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PROFESIJNÁ ETIKA V UČITEĽSKOM POVOLANÍ 
 

PROFESSIONAL ETHICS IN THE TEACHING PROFESSION 
 
 

Marta Gluchmanová 
 
Abstrakt 
 

Autorka príspevku sa zaoberá etickými i morálnymi otázkami a problémami 
v učiteľskom povolaní. Pozornosť venuje aj hodnoteniu  názorov týkajúcich sa profesijnej 
etiky učiteľa. Zároveň teoreticky vymedzuje obsah učiteľskej etiky a poukazuje na jej miesto 
v rámci etiky, aplikovanej etiky a najmä profesijnej etiky.  
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Abstract 
 

The author is concerned with ethical and moral issues and problems in the profession 
of teacher. A consideration is dealt with the evaluation of opinions concerning the 
professional ethics of the teacher. Hereby the ethics of teaching content is specified as well as 
its position within ethics, applied ethics and particularly professional ethics. 
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1. ÚVOD 
 

V súvislosti s etickými a morálnymi aspektmi učiteľského povolania by som chcela 
poukázať na náročnosť učiteľského povolania, ktorá spočívala tak v minulosti, ako aj 
v súčasnosti (bez ohľadu na dobu a spoločenské či politické pomery) okrem iného aj v tom, že 
učiteľ v porovnaní s inými povolaniami pracoval a pracuje v neopakovateľných, vždy nových 
situáciách. Učiteľské povolanie je náročné, lebo patrí k tým povolaniam, kde nestačí konať 
(podľa najlepšieho vedomia a svedomia) v súlade s vopred pripravenými pravidlami. Väčšina 
z nich sa vo svojej podstate líši. Nájdeme málo takých povolaní, v ktorých treba zaangažovať 
celú osobnosť a ešte pritom sledovať, aké dôsledky môže so sebou prinášať konanie 
a správanie. Ak učiteľské povolanie porovnáme s inými profesiami, vidíme, že počet 
výchovných a morálnych rozhodnutí je omnoho vyšší, ako sa niekedy zdá mnohým 
nezainteresovaným ľuďom.  

Na učiteľské povolanie v minulosti kládli vysoké nároky, mnohé z nich však boli až 
maximalistické (v mnohom je tomu taktiež aj v súčasnosti). Tak ako neexistuje morálne 
dokonalý človek, vrátane jeho dokonalého profesijného pôsobenia, nemôžeme chcieť ani od 
učiteľa, aby vždy, všade a za každých okolností podával najlepšie výkony a bol pre všetkých 
vzorom neomylného správania a konania. Aj učiteľ je iba človek, ktorý má právo na omyly 
a z nich sa prípadne v budúcnosti poučiť. Zdá sa, ako keby sme zabúdali, že formulovanie 
perfekcionistických morálnych požiadaviek a nárokov môže byť kontraproduktívne. Platí to aj 
pre učiteľské povolanie. Jedna vec je formulovať takéto morálne nároky a druhá je možnosť 
ich realizácie. Učiteľ žije v spoločnosti, v ktorej sa často nesprávajú ani predstavitelia 
politických, kultúrnych či intelektuálnych elít v súlade s týmito požiadavkami, nie sú 
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príkladom pre tých, ktorých by mali viesť a ktorých reprezentujú. Potom je nezmyselné klásť 
maximalistické morálne nároky a požiadavky na učiteľov, keď pre väčšinu členov spoločnosti 
takéto vysoké etické a morálne kritériá neplatia. Zvlášť, ak to spoločnosť ani nevie oceniť. 
Preto sa domnievam, že aj z pohľadu profesijnej etiky, v tomto prípade učiteľskej etiky,1 
nemožno akceptovať požiadavku na jeho totálnu zviazanosť profesiou.  

Oblasť medziľudských vzťahov obsahuje v sebe prirodzene mnoho otázok a 
problémov, vrátane morálnych. Zvlášť v učiteľskom povolaní majú tieto vzťahy mimoriadne 
veľký vplyv na emocionálnu, sociálnu a morálnu, resp. mravnú sféru života všetkých 
dotknutých jednotlivcov. V rámci snahy o budovanie dobre fungujúcich medziľudských 
vzťahov (vrátane profesijnej oblasti) malo by dominovať úsilie o kvalitnú komunikáciu, 
spoluprácu, tvorivé a produktívne riešenie aj etických a morálnych problémov, formovanie 
postojov (k sebe, ľuďom, prírode, vzdelaniu) a morálnych hodnôt. K prirodzeným súčastiam 
ľudského života patria aj otázky dobra a zla, správneho a nesprávneho, morálneho 
a nemorálneho. Morálny spôsob života perspektívne napomáha rozvoju ľudského života, 
ochraňuje ho a podporuje. V dnešných časoch môžeme sledovať akési oživenie úvah o týchto 
otázkach aj vďaka etickým a morálnym diskusiám zameriavajúcim sa na tieto aspekty 
ľudského života. Mnohí poukazujú na morálne problémy, uvažujú nad nimi, prípadne 
navrhujú spôsoby ich riešenia. V súvislosti s touto aktivitou ľudí sledujeme aj snahu začleniť 
morálny spôsob uvažovania do ich životov v záujme maximalizácie ľudského šťastia 
a spokojnosti, respektíve minimalizácie negatívnych dopadov.  

