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Abstrakt 

Autorka sa  v príspevku venuje filozofickým východiskám, ktoré využil John Dewey vo 

svojej pragmatickej pedagogike. Dewey svojou filozofiou predbehol svoju dobu, jeho 

myšlienky a názory sú uplatniteľné aj mimo doby, v ktorej žil a pôsobil, pretože stále 

poukazuje na problémy, ktoré riešime aj dnes – problémy morálky, výchovy kultúry umenia, 

vedy, demokracie, politiky, atď. Jeho filozofia je stále živá a podnetná aj pre filozofov 21. 

Storočia. Dominantný pre naše skúmanie je pojem skúsenosti, ktorý sa stal ústredným 

pojmom amerického pragmatizmu.  Okamžitá skúsenosť je začiatkom všetkého, k čomu sa 

človek odhodláva. Pomocou skúsenosti sa dostane k podstate aj významu.  Pojem skúsenosti 

rozpracoval aj George Santayana, ktorý sa nevyjadroval priamo k výchove ako Dewey ale 

rozpracoval dielo The Life of Reason, v ktorom hovorí o progrese človeka. V závere 

príspevku porovnáme názory týchto dvoch velikánov americkej filozofie a ich názory na 

rozvoj človeka.  

Kľúčové slová: pragmatizmus, skúsenosť, výchova, progres. 

 

Abstract 

The author addresses to philosophical base that John Dewey has used in his pragmatic 

pedagogy. His philosophical thoughts has been ahead of his time and his ideas and opinions 

are applicable beyond the age in which he has lived because they still point to the problems 

that we deal with today – issue of morality, culture arts, education, science, democracy, 

politics, etc. His philosophy is still alive and challenging for philosophers of the 21
st
 century.  

The concept of experience has been dominant for research as it has been the central concept 

of American pragmatism. Immediate experience is the beginning of everything what man take 

courage to. By the experience man is able to reach the essence and the meaning. George 

Santayana has similarly developed the concept of experience. However, he did not refer to 

education directly as Dewey. He has elaborated work The Life of Reason in which he talks 

about human’s progress in different elements of life. Therefore we consider to be inspiring 

compare the views of these two great men of American philosophy on human progress.   

Key words:  pragmatism, experience, education, progress. 

 

ÚVOD 

 Filozofi sa už nepamäti venovali otázkam, ktoré ovplyvňujú život človeka. Svoju 

pozornosť venovali otázkam krásy, umenia, života, náboženstva, etiky i morálky a takisto sa 

venovali aj otázkam výchovy a vzdelávania.  Starovekí filozofi zakladali vlastné školy, kde 

vychovávali svojich vlastných nasledovníkov, vštepovali im múdrosti a tajomstvá života. 

Človek je od prírody zvedavý a tak má neustálu potrebu niečo poznávať, niečo vytvárať 
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a o niečom hovoriť. Tak ako existuje v prírode množstvo živočíchov a rastlín, ktoré potrebujú 

špecifické podmienky pre svoj rast a vývoj podobne je to aj s človekom. Napriek tomu, že 

všetci dýchame rovnaký vzduch, žijeme pod jednou oblohou a svieti na  nás všetkých to isté 

slnko, nie sme rovnakí. Každý jeden človek je výnimočný a potrebuje niečo iné pre svoj život, 

pre svoj rozvoj, výchovu a vzdelanie. Skĺbiť všetky podmienky a požiadavky do jednej 

vzdelávacej inštitúcie tak, aby to vyhovovalo všetkým žiakom je hádam nemožné. Preto 

vznikajú rôzne školy, vzdelávacie inštitúcie, ktoré vychádzajú z rozličných filozofických 

názorov a podporujú rozličné aspekty života človeka. Veľmi zaujímavé a podnetné myšlienky 

priniesla americká filozofia pragmatizmu na čele s Johnom Deweym. John Dewey zakladateľ 

amerického pragmatizmu venoval sa aj psychológii a v neposlednom rade sa postaral o rozvoj 

progresívnej pedagogiky, ktorou ovplyvnil školstvo a vzdelávanie nielen v USA ale aj 

v Európe.  Amerika ovplyvnila svet vo viacerých oblastiach. Avšak formovanie západného 

myslenia prebiehalo vždy v Európe. Zmenilo sa to až na prelome 19. a 20. Storočia keď sa 

zrodil prvý autentický americký filozofický smer – pragmatizmus.  

 

1 PRAGMATIZMUS 

Americký pragmatizmus pochádza z gréckeho slova „prágma“ – čo znamená konanie, 

udalosť. Ak vezmeme do úvahy históriu amerického národa, ich kultúrnu a sociálnu 

skúsenosť, vplyv puritánov, ich túžbu po experimentovaní, po úspechu, ich snaha po lepšom 

živote, po ideály dobrého a šťastného života vytvorili podmienky pre vznik svojbytnej 

americkej filozofie. Počiatky pragmatizmu vznikali na akademickej pôde medzi významnými 

vzdelanými mysliteľmi danej doby.
1

 Za svojich neamerických predchodcov pokladali 

gréckych scholastikov a skeptikov, F. Bacona, A. Schopenhauera, J. S. Milla, Ch. Darwina i I. 

Kanta, ktorí zastávali príbuzné názory a myšlienky. Platón a jeho duša sa snažili rozpamätať 

na akýsi svet len rozumom uchopiteľných ideí. Pre Aristotela bolo pre veci typické to, čo v 

nich bolo všeobecné. Aj pre stredovekých scholastikov nebol až taký podstatný okolitý svet, 

skôr prísne logické dôsledky myslenia v kategóriách a abstraktných teologických pojmoch. I. 

Kant odmietol vravieť o svete takom, aký naozaj je a namiesto toho začal rozprávať o našej 

mysli a spôsobe, akým na realitu nazeráme.
2
 Keď prišiel L. Wittgenstein, aj tento pohľad na 

svet sa zmenil na skúmanie štruktúry jazyka, ktorým o svete hovoríme.
3
 Stará filozofická 

tradícia prenikla do Spojených štátov, aby pre Američanov v typicky „prízemnom“ duchu 

vznikol filozofický smer, ktorého arbitrom i centrálnym bodom sa stalo konanie človeka a 

jeho praktický život. Svet sa tak zrazu stal takým, ako ho používame. Ba čo viac, zmysel a 

pravda sa stali funkciou tohto použitia. Napokon, aj sám veľký Wittgenstein – možno najväčší 

mysliteľ 20. storočia – na sklonku života začal s takouto filozofiou koketovať. „...jeden 

z tvorcov analytickej filozofie Ludwig Wittgenstein sa počas neskorej fázy svojej kariéry 

približoval k ideám a prístupom, ktoré boli analogické pragmatizmu.“ (Višňovský, 2009, 19)  

