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Abstrakt 

Štúdia je zameraná na historický výskum, ktorý autorka aplikovala vo svojej pripravovanej 

dizertačnej práci. Tá je zameraná na pedagogiku voľného času a jej formovanie sa do dnešnej 

podoby. V predloženej štúdii, ktorej úvod tvorí koncept teoretickej časti, autorka načrtáva 

teóriu historického výskumu a jeho metódy, ktoré by sa dali použiť aj pri ďalšom skúmaní 

tejto disciplíny.  

Kľúčové slová: historický výskum, historiografia, pedagogika voľného času, výchova mimo 

vyučovania. 

 

Abstract 

The study is focused on historical research that the author has applied in his forthcoming 

dissertation. Which is aimed at leisure education and its shaping into what it is today. In the 

present study, which forms the introduction of the concept of theory, the author outlines a 

theory of historical research and its methods that could be used to further investigate this 

discipline. 

Key words: education outside the classroom, historical research, historiography, pedagogy 

of leisure time. 

 

ÚVOD 

Pedagogika učí človeka, okrem iného, aj hodnote pracovného, resp. študijného času 

a voľného času, aby ho neskôr dokázal ako samostatný jedinec zhodnocovať a prehodnocovať 

vo vlastnom živote a v živote svojich blízkych. Keďže každá veda, či už založená na teórii 

alebo praxi, má svoje korene v histórii, prikláňame sa k názoru, že je potrebné poznať dejiny 

a všetko čo predchádzalo zrodu tej-ktorej vedy. Výnimkou by nemala byť ani pedagogika 

voľného času.  

Cieľom predloženej štúdie je prezentácia vedecko-výskumných metód aplikovaných 

v pedagogike voľného času z hľadiska historického výskumu. Ten je potrebný k vytvoreniu 

komplexnej charakteristiky dejinného vývoja skúmanej disciplíny. Prvú kapitolu tejto štúdie 

tvorí pojmový aparát pedagogiky voľného času, čím si vymedzíme základnú terminológiu. 

Určiť kľúčové pojmy a ich vývoj, od ktorých sa budeme musieť odraziť a hľadať 

v primárnych prameňoch, je veľmi dôležité.  Druhá časť článku sa už venuje samotnej 

metodike historického výskumu. Nielen metódam, etapám skúmania, ale aj napr. zdrojom, z 

ktorých autorka v pripravovanej práci zatiaľ čerpala. V závere sú načrtnuté metodologické 

návrhy pripravovaného výskumu. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PEDAGOGIKY VOĽNÉHO ČASU 

Voľný čas definovaný v samotnej disciplíne pedagogiky nie je starou záležitosťou. 

V nasledujúcich riadkoch si definujeme terminológiu voľného času, ktorá bude východiskom 

pre náš výskum.  

Samotná pedagogika voľného času „sa zaoberá poňatím a cieľmi, obsahom 

a spôsobmi výchovného zhodnocovania voľného času, organizáciami a inštitúciami, ktoré 

tieto aktivity uskutočňujú alebo pre nich vytvárajú podmienky, a koncepciami ich ďalšieho 

vývoja prepracovanými na základe vývoja spoločnosti a odboru samotného“ (Hofbauer, 2008, 

s. 12). Iný pohľad poskytuje Pedagogický slovník (In Kratochvílová, 2010), ktorý pod ňou 

rozumie „disciplínu pedagogiky, zameranú na výchovné a vzdelávacie prostriedky, 

napomáhajúce autonómnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času detí, dospievajúcich i 

dospelých“. 

Osvojili sme si určenie cieľa pedagogiky voľného času tak, ako ho predostrela E. 

Krsatochvílová (2010), a tým je podľa nej vychovávať a formovať jedinca, pomáhať 

objavovať a rozširovať jeho záľuby, záujmy, sny, schopnosti, napomáhať v sociálnom 

kontakte a zapájať ho do života spoločnosti, pomáhať napĺňať potreby sebarealizácie, 

vyrovnávať pracovné vyťaženie, a aktuálne veľmi potrebné, snažiť sa o zabránenie 

ničnerobenia detí a mládeže, ktoré by mohlo viesť k bez zmysluplnej aktivite a následne 

k sociálno-patologickým javom.  

