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VYSOKOŠKOLSKÁ  PRÍPRAVA  NA RÁZCESTÍ........ 

 

 

NADEŽDA KRAJČOVÁ 
 

 

Anotácia: Vysoké nároky na vzdelaného jedinca sú úzko späté s aktuálnymi potrebami spoločnosti. Koncepcia 

ďalšieho rozvoja vysokého školstva upozorňuje na nevyhnutnú potrebu  kvalitnej  edukačnej a vedeckej činnosti  

vysokoškolského  vzdelávania. Tieto očakávania sú uskutočniteľné len vtedy, ak  sme schopní na vysokých 

školách vytvoriť podmienky pre kvalitnú pedagogickú a výskumnú  činnosť. 
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Abstract: High requirements put on the educated persons are closely connected to the current needs of society. 

The conception of further (continuous) development of the higher education points out to the necessary need of 

good quality educational and scientific activity of the university education. Those expectations can be realised 

only in the case if we are able and ready to create conditions for pedagogic and scientific activity of high quality. 
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Žijeme dobu, ktorá silne poznačila všetky oblasti  spoločenského života. Stali sme sa otrokmi peňazí a ich 

mamon nás núti konať proti tradíciám vzdelanosti. Človek  európskej civilizácie historicky  stáročiami  overoval  

skutočnosť, že kultúra a vzdelanosť nesmú byť opomínané,  inak povedané „v závoze“. Duchovné hodnoty, 

predovšetkým  morálka a mravnosť, sebauvedomenie a sebavyjadrenia prostredníctvom práce, tvorivej činnosti, 

intelektuálneho rozvoja, to všetko napomáha ľudstvu,  aby  nestrácalo  nádej na prežitie (Kučerová, 1996). 

Blahobyt, po ktorom tak intenzívne túžime, môže byť, ako už neraz v minulosti, začiatkom konca vyspelej 

spoločnosti, práve ten blahobyt, ktorý je veľkou,  ale  pre väčšinu ľudstva  nesplniteľnou víziou spoločenských 

ašpirácií.  

Priepastne  spoločenské rozdiely  v živote jednotlivcov ukazujú, že kríza spoločenská, prírodná a kultúrna 

sa stáva súčasťou každodenného života človeka. Zdá sa, že práve vzdelanie, tento asi  najvýznamnejší 

spoločenský proces,  by mohol  napomôcť hľadaniu ciest z aktuálnej rozporuplnosti súčasnej doby. Opak je však 

pravdou. Školstvo tiež bolestne  zasiahla kríza. Vízia peňazí a paradoxne i rýchleho zisku (aj keď procesy 

vzdelávania neboli nikdy v histórii finančne zaujímavé)  sa dostávajú  do edukačného prostredia  a sú často aj   

preferované.  

Máme veľa vysokých škôl, dokonca i veľa uchádzačov o štúdium, pre ktorých je vzdelanie naozaj 

významným cieľom života. Byť múdrym, úspešným a potrebným nielen pre blízkych, ale aj iných, teda pre 

spoločnosť.  Ale stáva sa, že mnohí volia dráhu vysokoškolského štúdia  len preto, aby  nejako preklenuli 

obdobie  nezamestnanosti po absolvovaní strednej školy. Sú to  zväčša uchádzači   s menšími ašpiráciami pre 

vysokoškolské vzdelávanie. Máme teda relatívne veľa študentov, ale paradoxne, nie všetci  z nich budú budúcou 

intelektuálnou elitou spoločnosti, ktorá bude ovplyvňovať náš  spoločenský  rozvoj  a dokonca bude  jeho 

hnacím  motorom.  Je pravdepodobné, že i z týchto mladých a úspešných študentov nie všetci budú „ našimi“. 

Dôvodov je iste veľa, ale  ten najhlavnejší je, že mnohí vzdelaní mladí ľudia(  zväčša i veľmi snaživí) viac túžia 

žiť a pracovať mimo našej vlasti, teda Slovenska, lebo sú presvedčení, že inde bude ich práca honorovaná lepšie 

a umožní im tak lepší ekonomický a spoločenský status.      

V čom vidím  najväčšie problémy súčasného vysokého školstva? Vo všetkých dokumentoch, aj 

politických, sa prezentuje názor,  že  základným poslaním vysokých  škôl,  ako  najvyššej vzdelávacej  

ustanovizne, je  vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, v konkrétnom študijnom odbore prostredníctvom 

výskumu a vývoja (Koncepcia..., 2002). A tak sa  od  vysokej školy  očakáva   predovšetkým  kvalitná  edukačná 

a vedecká  činnosť. Súčasne ak máme hovoriť o kvalitnom školstve, musíme akcentovať koncepčnosť systému 

vysokoškolského vzdelávania. Vysoké školy ako   garant vysokoškolského vzdelávania by mali napĺňať 

očakávania spoločnosti, ale i jednotlivca – jedinečnosť a efektívnosť. Spoločenské reformy, ktoré sa postupne 

v posledných rokoch realizovali, si stanovili  tieto ciele  a   v školstve to nemôže byť inak. Na pôde vysokej 

školy   musí byť vytvorené  prostredie pre zdravú súťaživosť a diferencovanosť, orientáciu na kvalitu, výkonnosť 

a zodpovednosť voči spoločnosti i snaha o vytvorenie podmienok, ktoré by umožnili  slovenským vysokým 

školám obstáť v medzinárodnej konkurencii. 