Na Slovensku môžeme v súčasnosti pozorovať pomerne intenzívny rozvoj niektorých 
aplikovaných a zvlášť profesijných etík súvisiacich s dynamických rozvojom spoločnosti 
a procesov európskej integrácie, vrátane svetovej globalizácie, čo prináša potrebu začleňovať 
tieto doteraz často opomínané rozmery profesijného  života do súčasného spoločenského 
a odborného diskurzu. Rovnako, hoci v menšej miere než napríklad v oblasti medicíny, 
zdravotníctva, podnikania a podobne, týka sa to i učiteľského povolania, kde pozornosť 
sústredím najmä na etické a morálne aspekty, ktoré sú predmetom učiteľskej etiky.  V danej 
súvislosti konštatujem, že teoretická alebo filozofická etika by mala slúžiť ako východisko 
riešenia morálnych problémov a hodnotenia našich konaní vrátane dôsledkov, ktoré z nich 
vyplynú. V prípade zložitých problémov, s ktorými sa takmer denne stretávame aj 
v učiteľskej profesii, nie je jednoduché zaujať primerané hodnotiace stanovisko. Vzhľadom 
na situačný kontext, dynamickú a premenlivú skutočnosť často nie sú možné jednoduché 
a jednoznačné odpovede, prípadne riešenia. Význam etickej reflexie učiteľského povolania 
preto vidím v upozorňovaní na morálny rozmer jednotlivých otázok a problémov, ktoré by 
malo viesť k vzniku etického diskurzu, v prvom rade zameriavajúceho sa na analýzu, teda 
ujasnenie pozitív a negatív danej situácie, s cieľom zvýšiť úroveň morálnej reflexie 
jednotlivcov, respektíve uvedomenia si morálnych požiadaviek a nárokov súvisiacich s 
učiteľským povolaním a vôbec profesijným pôsobením učiteľa. Rovnako by to malo 
smerovať k formulovaniu profesijných morálnych noriem a hodnotení týkajúcich sa  
správania a konania učiteľa. 

V rámci aplikovanej, respektíve profesijnej etiky patrí učiteľská etika k pomerne 
zaznávaným, respektíve okrajovým oblastiam záujmu. Mnohí autori poukazujú, že tomu 
zodpovedá aj pomerne malé uvedomovanie si etických a morálnych aspektov učiteľskej 
profesie i v radoch samotných učiteľov. V zahraničí sa obyčajne týmto otázkam venuje väčšia 
pozornosť než u nás. K najznámejším teóriám učiteľskej etiky vo svete patrí koncepcia (alebo 
morálne dilemy) učiteľskej etiky Kennetha A. Strikea a Jonasa F. Soltisa, morálka 
učiteľského povolania v koncepcii filozofie výchovy Davida Carra, ako aj učiteľská etika 

                                                            
1 Pojmom a  vymedzením obsahu, resp. predmetu učiteľskej etiky sa budem zaoberať neskôr. 
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cnosti Elizabeth Campbellovej. U nás absentuje ucelená koncepcia učiteľskej etiky. Nanajvýš 
sú k dispozícii niektoré prevzaté chápania, ako napríklad koncepcia pedagogickej etiky  
Jakova Samojloviča Kotigera a Vladimíra Josifoviča Čamlera, profesijná morálka učiteľov 
podľa Wolfganga Brezinku a pedagogická etika (skôr etika výchovy, respektíve mravná 
výchova) Janusza Homplewicza. Spôsoby riešenia problematiky, ako aj ich kvalita je značne 
rozdielna. Dosť sa  odlišujú aj vo svojich metodologických východiskách. Veľmi málo z nich 
sa zakladá na dostatočne nosných filozoficko-etických základoch, rovnako aj spôsob riešenia 
problémov učiteľského povolania potom viac vychádza z pedagogiky než filozofie a etiky.  
Spomínané koncepcie učiteľskej etiky2 (hoci majú rozličnú kvalitu) môžu však prispieť k 
širšej diskusii o potrebe učiteľskej etiky na Slovensku a hľadaniu možných prístupov k 
riešeniu etických a morálnych aspektov učiteľského povolania. 
 

2. UČITEĽSKÉ POVOLANIE - ETICKÉ A MORÁLNE OTÁZKY   
 

S nástupom demokracie dochádza k premenám v ponímaní školy a vzdelávania, čo 
implikuje nové poňatie učiteľskej profesie a prípravy na ňu. Učitelia sa stávajú spolutvorcami 
vzdelávacieho obsahu a koncepcií výchovy, vzdelávania a vyučovania. Zodpovedajú za 
efektívnosť vyučovania a vzdelávacie či výchovné výsledky, zároveň sú aktérmi sociálnej 
klímy školy a školského zariadenia. V rámci prebiehajúcich procesov globalizácie a integrácie 
sa začleňujeme do širšieho multikultúrneho prostredia, pričom hlavným kritériom tejto 
integrácie by malo byť rešpektovanie základných ľudských a občianskych práv, ako 
aj všeľudských mravných hodnôt, čo pomáha rozoznať dobro od zla v sebe samom i mimo 
seba. Zmeny v školstve prinášajú so sebou aj mnohé etické i morálne otázky a problémy, na 
ktoré musíme hľadať aj v učiteľskom povolaní vhodné odpovede, prípadne uvažovať 
a zamýšľať sa nad ich riešeniami.  

