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Výchovou k hodnotám  

Revival to values 
 

Lenka PASTERNÁKOVÁ12  

 

 
Abstrakt 

Prioritný záujem pedagogickej teórie smeruje k analýze procesov hodnotenia 

a tvorby hodnôt. Práve výchova plní v spoločnosti funkciu prenosu hodnôt v záujme 

zachovania a ďalšieho rozvoja kultúry. Účinná výchova je možná len na základe 

hodnotového prístupu. Vo sfére hodnôt sa pociťuje radosť a šťastie a rozvíja 

tvorivosť, práve vo sfére hodnôt existujú predpoklady pre rast a zrenie osobností. 

Potreba skúmať hodnotové orientácie vyplynula z aktuálnych požiadaviek praxe. 

K tomuto skúmaniu viedli autorov i skúsenosti z rozvíjania psychologickej 

diagnostiky osobnosti. Nemenej významným impulzom pre ich prácu boli tiež 

pokroky v rozpracovanosti všeobecno-psychologickej teórie a poznatkov, že 

hodnotové orientácie predstavujú významný regulátor sociálneho správania; keďže 

hodnotové orientácie ovplyvňujú prejav osobnosti v jej konaní a správaní, vo 

vytyčovaní a dosahovaní životných cieľov. 

Kľúčové slová: Hodnoty. Výchova. Rodič. Rodina. Výchova k hodnotám.  

Abstract 

The priority interest of pedagogical theory is to analyze evaluation and value-

creation processes. Education is a function of transferring values in society in order to 

preserve and further develop the culture. Effective education is only possible based on 

a value approach. There is joy and happiness in the sphere of values and it develops 

creativity, precisely in the sphere of values there are prerequisites for the growth and 

maturation of personalities. The need to explore value orientations has emerged from 

current practice requirements. This study also led the authors to develop the 

psychological diagnosis of the personality. No less significant impetus for their work 

was also progress in the development of general psychological theory and the 

knowledge that value orientations represent a significant regulator of social behavior; 

as value orientations influence the manifestation of personality in its behavior and 

behavior, in setting and achieving life goals. 

Keywords: Values. Education. Parent. Family. Education to values. 

 

 

Úvod 

Výchovu zväčša chápeme ako zámerné pôsobenie rodičov, učiteľov, 

vychovávateľov a výchovných inštitúcií na vychovávaných, predovšetkým na 

deti a mládež. Rozumie sa tým pôsobenie zámerné, cieľavedomé, smerujúce 
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k určitému výchovnému cieľu – rozvinúť v dieťati určité vlastnosti, názory, 

postoje, hodnotové orientácie (Kominarec 2002). V minulosti bola výchova 

chápaná ako pomoc, vedenie človeka k tomu, aby sa stal sám sebou, tým, čím 

od prírody je (predpokladalo sa, že človek je od prírody dobrý), alebo naopak 

ako nejaké formulovanie, umelé a viac alebo menej násilné pretváranie 

a donucovanie človeka k tomu, aby sa stal niečím iným, tým, čím od prírody 

nie je (predpokladalo sa, že jeho prirodzené tendencie, prípadne „vrodená 

hriešnosť“, sú v rozpore so žiaducim správaním a uznávanými ideálmi) 

(Darák 2004). Pritom cieľom výchovného pôsobenia mal byť raz ľudský 

jedinec, jeho život a šťastie, inokedy sociálna skupina a spoločenský celok, 

spoločnosť, jej prosperita a poriadok, niekedy ľudská kultúra, nadosobné 

duchovné hodnoty, inokedy ľudská osobnosť a jej optimálny rozvoj, niekedy 

osobnosť božská a smerovanie k jej milosti a k jej dokonalosti.  

 

1. Výchova a jej historický kontext 

John Lock (1632 – 1704) v súvislosti s výchovou vyslovil: „Možeme, 

myslím, tvrdiť, že deväť ľudí z deviatich sa takými, akí sú, dobrými alebo 

zlými, spoločnosti užitočnými alebo škodlivými, stali pod vplyvom 

výchovy.“ Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716): „Výchova zdolá všetko. 