Pedagogika voľného času je hlavne na našom území podstatne novým termínom, 

ktorému predchádzali pojmy spôsobené rôznorodosťou tejto vedy (Kratochvílová, 2010): 

 mimotriedna výchova (rus. vneklasnaja) - prevzatá v 50. rokoch 20. storočia z ruskej 

terminológie a pedagogiky; predstavuje aktivity realizované školou mimo vyučovania, 

sem patrili školské družiny, domovy mládeže a i. 

 mimoškolská výchova (rus. vneškolnaja) - spolu s ňou sa začala rozvíjať aj 

mimoškolská pedagogika. Tento pojem, ktorý bol takisto prevzatý z ruskej 

terminológie, už charakterizoval voľnočasové aktivity nielen mimo vyučovania, ale aj 

mimo priestorov školy, ktoré mohli uskutočňovať aj iné typy výchovných zariadení, 

napr. športové zariadenia alebo detské a mládežnícke organizácie. Tieto termíny boli 

prevzaté z jednej z prvých preložených prác z ruštiny do slovenčiny od Alpatova: 

Mimotriedna a mimoškolská výchovná práca v mestskej strednej škole, z roku 1954 (v 

Čechách v roku 1952).  

 

Keďže oba pojmy nenapĺňali presnú koncepciu pedagogického chápania voľného 

času, bol navrhnutý nový pojem, ktorý časom vytlačil predchádzajúce zastarané termíny: 

výchova mimo vyučovania - od 60. rokov 20. storočia ako novo navrhnutý termín, ktorý mal 

vtedajšie dva pojmy zjednotiť. V. Bláha (1984) ho považoval za vedecky správnejší ako 

predchádzajúce dva, dokonca upozorňuje na jeho spresnenie ako spoločensky organizovaná 

výchova mimo vyučovania (Bláha, 1984, s. 40), definovaná podľa Ľ. Bakoša (1977, s. 232): 

„rozumieme ňou takú činnosť školy a rôznych neškolských spoločenských inštitúcií 

a organizácií, ktorou sa v dobe mimo povinného školského vyučovania a mimo priameho 

a bezprostredného vplyvu rodiny zabezpečuje cieľavedomé pokračovanie výchovne 

vzdelávacieho procesu, a ktorou sa súčasne vytvárajú aj vhodné podmienky a možnosti pre 

rôznorodé aktívne spoločenské (individuálne a kolektívne) uplatnenia a sebarealizáciu žiakov, 

a to prostredníctvom pedagogicky cieľavedomého ovplyvňovania a organizovania spôsobu 

ich odpočinku a rekreácie, zábavy, dobrovoľného sebavzdelávania, záujmovej činnosti 
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a spoločenskej aktivity a angažovanosti.“ V. Bláha (1984, s. 41) k tomuto výroku upozorňuje, 

že nejde o celú takto vymedzenú oblasť voľného času žiakov, ale len o „pedagogické 

ovplyvňovanie voľného času žiakov tráveného buď v škole v dobe mimo vlastného 

vyučovania (vymedzeného schváleným učebným plánom) alebo vo verejnom spoločenskom 

prostredí mimo rodinu“, teda nezaradzuje sem voľný čas trávený v rodine.  

Celkovo, výchova mimo vyučovania nezjednocovala prechádzajúce, ale chápala sa 

ako ďalší pojem. Aj keď sa používa stále, začiatkom 90. rokov sa rozšírila na termín: 

výchova v čase mimo vyučovania - ako komplexnejšie chápanie tejto oblasti výchovy 

žiakov, a ako výchovné ovplyvňovanie voľného času detí a mládeže, inak aj výchova vo 

voľnom čase, o ktorej E. Kratochvílová (2010, s. 20) hovorí, že je to „cieľavedomá, zámerná, 

organizovaná činnosť zameraná na formovanie a rozvoj osobnosti, ktorú uskutočňujú školské 

i mimoškolské inštitúcie, zariadenia, organizácie, občianske združenia (teda v školskom 

i mimoškolskom systéme) s deťmi a mládežou v ich voľnom čase“. Myslíme si, že práve 

termín výchova vo voľnom čase je vhodnejšie od predchádzajúcich aj z dôvodu, na ktorý 

poukázala, a to, že predchádzajúce vďaka predpone „mimo“ nevystihovali podstatu tejto 

disciplíny, vyjadrovali skôr to, čím nie je. Ďalej, ak ho porovnáme s predchádzajúcim 

zaužívaným pojmom od V. Bláhu (1984), zistíme, že sa líšia v dvoch bodoch: 

kým výchova mimo vyučovania je úzko naviazaná na voľný čas mimo výučby na školách, 

výchova vo voľnom čase využíva celý objem voľného času detí a mládeže, 

starší pojem je zameraný na organizovanie a ovplyvňovanie voľného času žiakov a ich 

sebarealizáciu, kým novší termín aj na formovanie a rozvoj ich osobnosti. 