Beáta Kosová tvrdí, že etická ochrana profesie cez etický kódex dosiaľ nejestvuje, ani 
profesijná komora, ktorá by ho uplatňovala. Učitelia si málo uvedomujú jeho potrebu. Práve 
porušovanie etických princípov v medziľudských vzťahoch zo strany učiteľov veľmi silne 
znižuje status profesie v očiach verejnosti... V profesii môže úplne pokojne prežívať aj ten, 
kto robí hanbu učiteľskému stavu (Kosová, 2006, s. 4). Domnievam sa, že nízka profesijná 
identita môže nadlho ovplyvňovať vývin učiteľskej profesie. Rezort školstva patrí k jedným 
z tých v našej spoločnosti, v ktorom sa po roku 1989 vystriedalo hádam najviac ministrov. 
Každý z nich prináša nové koncepcie, ktoré však reálne nie sú v plnej miere uvedené do 
praxe, pretože s nástupom nového ministra prichádza zase iná koncepcia, vo väčšine prípadov 
chýba akákoľvek kontinuita.3 V súčasnosti Bronislava Kasáčová chápe učiteľskú profesiu ako 
jednu zo sociálnych a pomáhajúcich profesií, pretože služba učiteľa je orientovaná k cieľovej 
skupine, čiže ku klientovi, ktorým je samotný žiak či študent. Konštatuje, že je treba 

                                                            
2 Bližšie pozri M. Gluchmanová: Uplatnenie princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov v učiteľskej etike. 
3 O tejto problematike sa zmieňuje aj Ľubomír Pajtinka, ktorý konštatuje: „Chýba učiteľská stavovská komora či 
zväz. Chýba združenie, ktoré by chránilo stavovskú česť učiteľstva, zastupovalo jeho záujmy voči iným 
organizáciám i štátnej správe, ktorá by možno riešila etické problémy práce učiteľov. Lebo aj to treba. Iróniou 
úpadku je, že ani na samotnom Ministerstve školstva SR nejestvuje odborný útvar, ktorý by riešil otázky 
ďalšieho vzdelávania učiteľov, obsahové otázky prípravy nových pedagógov na fakultách pripravujúcich 
učiteľov, sledoval stav kvalifikovanosti učiteľstva, prijímal účinné opatrenia v oblastiach, kde sa aktuálne 
objavujú problémy, zastrešoval medzinárodnú spoluprácu učiteľov, posudzoval odbornosť a kvalifikovanosť 
učiteľov, rozvoj pedagogickej tvorivosti, riešil koncepčné otázky morálneho a finančného oceňovania...“. Ďalej 
konštatuje, že za úroveň školstva je prakticky zodpovedný celý národ, no najviac politici, ministri a štátni 
tajomníci, pretože takmer každý z ministrov poslednej dekády sa pokúšal prísť s novou koncepciou, ktorou sa 
pokúšal dať na vedomie dobrú vôľu niečo v školstve urobiť a je najvyšší čas nadefinovať základné veci 
v školstve v stabilnom systéme. O tom, že ho zatiaľ nemáme svedčí aj to, že naša školská legislatíva nepozná 
termín Slovenská výchovno-vzdelávacia sústava (Pajtinka, 2006, s. 186-191). 
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vychádzať z potrieb klienta, t.j. dieťaťa, požiadaviek jeho rodičov a potrieb spoločnosti. 
Učiteľská profesia sa v porovnaní s inými líši v tom, že žiak si učiteľa spravidla nevyberá 
dobrovoľne, ale stáva sa jeho klientom na základe jeho zákonnej povinnosti (Kasáčová, 
2003b, s. 26). Podobne by som mohla konštatovať aj vo vzťahu učiteľa ku klientovi, t.j. 
žiakovi alebo študentovi. Učiteľ si taktiež nemôže vyberať svojich klientov, tak ako je tomu 
v iných povolaniach, aj keď predpokladám, že v súčasnosti, keď v učiteľskej profesii 
vyvstávajú mnohé etické i morálne otázky a problémy, v mnohých prípadoch by rád privítal 
takúto možnosť výberu.  

Mnohé otázky a problémy učiteľskej profesie sú veľmi úzko späté s etickou 
a morálnou dimenziou povolania. Aj napriek tomu, že sa stalo takmer „módnym trendom“ 
podsúvať slovo etický do mnohých súvislostí a kontextov profesijného i každodenného 
života, v prípade učiteľského povolania je nanajvýš opodstatnené a aktuálne venovať tomu 
dostatočnú pozornosť vzhľadom na problematiku danej profesie. Viacerí autori sa zhodujú, že 
učiteľské vzdelávacie programy ignorujú morálne a etické dimenzie vyučovania, ako 
konštatuje Campbellová, a na rozdiel od iných povolaní, je zriedkavé spozorovať  či nájsť 
akýkoľvek formálny pokus oboznámiť študentov s profesijnou etikou zvoleného povolania. 
Okrem toho v procese výchovy a vzdelávania vyvíjajú na učiteľov nátlak, aby sa správali 
morálne nie iba kvôli profesionalizmu, ale so zámerom byť morálnymi vzormi pre svojich 
študentov (Campbell, 2003, s. 131). Zdá sa, že podobná situácia je aj v iných vyspelých 
a demokratických krajinách, nielen na Slovensku, o čom svedčia aj slová a konštatovania 
autorky o jej kanadskej skúsenosti. Zároveň s ňou súhlasím, že aj v príprave budúcich 
učiteľov by sa nevyhnutne mala venovať pozornosť etickému poznaniu a morálnemu 
uvažovaniu.  