Pragmatizmus možno považovať aj za americkú verziu filozofie života (filozofie 

praxe), práve kvôli tomu, že mnohí považujú za predchodcov pragmatizmu Fichteho, 

Schellinga, Nietzscheho alebo Bergsona. A keďže sa v ňom podobne ako u Bergsona 

prejavujú prvky humanizmu a personalizmu je porovnávaný aj s nemeckou a francúzskou 

filozofiou života.  (Višňovský, Mihina, 1998, 15) Pragmatizmus sa však rozvíjal v tieni 

                                                           
1
 Prvé diskusie viedli predstavitelia Metafyzického klubu na Harvarde koncom 19. Storočia. Patrili tu Ch. S. 

Pierce 1839 – 1914), psychológ W. James (1842 - 1910), matematik Ch. Wright (1830 - 1875), historik John 

Fischer (1842 – 1901) a ďalší... 
2
 Pozri bližšie I. Kant. 2011.  Úvod ku kritice soudnosti, Praha : OIKOYMENH 

3
 Pozri bližšie: GRAYLING, A. C. 2007.  Witgenstein. Praha : Dokořán.  
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existencializmu, neopozitivizmu a analytickej filozofie v Európe od 30. Rokov a v USA asi 

od 50. rokov 20. Storočia. Veľmi aktívne reagoval na vznikajúce podmienky v spoločnosti. 

V danom období americká spoločnosť nebola aristokratická a tak filozofia pragmatizmu je 

filozofiou pre všetkých. „Naopak, ich spoločným konštitutívnym prvkom je demokratizmus.“ 

(Hroch, 2003, s. 16) 

Angloamerická podstata pragmatizmu je vraj pod priamym vplyvom utilitarizmu 

Benthana, J. S. Milla a Spencera, ale obsahuje i pozostatky hegeliánskeho idealizmu. (Čapek, 

2000, 13)  Vorovka zastáva názor, že James mal pravdu, keď považoval pragmatizmus za 

nové meno pre niektoré staré spôsoby myslenia. (Vorovka, 1929, 155). Napriek tomu, že bol 

pragmatizmus mnohými zatracovaný a kritizovaný našiel si svoje miesto nielen v USA ale aj 

v Európe. Pragmatisti si kládli za cieľ vyriešiť problém vzťahu vedeckých právd a morálnych 

hodnôt. Snažili sa vyriešiť problém, ktorý bol typický pre filozofiu druhej polovice 19. 

Storočia. Ako hovoril James, pravda je len meno pre určité názory, respektíve pravdu sami 

tvoríme tak, že dokazujeme a preverujeme užitočnosť nejakého názoru v praxi. (Višňovský, 

Mihina, 1998, 27). Pragmatizmus nehovorí, netvrdí, čo pravda je, ale hovorí len to, ako k nej 

môžeme dospieť. Práve toto stanovisko možno považovať za veľmi inšpiratívne aj pri 

výchove, vzdelávaní alebo dokonca aj v umení. 
4
 

Pretože boli všetci pragmatisti realisti, vyzdvihovali relatívnosť pravdy a otvorene 

nenapádali teóriu pravdy, až na Deweyho. (Višňovský, Mihina, 1998, 36) Pre Deweyho nie je 

kritérium pravdivosti praktickosť v zmysle bezprostredného zisku, ale v zmysle funkčnosti. 

Znamená to, že nás idey navádzajú k vytúženému výsledku alebo k požadovanému riešeniu 

problému, k nášmu ľudskému cieľu, k stavu spokojnosti, a takto sa osvedčujú ako pravdivé. 

Ľudské šťastie možno považovať za najvyššie kritérium pravdivosti. Pravda pre pragmatistov 

nie je cieľom, ale nástrojom, inštrumentom. Predstavuje ľudskú pravdu pre nás. Žiadne 

pravdy a priori neexistujú, všetko čo vieme, poznáme len preto, že to nejakým spôsobom 

vstupuje do našej skúsenosti. Rovnako zaujímavé je aj to, že pragmatisti vylučujú akékoľvek 

objektívne pravdy – každá pravda obsahuje vieru, ľudskú túžby, očakávania, preveruje sa 

v ľudských činoch, ktoré usmerňuje. Dewey preto chcel zameniť pojem pravdy pojmom 

zdôvodnenej tvrditeľnosti a chápal ju ako výsledok, záver úspešného skúmania, ako riešenia, 

problematickej či neurčitej situácie. (Višňovský, Mihina, 1998, 35) 

 

2 DEWEYHO DIELO 

John Dewey je považovaný za významného amerického mysliteľa, ktorý svojimi 

myšlienkami a názormi vytvoril prvú svojbytnú americkú filozofiu – filozofiu pragmatizmu. 

Bol to vzdelaný muž, ktorý sa vyznal v rôznych sférach života. Pri čítaní, analýze 

a interpretácií jeho rozsiahleho diela nájdeme v jeho tvorbe  množstvo podnetných 

a originálnych myšlienok, ktoré nepatria len do oblasti „čistej“ filozofie, ale nájdeme tu 

myšlienky z sféry sociológie politológie, estetiky, histórie, publicistiky, atď. Avšak vo 

všetkých jeho prácach možno nájsť a identifikovať typicky deweyovský prístup, názory 

a špecifický uhol pohľadu. Jeho názory v každej jednej oblasti vychádzali z jeho vlastnej 

filozofie, jeho filozofického prístupu, koncepcie, zasvätenej ľuďom a ich problémom, slovami 

E. Višňovského „...vyvieral zo základnej intencie jeho koncepcie filozofie ako otvorenej 

„problémom ľudí“, nie uzavretej do vlastných „problémov filozofov“.“ (Višňovský, 2009, 

765). Dewey ako filozof nechcel len teoretizovať o problémoch, ktoré sú v spoločnosti, ale 

                                                           
4
 Snahou tohto príspevku nie je analyzovať a interpretovať pragmatizmus ako filozofický smer, ale len naznačiť 

východiská, ktoré považujeme za zaujímavé a podnetné pre pragmatickú pedagogiku J. Deweyho. 
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snažil sa ich aj kriticky reflektovať a tým sa snažil prispieť k ich riešeniu. Filozofiu chápal 

ako intelektuálny nástroj na artikuláciu najhlbších spoločenských problémov i túžob danej 

doby. Je to aj kultivovaná a inteligentná metóda diagnózy i prognózy v spoločnosti. Je to 

všeobecná teória výchovy, skúmania a riešenia problémov. Filozofia je vízia, imaginácia 

a reflexia skúsenosti. Je relevantná z hľadiska života a jej poslanie spočíva v prispievaní „k 

ľudskému snaženiu o dosiahnutie usporiadanejšieho a rozumnejšieho šťastia.“  (Bodnár, 1969, 

85 - 97) Dewey napísal rozsiahle dielo, nevytvoril žiaden svojbytný filozofický systém. 

