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Abstrakt 
 

Hodiny etickej výchovy na ZŠ alebo SŠ sú špecifické najmä tým, že sa tento predmet 
nehodnotí známkou, vo vyučovaní je zvyčajne zaradený na posledné hodiny a vyučujú ho 
učitelia, ktorí nemajú vzdelanie v etike (aj v nadväznosti na metódy), dôsledkom čoho je 
neodborný (miestami ľahkovážny) prístup k predmetu zo strany učiteľa. Domnievam sa, že 
hodiny etickej výchovy sú rovnako podstatné ako iné vyučovacie predmety, o to zvlášť, že 
v súčasnosti vnímame nárast morálnych problémov týkajúcich sa detí a mládeže. V príspevku 
venujem pozornosť niektorým metódam vyučovania tém z etickej výchovy, pričom ich 
zasadzujem do kompetencií učiteľa a jeho úloh a riadenia výučby na hodine etickej výchovy. 
Cieľom príspevku je poukázať na relevantnosť voľby metódy, ktorá sa odvíja od znalostí 
a zručnosti učiteľa použiť danú metódu, ako aj od jasne stanovených cieľov vo výučbe, 
didaktických pomôcok, veku a schopností žiaka. Zdôrazňujem voľbu takých metód na hodine 
etickej výchovy, ktoré aktivizujú uvažovanie, rozhodovanie a konanie žiaka a ich uplatnenie 
spôsobuje progresívny rozvoj mravného vedomia žiaka. 
 
Kľúčové slová: etická výchova, metódy etickej výchovy, osobnosť učiteľa, kompetencie 
učiteľa, aktívny žiak 
 
 
Abstract 
 

Ethical education in basic or grammar school  is specified because of that: subject is 
not evaluated by mark (as usually), the lesson is at the end of teaching and the teacher of 
ethics lack knowledge (backgrounds) of ethics –  result of these causes are  unprofessional 
approach to the subject by the teacher. But I suppose that ethical education is important as 
other subjects, especially so that now we see an increase in moral issues of children and 
youth. In this paper I would like to emphasize some methods for teaching topics of ethics in 
relation with teacher competence and its functions and management of teaching ethics in 
class. Also I would like to refer the relevance of the choice of method, which depends on 
teacher knowledge and skills to use that method, as well as objectives in teaching, teaching 
aids, student age and ability. I prefer such methods, which activates the thinking, decision 
making and conduct of the pupil and their application. 
 
Key words:  ethical educations, the methods of ethical education, the personality of the 
teacher of ethics, the competences of teacher of ethics, active pupil 
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1. ÚVOD 
 

Etická výchova je od začiatku zaradenia medzi učebné predmety základných 
a stredných škôl (začiatok 90-tych rokov 20.storočia) istým problémom, ktorý v sebe 
zahŕňa(l) predovšetkým spor o východiská (psychologické verzus filozoficko-etické) tém 
koncipovaných v tomto predmete a potom problematiku statusu (alternatívny predmet 
k náboženskej výchove, neznámkovaný predmet). Tieto a iné faktory spôsobili, že vyučovanie 
etickej výchovy skĺzlo na úroveň predmetu, kde „sa hráme“. Na exponovaný problém 
nadväzujú ďalšie, ktoré ho prehlbujú. Jedným z nich je aj vzdelanie (odbornosť) učiteľa 
etickej výchovy. Domnievam sa, že kompetentnosť učiteľov etickej výchovy má isté 
medzery a to najmä v teórii etiky a didaktike etickej výchovy, pretože etickú výchovu učia 
najmä tí učitelia, ktorým chýba niekoľko hodín do úväzku, pričom nemajú vzdelanie v odbore 
etika, prípadne majú absolvované kurzy na metodických centrách, čo je ale nepostačujúce. 
Súhlasím s Kudláčovou, podľa ktorej má byť učiteľ etickej výchovy zrelou osobnosťou, 
vychovávateľom a tiež odborníkom, ktorý je dostatočne vedomostne pripravený vo svojom 
odbore a neustále sa v ňom vzdeláva, etické pohľady vie racionálne podložiť, 
vyargumentovať a zrozumiteľne sprostredkovať žiakom (Kudláčová, 2003, s. 66). 
V nasledujúcom príspevku sa zameriavam na osobnosť učiteľa etickej výchovy najmä v 
nadväznosti na jeho odborné vzdelanie zahrňujúce vedomosti o etike a jej častiach 
(vrátane didaktiky etickej výchovy), tiež schopnosti a zručnosti použiť vybrané 
aktivizujúce metódy pri výučbe. 
 

