vlastným pre-
mýšľaním a vlastnými skúsenosťami, seba zdokonaľovali a v škole uplatňovali 
lepšie výchovné a vyučovacie metódy. Okrem týchto dvoch vznikali učiteľské 
spolky aj v iných krajoch, napr. Vychovateľský zbor učiteľov školských v Liptove 
(1836), Spolok učiteľov novomestského  dekanátu (1840), Spolok evanjelických 
učiteľov v Báčke, Učiteľský spolok ratkovského dekanátu, Spolok zvolenských 
učiteľov, Spoločnosť vychovateľská v Bratislave. Úlohou členov učiteľských 
spoločností bolo informovanie sa navzájom a úsilie o jednotnosť vo výučbe  
a disciplíne vo svojich školách, prostriedkami na ich dosiahnutie malo byť budo-
vanie kvalitných knižníc. (Tamže, s. 200)

Dejiny slovenského školstva a pedagogiky sa začali utvárať, ako sme už vyš-
šie naznačili, pred rokom 1848, no 19. storočie je typické formovaním moderné-
ho slovenského národa a modernej slovenskej školy. 

40. roky 19. storočia predstavujú úsilie o slovenskú školu, snahu o zabez-
pečenie vyučovania v materinskom jazyku. Celá štúrovská generácia sa snažila 
povzniesť slovenský národ prostredníctvom jazyka, kultúrnych a vzdelávacích 
inštitúcií a samotný Ľudovít Štúr žiadal vo svojich spisoch povzniesť aj vážnosť 
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učiteľského povolania a vzdelávania. Práve slovenské učiteľstvo sa významnou 
mierou podieľalo na kultúrnom vývoji slovenského národa a  učiteľstvo popri 
kňazskom stave tvorilo najpočetnejšiu spoločenskú skupinu. V štyridsiatych ro-
koch 19. storočia bolo učiteľstvo základného školstva významnou zložkou ná-
rodného uvedomovania sa.  Pestovala sa slovenská vzájomnosť, poukazovalo 
sa na príbuznosť a potrebu spolupráce českého a slovenského národa. Štúrovci  
počítali s aktívnou spoluúčasťou ľudovýchovnej činnosti dedinských učiteľov 
pri pozdvihovaní slovenského ľudu z jeho hospodárskej, kultúrnej a mravnej za-
ostalosti. Samotná tlač v tomto období už nestačila a ukázala sa potreba preni-
kať k ľuďom hovoreným slovom, no a  najbližšie k ľuďom mali práve učitelia. 
Koncom prvej polovice 19. storočia sa do popredia dostala otázka vyučovacieho 
jazyka, v dôsledku zavedenia maďarčiny ako povinného vyučovacieho jazyka na 
všetkých stredných školách.

 Ide o začiatky úsilia rozvíjať pedagogiku ako vedu, o jej postavenie medzi 
spoločenskými vedami, o vzťah ku školstvu a učiteľstvu, o rozvoj pedagogiky 
v novovznikajúcich inštitúciách. Najmä v západnej časti monarchie sa urýchľuje 
emancipačný proces, ktorého cieľom bolo vyrovnať oneskorenie za  vývinom 
učiteľstva v západnej Európe. Najmä v českých krajinách sa vytvárali ucelené 
koncepcie učiteľského vzdelávania. Problémy učiteľstva a učiteľského vzdelá-
vania sa stali predmetom verejnej diskusie a jednou z kľúčových otázok návrhov 
na reformu školského systému. 

V druhej polovici 19. storočia sa Rakúsko-Uhorskej monarchii udialo množ-
stvo vnútropolitických zmien, z hľadiska ďalšieho politického, ekonomického 
a najmä kultúrneho a národného života Slovákov. V Žiadostiach slovenského ná-
roda z roku 1848 sa objavili demokratické požiadavky vnútropolitického uspori-
adania uhorskej krajiny, spoločenského života a v bodoch VI. a VII. deklarovali 
aj školské požiadavky.  Po potlačení revolúcie v roku 1848 oživila viedenská 
vláda germanizačné tendencie  a centralistická politika Viedne sa negatívne pre-
javila  aj v kultúrnej a školskej oblasti. Cez všetky snahy sa nepodarilo založiť na 
Slovensku celonárodnú kultúrnu inštitúciu a dôsledne presadiť požiadavku za-
vedenia slovenského jazyka za vyučovací jazyk, resp. učebný predmet na stred-
ných školách v zmysle Thunovej reformy. Až politický zápas medzi Viedňou 
a Pešťou na začiatku 60. rokov 19. storočia vytvoril priaznivejšie podmienky pre 
rozvoj národného života a opäť ožilo slovenské národne hnutie, ktorého výsled-
kom bolo celonárodné zhromaždenie v Martine a vyhlásenie Memoranda 5. - 6. 
júna 1861. Panovník dal Slovákom súhlas na založenie celonárodnej kultúrnej 
inštitúcie – Matice slovenskej v roku 1863. Za významný medzník tohto obdobia  
sa považuje aj zriadenie  troch slovenských gymnázií, z ktorých má vo vývine 
učiteľstva nezastupiteľné miesto práve gymnázium vo Veľkej Revúcej, kde bolo 
zriadené dvojročné učiteľské semenisko na prípravu učiteľov.
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UČITEĽSKÉ SEmENISKO VO VEĽKEj REVúcEj

Patronátne evanjelické gymnázium vo Veľkej Revúcej, napriek svojmu nie 
dlhému trvaniu, znamená v našich dejinách významný medzník. Sústredilo sa 
na ňom množstvo významných osobností, učiteľov, ktorí sa v nepriaznivých 
podmienkach snažili vybudovať školu moderného typu s vyučovacím jazykom 
slovenským, novými predmetmi v učebnom pláne a svojou pedagogickou čin-
nosťou ovplyvnili generáciu národne zmýšľajúcich učiteľov.

Okolnosť, že mnohí revúcki žiaci odchádzali po skončení gymnázia za po-
mocných i za riadnych učiteľov, ukázala veľkú potrebu zriadenia učiteľskej príp-
ravky, tzv. učiteľského semeniska s cieľom odbornej prípravy budúcich učite-
ľov. Gymnaziálny patronát založil teda učiteľský seminár dňa 12. augusta 1868 
(BOTTO, J., 1906)

Seminár bol spojený s gymnáziom a správa bola zverená gymnaziálnemu 
správcovi z hľadiska školskej disciplíny, učiteľských platov a pod. Klasifikova-
nie a vysvedčenia však mali byť osobitné. Náukobeh trval tri roky. Prijímaní boli 
študenti, ktorí s dobrým prospechom absolvovali štyri triedy nižšieho gymnázia. 
Seminaristi sa učili  v V., VI. a VII. triede všetko to, čo bolo pre tieto triedy pred-
písané, len miesto latinskej a gréckej reči výchovovedu, učbovedu, spôsobove-
du, zemepis, hudbu a hospodárstvo.  (Tamže)

Gymnaziálny patronát začiatkom školského roku 1868/9 otvoril prvý roč-
ník semeniska, do ktorého nastúpilo 17 gymnaziálnych žiakov. V nasledujúcich 
dvoch rokoch bol otvorený II. a III. náukobeh. Za šesť rokov, čo seminár trval, 
bolo na ňom zapísaných 56 žiakov, z ktorých roku 1888 ako učitelia pôsobili 38. 
Odchovanci seminára odchádzali za učiteľov i do gemerského seniorátu a keď 
sa tam podrobili platným seniorálnym učiteľským skúškam, dostali od seniorátu 
nielen diplomy, ale i potvrdenie na učiteľských staniciach. Fakticky bol teda 
seminár uznaný i cirkevnou i svetskou vrchnosťou. (Tamže)

Významným predstaviteľom, učiteľom a iniciátorom založenia semeniska 
bol Samuel Ormis. Je autorom diela Výchovoveda pre seminaristov a rodičov, 
ktoré bolo určené pre žiakov revúckeho semeniska. Hoci nie je celkom pôvodné, 
syntetizuje v ňom myšlienky vtedajších pedagógov, vychádza z Komenského, 
Kollára, štúrovcov i zo svojich vlastných skúseností. Ormisova Výchovoveda je 
prvou stredoškolskou učebnicou pedagogiky v slovenskom jazyku, avšak svojim 
obsahom prekročila rámec učebnice. Možno ju chápať ako vedeckú prácu zahŕ-
ňajúcu teóriu všeobecnej pedagogiky, teórie výchovy a didaktiky.

V diele Výchovoveda pre seminaristov a rodičov autor definuje aj požiadav-
ky na budúceho učiteľa a zamýšľa sa aj nad hodnotou a dôležitosťou učiteľského 
stavu. Od učiteľa požaduje dospelosť, telesnú i duchovnú lebo len tak si pred 
žiakmi získa vážnosť a autoritu lebo „vážnosť čili autorita je nevyhnutedlne po-
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trebná učiteľovi, aby učedlník veril jeho slovu, vďačne príjmal jeho rozkazy a na-
jemší znak nemilosti cítil za trest.“ (ORMIS, S., 1874, s. 30) Ďalším prostried-
kom, ktorý má pomôcť učiteľovi v jeho práci je láska k žiakom a učiteľskému 
povolaniu. “.... a čím je vychovávateľ vzdelanejší, tým rozumnejšia bude i jeho 
láska k učedlníkovi, a preto žiadame, aby učiteľ z lásky k svojmu učedlníkovi 
vždy ďalej vzdelával seba“ (Tamže, s. 30) No a v neposlednom rade má učiteľ 
svojich žiakov predchádzať dobrým príkladom v zmysle latinského porekadla 
„exemplum trahunt“.  Žiadal, aby učitelia vyučovali deti v materinskej reči, nie 
hneď od prvej  triedy v spisovnej, ale miestnej reči a túto mal učiteľ okrášľovať 
a zušľachťovať, aby deti priviedol k spisovnej slovenčine, ktorou bola napísaná 
čítanka. „K spôsobnosti učiteľovej potrebné sú len dve veci, totiž aby chcel a ve-
del dobre učiť, čili dobrá vôla a veda“. (Tamže, s. 97)

 Samuel Ormis bol zástancom myšlienky sprístupniť vzdelanie každému 
a vyššie vzdelanie aj ženám. Jeho návrh sa v roku 1871 premietol aj do zriadenia 
dievčenského výchovného ústavu pre dievčatá vo veku od 9-14 rokov. (MÁTEJ, 
J., 1976, s. 311)  Počas troch rokov si dievčatá mali osvojiť nielen všeobecné 
vyššie vzdelanie, hru na klavíri, maďarčinu, nemčinu, latinčinu a francúzštinu, 
ale aj predmety, aby mohli skladať skúšky z gymnázia a mať príležitosť študovať 
aj na univerzite, najmä medicínu. (BOTTO, J., 1906) Ormis sa vo svojej práci 
zmieňuje aj o tom, či je vhodné, aby vyučovali ženy, porovnáva ženskú povahu 
s mužskou, ženskú „subjektivitu“ s mužskou „objektivitou“ v učiteľskom povo-
laní, ale jednoznačne sa vyjadruje za to, že je zaujímavé a potrebné, aby v škole 
vyučovali aj ženy. „...ani čistomužská ani čistoženská učba je nedostatočná, obe 
sú potrebné: a síce do 6-ho roku prevažne ženská, od 6 - 12-ho roku rovnomerne 
mužská i ženská, od 12 -18-ho prevažne mužská...“ (ORMIS, S., 1874, s. 104-
107)

Podľa Ormisa ma ísť dobrý učiteľ so svetom, hľadať spôsob ako uľahčiť 
a zjednodušiť vyučovanie,...“aby za ten krátky čas čím s menšou ztratou sily 
a vzrastu tie najpotrebnejšie známosti si žiaci osvojili...“. (ORMIS, S., 1911, In :  
Domácnosť a škola, s. 41) Ak by sme mali stručne zhrnúť vlastnosti, ktoré mal 
mať dobrý učiteľ, boli to tieto: schopnosť a spôsobnosť k vyučovaniu, dobrá 
vôľa, chuť a ochota, láska k žiakom a vyučovaniu, pilnosť a poriadnosť v po-
volaní, mravné vlastnosti, pevný charakter, vľúdnosť a počestnosť, chladnosť 
a trpezlivosť. (Tamže, s. 43-46)

V roku 1867, kedy došlo k rakúsko-maďarskému vyrovnaniu sa maďarská 
vláda snažila o potlačenie akýchkoľvek národných hnutí, čo jej malo zabezpečiť 
hegemóniu v celom Uhorsku. Zatvorenie slovenských gymnázií a zrušenie Mati-
ce slovenskej spomalilo napredovanie slovenského stredného školstva a kultúry 
a celkovo spoločensko-kultúrny vývin na niekoľko desaťročí. Napriek všetkým 
ťažkostiam a nevhodným podmienkam bolo slovenské učiteľstvo v tomto obdo-
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bí početná skupina, ktorá zohrávala významnú úlohu v posilňovaní národného 
povedomia  prostredníctvom školskej výchovy a ľudovýchovnou činnosťou.

VZDELÁVANIE UČITEĽOV pO pRIjATí UHORSKÉHO šKOLSKÉHO 
ZÁKONA XXXVIII/1868

Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní sa v Uhorsku uskutočnila reorganizácia 
školstva. Podľa zákonného článku XXXVIII/1868 o organizácii národného škol-
stva sa zreformovali elementárne a vyššie ľudové školy, meštianske školy a uči-
teľské ústavy

Vzdelávanie učiteliek materských škôl

Učitelia a učiteľky materských škôl sa vzdelávali v dvojročných kurzoch na 
osobitných ústavoch po absolvovaní štvrtej triedy meštianskej alebo vyššej diev-
čenskej školy. Ustanovené boli doživotne. V materských školách na 80 detí mala 
byť ustanovená jedna učiteľka s pomocnicou. Učiteľky materských škôl museli 
vedieť po maďarsky, štát zriaďoval materské školy zväčša v blízkosti štátnych 
ľudových škôl na území národnostných menšín. Cieľom týchto materských škôl 
bolo naučiť deti po maďarsky. Na území Slovenska nebol ústav pre učiteľky 
materských škôl s výnimkou  ústavu v Brašove, kde sa ale výučba nerealizovala 
v slovenskom jazyku ale len po maďarsky a po nemecky.  (MÁTEJ, J., 1976,  s. 
284)

Učiteľské ústavy pre učiteľov ľudových škôl

Do vydania zákona o ľudových  a meštianskych školách sa učitelia ľudových 
škôl vzdelávali len v niekoľkomesačných kurzoch, zriadených pri normálkach 
alebo hlavných školách. Na Slovensku existovali takéto kurzy v Bratislave, Ban-
skej Bystrici, v Košiciach, vo Zvolene a v Trnave. Neskoršie vzniklo niekoľko 
dvojročných učiteľských preparandií. Prvý učiteľský ústav, ako sme už vyššie 
spomenuli, bol na území Slovenska založený J.L. Pyrkerom 2. novembra 1819 
v Spišskej Kapitule. Podľa vzoru učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule zakla-
dali učiteľské ústavy aj iní biskupi: jágerský, šopronský a ostrihomský. V učiteľ-
skom ústave v Spišskej Kapitule sa sprvu učilo po latinsky a študovali na ňom 
absolventi latinských škôl. Vzhľadom na výučbu v latinčine závisela spôsobilosť 
učiteľov vyučovať deti na slovenských školách od toho, ako učitelia ovládali 
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slovenčinu už z domu. V roku 1852 biskup Ladislav Zábojský zaviedol v ústave 
slovenskú vyučovaciu reč a tiež nemčinu, pre tých absolventov, ktorí mali po 
ukončení vyučovať na nemeckých školách. Od roku 1879 sa aj tu muselo začať 
vyučovať po maďarsky a slovenský jazyk sa s problémami udržal len ako ne-
vyhnutný učebný predmet. Podobne sa aj v matičných rokoch na slovenskom 
učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, ktorý založil biskup Štefan Moyzes aj na 
revúckom učiteľskom semenisku vyučovalo až trojjazyčne. (MÁTEJ, J., 1976, 
s. 290-292)

Podľa § 81 zákonného článku XXXVIII/1868 o ľudových a meštianskych 
školách mal štát  zriadiť na rôznych miestach Uhorska  20 trojročných kurzov 
pre mužov a 10 učiteľských prípraviek pre ženy. Tieto ústavy vznikali najčas-
tejšie na územiach národnostných menšín. Ústavy vznikali z potreby zabezpečiť 
odborne vyškolených učiteľov, keďže sa rozširoval počet elementárnych škôl, 
na ktorých vyučovali častokrát aj nedokončení gymnazisti alebo remeselníci. 
Prax ukázala, že tri roky boli na dôkladnú pedagogickú prípravu málo a preto sa 
v roku 1881 predĺžilo vzdelávanie učiteľov na štyri roky. (Tamže, s. 293)

Do školskej reformy sa učitelia vzdelávali na dvojročných učiteľských pre-
parandiách. Na Slovensku sa do roku 1868 nachádzali štyri takéto prípravky, 
v Spišskej Kapitule (1819), v Banskej Bystrici, v Trnave a Košiciach (50. roky 
19. stor.) Ani jedna z nich nebola slovenská, napriek tomu, že väčšina študentov 
sa hlásila k slovenskej národnosti, slovenčina bola len ako vyučovací predmet 
pre slovenských žiakov. Na dedinských školách bolo málo učiteľov s takouto 
prípravou, v 50. a 60. rokoch 19. storočia sa učiteľské povolanie považovalo ešte 
za vedľajšie zamestnanie. Od školskej reformy sa vzdelávanie učiteľov predĺ-
žilo na tri roky. Za predbežné vzdelanie sa považovalo ukončenie štvrtej triedy 
gymnázia, pre praktický výcvik  sa pri učiteľských seminároch zriaďovali cvičné 
školy. Vláda nariadila otvoriť na území Uhorska 20 učiteľských prípraviek. Na 
Slovensku vznikli tieto učiteľské prípravky:  v Leviciach, v Spišskej Novej Vsi, 
v Lučenci, v Modre, v Prešove, v Kláštore pod Znievom. Vyučovacím jazykom 
bola maďarčina. Po reforme bolo novinkou v učiteľskom vzdelávaní zavedenie 
skúšok učiteľskej spôsobilosti po 20 mesačnej praxi v škole. V školskom roku 
1868/1869 sa vo Veľkej Revúcej zriadil slovenský učiteľský seminár. Príprava 
učiteľov gymnázií sa realizovala na univerzitách. (SROGOŇ, T., 1970, In: Deji-
ny učiteľstva, s. 73-76)

 Prvý štátny učiteľský ústav na Slovensku vznikol v Spišskej Novej Vsi, 
v krátkom slede vznikli ďalšie ústavy v Modre, v Kláštore pod Znievom, ktorý 
bol preložený do Štubnianských Teplíc (dnes Trenčianske Teplice). Podľa tohto 
zákona sa pretvorili a obsahovo zjednotili na trojročné aj všetky cirkevné prepa-
randie. Neskôr sa podľa tohto zákona postupne zriaďovali štvorročné učiteľské 
ústavy štátne aj cirkevné.
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Do roku 1918 postupne na území Slovenska vzniklo 15 učiteľských ústavov, 
z toho 7 štátnych: Bratislava, Levice, Lučenec, Modra, Prešov, Štubnianske Tep-
lice a Spišská Nová Ves, 8 cirkevných, z toho 5 rímskokatolíckych (Bratislava  
– ženský učiteľský ústav, Košice – mužský aj ženský, Spišská Kapitula a Trna-
va), 2 evanjelické (Prešov a Banská Štiavnica) a 1 gréckokatolícky ústav v Pre-
šove. (SROGOŇ, T., 1970, In: Dějiny učitelstva, s. 93)

Štátne učiteľské ústavy mali hneď od začiatku aj jednotriednu cvičnú školu, 
školskú záhradu o rozlohe 2 jutár, internát a dielne.

Do dievčenských učiteľských ústavov boli prijímané dievčatá vo veku 14 
rokov, do mužských učiteľských ústavov prijímali 15 ročných chlapcov so zna-
losťami vyučovacieho jazyka, počtov, zemepisu a dejepisu, aké dosahovali ab-
solventi štvrtej triedy gymnázia alebo reálky. (Tamže, s. 94)

Obsah vyučovania v mužských ústavoch tvorili, predmety ako vierouka, mra-
voveda, pedagogika, metodika, zemepis, dejepis, materinský jazyk, maďarský 
jazyk, nemecký jazyk, prírodné vedy so zameraním na roľníctvo a priemysel, ná-
uka o hospodárstve s cvičeniami, ústava, počty, merboveda, spev a hudba (husle 
a organ), krasopis, kreslenie, telesná výchova a pedagogická prax na cvičnej 
škole. Rozdiel v učebnom pláne v ženských učiteľských ústavoch bol len v za-
meraní prírodných vied na záhradníctvo a ženské zamestnanie v domácnosti, Ne-
učili sa hrať na organ, ale mali len spev a do učebného plánu im pribudli pravidlá 
hospodárenia v domácnosti a ženské ručné práce. Pedagogickú prax vykonávali 
len v dievčenských triedach cvičnej školy aj tento moment naznačoval, že absol-
ventky mali vyučovať len dievčatá.

Na učiteľských ústavoch sa každý rok konali verejné skúšky zo všetkých 
predmetov a v poslednom roku štúdia aj z pedagogickej praxe, bez ktorej ab-
solventi nemohli dostať diplom. Absolventi, ktorí chceli vyučovať na vyšších 
ľudových školách alebo na meštiankach, museli okrem toho vykonať aj prísne 
skúšky  z premetov týchto škôl, z metodiky vyučovacích predmetov, pred štát-
nou (osobitnou vládnou) komisiou. Skúšky mohli opakovať len raz.

Zriaďovateľmi učiteľských ústavov mohli byť okrem štátu a cirkvi aj súkrom-
níci alebo obce, no žiaci súkromných škôl museli vykonať záverečnú skúšku na 
verejných školách (štátnych, cirkevných a obecných). (Tamže, s. 94)

V roku 1906 bolo v Uhorsku celkovo 82 učiteľských ústavov, z toho 34 žen-
ských. Štátnych učiteľských ústavov bolo25, cirkevných 56 a 1 súkromný. Spolu 
mali 870 profesorov a 11 028 žiakov (z toho 2/3 maďarskej národnosti). Ústavov 
pre učiteľky materských škôl bolo 9 s 533 žiakmi a 61 profesormi, ani jeden sa 
nenachádzal na území Slovenska, okrem ústavu v Brašove, kde sa vyučovalo po 
maďarsky a po nemecky. Jeden ústav bol štátny, 6 rímskokatolíckych, 1 evan-
jelický a 1 súkromný. (BOKES, J. - KARŠAI, F., 1970, In: Dejiny učiteľstva,  
s. 91)
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Ústavy pre vzdelávanie učiteľov vyšších ľudových a meštianskych škôl

Uhorský školský zákon z roku 1868 dôsledne neriešil ani problematiku vzde-
lávania učiteľov meštianskych škôl. Za učiteľov meštianskych škôl sa spočiatku 
vyberali vynikajúci učitelia ľudových škôl, poslucháči univerzít alebo jednot-
livci bez pedagogickej prípravy, ktorí preukázali hlbší záujem o niektoré vedné 
odbory. Od roku 1874 sa na niektorých štátnych a katolíckych učiteľských ústa-
voch zriaďovali odborné kurzy na prípravu učiteľov meštianskych škôl, po ich 
absolvovaní a súkromnej príprave adepti skladali odborné skúšky. Od roku 1877 
sa na skúšky pripúšťali už len absolventi týchto kurzov. Z týchto kurzov, ktoré 
mali osobitné učiteľské zbory sa po čase vyvinuli v Budapešti jeden cirkevný 
a dva štátne samostatné učiteľské ústavy pre učiteľov meštianskych škôl, od 
roku 1879 aj s cvičnými školami. Na Slovensku nebol ani jeden takýto ústavov 
z dôvodu, že tu bolo len málo meštianskych škôl a na všetkých sa vyučovalo len 
po maďarsky. Príprava učiteľov meštianských škôl na týchto ústavoch postupne 
dosiahla takú kvalitu, že sa vyrovnala príprave profesorov stredných škôl. (MÁ-
TEJ, J., 1976, s. 294)

Pedagógiá prijímali na trojročné učiteľské štúdium buď absolventov uči-
teľských ústavov alebo maturantov gymnázií, spočiatku na základe prijímacích 
skúšok. Často však menili študijné plány. V troch hlavných skupinách boli zastú-
pené tieto odbory: 1) jazykovo-prírodovedné, 2) prírodopis – chémia - zemepis, 
3) matematicko – prírodovedné. V doplňujúcich odboroch študovali hudbu alebo 
telesnú výchovu, ručné práce, cudzí jazyk (nemecký, francúzsky alebo latinský). 
Celkovo vedeckejšia príprava učiteľov meštianskych škôl spočívala v seminár-
nych a laboratórnych prácach, v praktických skúškach a v systéme skúšok. Ab-
solventi týchto ústavov mali neskôr oprávnenie učiť svoje predmety aj na vyš-
ších ľudových školách a vyšších dievčenských školách a podľa zákona z roku 
1868 sa mohli oslovovať ako profesori meštianskych škôl. Absolventi pedagó-
gií, ktorí vyštudovali s vyznamenaním, sa po splnení ďalších kritérií mohli stať 
kandidátmi profesúry aj na pedagógiách pre tie predmety, pre ktoré nenadobudli 
učiteľskú aprobáciu pre meštianske školy. Podmienkou bolo štúdium na univer-
zite a na pedagógiu. V dvojročnom kurze sa vyučovali predmety: filozofia - pe-
dagogika, maďarčina – dejepis,  maďarčina – nemčina, matematika – prírodopis, 
zoológia – botanika – chémia, mineralógia – prírodopis. Každý absolvent musel 
absolvovať na univerzite alebo technike aspoň 20 hodín prednášok a cvičení za 
semester. Praktické cvičenie z didaktiky sa konalo na niektorom učiteľskom ús-
tave a na cvičnej škole. Za každý semester sa robili kolokviá v časovom rozsahu 
až 12 hodín. (MÁTEJ, J., 1970,  In: Dejiny učiteľstva, s. 293)

V rozvoji vysokého školstva nenastali ani po roku 1867 podstatnejšie zme-
ny. Príslušníci slovenského národa, ktorí pokračovali v štúdiu na vysokej škole, 
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preferovali univerzitu v Pešti a od roku 1872 aj univerzitu v Kluži, menej príťaž-
livou pre Slovákov bola  univerzita v Záhrebe založená v roku 1874, hoci ju pri 
otvorení navštívila aj matičná delegácia a predstavitelia univerzity sa vyjadrili, 
že bude pre študentov oporou. Slováci navštevovali aj mimouhorské univerzity 
a technické vysoké školy vo Viedni, v Prahe, ale aj v Nemecku. Vzhľadom na 
to, že počet študentov, ktorí mali záujem o vysokoškolské štúdium rástol a bola 
prítomná aj potreba uplatňovať maďarizačné tendencie aj na najvyššej úrovni 
školskej výchovy, začalo sa uvažovať o zriaďovaní ďalších univerzít v Uhorsku, 
a to najmä z toho dôvodu, aby sa odbremenila univerzita v Pešti a tiež, aby sa 
stali „protipanslavistickými“ centrami v exponovaných národných oblastiach, 
ako bolo napr. východné Slovensko. O univerzitu sa prihlásili  na Slovensku 
mestá s univerzitnými tradíciami ako bola  Bratislava, Košice, no uhorská škol-
ská správa napriek naliehavosti nemohla ešte v 19. storočí vyhovieť požiadavke 
zriadenia tretej, prípadne štvrtej univerzity v Uhorsku a to nielen z finančných, 
ale aj personálnych dôvodov. Na niektorých právnických akadémiách sa obnovi-
lo štúdium filologicko-historických a filozofických disciplín, z ktorých niektoré 
boli povinné pre študentov práv, no absolventi gymnázií po absolvovaní tohto 
trojročného kurzu mohli doplniť štúdium absolvovaním štvrtého ročníka na fi-
lozofickej fakulte niektorej univerzity a po predpísaných skúškach dosiahnuť 
aprobáciu pre vyučovanie na stredných školách.

pEDAgOgIcKÉ ČASOpISy

Podobne ako koncom 18.  storočia  aj počas celého 19. storočia zohrávali 
pedagogické časopisy významnú úlohu v oblasti pedagogiky, kultúry a vzdelá-
vania. Pre učiteľov predstavovali poradcu, usmerňovateľa i zdroj pedagogického 
a kultúrneho vzdelávania a naopak aktivita pedagogického myslenia a tvorby 
slovenských učiteľov našla svoj priestor na vyjadrenie práve na stránkach slo-
venských pedagogických časopisov. Z časového hľadiska sa im nebudeme ve-
novať hlbšie, ale je nevyhnutné ich aspoň pripomenúť. K rozvinutiu pedagogic-
kého ruchu medzi slovenským učiteľstvom významne prispel prvý pedagogický 
časopis, redigovaný Andrejom Radlinským, Priateľ školy a literatúry. Priamo 
k učiteľstvu sa obracia časopis vydávaný Juraj Slotom Slovenský národný uči-
teľ. Aj ďalšie časopisy tohto obdobia prinášali články s učiteľskou a školskou 
problematikou, napr. Konfesionálna škola, Katolícka škola, Evanjelická škola 
a jej pokračovanie v podobe Priateľa školy evanjelickej, Salvov Dom a škola. 
Okrem iného vychádzal aj časopis Listy národných učiteľov, ktorý vydával štát  
a častokrát slúžil  maďarizačným vplyvom a mal nepriaznivý vplyv na formova-
nie povedomia slovenskej školy Ako sme spomenuli, prispievateľmi do pedago-
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gických časopisov boli samotní učitelia a tak sa medzi sebou snažili informovať, 
sprostredkovať si skúsenosti, či vedomosti a poznatky zo zahraničnej pedagogic-
kej teórie. Samostatnú kapitolu dejín slovenského učiteľstva v druhej polovici 
19. storočia tvorí vzťah slovenského učiteľstva k odkazu J. A. Komenského. 
(pozri KARŠAI, F. Ján Amos Komenský a Slovensko).

Slovenská pedagogická tvorba mala na začiatku 20. storočia klesajúcu tenden-
ciu, ubudlo z tvorby slovenských učebníc, na tradície pedagogických časopisov 
nadviazal časopis redigovaný S. H. Vajanským Rodina a škola, no vyšlo len päť 
ročníkov. V posledných rokoch existencie rakúsko-uhorskej monarchie sa kríza 
a postupný rozpad ríše premietol na našom území v školskej politike a ešte tvr-
dšími maďarizačnými opatreniami v školstve. Výučba ale aj výchova a príprava 
budúcich učiteľov sa dôsledne pomaďarčuje a aj niektorí učitelia za úspechy vo 
výučbe maďarského jazyka dostávali odmenu. Zmeny nastávajú až s rozpadom 
Rakúsko – Uhorska v roku 1918 a so vznikom prvej Československej republiky.

1. ČESKOSLOVENSKÁ REpUBLIKA

Po prvej svetovej vojne nastali v strednej Európe výrazné zmeny, ktoré zna-
menali zúčtovanie so starým politickým svetom v našom prípade s rakúsko-
uhorskou monarchiou a vznik Československej republiky predstavoval slobodu 
dvoch národov, ktoré na dlhotrvajúcich vzájomných kultúrnych a spoločenských 
vzťahoch mohli vybudovať nový štátny útvar.  Prezident T. G. Masaryk na Zjazde 
učiteľov v roku 1922 hovoril o učiteľoch, ktorých treba odrakúštiť a odmaďarčiť 
a vytvoriť si najúprimnejší vzťah k novovzniknutej ČSR. Aj Anton Štefánek, 
minister školstva sa vyjadroval na chválu školstva v tom zmysle, že učiteľom sa 
v škole podarili také veci, ktoré sa iným štátnym úradníkom nepodarili, vyjad-
ril vo svojich príhovoroch cieľ slovenskej školy, ktorá mala byť predovšetkým 
inštitútom ľudskosti v duchu zásad J.A. Komenského. Spoločenské postavenie 
učiteľov v prvých rokoch mladej republiky bolo determinované dvomi faktor-
mi: materiálnym zabezpečením a vzdelaním. Materiálne zabezpečený, vzdelaný, 
sčítaný učiteľ bol pre svojich žiakov i jeho rodičov osobnosťou a učiteľskou 
autoritou. Slovenské učiteľstvo po prekonaní počiatočných ťažkostí a socializá-
cii sa v nových podmienkach prejavilo svoj pozitívny vzťah k československej 
škole. (MILO, Š., 1970, In: Dějiny učitelstva  s. 159)

Prvá Československá republika bola dedičkou rakúsko-uhorských školských 
zákonov a na Slovensku podľa uhorského modelu z roku 1881 ostalo v platnosti 
nariadenie o štvorročných  štátnych alebo neštátnych učiteľských ústavoch.

Teda po vzniku prvej Československej republiky sa učitelia ľudových škôl 
naďalej pripravovali na štvorročných učiteľských ústavoch. Zmena v postave-
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ní učiteľských ústavov nastala v tom, že po roku 1918 sa zaradili do kategórie 
stredných škôl. Štúdium  sa končilo maturitnou skúškou. Keďže sa v učiteľských 
ústavoch kládol dôraz predovšetkým na prax, kandidáti učiteľstva boli v oblasti 
teoretických poznatkov na tom o čosi horšie. Podľa výnosu MŠaNO zo dňa 6. 9. 
1919 boli podmienky pre prijate na učiteľský ústav nasledovné: skúška z mate-
rinského jazyka (ústne aj písomne), skúška z hudobného sluchu, skúška telesnej 
spôsobilosti, prihliadanie k známkam na poslednom vysvedčení, prihliadanie 
k posledným grafickým prácam vypracovaným na poslednej škole žiaka a diev-
čatá ešte mali predložiť vzory ručných prác. Učitelia a učiteľky sa vychovávali 
tak v koedukovaných ako aj oddelených učiteľských ústavoch, v štátnych i neš-
tátnych (najmä cirkevných).

Odborná pedagogická príprava sa v učiteľských ústavoch začínala až v dru-
hom ročníku, kde dostávali kandidáti učiteľstva základy psychológie a vše-
obecnej pedagogiky so zreteľom na duševný vývin dieťaťa. V treťom ročníku 
sa vyučovalo podľa osnov základom logiky a základom všeobecnej didaktiky, 
v štvrtom ročníku dejiny výchovy a vyučovania so zreteľom na dejiny českej 
a slovenskej pedagogiky. V štvrtom ročníku sa tiež študenti oboznamovali s or-
ganizáciu výchovy a vyučovania, so školskými zákonmi a nariadeniami, ako aj 
so školským poriadkom. Do obsahu boli zaradené aj state z J. A. Komenské-
ho a diela vybraných klasikov svetovej pedagogiky. Do teoretickej pedagogic-
kej prípravy, najmä v oblasti didaktiky, do roku 1918 neprenikali skoro žiadne 
moderné metodické  vplyvy. (MILO, Š., s. 165) Staršia prax sa zameriavala na 
pokyny a návody ako vyučovať, bola to v zásade didaktika vyvodená z teoretic-
kých poučiek a nie z procesu vyučovania. Po roku 1919 sa aj do českosloven-
ských učiteľských ústavov dostávalo nové, svetové, didaktické myslenie. Zdô-
razňovala sa čo najväčšia užitočnosť školy pre potreby spoločnosti. Učiteľské 
vzdelanie na učiteľských ústavoch, i keď malo tendencie svetového prúdenia, 
predsa len ešte zaostávalo za svetovým trendom a svetové pedagogické myš-
lienky zasahovali učiteľské ústavy len torzovite a vyučovanie sa v tomto zmysle 
dialo len informatívne.

O otázkach reformy učiteľského vzdelávania sa hovorilo ešte počas existen-
cie monarchie, ale jej uskutočnenie sa čiastočne realizovalo až vznikom prvej 
ČSR. V Československu vznikli dva názory na zmenu v učiteľskom vzdelávaní 
a to, aby sa ponechal existujúci model učiteľských ústavov a druhý bol za ich 
úplnú likvidáciu a namiesto neho navrhoval poskytnúť učiteľom národných škôl 
vysokoškolské vzdelanie. O reformu učiteľského vzdelávania sa v tomto období 
usilovali takmer všetky európske štáty. Hlavné pohnútky, ktoré hovorili za vy-
sokoškolské vzdelávanie učiteľov boli tie, že za učiteľov sa hlásili záujemcovia 
už rozumove vyspelejší na základe vlastného rozhodnutia. Aj Anton Štefánek 
poukazoval na potrebu vysokoškolsky vzdelaného učiteľa lebo on bol povolaný 
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vychovať novú generáciu, ktorá musí udržať a prehĺbiť všetko to, o čo sa mladá 
republika snaží. Hoci české učiteľstvo sa hlásilo za zrušenie učiteľských ústa-
vov, Štefánek hovoril, že na Slovensku tieto ústavy musia ostať ešte aspoň 10 
rokov, aby sa zaplnili všetky medzery v nedostatku kvalifikovaného učiteľstva. 
(MARKS, I., 2006, s. 177-185)

Reformná diskusia vzdelávania učiteľov národných škôl sa uskutočnila 
v roku 1930 a jej výsledkom bolo zriadenie Pedagogickej akadémia v Bratislave. 
Tu sa na učiteľské povolanie pripravovali abiturienti gymnázií prípadne iných 
stredných škôl. Nedostatkom tejto školy bolo, že v jednoročnom období nebolo 
možné budúcim učiteľom odovzdať všetko z filozofie, pedagogiky, psychológie 
a hudby, čo potrebovali vo svojom povolaní. Po získaní učiteľského diplomu 
pre národné alebo meštianske školy bol učiteľ nútený neustále študovať súčasnú 
pedagogickú a odbornú literatúru a po istom čase sa podrobiť skúške učiteľskej 
spôsobilosti. Tieto skúšky sa na Slovensku a Podkarpatskej Rusi uskutočňovali 
na základe uhorského školského zákona XXXVIII/1868 a po úprave z roku 1910 
nadobúdali absolventi učiteľských ústavov učiteľský diplom, kto bol zároveň 
vysvedčením učiteľskej spôsobilosti pre národné školy. Až zákon č. 276/1920 
rozšíril platnosť predpisov pre obecné a meštianske školy na celé územie ČSR. 
Podľa uvedeného zákona bol ku skúške učiteľskej spôsobilosti pripustený ten, 
ktorý do konca skúšobného obdobia vykázal aspoň 20 mesiacov praktickej služ-
by a na meštianskej škole aspoň 30 mesiacov skutočnej služby na národných 
alebo iných školách. O pripustení na skúšku spôsobilosti rozhodoval príslušný 
školský inšpektor. (MILO, Š., 1970, In: Dějiny učitelstva, s. 161)

Učitelia gymnázií a iných výberových škôl sa na Slovensku spravidla pri-
pravovali na Filozofickej fakulte bratislavskej univerzity. Učitelia prírodoved-
ných smerov študovali na pražskej alebo brnianskej univerzite. (Prírodovedecká 
fakulta bola schválená zákonom z roku 1919, ale k jej zriadeniu v čase trvania 
prvej ČSR neprišlo a vznikla až zákonom č. 168/1940 a bola kodifikovaná ako 
Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity.)

Podľa vládneho nariadenia zo dňa 11. novembra 1919 č. 595 Zb. z vznik-
la v Bratislave Univerzita Komenského. Začiatky jej budovania neboli ľahké 
z dôvodu  nedostatku personálneho zabezpečenia a pomoc univerzite poskytla 
Karlova univerzita a jej profesori. Otvorenie filozofickej fakulty bolo spojené aj 
s nevyhnutnosťou prípravy stredoškolských profesorov, ktorých bol nedostatok. 
Filozofická fakulta začala výučbu v zimnom semestri školského roka 1921/22. 
(NOVÁK, J.-SOPUŠKOVÁ, A., 1987, s.7-16) Na Filozofickej fakulte v akade-
mickom roku 1922/23 vznikol aj Pedagogický seminár, ktorý sa stal centrom pe-
dagogickej a psychologickej prípravy budúcich učiteľov. Osobnosti ako Chlup, 
Uher, Příhoda, Hendrich vychovali novú generáciu československých učiteľov. 
(PŠENÁK, J., In: Paedagogica 15, 2000, s. 79-90)
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 Centrom pedagogického ruchu a zaujímavým momentom vo vývine sloven-
ského školstva v 30. rokoch 20. storočia boli aj pokusné školy v Malackách, 
v Bratislave, v Trnave a v Michalovciach. 

SLOVENSKÁ REpUBLIKA (1938 - 1945)

Mníchovská dohoda a zmeny, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s Hitlerov-
skou politikou mali za následok rozdelenie Československa a vznik protektorátu 
Čechy a Morava a 14. marca 1939 aj vznik samostatnej Slovenskej republiky. 
Po vzniku klérofašistického Slovenského štátu sa poprední predstavitelia snažili 
získať si na svoju stranu aj významnú zložku slovenskej inteligencie, teda uči-
teľstvo. Väčšie zmeny v príprave budúcich učiteľov nastali na základe zákona č. 
288/1940, kedy sa  štvorročné učiteľské ústavy od 1. septembra 1940 pretvorili 
na päťročné učiteľské akadémie. Tie boli štátne i neštátne a zásadne sa v nich 
nepripúšťala koedukácia. Učiteľské akadémie boli akýmsi kompromisom me-
dzi stredoškolskými nárokmi učiteľských ústavov a požiadavkou učiteľstva, aby 
mali vysokoškolské vzdelanie. Cieľom učiteľských akadémií bolo pripravovať 
učiteľov ľudových škôl, hlavným cieľom bolo vzdelávať a vychovávať budúcich 
učiteľov v zmysle ideológie klérofašistickej republiky, teda v kresťansko-národ-
nom duchu. Súčasťou učiteľských ústavov a učiteľských akadémií boli aj cvičné 
školy.

