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NÁČRT ANALÝZY PEDAGOGICKÉHO DIELA M. G. ŠPÁNIKA 

DOCTRINA EDUCATIONIS, QUAM COMPENDIO EXHIBET 

  

VERONIKA HAŠKOVÁ 
 

 

Anotácia: Príspevok je venovaný pedagogickému dielu a osobnosti stredoškolského profesora a riaditeľa 

katolíckych gymnázií, piaristu Michala Glycéra Špánika (1781/1783 - 1850). Jeho kniha Doctrina Educationis, 

quam compendio exhibet (1835) je pre dnešné generácie neznáma. Pritom predstavuje hodnotnú publikáciu plnú 

aj v súčasnosti aktuálnych pedagogických názorov vychádzajúcich z výchovného majstrovstva rehole piaristov 

a tridsať tri ročnej učiteľskej praxe autora. Cieľom príspevku je predstaviť toto dielo a podať jeho krátku 

analýzu.  

 

Kľúčové slová: Michal Glycér Špánik, piarista, didaktika, pedagogické dielo, Doctrina educationis, quam 

compendio exhibet 

 

Abstract:  The paper is devoted to pedagogical thesis and personalities of secondary school teacher and director 

of Catholic gymnasium, piarist priest Michal Glycér Špánik (1781/1783 - 1850). His book Doctrina Educationis, 

quam compendio exhibet (1835) is unknown to today's generation. But it is a valuable publication. It is filled 

with current views of teaching based on educational mastery of the Order Piarist and thirty three years teaching 

experience of the author. The aim of this paper is introducing this book and giving its a brief analysis. 
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Úvod 

 

 Michal Glycér Špánik patril v polovici 19. storočia k významným osobnostiam uhorského katolíckeho 

školstva, o čom svedčí fakt, že mu bolo zverené vedenie a reforma veľmi problematického gymnázia v Budíne 

spojeného so základnou školou. Okrem toho tento piaristický kňaz, historik a stredoškolský profesor zastával 

funkciu rektora rehoľného domu, asesora študijnej komisie a dvakrát asistenta rehoľnej kapituly rádu piaristov. 

So Slovenskom ho popri rodisku spájajú aj dva roky strávené vrámci noviciátu v Trenčíne, štúdium teológie 

a kňazská vysviacka v Nitre i dva roky vyučovania na ľudovej škole v Podolínci.  

 M. G. Špánik okrem významného historického diela História pragmatica regni Hungariae, napísal aj 

pedagogické dielo Doctrina educationis. V tomto príspevku chceme predstaviť toto dielo, analyzovať ho 

a prostredníctvom neho poukázať na autorove pedagogické názory.  

Cieľom tohto príspevku je po obsahovej stránke analyzovať dielo Doctrina Educationis.  

Príspevok je jedným z výsledkov projektu Grantovej agentúry pre doktorandov a mladých vedecko-

pedagogických pracovníkov PU v Prešove s názvom História školstva v Podolínci v období novoveku 

(GaPU/2/3/2012), ktorého jedným z cieľov je prezentovať prínos, pedagogickú činnosť a vedeckú prácu 

najvýznamnejších osobností podolínskeho školstva z radov profesorov.  

 

 

Život M. G. Špánika 

 

 Michal Glycér Špánik (Spányik) od sv. Bartolomeja, rodným menom Glycér (Glycerius), sa narodil 20. 

októbra okolo roku 1782. V roku jeho narodenia nie je zhoda, stretneme sa s rokmi 1781 (Papp, 1942, s. 45; 

Mészáros, 2012), 1782 (Léh, 1998, s. 350) i 1783 (Gregor, 2000, s. 1342). Pochádza z obce Neverice, dnes 

v okrese Zlaté Moravce, pravdepodobne zo slovenskej nevoľníckej rodiny. (Spányik Glycér, 2010). 

Stredoškolské štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre, kde učitelia - kňazi piaristi, mali na neho 

veľký vplyv. Prejavil záujem o duchovné povolanie a pravdepodobne ako 18 ročný vstúpil k piaristom. (Sányik 

Glycér, 2010) V tom čase musel byť rozhodnutý, že chce byť aj učiteľom, lebo apoštolátom rádu piaristov bolo 

vyučovanie na školách.  

 Rehoľa piaristov alebo Rád chudobných regulárnych klerikov Matky Božej zbožných škôl (Ordo 

Clericorum Regularium pauperum Matris Dei Scholarum Piarum), kratšie Rád zbožných škôl, vznikla v období 

protireformácie a potridentskej obnovy cirkvi. Ich zakladateľ Španiel sv. Jozef Kalazanský otvoril v Ríme v roku 

1597 prvú ľudovú bezplatnú školu prístupnú pre všetkých, bez rozdielu národnosti, sociálnej triedy a dokonca aj 
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náboženstva. Nazval ju zbožná škola. Takto sa snažil deťom chudobného obyvateľstva vytvoriť podmienky pre 

lepšiu budúcnosť.  