2. OSOBNOSŤ UČITEĽA ETICKEJ VÝCHOVY 
 
   Slovné spojenie  - osobnosť učiteľa - vnímam ako jeden z cieľov učiteľského 
povolania, pričom konštatujem, že „vytvorenie“ osobnosti je dlhodobejší proces a nie je ľahké 
poskytnúť návod, ako sa stať osobnosťou, aj keď existujú rôzne teoretické vymedzenia 
definujúce osobnosť učiteľa - v literatúre sa dočítame najmä to, aké má mať učiteľ odborné 
kompetencie (vzhľadom na vyučovanie konkrétneho predmetu) či aké morálne vlastnosti 
charakterizujú osobnosť učiteľa. Osobnosť sa vníma skrz optiku pozitívnych 
interpersonálnych vzťahov k žiakom, kolegom a rodičom a tiež osobnosť dotvárajú optimálne 
vzťahy k sebe samému.  
   Reflektujúc dané hranice osobnosti učiteľa, možno identifikovať aj ich špecifické 
významové vyjadrenie konštituované pre vyučovanie predmetu etická výchova cez optiku 
kompetencií učiteľa etickej výchovy vyplývajúcich z osobitej pozície vyučovacieho predmetu 
etická výchova. Čo vytvára osobitosť etickej výchovy diferencujúc ju od iných vyučovacích 
predmetov? Okrem statusu predmetu ako alternatívy k náboženskej výchove (a časté stavanie 
etickej výchovy do vyhranenej opozície voči náboženskej výchove), nehodnotenia predmetu 
známkou (je však otázne, na základe akého meradla hodnotiť etické znalosti a postoje 
žiakov?), východiskových pozícií (budovaných skôr na psychologických vedomostiach 
a zručnostiach ako na filozoficko-etických), taktiež jedinečnosť predmetu je spôsobená 
štýlom učiteľa, resp. prístupom učiteľa k žiakom a úlohám, ktoré na hodine plní. A práve 
posledne menovaný faktor determinuje istým spôsobom aj osobnosť učiteľa etickej 
výchovy, ktorý (spolu) vytvárajú nasledovné determinanty: 
   Odborné vzdelanie v odbore etika (resp. etická výchova) - túto požiadavku 
považujem za jednu z primárnych. Učiteľ etickej výchovy by mal byť odborníkom v tej 
oblasti, v ktorej pôsobí, pričom poznatky a vedomosti si neustále rozširuje, dopĺňa, 
aktualizuje v nadväznosti na aktuálnu spoločenskú situáciu so zameranosťou na morálne 
problémy súčasnosti. Učiteľ etickej výchovy - ako etický expert - musí preukázať logické, 
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analytické, komparatívne, syntetické a argumentačné schopnosti, musí vedieť abstrahovať a 
zovšeobecňovať, pričom používa odborný jazyk etiky.1 Vymenovanie kognitívnych 
schopností učiteľa a ich docielenie znamená, že učiteľ etickej výchovy je kompetentný 
vyučovať, teda má právomoc uplatňovať odborné vedomosti vo vzťahu k žiakovi a obsahu 
vyučovania a vzdelávania (na základe získanej kvalifikácie štátnou skúškou). Ide o odborné 
kompetencie (vzťahujúce sa na požiadavku etickej odbornosti, resp. spôsobilosti), a to 
predmetové a didaktické. Podľa Gluchmana primárne prednosť pri uplatňovaní vo výučbe 
predmetu etická výchova by mali dostávať absolventi päťročného magisterského štúdia, ktorí 
sú zorientovaní v problematike tvoriacej obsah etiky a morálky. Zdôrazňuje, že je nutné, aby 
učitelia boli dobre pripravení v oblasti aplikovaných etík (najmä na strednej škole), pretože sa 
to stáva centrom pozornosti v súčasnej etike, keďže doba prináša stále viac a viac zložitých 
morálnych problémov v jednotlivých oblastiach ľudského života. Viesť diskusiu 
a usmerňovať mladých ľudí v tejto diskusii, prípadne aj pomôcť pri formovaní ich morálnych 
názorov môže jedine učiteľ, ktorý je dobre teoreticky pripravený v tejto oblasti (Gluchman, 
2009, s. 63-64).2  
 S uvedeným názorom možno len súhlasiť, pretože sa domnievam (a aj na základe 
rozhovorov so študentmi odboru etická výchova v kombinácii konštatujem), že odbornosť 
vytvára osobnosť, ale tiež aj autoritu učiteľa, pričom odbornosť vnímam ako fundovanosť, 
ako prehľad v odbore, schopnosť integrovať poznatky, byť invenčný, vedieť zmotivovať, byť 
tvorivým  a pod., teda byť profesionálom vo svojej oblasti  a potvrdzovať to slovom aj 
konaním. Kognitívny aspekt v osobnosti učiteľa zohráva dôležitý význam ako bazálny 
predpoklad etického vedenia, ktoré je nevyhnutné pre praktické konanie - v aplikácii na 
vyučovanie etickej výchovy. Kvalitná teoretická príprava a vzdelanie učiteľov etickej 
výchovy má principiálnu závažnosť na rovinu výchovy a vzdelávania v mravnej oblasti detí 
a mládeže (resp. žiakov) - profesijné konanie učiteľa etickej výchovy má veľký praktický 
význam a dosah, v dôsledku čoho sa nezaobíde bez poznania a vedenia teórie (v zmysle 
vzdelanosti). 
   Odbornosť by mala byť dopĺňaná aj inými zložkami vytvárajúc osobnosť učiteľa. 
Lencz konštatuje, že etická výchova je predovšetkým určitý vzťah - partnerský, prajúci, 
priateľský, ale náročný a vo svojich požiadavkách dôsledný vo vzťahu k žiakovi (Lenzc, 
1993, s. 5-6). Učiteľ etickej výchovy je facilitátorom - pomáha, radí, usmerňuje (neprikazuje, 
nementoruje) a svojím konaním a vedením (pôsobením) ovplyvňuje žiaka, avšak žiak nie je 
objektom učiteľovho pôsobenia, ale je to významný subjekt. Špecifická efektivita vyučovania 
etickej výchovy sa zakladá práve na kladnom (pozitívnom) vzťahu učiteľa a žiaka o to viac, 
že preberané témy nutne predpokladajú tento vzťah a zároveň ho potvrdzujú (napr. témy 
priateľstvo, láska, partnerské vzťahy, rodina a moje miesto v nej a pod., čiže tém, ktoré sú 
citlivé pre žiaka, ale aj iné témy, pri ktorých žiak vypovedá o sebe a svojom živote). 
Šmáriková konštatuje, že nám chýbajú schopnosti a zručnosti ochoty vnímať tých druhých, 
načúvať ich radostiam i starostiam, tolerovať a pochopiť ich názory a postoje, chcieť o nich 
vedieť viac, vcítiť sa do ich prežívania, či vedieť vypovedať vlastné pocity bez toho, že by 
sme mali pocit ohrozenia (Šmáriková, 2002, s. 4). Z povedaného vyplýva, že vzťah učiteľa 
(etickej výchovy) a žiaka by mal byť založený na vzájomnom porozumení, dôvere, úcte, 
akceptácii, rešpekte, tolerancii. Blaško uvádza, že prostriedkom výučby je prežívanie 