Autori, ako napr. B. Hofbauer alebo J. Pávková dokonca rozlišujú výchovu vo voľnom 

čase od výchovy k voľnému času (B. Hofbauer pridáva aj 3. termín – výchova 

prostredníctvom aktivít voľného času). Môžeme povedať, že výchova k voľnému času 

zahrňuje výchovu vo voľnom čase. Považujeme ju dokonca za dôležitejšiu, keďže z jedinca 

nerobíme len subjekt voľnočasových aktivít, ale učíme ho, ako v budúcnosti správne narábať 

s voľným časom a vedel si sám vyhľadať aktivity, ktoré by mu boli „šité na mieru“. 

Ak hovoríme o výchove spojenej s voľným časom, je potrebné definovať výchovu 

z hľadiska stupňa formálnosti. B. Hofbauer (2004) rozoznáva 3 druhy: 

 Formálna výchova (angl. formal education) – je to štátom podporovaný systém 

aktivít uskutočňovaných v školách alebo v odborných vzdelávacích zariadeniach, 

ktoré je vekovo odstupňované od základného po najvyššie možné dosiahnuté 

vzdelanie, a ktorej absolvovanie konkrétneho stupňa je dokladované. Zjednodušene 

môžeme povedať, že ide o tradičné vzdelávanie v školách. 

 Neformálna výchova (angl. non-formal education) – na rozdiel od formálnej 

výchovy, neprebieha v škole, ale mimo formálny výchovný systém (zároveň ide 

o štruktúrovanú a cielenú formu), realizuje sa prostredníctvom dobrovoľnej činnosti 

a celkovo má k výchove vo voľnom čase najbližšie, keďže mnohé záujmové útvary, 

mimoškolské aktivity či detské organizácie, ktoré prinášajú zmysluplné využitie 

voľného času spadajú práve do tejto kategórie. Súvisí aj so sebavýchovou. Po 

terminologickej stránke, Š. Švec (2002) ju označuje aj ako nonformálne, neformálne, 

neškolské vzdelávanie, organizované hlavne v kurzoch mimoškolských sústav 

vzdelávania, ktoré nevyžaduje oficiálny zápis a kontrolu. Z vecného hľadiska 

uprednostňuje termín semiformálne vzdelávanie alebo paralelné vzdelávanie pre 

všetky druhy takéhoto inštitucionálneho mimoškolského vzdelávania ako paralelne 

pôsobiacu výchovu k školskej sústave. 
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 Informálna výchova (angl. informal education) – ide o výchovu, ktorá na rozdiel od 

neformálnej výchovy nie je systematická, koordinovaná ani nijako organizovaná. 

Tvorí ju hlavne vplyv rodiny, rovesníckych skupín, a všetkého čo rôznym spôsobom 

vstupuje do každodennej výchovy (práca, média a pod.) Š. Švec (2002) ju všeobecne 

definuje ako viac-menej neorganizované a nesystematické iné formy učenia jedinca 

mimo školskej sústavy, ako aj mimo osvetovej sústavy a iného neškolského 

vzdelávania. Podľa neho ide o neinštitucionálny druh neformálnej výchovy.  

 

2 SÚČASNÝ STAV POZNANIA SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

Voľný čas je v súčasnosti čoraz viac pretriasanou témou. Už nielen pedagogika, ale aj 

ďalšie odborné či populárne disciplíny mu začínajú venovať svoju pozornosť, pretože voľný 

čas ovplyvňuje všetky stránky ľudského života. Na trhu existuje mnoho publikácií venujúcej 

sa tejto problematike. No takej, ktorá by sa priamo venovala dejinám pedagogiky voľného 

času sa pozornosť nevenuje a cítiť jej absenciu.  

Každá veda má svoje korene, historický vývoj, ktorý je dôležité poznať už len z 

hľadiska ďalšej predpokladanej ontogenézy a následných trendov. Podobne hovorí aj F. N. 

Kerlinger (1972, s. 673): „Je nevyhnutné poznať a chápať výchovné výsledky a vývoj 

v minulosti, aby sme získali perspektívu prítomnosti a možno aj smery do budúcnosti“. Aj 

napriek tejto skutočnosti, Slovensko v oblasti pedagogiky voľného času ako vednej disciplíny 

za inými krajinami zaostáva. Pred rokom 1989 bolo na území Československa 

neporovnateľne viac publikácií venujúcich sa mimoškolskej pedagogike, detským hnutiam 

a organizáciám, mimoškolskej činnosti. Zo slovenských autorov to bola hlavne M. 