Dajte výchovu nám a my za necelé storočie zmeníme charakter Európy.“ 

Helvétius (1715 – 1771): „Rozdiel v duševnej úrovni podmieňuje jediná 

príčina, a tou je rozdielna výchova. Výchova nepozná nemožné, aj medveďa 

naučí tancovať.“ Immanuel Kant (1724 – 1804): „Človek nie je ničím iným 

len výtvorom výchovy. Vo vzdelávaní sa skrýva veľké tajomstvo dokonalosti 

ľudskej povahy. Už len predstava, že ľudská povaha sa výchovou vyvíja 

čoraz k lepšiemu, je naozaj úchvatná. Otvára nám výhliadky na budúci 

šťastnejší ľudský rod.“ Zaujal nás názor aj Erasma (1469 – 1536): „Človek sa 

nerodí, utvára sa. Vrodená povaha veľa znamená, no účinným vzdelávaním 

ju môžeme prekonať. Keď ti príroda dáva dieťa, odovzdáva ti len surový 

materiál; tvojou úlohou je, aby si tejto tvárnej a na všetko vhodnej látke dal 

najlepší tvar. Ak ju zanedbáš, dostaneš beštiu, ak budeš starostlivý, takmer 

boha.“ 

Výchovná činnosť teda už oddávna smeruje k prezentovaniu cieľov, 

v ktorých sa odráža určitá koncepcia sveta a ľudského života, k cieľom, ktoré 

sú určitým výkladom človeka a jeho postavenia v prírode a v ľudskej 

spoločnosti, k cieľom, ktoré sú výrazom určitého pochopenia zmyslu ľudskej 

existencie, ľudského usilovania, ľudskej tvorby, ľudských kultúrnych hodnôt. 

Pedagogika je nemysliteľná bez hodnotenia, bez ujasňovania toho, čo je 

lepšie, čo horšie, čo je ľudské, čo neľudské, čo je pokrok, čo úpadok. 

Výchovou sme sa vždy snažili utvárať ideálny typ človeka s celou 

sústavou jeho vzťahov, vlastností a hodnôt. Dôvodom preto bolo, že človek 

má medzi všetkými tvormi na zemi zvláštne postavenie. Pretvára prírodu 

a utvára svet nový, umelý, poľudštený, kultúrny. Tomuto málo vytvorenému 
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svetu sa musí každé ľudské mláďa včas naučiť rozumieť, aby v ňom mohlo 

zmysluplne žiť, aby ho mohlo spolu s ostatnými zachovávať a udržovať 

i meniť a zdokonaľovať. Spoločnosť sa musí starať o to, aby boli jedinci včas 

prispôsobení platným pravidlám, vzorom, zvyklostiam, zavedenému spôsobu 

života a to tým, že sa stará prostredníctvom výchovných inštitúcií o výchovu. 

Výchova má pre človeka význam základný, utvárací. Vďaka výchove sa 

stáva ľudské mláďa človekom, ktorý je – a teda záleží ako na vnútorných 

predpokladoch jedinca tak na vonkajších vplyvoch – lepšie ako horšie 

prispôsobený svojej spoločnosti a kultúrnemu stupňu jeho vývoja. Také 

prispôsobenie danej spoločnosti (socializácia) neznamená jednostrannú 

adaptáciu. Jedinec niektoré vplyvy prijíma, niektoré odmieta, utvára sa ako 

neopakovateľná individualita. Všetky jeho sebautváracie a sebavyjadrovacie 

prejavy (personalizácia) nachádzajú svoj význam na pozadí kultúrneho života 

spoločnosti, do ktorého vrastá (eukulturácia). 