                                                            
1 V súvzťažnosti s tým pripomeniem podstatu (základné prvky) analytickej etiky, ktorá sa zdá byť vhodným 
metodologickým východiskom vyučovania tém z etickej výchovy: a to informovanosť, pojmová jasnosť, 
nestrannosť, racionalita, správny mravný princíp (Bureš, 1992, s. 59-63). 
2 Korim tiež poznamenáva, že podmienkou kvality výučby a jej výsledkov je kvalitná pregraduálna príprava 
a funkčný systém kontinuálneho vzdelávania učiteľov etickej výchovy, pričom je nutné zdôrazniť okrem 
fundovanej teoretickej prípravy aj dôležitosť praktickej didakticko-metodickej a personálnej prípravy učiteľov 
etickej výchovy (Korim, 2010, s. 166). 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
269 

 

vzťahu medzi ľuďmi, v ktorom učiteľ umožňuje žiakovi nájsť v sebe vnútorné dispozície na 
rozvoj a sebautváranie svojej osobnosti, na sebavýchovu. Učiteľ vytvára také prostriedky 
vzdelávania, ktoré aktivizujú neustály osobnostný rast žiaka. Vedie žiaka k autoregulácii, 
umožňuje mu sebarealizáciu, aby sa učil sám riadiť a plnohodnotne tvoriť svoj vlastný život. 
Jeden spôsob ako pomôcť osobnosti žiaka urobiť prvý krok k tomu, aby sa stal prístupným 
svojej skúsenosti, je vytvoriť vzťah, v ktorom sa on cení ako samostatná osoba. Vzťah, pri 
ktorom učiteľ vcítením pochopí a ohodnotí žiakov skúsenostný zážitok, a pri ktorom mu 
dá voľnosť prežívať vlastné city a city iných bez toho, že by ho to ohrozovalo (Blaško, 
2008, s. 142). 
   Ak vnímame učiteľskú profesiu ako povolanie, tak potom osobnosť učiteľa vytvára aj 
snaha, resp. ochota pomôcť žiakovi, pričom sa potvrdzuje jedna zo základných požiadaviek 
učiteľskej etiky - starať sa o blaho žiaka. Je nutné zo strany učiteľa prijať každého jedného 
žiaka, podporovať jeho rozvoj, vytvárať atmosféru dôvery a bezpečia, nezosmiešňovať jeho 
názory, neponižovať ho. Sú to konkretizované prejavy humánnosti a ľudskej dôstojnosti 
v učiteľskej práci. Gluchmanová vyslovuje stanovisko týkajúce sa hodnoty a významu 
učiteľskej profesie, ktoré spočíva v praktickej podobe humánnosti - ochrane života druhého 
človeka a pomoc druhým (Gluchmanová, 2009, s. 73). V nadväznosti na kompetencie 
hovoríme v súvislosti so vzťahom učiteľa a žiaka o sociálnych, komunikatívnych, 
hodnotiacich, ba (podľa postoja učiteľa) až o poradenských kompetenciách učiteľa etickej 
výchovy (v nadväznosti na psychodiagnostické kompetencie3), ktorých ovládanie podľa 
môjho názoru opätovne dotvára osobnosť učiteľa. Študenti etickej výchovy v kombinácii 
na Katedre etiky (IFaE, FF PU) často oponujú a radia poslednú z menovaných kompetencií 
k jedným z prehnaných nárokov na povinnosti učitelia, poznamenávajú, že je to skôr právo 
učiteľa ako jeho povinnosť. Nie vždy súhlasia s názorom, že žiakom treba za každých 
okolností pomôcť s morálnym a výchovným problémom, skôr preferujú právo žiaka 
samostatne sa rozhodnúť a voliť (a určovať smerovanie svojho života), alebo právo rodičov 
vychovávať žiakov podľa noriem, ktoré považujú za vhodné. Osobnosť učiteľa v tomto 
kontexte vyniká najmä vtedy, keď je schopný načúvať žiakovi, vnímať ho a zachytiť problém 
skôr, ako o ňom žiak dokáže rozprávať, zároveň ponúknuť pomoc, alebo aspoň vyvolať pocit, 