Nesnažil sa vo svojich prácach systematizovať. A to i napriek skutočnosti, že jeho veľkým 

vzorom a učiteľom bol veľkolepý systematizátorGeorg W. F. Hegel. K filozofickým otázkam 

sa vyjadroval aktuálne, tak ako sa mu javili a reagoval na spoločensko-sociálne udalosti 

v spoločnosti. Venoval sa rozličným oblastiam filozofie. Avšak  príspevky, ktoré sú aj v 

súčasnosti relevantné svojimi myšlienkami zahŕňajú jeho metafyziku, epistemoĺogiu, estetiku, 

filozofiu výchovy, axiológiu, filozofickú antropológiu či filozofiu náboženstva. V našom 

výskume venujeme pozornosť oblasti estetiky a filozofie výchovy. Dewey sa venoval rôznym 

oblastiam života, ale čo spája jednotlivé sféry života, o ktorých pojednával vo svoji prácach je 

výchova. Pragmatisti zdôrazňovali dôležitosť a opodstatnenosť výchovy v živote človeka, 

nielen pre jeho individuálny rozvoj ale aj pre rozvoj spoločnosti.  

 

3 DEWEYHO VÝCHOVA A VZDELÁVANIE 

Mohli by sme konštatovať, že snáď žiaden filozof sa po Platónovi a J. J.Rousseauovi 

nevenoval výchove človeka tak intenzívne a dôsledne ako John Dewey. Venoval výchove 

a vzdelávaniu množstvo času a úsilia možno aj preto, že sám bol otcom siedmych detí. Vo 

svojich prácach o výchove venoval pozornosť tomu aká je úloha školy, vzdelávacej inštitúcie 

pri výchove mladej generácie. Zastával názor, že škola nemá len prenášať a sprostredkúvať 

tradície, poznatky, presvedčenia, normy, pravidlá pre ďalšie generácie, ale má mladého 

človeka pripraviť do života, pre budúcnosť. Dá sa to uskutočniť viacerými spôsobmi: 

dogmaticky, alebo demokraticky a tvorivo. Výchova by mala reflektovať to, že spoločnosť 

nie je statická, nemenná, ale že je to neustále sa rozvíjajúci „žijúci organizmus“. Forma 

výchovy zvyčajne odráža hodnoty, preferencie a ciele konkrétnej spoločnosti. Dewey 

pripisoval výchove tak dôležitú a významnú úlohu v živote človeka a spoločnosti, že ju 

stotožňoval s rozvojom samotným. Takto chápaná výchova predstavuje samotný cieľ a nemá 

žiadny iný cieľ okrem seba. (Višňovský, Mihina, 1998, 41) 

Rozvoj chápal ako rozvoj ľudského života vrátane všetkých jeho špecifík, teda 

symbolického chovania, komunikácie, významov a bohatstvo skúsenosti. Výchova je podľa 

neho všeobecným prenosom kultúry a preto prebieha vždy a všade, podieľajú sa na nej všetci 

a rovnako všetci sú za výchovu aj zodpovední. (Višňovský, Mihina, 1998, 43) 

Dewey sa snažil presadiť hlavné filozofické myšlienky aj v oblasti výchovy. Výchova 

mala dosiahnuť priaznivý cieľ nielen vzhľadom k individualite žiakov ale aj vzhľadom 

k spoločnosti. Vo výchovnej koncepcii dokázal prepojiť individuálny výchovný zreteľ so 

zreteľom sociálnym a sociologickým, lebo prejavil výrazné pochopenie pre potreby dieťaťa 

a zároveň odpovedal na potreby vtedajšej americkej spoločnosti. Tak ako pragmatická 

filozofia aj pedagogiku dokázal prepojiť so spoločnosťou. Podstatou výchovy však nie je 

prispôsobovanie sa jednotlivca spoločnosti alebo vonkajšiemu svetu, či dosahovanie nejakých 

trvalých hodnôt dobra, pravdy krásy, ale jej podstatou je rekonštrukcia skúsenosti. Pomocou 

výchovy je dieťa schopné interpretovať premenlivý, neustále sa meniaci tok skutočností. 

Pojem skúsenosti je zásadný  v celej Deweyho koncepcii výchovy.  Skúsenosť je vytváraná 

interakciou medzi ľudským ja a prostredím. Práve kvôli úzkemu vzťahu človeka s prostredím 
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by vzdelávacia inštitúcia nemala byť oddelená od života. Mala by byť v úzkom prepojení so 

životom, spoločnosťou, prostredím. Pragmatická pedagogika považuje výchovu nie za 

prípravu na život, ale za život samotný. Preto by škola nemala simulovať rôzne situácie, ktoré 

sa v skutočnom živote nevyskytujú, ale mala by sa zameriavať na situácie z bežného, 

každodenného života, a nemala by sa zameriavať na umelo vytvárané a konštruované učivo. 

Osobná a životná skúsenosť žiaka má byť založená na bohatom kontakte so spoločnosťou 

a fyzickou skutočnosťou na jej poznaní.  Podľa pragmatickej pedagogiky je celý život 

učením, pretože obsahuje interpretáciu a rekonštrukciu skutočnosti. 
5
 

Mohli by sme konštatovať slovami Smitha, že Dewey „pravdepodobne najvýraznejšie 

prispel k rozvoju myslenia o vzdelaní v dvadsiatom storočí. Deweyho filozofický 

pragmatizmus, záujem o interakciu, reflexiu a skúsenosť, ako aj záujem o komunitu a 

demokraciu splynul do veľmi sugestívnej vzdelávacej formy.“(Smith, 2001a, 2001) Jeho 

prístup k vzdelávaniu by sme mohli zjednodušene zhrnúť do hesla Learning by doing (učenie 

sa konaním). Ďalším z hlavných atribútov Deweyho výchovy je pojem growth, ktorý znamená 

rast a rozvoj. Vo svojom Pedagogickom kréde Dewey uvádza presvedčenie a vieru, že 

vzdelanie má byť zasadené v širšom sociálnom kontexte, má byť prepojené s reálnym 

životom a zahŕňať aktívne formy učenia. Poukazuje na to, že vzdelávací proces má dve 

stránky: psychologickú a sociálnu, ktoré sú rovnocenné a navzájom prepojené. Cieľ 

vzdelávania a výchovy dieťaťa chápe ako prípravu pre budúci život v podobe sebakontroly, 

čo znamená „naučiť ho vedieť plne využiť všetky svoje kapacity tak, že jeho oko, ucho a ruka 

budú nástrojmi pripravenými k používaniu, že jeho úsudok bude schopný uchopiť podmienky 

v ktorých sa to má udiať a že výkonné sily budú trénované správať sa ekonomicky a 

výkonne.“ (DEWEY, 1897, 77-80.)Prínos Deweyho demokratizačných snáh pre formálne 

vzdelanie charakterizuje Zelina tak, že „pomáha otvoriť školu zmenám a inováciám a pomáha 

integrovať výchovu so svetom mimo školy.“ (Zelina, 2004, 111) Jeho myšlienky však oveľa 

viac ovplyvnili teóriu a najmä prax neformálneho vzdelávania. 