Brenčičová, no väčšinou publikovali českí pedagógovia. V súčasnosti je to podobné. Kým v 

Českej republike sa tejto disciplíne venujú takí predstavitelia ako B. Hofbauer, J. Pávková, V. 

Smékal a ďalší, v slovenskej odbornej obci sa jej venuje o niečo menej autorov. Medzi 

najvýznamnejších, ktorí publikovali, patrí E. Kratochvílová, I. Kominarec, A. Masaryková 

s P. Masarykom, J. Brindza s M. Gondovou. No konkrétne dejinám mimoškolskej pedagogiky 

len E. Kratochvílová, I. Kominarec a krátku stať z historického vývoja pedagogiky voľného 

času venoval P. Lenčo v publikácii od B. Kudláčovej.  

Aj preto je súčasný stav dejín pedagogiky voľného času neuspokojivý a jeho skúmanie 

bude o to problematickejšie, no potrebnejšie. 

 

3 CIELE PRIPRAVOVANÉHO VÝSKUMU 

Téma našej hlavnej výskumnej práce, Dejiny pedagogiky voľného času na Slovensku, 

sa nám javí ako veľmi aktuálna a potrebná. Myslíme, že aj napriek relatívne dostatočnému 

množstvu odbornej literatúry k nej, na Slovensku neexistuje publikácia, ktorá by dostatočne 

obsiahla históriu tejto pedagogiky. Práve z tohto dôvodu vidíme v tejto práci prínos.  

Za hlavný cieľ pripravovaného výskumu považujeme na základe výskumu 

jednotlivých publikačných zdrojov, archívnych dokumentov a literatúry súvisiacich s touto 

problematikou, analyzovať a priblížiť dejiny pedagogiky voľného času vo forme prehľadného 

vymedzenia a popisu tejto oblasti v historických úsekoch na Slovensku.   

Vychádzajúc z tohto cieľa môžeme určiť čiastkové ciele: 

 rozbor archívnych dokumentov, dobových pedagogických periodík, monografií 

autorov príslušného obdobia nastolenej témy, 

 popísanie rôznych spôsobov využívania voľného času typických pre vymedzené 

časové úseky, 
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 zameranie sa na osobnosti, ktoré v jednotlivých historických etapách mali prínos pre 

pedagogiku voľného času na Slovensku, 

 popis jednotlivých inštitúcií, organizácií a zariadení spojených s touto pedagogikou,  

 snaha o vytvorenie prehľadnej a komplexnej charakteristiky vývoja pedagogiky 

voľného času, 

 prínos získaných poznatkov pre disciplínu pedagogiky voľného času. 

 

4 METODIKA PRIPRAVOVANÉHO VÝSKUMU 

4.1 Historický výskum  

 Už samotný názov práce napovedá, že celá deskripcia bude založená na  historickom  

výskume. Ten veľmi výstižne definuje F. N. Kerlinger (1972, s. 673): „Historický výskum je 

kritické skúmanie udalostí, vývoja a skúseností minulosti, starostlivo vážené svedectvo 

minulosti z hľadiska validity prameňov informácií o minulosti a interpretácia takto zvážených 

svedectiev.“ Ďalej upozorňuje, že tento druh výskumu je dôležitý aj pre samotnú pedagogiku, 

keďže je dôležité poznať a chápať výchovné výsledky a vývoj v minulosti, aby sme získali 

perspektívu prítomnosti a smery do budúcnosti. 

Tu chceme na porovnanie uviesť, že aj J. Skalková (1983), historický výskum radí 

medzi druhy pedagogického výskumu (okrem historického uvádza aj výskum empirický a 

teoretický). Historický výskum používa metódy historického výskumu a jeho prameňom je 

samotná história. Mnohokrát v ňom porovnávame minulosť a súčasnosť a sledujeme celý 

vývoj skúmaného javu. 