že učiteľ žiakovi rozumie. Zasiahnuť vtedy, keď žiak o to požiada. Byť schopný empatie 
(zaujatia empatického postoja) určite dokresľuje osobnosť učiteľa (nielen učiteľa etickej 
výchovy). 
   Učiteľská rovina zahŕňa aj vzťah učiteľa k sebe samému, to isté platí aj pre učiteľa 
etickej výchovy. Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebareflexia, sebarozvíjanie náležia 
k (seba)hodnotiacim kompetenciám alebo osobnostným a sú ďalšou mozaikou osobnosti 
učiteľa. Učiteľ by si mal uvedomovať seba samého, svoje schopnosti, limity, byť schopný 
sebakontroly a sebakritiky. Má primeranú mieru sebaúcty a sebadôvery. Je schopný 
samostatne (autonómne) morálne uvažovať, rozhodovať a konať. Dokáže kriticky uvažovať 
a hodnotiť prijímané informácie. Tieto kompetencie sú relevantné najmä v súvislosti 
s vedomím a uznávaním „unikajúcna“ výchovnej reality (ktorá je v tomto ponímaní 
bezmedzná a otvorená), čo sa u učiteľa prejavuje ako pedagogický takt, skromnosť, 
zdržanlivosť, pokora - učiteľ si je vedomý toho, že absolútnosť, resp. nárok na jedinú správnu 
metódu či prístup neexistuje, vždy je to o udržiavaní diania pravdy (Piaček, 1998, s. 253). 
Aby si túto skutočnosť učiteľ priznal, musí byť schopný reflektovať  a neustále overovať 
a rozširovať (obmieňať) svoje poznatky, metódy, prístupy k výchove a vzdelávaniu, 
odmietnuť zotrvanie na jedinom východisku týkajúcom sa výchovy a vzdelávania.  
   Ďalej sa od osobnosti učiteľa etickej výchovy taktiež požadujú manažérske 
kompetencie (plánovacie, organizačné kompetencie) zahrňujúce oblasť plánovania, 

                                                            
3 Učiteľ etickej výchovy by mal mať nevyhnutne základné vzdelanie v oblasti pedagogiky a psychológie. 
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organizovania, vedenia hodiny. Pre hodiny etickej výchovy sú typické také organizačné 
formy ako je napríklad skupinová práca, alebo projektové vyučovanie, kedy učiteľ v rámci 
krátkodobej prípravy na vyučovanie si dobre a zodpovedne naplánuje cieľ, od ktorého sa 
odvíja voľba vhodnej metódy a pomôcok,  počas vyučovania priebežne dohliada na prácu 
žiakov a organizuje ju podľa situácie tak, aby bol cieľ hodiny úspešne naplnený. Dôsledkom 
dobrého manažovania hodiny je udržanie záujmu žiaka počas celej hodiny, kvalitná práca 
a primerané reakcie žiakov alebo aj ich spokojnosť s hodinou, samozrejme dosiahnutý cieľ.  
   K osobnosti učiteľa etickej výchovy náleží aj jeho správanie sa mimo školského 
prostredia, kedy by si mal učiteľ uvedomovať vážnosť postavenia učiteľskej profesie. Učiteľ 
je takpovediac „vždy na očiach“, jeho konanie je monitorované najmä preto, že je vzorom pre 
žiakov (zároveň „prostriedkom“ výchovy a vzdelávania). Uvedomenie si tejto pozície 
znamená zodpovedné konanie (a prijímanie zodpovednosti za svoje konanie). Študenti 
nepovažujú za osobnosť takého učiteľa, ktorý „vodu káže a víno pije“. Slovo a praktické 
konanie by malo byť v súčinnosti, dvojitá morálka nie je práve najvhodnejší postoj. Učiteľ - 
osobnosť - sa prezentuje ako charakterný, čestný, spravodlivý, zodpovedný (osobnostné 
kompetencie – tu zahrňujem aj fyzické a psychické dispozície učiteľa, ktoré si jeho 
profesia vyžaduje, tiež napríklad učiteľskú skúsenosť). 
 