Základným textom americkej pragmatickej pedagogiky je Deweyho filozoficko-

pedagogický spis Demokracia a výchova 1916. Napísal ho v období rozvoja priemyslu 

a hospodárstva, keď s rozvojom vedy a techniky prišli prvé spoločenské a sociálne problémy. 

Do veľkomiest začali migrovať ľudia z vidieka, ľudia nižších vrstiev sa snažili začleniť do 

spoločnosti veľkomiest. Keďže s príchodom rôznych imigrantov, ľudí rozmanitých 

spoločenských, kultúrnych  a sociálnych vrstiev prišli aj mladí ľudia a deti, bolo potrebné ich 

začleniť do vzdelávacieho systému. V tomto období sa kritizovala zastaralosť obsahov 

v školách, ktoré nezodpovedali potrebám industriálnej spoločnosti. Nevyhovovali ani metódy 

a spôsoby výučby. Bola potrebná reforma. Práve J. Dewey sa podujal na túto zložitú úlohu. 

V tomto období sa menila aj úloha rodiny pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. 

Predtým rodina zabezpečovala výchovu, ale v podmienkach industrializovanej spoločnosti 

túto úlohu na seba preberala škola. Pragmatická pedagogika sa snažila nahradiť školskou 

výchovou ešte donedávna veľmi účinné pôsobenie rodiny, ktoré sa predávalo z generácie na 

generáciu. V roku 1896 založil na univerzite v Chicagu slávnu laboratórnu školu ako jednu 

z prvých experimentálnych škôl na svete, aby mohol overiť svoje nové pedagogické názory 

a myšlienky. Ďalším významným rokom bol rok 1897, kedy publikoval prácu Moje 

pedagogické krédo. V práci predstavil svoju koncepciu pragmatickej pedagogiky. V roku 

1899 vydal knihu Škola a spoločnosť, v ktorej ucelenejšie a systematickejšie objasňuje svoje 

pedagogické názory a opiera ich o skúsenosti zo svojej experimentálnej školy. Dewey sa stal 

                                                           
5
 Možno práve preto aj John Dewey na sklonku svojho života ľutoval, že nevytvoril svojbytný filozofický 

systém a tak sa zameral aspoň na rekonštrukciu svojej vlastnej filozofie, filozofických názorov.  
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aj výborným pedagógom a vydal ďalšie diela týkajúce sa výchovy a vzdelávania  - 1910 Ako 

myslíme – čo bola učebnica logiky pre učiteľa, 1915 Školy zajtrajška  - popisuje tu prácu 

rôznych škôl, v ktorých sa ujali nové pedagogické myšlienky a názory a vyjadruje svoj vzťah 

k pedagogickým klasikom J. J. Rousseauovi, J. H. Pestalozzimu a J. F. Froblovi, o ktorých sa 

vo svojom diele opieral. 1916 Demokracia a výchova – najznámejší spis, ktorý tvorí alfu 

omegu pre štúdium, analýzu a interpretáciu pragmatickej filozofie. 1938 – Skúsenosť 

a výchova – v tomto diele Dewey zhrňuje svoje pedagogické názory a veľmi triezvo reaguje 

na niektoré extrémne názory svojich nasledovníkov.
6
 Najväčší rozmach dosiahla pragmatická 

pedagogika v 20. rokoch 20. storočia a to nielen v Spojených štátoch, ale získala značný 

vplyv a uznanie aj v ostatných častiach sveta.  Avšak koncom 30-tych rokov, spolu so zmenou 

spoločensko-ekonomickej situácie, možno aj pod tlakom hospodárskej krízy sa začala ozývať 

nespokojnosť, nesúhlas a prvé kritické pohľady a názory na túto formu výchovy 

a vzdelávania. Situácia sa nezlepšila ani po skončení 2. svetovej vojny a pragmatická 

pedagogika už nemala taký veľký vplyv ako v čase svojej najväčšej slávy a úspechu. Stratila 

svoje výsostné postavenie v oblasti pedagogickej teórie. Avšak americkú výchovu, ale aj 

vzdelávací systém poznamenala na trvalo, a jej vplyv pokračuje aj v súčasnosti.  

 

4 PROGRES A POKROK V ŽIVOTE JEDINCA A SPOLOČNOSTI 

Spomínali sme americký pragmatizmus ako filozofiu, ktorá významné vplývala 

v rôznych oblastiach, avšak najvýznamnejšie sa podpísala v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Dewey hovoril vo svojich prácach i o progrese, o neustálom pokroku, ktorý nás dovedie k 

„cieľu“, teda k spokojnosti so sebou samým, so svojím životom. Chápal spoločnosť ako 

neustále sa meniaci fenomén, ktorý má svoje klady aj zápory a ostáva len na našej skúsenosti, 

tvorivosti, vedomostiach, ako sa dostaneme k danému a vytúženému cieľu.  