Zákona č. 288/1940 o učiteľských akadémiách dával veľké právomoci pri 
zriaďovaní a udržiavaní škôl pripravujúcich budúcich učiteľov ľudových škôl 
cirkvám, najmä rímskokatolíckej. (V školskom roku 1942/43 bolo na Slovensku 
15 učiteľských akadémií, z toho 8 cirkevných). Učebný plán a učebné osnovy 
pre učiteľské akadémie vyšli 12. novembra 1940. V dôsledku toho, že sa štúdium 
predĺžilo zo štyroch na päť rokov, zvýšil sa aj celkový počet vyučovacích hodín 
v týždni a do učebného plánu pribudli nové predmety ako spoločenská výchova, 
národné hospodárstvo a nemecký jazyk. Hoci učiteľská akadémia poskytova-
la v hlavných predmetoch rovnocenné vzdelanie ako gymnázium, predsa boli 
v učebných plánoch rozdiely vyplývajúce z rozdielneho zamerania škôl. Učebné 
plány mnohých premetov ako slovenský jazyk, dejepis, zemepis sa automaticky 
prebrali z osnov gymnázia, no pre niektoré predmety ako pedagogika, psycho-
lógia sa vypracúvali nové učebné osnovy. Aj viaceré učebnice, ktoré vychádzali 
po vzniku Slovenského štátu, boli spoločné pre gymnáziá aj učiteľské akadémie.

Nové opatrenia ľudáckej školskej správy vo vzdelaní učiteľov pre ľudové 
školy vyvolali u mnohých učiteľov vlnu nesúhlasu a kritiky a o reforme učiteľ-
ského vzdelania sa vyjadrili, že priniesla viac negatívneho ako pozitívneho, že 
prišla naraz, bez polemiky v odborných pedagogických kruhoch a časopisoch. 
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Za najväčší nedostatok reformy považovali výber žiactva a nemožnosť pokračo-
vať v štúdiu na vysokej škole.

V školskom roku 1940/41 sa v Bratislave zriadilo cvičné gymnázium. Utvore-
nie tohto nového typu gymnázia si vyžiadala potreba praktického a metodického 
výcviku kandidátov učiteľstva. Fakultám univerzít sa vyčítala len odborno-ve-
decká príprava a že na fakultách absentuje úplne didakticko-metodická, praktická 
príprava budúcich učiteľov. V cvičnom gymnáziu si poslucháči vyšších ročníkov 
filozofickej a prírodovedeckej fakulty mohli realizovať náčuvy a výstupy a tak 
získať potrebné metodické základy vyučovania. Profesori gymnázia boli súčasne 
aj lektormi metodiky na univerzite pre tie predmety, ktoré vyučovali v gymnáziu.

„Učiteľské ústavy zanikli postupne v 50. rokoch 20. storočia, učiteľské 
akadémie trvali v rokoch 1941 - 1945“. (BAZÁLIKOVÁ In: BAĎURÍKOVÁ 
a kol., 2001, s. 102-103)

Vláda v období Slovenského štátu pripravila aj návrh v oblasti vysokoškol-
ského vzdelávania žien. Podľa tohto návrhu mohlo od školského roku 1942/43 
študovať na univerzite len obmedzený počet žien, na lekárskej fakulte len 50, na 
filozofickej fakulte len 30, na prírodovedeckej fakulte len 15 poslucháčok, a zo 
štúdia práv mali byť ženy vylúčené úplne. Tento návrh sa našťastie pre veľký 
odpor slovenskej verejnosti a slovenského učiteľstva  neuskutočnil.

Slovenská pedagogika v rokoch 1939 - 1945 v porovnaní s vývinom počas 
existencie prvej Československej republiky nezaznamenala taký progres. Nap-
riek zložitým podmienkam sa viacerí slovenskí pedagógovia stále hlásili k od-
kazu J. A. Komenského a svoje pedagogické, školské a učiteľské problémy rie-
šili na stránkach pedagogických časopisov (Slovenský učiteľ, Slovenská škola, 
Nová škola, Slovenský pedagóg, Pedagogický zborník, Zborník Spolku profe-
sorov Slovákov atď.) alebo v prostredí učiteľských spolkov (Spolok profesorov 
Slovákov, Katolícky učiteľský spolok, Spolok evanjelických učiteľov)

Po vojne a obnove Československej republiky vstúpila do popredia opäť 
otázka vysokoškolskej prípravy učiteľov, po ktorej učitelia túžili už od polovice 
19. storočia. Problematike učiteľského vzdelávania po roku 1945 sa budeme ve-
novať v nasledujúcej štúdii.
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SUmmARy

In Slovakia, the first vocational school for teachers was established in Spišská Kapitula 
and its formation is associated with significant enlightened as Juraj Páleš and Ladislav 
Pyrker. This vocational school for teachers was established in 1819 and was even the 
first in Hungary and taught there in Slovak language. Systematic vocational school for 
teachers began to originate  in the second half of the 19th century and were added to 
other schools for teachers in Banská Bystrica, Košice, Trnava, Veľká  Revúca Lučenec, 
Levice, Modra. Important center of training for teachers was also in the Lutheran high 
school in the united patronage Veľká Revúca in the second half of the 19th century.  In 
this study  we will be mentioning  about important significant changes and education acts 
relating to the vocational school for teachers in different time periods.
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pEDAgOgIcKÉ NÁZORy 
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Anotácia: V štúdii autor skúma pedagogické názory D. Diderota, významného filozofa, vedca 
a teoretika umenia, popredného predstaviteľa francúzskeho Osvietenstva. Zoznamuje s jeho živo-
tom a filozofickými názormi a skúma jeho prínos k diskusii o výchove a vzdelávaní v 18. storočí. 
Hoci táto oblasť nebola v jeho diele dominantná vyslovil mnoho zaujímavých a podnetných myš-
lienok. Hlavne v polemike s C.A. Helvétiusom poukazuje na podstatu a možnosti výchovy a vzde-
lávania, pričom prekonáva prístupy Helvétiusa zohľadnením výsledkov biológie a medicíny, zdô-
razňuje význam rodinnej výchovy a lásky k dieťaťu. Autor dôkladne analyzuje Diderotov Plán na 
reformu ruskej univerzity, v ktorom vyslovil celý rad moderných a demokratických požiadaviek 
na vzdelávanie mládeže. Požiadavky na reformu školy a jej úlohu v spoločnosti vyslovené v Plá-
ne, ukazujú politický rozmer jeho pedagogiky ako predstaviteľa novej nastupujúcej spoločenskej 
triedy a viaceré boli prijaté v návrhoch reformy školstva vo Francúzskej revolúcii.

Kľúčové slová: Denis Diderot, Osvietenstvo, francúzska osvietenská pedagogika, chápanie vý-
chovy a vzdelávania u D. Diderota, reformný plán Diderota pre ruskú vládu.

V roku 2013 uplynulo tristo rokov od narodenia Denisa Diderota – význam-
ného filozofa, vedca, literáta a teoretika umenia, jedného z najvýznamnejších 
predstaviteľov francúzskeho Osvietenstva. Svojim dielom sa natrvalo zapísal do 
kultúrnych dejín ľudstva.

V našej štúdii sa pokúsime analyzovať pedagogické názory Denisa Diderota, 
ktoré síce nie sú v jeho diele dominantné, ale encyklopedicky vzdelaný mysliteľ 
nemohol túto problematiku obísť. Rovnako ako pri riešení iných problémov, aj 
v otázkach výchovy a vzdelávania vyslovil Diderot viacero zaujímavých a pod-
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netných myšlienok a prispel tak do diskusie o výchove a vzdelávaní vo francúz-
skej osvietenskej pedagogike.

ŽIVOT A DIELO DENISA DIDEROTA

Osemnáste storočie, niekedy nazývané aj storočím výchovy, je dejinným ob-
dobím, v ktorom sa presadzujú nové filozofické prístupy k chápaniu človeka  
a sveta. Celý rad osvietenských filozofov podrobuje kritike existujúcu spoloč-
nosť a kultúru. Bojujú za emancipáciu myslenia a občiansku a ekonomickú  slo-
bodu a spájajú vzdelávanie a výchovu s politikou (vzdelávanie je vec štátu a má 
viesť k formovaniu občana). V pedagogike reprezentuje nové názory hlavne J. J. 
Rousseau ale aj iní (Holbach, Helvétius, Mably, Condillac), ovplyvnení hlavne 
anglickým senzualizmom a pedagogikou J. Locka. 

Množstvo návrhov na reformu školstva a pedagogických doktrín v tejto dobe 
je obdivuhodné.  Od r. 1762 asi do roku 1780 vyšlo vo Francúzsku viac kníh 
o výchove než za celé storočie predtým. Predmetom nebývalého záujmu sa stá-
vajú otázky výchovy. Staré teologické koncepcie, duch scholastickej strnulos-
ti a dogmatizmu sa dostáva stále viac do rozporu s požiadavkami praktického 
a užitočného vzdelania a výchovy občana. Sledovanie vrodených sklonov a ten-
dencií prirodzenosti  dieťaťa u osvietenských mysliteľov sa spája s požiadav-
kami konkrétnej reformy vzdelávacieho systému, najmä po zrušení jezuitského 
rádu.  O uvedenej problematike prebiehala značná diskusia v ktorej G. Compa-
yré1 vyčleňuje „teoretikov“ (zameraných na teoretické aspekty) a „praktikov“ 
(zameraných na konkrétne návrhy reforiem školského systému). Diderota mož-
no zaradiť do oboch skupín.

Denis Diderot sa narodil 5. októbra 1713 v mestečku Langres v rodine zá-
možného remeselníka- nožiara. Na želanie otca ako osemročný vstúpil do je-
zuitského kolégia v Langres. Neskôr pokračoval v štúdiu na parížskom kolégiu 
Harcourt, kde sa začal zaujímať o prírodné vedy, ktorým sa venoval do konca 
života. R. 1732 ukončil parížsku univerzitu. Vzdal sa cirkevnej kariéry, krátko 
pracoval ako pomocník prokurátora, ale väčšinu voľného času využíval na in-
tenzívne štúdium prírodných vied, filozofie, matematiky a jazykov. Napokon sa 
rozhodol venovať iba vede a literatúre. Napriek naliehaniu otca ostal v Paríži, 
žil životom veľkomestskej bohémy, neraz v ťažkých podmienkach. Zarábal si 
príležitostnými prácami, učil deti boháčov, prekladal vedecké a filozofické diela 
z angličtiny, usilovne študoval a sledoval nové objavy vo vede. V tomto období 
sa formovali základy jeho všestranného, encyklopedického vzdelania, ktoré tak 
udivovalo jeho súčasníkov. Po niekoľkých komentovaných prekladoch a literár-
nych prácach vydal roku 1746 svoje prvé samostatné filozofické dielo Filozofic-
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ké myšlienky, ktoré bolo pre svoj protináboženský obsah na rozkaz parlamentu 
spálené katom. V ďalších filozofických prácach, ktoré píše vidieť jeho prechod 
od deizmu na pozície materializmu a ateizmu. Dôkazom Diderotovho myšlien-
kového prelomu sú Listy o slepých pre poučenie vidiacim (1749). Krátko po 
uverejnení spisu bol na niekoľko mesiacov uväznený vo Vincennes.

V tomto období sa intenzívne zaoberal myšlienkou na dielo, ktoré by encyk-
lopedickou formou obsiahlo všetky vtedajšie poznatky o človeku, svete, vede, 
kultúre a remeslách. Preto s radosťou prijal ponuku vydavateľa Le Bretona, aby 
viedol kolektívnu prácu na Encyklopédii alebo racionálnom slovníku vied, ume-
ní a remesiel, ktorá sa stala spoločnou platformou pre šírenie osvietenských ideí.  
Bol hlavným redaktorom, písal heslá, niesol všetku ťarchu boja s jezuitami a od-
porcami diela, ktorí robili všetko aby zabránili šíreniu myšlienok, ktoré obsaho-
valo toto dielo. Napriek tomu popularita Encyklopédie rástla s každým novým 
zväzkom. V tejto svätej aliancii proti fanatizmu a tyranii, ako nazval Encyklopé-
diu Cabanis, spojil pod vedením Diderota svoje úsilie výkvet francúzskej vedy 
a kultúry 18. storočia.  Pedagogicko-politický význam Encyklopédie je nepo-
chybný v jej zámere vzdelávania novej spoločenskej vrstvy a reflexii nutnosti 
formovania nového človeka.

Napriek nesmiernym ťažkostiam, intrigám a útokom sa podarilo r. 1772 prácu 
na Encyklopédii úspešne dokončiť. Pri tvorbe tohto diela stihol napísať celý rad 
teoretických prác, z ktorých ako najvýznamnejšie treba spomenúť Myšlienky 
o výklade prírody, Filozofické princípy hmoty a pohybu, Rozhovor d´Alemberta 
s Diderotom, D´ Alembertov sen a ďalšie. Intenzívne sa zaoberal literárnou 
a dramatickou tvorbou a problémami estetiky (Jakub Fatalista, Mníška, Esej 
o maliarstve, Herecký paradox,  Salóny a mnohé ďalšie).

Roku 1773 odcestoval Diderot na pozvanie Kataríny II. do Petrohradu, kde sa 
zdržal necelý rok. Hoci s cárovnou diskutoval o mnohých problémoch od politi-
ky, až po ekonómiu a náboženstvo a vypracoval pre ňu aj návrh reformy ruského 
vzdelávacie systému, pre svoje osvietenské názory však nenašiel pochopenie. 
Síce zaujali, ale ako sa vyslovila Katarína II., jeho reformné návrhy by „obrátili 
Rusko na hlavu“. Ešte pred odchodom do Ruska začal písať  v Holandsku po-
lemický spis Odmietnutie Helvétiovho diela O človeku, ktorý má význam pre 
chápanie jeho pedagogických názorov.2

V posledných rokoch života sa zaujímal hlavne o prírodné vedy a literatúru. 
Napísal niekoľko prác, tlačou však vydal len dielo venované stoickej filozofii. 
Väčšina jeho prác zostala v rukopisoch, ktorých vydávanie trvá dodnes.

Filozofické názory Denisa Diderota charakterizuje materializmus a ateizmus, 
učenie o materiálnej podstate bytia a jednote hmoty a pohybu a poznateľnosti 
sveta. V prístupoch k človeku a svetu sa opieral o hlboké znalosti prírodných 
vied a medicíny. To mu zároveň umožnilo prekročiť mechanický materializmus 
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18. storočia. „Bol prvým, kto poukázal na nemožnosť vysvetliť celok prírody, 
plný protirečení, na základe čisto mechanickej schémy“.3

Za podstatu sveta Diderot pokladal hmotu. Jej neoddeliteľným atribútom je 
pohyb. Celá príroda je vo večnej premene a nepotrebuje božský impulz. Všetko 
vzniká a zaniká v jednej forme a obnovuje sa v druhej. Podľa neho je aktívnosť 
hmoty daná jej heterogénnosťou, rozličnými kvalitami, ktoré tvorí v nekoneč-
nom množstve.  V teórii poznania je  prívržencom senzualizmu. Odmieta však 
Lockovu ideu „vnútornej skúsenosti“, ako samostatného zdroja poznania. Za-
čiatok poznania  hľadá v pocitoch, ale nepodceňuje význam mozgu ako orgánu 
myslenia, ktoré pokladá za vlastnosť hmoty. Odmieta pojem duše a pôvod psy-
chických funkcií objasňuje hypotézou „všeobecnej citlivosti hmoty“. Protestuje 
tak proti  agnosticizmu, ako aj subjektívnemu idealizmu a mechanistickej reduk-
cii človeka na abstraktnú figúru a mechanický pohyb. Diderot pokladá človeka 
za špecifický útvar, agregát živých organických molekúl, ktoré ustavične modi-
fikujú svoju organizáciu. Medzi človekom a živočíchom „je rozdiel len v orga-
nizácii“.4 

Veľký význam pripisuje  schopnosti človeka poznávať svet, pričom sa opiera 
o skúsenosť a rozum. „Máme tri hlavné prostriedky: pozorovanie prírody, úvahu 
a skúsenosť. Pozorovanie zbiera fakty, úvaha spája, skúsenosť overuje výsledok 
pozorovania. Treba, aby pozorovanie prírody bolo usilovné, aby úvaha bola hl-
boká a aby skúsenosť bola presná.“5 

V názoroch na spoločnosť, rovnako ako všetci osvietenci podáva Diderot do-
bovú odpoveď. Pokladá ju za súhrn jednotlivcov, spojených do spoločenského 
života nevyhnutnosťou boja s prírodou. Pri hľadaní najvhodnejšieho spoločen-
ského systému sa pridŕža umiernených Montesquieuových názorov. Vystupuje 
však proti tyranii, náboženskej morálke, propaguje prirodzenú morálku a spolo-
čenské dobro ako najvyšší princíp konania jednotlivca. 

pEDAgOgIcKÉ NÁZORy DENISA DIDEROTA

Za svojho života Diderot nevydal nijaké pedagogické dielo. Preto sa v ofi-
ciálnych dejinách francúzskej pedagogiky uvádza len okrajovo a to v súvislosti 
s plánom reformy ruskej univerzity, ktorý sa síce hodnotí pozitívne ale prak-
ticky sa nerealizoval.  Svoje názory na výchovu a vzdelávanie formuloval pri 
riešení filozofických a vedeckých problémov a spolupracoval na diele O verej-
nom vzdelávaní, ktoré vyšlo v Holandsku roku 1763. V rukopisnej pozostalosti 
sa zachovalo niekoľko náčrtov spisu o výchove, ich autorstvo je však sporné.  
K viacerým otázkam sa vyslovil aj v korešpondencii, najmä z posledných rokov 
života.  Diderot dobre poznal vtedajšie pedagogické autority a práce autorov ako 
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boli Locke, Rousseau, La Chalotais a Rollin. Rovnako ako všetci osvietenci, aj 
o bol hlboko presvedčený o význame výchovy a vzdelávania. Sám mal isté prak-
tické skúsenosti z tejto oblasti, keď vychovával deti boháča Randona de Massa-
ne, ale tento pokus trval len krátko a zdá sa, že nebol príliš úspešný. „Vstával, 
išiel obliecť deti, dopoludnia ich učil všetko, čo vedel,  obedoval s nimi, ukladal 
ich spať, nenechával ich ani na chvíľu osamotené.“6 Po niekoľkých týždňoch sa  
„žltý ako citrón“ vzdal, aby si ochránil zdravie. Neskôr sa však, podľa slov jeho 
dcéry Mme de Vandeul, prejavil ako výborný učiteľ matematiky a starostlivý 
otec. 

Názory na podstatu výchovy Diderot najjasnejšie formuloval v polemike s fi-
lozofom Helvétiusom.

S názormi Helvétiusa sa zoznámil po návrate z Holandska r. 1773 a čítal a ko-
mentoval jeho práce  počas svojej cesty do Ruska v októbri 1774. Claude Adrien 
Helvétius (1715 - 1771) bol francúzsky filozof. Jeho významným spisom je dielo 
O Duchu (1758) a hlavné dielo O človeku jeho rozumových schopnostiach a jeho 
výchove (1772). V chápaní výchovy vychádzal zo senzualizmu a z učenia o pri-
rodzenej sebaláske človeka. Človek prichádza podľa neho na svet vybavený len 
fyzickou citlivosťou. Z tohto hľadiska sú si ľudia úplne rovní. Rozdiely medzi 
nimi vznikajú len výchovou, pôsobením náhody a rozličnou silou záujmov. Vý-
chova, pôsobenie materiálneho prostredia je určujúcim faktorom.  Výchova trvá 
od narodenia po celý život. Sú to všetky vplyvy, ktoré človeka formujú, vrátane 
náhody a nepostihnuteľných príčin, ktoré  spoluurčujú naše konanie a charak-
ter. Výchova nezjednocuje, ale, naopak, diferencuje schopnosti a vlastnosti ľudí. 
Ľudia sa rodia v podstate s rovnakými duševnými schopnosťami, ale neexistujú 
ani dvaja jedinci, ktorí by dostali rovnakú výchovu. Teda rodinné a iné sociálne 
vplyvy vytvárajú rôzne a často veľmi nerovné podmienky  výchovy (odlišná vlá-
da, učitelia, priatelia, knihy, sociálne a prírodné prostredie). Medzi ľuďmi nie je 
prirodzený rozdiel, nerovnosť ducha je výsledok odlišnosti výchovy a okolností. 
Aj génius je iba produkt okolností. Túto nerovnosť však štát musí odstrániť cez 
výchovu občana. 

Človek je výsledok všetkých predmetov a spoločenských vplyvov, či už zá-
merných alebo náhodných. Spoločnosť má mať zákony, ktoré umožnia súlad 
medzi individuálnymi a obecnými záujmami. Povaha ľudí závisí na výchove 
odpovedajúcej systému vlády. Zmenou vlády možno zmeniť výchovu a teda aj 
povahu človeka. Výchova je všemocná. Politický aspekt Helvétiusových názo-
rov je zreteľný. Človek hľadá podľa neho šťastie a hlavným motorom jeho kona-
nia je osobný záujem. Ľudia sú produkty podmienok a vlády. Preto treba začať 
reformou zákonov, lebo cez dobré zákony možno formovať cnostných ľudí. 

Napriek historickej obmedzenosti v chápaní výchovy, preceňovaní významu 
vplyvu prostredia na rozvoj človeka bol Helvétiov naturalistický senzualizmus 
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a osvietenský optimizmus silným argumentom v boji proti scholasticko-teolo-
gickým názorom na výchovu a pozitívne ovplyvnil ďalší rozvoj osvietenskej 
pedagogiky ale aj utopických socialistov a pedagogiku anglického utilitarizmu. 
Napriek kritickému prístupu k Helvétiusovým názorom ich však Diderot úplne 
neodsudzuje a pokladá ho za autora originálnych myšlienok. Svoj celkový postoj 
k názorom Helvétiusa zaujal v spise Vyvrátenie Helvétiusa (vychádzal  postupne 
v rokoch 1783 - 1786)  v ktorom sa zameral na kritiku jeho diela O človeku, jeho 
schopnostiach a výchove. 

Diderot súhlasí s názorom o nevyhnutnosti výchovy štátom a  šťastí občana 
a občianskej morálke. Vďaka svojmu vzdelaniu v prírodných vedách a medicíne 
vidí  však problém hlbšie a všestrannejšie. Odmieta Helvétiov redukcionizmus  
a tézu o všemocnosti výchovy. Za základný nedostatok v jeho názoroch pok-
ladá prehnaný senzualizmus, preceňovanie významu moci výchovy a prostre-
dia a podceňovanie významu determinácie telesnou organizáciou. Diderot verí 
v silu výchovy, ale nie je tak jednostranne radikálny ako Helvétius. Nesúhlasí 
s jeho tézou že jedine výchovou sa vytvárajú rozdiely medzi ľuďmi a upozorňu-
je na rôznosť temperamentov a pováh, daných zdedenými sklonmi. Neodmieta 
však Helvétia úplne, ale relativizuje jeho tvrdenia.

Podľa Diderota si dieťa už pri narodení prináša na svet isté dispozície a sklo-
ny. Netreba podceňovať skutočnosť, že dieťa je pred narodením deväť mesiacov 
„smutnou alebo veselou časťou systému, ktorý trpí alebo sa raduje“7, že žije 
v tele matky. S podobnou výčitkou sa obracia aj na Locka, ktorý tiež „berie 
výchovu dieťaťa len od narodenia, hoci by bolo treba postúpiť trošku vyššie“.8 

Prírodné danosti, determinácia štruktúrou organizmu je u každého jednotliv-
ca odlišná a je daná variabilitou prírody. Príčinou odlišnosti jednotlivcov nie je 
teda len výchova a náhoda, ako tvrdí Helvétius. Na mnohých príkladoch v spise 
proti Helvétiovi poukazuje na význam dedičnosti, fyziológie, temperamentu pri 
formovaní charakteru a konečnom výsledku výchovy, odmietajúc učenie o duši 
ako „tabula rasa“. Diderot odmieta tézu že všetci ľudia normálne usporiadaní 
majú rovnakú ľudskú prirodzenosť a táto ich robí potenciálne schopnými robiť 
všetko, čo sa možno naučiť. Dôležitá je prirodzenosť človeka. „Proti Helvétiovi, 
ktorý tvrdí, že výchova môže všetko, že nás robí tým, čím sme, Diderot stavia 
organizáciu a odlišnosti, ktoré spôsobuje medzi jedincami, ako aj odlišnosti tem-
peramentu a charakteru.“9 

Kritizuje Helvétiusa za to, že vychádza z abstraktne chápanej humanity, mie-
ša abstraktného a reálneho človeka, podmienky a príčiny. Okrem toho sú podľa 
neho Helvétiove tézy v praxi nepoužiteľné, ba priam nebezpečné, keď učiteľ 
chápe žiakov ako objekty bez prírodných dispozícií, odlišností v charaktere, ta-
lente a predpokladoch pre štúdium. Vyvracia ich samotná realita. „Školy sú plné 
detí takých žiadostivých slávy, takých usilovných, ktoré veľa pracujú, trápia sa, 



33

plačú pre malé pokroky, nenapredujú dostatočne, zatiaľ čo iné vedľa nich, ľah-
komyseľné, hravé, lenivé...excelujú. Keby Helvétius skúsil nešťastné povolanie 
učiteľa päťdesiatich žiakov, čoskoro by vycítil márnosť svojho úsilia“.10  Roz-
diely medzi ľuďmi sa ukazujú veľmi skoro. „Odkiaľ sa berie odlišnosť dvoch 
detí, sotva štvorročných, obidvoch rovnako vychovávaných a pestovaných ro-
dičmi?“11 

Odpoveď možno hľadať len v špecifickosti individuálnej organizácie dieťaťa. 
Neprijíma teda, že všetci ľudia majú rovnakú schopnosť myslenia, génia nemož-
no urobiť vychádzajúc z predpokladu, že jedine výchova spôsobuje rozdiely, 
lebo dôležitú úlohu hrajú prirodzené dispozície dané konštitúciou jedinca. Ani 
výchova nemôže nahradiť to, čo nedala príroda, hoci bez jej vplyvu by prirodze-
né danosti zostali čírou možnosťou. „Chcel by som vidieť, ako záujem, výchova 
a náhoda dajú zápal chladnému človeku, vervu a duchaplnosť, imagináciu tomu,  
kto ju vôbec nemá.“ 12 Ľudia sa líšia organizáciou, charakterom, temperamentom, 
prirodzenou schopnosťou kombinovať ideje a preferovať jedny pred druhými. 
Kvalita myslenia závisí od mnohých činiteľov, pričom pod organizáciou chápe 
Diderot biologickú a motorickú bázu myslenia určenú štrukturálnymi možnos-
ťami mozgu. „Čo sa stane z človeka, ak porucha, miesto aby sa stala náhodnou 
a prechodnou je prirodzená?“13 Teda myslenie závisí od fungovania mozgu, čím 
sa Diderot „blíži modernej koncepcii genetického vývinu“14  Výchova je teda 
zdokonaľovanie prirodzených schopností alebo potláčanie zlých, ale nikdy ne-
nahradí chýbajúcu organizáciu. Sama nestačí. V chápaní determinácie správania 
charakterom a prírodnými danosťami však nepodlieha prísnemu biologickému 
determinizmu. Aj v tejto otázke zachováva rozvážny postoj. Je presvedčený 
o význame výchovy, „ktorá síce nemôže všetko, ale môže veľa, nie je jediným 
zdrojom rozdielov medzi ľuďmi, ale jedným zo základných“15 Človek je bytosť 
schopná zdokonaľovania a rozvoja, „je modifikovateľný.“16

Napriek metafyzickému chápaniu človeka Diderot svojimi názormi na vý-
chovu prekonáva Helvétiusa.  Treba zdôrazniť, že sa u neho po prvý raz vo fran-
cúzskej osvietenskej pedagogike objavuje úsilie o zdôvodnenie diferencovaného 
prístupu vo výchove, založené na poznatkoch medicíny a fyziológie, rešpekto-
vanie individuality dieťaťa, ktoré prekonáva aj Rousseauove špekulácie, hoci 
jeho názory mali oveľa širší spoločenský aj pedagogický dosah. Diderot odmieta 
vidieť v človeku iba pasívneho registrátora pocitov a za hrubým materializmom 
Helvétiusa  vidí  dieťa v jeho originalite a osobitosti telesných a duševných kva-
lít. Cieľ nie je robiť z dieťaťa čo sa nám páči, ale orientovať ho na vec, na ktorú 
sa hodí. Výchova iba rozvíja a mení vlohy človeka. Moderný problém limitov 
výchovy sa teda objavuje už u Diderota v 18. storočí.

Svoje názory na dieťa rozvíja Diderot aj v rodinnej výchove. Pri hodnotení 
úlohy a významu rodičov vo výchove vychádza z vlastných skúseností pri vý-
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chove svojich detí. V jeho korešpondencii nachádzame slová hrdosti a radosti 
nad výsledkami, ktoré dosiahol pri výchove svojej dcéry.17 Sám ju učil zákla-
dom vied, morálke a spoločenskému vystupovaniu. V jeho listoch sa dočítame 
aj o výchove v rodine Holbacha a iných priateľov. Hovorí v nich o význame 
atmosféry radosti, srdečnosti, vzájomnej úcty a dôvery v rodinnej výchove, ktoré 
pokladá za nevyhnutné pre šťastné detstvo. Zdôrazňuje  nezastupiteľnú úlohu 
rodiny pri výchove detí, najmä otca. Podľa jeho názoru len starostlivosť rodičov 
o výchovu vlastných detí im môže zaistiť úctu a autoritu v spoločnosti. V listoch 
Mme de Forbach a princeznej Nassau Saarbrück, kde sa zaoberá otázkami vý-
chovy detí, venuje značnú pozornosť mravnej a estetickej výchove. Vysvetľuje 
ako formovať charakter, zmysel pre česť a ďalšie mravné vlastnosti, harmóniu 
medzi sebaláskou a dobročinnosťou, inteligenciu a rozum. Veľký význam pripi-
suje starostlivosti o telesný rozvoj dieťaťa, a to hneď od narodenia a v prvých 
rokoch života. Žiada kŕmenie materským mliekom, dostatok pohybu pre novo-
rodenca, návyky na jednoduché jedlá, otužovanie, pohyb na čerstvom vzduchu, 
zdôrazňuje význam telesných cvičení, súťaží, zápasenia v detskom veku, podria-
ďovanie zlých návykov moci rozumu.18     

Rovnako ako Locke a Rousseau aj Diderot obdivuje dieťa pre jeho sponta-
neitu, nevyčerpateľnú energiu, originalitu, ktorá sa u neho prejavuje výraznejšie 
ako u dospelého, neurčitosť sklonov a možností, ktoré ponúka budúcnosť. Te-
lesné tresty pokladá za zbytočné. Aj v podmienkach rodinnej výchovy má byť 
hlavnou silou motivácie dieťaťa zvedavosť. Treba mu ukázať význam učenia, 
nechať pôsobiť samotné fakty, „urobiť mu jeho nevzdelanosť nepohodlnou“.19 
Starý spôsob štúdia iba plytval talentami, lebo najlepších duchov zamestnával 
abstraktnými ideami príliš dlho a s príliš malým výsledkom, „buď sa vôbec ne-
študovalo, čo bolo dôležité vedieť, alebo štúdiu chýbal výber, názor a metódy; 
slová sa rozmnožovali bez konca a znalosť vecí zostávala pozadu“.20   

Hlavnou úlohou rodinnej výchovy má byť podľa Diderota výchova čestného 
a spravodlivého človeka, ducha pevného, osvieteného, pravdivého a rozhľade-
ného. Diderotove názory na rodinnú výchovu obsahujú všetky znaky progresív-
nej osvietenskej pedagogiky. Zakladajú sa na psychologických pozorovaniach 
a poznatkoch o telesnom vývine, sú preniknuté láskou a dôverou k dieťaťu, pre-
svedčením o užitočnosti a zmysle výchovného úsilia. Poukazuje na momenty, 
ktorých poznanie by podľa jeho chápania mohlo rodičom a vychovávateľom 
uľahčiť výchovu, prispôsobovať ju potrebám a požiadavkám dieťaťa.

Moderné myšlienky vyslovil Diderot aj na organizáciu verejného vzdelávania 
mládeže a školskú politiku. Boli to najmä spisy napísané počas pobytu v Rusku, 
predovšetkým Plán univerzity pre ruskú vládu, v ktorých vyjadril osvietenské 
požiadavky na verejné vzdelávanie mládeže.

Plán univerzity pre ruskú vládu napísal Diderot na požiadavku Kataríny II., 
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hoci zo začiatku váhal a žiadal ju, aby sa obrátila na nemeckých profesorov. 
Výsledkom jeho úvah bolo dielo, ktoré svojou modernosťou a radikálnosťou po-
žiadaviek v mnohom prekračovalo svoju dobu. Aj pre tento moment sa návrh 
reformy ruskej školy nikdy nerealizoval, zostal nepovšimnutý a tlačou vyšiel až  
v rokoch 1813 - 14. Ako predstaviteľ osvietenstva si uvedomoval význam vše-
obecného vzdelávania širokých vrstiev spoločnosti. Žiada všeobecné bezplatné 
počiatočné vzdelanie pre všetku mládež. Lebo každý sa  dokáže naučiť a stať 
platným členom spoločnosti. Nevzdelanosť pokladal za súčasť divošstva a ot-
roctva. Vzdelávať národ znamená podľa neho vyviesť ho zo stavu primitívneho 
barbarstva. „Vzdelanie dáva človeku dôstojnosť, zušľachťuje charakter, osvetľu-
je povinnosti, lásku k poriadku a spravodlivosti, prispieva k formovaniu dobrého 
vkusu  a mravnosti“.21   

Počiatočná škola má byť pre obe pohlavia a žiaci v nich majú učiteľov, knihy 
a chlieb. Aj najchudobnejší musia posielať svoje deti do školy.  Preto sa podľa 
vzoru starého Grécka a Ríma majú všetky národy starať o verejné školstvo. Di-
derot však musel konštatovať, že v tejto veci sa urobilo veľmi málo. Najosvie-
tenejší ľudia národa kedysi alebo nedávno písali o týchto veciach. Všetci dobre 
poznali chyby nášho verejného vzdelávania, ale nikto z nich neukázal skutočné 
prostriedky nápravy; rozdiel medzi tým, čo je potrebné vedieť všetkým a čo len 
niektorým; nikto nevenoval pozornosť užitočnosti poznatkov, ani poriadku štú-
dia.“22 Preto vo svojom návrhu reformy ruského vzdelávacieho systému (v sú-
lade s dobovou konvenciou ho nazýva univerzitou) „Univerzita je škola, ktorej 
dvere sú otvorené pre všetky deti národa bez rozdielu a v ktorej učitelia platení 
štátom uvádzajú do základov všetkých vied.“23 

Diderot žiada bezplatné elementárne školy pre všetky deti, od ministra až po 
roľníka. Vzdelanie nemá byť privilégiom vládnucich vrstiev. Pokladá za kruté 
a absurdné odsúdiť na nevedomosť široké vrstvy spoločnosti, tvoriace väčšinu 
národa. Je presvedčený, že deti z chudobných rodín budú najlepšími žiakmi, lebo 
sú od malička vychovávané rodičmi bez zhovievavosti a veľmi skoro sa učia 
chápať význam práce pre tých, čo nie sú zvýhodnení pôvodom. „ Génius, talenty 
a cnosť vyjdú skôr z chalupy ako z paláca.“24.

Úlohou verejných škôl je „dať vladárom verných a usilovných služobníkov, 
ríši užitočných občanov, spoločnosti vzdelaných členov, rodine dobrých man-
želov, literatúre ľudí dobrého vkusu, cirkvi ľudí osvietených a umiernených.“25  
Diderotovi teda nejde len o vzdelávanie, ale o výchovu a vzdelávanie občanov, 
vedomých si svojich práv a povinností, nielen chlapcov ale aj dievčat, z ktorých 
majú byť dobré manželky, občianky vzdelané a cnostné. Vidíme, že ide na vte-
dajšiu dobu o veľmi smelé sociálne spravodlivé a demokratické požiadavky na 
školu, odrážajúce skutočné spoločenské potreby tak ruskej ako aj francúzskej 
spoločnosti, ktoré sa však v tej dobe vôbec nedali uskutočniť. Rozumová výcho-
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va je základ,  predmety tohto cyklu sa vyučujú dopoludnia, predmety ostatných 
cyklov sú doplňujúce a zaradené popoludní. Mravná výchova má zabezpečiť 
spravodlivosť a pevnosť charakteru, estetický vkus a cit pre to čo je pravdivé, 
krásne, vznešené, veľké čestné a dôstojné.  V Pláne kladie za vzor protestant-
ské školstvo, najmä nemecké, kde „niet dediny, akejkoľvek chudobnej, ktorá 
by nemala svojho učiteľa, ani mešťana, ktorý by nevedel čítať, písať a trošku 
počítať.“26

Jezuiti a klérus, ktorí sa zmocnili školstva v katolíckych krajinách boli vždy 
v opozícii procesu vzdelávania. Pre dobre usporiadanú spoločnosť  navrhuje 
trojstupňový školský systém, pričom školy sa budú zakladať najprv v mestách 
a postupne aj v dedinách.

1. stupeň - elementárne školy pre všetky deti (chlapčenské a dievčenské).
2. stupeň - artistické fakulty (v Nemecku gymnázium, v katolíckych krajinách 

pričlenené už k univerzite)
3. stupeň – fakulty univerzít.

Na artistickú fakultu nadväzujú rozličné typy odborných škôl – politická, vo-
jenská, poľnohospodárska, obchodná, námornícka, umelecká a iné.

Podľa Diderota však netreba, aby všetci dosiahli vzdelanie až na úrovni uni-
verzity. Treba predovšetkým zabezpečiť, aby každý člen spoločnosti mal vedo-
mosti užitočné a potrebné pre život. Preto vyčleňuje základné vedomosti (conna-
issances essentielles ou primitives) a odborné znalosti (connaissances de conve-
nance) potrebné na výkon povolania. V Pláne venuje značnú pozornosť cieľom 
vzdelávania na jednotlivých stupňoch škôl a výberu predmetov, podriaďujúc ich 
hlbokej vnútornej logickej súvislosti.

Úlohou elementárnych škôl je naučiť žiakov čítať, písať a počítať a dať im 
základy morálky. Túto myšlienku podporuje  aj návrhom občianskeho kate-
chizmu, v ktorom budú zhrnuté všetky základné poznatky o zákonoch krajiny 
a úlohách občanov a praktického katechizmu s poučením o živote spoločnosti, 
váhach, mierach, profesiách a iných potrebných poznatkoch.

Na artistickej fakulte, ktorej v Pláne venuje najväčšiu pozornosť, získavajú 
žiaci potrebné a nevyhnutné vedomosti pre ktorékoľvek povolanie. Výber  pred-
metov sa riadi kritériom užitočnosti a vnútornej obsahovej nadväznosti. Diderot 
delí celé štúdium na niekoľko cyklov.

Prvý cyklus
1. trieda: Aritmetika, Algebra, Základy teórie pravdepodobnosti, geometria;
2. trieda: Zákony pohybu a pádu telies, Odstredivá a iné sily, Mechanika, Hyd-

raulika;
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3. trieda: Obloha a nebeské telesá, Systém sveta, Astronómia a jej aplikácie 
(gnomonika);

4. trieda: Prirodzená história, Experimentálna fyzika;
5. trieda: Chémia, Anatómia;
6. trieda: Logika, kritika, gramatika všeobecná a teoretická;
7. trieda: Ruský jazyk a gramatika, starosloviensky jazyk (základy);
8. trieda: Grécky a latinský jazyk, rečníctvo a poézia.

Popoludní tri cykly:

Druhý cyklus 
Základy metafyziky a odlišnosti substancií, Existencia Boha a corolláriá tejto 

pravdy, Morálka, Náboženstvo:
Dejepis, Geografia, Chronológia, Základy ekonómie.

Tretí cyklus 
Kreslenie, základy architektúry

Štvrtý cyklus
Hudba, tanec. šerm, jazdectvo, plávanie.

Diderot si je vedomý náročnosti svojho projektu, a preto v pláne podáva aj 
redukovaný učebný plán, v ktorom ruší niektoré predmety, celý štvrtý kurz (vý-
chova svetáka) a niektoré typy škôl.

Pri výbere predmetov jednotlivých cyklov sa  riadi zásadou užitočnosti vzde-
lávania. „Vzdelávanie zjemňuje charaktery, vštepuje lásku k poriadku, spravod-
livosti a lásku k cnostiam a urýchľuje zrod dobrej náklonnosti vo všetkých ve-
ciach života“.27

 Cieľom vzdelávania je šťastný občan, ktorý pozná svoje práva a občianske 
povinnosti.  

Treba začať tým, čo je potrebné pre všetkých. Úmerne poklesu užitočnosti 
predmetu klesá počet žiakov a predmet sa presúva so vyššej triedy. Podľa Dide-
rota má vzdelávanie začať prírodovednými predmetmi lebo sú „najpotrebnejšie 
vo všetkých oblastiach života“.28

Je to najmä matematika, geometria a algebra, ktoré sú zároveň najvhodnejšie 
na formovanie rozumových schopností pred vyučovaním abstraktnej logiky, ako 
aj mravných kvalít človeka. Ani pri ďalších predmetoch  nezabúda poukázať na 
možnosť ich praktického využitia. Napr. fyzika a mechanika vysvetľujú prírodné 
javy a zároveň učia o princípoch konštruovania strojov, chémia má nesčíselné 
aplikácie a význam pre roľníka ako aj metalurgia, farmaceuta, lekára, zlatníka, 
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peňažníka. Veľký význam pripisuje  štúdiu biológie, anatómie a hygieny, aby sa 
odstránila nevedomosť v tejto oblasti. Vyučovanie má podľa neho priťahovať 
zvedavosť žiakov a zároveň „vysvetľovať prírodné javy, učiť ich ovládať, for-
movať kritický úsudok“.29

Z Plánu vyplýva, že predmety humanitného charakteru sú zaradené až do 
6. Triedy (v prvom cykle). Vyučovanie  materinského jazyka začína pomerne 
neskoro. Rovnako rečníctvo, poéziu a hudbu sa učí len malý počet žiakov v naj-
vyšších triedach. Diderot nie je proti humanitným predmetom. Je však za ich 
podstatné skrátenie v učebnom pláne. Svoj postoj zdôvodňuje predovšetkým 
kritickým prístupom k scholastickej učenosti, ktorú dobre poznal. Je rozhod-
ným nepriateľom knižných vedomostí, neužitočných pre život. Preto pokladá za 
zbytočné klásť dôraz na vyučovanie latinčiny a gréčtiny. Miesto nich žiada vy-
učovať moderné jazyky – nemčinu, angličtinu a taliančinu. Kritizuje odtrhnutosť 
francúzskej artistickej fakulty od života, vyučovanie rétoriky, ktorá „učí umeniu 
hovoriť pred umením myslieť“, sylogizmov a subtílností logiky, metafyziky, 
ktorá učí skepticizmu a fanatizmu. Dôraz kladie na „mechanické umenia“ (arts 
mechaniques) teda technické zručnosti a schopnosti.