 Glycér Špánik vstúpil do tejto rehole v čase jej reforiem, ktoré sa snažili riešiť krízu spôsobenú vplyvom 

myšlienok francúzskej revolúcie a osvietenstva i zmien Jozefa II. Dvojročný noviciát strávil v Trenčíne. Po ňom 

počas prípravy na kňazstvo a rehoľný život v r. 1801 - 1803 učil v ľudovej škole v Podolínci. Potom ako 

profesor gramatiky pôsobil v Sátoraljaújhely a v Debrecíne. Pritom bol veľmi usilovný a stále sa učil. Podľa 

vtedajších piaristických zvyklostí sa venoval aj poézii. Príležitostne písal básne, z ktorých viacero bolo 

zverejnených v tlačenej forme. (Papp, 1942, s. 45 - 46). 

 Dva roky študoval filozofiu v meste Vác a následne teológiu v Nitre. Tu získal v auguste 1807 kňazskú 

vysviacku. Po nej podľa L. Pappa (1942, s. 46) rok učil na gymnáziu v Pešti. Približne vo veku 27 rokov 

dosiahol na Peštianskej univerzite titul doktor filozofie. V tomto období prišiel na to, že ho zaujíma aj veda 

a začal študovať históriu Uhorska. To ovplyvnilo jeho preloženie na biskupské lýceum v meste Vác, kde chýbalo 

veľa profesorov a biskup od predstavených rádu žiadal učiteľa histórie. Glycér Špánik tu s veľkým úspechom 

prednášal svetovú a uhorskú históriu a čoskoro sa stal uznávaným historikom. Na prednášky sa chystal s veľkou 

horlivosťou. Usilovne pracoval aj dlho do noci, aby svoje prednášky mohol vydať knižne. Už v roku 1816 vyšla 

jeho dvojzväzková práca určená pre študentov gymnázia Compendium historiae regni Hungariae (Krátka 

história Uhorského kráľovstva). Nasledujúcich 10 rokov bola viackrát vydaná. (Spányik Glycér, 2010). V r. 

1820 vydal knihu Historia pragmatica regni Hungariae (Pragmatické dejiny Uhorského kráľovstva). (Gregor, 

2000, s. 1343). Obidve knihy mali veľký úspech, o čom svedčí ich opakované vydávanie.    

 Špánik pôsobil ako učiteľ vo Váci skoro dvadsať rokov, do roku 1829, potom ho preložili do Segedínu, 

kde bol ustanovený do funkcie riaditeľa gymnázia a lýcea (1829-1832) a súčasne poradcu provinciála. 

Na vedeckú prácu už nemal veľa času, ale aj napriek tomu sa mu podarilo vydať v maďarčine učebnicu histórie 

skôr napísanú po latinsky. Niesla názov Magyarország  rövid históriája (1832). V Segedíne po latinsky napísal 

báseň na počesť Antala Töröka, biskupa z mesta Csanádi a dva prejavy k študentom filozofie v lýceu pri 

príležitosti otvorenia školského roku. Ako riaditeľ gymnázia a lýcea ukázal svoju fantastickú duševnú silu 

a organizačné schopnosti. Možno práve tie predurčili jeho ďalší postup a preloženie do Budína.  

 Gymnázium v Budíne malo vtedy viacero problémov, ako obrovské ťažkosti s disciplínou študentov, 

neustále sťažnosti na učiteľský zbor a riaditeľa a i., ktoré spôsobili, že mnohí rodičia prekladali svoje deti do 

iných inštitúcií. K tomu všetkému v r. 1828 v druhej humanitnej triede (najstaršej) vypukla vzbura študentov. Tu 

niekedy študovalo spolu v úzkej triede aj 105 študentov. Upokojenie takého obrovského množstva mladíkov 

vôbec nebolo ľahké a urobilo problémy aj triednemu učiteľovi. Zo vzbúrených študentov vybrali piatich, ktorí 

dostali telesný trest. Na druhý deň ostatní študenti vylámali školskú bránu, utiekli do triedy a tam rozbili 

nábytok, sklenené skrine, kachle, stôl, školské lavice a všetko hádzali cez zatvorené okná. To spôsobilo 

obrovský rozruch. Na ich upokojenie bol zavolaný riaditeľ Korbely, ktorý si s nimi neporadil, ale práve naopak, 

bol študentami vyvedený zo školy. Aj keď jedenásť študentov vyhodili, neporiadok trval naďalej. Práve kvôli 

tomu poslali bezmocného riaditeľa Korbelya do dôchodku a namiesto neho bol povolaný piaristický učiteľ Peter 