V týchto súvislostiach nemožno nespomenúť ďalšieho významného predstaviteľa 

americkej tradície, ktorý však nie je zaraďovaný k predstaviteľom pragmatizmu, ale 

k predstaviteľom realistickej filozofie. George Santayana (1863 - 1952). Santayana bol 

Deweyho súčasníkom. Santayana bol podobne ako Dewey veľmi vzdelaný a rozhľadený muž, 

ktorý vo svojich prácach reagoval na dobu, v ktorej žil a tvoril. Venoval sa filozofii, 

sociológii, politike, literatúre, umeniu, etike a morálke a vzdelanie, respektíve pokrok, 

zdôrazňoval v celej svojej tvorbe. Z dostupných materiálov je zrejmé, že Dewey poznal 

Santayanove diela, a Santayana zas diela J. Deweyho, keďže obidvaja nespustili „zo seba 

oči“.
7
 Sledovali publikácie, ktoré publikoval „ten druhý“ a to až do roku 1952, do roku keď 

obaja títo významní myslitelia zomreli.
8
 Taliansky teoretik Q. Morpurgo-Tagliabue zastáva 

                                                           
6
William H. Kilpatrick (1871 - 1965) bol prvým významným pedagógom, ktorý sa pripojil k Deweyho vzdelávaciemu 

systému. Zaslúžil sa o preniknutie pragmatickej pedagogiky do amerických škôl a o presadenie jeho aktivizujúceho 

obsahu vyučovania  a vyučovacích metód založených na riešení problému v praxi.  Významný vplyv mal aj jeho spis 

Projektová metóda. Pozitívne na projektovej metóde je snaha aktivizovať žiakov, a rozvinúť ich záujem o vyučovanie 

najmä tým, že projekty mali veľmi úzky vzťah k život žiakov a ich potrebám 
7
 Možno spomenúť, že Dewey napísal recenziu aj na Santayanov román The Last Puritan, krátko po jeho publikovaní. 

Pozoroval, že kniha obsahuje „pozoruhodne málo udalostí na pozadí diania  ... scéna je scenériou; scéna pre postavy, 

ktoré sú jej charaktermi.“. DEWEY, J.: “Santayana’s Novel”. In: John Dewey: The Later Works, 1925 - 1953ed. Jo 

Ann Boydston (Carbondale and Edwardshille, Il.: Southern Illinois University Press 1987) 2: 446. Podľa: 

SANTAYANA, G. : The Last Puritan: Memoir in the Form of Novel. MIT Press. Cambridge, Massachisetts, and 

London, England, 2001, XVI.  
8

 Pozri: DILWORTH, D.A.: Santayana’s Review of Dewey’s Experience and Nature: Pivotal Expression of 

Philosophy of Living Nature and Vivacious Spirit. In: Overheard in Seville: Bulletin of the Santayana Society. Editor: 

Angus Kerr-Lawson. No. 21 – Fall 2003, 15 – 30. SHOOK, J.R.: The Possibility of Empiricist Naturalism: Dewey and 

Santayana.In: Overheard in Seville: Bulletin of the Santayana Society. Editor: Angus Kerr-Lawson. No. 21 – Fall 

2003, 1 – 13. 
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stanovisko, že Santayanu spoločne s Deweym a Whiteheadom zaraďujeme k naturalistom, 

keďže u týchto filozofov možno pozorovať akýsi spoločný základ ich naturalizmu. Tento 

základ spočíva v poňatí hodnoty a tiež funkcie umenia. Funkciu videli v súlade záujmov, 

zmiernení rôznych podnetov, jednotnej integrácii skúsenosti a morálneho ideálu. Povaha ich 

empirizmu je axiologická. V tomto ohľade bola americká estetika výnimočná, pretože v 

Európe sa s niečím takýmto nestretávame.  (Tagliabue, 1960, 184) 

 

4.1 Skúsenosť 

Obaja autori využívali pojem estetickej skúsenosti vo svojom diele. Obaja sa venovali 

spoločnosti komplexne a zdôrazňovali skúsenosť jednotlivca. V odbornej literatúre zatiaľ nie 

je známe, či vplýval viac Santayana na Deweyho alebo naopak. Obaja však rozpracovali tento 

pojem a na základe nášho výskumu a prečítaných pramenných, ale i interpretačných zdrojov 

sa nazdávame, že Santayanove realistické a analytické riešenia najmä pojmu estetickej 

skúsenosti sa stali východiskom pre neskoršie pragmatické esteticko-filozofické úvahy J. 

Deweyho a sú možno inšpiratívne aj pre súčasných neopragmatikov, (napr. R. Shusterman), 

ktorí tvoria hlavný prúd typicky amerického myslenia XX. a XXI. storočia. Zdá sa nám, že G. 

Santayana ovplyvnil J. Deweyho svojim chápaním skúsenosti. J. Dewey princíp skúsenosti 

ako interakcie medzi jednotlivcom a prostredím využíva vo svojom diele. „Biologická povaha 

rozumu, naturalizmus alebo materializmus, rehabilitácia pocitu a záľuby, nepriateľstvo voči 

dualizmom a autonómiám a konečný sociálny zmysel umenia, to všetko sú témy, ktoré 

pripomínajú Santayanovu estetiku.“ (Tagliabue, 1960, 172) Santayana presadzoval v Amerike 

anti-dualistický postoj a evolucionistické poňatie rozumu. Dewey, ako aj ďalší  americkí 

myslitelia danej doby sa v mnohom odkazujú na Santayanu, filozofa tak často zatracovaného. 

Santayanu možno podľa nás považovať za predchodcu poňatia estetických otázok a  umenia 

vo vzťahu k skúsenosti. Pre neho bolo umenie ideálom. Rovnako pristupoval k umeniu aj J. 

Dewey. Ideál nie je nič iné ako výber a organizácia skúseností, t. j. proces ujasňovania, 

zintenzívňovania  a koncentrovania skúseností, čo spôsobí, že sa skúsenosť nadradí 

normálnym podmienkam života. Život je však v dnešnej dobe chaotický a roztrieštený, preto 

za najdokonalejšiu skúsenosť považuje Santayana estetickú skúsenosť. A táto estetická 

skúsenosť by sa mala stať istým pravidlom života. (Tagliabue, 1960, 172)  Dewey sa venoval 

pojmu skúsenosti v spomínanom diele, z roku 1938 Skúsenosť a výchova, avšak rovnako 

rozpracoval pojem skúsenosti aj keď hovoril o umení, ako ďalšej dôležitej súčasti života, 

ktorá sa podieľa na rozvoji človeka. Ako možno chápať estetickú skúsenosť, respektíve 

zážitok v diele J. Deweyho? Taliansky teoretik Tagliabue tvrdí, že Dewey previedol po 

Santayanovi kritérium krásna z teórie do praxe. V diele  Art as Experience hovorí, že „umenie 

ako skúsenosť je rovné „krásnej skúsenosti“. Pre Deweyho je „skúsenosť všetko to, čím 

dosahujeme dokonalosť, každý realizovaný proces, každá úplná skúsenosť, nebrzdená, 

neprerušovaná, každá interakcia jednotlivca v prostredí“. (Tagliabue, 1960, 236)   Napriek 

skutočnosti, že Santayana aj Dewey vo  svojich koncepciách umenia zdôrazňujú dôležitosť 

estetickej skúsenosti každý zastáva odlišné stanovisko na umenie. Zatiaľ čo Santayana, hoci 

nepopiera fakt, že základom umenia je samotný život, zastáva názor, že krásne umenie je 

určitým spôsobom len pre vyvolených. Môžeme povedať, že jeho koncepcia je elitárska, 

určená pre vzdelaných a skúsených jedincov. Naopak Dewey sa snaží vo svojej koncepcii 

poukázať na to, že akt samotnej skúsenosti (zážitku) je najpodstatnejší bez ohľadu na 

predchádzajúcu skúsenosť. Santayana preferoval umenie pre elitu, teda vysoké umenie pre 

danú vysokú triedu, vzdelaných jednotlivcov s bohatou estetickou skúsenosťou. Dewey 

naopak, mal sociálne cítenie a chcel umenie pre všetkých, pre všetky spoločenské vrstvy a 
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triedy, chcel zmazať hranice medzi vysokým a nízkym umením. Aj v estetickej koncepcii sa 