„Vcelku sa dalo v systéme škôl príliš mnoho dôležitosti a priestoru štúdiu 
slov, dnes je treba ich nahradiť štúdiom vecí. Myslím, že by sme mali dať v ško-
lách predstavu všetkých znalostí nevyhnutných pre občana, od zákonodarstva až 
k umeniam mechanickým, ktoré tak prispeli k pokroku a dobru spoločnosti;... 
Tieto znalosti majú prirodzenú príťažlivosť pre deti, ktorých prvou vlastnosťou 
je zvedavosť.“30

 V Pláne však celkovo chýba psychologický rozmer. Nehovorí sa v ňom ani 
o výchove charakteru, ani osobnosti a vzťahu učiteľa a žiaka, ako napr. u Ro-
usseaua, ani o vzdelávaní učiteľov.

  Pozoruhodné požiadavky má Diderot aj na metódy vyučovania. Žiada, aby 
učiteľ postupoval od „ľahšieho k ťažšiemu, od začiatku do konca, od užitočného 
k menej užitočnému, od nevyhnutného pre všetkých k nevyhnutnému len pre 
niektorých, šetriť čas a námahu, prispôsobiť učenie veku a vyučovanie kapacite 
ducha“.31

V školách musí vládnuť duch rovnosti a súťaživosti, výsledky štúdia majú 
závisieť iba od schopností žiakov. Zároveň žiada nové učebnice, lebo staré nepo-
stačujú a skôr zatemňujú problémy ako by ich vysvetľovali. Majú ich však tvo-
riť odborníci „ktorí do jednej dokonalej veci spoja umenie skratkovito vyjadriť 
a odlíšiť to, čo je základné a podstatné, od toho, čo nie je“. Pozornosť venuje aj 
potrebe nových škôl, vzdelávaniu učiteľov a sociálnej starostlivosti o žiakov. Pre 
najchudobnejšie deti žiada prídel chleba a školské burzy. Spojenie práce s hrou 
neodporúčal. Prijal však metódy jezuitov najmä dozoru v internátoch, podneco-
vania ctižiadosti a skúšky, zakazoval však telesné tresty.
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Viaceré zmeny požaduje  aj na univerzitách. Iba pre najschopnejších a na-
júspešnejších je štúdium na lekárskej, právnickej, teologickej vojenskej, námor-
níckej, technickej, poľnohospodárskej, obchodnej, umeleckej alebo politickej 
univerzite. Hlása nevyhnutnosť nahradiť vyučovanie rímskeho práva domácim 
právom, štúdium lekárstva žiada dopĺňať odbornou praxou v nemocniciach pod 
vedením profesorov, podriadiť teologickú fakultu kontrole a moci štátu. Najlep-
ší absolventi univerzít sa majú stať členmi vedeckých akadémií, ministerstiev 
a štátnych úradov, poradcami vládcov.

Pri hodnotení plánu treba predovšetkým oceniť Diderotovu odvahu rozísť sa 
s tradíciami scholastiky a vtedajšieho humanitného vzdelávania. Možno mu síce 
vyčítať prílišný utilitarizmus vo výbere a usporiadaní predmetov, znižovanie 
významu vyučovania materinského jazyka. Treba však vyzdvihnúť jeho úsilie 
o vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch (odtiaľ dôrazu na prírodoved-
né a odborné predmety). Videl, že Rusko potrebuje predovšetkým vzdelaných 
odborníkov pre rozvoj priemyslu, hospodárstva a vedy. Jeho realizmus pri výbe-
re predmetov svedčí o hlbokej znalosti spoločenských potrieb a zároveň nazna-
čuje smer, ktorým by sa mali uberať budúce školské reformy.

Pri celkovom hodnotení diela Diderota môžeme vidieť úzku vnútornú súvis-
losť medzi jeho filozofickými, sociálno-politickými a pedagogickými názormi. 
Prístupy k výchove a vzdelávaniu, začlenené do požiadaviek celkovej reformy 
spoločnosti sa takto stávajú filozofiou výchovy, v ktorej sú vyjadrené všetky 
ideály, postoje, ambície a ideologické požiadavky nastupujúcej triedy buržoázie. 
„Máme v ňom teoretika vzdelávania akého chcela nastupujúca buržoázia a kto-
rej je reprezentant a tlmočník“.32

V polemike s Helvétiusom rozvinul svoje názory na osobnosť a jej rozvoj, 
hlásal originalitu ľudskej bytosti, lásku k dieťaťu a moderné osvietenské ideály. 
Hlásal progresívne a spravodlivé požiadavky na vzdelávanie širokých vrstiev 
spoločnosti, kritizuje scholastické vzdelávanie a žiada utilitarizmus pri výbere 
predmetov a vzdelávanie dobrého a usilovného občana. Napriek dobovej obme-
dzenosti sa zaraďuje medzi najvýznamnejších predstaviteľov francúzskej osvi-
etenskej pedagogiky, hoci je táto oblasť u neho nie dominantná. V úsilí intelek-
tuálne, morálne a politicky oslobodiť človeka prostredníctvom výchovy, urobiť 
ho „osvietenejším a lepším“. V úsilí intelektuálne, morálne a politicky oslobodiť 
človeka prostredníctvom výchovy a vzdelávania je Diderot  typickým predstavi-
teľom a predchodcom tých, ktoré čoskoro po jeho smrti hľadali cestu emancipá-
cie v buržoáznej revolúcii. Viaceré z jeho požiadaviek sa uskutočnili v školských 
projektoch revolúcie 1789 - 1794. Patrí mu dôstojné miesto v dejinách svetového 
pedagogického myslenia.

„Jeho pedagogické ideje našli odozvu vo francúzskej buržoáznej revolúcii 
a silne ovplyvnili i francúzskych socialistických utopistov. Pre pedagogickú te-
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óriu predstavujú jeden z veľkých historických míľnikov, ukazujúcich jasnú cestu 
od systému privilegovanej výchovy stavovskej k demokratickej výchove všet-
kých, od jednostranného klasicizmu k reálnemu vzdelaniu, od verbálnej školy, 
abstraktnej učenosti k škole spojenej so životom“.33
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SUmmARy

The  author od the present study deals with the pedagogical ideas od Denis Diderot, famous 
philosopher, scientist, man of letters and theoretician of art, outstanding representative 
of French Enligthement. The author deals first with his life and philosophical viewpoints 
and describe his contribution to the discussion on education in the 18th century. Though 
this problematic wasn´t dominant in his work, he have expressed many interesting and 
stimulating ideas. Especially in the polemic with C. A. Helvétius described nature and 
posssibilities od education and surmount the approach of Helevétius refering to results 
of biologie and medicine and pointed importance od family education and of love 
to children. The autor analyse Diderot´s Plan to the reform od russian University, in 
which he have expressed modern and demokratics demands on education of the youth. 
Demands on reform of the school a change his position in the society included in the Plan 
showes political dimension his pedagogical thinking and Diderot´s like a representant of 
new coming social class and some of them had been accepted in the proposals of reform 
of school in the French revolution.
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HRA AKO DIAgNOSTIcKÁ SITUÁcIA
(ZÁmERNÉ A SpONTÁNNE ROLOVÉ HRy AKO pREjAVy pERcEcIE 
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Anotácia: Príspevok analyzuje možnosti a obmedzenia (limity) rolových hier ako špecifického di-
agnostického postupu. Zvláštnosti týchto kvalitatívnych a holistických postupov vysvetľuje na prí-
kladoch (repertoáre) hier uplatňovaných pri diagnostikovaní. Doteraz absentuje diagnostický roz-
mer hier, pretože sú to nástroje primárne slúžiace iným funkciám – reedukácii, terapii a výcviku.

Kľúčové slová: pedagogická diagnostika, rolové hry, spontánne hry, projekčné techniky, diagnos-
tická situácia.

Problematika využitia hry, ako postupu pedagogickej diagnostiky, je pravde-
podobne najkomplikovanejšou súčasťou repertoáru metód. Vyplýva to z nejed-
noznačnosti „výkonového“ aspektu prístupu k hrám, ako aj z nejasnosti a rôz-
norodosti dramatiky, dramatickej výchovy, psychosociálneho výcviku a ďalších 
sociálne disciplinizačných aktivít, ktoré súvisia s jej využívaním.

Predmetom štúdie je analýza súčasného uplatnenia rolových hier v pedago-
gickej diagnostike, to znamená posúdenie ich potencialít pri zisťovaní emoci-
onálnych a iných nekognitívnych znakov osobnosti. Nezaujímajú nás športové, 
resp. didaktické hry, ktoré majú iné využitie a charakteristiky.

Hry, najmä rolové, využíva totiž celá škála „odborov,“ ako napr. špeciálna 
pedagogika, liečebná pedagogika, psychoterapia, psychodynamický výcvik, 
rozvojové programy osobnosti (osobnostné rozvojové programy), pričom v nich 
dominujú najmä terapeutické, rozvojové a disciplinizačné aspekty, ktoré sú pod-
riadené rôznym koncepciám, pričom sa len minimálne zohľadňuje diagnostický 
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aspekt týchto aktivít. Mohli by sme povedať, že klient je pre terapiu, resp. výcvik 
už „zdiagnostikovaný“ a terapeut s ním pracuje ako s „vymedzeným prípadom.“ 
Tento problematický aspekt presne charakterizovala S. Hermochová (2005,  
s. 100), keď konštatuje, že „... sa do prostredia školy pokúšame premiestniť po-
stupy, ktoré boli vyvinuté pre zámerný výcvik (tréning) sociálnych zručností. 
Tento výcvik sa realizoval a doteraz realizuje v skupinách, ktoré sa za týmto 
účelom schádzajú. Dôsledkom tejto výberovosti je, že viac cvičia tí, ktorí o celú 
oblasť majú záujem, sú si vedomí významu sociálnych zručností pre každodenné 
úspešné konanie a dobrovoľne sa hlásia do kurzov, v ktorých cvičia (trénujú) 
odborníci, ktorí majú byť na túto prácu pripravovaní pomerne dlhodobým vý-
cvikom .... V súčasnej dobe v celej oblasti panuje značná voľnosť ...“ Uvedená 
charakteristika naznačuje, že pre hru a jej diagnostické využitie panuje značná 
„voľnosť“ a neujasnenosť jej využitia založená najmä na osobnostných preferen-
ciách, resp. v príklone k určitej diagnostickej stratégii.

Napriek mnohým nejasnostiam môžeme relatívne presne vymedziť hru, pres-
nejšie dramatiku v diagnostike, to znamená určiť, čo za dramatiku považuje a čo 
nie, resp. čo už plní odlišné úlohy.

Pre vymedzenie hry nám môže pomôcť definovanie dramatiky, resp. dra-
matickej výchovy. V posledných rokoch sa stala dramatická výchova integrál-
nou a populárnou súčasťou školských vzdelávacích programov, často však bez 
reálneho a logického zdôvodnenia.

Podľa M. Valentu (2001, s. 10), dramatická výchova, tiež „... výchovná dra-
matika, tvorivá dramatika, tvorivá dráma, dramika ... je podľa mnohých definí-
cií improvizovaná, k predvádzaniu neurčená a na vnútorný proces práce 
orientovaná forma dramatiky, v ktorej sú účastníci vedení vedúcim (učite-
ľom) k predstavovaniu si, hraniu a reflektovaniu ľudskej skúsenosti.“ Aj do 
diagnostiky prechádza „nežiaduci“ aspekt hry, jej improvizácia, ktorá má neštan-
dardný charakter.

Druhá definícia (M. Cisovská, 1996, s. 84), zdôrazňuje ďalšie znaky drama-
tickej výchovy, ktoré sú dôležité najmä pre uplatnenie hry v diagnostike.  Dra-
matická výchova sa zameriava na osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa pros-
tredníctvom prvkov a postupov dramatického umenia. Je založená na ľudskej 
schopnosti hrať sa, konať „ako že“ – to znamená, byť sám sebou v umelo 
navodených situáciách a okolnostiach, alebo v nich byť niekým alebo nie-
čím iným.  Podstata tkvie v samotnom slove dramatická. Základ slova dráma je 
odvodený z gréckeho slova „dran“ a znamená konať. Na rozdiel od iných gréc-
kych slovies, ktoré znamenajú činnosť smerujúcu k určitému cieľu, slovo „dran“ 
znamená činnosť ako problém, t. j. ako určitý časový úsek, keď sa človek 
rozhoduje pre činnosť, volí smer konania, a tým berie na seba i zodpovednosť za 
určitú voľbu. Človek sa ocitá v problémovej situácie a tú musí riešiť. V drama-
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tickej výchove to nie je situácia reálna, ale jej model, fiktívna situácia, inými 
slovami hra. Dieťa cíti prirodzenú potrebu vymýšľať a tým objavovať.

Dieťa sa hrou učí dospievať. Postupne sa stretáva so skutočným svetom. 
Môže preskúmať situácie, ktoré mu hrozia a menej sa ich obávať. Je dôležité, že 
dieťa môže robiť rozhodnutia, nebojí sa zlých, pretože sa nič hrozného, keď ich 
urobí, nestane. Túto skutočnosť vysvetľuje obľúbenosť dramatických odborov 
ZUŠ samotnými deťmi. V mnohých aspektoch sa hra približuje ďalšej diagnos-
tickej metóde kresbe, líšia sa však úrovňou rozpracovania.

Na hru ako špecifický fenomén, vhodný aj na diagnostikovanie, upozorni-
lo najmä psychoanalytické hnutie. Hru ako prostriedok nahromadenej tenzie, 
či ako prostriedok očisty (katarzie) charakterizovala M. Severová (1982, s. 27). 
„Chápanie hry ako činnosti, ktorá dieťaťu umožňuje vyrovnať sa s jeho životný-
mi problémami, bolo rozpracované v psychoanalýze. Voľná hra sa využívala pri 
liečbe detí, a to súčasne k diagnostickým i terapeutickým účelom, podobne ako 
metódy voľných asociácií pri dospelých pacientoch. Pozornosť psychoanalyti-
kov upútali predovšetkým symbolické či fiktívne hry, ktoré sú u detí, vo veku od 
dvoch do siedmych a ôsmych rokov veľmi rozšírené a ktoré sa vyznačujú takmer 
neobmedzenými možnosťami pretvárania a modifikácie reality podľa nápadov 
a prianí dieťaťa.“

HRA A DIAgNOSTIKA 

Pri prehľadoch (klasifikáciách) diagnostických metód sa v rôznych príruč-
kách pedagogickej diagnostiky uvádza, že hra (presnejšie rozbor hrovej aktivity) 
je dôležitou metódou (napr. L. Mojžíšek, 1986, s. 162), ale tým sa všetky infor-
mácie a vymedzenia končia. Zostáva teda pri konštatovaní, ale bez akejkoľvek 
špecifikácie, resp. bez bližšieho zdôvodnenia a aplikačných možností. Zjednodu-
šene povedané, často zostáva len pri prianiach zaradiť tento postup medzi diag-
nostické aktivity.

Aké sú skutočné možnosti diagnostiky prostredníctvom hry, resp. rolových 
hier, naznačuje P. Gavora (1999, s. 141), v súvislosti s J. L. Morenom a jeho 
prínosom pre sociometriu. „Tento autor v 30. rokoch dvadsiateho storočia praco-
val s malými skupinami ľudí a skúmal najmä tzv. skupinovú dynamiku. Okrem 
sociometrickej metódy ... je Moreno autorom viacerých diagnostických a tera-
peutických metód – testu zoznámenia, testu vzájomného pôsobenia, testu rolí, 
psychodrámy, živých novín a ďalších.“ Táto charakteristika naznačuje, aké je 
potencionálne uplatnenie dramatiky v pedagogickej diagnostike, resp.  súčasne 
prepojenie hry na terapeutické činnosti.

Pre explikáciu rôznych aspektov hry uvádzame príklady. Tieto sú vždy vy-
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značené kurzívou, čo umožňuje ich ľahké odlíšenie od ostatného textu. Uvá-
dzané príklady spresňujú chápanie špecifík hry, ako aj oblasti diagnostiky, kde 
ich možno využívať. Príklady nemajú teda len ilustratívny charakter, ale sú aj 
nepriamou explanáciou hry.

Príklad 1 (H. Gudjons, 1990, s. 164-165)
Topánočkový sociogram

Cieľ:
Štrukturácia vzťahov v skupine sa symbolizuje bez slov, tak ako ju vidia rôzni 

účastníci.
Postup:
Jeden z účastníkov (podľa možnosti pasívnejší) zoberie všetky ľavé topánky 

účastníkov a vytvorí z nich „plastiku.“ Topánky na pravej nohe zostanú obuté 
z dôvodu identifikácie účastníkov. Každá topánka symbolizuje svojho majiteľa 
a získava miesto v štruktúre skupiny, tak ako to pociťuje v danom momente sám  
člen skupiny. Z topánok sa vytvárajú zoskupenia. Môžu to byť hierarchie a kon-
trasty, blízkosť a vzdialenosť, spolupatričnosť a odpor, problémy outsiderstva 
atď. Pri vytváraní sa môže každý účastník vyjadriť, či sa cíti správne umiestnený, 
kde sám seba vidí atď.

Čas:
15 – 40 minút. Veľkosť skupiny maximálne 8 – 10 účastníkov. Vhodné pre 

5 – 7 ročné deti.
Uvedený príklad poskytuje obraz komplexnosti hry. Získavame ním rovnaké 

údaje ako sociometrickým dotazníkom. Jeho výhodou je to, že ho môžu „absol-
vovať“ aj deti, ktoré ešte nedokážu čítať a písať. Podporuje spontánnosť výberu, 
pretože účastníci tejto hry reagujú aj pohybom. Nie je to nudný (statický) postup, 
kde dieťa rieši test, vypĺňa dotazník a podobne.

Najväčšia pozornosť sa venuje hre (dramatike), a to celkom prirodzene, v špe-
ciálnej pedagogike, resp. liečebnej pedagogike. Špeciálnopedagogická diagnos-
tika má totiž najužšie vzťahy k rôznym formám terapie a nápravných opatrení, 
kde je hra  využívaná skutočne intenzívne, to znamená, že špeciálnopedagogická 
diagnostika považuje hru za jednu z kľúčových metód, a to hlavne preto, lebo 
výkonnostné skúšky v tejto oblasti často nevyhovujú.

Nás však bude zaujímať hra najmä ako diagnostická situácia. Ako uvádza 
Š. Vašek (1991, s. 130), „... aplikácia diagnostických metód predpokladá utvoriť 
primerané podmienky, a to v prirodzených situáciách, akými sú: hra, vyučova-
nie, práca, či iné, pri ktorých diagnostikovaná osoba nemá nežiaduce zá-
brany, trému a podobne, ale sústreďuje sa primárne na činnosť.“ Súčasne platí, 
že diagnostické situácie sú komplexnými situáciami, to znamená, že absentuje 
umelý a úzko ohraničený rozmer typický pre jednotlivo použité úlohové metó-
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dy. Možno povedať, že v diagnostickej situácii sa spája viacero činností, čo pri 
použití bežných izolovaných metód absentuje. Súčasne platí, že diagnostické 
situácie automaticky vyvolávajú (provokujú) intenzívne prejavy správania detí, 
napr. z časového, resp. priestorového aspektu.

Príklad 2 (E. Tichá, 2006)
Hra rodič – dieťa. 

Akým spôsobom plnia pokyny hry, aká je ich kooperácia, ako matka pomáha, 
resp. nepomáha dieťaťu a podobne.

Z hľadiska hry ako diagnostickej situácie má zvláštne postavenie vývino-
vý aspekt hry, typický pre predškolský vek. Hra dieťaťa (D. Tomanová, 2006,  
s. 57) sa vyvíja postupne a jej prostredníctvom možno sledovať somatický, psy-
chický a sociálny vývin dieťaťa. Vývinové štádia hry nám umožňujú určiť do-
siahnutý stupeň vývinu dieťaťa, resp. jeho zaostávanie, a to podľa toho, ktorým 
hrám dáva prednosť (od manipulačných až po hry s pravidlami), resp., ktoré hry 
ešte nezvláda.

Hra je totiž, ako upozorňuje E. Tichá (2008, s. 85), úzko spätá s vývinom 
osobnosti, a preto má zvláštny význam najmä v období jej intenzívneho vývinu 
v detstve. Hra je singulárna, hlavná aktivita detstva, vyskytujúca sa v každom 
čase a na všetkých miestach. Deti nie je potrebné učiť ako sa majú hrať, ani ich 
k hre nútiť. Hra je spontánna, radostná, dobrovoľná a necielená, ale súčasne 
má svoj poriadok a prebieha vo vymedzenom čase a priestore. Detská hra je 
vnútorne úplná, nezávislá na vonkajšej odmene a nevyžaduje, aby skutočnosť 
zodpovedala predstavám hrajúceho sa. Znamená to, že hra nepotrebuje ako iné 
diagnostické metódy zácvik.

Vývinový aspekt hry nás však zaujíma len okrajovo, pretože sa orientujeme 
na hru ako projekčnú techniku, t. j. možnosť sebavyjadrenia, čomu zodpove-
dá chápanie dramatiky, resp. dramatoterapie. Ak by sme tento rozdiel porovnali 
s detskou kresbou, tak detská kresba ľudskej postavy zodpovedá pozorovaniu 
detskej hry. Naopak, detská kresba ako projekčná metóda zodpovedá napr. rolo-
vej hre v dramatike. Dieťa kresbou rodiny vypovedá o svojom prežívaní rovnako 
ako hraním roly rodiča, seba alebo kohokoľvek iného. Na hru, jej pozorovanie, 
sa však okrem vývinového hľadiska viažu aj ďalšie špecifické aspekty.

Hra býva definovaná, napr. J. Huzingom, ako (M. Valenta, 2001, s. 24) „... 
dobrovoľná činnosť, ktorá je vykonávaná v rámci presne stanovených časových 
a priestorových hraníc, podľa dobrovoľne prijatých, ale bezpodmienečne záväz-
ných pravidiel, ktorá má svoj cieľ v samej sebe a je sprevádzaná pocitom napä-
tia a radosti a vedomím „iného bytia,“ než všedný život. Práve aspekt  radosti 
a vzrušenia ju generálne odlišuje od iných diagnostických postupov.

Pre hry platia tieto znaky (M. Valenta, 2001, s. 25-26):
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1. Hra je spontánna, improvizovaná a nepredpísaná činnosť.
2.  Hra je symbolická aktivita vychádzajúca z fantázie.
3.  Hra má často projekčný charakter (t. j. hráč do subjektov či prvkov projek-

tuje duševné – často i neuvedomené obsahy).
4.  Hra má exploračnú povahu.
5.  Hráč často vstupuje do roly inej postavy, pričom ale dramatizuje svoj 

vlastný zážitok.
6.  Hra nemá iný cieľ okrem seba samej. Hrať sa, to  znamená, že sa nič nepro-

dukuje.
7.  Hra je všeľudským javom, ktorý je zrejme geneticky zakódovaný.
8.  Hra spája procesy vedomé s nevedomými.

Z hľadiska  diagnostiky má hra, okrem uvedených prvkov, aj ďalší dôležitý 
aspekt (S. Koťátková, 1998, s. 13). „Hra má základ v reálnych prvkoch (situácie, 
spoluhráči, predmety), a má schopnosť meniť skutočnosť, vytvárať priestor pre 
naplnenie a tvorivú a originálnu zmenu. Plne ju nemožno pochopiť, pretože je 
silne individualizovaná predpokladmi človeka.“

Z tohto všeobecného chápania hry však musíme vyčleniť určité vývinové 
špecifiká, t. j. rozdiely medzi hrou dieťaťa a dospievajúceho. Pre obidve sku-
piny platí, že ide o činnosť (S. Koťátková, 1998, s. 21) spojenú so spontánnos-
ťou, radosťou a zaujatím, tvorivosťou a opakovaním. „Dieťa sa pri hre prejavu-
je spontánne, teda prirodzene, aktívne a z vlastného popudu. Hra mu viditeľne 
spôsobuje potešenie, radosť a nachádza sa v takom zaujatí, že nevníma, alebo 
nechce vnímať vonkajšiu skutočnosť, nechce hru zanechať, vyslovuje nesúhlas 
s jej prerušením alebo ukončením.“

So stúpajúcim vekom dieťaťa sa tieto znaky menia, je čoraz ťažšie získať je-
dinca pre hru, pretože predstavuje čoraz ťažšie niečo nové, resp. získava zábrany 
spontánne sa hrať.

Všeobecne platí, že v školskom veku (D. Bittnerová, 2005, s. 495) hry patria 
medzi tie kultúrne fenomény, ktoré napĺňajú sociálnu komunikáciu detí. Cez hry 
deti dokážu realizovať vzťahy vo vnútri vlastnej vrstovníckej skupiny. V zaob-
chádzaní s hrami a vo vymedzení hráčskych skupín sa odrážajú nielen inter-
personálne väzby medzi  hráčmi, ale tiež predstavy detí o sociálnej štrukturácii 
spoločnosti, v ktorej sa pohybujú (napr. obľúbená hra na školu).

 V tomto smere (D. Bittnerová, 2005, s. 495) môžu hry fungovať:
1)  ako akty, ktoré nereflektujú sociálnu štruktúru hernej skupiny,
2)  ako akty, ktoré naopak zohľadňujú spoločenské pozície hráčov, či dokonca
3)  ako akty, ktoré spoločenské pozície nastoľujú alebo posúvajú. Hra sa teda 

môže stať nielen nástrojom na zviditeľnenie sociálnych väzieb, ale zároveň 
i nástrojom k ich vymedzeniu a presadeniu. Deti preto disponujú batériami 
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hier, ktoré im umožňujú upozorniť na seba, zmerať si sily s druhými, za-
žiť spoločnú účasť na akcii, vyskúšať si lojálnosť voči skupine, či spoznať 
pocity odmietaného alebo naopak privilegovaného. Tieto hry sú však často 
diagnostikovaniu „skryté,“ to znamená deti ich využívajú bez prítomnosti 
dospelých.

HRA AKO pROjEKČNÁ mETóDA DIAgNOSTIKy

Hru môžeme zaradiť aj medzi špecifické produkty žiakov (detí), presnejšie 
analýzu činností, to znamená, že patrí medzi diagnostické postupy s problema-
tickým profilom. Na túto skutočnosť upozorňuje E.W. Kleber (1992, s. 229), 
keď konštatuje, že okrem pozorovania a rozhovoru je analýza produktov tretím 
pedagogicky prirodzeným spôsobom získavania diagnostických informácií. Pre-
pracované postupy v tejto oblasti však doteraz chýbajú. Pre tieto postupy diag-
nostiky, t. j. analýzu činností sa používa súbor prístupov, ktoré vychádzajú zo 
starších reformnopedagogických tradícií, ktoré majú holistický charakter, pri-
čom ich reprezentujú rozbor umeleckých činnosti a písomných produktov eseje, 
sloh. Pre všetky tieto činnosti a produkty je charakteristické, že sú zamera-
né na celkový vývin osobnosti a nie na individuálne rozdiely. Ďalším znakom 
je, že často a výrazne využívajú významy, to znamená, že diagnostické analýzy 
viac vypovedajú o význame, ktorý má pre autora, ako o samotnom producentovi

Príklad 3 (S. Hermochová, 2005, s.  35)
Hra na molekuly

Hra si vyžaduje väčší voľný priestor. Účastníci sa voľne pohybujú po miest-
nosti. Vedúci, najlepšie bubienkom, určuje tempo pohybu „atómov“ a potom vy-
voláva čísla, koľko atómov sa má spojiť do jednej molekuly. Len čo sa účastníci 
spoja, zavelí vedúci „rozpad“ molekúl a hra pokračuje. Možno hrať i súťaživo 
– pokiaľ niektorý z hráčov nenájde do počtu partnera, vypadáva z hry. Hráči 
rýchlo strácajú obavy z dotyku s inými a hra má rýchly spád.

Hra na molekuly patrí k hrám „na rozohriatie.“ Tieto hry pomáhajú prekonať 
obavy a bariéry zo spoločných aktivít a súčasne pomáhajú vytvárať vhodnú at-
mosféru pre ďalšie činnosti. Je to typický znak týchto diagnostických postupov, 
ktorým sa odlišujú od iných diagnostických metód. Súčasne je to hra, v ktorej sa 
prejavujú (nepriamo) aj sociálne preferencie.

Práca s významami je typická pre celú skupinu projekčných metód. Projekč-
né metódy (J. Hendl, 1999, s. 102) sa používajú ako „... zastrešujúci termín 
pre akúkoľvek procedúru, navrhnutú na získanie informácií o vnútorných 
pohľadoch subjektu tým, že sa mu dá možnosť odpovedať na dopredu neod-
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hadnuteľným spôsobom na stimul, ktorý je určený neštruktúrovanými alebo 
dvojzmyselnými objektmi.“

Príklad 4 (S. Hermochová, 2005, s. 71)
Interview

Skupina sedí v kruhu. Traja účastníci sa dohodnú na jednej osobe z prítom-
ných (eventuálne na osobe, ktorú všetci dobre poznajú). Ostatní kladú také otáz-
ky, pomocou ktorých sa pokúšajú identifikovať, o koho ide. Pýtajú sa na záujmy, 
zvyklosti i detaily vzhľadu a podobne. Kto prvý uhádne popisovaného človeka, 
zvolí si dvoch partnerov a opäť sa dohodnú na niekom, koho dobre poznajú, aby 
mohli s istotou odpovedať.

Ako uvádza J. Pelikán (1998, s. 183), názov projekčná technika pochádza od 
psychológa L. K. Frankla, ktorý ju definoval ako metódu výskumu osobnosti, 
konfrontujúcu skúmaného jedinca s určitou situáciou, v ktorej bude odpovedať 
podľa významu, ktorý táto situácia pre neho má, a podľa toho, čo cíti počas tejto 
odpovede. Základ projekčnej techniky je daný tým, že u skúmanej osoby vyvo-
láva rôzne reakcie, ktorými táto osoba vyjadruje dojmy zo svojho subjektívneho 
sveta.

Z hľadiska hry chápeme (D. Trpišovská, 1997, s. 21) projekčné metódy tým-
to spôsobom. V neanalytickom chápaní je projekcia procesom, v ktorom diag-
nostikovaná osoba premieta obsahy svojich duševných procesov navonok mimo 
seba, pripisuje ich alebo vidí v iných osobách, zvieratách, rastlinách, predme-
toch alebo dejoch. Projekcia v projekčných testoch sa chápe ak proces vnímania 
objektívneho stimulu v zhode s osobnými záujmami, prianiami, strachmi alebo 
očakávaniami. Projekčné metódy sú také techniky, pri ktorých sa subjektu pre-
zentuje mnohoznačný, neštruktúrovaný podnetový materiál, pri štrukturácii a in-
terpretácii týchto podnetov subjekt premieta do odpovedí svoje vnútorné stavy, 
potreby, motívy a impulzy.

Príklad 5 (A. Hickson, 2000, s. 118)
Rodičovský večierok (identifikácia postojov)

Čas: 30 minút.
Pomôcky a príprava: žiadne.
Pravidlá hry: Hráči zaujmú rolu jedného zo svojich rodičov a spoločne uspo-

riadajú večierok. Všetci nadväzujú kontakty s ďalšími hosťami a hovoria o „svo-
jich“ deťoch. Je dôležité, aby mal každý príležitosť hovoriť o „svojich“ deťoch. 
Je dôležité, aby mal každý príležitosť hovoriť a počúvať. Po niekoľkých minútach 
sa hráči posadia do kruhu a budú postupne hovoriť, o tom, čo objavili.

Obmeny: Miesto roly rodiča môžu hráči „obsadiť“ rolu úradníka, vedúceho 
alebo učiteľa.
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Týmto postupom získavame informácie o prežívaní detí, pričom základný 
zámer je „skrytý“ v hre.

Ďalším dôležitým znakom hry je, že ju môžeme zaradiť (J. Švancara, 1980, 
s. 103) k expresívnym metódam (dieťa je vystavené takej podnetovej situácii, 
v ktorej možno dobre hodnotiť ako charakteristický štýl sebavyjadrovania, tak 
i plán a výsledok expresívnej aktivity).

Príklad 6 (S. Hermochová, 1994, s. 46-47).
Ako vidím sám seba

Cieľ: poznanie vlastného a cudzieho pohľadu na seba.
Vek: od 10 rokov.
Čas: asi 40 minút.
Pomôcky: pre každého dve kartičky a ceruzka.
Opis cvičenia: Na jednu kartičku dajú deti nadpis „Ako vidím sám seba“ 

a na druhú „Ako ma vidia ostatní.“ Na kartičku „Ako vidím sám seba“ napíšu 
päť viet, ktoré vyjadrujú ich vlastnosti a charakteristické rysy správania, napr. 
„Dodržujem sľuby,“ „Nerád sa zoznamujem s cudzími ľuďmi“ a podobne. Na 
druhú kartičku napíšu predpokladané názory druhých na svoju osobu: „Iní si 
myslia, že som lakomá,“ „Ostatní si myslia, že som spravodlivý človek“ a po-
dobne. Kartičky sa nepodpisujú.

Čas: 15 minút.
Deti sa rozdelia do skupín po šiestich. Kartičky sa premiešajú a potom sa 

náhodne vyťahujú a predčítavajú, najskôr „Ako vidím sám seba.“ Skupina háda, 
kto je autorom. Kto tipuje, uvádza i dôvody svojho tipovania. Keď už všetci tipo-
vali, nechá sa dieťa spoznať.

V druhom kole sa pracuje s kartičkou „Ak ma vidia druhí.“ Tú však každý po-
loží pred seba a ostatní sa vyjadrujú k tomu, či so zapísanými výrokmi súhlasia.

Pre projektívne techniky je charakteristické, že nie sú viazané na prísne 
pravidlá, ako napr. testy. Sú to pružné postupy, ktoré sú „individuálne preží-
vané,“ a to tak pri ich prezentácii, ako aj pri vyhodnocovaní.

Efektivita týchto postupov (S. Hermochová, 2005, s. 23) je problematická, 
pretože „... je nesmierne obťažné dokázať, že využitie daných postupov v práci 
so skupinou prinieslo očakávaný efekt, napr. viedlo k zlepšeniu komunikácie 
medzi členmi skupiny , či určitá hra niečo zmení. I keď členovia skupín často 
uvádzajú, že sa zmenila skupinová atmosféra, že ten alebo onen člen skupiny 
si zlepšil niektorú zo sociálnych zručností, o ktorej sa domnieval, že v nej má 
slabinu, ide väčšinou o subjektívne výpovede, len ťažko dokázateľné: ako mož-
no kvantifikovať schopnosť sociálnej percepcie pred a po rozbehnutom cvičení, 
a nedošlo by k zmene, i keby sa cvičenie nekonalo.“

Na strane druhej majú aj určité výhody. Ako uvádza J. Pelikán (1998, s. 183), 
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„prednosťou tohto prístupu je ... skutočnosť, že pomocou projekčných techník 
sa ... naskytá možnosť poznať hlbšie nielen niektoré stránky osobnosti, ako napr. 
pri testoch, ale celú osobnosť. Výhodou je i skutočnosť, že projekčné metódy 
vôbec nepripomínajú, že ide o diagnostiku, ... ale navodzujú uvoľnenejšiu at-
mosféru, pretože pokusná osoba nevie, čo je diagnostikom sledované a správa sa 
väčšinou omnoho prirodzenejšie, než pri použití iných techník. Táto skutočnosť 
vytvára lepšie podmienky pre zamedzenie predstierania a vedomého skreslenia 
výpovede o sebe.“

Uvedené skutočnosti naznačujú, že využitie hry v diagnostike je značne 
komplikované, presnejšie povedané, dramatika je veľkou časťou diagnostiky ig-
norovaná, resp. menšia časť ju považuje za svoje „tajomstvo,“ to znamená, že 
„pozná“ jej využitie, ktoré ostatní nedokážu pochopiť. Tento rozporný postoj je 
dôsledkom  viacerých skutočností.

1) Nízka „prezentnosť“ diagnostikovania. Túto skutočnosť vymedzila S. 
Koťátková (1999, s. 407) pri charakteristike dramatickej výchovy nasledujúcim 
spôsobom: „Diagnostické rozpoznávanie sa môže  uskutočniť v diskusii, pros-
tredníctvom spoločného prežívania, vyhodnotením postoja či pozorovaním vý-
raznej zmeny emotivity, ktorá súvisí s prežívaním danej situácie. Takto chápaná 
diagnostika nie je cieľom dramatickej výchovy ako predmetu, nie je cieľom ani 
jednotlivých hier a situácií. Dramatická výchova nie je vo svojich cieľoch činnosť 
smerujúca k zisťovaniu prejavov a príznakov odlišností žiaka, k odhaľovaniu ich 
príčin a k voľbe metód vedúcich k ich náprave. Ak budeme diagnostiku chápať 
ako zvýšenú vnímavosť učiteľa, ktorá analyzuje správanie žiaka a smeruje tak 
k jeho hlbšiemu poznaniu s následnou voľbou adekvátneho prístupu, tak takto 
formulovaná diagnostika nestojí v protiklade k princípom dramatickej výchovy.“ 
Diagnostikovanie teda vystupuje ako akýsi doplnok iných činností, súvisia-
cich s hrou, ako sú dramatická výchova alebo terapia. Tým sa výrazne zaisťuje 
využiteľnosť hry ako diagnostickej metódy len na niektoré oblasti života žiaka.

Príklad 7 (S. Hermochová, 2005, s. 45)
Dom – strom – pes

Príprava: hárky papiera a ceruzky.
Ide o vznikajúce cvičenie, ktoré sa však pre svoju atraktivitu značne rozšírilo, 

a tým do určitej miery oslabilo.
Účastníci sedia vo dvojiciach naproti sebe pri stoloch. Medzi nimi leží hárok 

papiera a ceruzka. Úloha, ktorá majú splniť, spočíva v tom, že nakreslia spolu 
jednou ceruzkou dom, strom a psa a to bez akejkoľvek verbálnej dohody a komu-
nikácie. Potom svoj výtvor podpíšu.

Pre individuálnu analýzu postačuje jedna kresba, z hľadiska prehĺbeného se-
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bapoznania a vzájomného poznania je vhodné, aby každý kreslil s každým a ver-
bálna reflexia nasledovala až po ukončení všetkých kresieb. V každom prípade 
má každá dvojica dostať príležitosť detailne porozprávať o svojom obrázku a za-
myslieť sa nad tým,, kto viedol, či mali obaja možnosť uplatniť sa, či nastali kon-
flikty, ako boli zvládnuté. Niektoré fázy procesu sú zhmotnené v samotnej kresbe, 
napr. silnejší tlak na ceruzku, nepravidelné kľukaté čiary. Pri rozhovore ide o to, 
ku komu bola kresba orientovaná, kto držal ceruzku dole a kto hore atď.

Príklad 8 (H. Gudjons, 1990, s. 60)
Detektor lží

Cieľ: Spoznanie žiakov prostredníctvom základných osobných informácií. 
Základný feed back skupiny na základe prvých dojmov.

Vek: + 15 rokov.
Priebeh: 
A. Skupina, ak je to potrebné, sa rozdelí na podskupiny s maximálne 8 členmi. 

Každý dostane papier a ceruzku. Moderátor požiada účastníkov o odpovede na 
nasledujúce otázky. Jednu z nich je potrebné zodpovedať nepravdivo, to zname-
ná ako „lož.“ Je jedno, ktorá z nich to bude.
1.  Ktorý je môj najobľúbenejší televízny program?
2.  Kto je môj idol? (variant: Čo bola moja najobľúbenejšia hra, keď som bol/

bola malý/malá?)
3.  Akému druhu stromu sa najviac podobám?
4.  S čím sa najradšej zaoberám vo  voľnom čase?

B. Jeden po druhom prečítajú (pomaly) členovia skupiny každú otázku a od-
povede. Potom, čo všetci členovia zodpovedajú otázky, priznané sú vymyslené 
odpovede.

C. Na záver zodpovie každý nasledujúce neukončené vety:
„Osoba alebo odpoveď, ktorá ma najviac prekvapila, bola ...“
„Osoba, ktorú som najlepšie spoznal, bola ...“
„Osoba, ktorá sa mi najviac podobá, je ...“
„Osoba, ktorá vo mne vyvolala najviac zvedavosti, je ...“
Čas: 40 – 60 minút.
Uvedený príklad jasne demonštruje, že hra môže priniesť veľké množstvo 

relevantných diagnostických údajov. Tieto sú však „prekryté“ prežívaním hry. 
Emocionálne prežívanie situácie však prináša aj vysokú pravdepodobnosť skres-
lenia údajov, to znamená, že validita a reliabilita takýchto nástrojov je nepresná 
a kolíše v jednotlivých situáciách.