Vysoké školstvo má  byť dlhodobo orientované na relevantnosť, t.j. vysokú miera súladu medzi 

očakávaniami spoločnosti a tým, čo vysoké školstvo spoločnosti poskytuje. Skutočnosť dokazuje, že tomu tak 

nie je. V Návrhu  koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie bolo  
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formulovaných šesť silných stránok vysokého školstva (Koncepcia, 2002): reálna autonómia vysokých škôl a 

akademické slobody, študentský potenciál, veľa zanietených ľudí ochotných a schopných rozvíjať 

vysokoškolské vzdelávanie, dobré uplatnenie absolventov vysokých škôl na domácom i zahraničnom trhu 

práce,  nízky počet dlhodobo nezamestnaných absolventov vysokých škôl, schopnosť zapojiť sa do 

medzinárodnej spolupráce a veľký potenciál vo vede a  v ďalších oblastiach  spoločnosti. Slabých stránok  

podľa tejto správy bolo 20. Žiaľ, mnohé z nich sa nám za uplynulých  10 rokov nepodarilo odstrániť. Uvediem 

iba niektoré: napr. chýbajúca dlhodobá  koncepcia vysokého školstva, vymedzenie    poslania jednotlivých 

vysokých škôl, nedostatočná orientácia na potreby študenta i spoločnosti, rezervy v nedokonalej legislatíve,  

nedostatočná diverzifikácia študijných programov  a naďalej pretrváva už aj tak  dlhodobo finančné 

poddimenzovanie vysokých škôl. V tejto oblasti máme, nazdávam sa,  ešte väčší problém ako pred rokmi. Zvlášť 

výrazne je to vo vzťahu k vede na pôde vysokoškolských ustanovizní.   

V Koncepcii ďalšieho rozvoja vysokého školstva (Koncepcia..., 2002) sa konštatoval  rozpad 

personálneho zabezpečenia vysokých škôl, prestárlosť  vysokoškolských učiteľov a nedostatok kvalitných 

mladých pracovníkov. V kontexte so starnutím vysokoškolských pedagógov sa problém ešte zvýraznil.  Vek 

učiteľa  pre garantovanie študijných programov sa predlžil až do  70-tky.  Aktuálne je ohrozená budúcnosť 

vysokých škôl  v kontexte s novými akreditačnými pravidlami, podmienkami.  Stále pretrváva  neefektívny 

spôsob prijímacieho konania na vysoké školy. Zároveň sa  v tomto dokumente  konštatuje, že najväčší problém 

je   morálny úpadok spoločnosti a jeho dopad na vysoké školstvo. Absencia mechanizmov umožňujúcich 

vyhodnocovať a prezentovať zodpovednosť vysokých škôl voči spoločnosti, postupujúci trend znižovania 

kvality vzdelávacieho procesu a výskumnej činnosti badateľný v súvislosti so zhoršujúcimi sa podmienkami pre 

prácu na vysokých školách, zvyšovanie počtu študentov vysokých škôl zreteľné v posledných 10 rokoch atď. 

Uvedený výpočet slabých stránok súčasného vysokoškolského systému na Slovensku bol vtedy konštatovaný 

ako  alarmujúci a zároveň akcentujúci  nevyhnutnosť pristúpiť k zásadnej reforme tohto systému.  

Uplynulo viac ako  12 rokov od prijatia koncepcie a veľa sa na vysokých školách zmenilo. Predovšetkým máme 

viac vysokých škôl. Kým v júli 2000 pôsobilo na Slovensku 21 štátnych vysokých škôl a dve neštátne vysoké 

školy, 

 v akademickom roku 2012/2013 poskytuje vysokoškolského vzdelávanie 20 verejných vysokých škôl, tri štátne 

vysoké školy, ale aj  13 súkromných vysokých škôl a dve zahraničné vysoké školy so sídlom v Českej republike.  

Aktuálne  sa  akcentuje  potreba kvalitného  vzdelania. Dokumenty týkajúce sa vysokého školstva  

naďalej uvádzajú (Správa..., 2004, Správa..., 2012), že  hlavným poslaním vysokého školstva je rozvíjať 

harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k trvalo udržateľnému 

rozvoju a zdokonaľovaniu spoločnosti ako celku. Toto náročné  poslanie  je možné splniť len vtedy, ak 

v prostredí vysokých škôl bude základnou požiadavkou etický prístup, vedecká dôslednosť, využívanie 

autonómie a akademických slobôd ako sústavy práv a povinností. V kontexte s tým aj  uvedomenie si 

zodpovednosti  vysokých škôl voči spoločnosti. Na akademickej pôde  preto  nesmie absentovať nezávislé 

vyjadrovanie sa k etickým, kultúrnym a spoločenským problémom  ani  analýza vynárajúcich sa spoločenských, 

ekonomických, kultúrnych problémov. Priam tragické by bolo, ak by akademická pôda  neslúžila na rozvíjanie 

univerzálnych hodnôt ľudstva,  ako sú pravda, vzájomný rešpekt  a úcta.   