Zastávam názor, že etický a morálny rozmer učiteľského povolania by mal spočívať 
v prvom rade vo vzájomnom vzťahu učiteľa a žiaka či študenta, pretože učiteľ ako zrelý a 
zodpovedný mravný subjekt by mal k nim pristupovať ako k morálne rovnocenným 
bytostiam, prejavovať im rešpekt a úctu, ktorú si zaslúži každá jedna ľudská bytosť. No na 
druhej strane samozrejme má očakávať a vyžadovať aj od žiakov a študentov, aby podobne 
prejavovali rešpekt a úctu jemu, ostatným dospelým, ale aj voči sebe navzájom. Preto sa 
rovnako ako Campbellová domnievam, že osobný príklad učiteľa zohráva veľmi významnú 
úlohu pri budovaní správneho (morálneho) vzťahu medzi ním a žiakmi či študentmi. Treba 
zdôrazniť aj potrebu vzájomnej spolupráce a empatie, čo by mohlo viesť k zlepšeniu ich 
vzťahu. Predpokladám, že v danom kontexte práve učiteľská etika (ako teoretická disciplína, 
no aj ako vyučovací predmet v rámci vysokoškolského štúdia) by mala prispievať k hľadaniu 
riešení týchto úloh, respektíve problémov. Rovnako by mala pomôcť v pregraduálnej príprave 
študentov učiteľstva pokiaľ ide o otázky, s ktorými sa budú čoraz častejšie stretávať jednak 
počas svojej študentskej pedagogickej praxe, ale aj v budúcom povolaní učiteľa (prípadne 
výchovného poradcu alebo ďalšieho pedagogického zamestnanca zaoberajúceho sa zvlášť 
problémovými žiakmi a študentmi. Tým by do istej miery odbremenil prácu ostatných 
učiteľov, ktorým popri ich hlavnej pedagogickej činnosti, vzhľadom na náročnosť 
požadovaných odborných vedomostí, často neostáva čas alebo energia riešiť novodobé 
výchovné a morálne problémy). Skutočnosť je však taká, že učiteľské fakulty túto úlohu 
zatiaľ neplnia dostatočne, t.j. v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov veľmi často 
absentuje problematika učiteľskej etiky, prípadne je len na okraji záujmu v rámci nejakého 
iného predmetu štúdia a vyučujúcim často chýba príslušné vzdelanie (filozoficko-etická 
odbornosť). 

Pedagogická a učiteľská etika sú pomerne nové pojmy v našich spoločensko-
výchovných podmienkach. V prípade etiky dotýkajúcej sa učiteľského povolania ide o náuku 
nachádzajúcu sa na rozhraní medzi etikou a pedagogikou, pričom ju nemôžeme chápať ako 
mechanickú fúziu etiky a pedagogiky, pretože v prvom rade učiteľská etika je súčasťou 
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aplikovanej, respektíve profesijnej etiky, pričom sa tieto dve oblasti poznania líšia vo svojich 
dôrazoch, t.j. na etické a morálne aspekty na jednej strane a pedagogické na strane druhej. 
Zásadné rozdiely existujú aj vo vymedzení predmetu skúmania etiky a pedagogiky, prípadne 
aj metód, ktorými pracujú tieto disciplíny pri teoretickom skúmaní a rozpracovaní svojej 
problematiky. So zmenami a rozvojom spoločnosti pribúdajú aj v oblasti výchovy a 
vzdelávania mnohé etické a morálne problémy, ktoré musíme riešiť. A práve časť z nich, 
ktoré sa dotýkajú školy a učiteľského povolania, by mala riešiť aj učiteľská etika. 

Z názorov na etiku učiteľského povolania však vyvstávajú mnohé nejasnosti. V prvom 
rade, aký pojem používať na vyjadrenie obsahu či podstaty tejto profesijnej etiky? Mnohí 
autori používajú rôzne pomenovania. Zmapovala som pojmy učiteľská etika, pedagogická 
etika, profesijná etika, profesionálna etika, profesijná morálka a podobne. Preto si myslím, že 
treba sa bližšie venovať aj týmto pojmom, ujasniť vzťahy medzi nimi navzájom, prípadne 
zaoberať sa aj zdôvodnením ich správnosti z jazykovej i obsahovej stránky. V pedagogickej 
literatúre nájdeme napríklad pri problematike učiteľskej etiky odkaz na profesionálnu etiku a 
pedagogickú etiku (Průcha et al., 1998, s. 272). Z toho vyplýva, že obidva spomínané pojmy 
sú podľa autorov rovnocenné. Možno aj preto v uvedených materiáloch niektorí autori píšu o 
profesionálnej a iní zasa o pedagogickej etike. V prvom momente sa zdá, že ide o synonymá, 
tak ako to chápu aj niektorí autori. No pri hlbšej analýze zisťujem, že musím vylúčiť pojem 
profesionálna etika, ktorý je z jazykového hľadiska v spisovnej slovenčine (pravdepodobne aj 
v češtine) nesprávny a nevhodný, pretože sa to netýka etiky profesionála, ale predsa etiky 
profesie, konkrétne učiteľskej profesie. Prídavné meno profesionálny sa viaže k podstatnému 
menu profesionál, ktorý je v slovníku vysvetlený slovami „kto vykonáva nejakú činnosť, 
obyčajne športovú alebo umeleckú, ako zamestnanie pre zárobok“ (Považaj, 2004, s. 48). 
Nesúhlasím teda so spomínanými autormi a tvrdím, že vhodnejšie a správnejšie je používať 
pojem profesijná etika, ktorý sa viaže k podstatnému menu profesia. Keďže každá profesia 
má, alebo je tendencia, že by mala mať v budúcnosti svoju etiku, tak týka sa to aj učiteľskej 
profesie a ďalších; potom musím konštatovať, že profesijná etika je súhrnné pomenovanie pre 
etiky rôznych profesií a jej obsahom je rozpracovanie teoretických a metodologických otázok 
aplikácie etických hodnôt, noriem, princípov a pravidiel v rámci profesijných (prípadne 
pracovných) aktivít človeka. Učiteľská etika je teda súčasťou profesijnej (a nie 
profesionálnej) etiky, je odvetvovým druhom profesijnej etiky. Preto zastávam názor, že 
autori nesprávne, či nevhodne použili termín profesionálna etika (vo vzťahu k učiteľskej 
etike), ktorú charakterizujú ako „súbor etických požiadaviek, ktoré je nutné rešpektovať pri 
výkone určitej profesie“ (Průcha et al., 1998, s. 190). 