Nagy. Ako najlepšie riešenie tejto ťažkej situácie bolo prenechanie vedenia školy piaristom. Tí boli známi ako 

usilovní i uznávaní učitelia a nimi vedené gymnázium v Pešti malo veľmi dobrú povesť. Rada vybrala za nového 

riaditeľa peštianského gymnázia piaristu Glycéria Špánika. Preto 3. februára 1832 dorazil do Pešti a 6. februára 

prevzal vedenie školy. S gymnáziom bola spojená aj základná škola, tak Špánik riadil aj ju. Časť školy prerobil 

na rádový dom a tu umiestnili aj učiteľov. Gymnázium bolo súčasťou univerzity, jeho piatou fakultou. (Papp, 

1942, s. 47) 18. októbra 1832 sa konala slávnostná inaugurácia, na ktorej G. Špánik predniesol dlhú reč 

v latinčine, v ktorej opisoval spôsoby správnej výchovy. Vyzdvihol aj niektoré dôležité zásady výchovy, keď 

hovoril: „Kto popiera, že máme ťažkú úlohu? Vychovávať detí, to je ako sa znova stať deťmi? To je správna 

práca, tu sú potrební skúsení majstri!  Duše detí sú veľmi odlišné, na jedného treba prísne, na druhého milým 

slovom, udržíme ich na správnej ceste, ale pri tom musím dávať pozor aj na to, aby prísnosť nebola drzá, aby sa 

milé slová nepremenili na nedisciplinovanosť a nezodpovednosť a aby z jedného nevznikla nenávisť a z druhého 

pohŕdanie.“ (Papp, 1942, s. 48) 

 Tiež v mene učiteľského zboru sľúbil, že splnia očakávania všetkých a mladíkov nadšenými slovami 

povzbudzoval na plnenie svojich úloh a dodržiavanie disciplíny. 

 Špániková usilovnosť a pracovitosť priniesla do života školy nové impulzy. Pri vedení školy spájal 

prísnosť s dobrotou a v celej škole bolo cítiť ducha rádu piaristov. Jeho ťažkú prácu vykonával s veľkou 

pozornosťou a s múdrou striedmosťou. Počas toho sa stal aj rektorom rádového domu v Budíne a kapitula ho 

zvolila za asistenta provinciála. Túto funkciu vykonával nasledujúcich jedenásť rokov (1833 - 1844). (Léh, 1998, 

s. 350) 

Počas výkonu týchto úradov, približne vo veku 52 - 54 rokov, mu tlačou vyšlo dielo Doctrina Educationis, quam 

compendio exhibet (1835).  

 M. G. Špánik bol sebavedomým učiteľom, ktorý bol hrdý na svoju prácu. Cítil, že robí veľkú službu pre 

Uhorsko a že kladie základy krajšej budúcnosti. Zároveň sa vyznačoval jednoduchosťou a skromnosťou. Popri 

vykonávaní všetkých funkcií, tieto hodnosti nepoužíval, podpisoval sa len ako kňaz zbožných škôl a učiteľ 
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histórie alebo: Glycerius Spányik e Scholis Piis. Učiteľstvo bral ako umeleckú prácu. Ako učiteľ sa vyznačoval 

dôkladnosťou, ráznosťou a vedomosťami. Tieto vlastnosti sa prejavovali aj v jeho vedeckej činnosti. Zachované 

zdroje ho opisujú ako veľmi usilovného v tvorivej práci. (Papp, 1942, s. 53) 

 Špánik bol uznávaným pedagógom, o čom svedčí aj fakt, že v r. 1839 sa stal tretím asesorom školského 

odboru študijnej komisie. (Léh, 1998, s. 350) V tejto pozícii bol expertom na stredné školy a stal sa členom 

centrálneho výboru cenzúry. (Glycér Spányik, 2010) 

 V r. 1845 v maďarčine vyšiel pod názvom Magyarország oknyomozó történet preklad jeho diela Historia 

pragmatica regni Hungariae, (Mészáros, 2012) 

 Špánik bol šestnásť rokov riaditeľom gymnázia v Budíne. Posledné mesiace svojho života bol ešte 

po druhýkrát asistentom provinciála. Michal Glycér Špánik, rehoľným menom od sv. Bartolomeja, zomrel 

28. novembra 1850. 