Dewey pridržiava svojej filozofickej koncepcie pragmatizmu a umenie považuje za nástroj, 

pomocou ktorého môže dôjsť k zlepšeniu vzťahu človeka a prostredia, spoločnosti. Tak ako 

pri výchove zastával stanovisko, aby sa vychovávali a vzdelávali všetky sociálne vrstvy, 

rovnako bol presvedčený, že umenie je tu určené pre všetky spoločenské triedy.  

Aké sú teda hlavné znaky Deweyho poňatia skúsenosti?  

1. Skúsenosť nie je subjektívna. Prejavuje sa v nej jednota objektívneho a subjektívneho. Je to 

interakcia človeka a sveta, organizmu a prostredia, individuálneho a sociálneho. Zároveň je to 

proces aj obsah. 

2. Primárnou funkciou skúsenosti nie je poznávanie. Avšak poznávanie je jedným z módov 

skúsenosti, ktorého súčasťou je vždy i to, čo je nevedomé, iracionálne, nepochopené, atď. 

Účelom poznania v súčinnosti so skúsenosťou je praktická adaptácia organizmu na prostredie. 

3. Skúsenosť je simultánne pôsobenie aktívneho a pasívneho elementu.  

4. Má konkrétny, celostný, vzťahový a kontinuálny charakter. Skúsenosť je procesom, ktorý 

nie je len projektovaný, ale i retrospektívny, pretože okrem budúcnosti anticipuje aj minulosť. 

Nemôže byť rigidnou a uzatvorenou záležitosťou, ale je vitálna a neustále  sa vyvíjajúca.  

5. Jej aspektom je formatívnosť, alebo inak povedané výchovné pôsobenie, pretože sa na 

základe skúsenosti učíme. Jej súčasťou sú významy a symboly, a v nej sa rovnako formujú aj 

naše návyky myslenia a konania.  

6. Má verejný a spoločenský charakter, čo samozrejme prináša etické, estetické a náboženské 

aspekty.  

Dewey  chápe skúsenosť ako dynamický proces plný premien a prechodov, ktorý síce 

môže meniť plynulosť svojho tempa, ale globálne je to nepretržitý proces, z ktorého človek 

nedokáže vystúpiť. Skúsenosť je kontinuálna a má vnútornú integritu. Jej hodnota spočíva 

nielen v naplnení cieľa, účelu, ale hlavne v samotnom procese ako neustálom pretváraní, 

obnovovaní. V rekonštrukcii. Čo má zásadný význam v procesu výchovy a učenia. Každá 

skúsenosť je hybnou silou a jej hodnota môže byť posudzovaná len na základe toho, k akému 

cieľu smeruje. Ako sme sa zmienili v prvých troch bodoch, skúsenosť prekonáva dichotómiu 

objektu a subjektu práve preto, že je to proces činnosti, ktorý aktívne poznáva a aktivizuje 

zmysly a inteligenciu počas tohto procesu. Rovnako sa v procese odohráva interakcia, v ktorej 

však pripisuje Dewey rovnaké práva obom faktorom v skúsenosti (objektívnym i 

subjektívnym), pretože všetky skúsenosti sú vzájomnou súhrou týchto dvoch podmienok. 

Skúsenosti vo svojej interakcii vytvárajú to, čo nazývame situáciou. Situácia je 

kontextuálnym celkom, pretože naše súdy o objektoch a udalostiach nie sú od nich izolované. 

Myslenie by malo vykazovať holistický prístup, pretože pôvod našej skúsenosti je 

kontextuálny. Pojmy situácia a interakcia nemožno oddeliť. Skúsenosť je teda tým, čím je 

vďaka stretnutiu, ku ktorému dochádza medzi jedincom a tým, čo v danej chvíli stojí v 

prostredí – ľudia, udalosti, objekty, atď. Prostredie chápeme ako súhrn akýchkoľvek 

podmienok, ktoré sú v interakcii s osobnými potrebami, cieľmi a schopnosťami k tvorbe 

skúsenosti. Realita nám je daná v skúsenosti, o tom, čo je za jej hranicami môžeme len 

polemizovať a špekulovať. Pre Deweyho to znamená, že skúsenosť splýva so životom, s 

dejinami a realitou. Je neustálym pôsobením prostredia na organizmus a zároveň spätnou 

väzbou. Reakciou organizmu na prostredie. Človek využíva svoju predchádzajúcu skúsenosť, 

aby si v budúcnosti dokázal „vytvoriť“ lepší život. Práve v tom spočíva progres človeka podľa 

Deweyho. Účelom skúsenosti je, aby bola nástrojom vlastnej premeny človeka, nástrojom 

riešenia ľudských problémom a umožnila mu vo svete nájsť stabilný bod, o ktorý sa môže 

oprieť.  
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Aký mali pohľad na filozofiu umenia a umenie samotné? Úlohou filozofie umenia je 

podľa Deweyho „obnoviť kontinuitu medzi kultivovanými a zosilnenými formami skúsenosti, 

teda umeleckými dielami a každodennými udalosťami, aktivitami a trápeniami, ktoré sú 

všeobecne rozpoznané ako tie, ktoré utvárajú skúsenosť.“ (Dewey, 1989, 9) Dewey hovorí 

o potrebe obnovenia kontinuity vo filozofii umenia a nie v umení. Umenie je „vysvetlený 

a zdôraznený vývoj znakov, ktoré patria do každej normálnej kompletnej skúsenosti.“ 

(Dewey, 1989, 53) Toho si musí byť vedomá estetická teória a z toho musí vychádzať pri 

svojom skúmaní. Jeho filozofia umenia sa venuje a zaoberá viac  umeleckým ako estetickým. 