2) Ako registrovať javy v terapii a iných aktivitách. Podľa K. Majzláno-
vej (1999, s. 412), určitá problémovosť merania zmien v správaní a v prežívaní, 
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v nadväznosti na obtiažnosť zachytenia uvedených javov v priebehu dramatote-
rapie, i po jej skončení, ako aj možná negatívna odozva klientov, pri využíva-
ní výskumných techník, narušenie kontinuity dramatoterapeutických procesov, 
vyvoláva v polemike výskumu áno, či nie, prinajmenšom určitú zdržanlivosť. 
Podobne je tomu aj vo svete, kde mnohí profesionáli dramatoterapeuti pôsobiaci 
v rôznych oblastiach (klinickej, výchovy) sa domnievajú, že meranie a hodno-
tenie je ťažké zlúčiť s terapiou, s klientovou etikou, ako aj s rolu dramatotera-
peuta. Zvlášť sa to týka divadelného modelu dramatoterapie, ktorý si vyžaduje 
empatického facilitátora a kde vsúvanie výskumných techník by kontinuálny 
proces smerujúci k produktu mohlo istým spôsobom nabúrať, zdržať a podobne. 
Znamená to, že hra môže prinášať cenné informácie, ale absentuje vzťah k diag-
nostikovaniu (procesu poznávania dieťaťa a jeho prežívania). Nedoriešenou je 
najmä otázka registrácie.

3) Snáď najproblematickejším je významový posun terapie namiesto vý-
chovy. Herní špecialisti sú predovšetkým terapeuti, to znamená osoby, ktoré 
sú bezradné voči javom výchovy a hlavne normám. Podľa O. Specka (1991,  
s. 208) sa prejavuje nasledujúca tendencia: „Ako zvlášť nápadný sa prejavuje 
posun od výchovných k terapeutickým významovým a činnostným konceptom. 
Zo zlého dieťaťa sa stáva neurotické, narušené, nápadné dieťa ..., to znamená, že 
výchova je vytláčaná z výchovných postupov, čo vedie k tendenčnému nahrade-
niu morálnych kategórií medicínskym diagnostikovaním, posúdením a terapiou. 
Nárastom profesionalizácie a špecializácie sa však v týchto postulátoch objavujú 
ťažkosti. Rozhodujúci podiel získavajú terapeuti a tým aj z arogancie a naivity 
vytvorený odpor voči výchovným praktikám. Takéto ťažisko smeruje k tomu, 
že rodičia považujú „terapiu“ pre svoje dieťa za normálnu súčasť modernej vý-
chovy detí.“ Pre nás to znamená, že terapeuti so svojimi „hókus – pókusmi“ bez 
akéhokoľvek zdôvodnenia určujú, čo je pre dieťa dobré, čo mu pomáha a po-
dobne. Že pri tom absentujú normy nie je dôležité. Dôležitou sa stáva „činnosť,“ 
to znamená, stačí sa zúčastniť. Objavuje sa alibistický model pôsobenia, keď 
jedinou hodnotou je účasť na hrách, terapii a podobne. Rozhodujúce je, aby tieto 
aktivity boli atraktívne, zábavné a podobne. Tým sa odlišujú od výchovy s jej 
možnosťou kontroly výsledkov.

ROLOVÉ HRy

Hra využíva paradivadelný model, to znamená divadlo, ktoré nie je určené 
na predvádzanie publiku. Aktéri hry hrajú pre seba, vlastné potešenie, nie je 
to inscenácia pre druhých, t. j. cudzie publikum. Hrá sa v neprítomnosti publika.
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Tradičná definícia sociálnej roly vychádza z chápania divadla. E. Goffman 
(1999, s. 21-22) prirovnáva sociálne aktivity k účinkujúcim hercom. „Interak-
ciu (t. j. interakciu tvárou v tvár) je možné definovať ako vplyv jednotlivcov 
na činy iných, v ich bezprostrednej fyzickej prítomnosti. Tento vplyv je však 
vzájomný. „Stretnutie“  možno definovať ako celkovú interakciu, k nej pri-
chádza počas akejkoľvek príležitosti, pri ktorej je neustále prítomný súbor jed-
notlivcov. „Predstavenie“, čiže herecký výkon možno definovať ako celkovú 
aktivitu jedného účastníka pri konkrétnej príležitosti, ktorej účelom je urobiť 
dojem na ktoréhokoľvek z ostatných účastníkov. Ak vyčleníme konkrétneho 
účastníka i s jeho postavením ako základnú kontrastnú postavu, môžeme odka-
zovať na tých, ktorí prispievajú ďalšími výkonmi, ako na obecenstvo či spoluú-
častníkov. Dopredu stanovený vzorec správania, ktorý je predpokladaný počas 
predstavenia, ktorý môže byť prezentovaný i pri iných príležitostiach, môžeme 
nazvať „rolou“ alebo „úlohou.“ Tieto situačné termíny  ľahko možno uviesť do 
súvislosti s všeobecnými štrukturálnymi fenoménmi. Keď jedinec alebo herec 
hrá rovnakú úlohu pred rovnakým obecenstvom pri rôznych príležitostiach, je 
pravdepodobné, že vznikne spoločenský vzťah. Pokiaľ definujeme spoločenskú 
rolu ako dramatické stvárnenie práv a povinností viazaných na dané pred-
stavenie, môžeme povedať, že spoločenská rola bude zahŕňať jednu alebo viac 
čiastkových rôl a každú z týchto čiastkových rôl môže účinkujúci predvádzať pri 
viacerých príležitostiach ...“

Sociálne roly, ich „prehrávanie“ diagnostikovanou osobou nám umožňuje 
špecifické poznávanie osobnosti alebo skupiny.

Ako uvádza M. Valenta (2001, s. 55), pojem rola sa používa „... na označenie 
správania, ktoré očakávame od držiteľa konkrétneho spoločenského statusu ... 
Spoločenský status možno rozdeliť na askriptívny (pripísaný, ktorý je nám daný 
narodením (vek, pohlavie, príbuzenstvo ...), a status získaný. Zatiaľ čo askriptív-
ny status je vo väčšine prípadov nevyhnutný a kvantitatívne značne limitovaný, 
počet získaných statusov s vývinom ... narastá.“

Pre diagnostiku je dôležité bežné chápanie statusu, t. j. také, ako ho chápe 
verejnosť. Tu môžeme rozlíšiť (M. Valent, 2001, . 56) sociálnu rolu:
–  ako systém očakávaní (očakávané správanie), ktoré v sociálnom svete obklo-

puje toho, kto ich nositeľom, tie očakávania majú písanú (pravidlá, predpisy 
atď.), či nepísanú podobu (tradované normy, komunikáciou prejavené očaká-
vania a podobne);

–  ako súbor vonkajších prejavov správania a konania jedinca (rolové správanie 
policajta pri udeľovaní  pokuty a podobne);

–  ako vnútorný model, vnútornú predstavu jedinca o výkone určitej roly. Práve 
tento posledný aspekt je pre diagnostiku najdôležitejší.
Z hľadiska diagnostiky môže byť „výkon“ (presnejšie performácia) sociálnej 
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roly aktuálne vyjadrený štyrmi podobami (S. Koťátková, 1998, s. 17). Nositeľ 
sa môže správať:
1)  ako musí = nutné správanie,
2)  ako sa má = žiaduce správanie,
3)  ako sa môže = prípustné správanie,
4)  ako sa nesmie = neprípustné správanie.

Toto rozlíšenie je pri rolových hrách hlavným kľúčom (normou) pre interpre-
táciu. Problémom je silnejúca individuácia morálnych noriem, to znamená, že 
spoločnosť je čoraz viac pripravená prijímať (tolerovať) aj správanie nezodpo-
vedajúce normám.

Z hľadiska „hrania rolí“ rozlišujeme tri základné typy rolových hier (J. Va-
lenta, 1997, s. 159):
1. Simulácia (predstavenie, pretvárka) – „hraničný“ typ rolovej hry, kde de fak-

to aktéri hrajú seba, ale v okolnostiach, v ktorých som ja „akoby.“
2.  Alternácia (zmena), je postup, keď hráč už preberá rolu inej osoby, hrá určitý 

status, postoj, sociálnu rolu bez ohľadu na svoje ja.
3.  Charakterizácia (podanie povahopisu) je hlbšie spracovanie alternatívneho 

typu – podrobné spracovanie postavy.
V hrách sa však  často prelínajú rôzne spôsoby hrania sociálnych rôl.

Príklad 9 (H. Gudjons, 1990, s. 134).
Skúška sebaistoty

Cieľ: Porovnanie sebaistoty vo vystupovaní/správaní v bežnom živote 
a v skupine.

Priebeh: Skupina postaví svoje stoličky do radu, pričom je toľko stoličiek ako 
hráčov. Miesta sa označia číslami od prvého až po posledné. Každý účastník si 
vyberie stoličku, pričom kritériom je téza: Ak 1 miesto znamená najväčšiu istotu 
vo vystupovaní a posledné miesto najväčšiu neistotu, pričom miesta medzi nimi 
zodpovedajú rozdeleniu medzi týmito pólmi, na ktoré miesto by si sadol po zre-
lej úvahe? Účastníci hry majú dostatok času pre svoje rozhodnutie, prípadne si 
môžu miesto vyskúšať a potom svoje rozhodnutie korigovať. Keď si každý účast-
ník vybral svoje miesto, začne druhé kolo.

Otázka teraz znie: S akou istotou sa cítim v tejto skupine? Hráči si znovu 
zvolia miesta. Ak by si zvolili viacerí hráči rovnaké miesto, tak sa to akceptuje. 
Pri vyhodnocovaní sa to však zdôvodňuje.

Čas: 15 – 30 minút.
Počet hráčov: 8 – 15.
Vyhodnotenie: S „akou istotou“ sa vyberá miesto sebaistoty? Vyskytuje sa 

väčšia koncentrácia na niektorých miestach? Sú si títo účastníci skutočne po-
dobní? Sú rozdiely medzi istotou v bežnom živote a v skupine, prečo je to tak?
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Uvedený príklad dokumentuje možnosti hry pri nahradení iných diagnostic-
kých postupov. Napríklad „akčnosť“ hry na sebaistotu v porovnaní s tradičnými 
dotazníkovými metódami zisťovania triednej klímy. Hra umožňuje „ohmatanie“ 
vlastných pocitov, pričom nie sú limitované štruktúrovanými otázkami dotazníka.

Príklad 10 (H. Gudjons, 1990, s. 122).
Kôš s ovocím

Cieľ: Uvedomenie si vlastných pocitov v skupine. Zistenie vzťahov v skupine.
Priebeh: Účastníci sú požiadaní, aby si sadli a uvoľnili sa, pretože sa zúčast-

nia cvičenia predstáv a fantázie. Oči majú zavreté. Každý si má predstaviť, že 
skupina sa premenila na kôš s rôznymi druhmi  ovocia. Každý sa sústredí, má 
dostatok času, na presnú predstavu tohto obrazu. Čo je v koši? Aké ovocie, resp. 
jeho časť predstavujem ja? Kde som uložený/uložená? Ako to vyzerá okolo mňa? 
Som utláčaný, ležím v strede, na vrchu, na okraji, čo cítim ako ovocie? Každý má 
dostatok času na vytvorení predstavy. Kto už má presný obraz môže otvoriť oči.

Na záver každý popíše, ako  vyzerala jeho fantázia.
Čas: 10 – 20 minút v skupine 8 – 12 účastníkov.
Diagnostické hry môžu mať aj zložitú štruktúru, ktorá umožňuje postihnutie 

viacerých aspektov individuálneho chápania sociálnych rolí, spolupráce, resp. 
kontraverzií účastníkov.

Príklad 11 (H. Gudjons, 1990, s. 195).
Záchranný čln 

Cieľ: Simulovať a analyzovať procesy v skupine. Presadzovanie sa, vytvára-
nie koalícií, charakteristika sociálnej roly.

Priebeh: Skupina je vyzvaná, aby sa zúčastnila „rozhodovacej hry,“ založe-
nej na nasledujúcej situácii. V záchrannom člne sa po potopení lode zachránilo 
niekoľko ľudí. More je však rozbúrené a hrozí, že záchranný čln sa potopí, preto-
že je v ňom priveľa ľudí. Minimálne jeden musí so záchranným kolesom opustiť 
čln. Žiaľ, neexistuje možnosť pripevniť záchranné koleso k lodi. Osud toho, kto 
čln opustí je teda neistý.

Rozdelia sa roly (podľa účastníkov): žiak, učiteľka, športovec, podnikateľ, 
známy spisovateľ, stolár, penzionovaný člen vlády, žena v domácnosti, zdravotná 
sestra (ďalšie roly sa dopĺňajú podľa potreby). Skupina má čas 30minút aby sa 
rozhodla. Inak sa čln potopí a všetci sa utopia. Táto podmienka je dôležitá, pre-
tože sa ľahko môže stať, že účastníci sa vyhnú rozhodnutiu.

Varianty:
1.  Rozhodnutie musí byť prijaté jednohlasne.
2.  Rozhoduje sa postupne, výroky zaznamenáva pozorovateľ – zapisovateľ.

Čas: 60 minút a viac. Skupina má 8 – 16 účastníkov a pozorovateľa.
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Vyhodnocovací návod – otázky:
a)  Kto sa chopil iniciatívy, kto prevzal rozhodovaciu rolu?
b)  Kto predovšetkým útočil na iných, kto sa predovšetkým bránil? Ako sa preja-

vovalo, keď bol vytváraný tlak?
c)  Kto sprostredkoval, zhŕňal (sumarizoval) závery, usporiadaval?
d)  Aké koalície vznikali, kto sa spájal s kým, kto hľadal a kto našiel spojencov?
e)  Aký bol pomer medzi emocionalitou a vecnými zdôvodneniami?
f)  Aké dôvody a kritériá boli vyjadrené a uznané?
g)  Objavili sa pokusy, vyhnúť sa rozhodnutiu, nájsť kompromisy?
h)  Aká bola kvalita rozhodovania: presvedčivá pre všetkých alebo z časových, 

resp. mocenských dôvodov jednostranná?
ch) Ako zúžene alebo rozsiahlo bola rola vysvetlená? Kto prispel málom, kto viac 

k vysvetleniu?
i)  Ako sa prejavovali účastníci mimikou, gestikou a inými neverbálnymi prejav-

mi?
Komplexnosť tejto hry nepostihuje „prvoplánovo“ len hodnoty, ale je primár-

ne zameraná na dynamiku sociálnej skupiny. Spĺňa tak viacero diagnostických 
zámerov, pričom sú na seba úzko naviazané.

Príklad 12 (J. Králová, 2002, s. 42-43)
Konflikty v živote

Cieľ: Zisťovanie konfliktných zón a miera ich konfliktnosti. Pokiaľ túto tech-
niku zadávame rodičom, nechávame ju vyplniť dvakrát. Najprv z pohľadu „Ako 
sa on pozerá na konflikty svojho potomka a potom má formulár vyplniť tak, ako 
si myslí, ž by ho vyplnil potomok.

Pomôcky: Papier A4, ceruzka, guma.
Inštrukcia 1: „Do príslušnej kolonky napíšete príslušnú známku 1, 2, 3 – ako 

je to uvedené v záhlaví listu, podľa toho, akú reakciu vaše správanie vyvolá-
va u danej osoby. Ak niektorá osoba vo vašom živote chýba, príslušnú kolonku 
vynechajte. Pokiaľ potrebujete rozšíriť počet ľudí, tak ich dopíšte do voľných 
koloniek. V prípade, že máte viac súrodencov, priateľov, učiteľov, ktorých sa 
vaše problémy týkajú, uveďte vždy meno danej osoby. Ak máte ťažkosti, konflikty, 
problémy v oblastiach, ktoré tu nie sú uvedené, doplňte ich.“

Inštrukcia 2: (Po vyplnení predlohy).
„Vypíšte tri okruhy konfliktov, s ktorými by ste rád niečo urobil. Pokiaľ je to 

možné, zoraďte ich podľa dôležitosti. Na prvé miesto dajte ten, ktorý je pre vás 
najdôležitejší, ktorý vám spôsobuje najviac starostí, prípadne s ktorou osobou sa 
najčastejšie do daného konflitu dostávate.“
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Hodnotenie:
1 – danej osobe moje správanie nevadí
2 – daná osoba sa pre toto moje správanie hnevá, ale dá sa to zniesť
3 – daná osoba sa pre toto moje správanie veľmi hnevá, vadí jej to, dáva mi to 

najavo, karhá ma, niekedy ma i tresce.

matka otec brat sestra kama-
rát/ka

starý 
otec

stará 
mama

učiteľ

Sledovanie 
televízie

Účes

Obliekanie

Priatelia

Pomoc pri 
domácich 
prácach

Poriadok  
v mojej izbe

Výsledky 
v škole

Moje ná-
zory

Ako trávim 
voľno

Moje celko-
vé správanie

Pri analýze uvedených príkladov hier, je zrejmé, že mnohé z nich nadobúdajú 
aspoň čiastočne podobu exploračných techník. Vytvárajú podnety na vyjadrenie 
voľných emocionálnych výpovedí o svojom prežívaní, resp. názoroch na svoje 
prostredie.

Predchádzajúce herné aktivity sú vždy výsledkom iniciatív diagnostika (ani-
mátora, vedúceho, terapeuta. No toto nie je jediný možný zdroj informácií. Tieto 
môžeme získať aj pozorovaním a hodnotením spontánnych hrových aktivít 
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detí (žiakov). Ide o sledovanie hier, ktoré iniciujú samotní žiaci, na ktorých vzni-
ku a priebehu sa diagnostik nezúčastňuje. Je len ich pasívnym registrátorom, bez 
akejkoľvek možnosti do hry zasiahnuť.

Možnosti diagnostického využitia voľných hrových aktivít sú však značne 
obmedzené, stretnutie s nimi je vecou náhody, pričom limity majú značne pre-
menlivý charakter. Špecifickým aspektom sú genderové rozdiely, pričom o ich 
detailnom fungovaní máme len povrchné predstavy.

Pri spontánnych hrových aktivitách ide o pozorovanie hier detí (školákov), 
ktorí sa hrajú bez účasti (dozoru) dospelých. Dospelý je deťmi, osemročnými 
a staršími, chápaný ako nekompetentná osoba, ktorá nepozná „pravidlá“ a nie 
je schopná hrať sa. Naopak, deti mladšie ako osemročné si prítomnosť a účasť 
dospelých vysoko cenia. Iným aspektom je „nevhodnosť“ dospelého, ktorý by 
hru „cenzúroval,“ alebo inak ovplyvňoval. To je hlavná príčina skutočnosti, že 
takéto hry detí sa dajú len ťažko diagnosticky využiť. Keďže deti sa snažia svoje 
hry pred dospelými „skryť,“ sú len v minimálnom rozsahu, aj to len výberovo 
(náhodne), prístupné diagnostickému monitorovaniu.

Podľa R. Cailloisa (D. Bittnerová, 2005, s. 496-498) môžeme hry rozdeliť do 
štyroch skupín:
1)  Agón – zápas. Pre tento typ hry je charakteristická ctižiadosť hráča zvíťaziť 

vďaka vlastným schopnostiam v súťaži, ktorá má vlastné pravidlá. Umožňu-
je porovnávanie jednotlivých hráčov, cieľom je získanie prestíže. Príkladom 
môžu byť naháňačky, skákanie gumy, guľovanie atď.

2)  Alea – náhoda. Tu nie sú dôležité schopnosti, ale výrok osudu. Ako komu 
„idú“ karty, ako sa na koho usmialo šťastie. Príkladom je hra „Papier – kameň 
– nožnice.“ Z diagnostického hľadiska sú dôležité reakcie detí na priaznivý, 
resp. nepriaznivý osud, prijímanie prehry.

3)  Mimikry – predstieranie. Je to typická hra na niečo, na určitú situáciu. Sú to 
hry na školu, rodinu, políciu a podobne.

4)  Ilinx – závrať. Vyvolávajúca akési opojenie, stav mimoriadneho napätia  
– závrať. Prejavuje sa najmä pri „zmiešaných“ hrách chlapcov a dievčat od 
určitého veku. 

Tieto hrové aktivity síce najlepšie zodpovedajú chápaniu diagnostickej situ-
ácie, to znamená produkcii koncentrovaných prejavov správania, vyvolaných 
špecifickým prostredím a sociálnou štruktúrou účastníkov. Problémom sú mož-
nosti pozorovania detí, t. j. deti nechcú dospelých „svedkov“ svojich hrových 
aktivít. Ďalšou skutočnosťou je, že znalosť detských kultúr (O. Kaščák, 2008, 
s. 105 a nasl.) nezodpovedá súčasnej realite. Interpretácia hry je tak poznačená 
adultnými očakávaniami, resp. bezradnosťou.
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ZÁVERy

Pri celkovom hodnotení diagnostického využitia hier narážame na niekoľko 
problémov:
1)  Absentuje súbor (repertoár, manuál) hier s presnými inštrukciami a tým aj 

stabilným priebehom. Rovnako to platí pre normy na vyhodnocovanie. Hry 
zostávajú neštandardnými (voľnými) postupmi so značnou nepresnosťou 
svojho využitia.

2) Herní „špecialisti“ sa pri využívaní hier opierajú o svoje skúsenosti. Autor-
stvo hier je neznáme (anonymné), to znamená, že sa „dedia“ v podobe, v akej 
bol s nimi diagnostik zoznámený, resp. či prešiel špecifickým výcvikom.

3)  Absentuje hlavne diagnostický rozmer hier, sú to nástroje primárne slúžiace 
iným funkciám – reedukácii, výcviku, zábave a podobne. Chýba špecifikácia 
pre jednotlivé obdobia, resp. špecifiká podľa pohlavia.

4)  Osobitným problémom je rýchla premena sveta detí, a tým aj zmeny reperto-
áru hier, najmä vplyvom médií, reklamy a herného priemyslu. Čoraz výraz-
nejšie sa presadzuje tendencia exploatovať atraktívne aktivity ako sú outdo-
orové hry, bez zdôvodnenia ich využitia.

Pri celkovom pohľade na hru ako diagnostický postup platí, že ide o metódu 
s holistickým charakterom a výlučne kvalitatívnym hodnotením. Absentuje de-
finovanie štandardných podmienok, jasných pokynov i vyhodnocovacích postu-
pov. Ich využívanie je preto obmedzené a limitované prístupom a skúsenosťami 
ich používateľov. Tieto skutočnosti spôsobujú, že hry nezískavajú také postave-
nie, ktoré by si v diagnostickom poznávaní zaslúžili.

Východiskom z tohto „neprepracovaného“ stavu by bolo vytvorenie štandar-
dizovanej metodiky diagnostických postupov, ktorá by obsahovala nielen reper-
toár hier, ale aj normy na vyhodnocovanie a interpretáciu hrových činností. Tým 
by sa mohli hrové činnosti zaradiť medzi  štandardný repertoár diagnostických 
metód, prípadne dopĺňať kvantitatívne orientované stratégie.
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SUmmARy

The topic of this study is the usage of games as a diagnostic method. The uncertainty 
of this qualitative approach causes, that the game usage is considerably limited. The 
primary therapeutic functions prevail.
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OSOBNOSŤ A  AUTORITA VÝcHOVNÉHO pORADcU
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Anotácia: V príspevku autorka charakterizuje osobnosť výchovného poradcu v zmysle zvyšova-
nia jeho autority v prostredí školy. Zaoberá sa problematikou podmienok poradenského procesu, 
komunikácie poradcu s klientmi, etickými zásadami práce poradcu i syndrómom vyhorenia a jeho 
prevenciou. 

Kľúčové slová: výchovný poradca, podmienky poradenského procesu, komunikácia, syndróm 
vyhorenia, autorita. 

1.  mIESTO VÝcHOVNÉHO pORADcU V SySTÉmE  
šKOLSKÉHO pORADENSTVA 

Pedagogicko-psychologické poradenstvo podľa Zákona o výchove a vzdelá-
vaní č. 245/2008 zahŕňa činnosť poradcov v centrách pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a prevencie a v centrách špeciálnopedagogického poradenstva 
a v prostredí základných a stredných škôl. Výchovné a psychologické poraden-
stvo poskytuje tieto služby:    
1.  Výchovné (pedagogické) poradenstvo – realizuje učiteľ, triedny učiteľ, vy-

chovávateľ v školskom klube, výchovný poradca, koordinátor prevencie, prí-
padne sa uvažuje o pozícii poradenského a školského pedagóga na školách 
(bez vyučovacej povinnosti). Pracujú pomocou pedagogickej diagnostiky  
a výchovno-pedagogických foriem intervencie (napr. metóda príkladovania, 
metóda cvičenia, nácvik, prevýchova, výučba, zážitkové učenie, prednášky, 
besedy so žiakmi, metódy prevencie a pod.).  

2.  Psychologické poradenstvo – realizuje školský psychológ pôsobiaci na škole 
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alebo poradenský psychológ z centra pedagogicko-psychologického pora-
denstva a prevencie pomocou psychologickej diagnostiky a psychologických 
foriem intervencie (napr. psychoterapia, sociálnopsychologický tréning).  

3.  Špeciálnopedagogické poradenstvo – realizuje špeciálny a liečebný pedagóg 
pôsobiaci v škole alebo v centre špeciálnopedagogického poradenstva po-
mocou špeciálno-pedagogickej diagnostiky a liečebnopedagogických foriem 
intervencie (napr. špeciálno-pedagogická reedukácia a psychagogika).

4.  Sociálne poradenstvo – realizuje sociálny pracovník a sociálny pedagóg pô-
sobiaci v škole alebo v centre pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie pomocou sociálnej diagnostiky a sociálnych foriem intervencie 
(napr. socioterapia, nácvik sociálnej komunikácie).  

Výchovný poradca je prvým stupňom školského poradenského systému, je to 
špeciálne vyškolený pedagóg školy, ktorý pomáha najmä žiakom pri problémoch 
s učením, pri voľbe povolania, vyhľadáva problémové deti a dáva odporúčania 
na návštevu centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Vý-
chovný poradca sa podieľa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti 
výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzultačných, 
metodických a iných súvisiacich činností. Ak je to potrebné a žiaduce, sprostred-
kuje nielen deťom, ale aj ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, 
sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby. Všetko toto koordinuje  
v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským psychológom, školským špeciál-
nym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

 Aby dokázal výchovný poradca kvalitne vykonávať poradenskú činnosť, 
musí byť adekvátne pripravený v problematike komunikácie s klientom, mal 
by poznať podmienky poradenského procesu a byť pripravený aj na situáciu 
vyhorenia, ktorá býva typická v pomáhajúcich profesiách. Na odbornosť a pro-
fesionalitu výchovného poradcu vplýva aj kvalita získaného vzdelania, osobné 
vlastnosti a odborná supervízia. Každý poradca by mal mať potrebné osobnostné 
vybavenie pre poradenskú činnosť a dostatok profesionálnych zručností a zna-
lostí. To vyžaduje ešte viac skvalitniť psychologickú, špeciálnopedagogickú, 
diagnostickú a poradenskú prípravu pri vzdelávaní výchovných poradcov. 

2. pODmIENKy pORADENSKÉHO pROcESU 

Poradenstvo je založené na vzťahu pomoci, pričom poradca má snahu podpo-
riť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie uplatnenie klienta, aby sa efektívnejšie orientoval 
vo svete a vyrovnával so životom. Poradenský proces má však určité zákonitosti 
týkajúce sa podmienok poradenského procesu, komunikácie medzi poradcom 
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a rôznymi typmi klientov i nárokov na osobnosť poradcu a jeho odbornosť, au-
toritu a profesionalitu. 

Poradenstvo nespočíva iba v udeľovaní rád, poskytovaní receptov, ktoré 
okamžite vyriešia všetky problémy. Mnohí klienti prichádzajú do poradne s ne-
primeranými očakávaniami, že poradca za nich všetko okamžite vyrieši.  A oni 
nebudú musieť do riešenia investovať čas, vlastnú prácu a námahu. Úlohou po-
radcu je už v prvej fáze kontaktu s klientom korigovať tieto neprimerané očaká-
vania a poskytnúť klientovi reálny pohľad na možnosti poradenstva a poradcu. 
Do poradenského procesu vstupujú rôzne skupiny klientov. Z hľadiska toho, 
kto ich poslal na vyšetrenie a do poradne, (Gabura, Pružinská, 1995) sú to:
–  spontánni klienti – vyhľadávajúci  poradenstvo z vlastného záujmu, sami po-

ciťujú potrebu riešiť problémy a sú vo väčšine prípadov ochotní spolupraco-
vať s poradcom, 

–  poslaní klienti rodičmi, či inými autoritami – návšteve klienta väčšinou pred-
chádza návšteva rodiča, ktorý referuje o základnom probléme, referencie 
môžu byť často skreslené alebo manipulačné, 

–  klienti poslaní z rôznych inštitúcií – zo školy, domova mládeže, sociálneho 
oddelenia úradu, úradu práce, súdu, zdravotníckeho zariadenia, atď.

Skrytý, otvorený, vedomý i nevedomý odpor, nedôvera sú bežnými kompli-
káciami poradenského procesu nielen pri poradenskej práci s deťmi, ale aj pri 
konzultáciách s rodičmi a kolegami, zvlášť u nedobrovoľných klientov. Odpor 
vzniká ako reakcia na predpokladané ohrozenie zmenou. Klient sa totiž cíti bez-
pečne vo svojich súčasných spôsoboch správania bez ohľadu na ich dysfunkč-
nosť a nové správanie u neho často vyvoláva neistotu a úzkosť. Dospelí a zvlášť 
dospievajúci odmietajú odporúčanú úlohu už len preto, že im to bolo prikázané 
a to ich „ponižuje“. Odpor rodičov sa často objavuje už vtedy, keď je na nich 
vyvíjaný nátlak, aby s dieťaťom navštívili psychológa. Rodičia to môžu prežívať 
ako spochybnenie svojej rodičovskej kompetencie, čo u nich vyvoláva agresiu 
napr. voči škole (Hadj-Moussová a kol., 2004). 

Poradca by preto mal hovoriť s klientom tak, aby bol presvedčený, že je na 
jeho strane. Mal by hovoriť klientovým jazykom a vyslovovať myšlienky blízke 
klientovým so snahou dosiahnuť kooperáciu klienta a získať si ho pre spoluprácu 
(tamže).

3. KOmUNIKÁcIA mEDZI KLIENTOm A pORADcOm

Osobnosť poradcu má podstatný vplyv na utváranie psychologickej atmo-
sféry poradenského procesu. Bolo preukázané, že existuje korelácia medzi in-
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tenzitou vlastností poradcu, potrebných pre ich úspešnú prácu a medzi kvali-
tou atmosféry, ktorú vytvára v prospech svojich klientov. Klienti by mali počas 
poradenského procesu získať pocit bezvýhradnej akceptácie a psychologického 
bezpečia. Je na poradcovi, aby klienta svojimi slovami a správaním presvedčil 
(Drapela, Hrabal a kol., 1995): 
–  že počas poradenského kontaktu bude mať možnosť rozhovoriť sa o všetkom, 

čo je preňho dôležité, či sú to osobné problémy, zážitky, predstavy, konflikty 
s členmi rodiny, plány do budúcnosti a pod.,

–  že poradca nebude na klienta vyvíjať priamy alebo nepriamy nátlak, aby sa 
rozhodol určitým spôsobom, ale že pomôže klientovi ujasniť si rôzne mož-
nosti riešenia jeho problému a dôsledky zvoleného riešenia, 

–  že klient nestratí akceptáciu zo strany poradcu, aj keď bude otvorene hovoriť 
o negatívnych aspektoch svojho správania.

Poradca by sa mal naučiť naladiť na príjem, neprerušovane počúvať to, čo 
klient rozpráva, vzdať sa svojej túžby zasahovať. Avšak nemalo by to byť iba 
jednoduché pasívne počúvanie. Neodmysliteľnou podmienkou efektívnej komu-
nikácie s klientom je (Gabura, Pružinská, 1995):
–  Hovoriť s klientom jasne a zrozumiteľne, mal by sa vyhýbať inotajom, na-

rážkam. Poradca sa môže stretávať s rôznymi skupinami klientov, ktoré majú 
špeciálny slovník, slang. Užitočné je pozbierať dostupné výrazy rôznych žar-
gónov, aby im rozumel. Klient inak môže nadobudnúť dojem, že poradca 
nie je ten správny a kompetentný človek, s ktorým môže hovoriť  o svojich 
problémoch.

– Akceptácia klienta, jeho problémov a pocitov – úlohou poradcu nie je jed-
nostranné vyvracanie klientových názorov, nedôvera, podozrievanie klienta 
z klamania, spochybňovanie, ale naopak prijatie a rešpektovanie jeho pocitov 
a názorov. Akceptácia neznamená súhlas s klientom a jeho správaním, je to 
skôr pochopenie klienta bez toho, aby sme sa sním stotožňovali.

– Empatia –  schopnosť poradcu vcítiť sa do prežívania klienta, snažiť sa po-
chopiť čo sa v ňom odohráva, čo sa skrýva za slovami avšak zachovať si 
určitý odstup, aby mal poradca kapacitu na pomoc klientovi a aby neupadol 
do podobných depresívnych pocitov aké prežíva klient.

–  Kongruencia – poradca má priestor na to, aby hovoril aj o svojich pocitoch, 
zážitkoch a skúsenostiach, bol otvorený. Poradca by mal byť v komunikácií 
tiež neprotirečivý, napríklad s istou formou správania klienta súhlasí a vzápä-
tí ju kritizuje a odmieta.

–  Pohľad – primeraný očný kontakt  je pre klienta signálom, že poradca má  
o neho záujem, sústredene počúva, čo hovorí. Pri styku s klientom sa zvyčaj-
ne odporúča, aby pozeral do tváre klienta okolo šesťdesiat percent  času po-
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čas rozhovoru. Odvracanie očí, fixovanie pohľadu mimo klienta (pohľad do 
stropu, pohľad z okna, pozeranie na svoje ruky, pohľad zapichnutý do zeme) 
si klient zvyčajne dešifruje ako nezáujem alebo neistotu poradcu. Problema-
tický býva i príliš sústredený a hypnotizujúci pohľad, pri ktorom môže klient 
prežívať neistotu.

–  Proxemika – verejná zóna je viac ako dva metre od človeka, sociálna zóna, 
v ktorej komunikujeme sú dva metre od človeka, osobná zóna je vo vzdia-
lenosti 60 centimetrov, v ktorej komunikujú blízki ľudia (dobrí priatelia, sú-
rodenci), intímna zóna je 20 centimetrov (kontakt s manželom, deťmi).  Ak 
sedíme príliš ďaleko od klienta, môže to vyvolávať pocit odstupu poradcu, 
chladu a odmietania. Prílišná blízkosť zase môže ohrozovať klienta, klient 
začne byť nesvoj, dáva najavo, že sa necíti dobre, komunikácia viazne. To, že 
mu vstupujeme do nepríslušnej zóny, signalizuje zakláňaním sa na stoličke, 
ustupovaním. Efektívne je mať pohyblivé stoličky, na ktorých možno upra-
vovať vzdialenosť medzi sebou počas konzultácie.  

Chronologicky či metodicky  možno zásady poradenskej práce heslovite zhr-
núť do týchto bodov (Novosad, 2000):
–  nadviazanie kontaktu,
–  navodenie spolupráce,
–  dôvera, pravda s perspektívou,
–  realistický optimizmus,
–  porozumieť znamená pomôcť.

L. Novosad (2000) uvádza, že je užitočné pripomenúť aj postupy či zlozvy-
ky, ktoré znižujú efekt práce a bránia nadviazať dobrý kontakt medzi poradcom  
a klientom:

Dogmatizmus a dirigovanie: Klient nie je v role podriadeného, má právo na 
svoj názor a svoje postoje.

Bleskové diagnózy: Hneď prekvapiť klienta dokonalou diagnózou často zna-
mená predčasné ukončenie rozhovoru a poradca sa potom nedozvie podstatné 
fakty a nerozpozná jadro problému.

Nachytanie: Odborník sa chytí klientovho rozporuplného výroku, na základe 
neho činí neoprávnené uzávery a podsúva klientovi irelevantné myšlienky.

Zovšeobecňovanie, bagatelizácia:  Poradca interpretuje klientov prípad ako 
jeden z mnohých podobných.

Zveličenie zásluh: Poradca prehnane zdôrazňuje svoje zásluhy na riešení 
problému.

Moralizovanie a kategorické hodnotenie: Nie je vhodné morálne hodnotiť 
klientove správanie bez ohľadu na celkový kontext.
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Monologizácia: Rozhovor bez interakcie, spätnej väzby nie je komunikácia.
Prísna racionalizácia: Preferovanie rozumových hľadísk a potláčanie priro-

dzenej emocionality. Klient nie je „prípad”, je to predovšetkým človek. 
Projekcia a identifikácia: Poradca prenáša do práce s klientom svoje osobné 

skúsenosti a problémy, nerešpektuje nutný odstup.
Abstrakcia: Komunikácia s klientom v abstraktných, teoretických či vedec-

kých pojmoch.
Chodenie okolo horúcej kaše, odvedenie hovoru inde: Vzbudzuje v klientovi 

pocit bezvýchodiskovosti, že problém je neriešiteľný.

Z hľadiska poradenskej činnosti treba mať na pamäti, že v priebehu komu-
nikácie môžu vznikať rôzne poruchy, skreslenie informácií, komunikačné šumy. 
Poruchy komunikácie môžu byť kvantitatívneho alebo kvalitatívneho charakteru 
a dajú sa rozdeliť do niekoľkých skupín (Novosad, 2000):
1.  Poruchy v komunikačnom kanáli – hlučné či podnetovo predimenzované 

prostredie, zmyslové alebo mentálne postihnutie recipienta, zlé podanie in-
formácie.

2.  Poruchy plynúce z neujasnenosti zmyslu slov – významová dvojznačnosť 
až viacznačnosť slov alebo nekompatibilita slovníka (slang, odborné pojmy, 
nárečie).

3.  Poruchy v metakomunikácii – súhrn neverbálnych prejavov, ktoré posunujú 
význam verbálnej komunikácie (výraz tváre, emotívna akcentácia).

4.  Poruchy vyvolané konfliktnou situáciou – deštruktívna komunikácia sa sna-
ží podlomiť postoje, názory a záujmy druhého človeka s cieľom ponížiť ho  
a uraziť, autoritárska komunikácia sa prejavuje vnucovaním vlastných posto-
jov, názorov a noriem správania, disjunktívna komunikácia sa prejavuje tým, 
že jedinec síce registruje správy a podnety, nie je však nimi ovplyvnený, ale-
bo ich spracováva irelevantne (s humorom, zosmiešňovaním), pseudokomu-
nikácia – formálna komunikácia bez hodnotného obsahu (napr. zdvorilostné 
otázky, reči o počasí). 

Gordon vymedzil dvanásť zátarasov ko munikácie (Metódy sociálnej práce, 
2008): prikazovanie, varovanie, strašenie, moralizovanie, hodnotenie, kázanie, 
dávanie rád, poučovanie, kritika, obviňovanie, falošné pochlebovanie, posmech, 
znižovanie klientovej sebaúcty, súcit, výsluch, nezáujem. Komunikáciu brzdí 
úzkosť z nepochopenia, neistota, necitlivosť a nezáujem o klienta, ak poradca 
len sám rozpráva a použí va slová „musíte“, „nesmiete“. Je užitočné, keď porad-
ca chápe prekážky v komunikácii, ktoré sú na strane klienta. Klient môže byť 
duchom neprítomný, počuje len fakty a nechápe súvislosti, je v časovej tiesni, 
nechce počuť, nie je pripravený vypočuť si skutoč nosti, s ktorými nesúhlasí.
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4. OSOBNOSŤ VÝcHOVNÉHO pORADcU A jEHO AUTORITA

Aj keď sa hovorí o osobnosti poradcu s použitím mužského rodu, muži  
i ženy sa rovnako dobre uplatňujú v poradenskej práci. Každý úspešný poradca 
má mať ako vlastnosti pripisované ženskej povahe – silnú emotívnu schopnosť, 
citlivosť a pochopenie pre iných, tak aj vlastnosti, ktoré podľa všeobecnej pred-
stavy príslušia mužskej povahe – objektívnosť, analytický postoj, rozhodnosť. 
U dobrého poradcu je navyše základom činnosti plne integrovaná, vyrovnaná 
osobnosť s jasnou hierarchiou životných hodnôt, ktorá zároveň zostáva otvore-
ná novým myšlienkam a podnetom. Z týchto náročných predpokladov je zrejmé, 
že nie každý kandidát sa hodí na poradenské povolanie (Drapela, Hrabal a kol.,  
1995). 

Rola poradcu a jeho úspech v poradenskej činnosti závisí od preferovaného 
poradenského prístupu. Gabura, Pružinská, (1995) rozoznávajú tieto štýly práce 
poradcu:
– direktívny – keď poradca preberá zodpovednosť za riešenie prípadu do svo-

jich rúk, štruktúruje jednotlivé sedenia, navrhuje metódy, formy, postupy  
a alternatívy riešenia,

– nedirektívny – pôsobí poradca skôr ako katalyzátor v procese riešenia prob-
lému, pomáha klientovi nachádzať skryté potenciály a sprevádza ho v ťažkej 
životnej situácii. Nestavia sa do pozície, že vie, čo je pre klienta najlepšie, po-
máha mu vyjasňovať si alternatívy riešenia problému, avšak  zodpovednosť 
za zvolenú cestu necháva na klientovi.