 

Historická tvorba a príležitostné reči 

 

 Prvým a zároveň doteraz najznámejším dielom Michala Glycera Špánika je Compendium Historiae 

regni Hungariae. Ide o učebnicu histórie určenú pre študentov gymnázia, vo dvoch zväzkoch. Prvý zväzok je 

o histórii Uhorska do smrti kráľa Ľudovíta II., teda do Moháčskej bitky, a druhý opisuje históriu od Ferdinanda I. 

Habsburského, cez Habsburských panovníkov až po vlastnú dobu autora. Táto kniha bola počas doby dvadsať 

päť rokov šesťkrát vydaná, navyše po piatom vydaní bola veľká maďarizácia a kvôli tomu bola preložená do 

maďarčiny a v tomto jazyku medzi rokmi 1832 - 1843 vyšli ďalšie tri vydania. Za jej popularitou stojí 

jednoduchá štruktúra a jej stručnosť (dva zväzky 260 strán). Kapitoly sú krátke a prehľadné. 

 Z tohto svojho prvého diela vychádzal G. Špánik pri vytvorení väčšej a dôležitejšej práce: História 

pragmatica regni Hungariae compendio proposita. Má rozsah okolo 600 strán. Tiež mala veľký úspech, čo 

dokumentuje fakt, že v latinčine bola takisto šesťkrát vydaná a v r. 1845 vyšla jej maďarská verzia. Na jej 

začiatku je krátky popis - čo je história, načo nám slúži, aké sú jej zdroje a pomocné vedy. Ďalšia kapitola je 

o uhorskej histórii a o skúmaní histórie podľa podobných hľadísk. Opisuje tu zdroje uhorskej histórie, ale 

neuspokojuje sa len s ich vymenovaním či opisom, ale pridáva aj ich hodnotenie z hľadiska využiteľnosti. 

Osobitne uvádza tie zdroje, z ktorých aj on sám čerpal. Je ich obrovské množstvo. Dozvedáme sa, že pri písaní 

tejto knihy použil: 1. zahraničné a domáce kroniky, životopisy a monografie, 2. domácu literatúru - medzi nimi 

diela Cornidesa, Praya a Katonu; 3. vzácne dokumenty: diplomy, zákony, mierové zmluvy, politické príkazy, 

správy, správy z národnej rady, 4. miestne monografie, 5. cestopisy, denníky, 6. historické a zemepisné lexikóny, 

7. práce o dejinách cirkvi, 8. diela histórie maďarskej literatúry, 9. zemepisnú genealógiu, heraldické, štatistické 

a právnické práce. 

 V tejto knihe všetko opisuje dôkladne, ale zároveň prehľadne a pochopiteľne. Dielo nie je preplnené 

údajmi, ale ide o pragmatické skúmanie. Sledoval pri tom cieľ naučiť ľudí vidieť históriu správne. Zastával 

názor, že o histórii treba rozmýšľať, hľadať správne príčiny udalostí, úmysel konania ľudí, ale aj hodnotiť na čo 

môžeme byť hrdí a čo bolo nesprávne, nehumánne. Máme hľadať súvislosti medzi starými a dnešnými 

udalosťami a zamýšľať sa, aký príklad si z toho môžeme zobrať do dnešnej doby.  

 Podobne ako prvá kniha, aj táto je prehľadná a má jednoduchú štruktúru. Udalosti sú spojené s presnými 

dátumami a pri kráľoch je uvedené aj to, koľko rokov vládli a akí sú v poradí. To isté autor uplatňuje aj pri 

udalostiach, čím čitateľa donúti porovnávať dĺžku udalostí, napr. vojen. Po politickej histórii pri každom kráľovi 

napísal kapitolu o tom: ako vládli, aké zákony schválili a aká bola v tej dobe inteligencia. Stále pripomína aj 

velikánov doby. (Papp, 1942, s. 51 - 53) 

 Špánikovi vyšli tlačou v latinčine aj jeho príležitostné reči. Najznámajšie sú: Reč na Bollovú spomienku 

a Reč pri prevzatí gymnázia v Budíne. Sú veľmi sofistikované a efektívné. Je v nich vidieť, že veľmi dobre 

poznal reči Cicera, ktorý podľa všetkého bol jeho vzorom. Špánik svoje reči vypracovával s najväčšou 

starostlivosťou a bral do úvahy všetky zákony rétoriky - efekty, dôraz, vyzdvihnutie koncepcií, umenie 

presvedčenia, používanie vhodných tónov s vhodnými myšlienkami. Nie len štruktúra jeho rečí je fantastická, ale 

aj ich obsah ide zo srdca. (Papp, 1942, s. 51) 

 

Doctrina Educationis  

 

 Doctrina Educationis, quam compendio exhibet (Náuka o výchove) vyšla v tom istom roku ako 

Herbartovo dielo Náčrt prednášok z pedagogiky (1835). V tej dobe sa školstvo v Uhorsku riadilo princípmi 

prijatými v tzv. druhom Ratiu educationis v r. 1806. 