 
1.1 Rodina a výchova 

Základné pedagogické otázky sú vlastne otázkami antropologickými, 

v ich centre sa nachádza človek v situácii výchovy. Zmyslom výchovy je 

podľa mnohých autorov pomôcť jedincovi, aby sa stal človekom, aby sa 

humanizoval. Prirodzeným východiskom pedagogických úvah o výchove sa 

teda javí štúdium antropologických základov „veci ľudských“, umožňujúcich 

porozumieť tomu, čo je vlastne človek a odpovedať na otázku: čo tvorí 

podstatu ľudskosti. Od svojho narodenia žije človek v určitých sociálnych 

podmienkach, ktoré na neho pôsobia. V týchto podmienkach sa človek utvára 

a rozvíja ako ľudská osobnosť. Podľa názoru Balogovej (2015) aj Hamadeja 

(2016), na počiatku ontogenetického vývoja má vplyv na človeka 

predovšetkým rodina ako základná sociálna skupina. Jej prostredníctvom 

prijíma človek i pôsobenie širších sociálno-ekonomických podmienok 

daných spoločnosťou, v ktorej rodina existuje. V priebehu svojho života 

potom prechádza človek rôznymi sociálnymi skupinami. Je to napríklad 

skupina žiakov v triede v priebehu školskej dochádzky, skupina priateľov, 

pracovný kolektív a pod. Súčasne človek prijíma pôsobenie podmienok 

spoločnosti aj prostredníctvom tlače, literatúry, rozhlasu, divadla, filmu, 

televízie atď. Aktívna interakcia osobnosti a sociálneho prostredia je jedným 

zo základných faktorov jeho utvárania. 

 Hodnotové a charakterové vlastnosti dieťaťa staršieho ako 10 rokov sa 

stále viac profilujú a podobajú dospelým osobám. Vek okolo 10 rokov 

predstavuje významnú hranicu, kedy hodnotový systém jedinca je natoľko 

formovaný, že umožňuje presné predvídanie budúceho smeru vývoja 

individuálnych hodnôt. Je potrebné zdôrazniť význam kvality vzťahov vo 

vnútri rodiny: citovo blízke a dôverné vzťahy v rodine uľahčujú prenos 

rodinných a spoločensko-kultúrnych hodnôt na mladších členov a tiež 

podporujú stabilitu už vytvorených hodnôt a ich nespútaný prejav. Človek 
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vždy žije v konkrétnych sociálnych podmienkach, v konkrétnych sociálnych 

skupinách. Je členom určitej spoločenskej triedy. Znamená to, že názory, 

postoje a hodnoty človeka sú vždy odrazom konkrétnych sociálnych 

podmienok, ktoré sa vytvárajú na základe určitých foriem spoločenského 

bytia. I kvalita vzdelanosti a múdrosti sa zúročí zvlášť pri osobnom výbere 

hodnôt, premietajúcom sa potom do vlastného životného štýlu. 

„Panta rhei“ – všetko je v pohybe, napísal už grécky filozof Hérakleitos 

v antickom Eféze. Avšak v porovnaní s vtedajšou dobou je dnešný život 

dravý prúd, ktorý bude v budúcnosti ešte zosilňovať. Nie je divu, že už dávno 

neplatia staré hodnoty a tradície. Zostala len záplava informácií a možností – 

tie sú tak rôznorodé, že nám hrozí nebezpečie, že sa v nich utopíme. Okolitý 

svet je stále komplikovanjší, neprehľadnejší a náš všedný život sa neustále 

zrýchľuje. Je logické, že sa pri tom otriasa i poriadok sveta. Ideály 

a prikázania, ktoré platili dlhú dobu, sú dnes bezcenné. Normy a pravidlá sa 

tak uvoľnili, že už nikoho nezastavia. Všeobecne platná predstava o tom, čo 

je dobré a čo zlé, už dĺho neexistuje. Dovolené je všetko, čo sa nám páči. 