Podobne ako Santayana aj on kladie dôraz na prijímateľa, ale na rozdiel od Santayanu sa 

nevenuje ani estetickému postoju ani princípom interpretácie umenia. Obaja autori sú vo 

svojich koncepciách presvedčení, že závisí na jednotlivcovi, a jeho skúsenosti, či objaví „to“ 

estetické, respektíve umelecké. Slovami J. Deweyho „nová báseň je vytvorená každým, kto je 

schopný čítať poeticky.“ (Dewey, 1989, 113) Obaja sa snažili zodpovedať otázku akú úlohu 

zohráva umenie v živote človeka a v spoločnosti. Obaja chápali umenie ako nevyhnutnú, 

nepostrádateľnú časť života človeka. Dewey je presvedčený že umenie má morálnu funkciu 

v živote človeka a čo viac, môže človeka istým spôsobom oslobodiť od konvenčnosti či úskalí 

bežného života. Santayana zastával názor, že umenie je jedným zo spôsobov, respektíve zo 

sfér života rozumu (podobne ako náboženstvo či veda) ktorý môže doviesť človeka ku šťastiu 

a harmónii, ktorý ho vedie k progresu v živote, tak Dewey verí, že umenie môže spraviť život 

krajším.  

Pojem skúseností mal zásadný dopad aj na ďalšie rozvíjajúce sa smery 20. Storočia. 

Ako to naznačuje Z. Kalnická v práci John Dewey: Caput mortum anebo nové paradigma 

estetiky? Autorka poukazuje na Deweyho chápanie estetickej skúsenosti a umenia. Jeho 

ponímanie estetickej skúsenosti bolo podľa autorky inšpiratívne i pre súčasné estetické teórie 

postpragmatizmu a dokonca hovorí o tom, že „i zo strany estetikov je Dewey často spájaný 

s novým paradigmatom v oblasti umenia, je považovaný za duchovného otca postmoderného 

umenia.“ (Kalnická, 1996, 5) Autorka poukazuje na skutočnosť, že ak sa snažíme objasniť 

Deweyho filozofické či estetické myslenie, musíme to urobiť pomocou pojmu skúsenosti, 

respektíve estetickej skúsenosti. Ako sa snažil Dewey vymedziť tento pojem? Kalnická 

uvádza, že  jeho snaha „ o vymedzenie tohto pojmu je vedená snahou o zrušenie všetkých 

dualizmov, ktoré nachádza vo filozofických tradíciách objektivizmu a subjektivizmu: duality 

prírody a ducha, skúsenosti a rozumu, ideálneho a reálneho a ďalších.“ (Kalnická, 1996, 5) 

Práve z uvedeného citátu je zrejmý zásadný rozdiel medzi Santayanovou a Deweyho 

koncepciou estetiky a umenia. Rozdiel medzi ich chápaním pojmu estetickej skúsenosti. 

Dewey sa snažil dualizmov vyvarovať, Santayana na druhej strane sa týchto dualizmov 

pridŕža. V jeho koncepcii je vzťah subjekt – objekt, či problém „mind and body relation“ 

dôležité a nevyhnutné. Tvoria podstatu jeho filozofického i estetického myslenia. Deweyho 

chápanie skúsenosti je veľmi široké a do pojmu skúsenosti zahŕňa, mohli by sme povedať, 

skoro celý svet. Rešpektovaním anglosaskej tradície sa Santayana stal tvorcom chápania 

estetickej skúsenosti a empirickú estetickú skúsenosť chápal ako súčasť celej ľudskej 

skúsenosti. Santayana zastával názor, že estetické neexistuje ako niečo samostatné, ale 

estetické považuje za jeden z rozmerov ľudskej skúsenosti. Estetické zafarbuje každú ľudskú 

skúsenosť, je aktívnym prvkom. Aktivita estetického spočíva v tom, že  je vyjadrením 

nezištného, neutilitárneho záujmu – hrá pozitívnu úlohu, vedie človeka k odstupu, nadhľadu, 

nezištnosti. Ak estetické vo vzťahu k všeobecnej ľudskej skúsenosti prevládne, vzniká 

umelecké dielo. U Santayanu estetická skúsenosť vzniká zo vzťahu medzi ľudským jedincom 

a prostredím tak Dewey chápanie estetickej skúsenosti ešte viac rozšíril. U neho nemožno 
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hovoriť len o vzťahu medzi človekom ako prostredím, ale o vzťahu respektíve vzájomnom 

pôsobení organizmu a prostredia, ako na to poukázala Z. Kalnická vo svojej štúdii.
9
 

 

4.2 Progres v živote človeka  

Dewey sa snažil svojimi myšlienkami a názormi ukázať, ako sa človek môže vyvíjať, 

zmeniť svoj prístup k životu ak s ním nie je spokojný a preto ak v spoločnosti zavládla nejaká 

kríza, treba ju riešiť. Využívať rôzne nástroje na dosiahnutie stanoveného cieľa. Santayana 

uvažoval podobne a bol presvedčený, že je najmä na človeku, aký život prežije. V diele The 

Life or Reason 1905 – 1906 hovoril o pokroku v živote človeka. Dielo Život Rozumu je 

kritickým pohľadom na vývin civilizácie z hľadiska transformácie pôvodných, primitívnych 

ľudských impulzov a motívov na ideály a hodnoty charakterizujúce vzostupnú funkciu 

myslenia a rozumu v ľudskej činnosti. V tejto funkcii vidí hlavný zmysel spoločenského 

progresu, rozvoja inštitúcií, ako je rodina, štát, vláda, ako aj rozvoj umenia, náboženstva 

a vedy. „Viera v rozum je doteraz jediná viera, ktorá bola svojimi výsledkami zdôvodnená. 

Rozum však nemá byť prostriedkom konania, aktivity, ale zobrazovania skutočnosti a súčasne 

pomocníkom v prijímaní mravných a estetických pôžitkov. (Bodnár, 1969, 346) V diele The 

Life of Reason  sa snažil poukázať na správnu cestu, ktorou by sa mal človek v istej fáze 

svojho života uberať. Veľmi výstižne to vyjadril Monroe C. Beardsley: „Santayana je 

predovšetkým moralista: no nie moralista, ktorý predpisuje pravidlá, ale ktorý učí človeka ako 

má žiť. Človek sa rodí s mnohými záujmami o svet. Môže ich prijať alebo odmietnuť. No mal 

by sa ich naučiť zharmonizovať na rôznych úrovniach, ohraničiť sám pre seba celistvosť 

života, ktorá mu poskytne kvalitu a charakter a uskutoční nejaké prevládajúce alebo 

najdôležitejšie dobro – ako život františkánskeho alebo budhistického mnícha - môže to byť 

bojovník za ľudské práva, maliar alebo básnik.“ (Beardsley, 1966, 329) Takéto racionálne 