Potrebu skúmania javov a procesov z pohľadu ich dejinného vývoja vystihuje aj 

výrok: „Historický výskum umožňuje lepšie chápať ľudské správanie a myslenie tým, že 

zabraňuje statickej izolácii výskumníka v priamej prítomnosti.“ (J. Hendl, 2008, s. 132) 

Na začiatok je dôležité vysvetliť termín historiografia. Ide o historickú metódu, pri 

ktorej je potrebné dodržiavať niekoľko zásad: 

 vždy používať primárne pramene (pôvodné zdroje historického údaja), 

 zdroje podrobiť externej (celkové zhodnotenie prameňa) a internej kritike 

(zhodnotenie obsahu prameňa, dokumentu a jeho významu, či neobsahuje chybu), teda 

kriticky zhodnotiť pramene z hľadiska ich pravosti, či validity. (Kerlinger, 1972) 

Náš výskum by mal mať základy v systematickom štúdiu a analýze odborných prameňov, ich 

komparácii, vyzdvihnutiu jednotlivých poznatkov dôležitých pre našu prácu, ich analýze, 

internej kritike, popise, hodnotení, syntetizácii a následnom vytvorení štruktúry vývoja 

pedagogiky voľného času v konkrétne vymedzenom období. Nebude teda stačiť historické 

fakty len zhromaždiť, opísať a zoradiť, ale budeme nútení ich zovšeobecniť. Cez rozbor, 

výklad, objasnenie a celkové zhodnotenie. (Bartl, 2003) 

V závislosti na dĺžke sledovaného obdobia a okolností, J. Hendl (2008) rozlišuje štyri typy 

historických štúdií: 

 výskum historickej udalosti (je založený ja skúmaní udalosti, javu v konkrétnom 

časovom okamžiku) 

 výskum historického procesu (týka sa skúmania procesov počas dlhšieho historického 

obdobia) 

 komparatívny historický výskum krátkeho časového obdobia (porovnáva skúmanú 

udalosť v určitom časovom okamžiku na viacerých miestach) 
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 komparatívny historický výskum viacerých časových období (porovnáva údaje 

o procesoch v dlhšom časovom období na viacerých miestach). 

Podľa tohto členenia, náš výskum bude výskumom historického procesu, keďže chceme 

skúmať výchovný smer voľného času v dejinách Slovenska. 

 Samotná historiografia rozoznáva tri hlavné kritéria, podľa ktorých sa člení (Bartl, 

2003, Myška, 1967): 

 priestorové členenie, 

 chronologické členenie, 

 vecné členenie dejín. 

V našej práci budeme členiť históriu podľa tretieho kritéria, keďže určujúcim bude pre 

nás samotné trávenie voľného času z výchovného hľadiska. Pri určení kľúčového pojmu, od 

ktorého sa odrazíme, a ktorý budeme v primárnych prameňoch hľadať, je potrebné upozorniť 

na dôležitý aspekt pri posudzovaní hraníc voľného času vo výchove. Kým sa nezačala utvárať 

samostatná pedagogická disciplína venujúca sa tejto problematike, hranica medzi 

povinnosťou a voľným časom bola veľmi nejasná a diskutabilná. Už v starovekom Grécku je 

samostatné vzdelávanie a výchova chápané ako voľnočasová aktivita. Na Slovensku v 19. 

storočí tak obľúbená osvetová činnosť, nedeľné školy alebo divadelné predstavenia možno 

považovať za voľnočasové, resp. mimoškolské činnosti, no zastávame názor, že táto hranica 

je naozaj veľmi vágna. Aj z dôvodu, že často šlo o samotnú formu vzdelávania či metódy 

vyučovania. Tieto aktivity aj napriek tejto spornosti sem budeme zaradzovať, pretože si 

myslíme, že boli základom pre vytvorenie mimoškolskej činnosti, za predpokladu splnenia 

funkcií pedagogiky voľného času (ide o funkciu zdravotno-hygienickú, sebarealizačnú, 

socializačnú, preventívnu a formatívno-výchovnú (Kratochvílová, 2010)). 

Hlavným pojmom teda bude pedagogika voľného času a ďalšie termíny 

vychádzajúce z tejto oblasti: voľný čas, mimoškolská výchova, výchova po vyučovaní, 

výchova mimo vyučovania, výchova v čase mimo vyučovania. Sústredíme sa aj na pojmy: 

zábava, hra, druhy hier, vychádzky do prírody, športovanie, telocvik, nedeľné školy, spolky, 

divadelné predstavenia (hrané žiakmi), apod., keďže práve tie boli poväčšine náplňou 

voľného času žiakov, ktoré boli zmysluplné a mohli mať aj výchovný charakter.  

Samozrejme, ústredné termíny budeme skúmať ako v priestore (od svetových dejín 

skonkretizujeme na slovenské), tak v čase (rozdelíme si jednotlivé historické obdobia 

s významnými medzníkmi chronologicky – od najstarších dejín po koniec 20. storočia). 

