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Abstrakt 

V príspevku stručne analyzujeme vznik, vývoj a osobitosti didaktiky pedagogiky ako vedy, 

charakterizujeme špecifiká pedagogiky ako vyučovacieho predmetu v stredných školách 

učiteľského ale aj neučiteľského zamerania. Pozornosť venujeme tiež špecifikám vyučovania 

didaktiky pedagogiky.  
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Abstract 

This paper briefly analyzes the emergence, development and specificities of theory of 

education pedagogy, as a science, we characterize the specifics of Education as a subject in 

secondary school teaching as well as non-instructional focus. Attention is paid also specify of 

theory of education pedagogy. 
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ÚVOD 

Transformácia spoločnosti po roku 1989 sa prejavila najmä politickými a kultúrnymi 

zmenami, ktoré následne ovplyvnili aj školstvo. Išlo o významné zmeny v spoločnosti so 

silným vplyvom, podnecujúcim zmeny v školstve. Škola sa postupne menila, v súčasnosti už 

nie je iba výchovno – vzdelávacou inštitúciou, ktorá vyzbrojí žiaka sústavou vedomostí 

a zručností. Stáva sa miestom a prostriedkom formovania plnohodnotnej a celistvej osobnosti 

žiaka, je prostriedkom jeho socializácie, personalizácie, kultivácie, integrácie sa do 

spoločnosti. Je tiež miestom aktívneho sociálneho učenia sa, pričom je potrebné, aby rozvíjala 

komplexnú osobnosť žiaka, ktorý sa vie plnohodnotne zapojiť a participovať na živote 

spoločnosti. 

Z aspektu spomenutých zmien nastala zmena úloh školy, čo podnietilo aj zmeny 

v príprave budúcich učiteľov. V ich príprave kľúčovú úlohu zohrávajú pedagogicko – 

psychologické základy so zameraním sa na didaktiku všeobecnú a predmetovú, prípadne 

odborovú. To vyvolalo potrebu rozvoja nových úloh a funkcií. V príspevku sme sa zamerali 

na špecifiká vyučovania pedagogiky a didaktiky pedagogiky ako významného prostriedku 

rozvoja profesionality učiteľa. 

 

1 DIDAKTIKA PEDAGOGIKY AKO VEDA 

Všeobecná didaktika tvorí teoretický základ pre didaktiku pedagogiky, je jej 

východiskovou bázou. Popri všeobecnej didaktike vznikli a rozvíjajú sa didaktiky predmetov 

(často nazývané aj metodiky predmetov). Tieto sa najmä v ostatných rokoch intenzívne 

rozvíjajú a stávajú sa samostatnými odbormi, zaoberajúcimi sa cieľmi, obsahom, 
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prostriedkami a procesom vyučovania v jednotlivých predmetoch. Je potrebné uviesť, že 

všeobecná didaktika a didaktiky predmetov sú v úzkom vzájomnom vzťahu. Všeobecná 

didaktika poskytuje všeobecný teoretický základ, z ktorého odborové didaktiky vychádzajú, 

a naopak, tieto zasa obohacujú všeobecnú didaktiku tým, že zovšeobecňujú svoje výsledky, 

čím obohacujú a upresňujú všeobecné didaktické závery. Všeobecná didaktika bez odborných 

didaktík by bola prázdna, odborné didaktiky bez všeobecnej didaktiky by boli slepé (Petlák, 

2004, s. 26 - 27).  

G. Porubská (Határ, 2011, s. 7) uvádza, že „z hľadiska súčasných zmien dochádza 

k rozvoju a novým úlohám predmetových a odborových didaktík. Tieto disciplíny majú 

výrazne integrujúcu funkciu a interdisciplinárny charakter, pretože spájajú pedagogicko – 

psychologickú prípravu učiteľov s prípravou odbornou, ale tiež teoretické poznatky 

s postupným získavaním profesijných kompetencií. Obzvlášť špecifické postavenie má 

z tohto pohľadu didaktika pedagogiky.“ 

 

1.1 Vznik a vývoj didaktiky pedagogiky 

Didaktika pedagogiky patrí do skupiny vied, ktoré sa zaoberajú teoretickými 

a praktickými otázkami vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov na rôznych 

stupňoch a typoch škôl. Dlhú dobu sa tieto disciplíny nazývali metodikami. Vyvíjali sa 

v úzkej súvislosti so všeobecnou didaktikou a vývojové poňatie sa menilo s vývojom 

a poňatím didaktiky (Petlák, 2004, s. 10 - 15).  