„hľadanie šťastia“ je „Život Rozumu.“ Jednou z „ciest“ pomocou ktorej sa človek usiluje 

dosiahnuť „šťastie“ je aj umenie. Santayana považuje krásu za dôležitý fenomén ľudského 

života. Každý človek by mal prežiť potešenie z krásy. Človek, ktorý nikdy tento pocit nezažil 

nemôže byť ani šťastný. A šťastie je to, o čo by sa mal každý človek usilovať. Umenie je pre 

Santayanu ideálom, spôsobom ako dosiahnuť toto uspokojenie, ako zažiť potešenie z krásy 

a stať sa šťastným. Človek sa usiluje o dosiahnutie určitého ideálu, ktorý si vytvoril vo 

svojom vnútri a ku ktorému sa snaží nasmerovať všetko svoje konanie a vedenie. Santayana je 

presvedčený, že „ideál nie je nič iné ako výber a organizácia skúsenosti“. (Tagliaubue, 1960, 

172) Santayanovo stanovisko k otázke ako sa jednotlivec dostane k ideálu by sme mohli 

zhrnúť takto: V jeho koncepcii ide o proces, pomocou ktorého sa jednotlivec snaží dostať 

k vytúženému ideálu. „Hnacím motorom“ tohto procesu je skúsenosť. V procese ide vlastne 

o vysvetľovanie, interpretáciu, zintenzívňovanie, ale i koncentráciu skúseností. Tento proces 

postaví skúsenosť nad normálne okolnosti života. Pretože umenie predstavuje dokonalejší 

svet ako je život samotný. Z uvedeného stanoviska vidno, že Dewey chápe umenie odlišne. 

Nebolo nadradené životu, ale pre Deweyho bolo umenie súčasťou života.  
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 Pozri : KALNICKÁ, Z.: John Dewey: Caput mortum anebo nové paradigma estetiky? In: Filozofie, 

psychologie, sociologie. Zborník prací filozofické fakulty ostravské univerzity č. 2, 160/1996, 6 – 7 Z. Kalnická 

nesúhlasí s tvrdením Q. Morpurga-Tagliabueho, že Dewey vychádza z „interakcie medzi človekom a prírodou“. 

K tomuto nesúhlasu sa prikláňame a dodávame, že o tejto interakcii je vhodnejšie hovoriť pri G. Santayanovi 

a jeho chápaní estetickej skúsenosti.  Pri Deweym je vhodnejšeie používať pojem organizmus a prostredie, pod 

vplyvom Darwinovej teórie evolúcie.  
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ZÁVER 

 Výchovu a vzdelávanie Dewey nepovažuje za stav človeka, ale za proces. Proces, 

ktorý nikdy nekončí. Prostredníctvom výchovy má človek dosiahnuť sebarealizáciu, ktorá 

bola, je a bude v americkej spoločnosti považovaná za najvyšší životný cieľ. Výchovu teda 

chápe ako proces neustálej reorganizácie, respektíve postupnej rekonštrukcie skúsenosti. 

Pričom proces a cieľ výchovy sú jedno a to isté.
10

 Táto jeho myšlienka stojí v protiklade 

k idey, ktorá chápe výchovu ako utváranie pôsobením vonkajších vplyvov. Cieľom je 

premena kvality skúsenosti. Vo vývojových štádiách ako je detstvo, mladosť sa utvára 

hodnota skúsenosti. Podľa Deweyho hlavnou úlohou života je dosiahnuť to, aby náš život 

prispieval k obohateniu vlastného konkrétneho zmyslu, teda podporoval ďalší rast skúsenosti. 

Výchovu chápe ako rekonštrukciu alebo reorganizáciu skúsenosti, ktorá obohacuje zmysel 

skúsenosti a ktorá zvyšuje schopnosť dávať smer nasledujúcej skúsenosti. Dewey bol 

presvedčený, že človek poznanie nielen prijíma, ale ho aj sám vytvára. Staré poznatky, 

vedomosti, treba preto neustále rekonštruovať v procese nového experimentu. Riešenie 

problémov je neustály zápas, s učivom, vedomosťami. 

Aká by mala byť úloha učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese? Učiteľ dáva 

študentovi k dispozícii svoje skúsenosti, svoje vedenie a pomáha mu pri prekonávaní 

problémov. Škola by mala podporovať spoluprácu medzi jednotlivcami v súlade 

s myšlienkami pragmatizmu, že človek je tvor spoločenský a vo vzťahu k druhému nachádza 

uspokojenie. Avšak ani súťaženie nevylučovať úplne, pretože aj súperenie má význam, ak 

podporuje rast, progres jednotlivca.  Rast Dewey definuje ako „zvyšovanie účasti rozumu na 

riadení života“ alebo ako „rozumovú adaptáciu na prostredie“. (Singule, 1991, 40) Keďže rast 

charakterizuje život, je výchova úplne totožná s rastom. Nemá iný cieľ. Tomuto cieľu by mala 

byť výchova podriadená. Výchova sa nekončí opustením školy, ale škola by mala vštepiť 

jedincovi  schopnosti a snahu vzdelávať sa a vychovávať po celý život. Dokázať sa učiť zo 

samotného života, a určiť aj smer rastu. Spoločnosť si dokáže určiť svoju budúcnosť, lepšiu 

budúcnosť, vtedy, ak bude riadiť výchovu a poskytovať jedincovi možnosť vzdelávať sa po 

celý život. 

Z rozpracovaných problémov je zrejmé, že názory J. Deweyho napriek tomu, že 

v roku 2009 uplynulo už 150. rokov od jeho narodenia sú stále aktuálne a opodstatnené aj 

dnes v dobe technologickej modernizácie nielen v hospodárstve, spoločnosti, ale aj v dobe 

keď sa spoločnosť snaží modernizovať školstvo – výchovu a vzdelávanie pre ďalšie 

generácie. Práve z tohto dôvodu považujeme dielo Johna Deweyho za veľmi inšpiratívne. 

Myslím, že je na mieste opýtať sa čo robí dnes spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie? Akým 

smerom by sa mala uberať školská reforma, aby sme vychovávali človeka nielen vzdelaného 

ale aj vychovaného? Akú úlohu zohrávajú ostatné súčasti (veda, náboženstvo, umenie, média) 

v spoločnosti? Ako sa podieľajú na raste jednotlivca aj spoločnosti? Akým smerom by sme sa 

mali uberať, aby bola naša budúcnosť svetlejšia a spokojnejšia? Mohli by sme sa inšpirovať 

myšlienkami Johna Deweyho a pokúsiť sa rekonštruovať naše predchádzajúce školské 

reformy a poučiť sa z predchádzajúcich skúsenosti, a určiť smerovanie našich budúcich.  
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