 Dielo Doctrina Educationis je rozdelené na dve časti, ktoré zodpovedajú rozdeleniu náuky o výchove na 

formálnu (teoretickú) a materiálnu (praktickú), teda na náuku o výchove v pravom slova zmysle a na náuku 

o vyučovaní - didaktiku. 

 Úvod Introductio in Doctrina Educationis (Úvod do Náuky o výchove; s. 1 - 19) začína myšlienkami, že 

každý človek bol vystrojený rôznymi talentami, ktoré ak majú byť účinné, musia byť prebudené 
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a zušľachťované. Následne vysvetľuje, že ak je toto zušľachťovanie úmyselné, nazýva sa výchova. Špánik sa 

v ďalších štyroch častiach venuje charakteristike dobrého vychovávateľa, ktorý má podľa neho mať výnimočné 

vlastnosti. Medzi požiadavky po telesnej stránke zaradil: zdravé zmysly, pevné zdravie, čistú a zreteľnú 

výslovnosť i primeranú stavbu tela. Po rozumovej stránke od správneho vychovávateľa vyžaduje prezieravosť, 

zdravý úsudok, dostatočné vedomosti i spôsobilosť zmeniť učenosť na prax. Má sa vyznačovať aj vlastnosťami 

vôle, ku ktorým začlenil: bázeň pred Bohom, lásku k povinnostiam a k žiakom, svedomitosť, nadšenie pre prácu, 

slušnosť, starostlivosť o seba, skromnosť, rozvážnosť i silného a vznešeného ducha, rozumnosť vo výkone úradu 

a dôstojnosť. Už na týchto prvých stranách vidieť Špánikov zmysel pre poriadok a systematickosť. Zaujalo nás, 

že hneď v úvodnej časti vyslovil požiadavky na osobnosť vychovávateľa, učiteľa, až následne ho chce poučiť, 

ako rozvýjať u detí vlohy, výchovne na ne pôsobiť a následne prechádza k vysvetleniu teórie vyučovania.   

 Prvá časť diela má názov Doctrina Educationis Formalis (Formálna či teoretická náuka o výchove), 

pozostáva z dvoch sekcií a opisuje základné normy. Prvá sekcia (Generale Educationis Regulae; Všeobecné 

pravidlá výchovy; s. 19 - 33) hovorí o schopnostiach, ktoré treba u detí rozvíjať a zdôrazňuje, že ich 

zušľachťovanie má byť všeobecné, harmonické, účelné, v súlade s prírodou, primerané, ustavičné a postupné. 

Autor G. Špánik už na začiatku tejto časti zdôrazňuje, že výchova má byť prispôsobená každému jednotlivcovi, 

že má začať v skorom veku, ale zároveň má byť prispôsobená vývojovému obdobiu dieťaťa a uskutočňovať sa 

postupne. Následne píše, že toto zušľachťovanie schopností prebieha troma spôsobmi: po prvé ustavičným 

cvičením, po druhé primeraným zamestnaním a krotenou neškodnou zábavou a v treťom rade bázňou voči Bohu. 

Vychádzajúc zo Svätého písma píše: „Počiatkom múdrosti je bázeň k Bohu. Kniha prísloví 9, 10.“ (Spányik, 

1835, s. 27)   

 Druhá sekcia nesie názov Specialis Doctrina Educationis (Osobitná náuka o výchove; s. 34 - 198). 

V prvej hlave hovorí o rozvíjaní tela a autor osobitne akcentuje telocvik. Starostlivosť o telo má začať od prvého 

počiatku a dáva ju na starosť rodičom dieťaťa. V tejto časti spomína aj otužovanie, ktoré vidí ako spôsob 

predchádzania chorobám. 

 Druhá hlava je venovaná zušľachťovaniu intelektu a zmyslov. Vrámci nich veľkú pozornosť venuje 

rozumu a vyzdvihuje reč a schopnosť rozprávať.  