3. K NIEKTORÝM METÓDAM ETICKEJ VÝCHOVY  
(v nadväznosti na osobnosť učiteľa a jeho kompetencie) 

    
 Vyššie som naznačila, že odborné kompetencie - predmetové a didaktické - sú jednou 
z rozhodujúcich požiadaviek, ktoré spoluvytvárajú osobnosť učiteľa etickej výchovy. 
Nesporne, odborné kompetencie: poznanie, ovládanie a orientovanie sa v teórii didaktiky 
etickej výchovy (identifikovať ciele etickej výchovy, zásady a podmienky učenia,  priebeh 
hodín etickej výchovy, metódy etickej výchovy, organizačné formy typické pre tieto hodiny, 
didaktické prostriedky, riadenia a obsah výučby etickej výchovy, vytváranie pozitívnej klímy 
v triede, aspekty hodnotenia a iné) a schopnosť tieto nadobudnuté poznatky tvorivo 
a efektívne využiť na hodine etickej výchovy sú základom. Korim konštatuje, že učiteľ 
okrem dokonale zvládnutej metodiky etickej výchovy, potrebuje poznať dostatok 
vyučovacích metód [...] pričom schopnosť transformovať tému na učivo a následne 
vhodnými metódami vysvetliť a prezentovať učivo je jednou z najdôležitejších 
schopností učiteľa etickej výchovy (Korim, 2010, s. 149-150), avšak na základe analýzy 
študijných plánov Učiteľstvo etickej výchovy v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia 
v Slovenskej republike poukazuje na to, že skôr sa počas štúdia rozvíjajú odborno-
predmetové kompetencie (učitelia – odborníci na etiku a filozofiu) ako psycho-didaktické 
kompetencie (Korim, 2010, s. 162-163.). Domnievam sa, že v zastúpení predmetov, ktoré 
rozvíjajú uvedené kompetencie by predsa len mali prevládať predmety so zameraním na 
filozofické a etické vedomosti s rozvojom kritického (analytického, reflexívneho) myslenia 
budúcich učiteľov (požiadavka je zdôvodnená v časti 2.). Na úspešné zvládnutie teoretickej 
roviny potom priamo nadväzuje praktická rovina v podobe didaktiky a metodiky, ktoré sú 
spojené s vyučovaním etickej výchovy. Počas prípravy na učiteľské povolanie by sa 
pozornosť študentov - budúcich učiteľov - mala sústreďovať nielen na mechanické 
memorovanie a získavanie vedomostí, ale aj na použitie nadobudnutých vedomostí (o 
metódach) v praxi - a v kontexte s témou príspevku – týka sa to nácviku a zdokonaľovania 
zručností študenta použiť vhodnú (naučenú) metódu na modelových výstupoch hodín v rámci 
tém z etickej výchovy, prípadne počas vykonávania pedagogickej praxe s cieľom „získavania 
praxe“ v ovládaní tej-ktorej metódy, pretože didakticko-metodická zručnosť učiteľa náleží do 
učiteľských kompetencií formujúcich osobnosť učiteľa a je dôležitým prostriedkom 
úspešnosti vyučovania. 
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Pod metódou sa rozumie zámerné usporiadanie obsahu vyučovania, činnosti učiteľa 
a žiaka, ktoré sa zacieľujú na dosiahnutie stanovených výchovných a vzdelávacích cieľov, 
a to v súlade so zásadami organizácie vyučovania (Petlák, 2004, s. 125). Výber vhodnej 
metódy okrem iného závisí od cieľa vyučovacej hodiny, obsahu vyučovania a schopností 
(kompetencie) učiteľa danú metódu funkčne použiť. Učiteľovi etickej výchovy sa v rámci 
prípravy na vyučovanie odporúča zodpovedne konkretizovať ciele (afektívne a kognitívne) 
vyučovania a v nadväznosti na nich zvoliť vhodnú metódu, pričom predpokladom je úspešné 
teoretické zvládnutie podstaty metódy a jej pochopenie, tiež zručnosť ju využiť, resp. správne 
na hodine použiť. V nadväznosti na to teda konštatujem, že osobnosť učiteľa etickej výchovy 
je spoluvytváraná aj schopnosťou učiteľa efektívne zvoliť a použiť konkrétnu metódu na 
vyučovaní etickej výchovy, a to dokáže ten učiteľ, ktorý: 