Každý poradca by mal mať potrebné osobnostné vybavenie na takúto čin-
nosť a dostatok odborných znalostí a zručností. Skúsenosti z výcvikov poradcov 
ukazujú na dôležitosť osobnostných predpokladov na túto prácu, pretože zmeniť 
osobnostné črty a základné životné zameranie je takmer nadľudská úloha. Vzde-
lanie a praktické zručnosti môže človek získať. Dotazník poradcu, ako ho uvádza 
Gabura a Pružinská (1995), umožňuje začínajúcim poradcom vyskúšať si štýl 
poradenskej práce, ku ktorej inklinujú a získať spätnú väzbu o svojej činnosti. 
Ten identifikuje a opisuje tieto poradenské štýly: 
–  reflexívny – poradca dáva klientovi najavo, že mu rozumie, nevnáša do pro-

cesu svoje interpretácie, necháva iniciatívu na klientovi, umožňuje mu strans-
parentniť prežívanie, podporuje jeho nezávislosť, nepreberá za klienta zodpo-
vednosť,

–  suportívny – poradca má snahu podporovať klienta, pomôcť mu, súcíti s ním, 
ochraňuje ho, necháva klienta v závislosti, vzniká hrozba prenosu a protipre-
nosu,  

– interpretujúci – poradca interpretuje správanie klienta, hľadá kľúče na po-
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chopenie kauzality, môže byť pre klienta nezrozumiteľný, klient často nechá-
pe jeho videnie, 

–  vypočúvajúci – poradca zaplavený túžbou po informáciách, siahodlho explo-
ruje klienta aj v oblastiach, ktoré s problémom nesúvisia, klient pod paľbou 
otázok môže mať pocit zasahovania do intimity,  

– hodnotiaci – tento typ poradcu direktívne vedie a hodnotí klienta, jeho po-
stoje, správanie, rozhoduje o tom, čo je dobré a zlé, kritizuje alebo chváli 
klienta, vzťah poradca – klient je nerovnovážny,

– aktívny – poradca tlačí klienta do riešenia, do akcie, vnáša do poradenského 
procesu dynamiku, ale aj netrpezlivosť a predčasné rozhodnutia, často nepos-
kytne klientovi dostatočný priestor na premýšľanie. 

 
Z uvedených typológií by bol najvhodnejší reflexívny typ poradcu, i keď nie-

kedy sú situácie, keď je vhodné využiť aj hodnotiaci, aj aktívny prístup voči 
klientovi. 

Odborná kvalifikácia poradcu si vyžaduje zvlášť znalosť psychológie, naj-
mä teórie osobnosti a teórie poradenských metód. Rozdiel medzi oboma druhmi 
teórií sa nám ujasní, keď ich uplatníme v rámci konkrétnej poradenskej inter-
vencie. Teórie osobnosti nám umožnia získať jasný obraz o dynamických silách, 
ktoré pôsobia vo vnútri klienta, a teórie poradenských metód pomáhajú porad-
covi rozhodnúť sa, ktoré terapeutické intervencie má v danom prípade použiť. 
Voľba spôsobu intervencie závisí od odborných schopností poradcu a od jeho 
znalosti techník, ktoré sa v poradenstve používajú (Drapela, Hrabal a kol., 1995): 
1.  Niektoré sú neverbálne, napr. poradca prejavuje klientovi záujem a sústrede-

nosť na jeho problém tým, že sa mu počas rozhovoru pozerá do očí a že sa 
k nemu mierne nakláňa.

2.  Do oblasti verbálnej komunikácie patria napr. tieto poradenské kompetencie: 
– schopnosť pozornosť počúvať a prijímať klientove neverbálne signály. Pri 

verbálnych  treba pochopiť ich objektívny, ako aj subjektívny obsah, emo-
tívne zafarbenie (tón hlasu, výraz tváre a pod.), 

– schopnosť aktívne načúvať, t. j. parafrázovaním klientových výrokov 
vytvárať akúsi psychologickú ozvenu, a tak klientovi pomáhať ujasniť si 
vlastné myšlienky a city,

–  schopnosť zhrnúť a interpretovať obsah klientových slov a v prípade po-
treby viesť klienta k nejasným výrokom, 

–  schopnosť taktne konfrontovať výroky klienta, keď je zrejmé, že si odpo-
rujú, alebo keď je jeho správanie v rozpore s jeho výrokmi, 

– schopnosť dávať presné a zrozumiteľné informácie a vhodne začať a kon-
čiť poradenský rozhovor.
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Diagnostické testy a techniky, odporúčané niektorými psychologickými 
školami síce majú svoje miesto v poradenstve, nemôžu však nahradiť hojivú  
a podnecujúcu silu poradcovej osobnosti. Odborná kvalifikácia a vhodné osobné 
vlastnosti, hlavne empatický postoj a altruistická starostlivosť, vytvárajú u po-
radcu predpoklady na úspešnú prácu. Poradca musí mať rád ľudí a rešpektovať 
ich ako jednotlivcov i s ich zvláštnosťami. Prichádzame tak k dôležitému záveru, 
že terapeuticky orientovaná osobnosť poradcu je podstatným nástrojom v pora-
denskom procese (Drapela, Hrabal a kol., 1995). 

Etický kódex pre dobrú prax v poradenstve a v psychoterapii prijatý Britskou 
asociáciou pre poradenstvo a psychoterapiu stanovuje osobné vlastnosti, ktoré 
by mal mať poradca (Ethical Framework for Good Practice in Counselling & 
Psychoterapy (2007): 
–  empatia, úprimnosť, integrita, pružnosť, rešpekt, pokora, kompetentnosť, 

spravodlivosť, múdrosť a odvaha.

Supervízia v poradenstve. Supervízia je metóda kontinuálneho zvyšovania 
profesionálnej kompetencie poradcu, vedie ho k samostatnému vykonávaniu 
profesie, chráni klienta pred nekompetentnými intervenciami poradcu a súčas-
ne chráni status profesie alebo profesijnej skupiny. Podmienkou na vykonáva-
nie poradenskej supervízie je, aby supervidovaný pracoval v poradenstve a mal 
s prácou s klientmi vlastné skúsenosti. Najrozšírenejšie sú tieto typy supervízie 
(Gabura, Pružinská, 1995):
–  tútorská supervízia – je orientovaná na vzdelávanie, pomáha študentom alebo 

začínajúcim zamestnancom osvojiť si základy práce s klientom pod vedením 
skúseného pracovníka (napr. školská supervízia, ktorá je v učebných plánoch, 
keď študenti začínajú praxovať v poradenských zariadeniach a supervízormi 
sú jednak pedagógovia v škole a pracovníci v teréne),

–  výcviková supervízia – je súčasťou výcviku v určitom poradenskom smere 
(napr. vo výcviku v dynamickej psychoterapii je z celkového počtu 560 vý-
cvikových hodín 80 hodín vyčlenených na supervíziu),

–  riadiaca supervízia – supervízor je v nadriadenom postavení k poradcovi, 
preberá časť zodpovednosti za kvalitu práce poradcu,

– konzultantská supervízia – je dobrovoľná, poradca si môže voliť supervízo-
ra, zodpovednosť za riešenie prípadu leží na supervizantovi, supervízor má 
iba poradný hlas.

Typy supervízií z hľadiska pôsobenia supervízora môžu byť rôzne (tamže):
–  priama supervízia – keď sa supervízor priamo zúčastňuje konzultácie s klien-

tom, môže byť predstavený ako kolega, konzultant; supervízor v role pozoro- 
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vateľa môže sledovať prácu poradcu v špeciálne vybavených poradniach cez 
sklo alebo cez skryté zrkadlo, 

– nepriama supervízia – keď poradca referuje o svojom prípade ústne, môže 
tiež pripraviť audionahrávku konzultácie s prepisom alebo videonahrávku 
konzultácie,

– individuálna supervízia – keď supervízor pracuje len s jedným poradcom,
–  skupinová supervízia – keď sa supervízie zúčastňuje viac poradcov.

Jedným z typov supervízie sú Bálintovské skupiny, ktoré kontrolujú  po-
radcove konanie. Bálintovská skupina má 8 – 15 účastníkov, najprv účastníci 
stručne ponúknu svoje prípady a skupina hlasovaním vyberie jeden z nich, ktorý 
referujúci opíše. Potom pracuje skupina, vyjadruje svoje pocity a uvádzajú, čo 
by robili v opisovanej situácii.

Etické zásady práce poradcu. Poradenská práca by sa mala riadiť etickými 
zásadami, ktoré sú obsiahnuté v etických kódexoch rôznych poradenských zdru-
žení (asociácií, spoločností, komôr). V etickom kódexe by mali byť obsiahnuté 
potrebné kroky na zaistenie bezpečnosti klienta, ochrany poradcu a profesionál-
neho statusu poradenstva. Poradca má istú morálnu povinnosť voči klientovi, 
ktorá spočíva v tom, že klient by mal byť informovaný o podmienkach spoluprá-
ce s poradcom ešte pred samotným začiatkom poradenskej práce, pri platených 
službách sa treba dohodnúť na spôsobe platenia. Poradca má urobiť všetko preto, 
aby klient nebol poškodený, rešpektuje právo klienta na vlastné rozhodnutia, je 
zodpovedný za udržanie hraníc vzťahu (sexuálny vzťah je porušením hraníc, 
ktorým by sa mala zaoberať stavovská organizácia poradcu). Informácie o kli-
entových výpovediach sú dôverné, preto by ich bez súhlasu klienta nemal dostať 
iný človeka ani žiadna inštitúcia. Záznamy o konzultáciách by mali byť v po-
radni uložené tak, aby k nim nemal prístup nikto nekompetentný. Odborný rast 
poradcu zabezpečuje stála odborná supervízia, ktorá je dôležitým predpokladom 
efektívneho fungovania každého poradenského systému. Pracovať bez superví-
zie sa považuje za porušenie etiky. 

Ľ. Novosad (2000) uvádza tieto etické zásady poradenstva a ďalších pomá-
hajúcich profesií:
1.  Kritickosť k odboru i k vlastnej osobe, schopnosť sebareflexie – Poradca, 

terapeut (pedagóg, psychológ, výchovný poradca, sociálny pracovník, lekár) 
pracujúci s klientom by si mal uvedomovať, že jeho kompetencie, vedomosti 
a schopnosti nie sú neobmedzené. Preceňovanie sa môže klienta priviesť do 
rizika (napr. neodborné vyhodnotenie testov, chyby v interpretácii problé-
mu, pri realizácii psychoterapeutických techník). Preto každý poradca musí 
mať záujem o systematické vzdelávanie a praktický výcvik vo svojom odbore  
i v príbuzných disciplínach.  
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2.  Obetavosť pod kontrolou – Poradca potrebuje tiež odpočinok, čas na relaxá-
ciu, súkromie a vlastný život. Dlhodobé preferovanie obetavosti  a potláčanie 
osobných záujmov je jednou z príčin syndrómu vyhorenia.

3.  Odborný záujem verzus osobný záujem klienta – Treba sa vyvarovať stavu, 
keď sa poradcov záujem o klienta stáva nástrojom jeho profesionálnych ašpi-
rácií a túžby po verejnom uznaní. 

4.  Zabezpečenie citových potrieb terapeuta či poradcu a ochrana klienta  
– Poradca by mal byť opatrný vo verbálnom a neverbálnom prejave, mal by 
diferencovať osobné sympatie či antipatie ku klientovi. V  opačnom prípade 
by sa mal klienta ujať iný, osobne a emočne nezainteresovaný odborník.

5.  Kolegialita a otvorenosť – Kolegiálne vzťahy, vzájomná úcta a rešpektova-
nie skúseností ostatných i poskytovanie úplných neskreslených informácií 
– to sú základné predpoklady profesionálnej solidarity.

6.  Rešpekt k dôvernosti informácií a údajov – Mlčanlivosť, profesionálne ta-
jomstvo je základným predpokladom úspechu práce s klientom. 

Etický kódex pre dobrú prax v poradenstve a v psychoterapii prijatý Britskou 
asociáciou pre poradenstvo a psychoterapiu stanovuje tieto princípy poradenstva 
a psychoterapie (Ethical Framework for Good Practice in Counselling & Psy-
choterapy, 2007): 
• spoľahlivosť – diskrétnosť, neprezradenie žiadnych dôverných informácií  

o klientoch,
• autonómia – rešpektovanie nezávislosti klientov, získať ich dobrovoľný a in-

formovaný súhlas,
• dobročinnosť – konať iba v najlepšom záujme klienta,
• neškodnosť – vyvarovať sa sexuálnej, finančnej, emocionálnej či akejkoľvek 

inej formy zneužívania klienta,
• spravodlivosť – rešpektovať ľudské práva a dôstojnosť klientov, zabezpečiť 

poradenský servis prístupný pre všetkých klientov,
• sebaúcta – usilovať sa o vlastný osobnostný rozvoj, supervíziu.

Syndróm vyhorenia. Práca s ľuďmi je náročným povolaním, plným obety, 
neustáleho štúdia, nepredvídateľných reakcií a ľudských emócií, no i krásnych 
chvíľ, ktoré človeka hlboko napĺňajú a duševne obohacujú. I u najlepšieho psy-
chológa či pedagóga sa môže  postupne dostaviť signál zmenšovania záujmu  
o svojich klientov a o zvolenú profesiu, syndróm vyhorenia (tzv. burnout syn-
dróm). Tento jav je známy už od 70. rokov 20. stor. a skúmaný bol prevažne u le-
károv a zdravotných sestier – tí sa často stretávajú s utrpením a smrťou. Postupne 
sa ukázalo, že ohrozuje všetkých pracovníkov v tzv. pomáhajúcich profesiách (le-
károv, zdravotné sestry, sociálnych pracovníkov, psychológov, učiteľov a iných).  
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Títo ľudia do svojho zamestnania poväčšine nastupujú s nadšením, no po čase sa 
u nich objavujú obranné tendencie, ktoré tlmia ich citovú angažovanosť a znižu-
jú ich pracovnú výkonnosť. Syndróm vyhorenia sa prejavuje rôznymi príznakmi, 
ako je napr. pocit životného neúspechu, viny, podráždenosť, negativizmus, sklon 
izolovať sa, vyhýbať sa práci, veľká únava po práci, trvalý pocit vyčerpanosti, 
zvýšená dráždivosť, cynizmus, strata záujmu o prácu, o klientov a o ich ťažkos-
ti, poruchy spánku, bolesti hlavy a iné psychosomatické problémy (Matějček, 
1991). 

Do štádia rekapitulácie a hodnotenia svojho pôsobenia sa dostáva snáď každý 
človek. Aby však u nich nenastalo „vyhorenie”, prípadne, aby tento stav mal 
miernejší priebeh, dôležitá je prevencia. Odporúča sa frekventovaný kontakt 
s prírodou, s umením, s ľuďmi – neklientmi. Významná je taktiež kvalitná super-
vízia, ktorá umožní zachytiť nástup syndrómu v iniciálnych štádiách. Súčasťou 
prirodzeného rizika práce poradcu je zmenšovanie záujmu o klientov a o zvo-
lenú profesiu. Prekročením určitej hranice sa poradca môže cítiť citovo imúnny  
a menej citlivý na prežívanie svojich klientov. Vonkajším prejavom tohto syn-
drómu je zvyšujúci sa počet klientov prerušujúcich poradenský proces, skraco-
vanie času pre klientov, zanedbávanie vzdelávania, nárast administratívnej práce 
na úkor práce s klientom. Objavuje sa cynizmus, strata záujmu o klientov, ich 
zosmiešňovanie. Zo subjektívnych pocitov sa objavuje apatia, pocit prázdnoty, 
nespokojnosti. Na vytvorenie syndrómu vyhorenia vplýva vysoký počet klien-
tov, spotreba energetických zásob poradcu, formálnosť práce, nedodržiavanie 
pravidiel psychohygieny (Gabura, Pružinská, 1995).

Proces vyhorenia má niekoľko fáz  (Čáp a kol., 2009):
Nultá fáza: človek pracuje čo najlepšie, snaží sa, ale napriek tomu má pocit, 

že pracovné požiadavky nie je schopný splniť a jeho námaha nie je vôbec ohod-
notená.
1. Človek nestíha, jeho práca stráca systém a začína tlačiť pred sebou množstvo 

pracovných a osobných restov.
2. Vyskytujú sa neurotické príznaky a pocit úzkosti. Človek má pocit, že stále 

musí niečo robiť, nemôže si oddýchnuť a správa sa chaoticky.
3. Pocit, že musí niečo robiť, mizne a nahradí ho pocit, že nemusí robiť nič. 

Človeka dráždi už obyčajná prítomnosť druhých ľudí, stráca nadšenie a záu-
jem, objavujú sa somatické problémy. Prejavuje sa podráždenosťou, apatiou, 
cynizmom a ironizovaním. Relatívne časté je bavenie sa na účet klienta a 
nazeranie na jeho problémy tak, akoby si ich za niečo zaslúžil. Ide o stratu 
ľudskosti v medziľudských vzťahoch. 

O práci učiteľa a teda aj výchovného poradcu sa tradujú určité mylné pre-
svedčenia (Čáp a kol., 2009): 
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• učiteľ nepotrebuje toľko odpočívať, má krátku pracovnú dobu a dlhé prázdni-
ny, jeho práca nie je fyzicky namáhavá,

• učiteľa nikto nekontroluje, môže si v práci robiť, čo chce, nikto ho nepostihne 
za zlé výsledky,

• pokiaľ učiteľka potrebuje pomoc, je to hysterka a nemá vo svojej profesii čo 
robiť,

• potreba pomoci znamená profesijné zlyhanie, dobrý učiteľ zvláda ťažké situ-
ácie s prehľadom a sám,

• práca s triedou plnou detí nie je príliš odlišná od práce s jednotlivcom, iba  
tých jedincov je trochu viac, aspoň sa navzájom trochu zabavia,

• neprenášať problémy medzi školou a rodinou je ľahké, stačí odísť z pracovis-
ka a máme čistú hlavu,

• psychická odolnosť je vrodená, tréning ani iné zásahy nepomôžu, to, ako člo-
vek zvláda náročné situácie, je každému dané a nemá zmysel s tým nič robiť,

• ide len o peniaze, preto sa učitelia stále sťažujú,
• výchovný poradca má znížený úväzok, tak čo by ešte chcel.

      
Vytvára sa tak tlak na učiteľov a výchovných poradcov, aby pred samými 

sebou skrývali niektoré ťažkosti. Profesijná záťaž sa u výchovných poradcov 
významne kryje s profesijnou záťažou učiteľa. Na výchovného poradcu, ale aj 
na školského psychológa však okrem obvyklých nárokov spojených s vykonáva-
ním profesie dolieha i rad stresujúcich momentov, ktoré sa odvíjajú od jeho špe-
cifického postavenia v škole. On je tým, ktorý výraznejšie  vstupuje do vzťahov 
a problémových situácií. Kolegovia i rodičia sa často domnievajú, že okamžite 
poskytne účinný recept na problémovú situáciu, nadriadení, že by mal obhajovať 
školu proti nespokojným rodičom, žiaci sa často obávajú, že bude o ich problé-
moch informovať ostatných. Spoločnosť tiež môže očakávať, že prítomnosťou 
poradcu na škole sa vyriešia všetky problémy a ak nie, je to jeho vina. Ukazuje 
sa, že súčasťou realistických očakávaní je vyššia miera šírenia informácií o tom, 
čo  možno od poradcu očakávať a ako  možno realisticky chápať vymedzenie 
jeho roly a možnosti (tamže). 

Psychohygiena poradcu. Ak poradca urobí niečo dobré pre seba, pre svoju 
psychickú pohodu, urobil tým mnohé aj pre svojich zverencov. Neprenáša na 
druhých svoju únavu, zlú náladu. Dokáže pružnejšie a pohotovejšie reagovať na 
jednotlivcov a skupinu detí. Vníma druhých presnejšie a menej skreslene. Pomá-
hajú fyziologické postupy, pohybová aktivita, dychové techniky, získať odstup 
čítaním beletrie, prechádzkami, pestovaním sociálnych kontaktov, zvládať prob-
lémy humorom, odreagovať sa, nezabúdať na seba a na svoje potreby a osobný 
život. Ako významnú prevenciu vyhorenia predstavuje učenie sa odmietať to, čo 
prísluší iným odborníkom, vyhľadať možnosť supervízie a rešpektovať hranice 
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svojej profesionálnej roly. Treba prijať ako fakt skutočnosť, že nemôžete všetko 
vyriešiť, každému pomôcť a urobiť potrebné kroky za nich, môžete poskytnúť 
len toľko pomoci, koľko je ten druhý schopný prijať. Treba si vytvoriť zreteľné 
hranice medzi prácou a odpočinkom, medzi pracovným a súkromným životom. 
Aby človek mohol dobre vykonávať pomáhajúcu profesiu, musí mať istú mieru 
nadšenia, ktorú môže do svojej činnosti vnášať, ale tiež musí reflektovať určité 
obmedzenia svojich možností, aby bol schopný túto činnosť vykonávať dlhú 
dobu a nevystavoval sám seba každodennému sklamaniu (Čáp a kol., 2009).

5. AUTORITA VÝcHOVNÉHO pORADcU V KONTEXTE šKOLy 

Autorita (z lat. auctor = ručiteľ, vzor, príklad, učiteľ, majster, zakladateľ, 
tvorca; auctoritas = záruka, vážnosť, vplyvná osoba, moc, vplyv; angl. authority, 
nem. Autorität, fr. autorité) je chápaná ako (Ďurič a kol., 2000):
1. jedna z hlavných foriem uskutočňovania moci, ktorá je založená na všeobec-

nom prijímaní oprávnenosti vplyvu určitej osobnosti, skupiny osôb alebo in-
štitúcie,

2. rešpektovaná vážnosť osobnosti, ktorá je daná jej výnimočným, najčastejšie 
vedúcim postavením v hierarchii sociálneho statusu  (formálna) alebo výni-
močnými osobnými vlastnosťami, alebo zásluhami (neformálna) ako uznanie 
prevahy, nadradenosti,

3. rešpektovanie postavenia učiteľa a lektora z formálnej stránky a uznanie jeho 
odbornosti, vedomostí a skúseností, ako aj taktu.
Najprimitívnejšou formou autority je fyzická moc a najvyššou formou je jej 

spontánnosť, slobodná a dobrovoľná podriadenosť. Rozlišuje sa autorita:
–  osobná (prirodzená, primárna),
– funkcionálna autorita (profesionálna),
– pozičná autorita (formálna, sekundárna).

Osobná autorita vo výchovno-vzdelávacom procese vyplýva zo samotnej 
osobnosti učiteľa, a z jeho osobnostných a uznávaných duševných kvalít, ktoré 
v určitom smere dosahujú nadpriemernú úroveň. Sú to vlastnosti ako vzdelanosť, 
skromnosť, ochota pomôcť, schopnosť riadiť prácu na kvalitnej úrovni, vytvárať 
dobré medziľudské vzťahy. Za faktory vymedzujúce hranice medzi autoritou, 
mocou a vplyvom sa obvykle považujú tieto kritériá (tamže):
• z pozície autority sa príkazy vykonávajú dobrovoľne, pri moci sa presadzujú 

i proti odporu,
• autorita aj vplyv má spoločnú črtu – dobrovoľnosť,
• legitimita – s jej uznaním sa tak autorita, ako aj moc stáva povinnosťou. 
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Autorita je podľa Průchu a kol. (2003) moc uplatňovaná v súlade s hodnotami 
tých, ktorí sú ovládaní, im prijateľnou formou, ktorá získala ich súhlas. Autorita 
môže byť formálna (riaditeľ – zamestnanci) a neformálna (kolegovia v práci), 
ktorá môže byť racionálna (najlepší zo skupiny) alebo charizmatická (ovplyv-
nená atraktívnymi povahovými črtami). 

V postavení výchovného poradcu v školskom prostredí môžeme nájsť mnohé 
faktory, ktoré ovplyvňujú jeho autoritu:

1. Vážnosť, ktorá je v škole prikladaná špecializácii výchovného poradcu. 
Neraz je práca výchovného poradcu podceňovaná a chápaná zúžene – len ako 
kariérne poradenstvo pre žiakov v posledných ročníkoch základnej a strednej 
školy. Jeho kompetencie sú obchádzané a ak pracuje na škole viac odborných 
zamestnancov na plný úväzok – špeciálny pedagóg či školský psychológ, 
jeho práca je podceňovaná a vnímaná len ako organizačný servis medzi psy-
chológom a rodičmi. 

Tu je úloha výchovného poradcu dôležitá v tom, aby si medzi spolupra-
cujúcimi odborníkmi vykonzultoval príslušné pracovné i diagnostické kom-
petencie a aby výchovný poradca so svojimi výsledkami práce oboznamoval 
vedenie školy, svojich kolegov a dostatočne spropagoval svoju pracovnú ná-
plň a možnosti (terapeutické, poradenské), ktoré ponúka žiakom a rodičom.

2. Ocenenie a chápanie dôležitosti činnosti výchovných poradcov v spoloč-
nosti. Finančné ocenenie tak učiteľov, ako aj výchovných poradcov je v sú-
časnosti poddimenzované, ak má výchovný poradca svoj úväzok a ak ho 
prekračuje, na poradenskú činnosť mu nezostáva veľa času. Finančné ohod-
notenie je len symbolické a nepôsobí motivačne na skvalitňovanie poraden-
skej činnosti výchovného poradcu.

3. Spolupráca so žiakmi, adekvátna komunikácia s deťmi a s mládežou. Tu 
stoja v popredí prvky neformálnej autority výchovného poradcu, najmä cha-
rizma a sympatia, ktorú žiaci pociťujú k výchovnému poradcovi. Do akej mie-
ry mu dôverujú ako človeku, učiteľovi a poradcovi zároveň. V tomto prípade 
má výchovný poradca neľahkú úlohu – byť priateľom žiakov a nepriateľom 
učiteľov, alebo priateľom učiteľov a nepriateľom žiakov. Nájsť strednú cestu 
a dokázať byť učiteľom a nezávislým poradcom je umenie, ktoré buď výchov-
ný poradca prirodzene má, alebo ešte musí praxou získať. Dôvera sa buduje aj 
nutnosťou mať rešpekt k žiakom a zachovávať dôverné informácie, ktoré sa vý-
chovný poradca dozvedel v priamej konzultácii s deťmi. Ak by výchovný po-
radca (poradenský pedagóg) nevykonával výučbu a bol by odborným zamest-
nancom školy na plný úväzok, žiaci by ho možno viac chápali ako „odborníka“. 
Takto výchovného poradcu stále môžu brať ako učiteľa, čiže ako  niekoho, kto 
je v opozícii voči žiakom (lebo známkuje, trestá a je im generačne vzdialený).
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4. Odborné znalosti z problematiky školského poradenstva. Predpokladá sa, 
že po absolvovaní špecializovaného štúdia bude výchovný poradca odborní-
kom v oblasti výchovného poradenstva a že bude mať dostatočné množstvo 
znalostí na vykonávanie kvalitnej diagnostickej a poradenskej činnosti so 
žiakmi i s rodičmi. Neznamená to však, že by si aj naďalej nemal zvyšovať 
svoje vzdelania a poradenské kompetencie.  Mal by mať tie najnovšie poznat-
ky zo psychológie, špeciálnej pedagogiky a dokonale poznať platnú školskú 
legislatívu, resp. všetky predpisy a metodické pokyny, ktoré sa dotýkajú po-
radenskej činnosti v školstve. 

V súlade s úsilím skvalitniť odbornú prípravu a znalosti výchovných po-
radcov  Katedra pedagogiky FiF UK v Bratislave zaviedla vysokoškolskú 
prípravu výchovných poradcov – v školskom roku 2005/2006  do študijné-
ho programu Pedagogika a do študijného programu Učiteľstvo pedagogiky 
v kombinácii zaradila nové študijné zameranie - pedagogické poradenstvo.

5. Spolupráca s pedagógmi školy. Poradca by nemal byť v opozícii k ostatným 
kolegom, ale mal by nájsť vhodnú formu  na pretlmočenie mnohých odbor-
ných otázok, ktoré nie všetci učitelia adekvátne prijímajú. Mladší absolventi 
učiteľského štúdia môžu absolvovať počas štúdia aj predmet špeciálna pe-
dagogika, a tak môžu vedieť lepšie pochopiť potreby žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami než ich starší kolegovia. Mení sa odborná 
terminológia porúch žiakov a integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami si vyžaduje učiteľov zorientovaných aj v tejto prob-
lematike. Preto možno organizovať aj rôzne školenia pre učiteľov s odborník-
mi, diskusie, zabezpečiť odbornú literatúru z danej oblasti. Pri získavaní si 
ostatných učiteľov na spoluprácu by výchovný poradca mal rešpektovať ich 
názory, ale mal by ich usmerňovať vhodným smerom. Je to tiež ťažká pozí-
cia (keďže výchovný poradca je tiež učiteľ), ale nie neprekonateľná. Mal by 
konzultovať s triednym učiteľom problém triedy alebo zaviesť činnosť tzv. 
bálintovských skupín (stretnutí skupín pedagógov na pôde školy nad proble-
matickými prípadmi zo svojej aktuálnej praxe). 

6. Spolupráca s rodičmi. Od dobrej spolupráce výchovného poradcu s rodičmi 
žiaka často závisí aj výsledok poradenskej práce i to, či dieťa vôbec bude 
napredovať a či ho pustia na odborné psychologické alebo špeciálnopeda-
gogické vyšetrenie. Dôveru rodičov si výchovný poradca môže získať už 
na začiatku školského roku, keď spropaguje svoju činnosť na rodičovskom 
združení a často v neformálnom duchu bude s nimi komunikovať hneď, keď 
sa vyskytne nejaký problém. Tu  platia všetky zásady správnej komunikácie 
s rodičmi, ktorí často bývajú v opozícií ku škole a majú pocit, že ich dieťa 
je v poriadku a v škole ho učitelia nechápu a trápia. Vyžaduje si to neraz 
veľa taktu i vysvetľovania ale i asertívneho prístupu, keď jednoducho reakcia 
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školy  musí byť rázna a rýchla. Každé odkladanie riešenia problému dieťaťa 
(napr. záškoláctva, šikanovania) s rodičmi môže len eskalovať ďalšie problé-
my dieťaťa v škole. 

7. Spolupráca s vedením školy. Optimálne je, ak sa výchovný poradca môže 
zúčastniť porád vedenia a podieľať sa na priebežnom vytváraní koncepcie 
školy, v ktorej je koncepcia výchovného poradenstva vnímaná ako jedna  
z významných. Pri neúspechu v nadväzovaní spolupráce s vedením sa kon-
takt výchovného poradcu s nadriadeným  tímom môže pohybovať od ciele-
nej ignorácie, vyhýbania sa kontaktu až k veľmi častým kontaktom, keď pre 
zvyšok pedagogického zboru už môže byť vnímaný ako ohrozujúca osoba.

8. Spolupráca s odbornými inštitúciami – pri svojom vzdelávaní a kontakte 
s CPPPaP a so sociálnym odborom, neštátnymi inštitúciami, realizujúcimi 
lektorskú činnosť, by  výchovný poradca mal zabezpečiť odborné kontakty aj 
pre ostatných kolegov. Telefonicky či osobne kontaktovať odborné inštitúcie, 
ak je to v záujme dieťaťa. 

Prehľad v tejto oblasti mu dodá rešpekt a rolu odborníka, ktorý má aktuál-
ne informácie z oblasti školského poradenstva a pomoci mládeži a na ktorého 
informácie sa  v škole možno spoľahnúť a využívať ich.

ZÁVER

Autoritu výchovného poradcu možno podporovať vo viacerých rovinách. 
V rovine odbornej – kvalita vzdelania, v osobnej rovine – špecifické vlastnosti 
osobnosti, komunikatívnosť a sociabilita, empatia, ale takisto aj v rovine spolo-
čenskej alebo legislatívnej – vyššia odmena, spoločenská vážnosť statusu učiteľa 
a výchovného poradcu. Výchovní poradcovia by si tiež zaslúžili väčšiu legisla-
tívnu oporu, ktorá by jasnejšie vymedzovala ich prácu, právomoci a kompeten-
cie vo vzťahu k školským psychológom, špeciálnym pedagógom a ku kariéro-
vým poradcom.

V ďalšom prípade treba reagovať aj na spätnú väzbu zo strany samotných 
výchovných poradcov, ktorí v mnohých prieskumoch uvádzali preťaženosť, ne-
adekvátne spoločenské uznanie a finančné ohodnotenie, nedostatočnú technickú 
vybavenosť k práci, chceli by mať vlastnú kanceláriu na poradenskú činnosť. 
Riešenie týchto problémov by im uľahčilo prácu, samozrejme, dodalo by im 
aj kredit poradenských odborníkov, rovnocenných s odbornými zamestnancami. 
Keď rodičia vidia, že ich poradcovia prijímajú v nedôstojnej miestnosti a rýchlo 
sa musia ponáhľať čosi iné vybaviť alebo odučiť hodinu, tak si týchto odborní-
kov ani nevážia.

Je ešte veľa oblastí, kde by sa mohlo posilniť postavenie výchovného poradcu 
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v škole medzi ostatnými poradenskými pracovníkmi. Pritom je žiaduce znížiť 
úväzok výchovného poradcu vzhľadom na jeho poradenské činnosti a na jeho 
vyťaženosť v spojení s kariérnym poradenstvom a s celkovou administratívnou 
činnosťou. Tak by sa mohlo predchádzať vyčerpaniu a preťaženiu výchovných 
poradcov, mohli by sa rozšíriť ich možností v oblasti aktívnej poradenskej čin-
nosti a priamej poradenskej práce s deťmi a  s mládežou (skupinovej, individu-
álnej), prípadne aj uskutočňovať osobné návštevy v rodinách detí. Na to všetko 
však treba mať utvorené podmienky a príslušnú podporu, a to v spoločnosti,  ako 
aj na pôde školy.
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SUmmARy

In this paper the author describes personality in terms of educational counselor increase 
his authority in the school environment. It addresses the issue of conditions of the 
consultation process, communications consultant with clients, ethics adviser and burnout 
syndrome and its prevention.

Tento príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 2/0053/12





85

zborník filozofickej fakulty univerzity komenského
ročník 25              PaeDaGoGica                 bratislava 2013

 
TEóRIA VZŤAHOVEj VÄZBy 

A RODINNÁ VÝcHOVA 

Mária Potočárová
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Anotácia: Príspevok je pokusom o priblíženie spojitosti medzi najnovšími poznatkami z vývi-
novej psychológie, najmä obdobia raného detstva a predškolského veku, teórie  vzťahovej väz-
by s rodinnou výchovou. Poukazuje na typy vzťahových väzieb a na ich význam v jednotlivých 
vývinových obdobiach. Výchovným usmernením a formovaním dieťaťa, zvolenými výchovnými 
postupmi rodičov sa počas výchovného procesu nedosahujú iba jednotlivé zámerne zvolené  vý-
chovné ciele, ale sa vytvára a upevňuje aj  ich vzájomný vzťah,  ktorý je dôležitý a  je základom pre 
osobnostný rozvoj dieťaťa. Štúdia tiež chce pripomenúť, že, naopak, absencia alebo nedostatočná 
saturácia vzťahovej väzby môže byť i zdrojom porúch osobnostného vývinu,  problémového sprá-
vania či iných výchovných ťažkostí.

Kľúčové slová: teória vzťahovej väzby, vývinové obdobia a jej úlohy, potreby dieťaťa a psycho-
sociálny vývin, rodinná výchova podmienená vzťahovou väzbou

 DôLEŽITOSŤ  VZŤAHOVEj VÄZBy V RANOm DETSTVE

Základy ľudskej komunikácie a výchovy sú  položené  v rodine, sú zakódova-
né vo väzbách a putách, ktoré majú biologický, psychologický i duchovný cha-
rakter. Pevná vzťahová väzba z detstva umožňuje hľadanie i nájdenie slobody, 
zodpovednosti v dospelosti. „Bez tepla hniezda niet slobodného letu. „ – Jiřina 
Prekopová. 

Rešpektovanie ľudskej prirodzenosti, jej vývinových  zvláštností a odpovede 
rodinnej výchovy na to, ako rozvíjať osobnosť a ako vychovávať človeka už od 
jeho raného detstva, sú  kľúčovou témou a predmetom skúmania  aj pedagogiky.  



86

Výchova je v prvom rade závislá od osobnostnej zrelosti a vyspelosti rodičov, 
od ich pripravenosti na zvládnutie tejto náročnej úlohy. Rovnako dôležité sú, 
samozrejme, neskôr aj ich priame postupy a štýl, akým výchovu uskutočňujú. 
Medzi prvé, hoci bezprostredné, ale nie priame  podmienky výchovy patrí tvorba 
vzťahu a usporiadanie väzieb  medzi osobami, ktoré tvoria rodinu. Mohli by 
sme dokonca povedať, že dieťa sa ešte ani nenarodilo a už sa dá vychovávať, 
formovať a  možno ovplyvňovať jeho ďalší rozvoj  a  smerovanie. Čím? Ako? 
Práve postojmi rodičov k jeho prijatiu, k jeho príchodu na tento svet, vzťahom 
k jeho existencii a bytiu, čiže putom a pripútaním. Tu dakde sú začiatky vzťaho-
vej väzby. 

Psychologický a zvlášť psychoanalytický prístup k výchove  podčiarkuje fakt, 
že na výchove dieťaťa v ranom detstve sa v podstatnej miere podieľajú aj ro-
dičovské postoje a vnútorné nevedomé a podvedomé motívy u vychovávateľov 
dieťaťa,  ako aj ich predstavy o cieľoch, o hodnotách i o tom, kam smeruje zmysel 
výchovy. Hlbinná psychológia zároveň vysvetľuje, čo spôsobuje prípadná absen-
cia uvedených dôležitých komponentov výchovy. Rodičovské postoje sú pritom  
výrazne  ovplyvnené aj  predošlou skúsenosťou rodičov z pôvodnej rodiny, kto-
rá môže byť v konečnej podobe veľmi variabilná, pretože sa kombinuje aj  so 
skúsenosťou druhého rodiča.  Ak chýba  takáto životná  skúsenosť z vlastného 
detstva  (z nejakých dôvodov napr. život v rozvedenej, v náhradnej rodine, alebo 
v neúplnej rodine s jedným rodičom, s nezastúpenou rolou a vzorom správa-
nia... a iné prípady) môže neskôr  rodiča jeho neskúsenosť alebo zlá skúsenosť 
„zradiť“.  Zneistenie sa prejaví  v jeho vlastných rodičovských postojoch,  môže 
sa prejaviť v neschopnosti správne usmerňovať výchovu, a tak prispieť k  celko-
vému obrazu  nezrelosti, nepripravenosti rodiča  zodpovedne zvládnuť výchovu 
svojho dieťaťa.  

„Rodičovské  postoje majú dlhý vývoj. Ich začiatok je vo vlastnej rodine 
a v skúsenosti dieťaťa s vlastnými rodičmi,  alebo s náhradnými rodičovskými 
osobami, s tzv. „svojimi ľuďmi“. Z toho však vyplýva, že tí, ktorí túto skúsenosť 
nemajú, sú v nebezpečenstve, že sa ich vlastné rodičovské postoje budú vyvíjať 
ochudobnene a nedokonale.“ (Matějček, 1996, s. 11) Rodinná výchova môže 
mať, a skutočne  aj „má“ veľký potenciál na to, aby práve ona najmocnejšie  
formovala človeka v jeho prirodzenosti a k zrelosti, aj so vzťahovými  väzbami.  
Podľa kvality tejto zrelosti z raného detstva sa buduje aj ďalšia časť socializácie 
človeka, jeho miesto v spoločnosti, uplatnenie jeho slobody  pri voľbe životných 
foriem a stratégií, jeho sebarealizácia a vnímanie seba. „Rodina má dať človeku 
korene a krídla...“ povedal Goethe. Vystihol to a domnievam sa, že jeho výrok 
potvrdzuje uvedené tvrdenia. 
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pODSTATA TEóRIE VZŤAHOVEj VÄZBy

Najlepšou prípravou podmienok na výchovu je  vytvorenie zdravej vzťahovej 
väzby. Viaceré psychologické štúdie raného detstva, sledovanie fyziológie matky 
a prenatálneho vývinu dieťaťa v priebehu tehotenstva  poukazujú na vznik a pre-
javy vzťahovej väzby už v tomto období, ktoré neskôr ovplyvňujú aj výchovu.   
Táto špecifická väzba začína včasným telesným kontaktom (body attachment), 
prvými reakciami rodičov na dieťa, prvým úsmevom, špecifickým priebehom 
citového vzťahu medzi dieťaťom a materskou osobou,  najintenzívnejšie medzi 
7. mesiacom života dieťaťa do jeho dvoch rokov.  Tvorba vzťahovej väzby po-
kračuje vytváraním  vzťahu dieťaťa k domovu, ale hlavne  k ľuďom, k osobám, 
v ňom. Zahŕňa  v sebe aj skúsenosť s druhými deťmi v predškolskom veku,  sú-
visí tiež s prijatím identity podľa pohlavnej príslušnosti.   Budovanie  tejto časti 
osobnej identity sa ďalej intenzívne rozvíja v období puberty a dospievania. Po 
nej v adolescencii dosahuje najväčšiu silu tvorbou vzťahu s mladistvými láska-
mi, snením o budúcnosti a konečne súvisí  aj s mileneckým vzťahom, napokon 
manželstvom a vlastným tehotenstvom u ženy a tehotenstvom svojej manželky 
u muža. (Matějček, 1996, s. 12)

V zhode s vyjadrením profesora Matějčeka naschvál používam  pojem man-
želstvo, ktorý považujem za pôvodný, rodinu tvoriaci a komplementárny  ľudský  
vzťah,  zvlášť významný a určujúci  aj  pre výchovu.  Uvedomujem si, že možno 
vyvolávam určité námietky  svojim „nemoderným“ a tradičným náhľadom na 
rodinu a rodinné formy. V čase, keď neutíchajú odborné, ale azda najviac iba po-
pulárne debaty  i celospoločenské diskusie o rovnosti a rovnoprávnosti aj iných 
vzťahových rozmerov týkajúcich sa rodiny, jej napodobenín, vyzývajúce na  ak-
ceptáciu  rôznych druhov inakosti, pripodobňujúcich sa k rodinným vzťahom.  
Nenachádzam však žiadnu odbornú  ani vedeckú oporu pre tvrdenia, že heterose-
xuálne manželstvo a klasická  nukleárna  rodina  (otec, matka, deti) sú pre zdravý 
psychický vývin  detí a ich výchovu už len prežitkom, ktorého by sme sa nielen 
mohli, ale dnes to často až tak vyzerá, že by sme sa už aj mali vzdať, pretože  ro-
dina postavená na manželstve v postmodernej dobe  vraj už  nemá relevantný vý-
znam (Derrida, 1993. Podľa Jurina, 2004). Dôsledky popierania odlišnosti medzi 
pohlaviami nevidieť hneď, ale možno za dvadsať rokov zrejme budeme svedkami 
logických následkov veľkej krízy identity súčasného človeka, spojenej so šírením  
psychických problémov. Okrem iného vieme, že chronická neistota navyše plodí 
násilné správanie. Skutočnosť sa totiž zmiešava s predstavami a už sa viac vecí, 
pojmov prestáva považovať za platné, smerodajné, stabilné zložky nášho života. 
Dieťa vyrastá zdravo a bezpečne, keď si môže zvnútorniť svoju vlastnú pohlav-
nú identitu.  Ak nastáva konflikt pri jej akceptovaní, alebo ho mentalita okolia 
núti k tomu, aby neprijalo rozdielnosť, že je buď mužom, alebo ženou, alebo 
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aspoň začalo o nej pochybovať, stáva sa náchylnejšie na  depresiu, je neisté a ne-
schopné prijať samého seba či jednoducho akceptovať realitu svojej orientácie. 
(Nehovorím tu o otázke rovnoprávnosti a diskriminácii inakosti podľa sexuálnej 
orientácie. Sme pohlavne odlišní (ako muž a žena), ale rovnoprávni! To, že sme 
mužmi a ženami, je nepopierateľný fakt o osobnej identite každého človeka a ro-
dová rovnosť a rovnoprávnosť je zase faktom spojeným so sociálnou identitou 
človeka, čo sú dve podstatne odlišné hľadiská. Pohlavie si jednoducho nemožno 
zvoliť, „rozhodnúť“ sa preň. Sexuálna orientácia má predovšetkým biologický  
a pudový základ, ktorý má svoje zákonitosti fungovania, ktoré sa majú rešpek-
tovať. Preto sexuálna orientácia a  psychosexuálna identita nemôže byť len jed-
noduchou otázkou sociálnej povahy alebo osobnej  voľby človeka – „zvolím si 
také pohlavie, aké sa mi páči, v ktorom sa cítim dobre a sám rozhodnem o tom, 
kým sa chcem stať“, ale má jej predchádzať akceptovanie mužskej alebo žen-
skej prirodzenosti človeka.) Nepriaznivou víziou pre budúce generácie pri týchto 
úvahách je, že sa obrovské psychické škody spôsobené napríklad rozvodmi, kto-
rých sme dnes svedkami, pravdepodobne budú môcť vyrovnať následkom cha-
osu, ktorý  môže spôsobiť v podstate dobre mienená, ale jednostranná myšlienka  
o rodovej rovnosti a presadzovanie rodovej ideológie v mene podpory slobod-
ného zmýšľania súčasného postmoderného človeka – cez média, vzdelávacie 
a kultúrne aktivity. Výchova túto závažnú otázku v dnešnej dobe, samozrejme, 
nemôže obísť a nereflektovať, počnúc rodinnou výchovou. 