A. Vališová (1991, s. 8) charakterizuje didaktiku pedagogiky ako špeciálnu didaktickú 

disciplínu zaoberajúcu sa obsahom a procesom vyučovania predmetu pedagogika. Je jednou 

z pedagogických disciplín, zaoberá sa obsahom a procesom vyučovania pedagogických 

disciplín. Je výrazne zameraná na získavanie, hromadenie a triedenie poznatkov, ktoré majú 

byť používané predovšetkým k rozvíjaniu a zdokonaľovaniu praktickej vyučovacej činnosti 

učiteľov pedagogiky.  

G. Porubská (Határ, 2011, s. 15) chápe didaktiku pedagogiky ako aplikatívnu 

pedagogickú disciplínu interdisciplinárneho charakteru. Stojí na základoch tvorených 

pedagogikou, sociológiou, psychológiou, filozofiou, biológiou, ekonómiou, technikou 

a ďalšími vedami. 

Jednoznačne treba konštatovať, že predmetové didaktiky sú z hľadiska profilácie 

učiteľského štúdia významnými odbornými disciplínami, ktoré riešia proces transformácie 

vedy do didaktického systému a do projektov a programov vyučovania, realizáciu týchto 

programov vo výchovno – vzdelávacom procese cez interakčné vzťahy a tiež skúmajú výkony 

žiakov ako výstupy do spoločenskej reality. Toto všetko smeruje k funkčnej integrácii 

učiteľského štúdia a k rozvíjaniu pedagogických kompetencií budúcich učiteľov (Határ, 2011, 

s. 7). 

Vznik a rozvoj didaktiky pedagogiky sa zameriava na históriu didaktiky pedagogiky 

ako vedeckej disciplíny, na druhej strane sleduje históriu vyučovania didaktiky pedagogiky. 

Obe histórie sú pomerne krátke. Vyučovanie didaktiky (vtedy ešte metodiky) pedagogiky sa 

začínalo u nás po roku 1950 na novo založených vybraných pedagogických fakultách, na 

ktorých sa organizovala systematická vysokoškolská príprava učiteľov pedagogiky na 

stredných školách. Až dovtedy boli pre vyučovanie pedagogiky ustanovení a vyberaní učitelia 

aprobovaní pre iné predmety na základe ich pedagogických skúseností. Kvalifikáciu pre 

vyučovanie pedagogiky získavali predovšetkým cestou sebavzdelávania (Vališová, 1991, s. 

13) 
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Počiatky vyučovania pedagogiky sú spojené s procesom prípravy na učiteľské 

povolanie. S pedagogikou ako vyučovacím predmetom a jej výučbou sa študenti stretávali už 

v rôznych kurzoch a školách pre prípravu budúcich učiteľov. Napriek tomu je však 

vyučovanie pedagogiky pomerne nové. Dlhšiu dobu predtým sa museli tí, ktorí sa zaoberali 

výchovnou prácou, zaobísť bez akejkoľvek systematickej a spoločnosťou organizovanej 

profesnej pedagogickej prípravy. Didaktické zručnosti, ktoré boli potrebné pre činnosť 

učiteľov, boli často a veľmi dlho považované za osobné umenie, ktoré sa odovzdávalo najmä 

osobne. Príprava často spočívala v napodobňovaní postupov starších a skúsenejších učiteľov 

a dotvárali sa na základe vlastnej praxe a skúseností. Hlavnou metódou bola metóda 

imitatívna a intuitívna, čomu slúžili najmä hospitácie.  So zvyšujúcimi sa nárokmi na učiteľa 

v druhej polovici 19. storočia boli budované učiteľské ústavy, pretože učiteľ má okrem 

vzdelávacej, plniť aj výchovnú funkciu.  Učitelia pedagogiky na pedagogických ústavoch 

nemali pre vyučovanie pedagogiky formálnu odbornú aprobáciu a ani hlbšie univerzitné 

teoretické vzdelanie, ako mali vyučujúci iných predmetov. Postupne sa prehlbovalo 

vyučovanie pedagogiky (Vališová, 1991, s. 10 - 15).  

 

1.2 Aktuálny stav teoretického  a praktického rozpracovania didaktiky  pedagogiky 

V súčasnosti sa etablovalo označenie didaktika pedagogiky, ktorá je radená 

k predmetovým didaktikám. Ale súčasne je chápaná aj z aspektu odborovej didaktiky, kedy je 

považovanú za pedagogickú vedu, ktorá v sebe integruje teóriu a prax vyučovania 

jednotlivých pedagogických disciplín. 