Zavládol pluralizmus hodnôt. Všade v našej spoločnosti, v každej situácií 

platia iné hodnoty. Každá skupina, každá rodina, každý človek rozhoduje 

sám o tom, čo je pre neho osobne v danej situácií prínosné. Zajtra to môže 

byť niečo úplne iné ako včera alebo dnes. Aj tu je všetko neustále v pohybe – 

to sa v budúcnosti nejako zásadne nezmení. Ako sa s tým majú vyrovnávať 

deti? Ako majú rozoznať šancu od rizika? Tu hrozí nebezpečenstvo, varuje 

Wyrwa (In Darák et. al. 2004), že stále viac detí stratí orientáciu 

a perspektívu. Potom ale nebudú môcť využiť svoje šance. A ešte nie sú 

pripravení na nástrahy všedného života. Čo teda naše deti určite potrebujú, je 

životný postoj, ktorý ich pripraví na budúcnosť. Pokrokový životný postoj, 

ktorý nepresadzuje osobný rast na úkor ostatných a ktorý sprostredkováva 

perspektívy. Hodnoty, ktoré poslúžia mladým ľuďom ako vodítko, podľa 

ktorého sa môžu orientovať. Životný postoj, ktorý pomôže nielen našim 

deťom vo vlastnom rozvoji, ale prospeje i budúcej spoločnosti. Okrem 

budúcich základných hodnôt – vzdelania a sily deťom podľa názoru 

Kominareca (2002) a Krajčovej, Pasternákovej (2009) pomôže nasledujúcich 

šesť hodnôt: 

 optimizmus, 

 inovátorstvo, 

 pripravenosť niesť riziko, 

 zodpovednosť, 

 solidarita a tolerancia, 

 mierumilovnosť a skromnosť.  

Rodina je prvým prostredím, v ktorom sa formujú hodnoty človeka, kde 

sa buduje hodnotový systém u členov, jeho charakteristiky a hierarchické 

usporiadanie. Výsledky výskumov poukazujú na jej dominantný vplyv na 
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formovanie a utváranie osobnosti, a tým i jeho hodnôt, preto jej vo svojej 

práci budeme venovať ťažiskovú pozornosť. Životný spôsob rodiny, kvalita 

jej fungovania, príklad medziľudských vzťahov, spôsob riešenia životných 

situácií, ktoré rodina prežíva, to všetko tvorí základ pre orientáciu dieťaťa v 

hodnotách. Podľa Kratochvílovej (In Krajčová, Pasternáková, 2009), mladí 

ľudia sa svojou hodnotovou orientáciou viac podobajú vlastným rodičom než 

priateľom. 

Emocionálna interakcia v rodine určuje kvalitu vzťahov jej členov voči 

realite, stanovenie individuálnych cieľov a preferovaného správania. Citové 

vzťahy sú hlavným činiteľom rodinnej kohézie i hodnotovej konzistencie. 

Emocionálna vrelosť v rodine umožňuje jednoduchší medzigeneračný 

hodnotový prenos, dodáva individuálnu istotu a zaručuje autentičnosť 

osobnostného vývoja. 

 
2. Rodinné prostredie a jeho vplyv na vznik hodnôt  

Rodina demonštruje uznávané hodnoty aj v predmetoch. Predmety 

hodnotné pre rodinu môžu a nemusia mať vysokú trhovú hodnotu. Rodinným 

pokladom môžu byť automobily, počítače, šperky, knihy, zlaté mince. 

Jednoducho sa dá hodnotová konfigurácia rodiny zistiť otázkou, ako rodina 

trávi čas, ktorý jej členovia nevenujú práci či školskej dochádzke – teda 

večery, víkendy a prázdniny. V rodinách s mladšími deťmi určujú náplň 

voľného času rodičia, v rodinách s dospievajúcimi a dospelými deťmi sú 

brané do úvahy ich preferencie, prípadne sa im necháva priestor k tomu, aby 

trávili čas po svojom. Hodnoty v rodine ovplyvňuje i aktuálna spoločenská 

situácia, ktorá determinuje hodnotovú stabilitu a hodnotovú konzistenciu 

občanov, napríklad ekonomická prosperita spoločnosti má pozitívny vplyv na 

životnú úroveň členov rodiny.  

Adler hovorí, že štýl života jedinca býva formovaný už v období ranného 

detstva a jeho obsah určujú materiálne možnosti a vlastnosti tzv. rodinnej 

mentality, hlavne tradície, hodnoty, zvyky. Hodnoty chápeme ako smernice, 

ciele alebo presvedčenie, na ktorom sa zakladá ľudská činnosť; a štýlom 

života označujeme vhodné správanie, ktorým je možné hodnotu realizovať.  