Ako vo viacerých svojich publikáciách venovaných rodinnej výchove  uvádza 
Zděnek Matějček, už utváranie správneho vzťahu k tehotenstvu je významným 
stupňom psychosexuálnej výchovy v rodine.  Táto otázka, samozrejme, užšie sú-
visí s otázkou výchovy k rodičovstvu a s jeho plánovaním a týka sa aj praktických  
otázok  narábania s prostriedkami antikoncepcie. Dlhodobo sa skúmali problémy 
psychickej deprivácie detí, ako aj psychické následky nechceného tehotenstva 
(Langmeier, Matějček, 1974 ) a zistilo sa, že v sexuálnej výchove  iba sofistiko-
vaná  antikoncepcia nie je  dostatočnou prevenciou nechceného tehotenstva, ba 
ani dostatočnou prevenciou pred prenosom pohlavných chorôb.  Sexuálne sprá-
vanie musí byť podložené zodpovednosťou partnerov jeden k druhému. Zod-
povednosť  je vlastnosťou integrovaných zrelých osôb, ktoré v priebehu svoj-
ho doterajšieho života a vývinu majú skúsenosť so zdravou vzťahovou väzbou. 
Vedia ju však tvoriť, prijať i výchovou odovzdávať, posunúť ďalšej generácii 
iba vtedy, ak ju sami zažili. Čiže sa dá povedať, že dokonca  ani prax sexuálnej 
výchovy, poňatá čisto zo zdravotného a  medicínskeho pohľadu, nesmie ostať 
bez formovania osobnostných predpokladov vychovávateľov  a bez  vzťahového 
základu ich výchovného pôsobenia.   
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pOKUS O DEfINOVANIE TypOV VZŤAHOVEj VÄZBy    

V každej rodine v priebehu spoločného života vzniká originálny výchovný 
štýl, ktorý je výsledkom interakcie každého s každým. Kvalita väzby medzi die-
ťaťom a matkou, neskôr aj medzi dieťaťom a otcom a ďalšími členmi rodiny je 
kľúčovým činiteľom osobnostného rozvoja dieťaťa. Vrodeným základom pevnej 
väzby medzi osobami v rodine je tzv. väzbové správanie, ktoré sociobiológovia, 
ale hlavne etológovia s úspechom pozorovali aj uzvierat.

Najznámejšie štúdie o väzbách, väzbovom správaní nachádzame v prácach 
psychológa Johna Bowlbyho z Tavistockej kliniky v Londýne z obdobia 50. ro-
kov 20.storočia. Svetová zdravotnícka organizácia WHO, alarmovaná rastúcim 
počtom správ o škodlivosti následkov nedostatku materského vzťahu a lásky 
voči deťom, zadala úlohu štúdia týchto javov psychoanalytikovi J. Bowlbymu. 
Vo svojej správe z roku 1951 píše o svojom presvedčení že: „vzťah dieťaťa  
k matke je za bežných okolností najdôležitejším vzťahom. Prolongovaná depri-
vácia materskej starostlivosti u malého dieťaťa môže mať závažné a ďalekosiahlé 
dôsledky pre jeho charakter.“ Prácami Bowlbyho a iných psychológov, psychiat-
rov,  etológov, boli inšpirované aj štúdie psychológov z našej provinencie, najmä 
Z. Matějčeka, J. Langmeiera, ktorí sa venovali deprivácii detí v kojeneckých ús-
tavoch. Výrazom deprivačný syndróm títo autori chápali súbor následkov z chý- 
bania, prípadne z neprítomnosti primeranej rodičovskej starostlivosti o dieťa.   

Najmocnejší inštinkt novorodeného mláďaťa  je podľa Bowlbyho hľadanie 
ochrany u najbližšieho dospelého (v prípade človeka – u dospelej ľudskej oso-
by). Mláďa chce byť u neho čo najbližšie, cíti úzkosť, keď ho nemá nablízku. 
Ono začína skúmať svet z pevného bodu, ktorý pre neho predstavuje náruč mat-
ky či iného rodičovského  opatrovateľa, kam sa kedykoľvek podľa toho, ako to 
potrebuje, môže vrátiť.  Kvalitná väzba sa v interakcii medzi dieťaťom a opat-
rujúcou osobou prejavuje rytmickým zladením dvojice (a neskôr, trojice, štvori-
ce... atď., tak ako pribúdajú ďalší členovia do rodiny), ktorý prebieha vo vlnách 
príklonu a odklonu pozornosti zo strany starajúcej sa osoby. 

Matka svojím správaním hneď od pôrodu zrkadlí správanie dieťaťa a tiež ono 
zrkadlí správanie matky. Dobre fungovanie rodiny neskôr synchronizuje aktivitu 
svojich členov spôsobom, ktorý býva prirovnávaný k hre orchestra bez dirigenta. 

Možno sa domnievať, že touto teóriou sa začal udržiavať akýsi druh kultu 
materstva v 20. storočí. Nový kult našiel svoje intelektuálne zázemie aj v po-
sledných psychoanalytických prácach Sigmunda Freuda, v ktorých Freud vyz-
dvihuje  materskú rolu ako: „jedinečnú, bezparalelnú, ustanovenú na celú dobu 
života ako prvý a najmocnejší objekt lásky a prototyp všetkých nasledujúcich 
neskorších vzťahov lásky človeka“. 

Dnes sa však špecialisti na zdravý  vývoj dieťaťa zhodujú v názore, že termín 
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len „materská deprivácia“ bol nevhodne zvolený. (Aj sám Bowlby  vo svojich 
neskorších prácach poukazoval aj na škodlivý vplyv tzv. „otcovskej deprivácie“, 
spôsobenej neprítomnosťou otca vo vývine a pri výchove dieťaťa.) Na význam 
mužov v rodinných väzbách a pre výchovu detí upozornil hlavne pokračovateľ 
Bowlbyho štúdií Michael Lamb (1975) z Yaleovej univerzity. Otcov nazval „za-
budnutými prispievateľmi k vývoju dieťaťa“. Na základe  tohto (a nielen tohto) 
podnetu sa objavovali ďalšie odborné práce, ba dnes vznikajú dokonca celé hnu-
tia, ktoré zdôrazňujú špecifické a významné postavenie muža a otca v rodine, 
upozorňujú na jeho dôležitú prítomnosť a spoluúčasť v rodinných väzbách a pri 
výchove dieťaťa. 

Rozlišujeme niekoľko typov vzťahových väzieb:
• Väzba základnej dôvery k dospelému. Predstavuje uspokojenú potrebu po 

istote, túžbu po ochrane a bezpečí. Táto väzba vzniká len voči osobám, ktoré 
sú dieťaťu známe, ktoré ono dešifruje ako „jeho“. Väzba základnej dôvery 
má takmer absolútny význam pre budúcnosť dieťaťa, vyvíjajúceho sa člove-
ka. Pokiaľ rodič nedokáže opakovane a primerane reagovať na detskú potre-
bu bezpečia, dieťa si vytvára predstavu, ktorú môže zovšeobecniť aj na iných 
ľudí. Bude základom na tvorbu akýchkoľvek iných medziľudských vzťahov 
v jeho živote, poznačí jeho separačný proces, jeho osamostatňovanie, jeho 
socializáciu, sociálny pôrod ale aj proces individualizácie, tvorbu vlastnej 
identity. Na väzbe základnej dôvery má rovnaký, hoci celkom špecifický po-
diel matka, ako aj otec dieťaťa.

• Ambivalentná väzba, ktorá sa vyznačuje dvojznačným postojom k rodičov-
skej postave. Dieťa rodiča zároveň potrebuje, miluje, ale  aj odmieta. Na po-
vrchu ambivalentnej väzby prevláda závislosť jedinca, ktorá je potlačovaná  
a štylizovaná do úlohy nezávislého. Špecifickým prípadom a typom vyúste-
nej ambivalentnej väzby do konkrétnej podoby je:

• Vyhýbavá väzba, ktorú sprevádzajú prejavy stiahnutého správania sa, intro-
vertnosti a uzatvárania sa (často nasilu, prekonávaním samého seba). Tento 
typ väzby, resp. jeho prejavy a typické následky možno pozorovať veľmi 
často u dospievajúcich detí. 

• Dezorganizovaná väzba s chaotickými reakciami na rodiča. Vyvinie sa u detí,  
u ktorých pozorujeme  striedanie prejavov potreby blízkosti rodiča aj jeho od-
mietanie. Tento vzorec je príznačný pre zneužívané a týrané deti.  Zneužívané 
a týrané dieťa trpí, chýba mu nielen zdravá väzba s rodičom, ale často pociťu-
je aj fyzickú bolesť, prežíva pocit chaosu, lebo si nevie vysvetliť dôvody na 
takéto konanie rodiča. Na druhej strane rovnako chaoticky a zmätene bojuje  
o pozornosť a lásku rodiča. Podvedome si o ňom vytvára ideálny obraz, chce 
sa oň oprieť, pomôcť si, ale takto si iba dezorganizovane fixuje nekvalitný 
model správania a fungovania aj v ďalších  medziľudských vzťahoch.
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Druh väzby sa dá testovať na reakcii dieťaťa na odchod matky z miest-
nosti, v ktorej zostáva s dieťaťom len cudzia osoba. Predmetom pozo-
rovania je aj reakcia na neskorší návrat matky do miestnosti. (Táto me-
tóda bola prepracovaná Bolwbyho spolupracovníčkou Ainsworthovou.) 
Povaha väzby sa tiež dá zisťovať cieleným rozhovorom s dospelými. Niekoľko 
dlhodobých štúdií tiež potvrdilo, že detská predstava o spoľahlivosti a dostup-
nosti rodiča je v čase vysoko stabilná a ovplyvňuje väzby k ľuďom až do stred-
ného veku. Bolo tiež dokázané, že spôsob, akým sa matka viaže na svoje dieťa, 
má vzťah k spôsobu, akým sa na ňu viazala jej matka.

Kvalita väzby sa dá predpokladať podľa postoja matky k dieťaťu ešte pred 
jeho narodením, čo je zistiteľné aj štandardizovanou dotazníkovou metódou. Zo 
strany matky pevnosť a zdravie väzby môže ovplyvniť, skomplikovať a sťažo-
vať komplikované tehotenstvo, ťažký pôrod, následne separácia hneď po pô-
rode (obvykle u nedonosených detí) či separačná úzkosť, ktorá môže vzniknúť  
v prvých šiestich mesiacoch po narodení dieťaťa (často u chorých a postihnutých 
detí), alebo neprítomnosť matky či choroba matky v priebehu prvého roku života 
dieťaťa. Komplikované tehotenstvo a sťažený pôrod boli s úspechom použité 
ako činitele predchádzajúce kriminálnemu správaniu dieťaťa.

Ďalej bolo dokázané, že deti matiek, ktorých vzťah k dieťaťu bol kompli-
kovaný uvedenými činiteľmi, vykazujú významne vyššiu pravdepodobnosť, že 
budú najmä matkou v neskoršom období zanedbávané alebo týrané. 

Pri určitej znalosti fylogenézy môžeme chápať pojem „maternica“ aj v širšom 
význame, ako je obvyklé. Orgán maternice zabezpečuje ochranu plodu pred ne-
priaznivými vplyvmi okolia. U rýb, plazov, vtákov stačí na vývoj plodu ochrana 
škrupiny vajíčka. U cicavcov je vzhľadom na zložitosť nervovej sústavy tohto 
druhu organizácia plodiaceho ústrojenstva oveľa komplikovanejšia. Ochranu 
ľudskému mláďaťu zaisťuje maternica a starostlivosť o jeho výživu do obdobia, 
kým je plod schopný uniesť nároky okolitého sveta, poskytuje placenta. Vý-
voj živej hmoty je na rozdiel od neživej charakterizovaný stúpajúcou štruktú-
rovanosťou, ktorá umožňuje stále zložitejšie vzťahy a interakcie, vzťahy medzi 
vonkajškom a vnútrajškom. V individuálnom vývoji jednotlivého organizmu  
(v ontogenéze) preto musia byť najskôr spracované isté vývinové úlohy, aby 
sa mohli naplniť úlohy vyššieho rádu, úlohy fylogenetickej vrstvy. Uzavretý 
priestor a prostredie maternice je najdôležitejším činiteľom pre ontogenetický 
vývin jednotlivca. Sociálne prostredie rodiny, špeciálne usporiadanie vzťahov, 
rodinných väzieb (už okolo novorodenca) plní podobné funkcie ako maternica 
na biologickej úrovni. Rodina s jej typickými väzbami, interakciami, výchovou, 
so zastúpením materskej, otcovskej, súrodeneckej a širších (napr. prarodičov-
ských) rol vytvára vyvíjajúcemu sa človeku „sociálnu maternicu“ a „sociálnu 
placentu“, zaručujúce prínos výživy a energie a umožňujúce rast a napredova-
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nie. Celoživotný vývin človeka bude sprevádzaný neustálym vytváraním hraníc  
a vymedzovaním tohto priestoru, v ktorom sa podľa charakteru vekových ob-
dobí budú napĺňať jednotlivé a špecifické vývinové úlohy.  (Potočárová, 2008,  
s. 162-166)

Rýchly rozvoj teórie vzťahovej väzby a záujem o súvisiace otázky spojené 
s výchovou  vlastne najskôr podnietili  štúdie prírodovedcov, biológov a osobit-
ne etológov, na čele s nositeľmi Nobelovej ceny Konrádom Lorenzom, Nikom 
Tinbergenom a ďalšími. Svojimi pozorovaniami, štúdiom správania  a pokusmi 
na zvieratách etológovia preukázali, že v ríši zvierat existujú kritické momenty 
a obdobia vo vývine, keď  si novonarodené mláďa tzv. „vpečaťovaním“ (imprin-
ting), kontinuálnou citovou väzbou, pozorovaním správania matky a sociálnym 
učením osvojuje základnú tendenciu usmerňujúcu vlastné správanie a  interakcie 
v živote vôbec.   Sledovali najmä správanie  vtákov.  V porovnaní s rôznymi 
živočíchmi je však človek  oveľa prispôsobivejší, tvárnejší ako ktorékoľvek iné 
mláďa živočíšnej ríše, pretože je mysliaca a cítiaca bytosť, originálna svojho 
druhu, je individuálnym a autentickým ľudským jedincom. Vďaka tejto typicky  
„ľudskej“  kvalite  ľudskej prirodzenosti u ľudí možno zaznamenať i obchádza-
nie čisto socio-biologickej determinácie ich správania. Náprava negatívnych dô-
sledkov v prípade človeka je vždy možná. Determinácia zákonitosťami vývinu 
a konkrétnymi podmienkami u človeka nie je osudová, nemenná.  Nepriaznivý 
vývin a jeho dôsledky dokáže človek prekonávať  aj svojou slobodnou voľbou 
a svojou vôľou.  Teória vzťahovej väzby teda veľa vecí vysvetľuje, ale nie je 
konečným vysvetlením ani úplnou odpoveďou na filozoficko-antropologickú 
otázku – Kto je človek? a Kam smeruje jeho život?, ani na pedagogicko-antropo-
logickú zložku tejto otázky – Čo vychováva človeka a ako sa má plnohodnotne 
a najlepšie vychovávať?

Obsiahly a zaujímavý je neurobiologický základ vzťahovej väzby. V tomto 
príspevku  sa mu však nebudeme venovať. 

Z hľadiska teórie  vzťahovej väzby je zaujímavé prenatálne obdobie vo vývi-
ne dieťaťa. Aj keď  skúmanie a poznatky  prenatálnej psychológie v niektorých 
jej aspektoch môžeme považovať za špekulatívne a iba experimentálne, v zása-
de  sú vedeckým zdôvodnením toho, prečo pristupovať k počatému plodu ako 
k ľudskej bytosti, ktorá má všetky pozorovateľné psychické i fyziologické  pre-
javy človeka. Plod si však  úctu zaslúži  nielen ako nositeľ  života a preto hoden 
bytostnej dôstojnosti,  ale si zaslúži si úctu aj na základe postoja zodpovednosti  
za jeho výchovu . 

Podľa Bowlbyho teórie (1975)  má dieťa primárnu inštinktívnu tendenciu na-
viazať sa na individuálnu osobu matky, vytvoriť s ňou vzťahovú väzbu , ktorá ju 
pripútava k osobe matky. Dieťa signalizuje matke potrebu jej blízkosti rôznymi 
vzorcami správania (plač, upokojenie pri jej blízkosti, úsmev atď.)  Ide o samo-
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statný pudový systém správania so svojimi samostatnými reguláciami, podobne 
ako regulácia príjmu potravy, sexuálny pud. Pripútavacie správanie je aktivo-
vané samotou, cudzím prostredím, únavou, slabosťou pri chorobe.  Z interakcií 
s matkou sa vyvíjajú „vnútorné pracovné modely“.  Podľa skúmaní Bowlbyho, 
ktoré boli neskôr doplnené empirickými štúdiami Ainsworthovej  sa potvrdilo, 
že tieto vnútorné pracovné modely, očakávania, utváranie správania vo vzťahu 
k minulej skúsenosti, by mohli byť v zásadných prvkoch vyvinuté už koncom 
prvého roka a u väčšiny detí zostávajú konštantné, stabilné aj po rokoch. Sú 
uložené v implicitnej pamäti  a ovplyvňujú utváranie vzťahov aj v dospelosti. 

Bowlby svoju teóriu koncipoval na základe poznatkov psychoanalýzy. Čer-
pal veľké množstvo  inšpirácií  a informácií, ako sme už spomenuli, aj z eto-
lógie, ktorá sa programovo hlási k evolučnej biológii, čo bolo  plne v súlade 
s jeho prístupom k problémom ľudského správania.  Predpokladalo to aj štúdium 
mozgu, neurobiológie,  neurofyziológie. V časti teórie o vnútorných pracovných 
modeloch sa opieral o poznatky kognitívnej psychológie. Vývinová psychológia 
v teórii vzťahovej väzby pomohla vysvetliť význam reálnych skúseností dieťaťa 
s blízkou osobou.  Reálne správanie matky (rodiča) rozhoduje o tom, aký typ 
vzťahovej väzby sa u dieťaťa vyvinie. Je matka dostupná? Pohotovo vyciťuje 
potreby dieťaťa a bezprostredne na ne reaguje?  Z týchto charakteristík vznikli 
opisy niekoľkých typov  väzieb – bezpečná, neistá, ambivalentná (dvojznačná) , 
vyhýbavá, dezorganizovaná.

Táto teória významne ovplyvnila  výskum a obohatila teórie v oblasti psycho-
lógie, psychopatológie, psychodynamické školy a psychoterapie, neonatológie, 
pediatrie, pedagogického a psychologického poradenstva a iných oblastiach. Na 
nové poznatky  tejto teórie zareagovali viacerí odborníci v medzinárodnom zá-
bere.  Z nášho česko-slovenského prostredia treba spomenúť aspoň niektorých 
– L. Langmeier, Z. Matějček, A. Bubleová, J.  Kovařík, Z. Dytrych, J. Dunovský, 
S. Radvanová, I. Štúr  a ďalší.  (Hašto, 2005, s. 12-19) 

pSycHIcKÉ  pOTREBy DIEŤAŤA A pSycHOSOcIÁLNy VÝVIN ČLOVEKA 
VO SVETLE úLOH RODINNEj VÝcHOVy

Pre zdravý a harmonický vývin je napĺňanie psychických potrieb dieťaťa rov-
nako dôležité ako napĺňanie jeho fyzických (biologických) potrieb. Nebezpe-
čenstvom sa stáva podceňovanie týchto potrieb. Neuspokojovanie psychických 
potrieb však ohrozuje dieťa v bezprostrednej závislosti od jeho veku, intenzite  
a trvaní nepriaznivých okolností. (Matějček, 1994, 1996)
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1.  Potreba životnej istoty a bezpečia – potreba blízkej osoby

Predstavuje potrebu žiť v blízkosti osoby, ku ktorej si dieťa vytvára puto. Ta-
kéto puto sa vytvára už počas prenatálneho vývinu. Tejto problematike sa dnes 
venujú mnohé vedecké štúdie, ktoré zhodne konštatujú, že dieťa už počas vnút-
romaternicového vývinu vníma matku, jej hlas, pocity, prežívanie a adekvátne na 
to reaguje. Tento vzťah je definovaný ako láskyplné puto medzi dvoma indivídu-
ami, ktoré pretrváva v priestore i čase a slúži im na emocionálne spojenie. Najzá-
kladnejšou psychickou potrebou človeka je jednoznačne potreba lásky, potreba 
vrelého, trvalého citového vzťahu. 

Uspokojenie tejto potreby umožňuje dieťaťu cieľavedomú spoločenskú, po-
znávaciu a objaviteľskú aktivitu. Potreba mať svoje zázemie, svoj ostrov istoty, 
človeka uspokojuje predovšetkým v citových vzťahoch. Najbezpečnejšie sa člo-
vek cíti, ak má okolo seba niekoho, kto ho má rád, kto k nemu patrí. Ak má dieťa 
skúsenosť s hlbokými citovými vzťahmi, dokáže dôverovať a vytvárať blízke 
medziľudské vzťahy aj v dospelosti. Ak je uspokojená potreba dieťaťa mať cito-
vé väzby, pomáha mu to v:
a./  dosiahnutí plného intelektuálneho potenciálu,
b./  triedení a chápaní pozorovaného okolia a udalostí, 
c./  logickom myslení,
d./  dôverovaní iným,
e./  získavaní sebadôvery, 
f./  lepšom zvládaní stresu a frustrácie, 
g./  redukovaní pocitu žiarlivosti,
h./  prekonávaní bežných strachov a obáv, 
i./  vo zvyšovaní vedomia vlastnej hodnoty,
j./  vo vývine sociálnych emócií a vo vývine svedomia. 

2. Potreba stimulácie, ktorá vedie živý organizmus k činnosti

Primeraná starostlivosť rodičov o dieťa prináša dieťaťu širokú paletu účinkov 
stimulácie a prejavujú sa cez:
a./  úsmevy, 
b./  prihováranie sa cez láskavé prihováranie, 
c./  nosenie na rukách, 
d./  vnímanie zmyslami, napr.  ochutnávanie nových jedál, 
e./  vnímanie hračiek a objektov rôznych tvarov, farieb a materiálu, vnímanie 

zvukov. 
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3. Potreba učiť sa, získavať skúseností a štruktúru zmysluplného sveta

Na to, aby sa z jednotlivých podnetov stali poznatky a skúsenosti, nestačí 
samotné hromadenie podnetov. V podnetoch musí byť systém, ktorý ich pomôže 
spracovať a pochopiť. Len vtedy, keď ich  možno uviesť do osobného systému 
človeka, sa človek stáva múdrym a skúseným. Vďaka uspokojeniu tejto potreby 
je umožnené organizmu učiť sa, získavať skúsenosti a prispôsobovať sa život-
nému prostrediu. Dieťa sa v rodine učí zvládať jednoduché úlohy - od tých naj-
základnejších až po zložité začlenenie do sociálnej siete. Rodičia by mali dieťa 
viesť od biologickej a prirodzenej závislosti až k postupnej nezávislosti.

Aj potom, keď sa človek úplne osamostatní a založí si vlastnú rodinu, môže 
naďalej budovať vzťahy založené na partnerských, rovnocenných modeloch so 
svojimi rodičmi. Vlastná skúsenosť rodinného zázemia, vzťah puta s rodičmi, 
pocit istoty a lásky pomáha človeku pri vytváraní vzťahov a väzieb s vlastnými 
deťmi. Tým tento pozitívny cyklický proces pokračuje aj do ďalšej generácie.
 
4. Potreba identity, vedomia vlastného „ja“, vlastnej hodnoty,  

spoločenského uznania a spoločenskej hodnoty

Potreba identity predstavuje možnosť uplatniť sa. Dieťa si uvedomuje vlastné 
„ja“ a čaká, že toto jeho „ja“ bude i spoločensky potvrdené. Očakáva a potrebuje 
ocenenie, pochvalu svojich výkonov, akceptovanie svojho statusu. Nevyhnutná 
kvalita rodičovského správania, teda hodnotenie a prijatie dieťaťa, umožňuje dať 
priestor na uspokojovanie potrieb osobnostno-sociálneho významu vo vývine 
človeka. Uspokojenie tejto potreby je podmienkou sebaúcty, sebavedomia, vďa-
ka ktorým je ďalej umožnené vhodné zaradenie sa dieťaťa do spoločnosti. Rodi-
čia sú modelom pre jeho „ja“ a odovzdávajú mu hierarchiu hodnôt. Úzky citový 
a akceptujúci vzťah s matkou, prípadne s rodičmi, ako vonkajší riadiaci prvok 
zo začiatku usmerňuje akékoľvek aktivity dieťaťa. Neskôr sa nahradí vlastným 
riadiacim prvkom - „ja“, prostredníctvom ktorého dieťa vykonáva svoje aktivity 
a vzhľadom naň hodnotí celé dianie okolo seba i v sebe.

Nedostatočné uspokojovanie potrieb stimulácie a sociálneho učenia dokazuje aj: 
• povrchnosť a nediferencovanosť citov, sociálnych vzťahov a nápaditosti v sprá- 

vaní,
• oneskorenie psychomotorického a rečového vývinu detí,
• zvýšenú mieru školskej nezrelosti. (Matějček, 1992)

Z pohľadu pedagogiky, teda orientácie v tom, kam smerovať výchovu a ako 
dobre vychovávať,  je  dôležité porozumieť psychologickým zákonitostiam psy-
chosociálneho vývinu človeka. 
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Významný americký psychológ Erik Erikson je  autorom  koncepcie ôsmich 
štádií psychického a sociálneho vývinu. Eriksonov model možno predstaviť  
v tejto tabuľke:

Osem štádií psychosociálneho vývinu 
človeka

Vývinové štádium
a približný vek

Psychologická kríza
a konflikt medzi:

I. obdobie dojčaťa 
 ( 0 – 1 rok )

dôverou ↔ nedôverou

II. rané detstvo
(1 – 3 roky)

autonómiou ↔ hanbou   
a  pochybnosťami

III. predškolský vek 
(3 – 6 rokov)

iniciatívou ↔ vinou

IV. školský vek
(6 – 12 rokov)

usilovnosťou ↔ menejcennosťou

V. adolescencia
(12 – 20 rokov)

identitou ↔ konfúziou rolí

VI. mladá dospelosť
(20 – 30 rokov)

intimitou ↔ izoláciou

VII. vek dospelosti
(30 – 65 rokov)

generativitou ↔ stagnáciou 
(generativita - záujem o druhých, byť 
prospešný)

VIII. zrelý vek
(65+ )

integritou ↔ zúfalstvom
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Vývin osobnosti je teda podľa Eriksona (Erikson, 1963) viazaný na biolo-
gické, spoločenské, kultúrne a historické faktory ovplyvňujúce vývin dieťaťa. 
Na každom stupni psychosociálneho vývinu musí človek vyriešiť základný 
psychologický  rozpor. Po jeho vyriešení získava príslušnú cnosť a pokračuje 
vo svojom osobnostnom rozvoji. Potom je veľmi dôležité vedieť, že v každom 
štádiu existujú dva rôzne konfliktné póly – lepšie povedané protipóly, z ktorých 
sa k jednému človek vo svojom vývine prikloní. Štádiá nasledujú po sebe tak, 
ako sú v tabuľke uvedené. Až po rozriešení „konfliktu“ jedného štádia sa človek 
presúva do nasledujúceho štádia.

Eriksonova koncepcia je teda orientovaná na vývin nášho „ja“, ktoré sa zvyk-
ne v psychologickej literatúre označovať aj ako naše „ego“. (Erikson, 1997) Naše 
„ja“ je teda vlastne racionálnou zložkou našej osobnosti, ktorá sa riadi princípmi 
svedomia, povinnosti a sociálnych istôt. Významným činiteľom vývinu dieťaťa 
sú nielen rodičia, ale aj celé sociálne prostredie a kultúrny kontext, v ktorom 
vyrastáme. Vývinové zmeny prebiehajú počas celého života, nielen v ranom det-
stve. Treba sa zamerať sa na odhaľovanie schopnosti človeka víťaziť nad psycho-
sociálnymi rizikami a skúmať prednosti a kvality svojho vlastného „ja“. Každý 
konflikt v sebe obsahuje výzvu na riešenie a treba spoznávať, ako človek svoje 
krízy zvláda a ako ho prípadné nevyriešenie minulého konfliktu znevýhodňuje 
v nasledujúcich vývinových štádiách, v ktorých nedokáže zvládnuť problémy, 
ktoré sa môžu objaviť. Psychosociálna kríza a konflikt v každom štádiu teda 
obsahuje tak možnosť nášho osobného rastu, ako aj prvky ohrozenia nášho psy-
chosociálneho vývinu.  Rast nastáva vtedy, keď je konflikt primerane vyriešený. 
Jeho vyriešenie prináša pre naše „ja“ novú silu, ktorú Erikson nazýva cnosťou. 

Ohrozenia spočívajú v uhýbaní človeka pred riešením konfliktu. V takom prí-
pade prevládne negatívny pól a cnosť nevznikne. Napríklad vo štvrtom štádiu 
(usilovnosť oproti menejcennosti) má vzniknúť predpokladaná pozitívna vlast-
nosť dieťaťa, cnosť, ktorá sa môže nazvať aj „kompetencia“, osvojená zručnosť, 
schopnosť zvládnuť nejakú činnosť, mať žiaduci prejav. Ak však konflikt nebol 
vyriešený, dieťa opúšťa toto štádium s pocitom menejcennosti, lebo nezískalo 
túto istú charakterovú vlastnosť a takýto negatívny výsledok ho (jeho „ja“) osla-
buje v ďalších vývinových štádiách.

Pre teóriu vzťahovej väzby je z Eriksonovej koncepcie epigenézy ľudskej 
psychiky zvlášť zaujímavé prvé štádium vývinu v období raného detstva. Vráť-
me sa preto  k podrobnejšiemu rozboru  tohto prvého štádia, s cieľom poukázať 
aj na pedagogické súvislosti. 
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Základné charakteristiky prvého štádia sú:

Prvé vývinové štádium a jeho charakteristika

Štádium a približný vek Základný konflikt medzi:

I. obdobie dojčaťa  (0 – 1 rok) dôverou ↔ nedôverou

Hlavné charakteristiky vývinu v prvom štádiu

Vzťah matka – dieťa vytvára základ pre dôveru 
v druhých a v seba, ale zároveň predstavuje aj 
základ pre nedôveru v seba a druhých. Cnosť nádeje 
predstavuje vieru v to, že človek môže dosiahnuť svoje 
potreby a túžby. Ak dominuje dôvera, posilňuje sa jeho 
nádej a dieťa získava presvedčenie, že jeho potreby  
a želania môžu byť uspokojené. Na základe tejto 
dôvery si človek po celý život vytvára citové vzťahy 
k tým, na starostlivosť ktorých je odkázaný. No ak 
prevládne nedôvera, dieťa začne vnímať svet ako 
nepriateľský a nevypočítateľný. Môže ho premôcť 
sklamanie, ktoré mu môže v budúcnosti spôsobovať 
ťažkosti pri utváraní užších medziľudských vzťahov 
a ovplyvniť a vyvolať jeho problémové správanie.

Z psychologického hľadiska je dôležité aj to, že v tomto štádiu ešte nevie 
vedome odlíšiť seba od okolitého sveta a nemá plné vedomie vlastného ja v tom 
zmysle, že nevie pomenovať, opísať a presne vyjadriť svoj nedostatok a potrebu, 
reaguje intuitívne, citovými prejavmi, najčastejšie plačom a inými zvukovými 
prejavmi, nonverbálne,  mimikou tváre. Dáva najavo svoju spokojnosť a ne-
spokojnosť, ktoré prežíva, len jemu „dostupnými“ prejavmi a spôsobmi. Pocity 
príjemnosti a nepríjemnosti sú však zatiaľ len všeobecného charakteru, dieťa ich 
samo nerozpoznáva, neorientuje sa v nich spoľahlivo, je odkázané na pochope-
nie opatrovateľa, lebo nevie vyjadriť, čo mu chýba.

Ak si teda dieťa v prvom štádiu nevybuduje túto základnú dôveru, je na 
celý život ohrozené najvážnejšími duševnými poruchami. Mnohí ďalší psycho-
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lógovia pokladajú zhodne za najdôležitejší faktor v kontakte matky s dieťaťom 
celkovú reakciu matky na potreby dieťaťa, pričom zdôrazňujú silný emocionálny 
kontext. Ak dieťa necíti, že je milované, ak mu nie je dobre, je v nepohode a nie 
je akceptované, bude jeho ďalšie prispôsobovanie ťažké, frustrujúce, oslabujúce 
sebadôveru a taktiež dôveru v ostatných. Ak sa v tomto štádiu rodičom nepodarí 
naplniť potrebu „základnej istoty“, môžu sa na jej miesto posunúť pocity tzv. 
„základnej neistoty a úzkosti“ a veľmi často sa tak stane. Ak dieťaťu v rodine nie 
sú poskytnuté istoty, ktoré inde nájsť nemôže, začne vnímať svoje sociálne oko-
lie ako hrozbu a zdroj nebezpečenstva. Dieťa potom nové kontakty nadväzuje 
s ťažkosťami, pretože zakaždým musí prekonávať úzkosť, neistotu a strach, čo 
často kompenzuje celým radom obranných a únikových mechanizmov. Často sa 
potom stáva, že dieťa prežíva základnú neistotu ako pocit opustenosti a samoty 
v nepriateľskom svete.

Medzi najdôležitejšie príčiny vzniku základnej neistoty a úzkosti možno za-
radiť tieto štyri:
• nepravidelnosť a nedôslednosť v spôsobe odmeňovania a trestania, takže die-

ťa nechápe, čo po čom bude nasledovať;
• citovo nezúčastnené správanie sa okolia, takže dieťa má pocit, že ho nikto 

nemá rád;
• zatiahnutie do konfliktu medzi rodičmi alebo inými osobami, ktoré dieťa rov-

nako miluje, takže do situácie, v ktorej sa nemôže, nechce, nevie, ale pritom 
musí rozhodnúť pre jedného alebo pre druhého, pričom toho nezvoleného 
stratí; v krajnom prípade môže nastať až  tzv. psychická deprivácia;

• požadovanie nadmernej zodpovednosti, ktorá siaha nad sily a možnosti die-
ťaťa, alebo naopak odopieranie akejkoľvek zodpovednosti. Oba prístupy 
môžu viesť k jeho neurotizácii.

Tieto ohrozujúce príčiny sa veľmi často vyskytujú najmä  v ďalších vývi-
nových štádiách (predškolský a školský vek dieťaťa) a negatívne ovplyvňujú 
rodičovskú výchovu. Máme však prirodzenú tendenciu podceňovať ich možný 
negatívny vplyv už v tomto prvom vývinovom štádiu. V dojčeneckom období 
sa, samozrejme, nepravidelnosť a nedôslednosť bude prejavovať v iných ukazo-
vateľoch, alebo tiež citovo chladné správanie bude mať skôr podobu nezabez-
pečenej prítomnosti matky, nedostatok telesného kontaktu... atď. Chceme zvý-
razniť dôležitosť a uvedomenie si následkov, ak sa dôvera cez vzťahovú väzbu 
nedostatočneodovzdá. Ale treba pripomenúť aj to, že ak sa túto základnú dôveru 
predsa len v útlom detstve nepodarí  vytvoriť, nerezignujme a „nehádžme flintu 
do žita“! Môžu ju vytvoriť aj neskoršie pozitívne skúsenosti dieťaťa v ďalších 
vývinových štádiách. A tu sa otvárajú netušené možnosti pre nás všetkých, kto-
rých na svojej životnej ceste dieťa stretáva.  (Matula, 2013)
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Formovanie osobnosti a socializácia dieťaťa v rodine 
na základe vzťahovej väzby

Rodina  a rodinné prostredie je pre dieťa veľmi dôležitou hodnotou. Dieťa sa 
narodí bezbranné, neschopné chôdze, neschopné samo sa o seba postarať. Bez 
pomoci dospelých by zomrelo, preto potrebuje:
1. opateru a starostlivosť rodiny,
2. uspokojenie svojich potrieb - jedla, tepla, starostlivosti, lásky ... ,
3. bezpečie domova. 

Postupne počas  jeho rastu si  v rodine uvedomuje svoju: 
1. identitu - teda odpoveď na otázku, kým vlastne je, kto sú jeho rodičia a sú-

rodenci, 
2. spolupatričnosť - kam patrí,
3. individualitu - teda právo podobať sa na niektorých iných členov rodiny a zá- 

roveň sa od nich odlišovať,
4. moc nad svojím životom – možnosť za podpory milovaných a milujúcich ľudí 

rozhodovať sa v každodenných maličkostiach.

Základom budovania sebaúcty dieťaťa je podpora práve týchto atribútov, 
ktoré ani pri najlepšej dobrej vôli a snahe v podmienkach náhradnej rodinnej 
starostlivosti  nemožno poskytnúť. Z prostredia  detského domova sa totiž pozná 
skúsenosť, že dieťa v podstate nevie, kým je, na koho sa podobá, akí sú jeho 
príbuzní, kam vlastne patrí a možnosti na jeho rozhodovanie sa v každodenných 
maličkostiach sú naozaj veľmi obmedzené. Plný rozvoj sebaúcty a sebahodnoty 
dieťaťa je možný a najprirodzenejší len v intímnom prostredí rodiny. 

Vzťahová výchova je  pomerne  nový pojem, odvodený z angl. attachment 
parenting (alebo prekladané i ako „kontaktné“ rodičovstvo) a nadväzuje na teóriu 
vzťahovej väzby. Táto výchova predstavuje jeden smer poradenstva a psychote-
rapie. Zameraná je na rozvoj vzťahovej puta medzi rodičmi a deťmi ako základ-
nej požiadavky, ktorým  napĺňame  biologické, psychologické a sociálne potreby 
dieťaťa.  Predpokladom zdravého vývinu dieťaťa, ako sme už vyššie uviedli, je 
bezpečná väzba na osobu, ktorá preň predstavuje najdôležitejšiu oporu v jeho 
živote. Dieťa sa počas prvých troch rokov života potrebuje bezpečne naviazať 
(zvyčajne) na matku, ktorá preň znamená celý svet - potravu, lásku, bezpečie, 
pokoj a všetko, čo potrebuje. Dôležitá je aj odozva matky na požiadavky dieťaťa. 
Tá má byť emocionálne vyvážená, ale zároveň musí vidieť v dieťati samostatnú  
individualitu, ktorú rešpektuje, podporuje, ale nezotročuje.  Vzťahová výchova  
vracia výchove prirodzenosť, najmä materinskú lásku, vracia deťom láskyplné 
pevné objatie, oporu, deti sa vracajú na ruky a do postelí svojich rodičov. 
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Je známa i tzv. terapia pevným objatím od Jiřiny Prekopovej a v mnohých 
aspektoch vychádza aj zo vzťahovej výchovy.