Aktuálna situácia  je v oblasti didaktiky pedagogiky na Slovensku neutešená. Na 

rozdiel od ostatných odborových didaktík, hlavne didaktík prírodovedných predmetov, 

neexistuje ucelené spracovanie didaktiky pedagogiky. O niečo lepšia situácia je v čiastkových 

témach, publikovaných v rôznych zborníkov a časopisoch, ktorými sa didaktika pedagogiky 

zaoberá, ale ani v tomto smere nemôže konkurovať ostatným odborovým didaktikám. Je to 

zvláštna a ojedinelá situácia z pohľadu prípravy učiteľov pedagogiky pre stredné školy, ktorá 

sa realizuje na Slovensku už viac ako 60 rokov. Uvedená skutočnosť vyplýva zo samotného 

postavenia odborovej didaktiky v systéme pedagogických vied, kde sa viacerí autori 

domnievajú, že didaktika pedagogiky je redundantná v rámci pedagogických vied, pretože 

v nej ide o spojenie pojmov, ktoré sa svojim obsahom prekrývajú (didaktika didaktiky). Treba 

však podotknúť, že didaktika pedagogiky ako odborová didaktiky je samostatným odborom, 

má svoj predmet skúmania a metodológiu, svoj obsah a metodiku, aj keď pojmový aparát 

a terminológia sú v mnohých prípadoch identické. (Porubská, 2011, s. 10)  

 

1.3 Pedagogika ako vyučovací predmet 

Didaktika pedagogiky je nevyhnutnou zložkou vysokoškolskej prípravy budúcich 

učiteľov, ktorí pôsobia v školách, v ktorých sa pedagogika vyučuje a je zastúpená viacerými 

čiastkovými disciplínami. Vyučovací predmet Pedagogika je na Pedagogických a sociálnych 

akadémiách a Stredných pedagogických školách zaradený medzi odborné vzdelávanie – 

teoretické vzdelávanie, praktická príprava. Podľa školského vzdelávacieho programu sa 

vyučuje na v odboroch učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (7649 6), sociálno-výchovný 

pracovník (7661 6), animátor voľného času (7662 6), pedagogické lýceum (7669 6), 

vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť (7646 6). Rozsah môže byť  jednotlivých odboroch 

na jednotlivých školách odlišný. Pedagogika ako vyučovací predmet je hlavným odborným 

predmetom, pedagogické poznatky sú základom odbornej kvalifikácie získavanej štúdiom, 

vyučuje sa vo viacerých ročníkoch, v učebnom pláne je reprezentovaná niekoľkými 
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vyučovacími predmetmi, významné postavenie má pedagogická prax ako odborný predmet, je 

povinným maturitným predmetom. Každá prax má svoje špecifické postavenie v systéme 

odbornej prípravy. Rozsah je presne stanovený v učebnom pláne. Spravidla je samostatným 

vyučovacím predmetom v 3. a 4. ročníku. Realizuje sa v cvičných MŠ a školských 

výchovných zariadeniach (ŠKD) (Határ, 2011). 

S Pedagogikou ako vyučovacím predmetom je možné sa stretnúť aj na 

konzervatóriách, a to vo vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ (pedagogicko-umelecké 

predmety). Poskytuje žiakom odborné vedomosti, potrebné k získaniu pedagogickej 

kvalifikácie a spôsobilosti a je súčasťou absolventskej skúšky. Na stredných zdravotníckych 

školách sa vyučuje v rámci predmetu Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia 

v odbore zdravotnícky asistent. Cieľ spočíva v tom, že pre výkon svojej profesie potrebujú 

žiaci určitú orientáciu vo výchovno-vzdelávacích problémoch. Pedagogika je teda zaradená 

ako odborný predmet, ale má funkciu doplňujúcu odborné vzdelanie žiakov, vyučuje sa v 

menšom rozsahu (2 roky), nemá v učebnom pláne vytvorený priestor pre pedagogickú prax, 

nie je povinným maturitným predmetom. Na gymnáziách je obsah jednotlivých 

pedagogických disciplín transformovaný do prierezových tém - Osobný a sociálny rozvoj; 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. Môže byť otvorený ako voliteľný predmet vo 4. 

ročníku štúdia (Határ, 2011).  

 

1.4 Ciele, úlohy a funkcie didaktiky pedagogiky 

Cieľom didaktiky pedagogiky je pripraviť budúcich učiteľov po stránke vedomostí a 

zručností na zvládnutie prechodu do praxe (Porubská, 2011, s. 19) 

Je základom profesionality učiteľa pedagogiky. Jej predmet je vymedzený hlavne obsahom a 

zameraním pedagogiky, činiteľmi vyučovacieho procesu (učiteľ a žiak), ich sociálnymi 

funkciami a rolami. Hľadá odpovede na dve základné otázky: 

    1. Čomu naučiť žiakov? 

    2. Ako ich to naučiť? 

V didaktike pedagogiky je dominantne zastúpená teoretická rovina (prevláda 

didaktický akademizmus, obsahujúci komplex všetkých skúsenostných javov a postupov 

vyučovania a učenia), opierajúca sa hlavne o všeobecnú didaktiku (znižovanie hodinovej 

dotácie didaktiky pedagogiky v príprave budúcich učiteľov), čoraz menej je zastúpená rovina 

praxe a neexistuje metateória (Porubská, 2011, s. 17).  