 Odsudzuje takých rodičov, ktorí chcú mať zo svojich detí príliš skoro tzv. „zázračné deti“, ktoré všetko 

vedia. „Je to síce pravda, že inteligenciu a duševné schopnosti možno kultivovať, ale nie v rannom veku a ani nie 

prehnane. Obe tieto veci môžu spôsobiť problémy. Netreba nič začať príliš skoro! Aj telesný aj duševný vývin 

má svoje prírodné pravidlá, ktoré nemôžeme náhliť. Príroda sa v prvých rokoch zaoberá telesnou silou, práve 

preto, tí ktorí v tomto veku skúsia vyvíjať, kultivovať inteligenciu, tí zničia svoje telo. Stále musíme poznať, kde 

máme svoje hranice. Presne, ako keď príliš veľa jeme, to škodí nášmu organizmu, takisto keď sa veľa učíme, 

škodíme našim zmyslom. Príde telesná a intelektuálna otupenosť“ (Spányik, 1835, s. 101. Preklad podľa Papp, 

1942, s. 50) 

 Piaristi už od svojho vzniku (v 17. stor.) vo svojich školách uplatňovali zásadu primeranosti. Rozumový 

rozvoj a spôsob podávania informácií dávali do súladu s biologickým vývojom žiakov a s rastom ich 

rozumového vnímania. Tiež sa snažili časovo nezaťažovať študentov. Špánik tieto princípy zdôrazňuje v tomto  

svojom diele.  

 V tretej hlave hovorí o zušľachťovaní citov, ktoré treba rozvíjať a rovnako, ako aj predtým spomenuté 

telo a intelekt, zdokonaľovať už od detstva. Zároveň stále zdôrazňuje tak veľmi dôležitú myšlienku, aktuálnu 

zvlášť v dnešnej dobe, aby vychovávateľ naučil svojich študentov aj sebavýchove. Musí ich naučiť, ako môžu 

zdokonaľovať svoju dušu a inteligenciu aj potom, keď odídu zo školy a ako a kde môžu zohnať výukové látky.  

 V druhom článku tejto tretej hlavy hovorí o postupe pestovania citov a pri tom city rozdeľuje na city 

vzťahujúce sa na vonkajší stav, súcitné, pocitové, vzťahujúce sa na intelekt, morálne a duchovné.  

 V štvrtej hlave autor jasne hovorí, že najväčšiu starostlivosť má vychovávateľ venovať zmene morálneho 

citu. (Spányik, 1835, s. 182) 

 G. Špánik hovorí aj o trestoch, v súlade s dobou schvaľuje používanie telesných trestov. V tej súvislosti 

v štvrtej hlave v paragrafe 22 hovorí, že hlavne v skorších dobách učitelia deti často trestali. Použitie trestov 

nevylučuje, píše, že v určitých prípadoch je to nevyhnutné, ale zároveň pridáva, že ich účinok je závislý od toho, 

kedy ktoré tresty a akým spôsobom sú využívané. (Spányik, 1835, s. 183 - 185) Považujeme za dôležité 

pripomenúť, že piaristi sa od dávna vyznačovali humánnym prístupom a miernosťou v telesných trestoch. 

V porovnaní s inými školami boli telesné tresty na ich školách podstatne obmedzené, ale aj tam sa využívali 

hlavne pri ťažkých priestupkoch. Za vhodnejší spôsob nápravy previnilcov piaristi považovali napomínanie, 

povzbudzovanie, rady, nabádanie k modlitbe a pristúpenie k sviati zmierenia.   

 Druhá časť diela Doctrina Educationis nesie názov Doctrina Educationis Materialis, seu Didactica, čiže 

Materiálna, či skôr Praktická náuka o výchove alebo Didaktika (s. 198 - 242). Špánik pojem didaktika 

vysvetľuje ako všeobecné princípy praktického zušľachťovania („Generelia haec culturae materialis principia 

Didacticae nomine“ (Spányik, 1835, s. 199)) a hneď dopĺňa, že ich použitie na jednotlivé predmety alebo 

praktiky vytvára metodiku. (Spányik, 1835, s. 199) Pod zušľachťovaním rozumie vzdelávanie, vyučovanie 

(institutionis), pričom na základe ďalšie obsahu je zrejmé, že má na mysli školské vyučovanie. 
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 Autor diela uvádza, že sa bude zaoberať didaktikou, keďže chce hovoriť v prvom rade o tých veciach, 

ktorým sa treba vyhýbať v praktickom zušľachťovaní, v druhom rade akým spôsobom majú byť vyučované, 

v treťom rade akým spôsobom sa majú chyby liečiť. Vo štvrtom rade akým spôsobom má byť chovanec riadený, 

aby toto zušľachťovanie zväčšovalo jeho znalosti. (Spányik, 1835, s. 199).  

 Táto časť sa delí na štyri hlavy a tie pozostávajú už len z paragrafov, teda podnadpisov i krátkych 

podkapitol textu.  