- je odborne kompetentný (príslušná kvalifikácia a vzdelanie, vedomosť o metódach 
svojho predmetu);  

- je didakticky kompetentný (metódu vhodne použije)4; 
- má v súčinnosti s tým dobré manažérske kompetencie (vie odhadnúť, resp. predvídať 

situáciu  a  podľa toho zorganizovať vyučovanie v triede pri voľbe metódy, resp. 
flexibilne prispôsobovať voľbu metódy klíme v triede); 

- v rámci sociálnych kompetencií vycíti, kedy treba žiakom pomôcť, kedy je im zvolená 
metóda vyučovania nepríjemná, kedy ich treba podporiť a pod.;   

- má v neposlednom rade osobnostné kompetencie (v rámci svojich fyzických 
a psychických síl by mal odhadnúť, či dokáže realizovať vyučovanie prostredníctvom 
zvolenej metódy, či je schopný ju použiť (zručnosť učiteľa), ďalej tu patrí 
pedagogická skúsenosť s danou metódou, sebavzdelávanie v oblasti metód a iné). 
 
Existuje viacero metód, ktoré je možné uplatniť na hodine etickej výchovy, 

pričom učiteľ má slobodnú voľbu pri voľbe metódy, o to však väčšiu zodpovednosť. 
Práve zodpovednosť (a uvedomovanie si zodpovednosti za dôsledky svojho konania) 
považujem za jednu zo základných a nevyhnutných morálnych vlastností tvoriacich 
mozaiku osobnosti učiteľa etickej výchovy, pričom existuje prepojenosť zodpovedného 
konania v učiteľskej práci s jeho kompetenciami a schopnosťami.  

Nazdávam sa, že každá zvolená metóda na hodinách etickej výchovy by mala 
formovať a vychovávať žiaka. Delení metód týkajúcich sa etickej výchovy je niekoľko5, ja 
však zdôrazňujem tie metódy, ktoré podporujú aktivitu žiaka - pri ktorých žiak sa učí 
aktívne myslieť, uvažovať, rozhodovať a konať. Aktívnym učením rozumiem postupy 
a procesy, pomocou ktorých žiak prijíma s aktívnym pričinením informácie a na ich základe 
si vytvára svoje vlastné úsudky. Tieto informácie spracováva a začleňuje ich do systémov 
svojich znalostí, schopností a postojov. Formou aktívneho prístupu k získavaniu nových 
informácií si žiaci súčasne veľmi efektívne rozvíjajú schopnosť kritického myslenia. Tento 
analyticko-syntetický proces je charakteristický vlastným objavovaním, posudzovaním, 
porovnávaním a začleňovaním nových informácií do už existujúceho znalostného systému, 
autonómnym, individuálnym rozhodovaním o ich využití alebo odmietnutí (Sitná, 2009, s. 9).   
                                                            
4 Nutnosť odbornej a didaktickej kompetencie potvrdzujú aj odpovede učiteľov v nedávnom empirickom 
výskume na Slovensku, kde sa v rámci pýtania na názor učiteľov etickej výchovy týkajúci sa „vzdelávacích 
potrieb učiteľov v metódach etickej výchovy“ ukazuje, že učitelia preferujú potrebu vzdelávania najmä 
v metódach (podľa poradia): tvorivej dramatiky, bádateľských aktivít, učenia posilňovaním, riešenia bežných 
životných situácií, využitia umeleckých prvkov, hry, dialógu a diskusie, učenia disciplinovaním, skupinovej 
výučby, mimoškolských aktivít, samostatnej práce, práce s pracovným zošitom a na poslednom mieste 
v metódach frontálnej výučby (Poliach-Valica, 2010, s. 28). Dobrý učiteľ (a učiteľ osobnosť)  sa musí pravidelne 
vzdelávať v metódach, byť schopný sebareflexie a objektívnej sebakritiky (či prijatia konštruktívnej kritiky od 
druhých) za účelom neustáleho zlepšovania jeho odborných a didaktických kompetencií. 
5Bližšie pozri Žilínek (2005), Vacek (2008), Šperka (1995), Ďurič, Ľ. – Štefanovič, J. (1977). 
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Dôsledkom vhodnej aplikácie tzv. aktivizujúcich metód je teda žiak, ktorý je schopný 
samostatne tvorivo a kriticky myslieť, zaujať hodnotiaci postoj k morálnym problémom 
či situáciám a je spôsobilý nezávisle rozhodovať a konať. Tento cieľ výchovy  
a vzdelávania je obsiahnutý aj v Miléniu - národnom programe výchovy a vzdelávania 
v Slovenskej republike na najbližších 15-20 rokov - kde sa deklaruje jedna z kľúčových 
kompetencií žiaka, a to schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy, identifikovať ich, 
analyzovať, navrhovať riešenia, spätnoväzebne ich zhodnocovať a učiť sa z nich, vedieť 
pracovať aj v náročných, záťažových podmienkach. 
(http://www.cpk.sk/web/dokumenty/krvv.pdf, s. 18).6  