V súvislosti s hodnotami človeka je dôležité upriamiť pozornosť aj na 

mravnú výchovu. Mravná výchova je jedným z procesov, ktorý umožňuje 

človeku orientáciu v mravných hodnotách. Z hľadiska predkladanej 

problematiky nás musí zaujímať kvalita výchovného prostredia, teda otázka, 

s akými vzormi sa dieťa bude identifikovať. Mnoho autorov poukazuje na to, 

že rodina tvorí základ zvnútornených morálnych noriem dieťaťa.  

Podľa Daráka (2004), konanie a správanie určitého človeka sa posudzuje 

ako morálne či nemorálne podľa vzťahu k druhým ľuďom, skupinám 

a spoločnosti, podľa morálnych princípov, ktoré vymedzujú vzťah človeka 

k ľuďom, k spoločnosti, k svetu. Z morálneho hľadiska sa hodnotia jednotlivé 

činy a správanie v jednotlivých situáciách, a to každodenných aj zvlášť 
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významných, záťažových, ako sú spoločensko-historické udalosti alebo 

prírodné katastrofy, situácie ohrozenia najrôznejšieho druhu. Hodnotí sa 

nielen to, či človek druhým škodí, ubližuje, ohrozuje ich, ale či pozitívne, 

aktívne pomáha, stará sa, prispieva k blahu druhých, skupiny, spoločnosti. 

Morálne zložité, problémové situácie vznikajú napr. pri konflikte dvoch 

protichodných motívov alebo dvoch protichodných požiadaviek, pri konflikte 

medzi vnútorným presvedčením a nátlakom zvonku, pri konflikte medzi 

literou zákona a medzi vyšším, humánnym, morálnym hľadiskom. 

Tradične sa morálna problematika vyjadrovala v termínoch charakter 

a svedomie. 

Charakter vyjadruje súbor psychických vlastností, ktoré sú dôležité 

z hľadiska morálneho, spoločenského: kladný či záporný vzťah k ľuďom, 

svedomitosť, zodpovednosť, pracovitosť, vytrvalosť, sebaovládanie atď. 

Utváranie týchto vlastností sa predpokladá výchovou a ďalšími 

spoločenskými podmienkami. 

Svedomie je pojem pre názov vnútorného subsystému sebakontroly 

a autoregulácie. Podľa tradičných náboženských názorov je to vnútorný hlas 

daný človeku nadprirodzeným princípom, hovorí človeku, čo robiť má a čo 

robiť nemá, silno sa prejavuje v situáciách, kedy človek prekročil (alebo chce 

prekročiť) morálnu a náboženskú normu, vtedy ľudia v tradičných kultúrach 

prežívajú pocity viny a hriešnosti, nízkeho morálneho sebahodnotenia až 

sebazavrhovania. Zelina (1996) zastáva názor, že výskum morálneho vývoja 

dieťaťa bol značne ovplyvnený Piagetom a psychológmi, ktorí pokračovali v 

rozvíjaní jeho názorov. Piaget (In Krajčová, Pasternáková 2009) upozornil na 

príbuznosť vývoja intelektového a morálneho. Riešenie morálnych 

problémov dieťaťom a mladistvým závisí na zdokonaľujúcom sa poznaní. 

Piaget zároveň zdôraznil, že vo vývoji morálky dieťaťa majú podstatný 

význam jeho vzťahy k druhým ľuďom, najprv k rodičom, neskôr 

predovšetkým ku skupine rovesníkov. Rovesníci majú medzi sebou vzťah 

rovnosti, sú to osoby bez povinnosti zvláštnej opatery a ohľaduplnosti. Pri 

spoločnej hre s rovesníkmi sa dieťa učí rešpektovať individuálne pravidlá – 

pri ich nedodržiavaní hrozí zo strany rovesníkov vylúčenie z hry alebo iná 

sankcia. 