Budeme sa snažiť o to, ako definoval historiografiu J. Bartl (2003, s. 15), spracovať „vedecký 

obraz reálnej minulej skutočnosti ľudstva, spoločenských vzťahov, súvislostí a zákonitostí.“ 

Pokúsime sa zostať čo možno najobjektívnejší, s využitím primárnych prameňov.  

Práca bude pozostávať z dvoch rovín (podľa Bartla, 2003): 

 rovina informačná, teda oboznamovanie sa s aktuálnym stavom našej problematiky 

(táto rovina bude obsiahnutá v prvej kapitole práce ako teoretická východiská pre 

výskum), 

 rovina bádateľská – tu patrí následný výskum a spracovanie témy. 

 

Bádanie a celkovo dejepisectvo vychádza zo skúmania primárnych prameňov. Jedným 

z tradičných delení týchto prameňov (Myška, 1967) je ich rozdelenie na: 

 pramene hmotné (pozostatok po človeku, každý hmotný výtvor, predmet), 
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 pramene obrazové (buď symbolické, cez mapy, značky, plány a pod., alebo vlastné, 

napr. kresby, dobové maľby, grafiky, ale neskôr aj fotografie a film), 

 pramene ústne dochované, teda tradičné (predávané ústne z generácie na generáciu, 

napr. zvesti, povesti, piesne, príslovia, porekadlá, pranostiky a pod.), 

 pramene písomné (úradné – listiny, pozemkové knihy, inventáre panstiev 

hospodárske inštrukcie, cechovné knižky, matriky atď.; súkromnej povahy – súkromná 

korešpondencia, denníky, diáre, pamäti, alebo vyprávajúce – záznamy, letopisy, anály, 

kroniky, neskôr publicistika). Práve písomné pramene sú uschovávané v rukopisných 

oddeleniach knižníc a v archívoch, kde sú rozdelené do archívnych fondov a zbierok. 

Pričom archív je ústav, ktorý slúži k uchovávaniu, triedeniu, spracovávaniu, prípadne 

vydávaniu historických prameňov (Myška, 1967). 

 

Iné rozdelenie zdrojov ponúka Hendl (2008), a to: 

 dokumenty (písomné alebo tlačené materiály spísané v danom období), 

 numerické záznamy (štatistické údaje v písomnej alebo tlačenej podobe), 

 orálne výpovede (výpovede svedkov), 

 predmety (samotné objekty, ktorých charakteristiky môžu priniesť informáciu 

z minulosti). 

 

V našom výskume budeme bádať po primárnych tlačených prameňoch, teda 

dokumentoch, ktoré budeme hľadať v týchto zdrojoch: 

 Štátna vedecká knižnica v Prešove (v rámci nej aj Slovanská študovňa), 

 Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 

 Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 

 Štátny archív v Prešove (hlavný zdroj: Fond Kolégium východného dištriktu ev.a.v. 

cirkvi na Slovensku v Prešove). 

 

Považujeme za potrebné upozorniť, že sme sa zameriavali len na tie články 

a monografie, ktoré sa venovali voľnému času, ďalším príbuzným pojmom a jeho využívaniu. 

Na druhej strane, sme si vedomí určitých neúplností či problémov v tomto výskume. Hlavným 

dôvodom bolo,  že sa nám nepodarilo nájsť všetky písomné primárne pramene, ktoré sme 

hľadali a chceli podrobiť rozboru. Či už išlo o práce niektorých autorov, alebo konkrétne čísla 

periodík (v Slovanskej študovni napr. neboli ročníky časopisov úplné).  

Preto, ak sme siahli po sekundárnych prameňoch, snažili sme sa aj tie podrobiť externej a 

internej kritike.  

 

4.2 Metódy historického bádania 

M. Myška (1967, s. 66) definuje historické metódy ako „súhrn prostriedkov 

a pracovných postupov, smerujúcich k získaniu historických poznatkov v tom najširšom 

zmysle“. Samotná voľba použitej metódy je podľa neho závislá od troch veličín: od 

metodológie, ktorou bádateľ disponuje, od problému, ktorý skúma a od charakteru prameňa, 

s ktorým pracuje. 
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F. N. Kerlinger (1972) rozoznáva dve skupiny historických metód: 

1. genetická metóda, porovnávacia a historicko-porovnávacia – genetická a porovnávacia 

nejdú tak ďaleko do minulosti, genetická je založená na analýze vývoja skúmaných javov, 

napr. sledovanie zmien pri utváraní vývoja osobnosti, vedomostí, zručností. Historicko-

porovnávacia predstavuje skúmanie pedagogických javov, ktoré pozoruje a porovnáva vo 

vývoji. 