Prvým  priekopníkom a propagátorom vzťahovej výchovy je americký pe-
diater William Sears  (Sears, Searsová, 2012), ktorý vytýčil jej šesť hlavných 
pilierov, nástrojov  na uplatnenie vzťahovej výchovy.

Vytvorenie počiatočnej väzby hneď po pôrode je prvým krokom k úspešnému 
vytvoreniu pevného puta medzi matkou a jej dieťaťom. Matka a dieťa donedáv-
na v prenatálnom období existovali ako jeden organizmus, sú jeden pre druhé-
ho jednoducho neodlučiteľní. Matka a dieťa tvoria nerozlučiteľnú dvojicu. Na 
pevné naviazanie je najdôležitejších hlavne prvých šesť týždňov. Je to obdobie 
prvých kontaktov, matka sa snaží načúvať svojmu dieťaťu a uspokojovať mu 
všetky jeho biologické potreby. Je to aj obdobie veľkých emocionálnych zmien 
a matky sú akoby „nastavené“ starať sa o dieťatko.

Dojčenie na požiadanie je vynikajúcim nástrojom na spoznávanie svojho die-
ťaťa. Matka sa snaží porozumieť plaču svojho dieťaťa a postupne spoznávať, 
ktorý plač čo znamená. Úspešné dojčenie si vyžaduje, aby matka reagovala na 
signály svojho dieťaťa čo najpresnejšie a rýchlo, čo pomáha pri budovaní dôve-
ryplného vzťahu.

Nosenie dieťaťa je laickou verejnosťou často zatracovaný spôsob výchovy. 
Avšak pravdou je, že nosené deti sú menej nervózne, vnímavejšie, v stave po-
kojnej bdelosti sa rýchlejšie a lepšie učia. Matky, keď nosia svoje deti, ľahšie 
rozpoznajú ich želania a nálady a vedia na ne primerane reagovať. Nosené deti 
sa v náručí alebo vo vhodnom nosiči vždy cítia  chránené a nablízku milovanej 
osobe. Tak sa medzi nimi buduje krásny vzťah založený na dôvere. 

Spanie dieťaťa v tesnej blízkosti rodičov, najmä matky, úzko súvisí s doj-
čením na požiadanie. Spánok by mal byť pre všetkých členov rodiny časom 
príjemného oddychu, a nie strachu z tmy a odlúčenia. Jemnocitné matky by mali 
reagovať na potreby svojho dieťaťa rovnako vo dne aj v noci. Časté dojčenie  
v noci si priam vyžiada spoločné spanie. Je to jednoduchšie a praktickejšie,  
a to tak pre dieťa, ako aj pre matku. Matka a dieťa sú akoby naladení na rovnakú 
frekvenciu a častokrát sa budievajú spoločne. 

Dieťa má na plač vždy dôvod, čo  je mnohokrát zabúdaná pravda. Veľakrát 
sme počuli, že dieťa  niekedy treba nechať aj vyplakať, krikom si trénuje pľúca 
a podobne. Musíme však pochopiť, že plač je jednoducho rečou dieťaťa. Plače, 
keď mu je smutno, keď ho niečo bolí, keď je hladné alebo ho treba prebaliť. 
Vždy plače pre niečo, nikdy nie len tak. Vnímavá  matka sa naučí rozoznať 
niekoľko druhov plaču svojho dieťaťa a čím rýchlejšie na plač svojho dieťaťa 
reaguje, tým menšiu úzkosť dieťa prežíva. Plakanie je veľmi cenným signálom. 
Dieťa neplače preto, aby nami manipulovalo, ale aby s nami komunikovalo. 
Rovnováha je posledným, no nemenej dôležitým pilierom vzťahovej výchovy. 
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Aby sme vedeli svojim deťom dať čo najviac, musíme vedieť reagovať aj na 
signály vlastných potrieb. Nesmieme dopustiť, aby matka, v snahe dať svojmu 
dieťaťu úplne všetko, neskĺzla do roly akejsi obete a aby zanedbala samu seba, 
svoje potreby, svoje vlastné širšie vzťahy, manželstvo.

Vzťahová väzba je mimoriadne a nezameniteľné puto medzi rodičom a dieťa-
ťom. Dieťa a (zväčša) matka sú k sebe priťahovaní ako magnet, jeden bez druhé-
ho sa cítia nekompletní. Pevné puto sa začína tvoriť už v tehotenstve a po pôrode 
sa rozvíja a upevňuje. Veľmi dôležité pre kvalitné „naviazanie“ dieťaťa a matky 
je  v prvých troch  rokoch  života dieťaťa. Mnoho matiek intuitívne praktizuje 
mnohé z princípov vzťahovej výchovy a ani nevie, že ide o zmenu „filozofie“ 
prístupu k výchove. Jednoducho preto, lebo je založená na prirodzenom načú-
vaní, porozumení  a odpovedaní na potreby svojho dieťaťa. Vzťahová výchova 
však býva najefektívnejšia a najkvalitnejšia vtedy, ak sa používajú všetky jej 
nástroje spolu. Kvalitne vybudovaná vzťahová väzba ostáva zakorenená vo ve-
domí aj podvedomí všetkých zainteresovaných. Prináša kvalitu a nové dimenzie 
do vzájomného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. 

Mnoho pediatrov a psychológov zaoberajúcich sa vzťahovou výchovou sa 
tiež zhoduje v názore, že  najdôležitejším faktorom vplývajúcim na intelektuálny 
vývin dieťaťa je vnímavosť matky na signály dieťaťa. Vzťahová výchova je pre-
dovšetkým typom komunikácie medzi matkou (rodičmi) a dieťaťom. Je to spôsob 
starostlivosti o dieťa, ktorý rozvíja to najlepšie v dieťati a v rodičoch. Vzťahová 
výchova je založená na komunikácii a intuícii. Pri výchove našich detí je najdôleži-
tejšie vedieť ich počúvať a porozumieť ich oprávneným potrebám.  Počúvať teda 
svoje inštinkty, intuíciu a srdce. Námaha spojená s praxou vzťahovej výchovy sa 
vráti v podobe vybudovanej dôvery medzi rodičom a  dieťaťom, v prežívaní  poro-
zumenia, lásky na jednej strane , ale i sebadôvery a nezávislosti na strane druhej.  
Rodina má aj ďalšie funkcie, ktorými napĺňa svoju výchovnú úlohu. Učí dieťa 
od narodenia:
1. múdrosti, ktorú preberá od starších členov rodiny, učí sa podľa nej rozhodo-

vať,
2. rozlíšiť dobro a zlo, prijímať životné a mravné zásady,
3. vážiť si samého seba, nenechať sa ponižovať a ubíjať.

Spôsob výchovy znamená celkovú interakciu a komunikáciu dospelých s die-
ťaťom. Prejavuje sa voľbou a spôsobom využitia výchovných prostriedkov, po-
stupov a metód výchovy,  zodpovedajúcim prežívaniu a správaniu dieťaťa, ktoré 
spätne ovplyvňuje prežívanie a správanie dospelého.

Podľa Čápa (1996) spôsob výchovy pôsobí špecificky na rôzne subsystémy 
osobnosti, ktoré rozvíja a formuje. Účinok a dosiahnutý výsledok výchovného 
spôsobu sa prejaví tak, že:
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• silne pôsobí na formovanie morálnych vlastností vychovávaného - svedomi-
tosti, vytrvalosti, sebaovládania, všeobecne spôsobuje rozvoj charakteru,

• silne pôsobí na formovanie stability/lability, odolnosti dieťaťa,
• ovplyvňuje aj formovanie ďalších subsystémov osobnosti: temperamentu, jej 

motivácie, aktívnosti, osvojených zručností a kompetencií, pôsobiacich a pre-
javujúcich sa  v komunikácii.

Na formovanie detskej psychiky a výchovu dieťaťa od najranejšieho veku má 
podstatný vplyv predovšetkým rodina. Neskôr nadobúdajú na význame a výcho-
vu ovplyvňujú aj ďalšie, napríklad sociálne  a kultúrne podmienky (vzdelanie 
rodičov, národnosť, bydlisko, vek, profesia, spôsob života,  životná filozofia…). 
Rodina totiž poskytuje dieťaťu modely na napodobňovanie i identifikovanie 
sa. Odovzdáva mu základný model – model sociálnej interakcie a komunikácie  
v malej sociálnej skupine. Začleňuje dieťa do určitého spôsobu života a určuje 
mu určité sociálne požiadavky a normy. Odmenami a trestami podporuje prijatie 
týchto požiadaviek a noriem, ovplyvňuje ich interiorizáciu a exteriorizáciu, čo sa 
navonok ukazuje v správaní dieťaťa. 

Okrem základných zákonitostí sociálneho učenia  rodina vo veľmi význam-
nej miere ovplyvňuje aj spôsob komunikácie, citového reagovania a citových 
vzťahov, ktoré sa premietajú do ďalších osobných vzťahov dieťaťa. Za závažné, 
nepriaznivé činitele vo formovaní osobnosti dieťaťa sú považované najmä:
• zavrhujúci postoj rodičov, 
• nadmerné ochraňovanie dieťaťa, 
• prax „dvojitej väzby“, ambivalentného vzťahu. 

Kladný postoj rodičov predpokladá kladný postoj a pozitívnu reakciu die-
ťaťa. Identifikuje sa s rodičmi, čím sa učí vytvárať si kladný vzťah k ľuďom 
všeobecne. Výchova sa môže chápať ako pozitívna komunikácia, ako vzájomné 
interakčné pôsobenie, vzťah človeka k človeku s naplnenou potrebou kladného 
hodnotenia, prijatia, prípadne ako stretnutie osobnosti s osobnosťou.  Výchova 
má byť odvážne náročná v zásadách, ale láskyplná a jemná v spôsoboch a pre-
javoch. Nie je ľahké vo výchove zostať pevný, ale nevládnuť, byť dôsledný, ale 
neohroziť.  
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SUmmARy

The article attempts to describe the connection between the most recent knowledge in 
development psychology, especially from the period of early childhood and preschool 
age, the theory of relationship and family education. There are different types of relation 
bindings and their meaning in each development period. The educational goals are 
achieved by the educational directing and forming of a child, as well as their relationships 
are being strengthened what is an important basis for the personal development of the 
child. The study wants also to remind that a lack of saturation of relational binding 
may be the source of errors in personal development, problematic behaviour or other 
educational difficulties.
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ZÁKLADNÁ pARADIgmATIcKÁ pOZícIA 
fENOmÉNOV ĽUDSKOSTI,

múDROSTI, ZBOŽNOSTI A mRAVNOSTI 
V INTEgRUjúcEj KULTIVÁcIIČLOVEKA 

V TREŤOm TISícROČí

Martin Žilínek
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Anotácia: V integrujúcom poňatí kultivácie osobnosti v bytostnom existenciálnom rozmere 
akceptujeme a reflektujeme dimenziu spirituálnu, morálnu, intelektuálnu. Fenomén múdrosti 
a mravnosti má v tomto procesuálnom zábere dominantnú pozíciu. V komplementárnej vzťaho-
vosti analyzujeme ich funkčnosť v pedagogickej reflexii. Integratívna múdrosť, mravnosť a dobro 
predstavujú základnú paradigmatickú pozíciu, na ktorej možno utvárať projekciu kultivácie člo-
veka v súčasnej dobovej skutočnosti. Všetko dianie a snaženie v človeku smeruje „k humanitas“ 
– k skutočnej  „dôstojnej a šľachetnej ľudskosti“. Humanitas sa napĺňa tým vyšším absolútnym, čo 
človeka prevyšuje, presahuje, čo vyjadruje podstatu vzťahu k „Universu“.

Kľúčové slová: kultúra, humanita, edukácia, výchova, morálka, mravnosť, múdrosť, spiritualita, 
ľudskosť, dôstojnosť, svedomie, dobro, cnosť, altruizmus, hodnota, hodnototvorný proces.

   

V realizačnej pozícii výchovy a celkovej kultivácie človeka v novom tisícročí 
pokladáme za základnú východiskovú paradigmatickú pozíciu fenomén šľachet-
nej ľudskosti, múdrosti, zbožnosti a mravnosti. Ich zživotňovanie je bytostne 
späté s novým záujmom o základné antropologické, spirituálne, axiologické, 
noetické, etické, pedagogické aspekty žitia človeka, kvality života, prípravy na 
šťastný a zmysluplný život. 

Duchovný rozmer ľudského bytia v postmodernom svete nového tisícročia 
nadobúda určujúci limitujúci rozmer i východiskovú paradigmatickú pozíciu 
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celkovej kultivácie človeka i kreovania základných ideí, vízií a možných integ-
rujúcich hodnotových rovín v najširšom rozmere ľudského spoločenstva.

V úsilí a chcení o vyššiu dimenziu dobra, spravodlivosti, šľachetnosti i múd-
rosti odkrývame podstatu a mocnosť kultúrnosti ako kreatívnej životnej kvality 
človeka. Esenciálny základ kultúrnosti spočíva v morálnej hodnotovej rovine. 
Tak ako v  morálnej rovine,  i v chápaní kultúry a kultúrnosti vychádzame z pozí-
cie „aký človek je a aký má byť“. A to je určujúce východisko prístupu k ľudskej 
osobnosti, jej kultivácie v morálnej, edukačnej a všeobecno-duchovno-kultúrnej 
zameranosti. Nepoznáme vo svetových kultúrach esenciálne edukačné koncep-
cie a výchovné systémy, v ktorých by hodnotová výchova a celý široký záber 
morálnej kreativizácie osobnosti nemali významné kompetentné postavenie.

Svet hodnôt neexistuje sám osebe, bez človeka. Hodnotovosť do sveta pri-
rodzenej duchovnej a materiálnej podstaty vnáša sám človek. On atribuuje i vo 
svojej vlastnej podstate elementy ľudskej morality. Konkrétny človek je vždy 
človekom ako autentická bytosť, a teda aj „gruntovne“ ľudsky jedinečným.  
V jeho podstate spočíva schopnosť vlastného sebaurčenia, mravného rozhodo-
vania, identifikácie sa s mravnými hodnotami a dosiahnutie mravnej identity. 
Človek je jediná bytosť, v ktorej sa vzťah k sebe manifestuje prostredníctvom 
reflexie, je slobodný a schopný sebaurčenia, ale zároveň i nesúci zodpovednosť.

Univerzálna ontologická personálna konštitúcia zbližuje i rozdeľuje ľudí. 
Hodnotová univerzalistická etická valencia, ak má byť akceptovaná, musí zod-
povedať niečomu reálnemu - personál nemu bytiu v skutočnom ľudskom živote. 
Univerzálne hodnotovo ľudské môže byť odhaľované a dosažiteľné v autentic-
kom individuál nom žití človeka. Hodnotová akceptácia – spôsobom vlastným 
a jedi nečným pre danú osobu - je základným a určujúcim realizačným poľom.

Človeka nemožno formovať a modelovať ako beztvarú  životodarnú hmo-
tu. Bez plného rešpektovania prirodzených daností a vlastného duševného, du-
chovného, somatického a sociálneho života vyvíjajúcej sa osobnosti sa nemôže 
optimálne rozvinúť aktívny proces vlastného sebarozvoja, hľadania a utvárania 
vlastnej identity. V úsilí o vyššiu dimenziu dobra, spravodlivosti, dôstojnosti, 
zbožnosti, múdrosti, mravnosti odkrývame podstatu a mocnosť  duchovnej kul-
túry ako kreatívnej životnej kvality človeka. Len v celistvosti a komplementarite 
týchto dimenzionálnych rovín môžeme  „prenikať“ do procesu  kultivácie osob-
nosti v daných podmienkach realite žitia a napomáhať mu.

V súčasnosti s plnou vážnosťou môžeme hovoriť o „duchovnej rehabilitácii 
múdrosti“. V jej integrálnom poňatí má svoju „esenciálnu „ukotvenosť“ v no-
etickej i v spirituálnej rovine. Múdrosť sa vzťahuje tak na veci božské, ako i na 
veci ľudské. „Kresťanské myslenie dodávalo múdrosti špecifický obsah. Kres-
ťanská múdrosť je trvalou dispozíciou poznávania absolútnej pravdy, zdroja 
všetkých právd, čiže Boha“ (Ruisel, I.,2004, s.397).
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Múdrosť predstavuje vrcholný stupeň ľudského poznania, trvalú intelektu-
álnu zdatnosť, ale i schopnosť optimálne usudzovať vo všetkých súvislostiach 
ľudského života v jej každodennosti i v jej dosahu na večnosť. Múdrosť je ži-
votnou integráciou osobnosti v jej personálnej i sociálnej pozícii. Plní významnú 
rozhodujúcu úlohu pri utváraní životných cieľov a hodnôt. Pohybuje sa v obrov-
skej amplitúde – od riešenia autentickej životnej situácie až po hľadanie zmyslu 
života a napĺňanie ľudského života. 

V poňatí V. I. Frankla môžeme hovoriť o existencionálnej frustrácii, o pato-
lógii ducha našich čias, úteku od zodpovednosti a slobody, čo vedie k redukcii 
nádeje životných cieľov a k prežívaniu bezvýznamnosti života, prejavuje sa ne-
dostatok zodpovednosti za seba a iných, nedostatok viery v existenciu skutočnej 
lásky (Ruisel, I., 2005, s. 281-282).

Činnostná pozícia múdrosti, prejavená v autentických životných situáciách, 
môže nadobudnúť charakter „cnostnosti“. Je to pevné rozhodnutie a nasmerova-
nie na preukázanie cnosti v zmysle praktickej múdrosti. Cnosť praktickej múd-
rosti utvára základnú pozíciu pre všetky ostatné cnosti.   

Integratívna múdrosť, mravnosť a dobro predstavujú základnú paradigmatic-
kú pozíciu, na základe ktorej možno utvárať projekciu kultivácie človeka v sú-
časnej dobovej skutočnosti.

*
Plne si uvedomujeme posun i možné zmeny  paradigiem v základných an-

tropologických vedách a s tým súvisiacich i zmien v hodnotových orientáciách, 
v otázkach samotného bytia človeka. Stotožňujeme sa s chápaním takej kultú-
ry, pomocou ktorej ako osoba „môže obsiahnuť  plnosť pravej ľudskosti“(Liba, 
P., 2005, s.17-18). Existenciu fungovania a celú dynamiku kultúrneho systému 
umožňuje duchovná kultúra. Duchovná a mravná dokonalosť je najvyšším cie-
ľom kultúry. Kultúra je to, vďaka čomu sa človek, ako taký stáva viac človekom, 
„je“ viac, približuje sa stále viac k bytiu (Csontos, L., 1996, s. 60-61).

Kultúrne vyspelí ľudia sú schopní kultivovať svet pri súčasnom kultivovaní 
samého seba. Vzájomná závislosť ľudí a ich sveta je nedeliteľná. Určujúca je 
vyvážená funkčnosť prepojenia kultivácie vnútorného a vonkajšieho sveta člo-
veka. Stabilizujúca vzájomná pozícia sa utvára na určitých istotách, hodnotách, 
konštantách. Tie sú základnou platformou, na ktorej sa udržuje kontinuita du-
chovnej tvorby a rozvoja dimenzií ľudskej osobnosti, je platformou rozvíjania 
všetkých sfér osobného i spoločenského života. V prakticko-činnostnej podobe 
to znamená individuálne zdokonaľovanie, kultiváciu i intencionálnu výchovnú 
a vzdelávaciu činnosť. 

Ideál, vízie a celá možná teleologická taxonómia cieľov, túžob, chcenia, 
snaženia, očakávaní majú smerovať k dosiahnutiu vyrovnanej integrovanej 
osobnosti. Celá táto životná dráha je spätá s utváraním svojej vlastnej identity. 
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Človek si svoju identitu autentizuje. Ako duchovno-sociálna bytosť si neustále 
uvedomuje a prežíva svoju vlastnú existenciu.  Akceptuje sa, pozoruje a hod-
notí sa, svoje správanie a konanie vo vzťahu k vlastným morálnym kritériám 
a vlastnému hodnotovému systému. Schopnosť uplatnenia tohto hodnotového 
systému samostat ným regulovaním, riadením a kontrolou svojich činov je pre-
javom mravnej autonómie osobnosti. V jej štruktúre najpodstatnejší a funkčne  
i hodnotovo najvýznamnejší článok predstavuje sve domie človeka.

Svedomie (consientia) chápeme ako duchovnú antropologickú konštantu, ako 
najintímnejší regulátor správania a konania ľuds kej bytosti. Mnohotvárnosť, zlo-
žitosť a variabilnosť životných situácií, v ktorých sa človek ocitne, nedovoľuje  
predvídať vždy postup rozhodovania, morálnej voľby činov a skutkov. Základ-
ným sebaregulátorom a mravným „strážcom“ je svedomie. Stelesňuje dominant-
nú moc a záväznosť morálnej pohnútky a núti človeka byť morálne dôsledným. 
Svedomie je morálny súd nad sebou, ktorému človek podriaďuje svoj vnútorný 
svet. Je súdom o mravnej hodnote vlastných činov. 

Svedomie predstavuje špecifický fenomén v štruktúre ľudského bytia, po-
tencionalitu, ktorá pernamentne vstupuje do hlboko subjektívnych rozhodova-
cích  procesov. Táto väzba svedomia s mravným rozhodovaním v najpodstat-
nejšej miere charakterizuje mravný hodnotový status človeka. Výstižné sú slová 
I. Kanta, že v našom svedomí je zabývané etické sebezákonodárstvo a etická 
zodpoved nosť za naše sebauskutočnenie a sebavytváranie (Kung, H., s. 154). 
Svedomie sa prejavuje nielen vo forme rozumového uvedomenia mravného výz-
namu uskutočnených činov, ale predovšetkým vo forme najhlbšieho citového 
prežívania mravných hodnôt. 

Rozvinuté mravné svedomie je najpevnejšou zárukou ľudskej mravnej spo-
ľahlivosti. U človeka, ktorý nemá vo svojom svedomí opory, jeho eticko-hod-
notová štruktúra nemá pevnosti a stálosti, jeho emotívne-prežívajúce hodnotové 
procesy sú nedostatočne rozvinuté,  ťažko možno vytvoriť optimálne fungujúci 
autoregulatívny systém osobnosti. Preto je tak dôležité v procese mravnej krea-
tivizácie človeka v dostatočnej miere rozvíjať mravné svedomie. Redukcioniz-
mus a neakceptovanie svedomia vedie k depersonalizácii a k degradácii celého 
duchovného sveta človeka. Práve formovanie svedomia v duchovno-kultúrne 
vyspelých spoločnostiach sa pokladá za prvotnú podmienku v etickom učení  
a v mravnej výchove.  

Identita v svojom morálnom rozmere je u osobnosti založená na pocite, že 
moje rozhodnutia sú pre mňa zmysluplné a zároveň konzistentné s hodnotami 
týkajúcimi sa  vlastnej subjektivity a s očakávaniami v sociálnom okolí. V tomto 
smere je významné v procese mravného rozvoja osobnosti operacionalizovať 
takými stratégiami a postup mi, ktoré napomáhajú umocňovať zodpovednosť 
morálneho subjektu za následky vyplývajúce z jeho konania a správania. Medzi 
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mravne kladnými motívmi a užitočnými výsledkami nachádzame zložitý pro ces 
pretvárania zámeru, prežívania vyjadreného v pojmoch, ako je snaha, chcenie, 
túžba, priania, žiadosť. Tieto kvality charakterizujú mravný status osobnosti, 
schopnosť vlastného sebaurčenia, mravné ho rozhodovania, vlastnej percepcie  
a interpretácie zmyslu vecí a javov skutočného života.

Zodpovednosť ako fenomén mravnosti a základnú etickú kategó riu v procese 
mravnej kreativizácie osobnosti pokladáme za jednu z esenciálnych hodnoto-
vých štruktúr. Veda o výchove reflektuje človeka ako bytosť povolanú na slobod-
nú a zodpovednú tvorbu svojho života, dobrovoľne prijímajúcu základné etické 
imperatívy ľudského žitia. Je to veda, ktorá napomáha kreovať takú osobnosť, 
ktorá slobodne koná dobro, preberá zodpovednosť za svo je správanie a konanie, 
uvedomuje si dôsledky svojich rozhodnutí, vedomie vlastnej účasti na vykona-
ných činoch.

Mravné poznávanie a celý hodnototvorný proces je tým efektívnejší, čím 
viac je prepojený na zážitkovú sféru a na mravnú životnú skúsenosť. Citový as-
pekt však nemožno spájať len s mravnou skúsenosťou. Emocionalita mravnosti 
má osobitý význam v hodnotovej výchove i v celej duchovno-mravnej kultúre 
osobnosti. Bytostne je spätá so všetkými obsahovými i procesuálnymi stránkami 
mravnosti človeka. Bez „citovej aktivácie“ by mravné fenomény zostali na povr-
chu – vo sfére ľudského poznania, neprenikli by do „ľudského srdca“, nesteles-
nili by sa  v jeho hodnotovej a autoregulačnej štruktúre a nestali by sa mravnými 
kvalitami charakteru osobnosti. 

Treba utvoriť podmienky a viesť deti, mládež k sebauvedomovaniu, umožniť 
im pootvoriť svoje vnútro a svoj vnútorný svet, aby ho v tichom a v hĺbavom  
subjektívnom dialógu konfrontovali s vonkajším svetom. Iba takouto vnútornou 
subjektívne prežívajúcou mobilizáciou elementov mravného vedomia môžeme 
dosiahnuť to, že mladý človek mravný jav pochopí, utvorí si vlastný hodnoto-
vo-mravný úsudok a zámer, ku ktorému dospeje vlastnou vnútornou aktívnou 
účasťou, prijíma za svoj a činnostne realizuje. 

V hľadaní možných stratégií a metodických „intervencií“ nám pre vedu  
o výchove vyplýva požiadavka dosiahnuť optimálnu rovnováhu akceptácie filo-
zoficko-etického a teologicko-etického myslenia a prakticko-inštrumentálneho 
pedagogického konania v procese mravného kreovania osobnosti. Zdôvodnený 
hodnotiaci vzťah k subjektu „bytia“  si vyžaduje poznanie, pochopenie a otvo-
renosť pre „akceptáciu“ etických fenoménov. (Akceptáciu chápeme ako cestu 
uvažovania, premýšľania, kritického zhodnocovania, „premyslenia rozumnos-
ti“.) Táto rovina by sama osebe však bola nepostačujúca na utváranie mravnej 
identity osobnosti, ak by sa nerozvíjala aj skúsenostno-žážitková rovina v prak-
ticko-činnostnom sociálno-výchovnom poli. 

Objavovanie hodnôt prebieha v samom mravnom živote. Nové objavy na ces-
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te k získavaniu svojej identity a jej hodnotovo-mravnému rozmeru musí usku-
točniť samostatne každý mladý človek. Ani etika, ani mravná výchova, respekt. 
hodnotová výchova,  nie sú „algoritmizáciou“ ľudskej morality ani „receptárom“ 
mravného správania a konania.

Poznanie uvedených skutočností a ich chápanie a videnie v integrálnej 
štruktúre, v prejave ľudského správania nám umožňuje optimalizovať a opera-
cionalizovať činnosti smerujúce ku skutočnému rozvoju potencialít osobnosti, 
k prepojenosti na praktický život a na riešenie budúcich možných problémových 
situácií. Účinnosť možných metodických vplyvov a pôsobení v tomto procese 
si vyžaduje optimálnu prepojenosť mravného poznávania na praktickú činnosť  
a život detí a mládeže. 

**
Identita človeka sa stáva centrálnym filozofickým, teologickým, kulturo-

logickým, etickým, psychologickým, pedagogickým problémom súčasnosti. 
S identitou sa všeobecne spája cieľ ľudského vývoja a snaženia. Je spätá „s hľa-
daním jedinečnosti svojej osoby“. Len postupne, vývinovo sa stáva integrovanou 
persónou „sui genéris“. Po celý život je človek na ceste k svojej identite. Ako 
„homo religius“, „homo moralis“, „homo educandus“ je v centre všetkého peda-
gogického uvažovania a snaženia. V jeho ľudskom bytí sú potenciály a základy, 
aby sa človek stal i pomocou výchovy a celej edukácie, subjektom, sám sebou. 
Človek si svoju identitu „autentizuje“. Jeho subjektívna, osobná substancia je 
identitou vlastného ľudského „ja“.. Predstavuje kategóriu základnej antropolo-
gickej podstaty. V rovine autentického ľudského bytia kategória osobnej identity 
človeka súvisí s vlastným bytím, so sebadefinovaním, s atribúciou hodnotových 
štruktúr, kvalít a vlastností v procese tvorby svojej integrity. 

V antropologicko-integratívnom poňatí identity osobnosti významný fe-
nomén predstavuje morálno-hodnotová dimenzia. Je hlboko spätá s podstatou 
ľudského bytia a s bytostnou štruktúrou ľudskej slobody. Duchovno-personálna 
bytosť, ak má uskutočňovať sama seba, musí byť slobodná, mať možnosť voľby 
medzi možnosťami „sebauskutočnenia“ svojho vlastného bytia. V rovine mora-
lity autentickej osobnosti sloboda má svoje hodnotové vyjadrenie – je viazané 
na uskutočňovanie dobra, na sebarealizáciu a na zmysluplný sebarozvoj. Ukla-
dá bytiu človeka záväznú povinnosť mravnosti, slobodného uskutočňovania  
dobra. 

Poznanie týchto skutočností a ich chápanie a videnie v integrálnej štruktúre, 
v prejave ľudského správania nám umožňuje optimalizovať a operacionalizovať 
činnosti smerujúce ku skutočnému rozvoju potencialít osobnosti, k prepojenosti 
na praktický život a na riešenie budúcich možných problémových situácií. Účin-
nosť možných metodických vplyvov a pôsobení v tomto procese si vyžaduje 
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optimálnu prepojenosť mravného poznávania na praktickú činnosť a život detí 
a mládeže. 

Hodnototvorný proces je procesom aktívneho hľadania, objavovania, akcep-
tácie a identifikovania sa. V životnej teórii a praxi sa otvára poznanie reálneho 
mravného života a iba v tejto hodnototvornej vzťahovosti môžeme stanovovať  
a uskutočňovať i určitú výchovnú reflexiu. Významným vo výchovnom procese 
je akceptovať väzbu totality a finality človeka k mravným hodnotám. Mravná 
hodnota v sebe zahŕňa všetky hodnotové oblasti človeka. Preto sa mravná hod-
nota javí ako zásadne nadradená všetkým ostatným hodnotovým oblastiam. My 
sa pre túto hodnotu osobitne otvárame, aby sme sa ňou obohatili, aby sme ju 
prijali pre ňu samotnú“ (Coreth, E., 1994). (Až fenomenológiou hodnôt najmä 
Max Scheler upozornil na aspekt oddania sa hodnote).

Tu sa už otvára personalizačná rovina mravného sebautvárania osobnosti. 
Vnútornú špecifikáciu a teoretickú reflexiu tohto procesu možno realizovať za 
predpokladu určitého „pozastavenia“ jeho dynamiky a činnostného prejavu. Aj 
napriek tomu však každá teoretická reflexia má do značnej miery hypotetický cha-
rakter vzhľadom na jedinečný uskutočňujúci sa seba rozvíjajúci proces každého 
ľudského bytia. Odhaľovanie tajomstva bytia, zmyslu života, šťastia, lásky a dob-
ra je späté s vlastným sebaprekročením človeka, so schopnosťou transcendencie.

Akceptácia mravných hodnôt je zložitý proces. Etické učenie a mravná vý-
chova postavená len na zákonoch, princípoch a normách by mohla viesť k regu-
latívnej schématickosti v medziľudských vzťahoch, k „jednoplošnosti“ (k príka-
zom, zákazom a k sankcionovaniu) a v nedostatočnej miere k rozvoju vlastných 
duchovno-morálnych potencialít a kompetencií každej osobnosti. Voluntaris-
tická imperatívna postupnosť vo vzťahu k normám môže viesť k poslušnosti, 
vo vzťahu k autenticite osobnosti možno dosiahnuť legitímnosť, ale nie vždy 
morálnosť. Zákony, princípy a normy určujú človeku čo musí robiť, resp. čo by 
mal robiť, hodnota však vedie človeka k istej činnosti. Preto zdôrazňujeme axi-
ologickú určenosť etických noriem, ich vstup a rozvinutie do hodnototvorného 
procesu. Aby sa ich potenciálna hodnotovosť stala reálnou mravnou hodnotou. 

V mravnom výchovnom procese základnú bázu tvorí poznávacia a skúse-
nostno-zážitková rovina. Mravnú skúsenosť chápeme ako zapamätávanie si 
životného poučenia, ako syntézu zmyslového a emocionálneho, kde skúsenosť 
vystupuje  vo svojom emocionálnom aspekte - ako skúsenosť prežívaných citov. 
Mravný zážitok nepredstavuje odraz života, ale psychologický obsah samotného 
života. V zážitku sa prejavuje význam prežitého pre osobnosť. Poznávacia rovi-
na v kognitivistických prístupoch je spätá s mravným poznaním ako s východis-
kovou obsahovo-štrukturálnou súčasťou mravného vedomia osobnosti. 

Autonómny mravne kreatívny internalizačný proces u osobnosti v sebe in-
tegruje rovinu racionality, emocionality i spirituality. Aj mravné hodnoty ne-
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postihujeme len racionálnym poznaním, ako reálne veci, ale ich „cítime“, teda 
aj iracionálnym spôsobom – „cítením hodnôt“. Sú to „ideálne entity“, ktoré sú 
uvádzané do empirickej skutočnosti hodnotiacim úkonom, majú svoj výrazný 
prežívajúci hodnotiaci rozmer. Tieto stanoviská vo svojej náuke  a hodnotách 
zastávali Max Scheler, Nicolae Hartman, Franz Bretáno a iní /Coreth, E., 1994/. 
Vo výchovnej realite, ak nám ide o skutočne integrované poňatie osobnosti, 
treba rovinu racionality, emocionality, spirituality plne akceptovať i vo vzťahu 
k mravným hodnotovým kvalitám. 

V súlade s Eriksonovou teóriou štadiálneho ľudského vývinu v mravnom 
kreatívnom procese osobnosti reflektujeme kultúru jej vlastného vývinu, kultú-
ru jej vlastného poznávania, hodnotového prežívania, mravného rozhodovania, 
sebaurčenia i sebauskutočnenia. Človek  má právo na sebaurčenie. Priznať sa 
k svojím vlastným potrebám a pocitom, presvedčeniu a hodnotám, prevziať zod-
povednosť za seba a svoje správanie. Nájdenie vzťahu k sebe samému a k iným 
ľuďom, objavenie a nájdenie hodnôt pre svoj život utvára etickú podstatu vlast-
ného sebaurčenia. 

Poznanie samo osebe neuskutočňuje žiadnu mravnú hodnotu. Ak zostáva len 
teoretickým konštatovaním, je bez hodnoty a je indiferentné, ak za ním nena-
sleduje slobodné uznanie a zaujatie postoja. Názory, postoje a presvedčenie sa 
nezískavajú iba cestou abstraktnej argumentácie. Treba reflektovať a akcentovať 
to, čo človeka privádza k vlastnému premýšľaniu, mravnému usudzovaniu, pre-
žívaniu, komparácii a hodnoteniu.

***
Všetko dianie a snaženie v človeku smeruje k „humanitas“ – k skutočnej 

„dôstojnej a šľachetnej ľudskosti“. Humanitas sa napĺňa tým vyšším, absolút-
nym, čo človeka prevyšuje, presahuje, čo vyjadruje vzťahovú podstatu k „Uni-
verzu“. Špecificky ľudské vo svojej najvlastnejšej podstate u človeka je to, čím 
sa naplní zmysel jeho bytia. 

  „Je daný však, ako všetko ľudské pri výsledku, ako možnosť, príležitosť, 
šanca, výzva, stávka. Ktorá sa má vlastným pričinením človeka ako jeho životná 
úloha, aktivizovať, realizovať, splniť a naplniť“ (Hanus, L., 1997, s. 115).

V procese svojho vývoja, na ceste hľadania a rastu si jedinec postupne má 
uvedomiť zmysel vlastného života, svoje životné postavenie, najhlbší zmysel 
svojho „ja“. Humanitas je i záväznosť, ktorú má človek akceptovať a pokladať 
za svoju povinnosť, a zároveň je i príkazom svojej vlastnej prirodzenosti. Zavä-
zuje k duchovnému, ku človeku dôstojnému životnému štýlu, k rešpektovaniu 
jeho dôstojnosti, starostlivosti o jeho slobodu, šťastie a slobodný rozvoj. Akcep-
tujeme nedotknuteľnosť ľudských práv, ako aj nespochybniteľnú hodnotu každej 
ľudskej bytosti.
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Humanitas je spätý i s vyjadrením schopnosti rovnováhy, samostatnosti, 
vyváženosti a harmónie. Vyjadruje vertikálny i horizontálny rozmer ľudského 
bytia, jeho „vnútrosvetovosť“ i transcendenciu, ohraničenosť, otvorenosť i ne-
konečnosť možností rozvoja. Človek ako osoba sa realizuje len vtedy, keď obja-
vuje druhých a keď ich akceptuje cez vzťahovú reláciu „ja – ty – my“. Dôstoj-
nosť človeka je jediná svojho druhu a vzťahuje sa na jeho vlastné osobné bytie. 
Vďaka svojej dôstojnosti má človek určitú „vlastnú autonómiu“ v oblasti hodnôt 
a v spôsobe ich realizácie. Samotná dôstojnosť je neredukovateľná hodnota. 

Humanitas je bytostne spätý s celkovou kvalitou života. Vo svojej podstate 
predstavuje charakteristickú určenosť ľudského života. Hodnota ľudského ži-
vota je daná ním samotným a kvalita života znamená naplnenie tejto hodnoty. 
Zmysel života sa uskutočňuje v dimenziách konkrétnych kvalít života, ktoré vy-
plývajú z objektívnych podmienok a z objektívneho stavu osobnosti. Smerova-
nie života na dosiahnutie osobného i spoločného dobra, šťastia a spokojnosti so 
životom zodpovedá cieľovému zámeru humanitas. Kvalita života je multidimen-
zionálnou kvalitou determinovanou  celým hodnotovým systémom jednotlivca, 
je prejavom celostnosti života, ktorý jednotlivec prežíva. 

V činnostnej pozícii individuálneho a spoločného života sa „kvalita života“ 
bezprostredne „zživotňuje“ v spôsobe a štýle žitia. Spoločensky prevládajúci 
spôsob života sa v živote jednotlivca mení na osobitý životný štýl. Kým v spôso-
be života ide o spoločensky alebo skupinovo akceptované hodnoty, v životnom 
štýle ide o vnútorné prijatie hodnôt v duchovnom svete a otváranie cesty „k žitiu 
hodnôt“. 

Životný štýl vo vzťahu k humanitas predstavuje určitú formu, ktorá ľudské-
mu životu v personálnej i sociálnej pozícii dáva základný tvar a smer. Človek, 
odvolávajúc sa na slobodu, volí si svoj vlastný „štýl“ života. Neuspokojuje sa 
s danosťou toho, čo je, ale hľadá zmysel a vyšší cieľ. Humanitas zaväzuje k dôs-
tojnému životnému štýlu.

Ak by sa o vyššie prestal usilovať, jeho vnútorná dynamika túžob a snažení 
by sa „zastavila“, človek by poprel sám seba. „Životný štýl múdreho jednotlivca 
by mal byť umiernený, zameraný na účelnosť, v súlade  s vyššími potrebami 
a hodnotami jeho nositeľa. Kvalita života by mala vyplývať z ich naplnenia“ 
(Ruisel, I., 2005, s. 267).

Humanitas sa „dosahuje“ celou edukáciou – výchovou, vzdelávaním, učením 
sa. Vo svojej podstate predstavuje cieľavedomú a zámernú integratívnu celoži-
votnú kultiváciu osobnosti. Jej určujúcim strategickým zámerom je napomôcť 
vyvíjajúcemu sa jedincovi „uviesť ho na cestu“, aby našiel sám seba, aby v kre-
ovaní vlastnej osobnosti pokračoval sám, svojím vlastným úsilím.

Je to pomoc v tom, aby vyvíjajúci sa jedinec našiel svoj vlastný obraz a aby 
ho v tom najvlastnejšom naplnil. Tento sebadotvárací obraz o sebe je najlepším 
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vyjadrením „šľachetnej  ľudskosti“. Je to cesta všeľudskej a európskej duchov-
no-kultúrnej tradície „humanitas“ (Hanus, L., 1997, s. 114-120).

****
Hodnotový systém, mravnosť, identita človeka, zmysel života, kvalita života, 

štýl  života predstavujú základné integratívne fenomény kultivácie osobnosti. 
Ich procesuálno-rozvíjajúca funkčnosť je bytostne spätá s múdrosťou. 

Hľadanie zmyslu života, kreovanie projekcie svojej vlastnej identity, utvára-
nie základného regulatívu svojho správania a konania a celkovej projekcie svojej 
životnej sebarealizácie je späté so spiritualitou, s noetikou a múdrosťou. V ro-
vine praktickej životnej múdrosti (v aplikačnej pozícii) sa  vzájomne  prelínajú 
a utvárajú komplementárny vzťah. Vo svojej podstate je múdrosť stav, ku ktoré-
mu sa môžeme len približovať bez toho, aby sme ho reálne dosiahli. Múdrosť má 
univerzálny charakter, je integrujúcim fenoménom celej osobnosti.

Vízia seba a transcendencia seba sú determinujúcimi faktormi múdrej osob-
nosti. Múdrosť závisí od primeranej osobnostnej štruktúry. Dosahuje sa postupne 
v priebehu celého života, zdôrazňuje E. H. Erikson (1982). Pokročilý osobnost-
ný vývin spočíva v schopnosti presiahnuť seba, „dostať sa“ od individuálneho 
prístupu k sociálnemu alebo univerzálnemu chápaniu sveta. Presahovanie seba 
vedie k humánnejšiemu a globálnemu vnímaniu sveta. Teda presiahnuť seba je 
podstatnou zložkou múdrosti, je spätá s dozrievaním seba. Nastáva posun vo 
vývinovej zložke múdrosti – od egocentrického myslenia k univerzálnemu chá-
paniu reality. (Ruisel, I., 2005, s.211).