 Na začiatku tejto druhej časti - hlava 1 Quae sint vitanda in cultura Materiali (Čomu sa treba vyhýbať v 

praktickom zušľachťovaní; s. 198 - 206), v paragrafe 1 Haec Educationis pars est magni momenti (Táto časť 

výchovy má veľký význam), hovorí o cieli výchovy (educationis), ktorým podľa neho má byť nie len upevňovanie 

prebudených schopností, ale aj vzdelávanie intelektu chovanca takými znalosťami, ktoré ho robia užitočného 

občianskej spoločnosti. (Spányik, 1835, sl 198 - 199)  

 Cieľom praktického (materiálneho) zušľachťovania, teda vyučovania je, aby „chovanec tie poznatky a tú 

zručnosť získaval pre seba, ktoré sú na dosiahnutie dokonalosti nevyhnutné alebo určite užitočné“. (Spanyik, 

1835, s. 199) 

 Špánik sa venuje aj otázke nepravdivých odpovedí vychovávateľov a rodičov na detské otázky 

o fungovaní rôznych zákonitostí. Zdôrazňuje, že detí treba učiť len pravdu, lebo keď zistia, že učitelia alebo 

rodičia klamali v maličkostiach, neskôr im nebudú veriť ani v náboženskej pravde. „Načo je múdry 

vychovávateľ, keď nemôže ani pravdu hovoriť alebo nechce - radšej nech povie deťom, že teraz to nepovie, 

alebo, že to deti nepochopia“. (Spányik, 1835, s. 199) 

 Ďalej v tejto súvislosti píše: „V tejto oblasti nemôže učiteľ urobiť žiadnu chybu, ale musí aj na to dávať 

pozor, aby vychovávatelia alebo služobníctvo taktiež neklamali deťom a nezaplnili ich hlavy hlúposťami“ 

(Spányik, 1835, s. 200) 

 Druhá hlava s názvom Quomodo instituenda cultura Materialis (Akým spôsobom treba vystavať 

materiálne zušľachťovanie; s. 206 - 233) hovorí o spôsobe, postupe, metódach, formách vyučovania a 

pravidlách, ktoré pri tom treba dodržiavať. Špánik tu s celou určitosťou odsúdil používanie mnemotechnických 

pomôcok, teda slov na pripomenutie. Tie boli v tomto období využívané s veľkou radosťou a často sa s nimi aj 

preháňalo. Ich nevýhodou bolo, že ťažšie si bolo zapamätať slovo na pripomenutie, ako vlastný predmet. Špánik 

ich zavrhuje a vysvetľuje, že táto metóda nepomôže vyvíjať zmysel a duševnú kultúru. Namiesto toho ponúka 

pomôcky, ktoré zamestnajú aj iné schopnosti, takými sú: kontexty, zobrazovanie s obrazmi, príklady, metafory 

alebo napísanie komplikovaných myšlienok.  

 Pri postupe vyučovania hovorí o tom, že správny postup vyučovania spája v sebe praktiky, poradie a čas, 

ktorý treba žiakovi venovať, tiež, že metóda musí byť prispôsobená obsahu, povahe činností a cieľu. Pri 

dosahovaní cieľa pomáhajú učiteľovi určité pravidlá, z ktorých nás zaujal paragraf s názvom: Aj o to sa treba 

starať, aby ovocie vyučovania bolo trvácne. Okrem zásady trvácnosti, hovorí aj o zásade aktivity a primeranosti 

obsahu náuky schopnostiam žiakov. Pri formách učenia spomína erotematiku (Erotematica), teda otázkovú 

metódu, pri ktorej sa odpovede žiakov navodzujú účelovými otázkami, i syntetiku (Synthetica), čiže metódu 

súhrnov. Túto druhú hlavu končí časťou v ktorej hovorí o tom, že verejné vyučovanie má byť uprednostňované 

pred súkromným.  

 Tretia, pomerne krátka, hlava (Ratio medendi vitiis animi respectu culturae externae; Spôsob liečenia 

chýb ducha s ohľadom na vonkajšie zušľachťovanie; s. 234 - 239) je o spôsoboch liečenia chýb ducha, teda ako 

má byť žiak usmerňovaný, ak učiteľ spozná, že má nedostatočné vedomosti, ak má neúplné predstavy o veciach, 

ak nepozná pravdu, alebo ak mu chýbajú potrebné zručnosti. 

 Posledná najkratšia štvrtá hlava má názov Quomodo instituendus alumnus, ut ex Educatione egressus, 

cognitiones suas augeat, teda Akým spôsobom má byť žiak vyučovaný, aby potom, čo vyšiel z procesu výchovy, 

zväčšoval svoje znalosti (s. 240 - 242). Autor tu apeluje na vychovávateľov, že je ich povinnosťou oznámiť 

chovancom prostriedky, ktorými majú zveľaďovať svoje znalosti potom, čo vyšli z procesu školského 

vyučovania. Tak v závere diela hovorí o potrebe sebavýchovy a sebavzdelávania.  