2. historická metóda – vysvetľuje pedagogické javy a procesy z hľadiska ich vzniku, vývoja 

a zániku, teda v celom vývoji. Na nej sú založené dejiny pedagogiky. Tu je veľmi dôležité si 

uvedomiť, na čo F. N. Kerlinger (1972, s. 133) upozorňuje, že v každom reálnom procese 

vedeckého výskumu „sa vždy vyskytujú v jednote rozbor historického vývoja výchovných 

javov s procesmi logickej (teoretickej) analýzy, a tiež naopak, dôkladná teoretická analýza 

využíva k objasneniu aj historický vývoj javov“. Pričom tieto metódy sa navzájom prepletajú, 

obohacujú, dopĺňajú. 

Metódy, ktoré sú príznačné pre historiografiu podľa M. Myšku (1967): 

 metóda priama – najrozšírenejšia z historických metód, slúži na získavanie 

historického faktu z prameňa, v ktorom sú priamo obsiahnuté informácie; 

 a nepriama – použitie prameňov, ktoré neposkytujú priame hľadané informácie, len 

čiastkové a chýbajúce fakty nahrádzame zdôvodnenou hypotézou, aby sme učineným 

záverom dali obecnú platnosť; 

 genealogická (biografická) – používa sa pri štúdiu vývoja (genézy) spoločenských 

skupín a tried, zmien v spoločenskej štruktúre, demografických otázok, ale 

aj životopisov, predovšetkým šľachtických rodov a skúmania ich pôvodu; 

 filologická – spočíva v získavaní faktov o minulosti rozborom jazyka. Používa sa 

pomerne často, no hlavne vtedy, keď pre určité obdobie nemáme dostatok primárnych 

prameňov, keďže slovná zásoba sa vyvíjala súbežne s vývojom spoločnosti; 

 geografická – historický proces, ktorý slúži na zisťovanie faktov a ich vzájomných 

vzťahov, by mal byť skúmaný so zreteľom na geografické prostredie, ich 

rozmiestnením na mape; 

 progresívna – je jednoduchšia, ide o ňu vtedy, keď sledujeme a zachytávame 

historické udalosti tak, ako po sebe nasledovali, tz. od najstarších po najnovšie 

a historik sa pri zisťovaní historických faktov určitej epochy opiera o dobové pramene 

tejto historickej epochy;  

 a retrospektívna – je opakom progresívnej; primerane kombinuje dobové fakty 

s faktami pre neskoršie obdobie za účelom poznania konkrétnych historických 

skutočností. Historik sa snaží zistiť fakty využitím znalostí neskoršieho stavu, a teda 

štúdiom prameňov neskoršej epochy, ktorá opisuje tú minulú; 

 štatistická – pri skúmaní hromadných javov v prírode a spoločnosti využíva 

kvantifikačné údaje, číselné vyjadrenie spoločenských javov, umožňuje preniknúť 

k podstate hromadných spoločenských javov a umožňuje ich vyjadriť v tabuľkách, 

grafoch, mapovom zobrazení; 

 porovnávacia (komparatívna) – jedna z najstarších a najrozšírenejších metód. 

Postup, ktorým získavame historické poznatky pomocou analógie, no musíme 

porovnať všetky podstatné okolnosti či javy tej istej kategórie (je nutné objasniť 

termíny, aby sa historik nedostal do terminologického omylu). Využíva sa pri vypĺňaní 

historických medzier s nedostatkom správ a prameňov.  
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J. Bartl (2003) k nim pridáva ďalšie: 

 induktívna – skúmame historické javy a na základe nich dôjdeme 

k zovšeobecnenému záveru, 

 a deduktívna – je opakom induktívnej, používa sa vtedy, keď zhromaždíme 

empirický materiál, ktorý treba uviesť do systému a porozumieť mu; 

 štrukturálna analýza – skúma spoločenské, ekonomické, politické, kultúrne javy ako 

sústavu prvkov navzájom sa ovplyvňujúcich a tvoriacich uzavretý systém; 

 typologická – súvisí s komparatívnou metódou, je nutné definovať predmet typológie, 

súbor, ktorý sa má stať predmetom analýzy; 

 modelová analýza – ide o reprodukciu charakteristík skúmaného javu, no len 

predpokladá historické situácie, ktoré sa stali alebo sa mohli stať; 

 metóda sondy – reprezentatívny výber, skúmaniu podrobujeme len časť vybraného 

súboru; 

 historicko-demografická – jej predmetom je skúmanie počtu, rozmiestnenia, skladby 

a pohybu obyvateľstva od najstarších dejín po súčasnosť. 