Podľa Zelinu (1996), na Piagetovu koncepciu nadviazal Kohlberg 

a rozsiahlym experimentálnym výskumom získal podklady pre vypracovanie 

koncepcie vývoja morálneho usudzovania. 

Kohlberg (In Zelina 1996) vo vývoji morálneho uvažovania rozoznáva tri 

štádiá: 

a) štádium premorálne (predkonvenčná úroveň) – trvajúce asi do 8. roku 

života dieťaťa, keď sa dieťa riadi len princípom odmeny a trestu, 

b) štádium konvenčnej morálky – trvajúce približne do puberty, keď sa 

dieťa identifikuje s autoritou (jednotlivcom či skupinou) a akceptácia 
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morálky konformná s touto autoritou; dieťa sa vlastne prispôsobilo tlaku 

výchovy a spoločnosti, riadi sa konvenciami, tým, čo sa od neho očakáva, 

c) štádium postkonvenčné – tvorba a prijímanie vlastných princípov, 

mladistvý sa riadi svojimi vnútornými princípmi, ktoré pochopil a prevzal 

za svoje. 

 

Kohlberg (In Zelina 1996) ešte ďalej rozčlenil na šesť čiastkových štádií, 

ktoré je možné stručne vyjadriť zásadami: 

1. Vyhýbať sa trestu a dosahovať odmeny, za tým účelom sa nekriticky 

podriaďovať moci a autorite; účelovo uspokojovať vlastné potreby a niekedy 

i potreby druhých, podľa princípu „niečo za niečo“; 

2. Plniť očakávania druhých; niekedy je to „dobrý chlapec“ alebo „dobré 

dievča“, inokedy mladistvý s tvrdohlavým správaním, provokojúcim 

oblečením a účesom; 

3. Plniť svoju povinnosť a dodržiavať zákony doslovne, i keď to je 

v niektorých prípadoch nehumánne; 

4. Chápať život a slobodu ako vyšší princíp nad literou zákona; 

5. Riadiť sa univerzálnymi, všeľudskými princípmi morálky (to je skôr 

ideál ako reálna forma konania, niektorí zlučujú tento stupeň 

s predchádzajúcim piatym stupňom). 

 
Zatiaľ čo socializačné činitele pôsobia na tvorení hodnotových 

protikladov medzi príslušníkmi rozličných sociálnych skupín, dôvody 

hodnotových rozdielov vo vnútri rovnakej sociálnej skupiny je potrebné 

hľadať predovšetkým u individuálnych činiteľov. Je teda možné hovoriť 

o existencii skupinových hodnôt ako súčasť tzv. spoločenského vedomia, 

ktoré sa podieľa na tvorení individuálnych hodnôt a regulácii sociálneho 

správania. Je dokázané vzájomné prepojenie a ovplyvňovanie skupinových 

a individuálnych hodnôt. Skupinové hodnoty regulujú správanie 

a ovplyvňujú vedomie členov skupiny, individuálna hodnotová produkcia 

predstavuje najdôležitejší zdroj transformácie uskutočňovaných hodnôt 

skupiny. 

Je otázne, či existujú hodnoty uznávané všetkými spoločnosťami vo 

všetkých dobách. Ťažko a len veľmi abstraktne sa dajú vymedziť hodnoty 

uznávané jednou spoločnosťou dlhodobo. Každá spoločnosť predpisuje 

svojim členom istý étos týkajúci sa zakladania a vedenia rodiny. Ľudia si ho 

nemusia uvedomovať, ale riadia sa ním. Sústava rodinných hodnôt sa 

prejavuje tým, ako rodičia usmerňujú deti. Hlásané normy však nemusia byť 

v súlade s normami skutočne platnými. Keď rodič tvrdí dieťaťu, že zdravé je 

nefajčiť a sám fajčí, tak sám tvrdí: fajčenie je prípustné a svedomie možno 

upokojiť protifajčiarskou propagandou. Deti, ako je známe, prijímajú skôr to, 

čo vidia, než to, čo počujú. 
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