Kaliský analyzujúc etickú výchovu v Nemeckej spolkovej republike poukazuje na 
profil predmetu Etika, kde sa v etickej reflexii zdôrazňuje najmä rozum - nie autorita učiteľov, 
ani odvolávanie sa na éthos iných osobností či skupín, ale len prirodzený tlak lepšieho 
argumentu smie platiť ako kritériu správnosti. Rozumná diskusia si vyžaduje orientáciu 
k predmetu skúmania a zodpovedný prístup k názorom a argumentom iných. Žiaci tak 
získavajú okrem iných kompetencií aj kompetenciu argumentovania a posudzovania ako 
schopnosť pojmovo sprístupniť etické situácie, argumentačne zvážiť a hodnotiť ich 
s ohľadom na predpoklady a následky (Kaliský, 2008, s. 78-79). V Holandsku sa napríklad na 
niektorých školách vyučuje Humanistická etická a svetonázorová výchova - jej celkovým 
cieľom v priebehu primárnej výchovy je naučiť žiakov, aby na základe osvojenia si 
humanistických princípov dokázali kritickým a kreatívnym spôsobom riešiť problémy 
týkajúce sa hodnôt a štandardov, povzbudzovať ich k vlastnému usudzovaniu a nezávislému 
konaniu. Na tieto účely bola vyvinutá špeciálna metodológia: spoznaj - vyšetri - vyskúšaj - 
vyber si - zhodnoť (Hanesová, 2008, s. 147).  
 Medzi tzv. aktivizujúce metódy etickej výchovy (postupy a formy) patrí najmä 
metóda riešenia dilem, metóda modelovania príbehov,7 situačné metódy, problémové 
situácie s morálnym príbehom, rolové a situačné hry, projektová metóda, riešenie 
praktických úloh týkajúcich sa typických životných situácií, obrazové prílohy, osobné 
správy, príklady literárnych prípadov, rôzne dialógy či diskusie, didaktické hry (s 
morálnym obsahom), tvorivá dramatika a pod. Blaško tiež uvádza výkladovo-
problémovú metódu, heuristickú a výskumnú metódu (Blaško, 2008, s. 145-151).  

Uvedené metódy etickej výchovy kladú dôraz na aktivitu žiaka, na rozvoj jeho 
morálneho uvažovania v súčinnosti s následným rozhodovaním a praktickým konaním. 
Zdôrazňujú najmä diskusnú (učiť sa diskutovať, počúvať iných, tolerovať ich názor, učiť sa 
rozhodovať) a racionálnu stratégiu (učiť sa identifikovať, poznávať, formulovať alternatívy 
konania a uvažovať nad dôsledkami nad dôsledkami rozhodnutí, snažiť sa ich predvídať) pri 
učení, čo osobne považujem za dôležitý aspekt v rámci mravnej výchovy žiaka - získať 
schopnosť autonómne myslieť, hodnotiť javy a situácie, riešiť problémy, zaujímať stanovisko.  
 Za výhody aktivizujúcich metód (postupov a foriem) na hodinách etickej výchovy 
považujem to, že: 

- žiak si uvedomí morálne aspekty života vo všeobecnosti už na začiatku, za pomoci 
praktických situácií, 

- bude vedený k tomu, aby vyriešil, alebo aby sa pokúsil vyriešiť problémy v pracovnej 
skupine, neriešil ich len osobnými iniciatívami, 

- bude „trénovaný“ na permanentné hodnotenie svojich činov a skutkov, 

                                                            
6 V súvislosti s tým tiež zmeniť metódy spôsoby, technológie vzdelávania, výchovy a riadenia týchto procesov. 
Od direktívnych, nedemokratických a totalitných metód prejsť k nedirektívnym spôsobom výchovy, k 
demokracii, subsidiarite, k heuristikám, alternatívnym výchovným a vzdelávacím systémom, multimediálnym 
technológiám. Táto oblasť odpovedá na otázku AKO uskutočňovať vzdelávanie a výchovu 
(http://www.cpk.sk/web/dokumenty/krvv.pdf, s. 16). 
7 Bližšie o týchto metódach na hodinách etickej výchovy pozri Platková Olejárová (2010), tiež Vacek (2008). 
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- formuje sa kritická myseľ žiaka, trénovanie komunikácie, nácvik spolupráce, 
- ďalej sa žiak učí  rozhodovať sa a postupne prijímať konkrétnu zodpovednosť, 
- tiež sa učí dať do súvislosti svoje hodnoty a činy a rozmýšľať o osobných plánoch, 
- získava odvahu riskovať, riešiť konflikty a vytvárať si stratégie konštruktívnych 

a dynamických činov (spracované podľa Androvičová, 2009, s. 17-24). 
 