 

V našej práci vychádzajúc z menovaných použijeme aj ďalšie, a teda: 

 metóda štúdia archívnych materiálov, pedagogických dokumentov a pedagogických 

diel – písomných primárnych prameňov a prameňov sekundárnych,  

 metóda priama aj nepriama (informácie, ktoré budeme hľadať buď budú obsiahnuté 

priamo v prameňoch, alebo ich budú naznačovať), 

 analyticko - syntetická metóda – kritická analýza jednotlivých prameňov, 

 komparatívna metóda – porovnávanie nájdených historických poznatkov, príp. 

kritické hodnotenie ich nezrovnalostí, ich klasifikácia do jednotlivých historických 

období, syntéza a zovšeobecnenie záverov. 

 

4.3 Etapy bádania 

Každá práca v akomkoľvek vednom odbore predpokladá určitý poriadok v pracovnom 

postupe. V bádaní budeme postupovať podľa štyroch základných etáp historického 

skúmania (Havránek, Myška, 1967), ktoré nevymedzujeme časovo, pretože sa v zásade 

všetky prelínajú a neprebiehajú v jasnej časovej následnosti: 

 heuristika – získame informácie o všetkých prameňoch a literatúre, k našej zvolenej 

téme, zhromaždíme ich a naštudujeme. Zistíme tým nielen, či sa danou problematikou 

už v minulosti zaoberalo, aké boli na ňu názory, aká bola podmienenosť týchto 

názorov (z národného, náboženského, dobového hľadiska), aké slovné vyjadrenia 

k tejto téme používali, ale odkryje nám aj ďalšie možné zdroje literatúry,  

 historická kritika – vybrané pramene podrobíme vonkajšej (externej) aj vnútornej 

(internej) kritike, vysvetlili sme to na začiatku tejto časti, 

 interpretácia – výklad správ, ktoré historik o predmete bádania získal. Obsah 

získaných informácií podrobíme rozboru a pokúsime sa pochopiť všetko, čo 

študovaný prameň ponúkol, aj z hľadiska skúmaniu významu slov, forme a druhu 

písma, logickej nadväznosti, či psychologických motívov, ktoré viedli k jeho 

napísaniu (to sa deje znova formou historickej kritiky), 

 syntéza – zhrnutie a zverejnenie výsledkov do tejto práce. 
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ZÁVER 

Každá aplikovaná vedná disciplína musí mať dobre vypracovanú teóriu svojej 

problematiky, typológiu, metodiku. Patrí sem aj jej vývin v čase, poznatky o okolnostiach 

vzniku danej disciplíny, spoločensko-politických či ekonomických súvislostiach, zrod a 

premena jednotlivých metód v dejinách. Pedagogika voľného času nie je výnimkou. Je takisto 

dôležité poznať jej začiatok, cestu cez jednotlivé obdobia, jej prínosy aj neúspešné pokusy, 

aby sme z nich vedeli ťažiť aj do budúcna, resp. neopakovali chyby predchodcov, aby sme 

našli ďalšiu inšpiráciu. Aj keď sa v publikáciách dejiny z tejto oblasti uvádzajú, častokrát sú 

len spomenuté v skratke, alebo vo väčšine zdrojov sú úplne vynechané.  

Práve preto považujeme za dôležité, v rovine teoretickej priniesť s prácou komplexné 

zhrnutie dejín pedagogiky voľného času, ktoré by zahŕňali všetky dôležité medzníky tejto 

témy, ako aj postupne v genéze našej spoločnosti poukazovali na zmeny v systéme výchovy a 

v náhľade na využívanie mimoškolských aktivít.  

V rovine metodologickej chceme priblížiť nielen pedagógom aj primárne pramene a ich 

deskripciu cez teoretický výskum a jeho metódy (od literárnej, cez komparatívnu, až po 

analyticko-syntetickú) a podrobiť ich internej kritike.  

Takisto v rovine praktickej považujeme za dôležité zosumarizovanie tejto vedeckej 

disciplíny, čo môže dopomôcť nielen pedagogike, ale chceme dosiahnuť prínos aj pre ďalšie 

vedy, ktoré môžu byť impulzom pre skvalitnenie teórie, metód či posunom v trendoch celej 

spoločnosti vo všetkých jej oblastiach.  
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