Pedagogickú etiku v odbornej literatúre definujú ako 1. hraničný odbor, ktorý sa 
zaoberá etickými aspektmi výchovy, vzdelávania a výcvikom ľudí; 2. súbor etických 
požiadaviek kladených na pedagógov (Průcha et al., 1998, s. 163-164). Pre lepšie pochopenie 
významu zisťujem, kto sú podľa ich názoru pedagogickí zamestnanci. Autori Pedagogického 
slovníka uvádzajú, že pedagogický pracovník je „...osoba podieľajúca sa na výchove 
a vzdelávaní detí, mládeže alebo dospelých v školstve alebo inom odvetví, zabezpečujúcom 
profesijnú prípravu, v pracovnej náplni ktorého prevládajú výchovno-vzdelávacie činnosti: 
riaditeľ školy, zástupca riaditeľa, učiteľ, majster odborného výcviku, inštruktor, 
vychovávateľ, vedúci strediska praktického vyučovania, tréner športových škôl i tried a pod. 
Pojem je legislatívne vymedzený v par. 50 zákona č. 29/1984 Zb.“ (Průcha et al., 1998, s. 
168). Z toho potom vyplýva, že nemožno identifikovať pedagogickú etiku s etikou učiteľskej 
profesie, a to aj napriek tomu, že ide o pomerne blízke formy odvetvovej profesijnej etiky. Ak 
sa teda zaoberám etickými a morálnymi aspektmi profesie učiteľa, potom je správne a vhodné 
vo vzťahu k jeho činnosti a konaniu používať pojem učiteľská etika, pretože pedagogická 
etika je profesijne a odvetvovo širším pojmom, zahŕňajúcim etické a morálne otázky všetkých 
pedagogických profesií. 
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Učiteľskú etiku teda chápem ako jeden z odvetvových druhov profesijnej etiky v rámci 
aplikovaných etík. Základom učiteľskej etiky je interdisciplinárny prístup založený na 
interakcii filozofie, etiky, pedagogiky a psychológie. Pedagógovia zaoberajúci sa čiastočne aj 
touto problematikou však tvrdia, že etika učiteľského povolania má byť súčasťou 
pedeutológie (Černotová, 2006, s. 187; Kasáčová, 2003a, s. 29; Žilínek, 1997, s. 195-196).4 
Nemožno však súhlasiť s takýmto chápaním učiteľskej etiky. V prvom rade nesúhlasím s tým, 
že etickej dimenzii sa v pedeutológii venuje učiteľská etika. Ako som už zdôraznila, učiteľská 
etika je samostatná teoretická disciplína a je súčasťou profesijných etík patriacich do 
aplikovanej etiky a etiky vôbec, preto netreba stotožňovať pedeutológiu s učiteľskou etikou, 
respektíve zahŕňať učiteľskú etiku do pedeutológie, keďže sa líšia vo svojich východiskách, 
ale aj dôraze na etiku či pedagogiku. Zdá sa, že máme dve rozličné disciplíny, ktoré by mali 
mať spoločný predmet skúmania, ale etika chce zdôrazňovať etické a morálne aspekty práce 
učiteľa a pedagogika zase pedagogické, na ktoré chce pridať názov etika. V takom prípade 
potom nejde ani tak o etiku ako len o značku, respektíve názov etika, ktorý je priradený k 
pedagogike a také miesto jej potom aj pedagógovia vymedzujú v rámci svojho chápania 
etickej a morálnej problematiky učiteľského povolania. Východiská ich prístupu sú jasne 
pedagogické a v takom ponímaní danej problematiky chýba skutočná etika či morálka, 
respektíve jasný filozoficko-etický základ, ktorý je nahradený len „jednoduchou 
napodobneninou“ v podobe niekoľkých východiskových téz obsiahnutých v základných 
príručkách. Vzbudzuje to potom zdanie, že skutočne ide o problematiku etiky a morálky 
učiteľskej profesie. Je to dosť veľký a vážny omyl, ktorý poškodzuje tak etiku, ako aj 
pedagogiku, v konečnom dôsledku je predovšetkým na škodu samotnej problematiky a najmä 
učiteľov. 

Konštatujem, že učiteľská etika vo vzťahu k pedagogickým disciplínam je potrebná aj 
z toho dôvodu, aby učitelia vedeli priviesť svojich žiakov k uvažovaniu, či ich správanie a 
konanie je dobré alebo zlé, správne či nesprávne a podobne. Rovnako, aby si uvedomili dosah 
svojho konania na iné mravné subjekty, aké sú dôsledky ich konania a správania.5  Jedným z 
hlavných predpokladov úspešnosti riešenia etických a morálnych problémov učiteľského 
povolania u nás, ale aj vo všeobecnosti vo svete je skutočnosť, že v rámci učiteľskej etiky sa 
venuje primeraná pozornosť učiteľovi ako zrelému mravnému subjektu, s jeho právami a 
povinnosťami, ktorého treba viesť k tomu, aby bol sebavedomou mravnou bytosťou plniacou 
si zodpovedne svoje profesijné úlohy či poslanie, no na druhej strane aj plne zodpovednou za 
svoje správanie či konanie vo vzťahu k všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú v nejakej podobe 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Potom na základe toho učiteľská etika má viesť učiteľov k 
tomu, aby si vyžadovali primeranú úctu a rešpekt k ich osobe a ich ľudskej dôstojnosti, ale aj 
rešpekt a úctu súvisiace s ich profesijným statusom. V tom vidím úlohu a význam učiteľskej 
etiky a túto úlohu možno naplniť predovšetkým na základe jej miesta v rámci profesijných 
etík, nie v rámci pedeutológie, ktorej chýba pojmový aparát, ale aj metódy a nástroje na 
naplnenie tejto úlohy týkajúcej sa učiteľského povolania. 