Múdrosť je činnosťou i trvalou dispozíciou inteligencie, ako aj intelektuál-
nou zdatnosťou. Nemožno ju stotožňovať s elementárnou kvantitou poznania, 
je druhom „vyššieho poznania“ – pochopenia obmedzení a podmienok, reálnej 
existencie človeka. Múdrosť má však svoju významnú doménu v každodennom 
žití človeka, v hĺbavom usudzovaní a v tvorbe úsudku i v  hľadaní optimálnych 
stanovísk, spôsobov rozhodovania i realizačných možností.                              

Proces utvárania identity osobnosti v celkovom integrovanom poňatí výchov-
nej kultúry sa nemôže  stať „uzatvoreným svetom“ a stavať na subreligióznej 
humanite, stratiť kontakt s vyšším svetom  duchovnej reality. Táto cesta sa však 
v minulosti uzatvorila, a preto  ju treba duchovnou a intelektuálnou činnosťou 
otvárať. Tento fakt  a relevantnú duchovednú rovinu nám vytvára v európskej 
dimenzii kresťanská kultúra. Len kultúra môže pretvárať človeka na kultivovanú 
osobnosť. A iba prostredníctvom kultúry môže viera preniknúť pedagogicko-vý-
chovnou realitou a účinne zasiahnuť dynamiku osobnosti. 

Ak vo vede o výchove, vzdelávaní a  v celej edukácii otvárame „akoby“ cestu 
„znovuobjavenia“ mravnej autonómie, racionality a múdrosti človeka, v integ-
rovanom poňatí osobnosti ich môžeme pochopiť na základe fenoménu transcen-
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dencie. „Humanum“ (ľudské) bude zachránené práve tým, že ho budeme chápať 
ako zdôvodnenie v „divinum“ (Kung, H., 1992, s. 86). Náboženské cítenie je 
výraznou cieľovo-hodnotovou sférou v celostnom integrujúcom poňatí výchovy. 
Utváranie vzťahu k tomu, čo človeka presahuje a zároveň poskytuje jednotiaci 
zmysel, je prejavom trancendencie človeka. Preto výchovná stratégia v duchov-
no-morálnom rozvíjaní osobnosti má smerovať k otvorenosti i k „prebúdzaniu“ 
citlivosti k náboženstvu, k viere v integritu celého duchovného sveta človeka. 

Hľadanie zmyslu života, životného cieľa, vzťahu k sebe, k iným ľuďom sú 
myšlienkami, ktoré mobilizujú duchovné sily jednotlivcov a skupín v európ-
skom i v celom svetovom spoločenstve. Humanizácia novodobého života je ne-
smierne obťažná. Do centra pozornosti a záujmu vystúpili také závažné požia-
davky a úlohy: učiť sa žiť a prežiť; vedieť obstáť, splniť svoje životné poslanie. 
Akcentujeme stanovisko, že pre novodobý štýl života je preto príznačná činná 
podstata človeka, tvorivá ľudská kooperácia, kultivovanie hodnotových orientá-
cií, univerzálna zodpovednosť a principiálnosť – to vedie ku kreovaniu kultúrno-
mravnej životnej zrelosti a integrovanej múdrosti.
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 SUmmARy

In an integrative conception of the personal in its ontological, existentional dimension 
we accept and reflect spiritual, moral and intellectual aspect. The phenomenon reflection 
of sapience and morality plays in this processual reflection a dominant position. In the 
complementary relationship we analyze their functionality in a pedagogical reflection. 
Integrative wisdom, morality and the good represent the fundamental paradigmatic 
posture, where we are able to create the process of plainning of cultivation of a human 
person in contemporary reality. Every actions and striving of a human being leads up 
to „humanitas“- to real „dignified and noble humanity“. Humanitas is replenised by 
the Highest and Absolute, by what goes  beyond and surpasses a human being, what 
represent the relation essence towards „Universum“.
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Anotácia: V úvode príspevok poukazuje na terminologickú nejednotnosť pri definovaní pojmov 
reforma školstva, inovácia a  transformácia vzdelávania, ako aj na vzťah medzi nimi. Potom nasle-
duje časť venovaná prehľadu vývinu legislatívneho rámca vzdelávania v Španielsku od roku 1970 
po súčasnosť. Nakoniec sa venuje pozornosť kľúčovým aspektom súčasnej reformy školstva. Tá sa 
uskutočňuje od roku 2006 po prijatí Základného zákona o vzdelávaní (Ley Orgánica de Educación 
LOE), ktorým sa upravuje predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelávanie, nižšie sekundárne 
vzdelávanie a vyššie sekundárne vzdelávanie.

Kľúčové slová: reforma školstva, inovácia, transformácia vzdelávania, Základný zákon o vzde-
lávaní (Ley Orgánica de Educación LOE), štruktúra vzdelávacieho systému, obsah vzdelávania,  
školská legislatíva, Španielsko.

 
1 VymEDZENIE TERmíNOV REfORmA, INOVÁcIA A TRANSfORmÁcIA

Reformy, inovácie, transformácie, adaptácie, premeny a určite by sme našli 
ešte ďalšie synonymá, ktoré označujú zmenu. Zvyčajne ich spájame so zmenou 
k lepšiemu, s pokrokom, s progresom. Najčastejšie o nich počujeme, keď to 
staré, tradičné, to, čo tu bolo doteraz, prestane zodpovedať aktuálnym požia-
davkám. To znamená, že s existujúcimi metódami, nástrojmi či prostriedkami 
už nedokážeme efektívne čeliť súčasným komplexným situáciám a rozmanitým 
potrebám spoločnosti a sme nútení hľadať iné riešenia, ktoré nám umožnia ďalej 
napredovať, rásť, rozvíjať sa, zlepšovať sa a dokonca niekedy aj prežiť. Ak také-
to zmeny nastanú v oblasti edukácie, najčastejšie hovoríme o reforme školstva.
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Průcha, Walterová a Mareš (2009, s. 304-305) definujú školskú reformu ako 
„centrálne organizovanú a zavádzanú zmenu školského vzdelávania.“ Okrem 
pojmu reforma sa v odbornej literatúre stretávame aj s pojmom inovácia. Tento 
pojem podľa uvedených autorov (2009, s. 105) predstavuje „súhrnné označenie 
pre nové pedagogické koncepcie a praktické opatrenia, najmä v obsahu a orga-
nizácii školskej edukácie, hodnotení žiakov, klíme školy priaznivej k žiakom aj 
k verejnosti, vrátane uplatňovania nových technológií vo vzdelávaní.“ Z uvede-
ných definícií vyplýva, že podľa Průchu, Walterovej a Mareša hlavný rozdiel 
medzi reformou a inováciou spočíva v tom, či ide o zmenu v školskej sústave 
alebo o zmenu v pedagogických koncepciách, v obsahu, prípadne v organizá-
cii procesu. Podobný rozdiel medzi reformou a inováciou uvádzajú aj Pedró 
a Puig (Viñao, 2006, s. 89), podľa ktorých „sa reformy spájajú viac s globálnymi 
zmenami v legislatívnom rámci alebo so štruktúrnymi zmenami vo vzdelávacom 
systéme a inovácie so zmenami tiež intencionálnymi, ale konkrétnejšími a vzťa-
hujúcimi sa na kurikulum – obsah, metódy a stratégie učenia a učenia sa, ma-
teriály a formy hodnotenia.“ Takýto rozdiel medzi reformou a inováciou nerobí 
Obdržálek a u neho akoby splýval obsah týchto dvoch pojmov do jedného, a to 
do pojmu  reforma školstva, ktorá podľa neho je „cieľavedomá, zásadná, postup-
ná zmena základných čŕt školskej sústavy, postavenia a poslania škôl a školských 
zariadení, cieľov, koncepcie a obsahu organizácie výchovy a vzdelávania, ktoré 
vyplývajú z politicko-spoločenských a sociálno-ekonomických zámerov a požia-
daviek spoločenského rozvoja, z nových vedecko-technických poznatkov vrátane 
vied o výchove a vzdelávaní“ (Obdržálek, 2004, s. 278-279). 

Ako vidíme, nie je ľahké presne stanoviť hranicu medzi reformou a inováci-
ou, pretože „v posledných rokoch sa tieto pojmy k sebe približujú a miestami až 
splývajú“ (Průcha, 2009, s. 564). Ak však zdôrazníme politický aspekt reforiem, 
môžeme ich odlíšiť od inovácií, ktoré môžu vzniknúť z vnútra, z vnútrajšku ško-
ly a aj na základe zmien, ktoré sú zvyčajne spojené s dynamickými fenoménmi 
dlhšieho trvania v čase (Puelles Benítez, 2006). Vertikálny vzťah nadradenosti 
a podradenosti medzi reformou a inováciou nachádzame u Viñaa (2006, s. 89), 
podľa ktorého „existujú reformy, ktoré podporujú inovácie, a iné reformy, ktoré 
ich sťažujú alebo spomaľujú.“ Možnosť realizovania inovácie je teda závislá od 
podmienok, ktoré vytvorila reforma. Napriek určitým odlišnostiam medzi zhora 
iniciovanými reformami s globálnou, celoštátnou pôsobnosťou najmä v oblasti 
školských sústav a zdola iniciovanými inováciami majú reformy aj inovácie spo-
ločný cieľ, a to prispieť k zlepšeniu školského systému a vzdelávania.

Na aktuálny trend v súčasnej Európe, kde sa namiesto jednorazových škol-
ských reforiem zavádza „proces vzdelávacej zmeny, sprevádzaný čiastkovými 
reformami a inováciami s cieľom zlepšiť kvalitu školského vzdelávania“, upo-
zorňuje Průcha, Walterová a Mareš (2009, s. 305). Tento proces označujú termí-
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nom transformácia vzdelávania a chápu pod ním „dlhodobejší proces zmeny 
vzdelávacieho systému súvisiaci s premenou spoločnosti, ich hodnôt a kultúry, 
sociálnych, ekonomických a politických štruktúr, ovplyvňujúcich podobu a fun-
govanie škôl, školstva a vzdelávania. [...] Zahŕňa inštitucionálne, štrukturálne 
a organizačné zmeny v školstve, redefiníciu roly štátu, decentralizáciu  riadenia 
a správy školstva, zmenu spôsobu financovania a hodnotenia vzdelávania s dô-
sledkami pre autonómiu škôl, pre učiteľské vzdelávanie a učiteľskú profesiu“ 
(Průcha, Walterová a Mareš, 2009, s. 315). Procesuálnu stránku transformácie 
zdôrazňuje Švec (2011, s. 27), ktorý pod týmto pojmom rozumie „proces preme-
ny východiskových, vstupových charakteristík národnej sústavy školstva do jej 
výsledkových, výstupových charakteristík.“ 

Z uvedených definícií prichádzame k záveru, že transformácia vzdelávania 
z časového hľadiska predstavuje najdlhodobejší proces, za ňou nasledujú škol-
ská reforma a inovácia. V rámci vzdelávacej transformácie sa môžu uskutočňo-
vať školské reformy a inovácie; v rámci školskej reformy sa môžu realizovať 
inovácie. 

2 VÝVIN šKOLSKEj LEgISLATíVy V špANIELSKU OD ROKU 1970 

Ako už bolo spomenuté, reformy školstva úzko súvisia s politicko-spoločen-
skou a so sociálno-ekonomickou situáciou v krajine. Z tohto dôvodu považujeme 
za dôležité priblížiť túto situáciu v Španielsku a zároveň uviesť prehľad a charak-
teristiku najdôležitejších zákonov upravujúcich oblasť edukácie od roku 1970. 
Totiž poznanie politických a legislatívnych zmien, ktoré determinovali trajektó-
riu vývinu španielskeho školstva a vzdelávacieho systému a zároveň významne 
ovplyvnili jeho súčasnú podobu, nám umožnia lepšie porozumieť prítomnosti. 

Španielsko podľa Ossenbach-Sauterovej (1995/1996) od 60. rokov 20. sto-
ročia prešlo  dvomi významnými zmenami, a to transformáciou z poľnohospo-
dárskej krajiny na priemyselnú krajinu so širokou strednou vrstvou obyvateľstva 
a demokratizáciou krajiny a vymanením sa z diktatúry generála Franka, ktorá 
trvala od roku 1939 až do jeho smrti v roku 1975. Potom sa vlády ujal španielsky 
kráľ Juan Carlos I. a v roku 1976 vymenoval za predsedu vlády Adolfa Suáreza. 
Okrem ekonomických, sociálnych a politických zmien  sa uskutočnila  transfor-
mácia dovtedy prevládajúcich hodnôt spoločnosti, ktorá sa prekvapujúco rýchlo 
sekularizovala, a to aj napriek faktu, že katolícka cirkev zohrávala v histórii Špa-
nielska veľmi dôležitú úlohu, a  to obzvlášť počas obdobia Frankovej diktatúry. 
V roku 1978 bola schválená nová Ústava, založená na princípoch demokracie 
a Španielsko sa stalo parlamentnou monarchiou. V roku 1986 bolo Španielsko 
prijaté za riadneho člena Európskej únie. 
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Vo voľbách v rokoch 1982, 1986, 1989 a 1993 zvíťazila ľavicová Španiel-
ska socialistická robotnícka strana (Partido Socialista Obrero Español PSOE), 
voľby v rokoch 1996 a 2000 vyhrala pravicová Ľudová strana (Partido Popular 
PP). V nasledujúcich dvoch volebných obdobiach, a to v rokoch 2004 a 2008 
bola pri moci opäť Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE). Vo  voľ-
bách v roku 2011 vyhrala Ľudová strana (PP). Všetky tieto zmeny boli, priro-
dzene, reflektované aj v španielskom vzdelávacom systéme. Od roku 1970 bolo 
v Španielsku prijatých 10 základných zákonov o vzdelávaní, pričom niektoré 
reformovali celý vzdelávací systém, iné upravovali len jeho časť.

Ekonomická expanzia, proces industrializácie, demografická explózia a vnú-
torné napätie v 60. rokoch 20. storočia si vyžiadali celkovú reformu vzdelávacie-
ho systému, ktorá sa uskutočnila prostredníctvom prijatia Všeobecného zákona 
o vzdelávaní a financovaní vzdelávacej reformy (Ley General de Educación 
y Financiamiento de la Reforma Educativa LGE) v roku 1970 (Alarcón Pérez, 
2009). Nový zákon nahradil dovtedy platný Zákon o verejnom školstve (Ley 
de Instrucción Pública) z roku 1857, známy aj pod názvom Moyanov zákon 
(Ley Moyano), pretože bol schválený počas pôsobenia ministra Claudia Moy-
ana. Prijatie nového zákona bolo nevyhnutné, pretože pôvodný, viac ako storočný 
Zákon o verejnom školstve už nedokázal uspokojiť potreby modernej španielskej 
spoločnosti. Novoprijatý zákon vytvoril jednotný a flexibilný vzdelávací systém. 
Jednotný - to znamená, že bol zrušený duálny vzdelávací systém na úrovni vše-
obecného základného vzdelávania,  a pod flexibilným sa rozumie, že sa vytvorili 
početné možnosti prechodu medzi odbormi na úrovni sekundárneho a terciárneho 
vzdelávania (Ministerio, 2004). Predškolská výchova (2 - 6 rokov) sa vďaka to-
muto zákonu v Španielsku po prvýkrát stala oficiálnou súčasťou školského sys-
tému. Povinná školská dochádzka bola stanovená na obdobie od 6 do 14 rokov. 

Za významný medzník v histórii novodobého Španielska je považovaný rok 
1978, pretože v tomto roku bola prijatá Španielska ústava, ktorá je platná do-
dnes. Právo na vzdelanie a základné princípy sú zakotvené v jej dvadsiatom 
siedmom článku (Constitución, 1978):
1. Každý má právo na vzdelanie. Uznáva sa sloboda vzdelávania.
2. Cieľom výchovy a vzdelávania je plne rozvíjať ľudskú osobnosť, rešpektujú-

cu demokratické princípy spolunažívania, ľudské práva a základné slobody.
3. Orgány verejnej správy zaručia právo, ktoré umožní rodičom, aby ich deti 

získali náboženskú a mravnú výchovu, ktorá bude v súlade s ich vlastným 
presvedčením.

4. Základné vzdelanie je povinné a bezplatné.
5. Orgány verejnej správy zaručia každému právo na vzdelanie prostredníctvom 

všeobecného vzdelávacieho programu, za efektívnej účasti všetkých zainte-
resovaných sektorov a zriaďovaním škôl a školských zariadení.
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 6. Fyzickým a právnickým osobám je priznané právo slobodne zriaďovať školy 
a školské zariadenia v rámci rešpektovania ústavných princípov.

 7. Učitelia, rodičia a v prípade potreby aj žiaci zasahujú do kontroly a riadenia 
škôl a školských zariadení, a to v medziach, ktoré ustanovuje zákon.

 8. Orgány verejnej správy kontrolujú a úradne schvaľujú vzdelávací systém, 
aby zabezpečili dodržiavanie zákonných ustanovení.

 9. Orgány verejnej správy pomáhajú školám a školským zariadeniam spĺňať 
podmienky, ktoré ustanovuje zákon.

10. Uznáva sa autonómia univerzít, a to v medziach, ktoré ustanovuje zákon.

García Garrido (2005) charakterizuje obdobie od nastolenia demokracie 
v Španielsku v roku 1978 ako obdobie rýchlych politických a sociálnych zmien, 
s množstvom legislatívnych reforiem v oblasti školstva. Na jednej strane bol 
zaznamenaný kvantitatívny nárast škôl, ale na druhej strane sa školské výsledky 
detí a mládeže v Španielsku kvalitatívne nielen zhoršili, ale školy musia čoraz 
častejšie čeliť závažným výchovným problémom, ktoré neraz presahujú i túto 
hranicu a zasahujú do delikvencie. Esteve (2010) tento stav nepovažuje za neús-
pech, pretože Španielsko sa transformovalo z vysoko selektívneho vzdelávania 
elít na vzdelávanie širokých más. Z toho podľa neho logicky vyplýva, že s kvan-
titatívnym rozvojom školstva musela nastať aj kvalitatívna zmena, keďže do 
procesu vzdelávania boli po prvýkrát začlenení aj problémoví jedinci, ktorí boli 
predtým zo vzdelávacieho procesu vylúčení.

Nová Ústava dala podnet na prijatie Základného zákona o štatúte škol-
ských centier (Ley orgánica del Estatuto de Centros Escolares LOECE) v roku 
1980. Tento zákon predstavoval prvý normatívny pokus prispôsobiť zásady vý-
chovno-vzdelávacej činnosti, organizáciu škôl a školských zariadení a práva 
a povinnosti žiakov princípom, ktoré stanovila ústava (Ministerio, 2004). Zákon 
umožnil vytvoriť v každej škole Združenie rodičov žiakov (Asociación de Pad-
res de Alumnos).   

Základný zákon upravujúci právo na vzdelávanie (Ley Orgánica del De-
recho a la Educación LODE) nadobudol platnosť v roku 1985 a zrušil Základný 
zákon o štatúte školských centier, ktorý platil od roku 1980. Hlavným cieľom 
tohto zákona bolo zaručiť právo na vzdelanie, slobodu vzdelávania a podporiť 
účasť spoločnosti na vzdelávaní  (Alarcón Pérez, 2009, s. 19). 

O päť rokov neskôr, v roku 1990 bol prijatý Základný zákon o všeobec-
nej organizácii školského systému (Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo LOGSE), ktorý upravil štruktúru a organizáciu školského systému na 
všetkých stupňoch vzdelávania, okrem vysokoškolského stupňa. Tento zákon sa 
venoval aj vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potreba-
mi, vzdelávaniu na diaľku pre žiakov, ktorí sa nemôžu pravidelne zúčastňovať 
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na vyučovaní, a vzdelávaniu dospelých. Zákon sa zaoberal aj športovým, jazy-
kovým a umeleckým  vzdelávaním. Povinná školská dochádzka bola predĺžená 
z ôsmich rokov na desať rokov (od 6 do 16 rokov) a je bezplatná (Alarcón Pérez, 
2009, s. 19). Treba poukázať aj na fakt, že tento zákon prenechal časť kompeten-
cií v oblasti vzdelávania jednotlivým autonómnym oblastiam, a tak posilnil ich 
kultúrnu, lingvistickú a vzdelávaciu rôznorodosť a identitu. Autonómne oblasti 
dostali príležitosť vytvoriť si vlastné predmety, ktorých obsahovou náplňou by 
bola ich kultúra. Tento zákon definitívne zrušil platnosť  Všeobecného záko-
na o vzdelávaní a financovaní vzdelávacej reformy (Ley General de Educaci-
ón y Financiamiento de la Reforma Educativa LGE) z roku 1970 (Ministerio,  
2004).

V roku 1995 bol schválený Základný zákon o participácii, evaluácii a ria-
dení vzdelávacích zariadení (Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de 
los Centros Docentes LOPEG), ktorý okrem toho, že prehĺbil koncepcie nachá-
dzajúce sa v Základnom zákone upravujúcom právo na vzdelávanie a v Základ-
nom zákone o všeobecnej organizácii školského systému, vymedzil aj funkcie 
a úlohy školskej inšpekcie (Ministerio, 2004).

V roku 2002 boli prijaté dva významné zákony týkajúce sa vzdelávania, a to 
Základný zákon o kvalifikáciách a odbornej príprave (Ley Orgánica de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional LOCFP), ktorý mal upraviť kom-
plexný systém odbornej prípravy tak, aby zodpovedal sociálnym a ekonomic-
kým požiadavkám, a Základný zákon o kvalite vzdelávania (Ley Orgánica de 
Calidad de la Educación LOCE), prostredníctvom ktorého bol modifikovaný 
tak Základný zákon upravujúci právo na vzdelávanie z roku 1985, ako aj Zá-
kladný zákon o všeobecnej organizácii školského systému z roku 1990 a Základ-
ný zákon o participácii, evaluácii a riadení vzdelávacích zariadení z roku 1995.  
V základnom  zákone o kvalite vzdelávania bola navrhnutá séria opatrení, s cie-
ľom poskytnúť každému kvalitné vzdelanie (Ministerio, 2004).

Ako uvádza Alarcón Pérez (2009, s. 19), práve prebieha nový proces reformy 
španielskeho vzdelávacieho systému, a to v dôsledku schválenia Základného 
zákona o vzdelávaní (Ley Orgánica de Educación LOE) v roku 2006 a Základ-
ného zákona o novelizácii Základného zákona o univerzitách (Ley Orgánica 
de Modificación de la LOU LOMLOU) v roku 2007.

Základný zákon o vzdelávaní (Ley Orgánica de Educación LOE) je  
v platnosti od roku 2006 a cieľom tohto zákona bolo zjednodušiť už existujúcu 
zložitú legislatívu. Preto tento zákon zrušil predchádzajúce zákony, a to kon-
krétne: Základný zákon o všeobecnej organizácii školského systému, Základ-
ný zákon o participácii, evaluácii a riadení vzdelávacích zariadení a Základný 
zákon o kvalite vzdelávania a stal sa základnou normou v oblasti všeobecného 
riadenia vzdelávacieho systému na všetkých stupňoch vzdelávania okrem vyso-
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koškolského stupňa. Postupná implementácia tohto zákona bola naplánovaná od 
školského roku 2006/2007 do školského roka 2009/2010 (Alarcón Pérez, 2009, 
s. 68).

Zmeny sa týkali aj vysokých škôl. Tie spočiatku neboli riadené samostatným 
zákonom, ale boli súčasťou Všeobecného zákona o vzdelávaní a financovaní 
vzdelávacej reformy (Ley General de Educación y Financiamiento de la Refor-
ma Educativa LGE) z roku 1970, ktorý upravoval všetky stupne vzdelávania, 
vrátane vysokoškolského.

Až v roku 1983 vyšiel samostatný zákon týkajúci sa vysokých škôl, a to Zá-
kladný zákon o reforme univerzít (Ley orgánica de Reforma Universitaria 
LRU, 1983), ktorý rozdelil kompetencie v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
medzi štát, autonómne oblasti a samotné univerzity. Zákon ďalej rozpracoval 
autonómiu univerzít, ktorá je stanovená v desiatom bode článku 27 v Ústave 
(Alarcón Pérez, 2009, s. 19).  

Základný zákon o univerzitách (Ley Orgánica de Universidades LOU) bol 
prijatý v roku 2001 a zrušil platnosť Základného zákona o reforme univerzít. 
Tento zákon bol prijatý s cieľom zlepšiť predovšetkým kvalitu vysokoškolské-
ho systému. Zákon podporuje mobilitu študentov a učiteľov, venuje sa otázkam 
celoživotného vzdelávania a posilnil kompetencie autonómnych oblastí v rámci 
vysokoškolského vzdelávania (Alarcón Pérez, 2009, s. 68).

Pre vysokoškolský stupeň vzdelávania je dôležitý Základný zákon o nove-
lizácii Základného zákona o univerzitách (Ley Orgánica de Modificación de 
la LOU LOMLOU), ktorý platí od roku 2007. Vytvoril novú štruktúru vysokoš-
kolského vzdelávania a oficiálnych vysokoškolských titulov s cieľom posilniť 
autonómiu univerzít a prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie v Španielsku Eu-
rópskemu priestoru vysokoškolského vzdelávania, ktoré bolo iniciované Bolon-
ským procesom s cieľom priblížiť vysokoškolské vzdelávanie a uľahčiť realizá-
ciu mobilít.

Chronologický vývin legislatívneho rámca vzdelávania v Španielsku pre-
hľadne znázorňuje obr. 1.
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Obrázok 1: Vývin legislatívneho rámca vzdelávania v Španielsku

3 SúČASNÁ REfORmA šKOLSTVA V špANIELSKU

Ako je zrejmé z predchádzajúcej časti, súčasná reforma školstva sa začala 
v Španielsku počas obdobia vlády ľavicovej Španielskej socialistickej robotníc-
kej strany (PSOE) v roku 2006, keď bol prijatý Základný zákon o vzdelávaní 
(Ley Orgánica de Educación LOE). Vážnosť a význam, ktoré so sebou nesie 
reforma školstva, znamenajú, že sa musí dosiahnuť, aby bola prijatá a podporo-
vaná nielen školskou komunitou, ale aj celou spoločnosťou. Preto prijatiu tohto 
zákona predchádzala široká diskusia, do ktorej bola zapojená tak decízna sféra 
štátu, ako aj odborná, učiteľská a rodičovská verejnosť. Diskusia bolo otvorená 
Ministerstvom školstva a vedy v septembri 2004, keď publikovalo dokument 
s názvom Kvalitné vzdelávanie pre všetkých a medzi všetkými (Una educación 
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de calidad para todos y entre todos). Jeho obsah tvoril súbor analýz vtedajšieho 
stavu školského systému a séria návrhov na jeho riešenie. V Preambule LOE 
(2006) sa uvádza, že výsledkom šesť mesiacov trvajúcich  vzájomných diskusií 
bolo identifikovanie princípov, ktoré sa musia prostredníctvom legislatívy im-
plementovať do zreformovaného školského systému. Tri princípy boli vybrané 
ako fundamentálne. Prvý spočíva v požiadavke poskytnúť kvalitné vzdeláva-
nie všetkým občanom bez rozdielu pohlavia a na všetkých stupňoch školského 
systému. Po zavedení školopovinnosti pre všetkých žiakov od 6 do 16 rokov sa 
dôraz začal klásť na zlepšenie študijných výsledkov a zníženie počtu prípadov 
predčasného ukončenia štúdia. Druhý princíp spočíva v tom, aby na dosiahnutí 
prvého princípu boli zainteresovaní všetci, to znamená žiaci, ich rodičia, učite-
lia, školy, školská správa a v neposlednom rade aj spoločnosť ako celok. Tretí 
princíp, ktorý inšpiroval tento zákon, spočíva v dosiahnutí kompromisu so vzde-
lávacími cieľmi stanovenými Európskou úniou na ďalšie roky.

Nový zákon sa snaží vytvoriť podmienky na také vzdelávanie a vytvoriť taký 
školský systém, ktorý dokáže reagovať na meniace sa potreby a požiadavky spo-
ločnosti. Akcelerovaný rozvoj v oblasti vedy a techniky a dopad, ktorý tento 
rozvoj má na rozvoj spoločnosti, si vyžadujú viac ako kedykoľvek predtým, aby 
vzdelávanie adekvátne pripravovalo na život v znalostnej spoločnosti. Vzdelá-
vanie preto musíme prestať chápať tradične, len ako úlohu, ktorá sa spája predo-
všetkým s obdobím detstva a adolescencie, ale, naopak, musíme ho začať vní-
mať ako permanentný proces, ktorý sa rozvíja počas celého života. Nový školský 
systém musí byť flexibilný, aby umožnil prechod zo štúdia a odbornej prípravy 
do práce, ale aj naopak. Zároveň by mal umožniť mladým ľuďom a dospelým 
kombinovať štúdium a odbornú prípravu s pracovnými alebo inými činnosťami. 

Od roku 1990 bolo publikovaných veľmi veľa zákonov týkajúcich sa eduká-
cie. Nové zákony upravovali i čiastočne alebo úplne rušili predchádzajúce záko-
ny, čo nakoniec vyústilo do komplikovanej a neprehľadnej legislatívy. Základný 
zákon o vzdelávaní (LOE) zjednodušil dovtedy platnú legislatívu a tá sa tak stala 
jednoduchšou, zrozumiteľnejšou a prehľadnejšou. Bola stanovená základná štát-
na legislatíva, ktorú musia rešpektovať a dodržiavať všetky autonómne oblasti 
pri tvorbe svojej autonómnej legislatívy.

Pri príprave nového zákona sa nakoniec ustúpilo od počiatočného „pokuše-
nia“ zmeniť celý školský systém, ako keby sa začínalo od nuly. Práve naopak, 
tvorcovia zákona zobrali na zreteľ predchádzajúcu skúsenosť a dosiahnuté úspe-
chy a Základný zákon o vzdelávaní (LOE) sa zakladá na presvedčení, že školské 
reformy musia byť kontinuálne a pozvoľné a úloha zákonodarcov nemôže byť 
iná, ako podporovať neustále zlepšovanie vzdelávania, ktoré je poskytované ob-
čanom.

Novinkou, ktorú zaviedol Základný zákon o vzdelávaní (LOE, 2006), sú 
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diagnostické skúšky zameraná na zistenie získaných kľúčových kompetencií 
žiakov. Prvá diagnostická skúška sa realizuje vo veku 10 rokov, keď sú deti 
v štvrtom ročníku primárneho vzdelávania (ISCED 1). Táto skúška je forma-
tívna a má orientačný význam pre školy a rodičov. Druhá diagnostická skúška 
nasleduje po ukončení druhého ročníka povinného sekundárneho vzdelávania 
(ISCED 2) a má rovnakú funkciu ako prvá diagnostická skúška. 

Na základe tohto zákona sa do nižšieho sekundárneho vzdelávania imple-
mentovali  Programy na získanie počiatočnej odbornej kvalifikácie (Progra-
mas de cualificación profesional inicial – PCPI). Sú určené pre žiakov starších 
ako 16 rokov, ktorí nezískali titul absolvent povinného sekundárneho vzdeláva-
nia, a tiež pre žiakov, ktorí majú 15 rokov, raz už opakovali 2. ročník povinného 
sekundárneho vzdelávania a opätovne nie sú schopní postúpiť do 3. ročníka. To 
znamená, že tieto programy sú určené pre žiakov, u ktorých sa predpokladá, že 
je to pre nich najvhodnejší spôsob na dosiahnutie cieľov povinného sekundárne-
ho vzdelávania, pretože v rámci bežného povinného sekundárneho vzdelávania 
to nedokázali. Na zaradenie žiaka do tohto programu je potrebný súhlas žiaka 
a jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. Cieľom je znižovať počet prípadov 
predčasného ukončenia školskej dochádzky. Zároveň poskytujú každému žia-
kovi príležitosť na dosiahnutie odborných kompetencií zodpovedajúcich úrovni 
1 aktuálnej štruktúry stanovenej v Národnom katalógu profesijných kvalifikácii 
(Catálogo Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional). To im dá 
možnosť uplatniť sa na trhu práce alebo pokračovať v ďalšom štúdiu. 

Napriek tomuto preventívnemu opatreniu existuje značná časť študentov, 
ktorí sa ďalej nevzdelávajú. Počet prípadov keď mladí ľudia vo veku 18 až 24 
rokov získali len povinné sekundárne vzdelanie a nepokračovali v štúdiu alebo 
v príprave na povolanie, podľa štatistických údajov Eurostat (2012) znázorňuje 
tabuľka č. 1. 

Tabuľka č. 1

2009 2010 2011

Španielsko 31,20% 28,4% 26,5%

Priemer 27 krajín EÚ 14,4% 14,1% 13,5%

Ako môžeme vidieť, aj napriek mierne klesajúcej tendencii v tejto oblasti 
Španielsko stále dosahuje takmer dvojnásobnú hodnotu priemeru 27 krajín Eu-
rópskej únie a skončenie štúdia po ukončení povinnej školskej dochádzky pred-
stavuje pre španielske školstvo vážny problém. 
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Výsledky štúdie PISA (Program medzinárodného hodnotenia žiakov)

Španielske školstvo kladie veľký dôraz na kvalitu vzdelávania, o čom svedčí 
aj Základný zákon o kvalite vzdelávania z roku 2002 a táto požiadavka je zahr-
nutá aj v Základnom zákone o vzdelávaní. Preto bude podnetný v rámci pozna-
nia dlhodobého výkonu školského systému v Španielsku aj pohľad na výsledky 
štúdie OECD PISA. 

Priemerný výkon španielskych žiakov v čitateľskej gramotnosti sa vyvíjal 
takto: v roku 2003 mal bodovú hodnotu 481 bodov (priemer krajín OECD bol 
494 bodov), v roku 2006 klesol na 461 bodov (priemer krajín OECD bol 492 
bodov) a v roku 2009 opäť stúpol a dosiahol rovnakú bodovú úroveň ako v roku 
2003, teda 481 bodov (priemer krajín OECD bol 494 bodov). Môžeme konštato-
vať, že výkon španielskych žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti vo všetkých 
troch cykloch -  PISA 2003, PISA 2006 aj PISA 2009 - je štatisticky významne 
nižší ako priemer krajín OECD.

Priemerný výkon španielskych žiakov v matematickej gramotnosti dosahoval 
v jednotlivých cykloch PISA tieto hodnoty: v roku 2003 to bolo 485 bodov (prie-
mer krajín OECD bol 500), v roku 2006 klesol o 5 bodov na 480 bodov (prie-
mer krajín OECD bol 498) a v roku 2009 dosiahol hodnotu 483 bodov (priemer 
krajín OECD bol 496 bodov). Aj v prípade matematickej gramotnosti musíme 
konštatovať, že výkon španielskych žiakov bol vo všetkých troch cykloch PISA 
štatisticky významne nižší ako priemer krajín OECD. 

Priemerný výkon španielskych žiakov v prírodovednej gramotnosti v roku 
2006 aj 2009 dosiahol rovnaký počet bodov, a to 488. Priemer krajín OECD 
bol v roku 2006 500 bodov a v roku 2009 501 bodov. To znamená, že aj v tretej 
oblasti, ktorej sa venuje štúdia PISA, je výkon španielskych žiakov štatisticky 
významne nižší ako priemer krajín OECD.

Z hľadiska štúdie PISA španielski žiaci nedosahujú uspokojivé výsledky.

Štruktúra vzdelávacieho systému v Španielsku

Ako je zrejmé z obr. 2, samotnej štruktúry španielskeho vzdelávacieho systé-
mu sa od roku 1970 významne dotkli len dva zákony: Všeobecný zákon o vzde-
lávaní a financovaní vzdelávacej reformy (Ley General de Educación y Finan-
ciamiento de la Reforma Educativa LGE) z roku 1970 a Základný zákon o vše-
obecnej organizácii školského systému (Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo LOGSE) z roku 1990.
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Obrázok 2: Štruktúra španielskeho vzdelávacieho systému podľa LGE a LOGSE
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Obsah vzdelávania

V období, na ktoré sa v rámci nášho príspevku zameriavame, obsah vzdelá-
vania upravovali štyri zákony. 

 Ako prvý to bol Všeobecný zákon o vzdelávaní a financovaní vzdelávacej 
reformy (Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa 
LGE) z roku 1970, v ktorom sú predpísané oblasti vzdelávania tak pre úroveň 
všeobecného základného vzdelávania, ako aj pre trojročné maturitné štúdium. To 
okrem vymedzenia vzdelávacích oblastí obsahuje aj konkrétne predmety. 

So zmenou štruktúry vzdelávacieho systému, ktorú so sebou priniesol v roku 
1990 Základný zákon o všeobecnej organizácii školského systému (Ley de Or-
denación General del Sistema Educativo LOGSE), úzko súvisí aj potreba novej 
špecifikácie obsahu vzdelávania. Zákon stanovil štyri zamerania maturitného 
štúdia: umenie; prírodné vedy a zdravie; humanitné a spoločenské vedy a tech-
nické zameranie. 

Ďalšie zmeny v obsahu vzdelávania priniesol v roku 2002 Základný zá-
kon o kvalite vzdelávania (Ley Orgánica de Calidad de la Educación LOCE). 
K najvýraznejším zmenám patrí zavedenie vzdelávacej oblasti spoločnosť, kul-
túra a náboženstvo; redukcia zameraní maturitného štúdia zo štyroch na tri, a to 
umenie; veda a technológia; humanitné a spoločenské vedy a pre povinné se-
kundárne vzdelávanie - zavedenie predmetov etická výchova, klasická kultúra 
a latinčina.  

Súčasná reforma školstva prostredníctvom Základného zákona o vzdelávaní 
(Ley Orgánica de Educación LOE) z roku 2006 taktiež priniesla zmeny v oblasti 
obsahu vzdelávania. Bol zavedený predmet občianska výchova a ľudské práva, 
pričom sa zdôrazňuje princíp rovnosti medzi mužmi a ženami. Značne bol upra-
vený obsah vzdelávania v rámci povinného sekundárneho vzdelávania. Pôvodne 
boli vyučovacie predmety rovnaké pre všetky štyri ročníky. Teraz sú predmety 
rovnaké pre prvé tri ročníky a pre štvrtý ročník je stanovený nižší počet rov-
nakých povinných predmetov, čo žiakom umožňuje okrem povinných predme-
tov vybrať si aj tri predmety z ponuky voliteľných predmetov, medzi ktoré bola 
zaradená napr. informatika alebo druhý cudzí jazyk. Vytvorila sa možnosť voľby, 
čo lepšie zodpovedá záujmom žiakov.

Štát stanovuje minimálne učivo (enseñanzas mínimas), ktoré je vymedzené 
pre všetkých rovnako a predstavuje maximálne 55 % z celkového počtu vyučo-
vacích hodín v autonómnych oblastiach s len jedným úradným jazykom. V auto-
nómnych oblastiach, kde majú dva úradné jazyky, minimálne učivo predstavuje 
65 % z celkového počtu vyučovacích hodín, pričom 10% navyše zodpovedá 
vyučovaniu druhého oficiálneho jazyka a literatúry. 

Každá autonómna oblasť si na základe minimálneho učiva vypracuje vlastné 
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oficiálne kurikulum (currículo oficial), pričom ho prispôsobuje svojim spolo-
čenským, hospodárskym a kultúrnym potrebám, a definujú tiež metodologické 
kritériá a procesy hodnotenia. Tento proces predstavuje prvú etapu konkretizácie 
kurikula. Na ňu nadväzuje druhá etapa konkretizácie kurikula, ktorá prebieha na 
úrovni vzdelávacích zariadení. Tie rozvíjajú kurikulum a prispôsobujú ho cha-
rakteristikám svojho prostredia a vlastným edukačným cieľom a toto kurikulum 
sa stáva súčasťou edukačného projektu školy. Záverečnú, tretiu etapu konkreti-
zácie kurikula realizujú jednotliví učitelia v rámci tvorby didaktických jednotiek 
(Alarcón Pérez, 2009). 

ZÁVER

K dôležitým aspektom ostatnej reformy školstva v Španielsku patrí úsilie po-
skytnúť kvalitné vzdelávanie pre všetkých, ochota reagovať na impulzy prichá-
dzajúce z európskej vzdelávacej politiky, podpora celoživotného vzdelávania, 
zjednodušenie a sprehľadnenie školskej legislatívy, dôraz na kontinuálny cha-
rakter reformy školstva, zavedenie diagnostických skúšok, vytvorenie Programu 
na získanie počiatočnej odbornej kvalifikácie. 

K ďalším charakteristikám súčasne prebiehajúcej reformy školstva patrí aj to, 
že v obsahu vzdelávania sa kladie dôraz nielen na informatiku a cudzie jazyky, 
ale aj na skorú profiláciu žiakov, ktorá im je umožnená už vo veku 15 - 16 rokov, 
keď si žiaci volia tri predmety podľa vlastného záujmu z ponuky voliteľných 
predmetov v rámci posledného ročníka povinného sekundárneho vzdelávania. 
Na túto profiláciu nadväzuje možnosť voľby jedného z troch zameraní maturit-
ného štúdia alebo voľba strednej odbornej prípravy na výkon konkrétnej profe-
sie. Vyššie sekundárne vzdelávanie ISCED 3 je v Španielsku len dvojročné.  

Prijatím Základného zákona o vzdelávaní (Ley Orgánica de Educación LOE) 
však nenastala zmena v štruktúre vzdelávacieho systému.
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SUmmARy

In the last quarter of the twentieth century, Spain underwent numerous reforms in the 
field of education which were closely related not only to the process of democratic 
transformation of society but also to the change of policy and legislation. The main aim 
of this paper is to point out the key aspects of Spanish education reform based on Organic 
Law of Education (Ley Orgánica de Educación, 2006). Firstly, the attention is paid to 
defining the fundamental terms that are relevant to the topic of the paper. The next part 
of the paper maps the development of Education Law in Spain from 1970.
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