Myslím si, že vymenované metódy je vhodné použiť najmä pri vyučovaní na druhom 
stupni základných škôl a na strednej škole – a to vždy s ohľadom na vek a schopnosti žiaka, 
resp. morálnu klímu v triede. Sila osobnosti učiteľa etickej výchovy sa v uvedenom kontexte 
prejavuje v tom, že okrem iného si je vedomý účinku, resp. vplyvu vhodne zvolenej tzv. 
aktivizujúcej metódy na svojich žiakov, je si tiež vedomý možných, resp. predpokladaných 
dôsledkov (aj negatívnych), ktoré môžu vzniknúť na konci vyučovacej hodiny použitím 
niektorej z metód.  

Domnievam sa, že učiteľ etickej výchovy je osobnosťou (v spojitosti s metódami) 
vtedy, keď zámerne vyberá metódy a zámerne rozvíja u svojich žiakov to, čo chce rozvíjať 
a čo si vytýčil ako cieľ (ciele) vyučovacej hodiny. Pritom hodinu dokáže viesť tak 
majstrovsky, že žiaci sa cítia príjemne a aktivity na hodine nevnímajú ako nanútené, naopak – 
prirodzene a s radosťou sa učia, majú dobrý pocit z úspešne vykonanej práce na hodine a tešia 
na tú ďalšiu. Možno povedať, že odborne a didakticky kompetentný učiteľ etickej výchovy – 
je dobrý učiteľ a je to osobnosť, pričom osobnosť učiteľa nevytvárajú len kompetencie (no 
v súvislosti s témou príspevku sú podstatné a určujúce). 
 

4. ZÁVER 
 
  V súčasnosti sa kladie dôraz na spoluzodpovednosť učiteľa za personalizáciu 
a socializáciu, kultiváciu osobnosti každého žiaka. Učiteľ etickej výchovy je odborník, expert 
disponujúci takými profesijnými kompetenciami, ktoré mu umožňujú riadiť kognitívne 
a afektívne učenie sa žiakov, diagnostikovať, projektovať a tvorivo hľadať rôzne varianty 
a alternatívy edukačných stratégií a postupov vhodných pre celostný mravný rozvoj žiakov. 
Zvyšujú sa nároky na jeho profesijnú sebareflexiu teoreticky reflektovať svoje pedagogické 
skúsenosti a korigovať pedagogické prístupy v etickej výchove (Korim, 2010, s. 166). 
V súvislosti s metódami etickej výchovy sa osobnosť učiteľa etickej výchovy (spolu)vytvára 
na báze kompetencie poznania, ovládania a schopnosti použiť vhodné metódy v praxi. 
Domnievam sa, že vyučovanie etickej výchovy je efektívne aj v závislosti od správnej voľby 
metódy a jej prevedenia, to zvlášť zdôrazňujem, pretože hodiny etickej výchovy majú svoje 
relevantné (vzdelávacie a výchovné) opodstatnenie v skladbe vyučovacích (výchovných) 
predmetov a nie je profesionálne zaujať ľahkovážny postoj zo strany učiteľa, lebo mravné 
pôsobenie na žiakov a mravné formovanie v školskom prostredí sa v súčasnosti stáva rovnako 
(ak nie viac) významné ako výchova v rodine. Záverom možno súhlasiť so Sitnou, podľa 
ktorej musí učiteľ (aj učiteľ etickej výchovy - pozn. autora) poznať širokú škálu vyučovacích 
metód, pravidelne zaradzovať rôzne druhy metód, naučiť sa správne voliť metódy vzhľadom 
k vzdelávacím cieľom vyučovania a požadovaným kompetenciám, ďalej by mal ovládať slabé 
a silné stránky metód a tiež poznať zásady vedenia a použitia jednotlivých vyučovacích metód 
(Sitná, 2009, s. 10-12). Teda ako sa ukazuje, odborné a didaktické kompetencie učiteľa 
etickej výchovy sú nevyhnutnými faktormi, ktoré (spolu)vytvárajú osobnosť a ich 
adekvátne praktické použitie priamo aj nepriamo vplýva na efektívnosť výchovy 
a vzdelávania žiakov (skrz predmet etická výchova).8 

                                                            
8 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0432-10 Stav a perspektívy profesijnej etiky na Slovensku. 
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