Zložitosť a náročnosť učiteľského povolania si však vyžaduje venovať oveľa väčšiu 
pozornosť skúmaniu a hľadaniu riešení jeho etických a morálnych problémov. Konštatujem 
teda, že pedagogická etika je pojem širší (pretože môže obsahovať etiku učiteľa, ale aj 
vychovávateľa, majstra, inštruktora a podobne) a súčasťou pedagogickej etiky je teda 

                                                            
4 Kasáčová zaraďuje etiku učiteľskej profesie do pedeutologickej oblasti, pričom podľa nej „v obsahovom 
vymedzení etiky učiteľskej profesie sa uplatňuje integratívne ponímanie etiky a pedagogiky“ (Kasáčová, 2003a, 
s. 30). 
5 Podobne Ying Tang (State University of New York) konštatuje, žeby sme si mali stále klásť otázku, či nie sme 
na študenta príliš krutí, či mu dostatočne pomáhame a vplývame naňho, aby sa zlepšil, či mu venujeme dosť 
času, aby sme tak vnímali morálne a etické v práci učiteľa či vychovávateľa. Rovnako mali by sme riešiť 
problémy mravných subjektov aj s kolegami (Tang, 2007, s. 34). 
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učiteľská etika, ktorú v žiadnom prípade nemožno stotožňovať a zamieňať s etickým 
kódexom, tak ako som si všimla pri štúdiu danej problematiky. Na základe doterajšieho 
skúmania sa prikláňam k názoru, že v súvislosti s etikou učiteľského povolania je 
najvhodnejšie používať pojem učiteľská etika, ktorá sa zaoberá skúmaním etických a 
morálnych aspektov práce učiteľa vo výchovnom a vzdelávacom procese, charakterizuje jeho 
pozíciu vo vzdelávacom systéme spolu s jeho mravnými presvedčeniami, kde morálne a 
etické je spojené s profesijným. Ďalej možno uviesť, že učiteľská etika venuje pozornosť 
morálnym vlastnostiam učiteľa, jeho schopnostiam etického a morálneho uvažovania, 
rozhodovania, správania a konania; rovnako aj učiteľovým schopnostiam predvídania 
dôsledkov konania vo vzťahu k všetkým dotknutým subjektom a schopnostiam niesť morálnu 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konania. Predmetom učiteľskej etiky sú potom osobné 
i charakterové vlastnosti a pedagogicko-psychologické spôsobilosti učiteľa, ktoré zohrávajú 
dôležitú úlohu v jeho pedagogickej činnosti (najmä vo vzťahu k žiakom, študentom, v 
rovnakej miere aj kolegom, nadriadeným a rodičom), s ktorými prichádzajú do kontaktu 
počas vykonávania svojej profesie. Rovnako tam patria aj analýzy etických a morálnych 
problémov učiteľského pôsobenia – učiteľská etika hľadá riešenia a poskytuje návody na 
riešenie konkrétnych morálnych problémov, s ktorými môže učiteľ prísť do styku vo svojej 
každodennej profesijnej činnosti. V nadväznosti na to učiteľská etika formuluje aj etické 
kódexy učiteľa, respektíve učiteľského povolania.  

 
3. PROFESIJNÁ ETIKA UČITEĽA 
 

Ak uvažujem o profesijnej etike učiteľovej práce, vychádzam z toho, že táto 
problematika patrí k odvetvovým druhom profesijnej etiky (v tomto prípade ide o profesiu 
učiteľa), ktorá je zase jednou zo súčastí aplikovanej etiky.6 Veľmi pozoruhodné stanovisko 
k profesijnej etike učiteľa predkladá kanadská autorka Elizabeth Campbellová. Vo svojej 
práci The Ethical Teacher (2003), v ktorej vychádza z etiky cnosti7 najkomplexnejšie a 
filozoficky najlepšie vyjadruje svoj názor na učiteľskú etiku. Líši sa tým aj od ostatných 
spomínaných autorov, u ktorých niekedy etické a morálne aspekty sú okrajovou záležitosťou, 
pretože zamieňajú alebo vnášajú do pojmu napríklad pedagogické alebo výchovné a iné 
stanoviská. Na základe už spomínanej etiky cnosti sa snaží uvažovať a nachádzať riešenia 
etických a morálnych problémov v učiteľskom povolaní. Podľa jej názoru profesijnú etiku 
koncipujú elementy ľudskej cnosti vo všetkej svojej komplexnosti, ako sú vyjadrené 
prostredníctvom jemných odtieňov prístupov, intencií, slov a konaní učiteľa profesionála. 
Jednoducho ide o uskutočňovanie dobra a boj proti zlu tak v každodennej praxi učiteľov ako 
jedincov, ale aj v kolektívnej profesionálnej skupine. Ďalej tvrdí, že aplikovaná profesijná 
etika stáva sa deskriptorom inherentných dimenzií morálneho učenia (moral teaching) 
a potenciálne vhodným návodom pri riešení problémov. Aplikovaná profesijná etika podľa 
nej poskytuje učiteľom prostriedky uvedomiť si morálne implikácie toho, čo vyjadrujú alebo 