 Kniha má 251 strán, je delená na dve časti, tie na odseky, hlavy. Jednotlivé hlavy tvoria krátke časti textu, 

ktorých obsah vystihujú príslušné podnadpisy vo forme paragrafov.  

 V diele je veľa príkladov z dejín školstva, hlavne z výchovy u starovekých Grékov, Rimanov a Peržanov. 

Je to teoretická práca, ktorá mala slúžiť aj ako učebnica pre budúcich učiteľov. Podľa L. Pappa (1942, s. 51) sa 

číta veľmi dobre, lebo ma jednoduchú štruktúru a je napísané peknou latinčinou. Cítiť v nej striedmosť piaristov, 

ktorá chráni od extrémov. V Glycérovi Špánikovi tak vidíme nie len odborníka, ale aj spisovateľa. Jeho 

teoretické pedagogické dielo bolo podložené mnohoročnými skúsenosťami a praxou učiteľa v ľudovej školy, 

gymnázia a lýcea.  

 

Záver 

 

 Dielo Doctrina Educationis, ako aj celá spisba Michala Glycera Špánika, sú erudované, založené na 

rozsiahlom štúdiu a dlhodobej práci. Táto pedagogická publikácia bola tvorené ako odborná kniha pre učiteľov 
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a zároveň učebnica pre študentov, z ktorých sa stanú učitelia. Tomuto zámeru plne zodpovedá jej štruktúra. Je 

rozdelená na dve časti, ktoré sú venované dvom zložkám výchovno-vzdelávacieho procesu, výchove v pravom 

slova zmysle a vzdelávaniu, ktoré sú tu v rovnováhe. V časti o výchove autor venuje pomerne veľký priestor 

rozvoju citov, presnejšie zušľachťovaniu schopnosti cítenia. Dôraz je kladený na rozvoj emocionálneho života 

dieťaťa, ktorý je v súčasnosti veľmi aktuálny. Podľa nášho názoru dielo môže byť inšpiráciou pre dnešok aj v 

otázke rozvíjania morálnych hodnôt. Autor však nezabúda ani na ďalšie hodnoty výchovy, pomerne rovnocenne 

sa venuje zušľachťovaniu detí po telesnej i intelektuálnej stránke. 

 Z oblasti vzdelávania, presnejšie všeobecnej didaktiky v tejto knihe nájdeme poznatky a názory 

o postupe, metódach, formách vyučovania i o zásadách, ktoré pri tom treba dodržiavať. Na vtedajšiu dobu je 

zaujímavé odporúčanie autora, že metódy vyučovania majú byť prispôsobené cieľu, obsahu učiva, povahe 

predmetu a času, ktorý treba žiakovi venovať. Na viacerých miestach je zvlášť zdôrazňovaná zásada 

primeranosti, trvácnosti a aktivity. Z diela dýcha potreba viesť chovancov k sebavýchove a sebavzdelávaniu, aby 

aj po ukončení školského vzdelávania vedeli svoje poznatky a schopnosti rozširovať a zušľachťovať. Pri 

globálnom pohľade na dielo vysvitá, ako by vtedy, pred sto sedemdesiatimi siedmimi rokmi M. G. Špánik vedel 

to, čo je známe v súčasnosti, dnešnými slovami povedané, že dobre rozvinutá emocionálna inteligencia vytvára 

predpoklady pre zvládnutie procesu sebavýchovy.  

 



64 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

 

GREGOR, Vladimír. 2000. Špánik. In Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, s.  

1342 – 1343. ISBN 80-7114-300-6. 

MÉSZÁROS, István. 2012. Spányik. In Magyar kalolikus lexicon  [online]. [citované 26.11.2012]. Dostupné na:  

<http://lexikon.katolikus.hu/S/Spányik.html>. 

PAPP, László. 1942. Spányik Glicér : 1781-1850. In Magyar Piaristák a XIX. és XX. században : Életrajzi  

vázlatok. Budapest : A szent István-Társulat kiadása, s. 45 - 53. 

Spányik Glycér [online]. Aktualizácia: 2010-01-01. [citované 2012-11-26]. Dostupné na: <http://www.tor 

tenelemtanitas.hu/2010/01/spanyik-glicer-1781–1850/>. 

LÉH, István. 1998. Spányik. In Catalogus religiosorum provinciae hungariae ordinis Scholarum piarum : 1666  

- 1997. Budapest : Magyar Piarista Tartományfőnökség, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia 

Munkaközösség, 350 s. ISBN 963 8472 29 4. 

SPÁNYIK, Glycerius. 1835. Doctrina Educationis, quam compendio exhibet. Budae : Typis Regiae scientiarum  

universitatis Hungaricae, 251 s.  

 