Didaktika pedagogiky by sa mala zameriavať aj na špecifiká vyučovania predmetu 

pedagogiky. Napr. pri výbere metód je potrebné zvažovať jednotlivé elementy vzdelávania 

vzhľadom k podmienkam a osobnosti žiaka, prihliadajúcich aj na možnosti a schopnosti 

učiteľa. Je potrebné zvážiť vzťah metódy a zvolenej organizačnej formy, pri aktivizujúcich 

metódach mať presne premyslený postup a pripravené pomôcky. Tiež zvážiť aj využitie 

a možnosti materiálnych prostriedkov, a to všetko so zreteľom na stanovený cieľ.  

Výber metód je obmedzený charakterom vyučovania pedagogiky. Existujú rôzne 

klasifikácie, zameriame sa však na konkrétne metódy, ktoré sú využiteľné pri výučbe 

pedagogiky. Ide najmä o skupinu monologických metód (vysvetľovanie, prednáška), metódy 

práce s textom, dialogické metódy (rozhovor, diskusia), demonštračné (statická a dynamická 

projekcia, pozorovanie, porovnávanie), rozborové, situačné a projektové, inscenačné. 

Nemožno vynechať ani didaktické hry a heuristické metódy (napr. brainstorming, 

brainwriting, Philips 66, Gorodonova metóda, atď.). 
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Vo vyučovaní didaktiky pedagogiky nie je možné využívať všetky organizačné formy, 

ale len vybrané. Najčastejšie používanou organizačnou formou je vyučovacie hodina. Na 

vysokých školách zase dvojhodinová vyučovacia jednotka, ale tiež špeciálne kurzy, semináre, 

cvičenia.  

Z hľadiska počtu žiakov možno hovoriť o najčastejšie o hromadnom vyučovaní, 

využívané však môže byť aj párové, skupinové a individualizované vyučovanie.   

Pre stredné školy a vysoké školy využiteľné formou je napr. exkurzia, ktorá sa 

realizuje v mimoškolskom prostredí a jej cieľom je uviesť žiaka do reálneho prostredia, aby 

mohol poznávať predmety a javy priamo, v prirodzenom prostredí. Jedná sa tiež o jednu 

z foriem praxe.  

Ďalšími formami praxe je priebežná a súvislá pedagogická prax, ktorá bezprostredne 

nadväzuje na vyučovanie didaktiky pedagogiky, ale tiež didaktiky iných vyučovacích 

predmetov. Jedná sa o povinnú súčasť výučby pedagogiky – prípravy učiteľov ako na SŠ, tak 

i na VŠ.  

V prakticky orientovaných činnostiach žiak a študent uplatňuje nadobudnuté 

vedomosti, zručnosti, zbehlosti najmä z pedagogických, psychologických disciplín, metodík 

ako aj z ostatných odborných predmetov. 

Súčasťou je aj utváranie odborných postojov a názorov, vzťahu žiakov a študentov 

k odboru štúdia, utváranie vzťahu k plneniu pracovných povinností a pocitu zodpovednosti za 

zverené osoby, hodnoty a výsledky svojej činnosti.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto 

vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo 

predpísané obsahovými štandardmi. 

Prínosom je uvedenie žiakov a študentov do prostredia a atmosféry pedagogického 

zariadenia, zoznámenia so žiackym kolektívom a špecifickými znakmi danej vekovej skupiny, 

Práve pedagogická prax by mala viesť a postupne rozvíjať schopnosť komplexne riešiť 

výchovno-vzdelávacie situácie. 

 

ZÁVER 

Pedagogika sa za celé obdobie svojej existencie zameriavala prevažne na rozvoj 

svojich čiastkových pedagogických disciplín, ale nesústredila hlbší záujem na problematiku 

vyučovania daných disciplín a vyučovaniu pedagogiky vo všeobecnosti. Didaktika 

pedagogiky ako predmetová a súčasne aj odborová didaktika má integrujúci 

a interdisciplinárny charakter, je nevyhnutnou podmienkou prípravy budúcich učiteľov 

pedagogiky. Je predpokladom profesionality učiteľa, pretože pripravuje učiteľa po stránke 

vedomostí, zručností, pripravuje ich na plynulý prechod do praxe a vytvára predpoklady pre 

celoživotné vzdelávanie. Zameriava sa tiež na zvládnutie problémových oblastí (napr. 

kurikulárna transformácia učiva, výber adekvátnych metód, foriem, formulácia primeraných 

cieľov, formovanie harmonickej a komplexnej osobnosti žiaka, atď.), ktoré tvoria integrálnu 

súčasť učiteľskej profesie. 
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