                                                            
6  Dorotíková konštatuje, že profesijné etiky reflektujú morálku vzťahov, názorov a postojov vo vnútri 
jednotlivých sociálnych skupín. Tieto etiky, ktorým sa niekedy podľa nej hovorí aj „aplikované etiky“, 
potvrdzujú, že v dôsledku stále väčšej diverzifikácie spoločnosti vzrastá úloha sociálnych skupín s ich 
partikulárnymi záujmami a vzrastá tlak na uznanie ich špecifických cieľov a vlastnú autonómnosť (Dorotíková, 
2003, s. 33). Treba tu upozorniť na nepresnosť spočívajúcu v stotožnení aplikovanej a profesijnej etiky. Podľa 
môjho názoru profesijná etika je časťou aplikovanej etiky. 
7 Príznačné pre jej koncepciu je to, že nepoužíva pojem hodnota, ale namiesto toho vo všetkých relevantných 
prípadoch uvažuje o cnostiach. Zdôvodnenie tohto netradičného prístupu spočíva podľa Gluchmana v tom, že u 
Campbellovej hodnoty sa viažu na non-morálne preferencie, dokonca hodnotu stotožňuje s redukciou pravdy na 
užitočnosť, preto sa vyhýba v súvislosti s učiteľskou etikou uvažovať o hodnotách a prikláňa sa k cnostiam 
(Gluchman, 2008, s. 117). 
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nevypovedajú slovami, čo uskutočňujú alebo nerealizujú, nie iba v situáciách dilematických 
modelov, ale aj v priebehu rutinnej práce (Campbell, 2003, s. 9-10). Zdá sa mi však trochu 
terminologicky nekonzistentné hovoriť o aplikovanej profesijnej etike, ako keby tu autorka 
nerobila rozdiel medzi aplikovanou a profesijnou etikou. Hneď v úvode práce nabáda 
učiteľov, že musia si uvedomovať možné morálne dôsledky svojho konania a správania 
(Campbell, 2003, s. 2). Súhlasím s jej názorom a zároveň upozorňujem na fakt, ktorý súvisí s 
neuvedomovaním, prípadne nevnímaním týchto aspektov učiteľského povolania u obrovskej 
väčšiny učiteľov na všetkých stupňoch škôl, vrátane vysokých škôl. Podotýkam však, že 
autorka vo výchovno-vyučovacom procese veľmi významnú úlohu prikladá etickému 
učiteľovi, ktorý sa od ostatných učiteľov odlišuje tým, že aktívne pristupuje k formovaniu 
morálneho charakteru žiakov a študentov. Zvlášť je to aktuálne pre súčasnosť aj u nás, i keď 
na druhej strane Gluchman považuje za sporné jej tvrdenie, že profesijná etika „nie je nič viac 
a nič menej ako cnosť v konaní“ (Campbell, 2003, s. 25). Konanie má podľa jeho názoru 
rozhodujúcu úlohu pri vyjadrení mravného charakteru jednotlivca, ale určite nemožno celú 
problematiku profesijnej etiky a morálky stotožniť, prípadne zredukovať len na konanie, lebo 
nie každé naše konanie je v skutočnosti naším vlastným, teda slobodným a dobrovoľným 
konaním. Významnú úlohu zohrávajú aj motívy a úmysly konajúceho mravného subjektu, aj 
keď samozrejme, že nemožno ich ani úplne preceniť a pripísať im rozhodujúcu úlohu pri 
hodnotení mravného charakteru jednotlivca, v tomto prípade učiteľa (Gluchman, 2008, s. 
118). 

Autorka ďalej konštatuje, že jednou z hlavných oblastí morálneho pôsobenia učiteľov 
je ich vplyv na študentov. Podľa nej sa študenti dozvedia o morálke najmä cez svoje 
skúsenosti s učiteľmi počas vyučovacích hodín a vedia veľmi dobre vycítiť, kedy sa o nich 
učitelia naozaj starajú, kedy sú pokryteckí a podobne. Morálny dopad na študentov je 
podstatný v rámci toho, čo vidia a počujú okolo seba (Campbell, 2003, s. 24). Dávam jej 
čiastočne za pravdu, pretože podľa mňa najväčší vplyv na žiakov a študentov by mala mať 
predsa len rodina. V prípade starších študentov a vysokoškolskej mládeže predpokladám, že s 
pribúdajúcimi rokmi slabne aj vplyv učiteľa. Zvlášť v dnešnej hektickej dobe na formovanie 
charakteru mladých ľudí badateľne možno sledovať vplyv nových informačných technológií 
Keď som tvrdila, že Campbellovej profesijná etika učiteľa je založená na etike cnosti, potom 
medzi cnosťami a princípmi najčastejšie identifikovanými s profesijnou etikou učiteľa 
a zvlášť morálnymi kvalitami učiteľov sú čestnosť, spravodlivosť, zásadovosť, nestrannosť, 
dôveryhodnosť, úprimnosť, integrita, odvaha, angažovanosť, usilovnosť, úcta, zodpovednosť, 
empatia, láskavosť, starostlivosť, súcit, šľachetnosť, trpezlivosť, porozumenie, priateľskosť, 
pokora, zdvorilosť, otvorenosť mysle a tolerancia. Mravné a etické princípy obsahujú cnosti, 
ktoré najviac charakterizujú učiteľov, najmä vôľa byť čestným, láskavým a úprimným 
(Campbell, 2003, s. 25- 29). Konštatujem, že také a podobné cnosti sú príznačné aj pre mnohé 
iné etické teórie, konzekvencialistické i nekonzekvencialistické. V autorkinom etickom 
poznaní možno sledovať isté paralely so Strikeom a Soltisom, ktoré spočívajú v neustálom 
podnecovaní učiteľov premýšľať o etickom, či morálnom zámere v triede. Nabáda etického 
učiteľa, aby vo svojom rozhodovaní, uvažovaní a konaní bral do úvahy napríklad aj otázky 
tolerancie a slobody vyjadrovania. Preto radí etickým učiteľom zdržať sa vyjadrovania 
k otázkam skutočne kontroverznej podstaty, pretože podľa nej priznať názor človeku znamená 
krôčik k jeho podpore (Campbell, 2003, s. 81). V tejto záležitosti je potom diskutabilné, ako 
môže učiteľ zabrániť niektorým problémom, keď nemá právo sa vyjadrovať napríklad k 
sporným otázkam. Podľa mňa ide v tomto prípade o popieranie učiteľovej slobody prejavu. 
Väčšina prác zaoberajúcich sa učiteľskou etikou odmieta relativizmus. Podobný trend možno 
sledovať aj u Campbellovej, hoci predpokladám, že vo väčšine prípadov je odmietnutie 
relativizmu viac výsledkom zakorenených predsudkov ako dostatočnej filozoficko-etickej 
analýzy chápania relativizmu v súčasných etických koncepciách. Avšak na druhej strane sama 
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autorka uznáva možnosť rozdielov v názoroch na správne a nesprávne, čo by malo byť 
východiskom aj pre učiteľovo uvažovanie, rozhodovanie a konanie najmä pri riešení 
morálnych problémov v každodenným situáciách. Vzhľadom k tomu Marianne Larsenová 
vyčíta Campbellovej, že pri vymedzovaní obsahu etických princípov neberie do úvahy aj ich 
historický kontext a preferuje najmä ich neutralitu, a to v konečnom dôsledku vedie k jej 
odmietaniu relativizmu (Larsen, 2005, s. 390). 

Autorka sa skepticky vyjadruje aj na adresu etických kódexov. Zastáva názor, že 
takéto kódexy znejú skôr ako politické invektívy či pracovné zmluvy. Bez ohľadu na to, ako 
kódexy alebo vyhlásenia etických štandardov zachytávajú podstatu princípov, ktoré najlepšie  
definujú morálne dimenzie vyučovania, pravdepodobne sú nepostačujúce ako nástroje 
profesionálneho zdokonalenia. Etické poznanie, ako ho chápe Campbellová, nemožno vtesnať 
do etického kódexu, pretože etické správanie a vyriešenie dilem sa zakladá predovšetkým na 
etickom poznaní (Campbell, 2003, s. 110-111). Napriek tomu, keď na Slovensku niektorí 
učitelia by ocenili možnosť mať k dispozícii funkčný etický kódex učiteľského povolania, 
ktorý podľa nich by pomohol vyriešiť mnohé morálne problémy profesie učiteľa, 
konštatovanie Campbellovej ukazuje, že viacerí autori vo vyspelých demokratických 
krajinách uvedomujú si nemožnosť zredukovať celú problematiku učiteľskej etiky iba na 
etický kódex, ktorý môže byť nápomocný, no nie postačujúci. Ak by som v závere mala 
zhodnotiť Campbellovej profesijnú etiku učiteľa, musím uznať, že patrí k jedným z mála 
jasných a ucelených koncepcií profesijnej učiteľskej etiky v rámci aplikovaných etík 
vzhľadom na to, že má dostatočne jasný zrejmý a hlavne, ako som už uviedla v úvode danej 
koncepcie predtým, filozoficko-etický základ v podobe etiky cnosti, ale aj jasne formulovanú 
a rozpracovanú podstatnú časť s dôrazom na etické poznanie, respektíve morálne uvažovanie. 
Gluchman dodáva: „Medzi jej pozitíva možno zaradiť, že nie je súborom ideálov a cnosti, 
ktoré by mal vlastniť a uskutočňovať každý jeden učiteľ, ale je veľmi realistickým obrazom 
jednak problémov v rámci učiteľského povolania a na druhej strane aj možností a limitov 
učiteľov“ (Gluchman, 2008, s. 126). Určuje si ideál, respektíve cieľ, ktorý je dosť náročný 
a pomerne ťažko dosiahnuteľný, no k jej kladom treba zaradiť aj možné návody, ako ho 
dosiahnuť, aspoň pre tých, ktorí o to javia záujem a majú na to aj predpoklady. 
 

4. ZÁVER 
 

Učiteľskú etiku teda chápem v prvom rade ako etickú disciplínu, ktorá je súčasťou 
aplikovanej etiky a vzhľadom na to, že sa zaoberá problematikou osobnosti učiteľa, až 
druhotne ju podľa môjho názoru možno zaradiť k pedeutológii. No jej primárna pozícia je v 
rámci etiky ako filozofickej disciplíny. Nie dve etiky týkajúce sa učiteľského povolania, ale 
jedna, ktorá by však využila dostatočne potenciál obidvoch disciplín. To je však úloha, ktorá 
je výzvou do budúcnosti, pretože zatiaľ taká podoba učiteľskej etiky je dosť výnimočná aj vo 
vyspelom svete (Campbell, 2003) a ako učiteľskú etiku často prezentujú aj filozofiu výchovy 
(Boylan, 2006; Brezinka, 2002; Carr, 2000; Hansen, 2007), čo je obrovské nedorozumenie, 
pretože ide minimálne o dve rozdielne sféry teoretickej reflexie výchovno-vzdelávacej 
činnosti. Úvahy, definície a ostatné pojmy súvisiace s učiteľskou etikou mohli by byť 
podnetom k ďalším diskusiám týkajúcim sa etických a morálnych problémov učiteľského 
povolania, a takisto by mohli prispieť k rozvoju učiteľskej etiky ako odvetvovej profesijnej 
etiky nielen na Slovensku, pretože v tomto smere odborníci (filozofi, etici, pedagógovia) 
značne zaostávajú za súčasnými trendmi rozvíjanými odbornou verejnosťou vo svete.  
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV–0432-10 Stav a perspektívy profesijnej 
etiky na Slovensku. 
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