Vysoké školy si kladú  cieľ pripravovať  vzdelaného, vysoko odborne pripraveného jedinca, 

rozhľadeného, tvorivého, pracovitého so schopnosťami neustále na sebe pracovať.  Zároveň jedinca s atribútmi   

etického,  slobodného, teda takého,  ktorý pozná svoje hranice, slobodu, ale i múdrosť  poznania  nevyhnutnosti. 

Je tiež nepopierateľné,  že na druhej strane  vysokoškolské vzdelanie umožňuje človeku pocit sebarealizácie, 

vytvára  výhody  exkluzívnejšej  stratifikácie miesta v spoločnosti, vyššej miery  nezávislosti,  rozhodovania 

a zodpovednosti  nielen individuálnej, ale aj  spoločenskej.  Tieto očakávania sú uskutočniteľné len vtedy, ak  

sme schopní na vysokých školách vytvoriť podmienky pre takýto rozvoj osobnosti. Nevyhnutnou podmienkou 

v tomto smere  je  odstrániť z vysokých škôl  masovosť.  Prijímanie veľkého počtu študentov prináša  

komplikovanosť nielen  organizačnú, ale predovšetkým kvalitatívnu. Na vysokých  školách by mali naozaj 

študovať tí najšikovnejší, aby  odbor, ktorý  budú v budúcnosti prezentovať a rozvíjať,  bol stále kvalitnejší. 

Priemerne pripravení jedinci nedokážu rozvíjať svoj  odbor k nadpriemernosti, ani štát nebude  profitovať 

z priemerných jedincov.  

Množstvo  znamená  i to, že expandovala  tendencia  znižovať nároky na prijímanie študentov  a postupné  

pomalé,  ale viditeľné   znižovanie nárokov na týchto študentov. Znamená to, že šancu  študovať na univerzitách 

dostávajú    aj menej nadaní študenti a  menej pripravení absolventi stredných  škôl. Skutočnosť je  i taká, že 

máme v skupinách veľa študentov. A tak sme prestali s nimi diskutovať, pýtať sa na ich názor, presviedčať ich 

o istých pravidlách, ba  čo  viac,  aj  my  sami, teda učitelia,  sa  niekedy  podľa nich správať.  

Východisko by mohlo byť tiež  v legitímnej požiadavke  znižovať  počty  prijímaných. Väčší dôraz  klásť  

pri výbere uchádzačov  na selekciu a kvalitu  študentov. Problém je i v tom, že doteraz prijímame na veľkú  

väčšinu študijných programov  uchádzačov,  v súlade s tendenciami evidentnými na Slovensku, bez prijímacích 

skúšok,  a to  na základe výsledkov  zo stredných škôl. Z praxe  vieme, že  kvalita stredných škôl je rôznorodá. 

Dosiahnutý študijný priemer nie vždy odráža skutočnú úroveň vzdelania ani  pripravenosť na vysokoškolské 
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štúdium. Redukujú sa  počty priameho kontaktu  so študentmi. Celkom správne vysokoškolské štúdium má byť 

postavené na samostatnom štúdiu. Ale zorientovať , nadchnúť a diskutovať je nevyhnutnou potrebou úspešného 

štúdia  na vysokej škole. Problematické je aj to, že  obsah vzdelávania v jednotlivých odboroch nie vždy 

zodpovedá spoločenským potrebám. Bolestné je, že sme prestali  pripravovať a rozvíjať tie odbory, ktoré nutne 

naša spoločnosť potrebuje. Spoločenská prax nepotrebuje len lekárov, manažérov, právnikov, učiteľov.   

Na vysokých školách stále pretrváva  problém, ktorý   je žiaľ  problémom spoločnosti  -  mravný princíp. 

Bezbrehý individualizmus prezentovaný  absolutizáciou slobody jedinca, extrémna  materializácia  spoločnosti,  

komercionalizácia  kultúry, preferovanie  hedonistických pôžitkov, protirečivosť  prezentovaných hodnôt 

spôsobuje, že  hlavne  mladí ľudia strácajú orientáciu v tom, čo je dobré  a správne. Sú vystavení medializácii, 

ktorá často prezentuje kauzy svedčiace o nemorálnosti ako  o niečom  úplne všednom, dokonca 

akceptovateľnom, a tak sa v  našej civilizácii množia dezintegratívne procesy (Kučerová, 2013). Tradície, 

autorita vzdelanosti i snaha o slušnosť, vzájomnú  úctu  a ochotu spolupracovať  sa stávajú, v návale agresivity  

spojenej s konkurenčným často bezohľadným prostredím,  málo akceptovateľné, ba dokonca smiešne.  

Donedávna sme  akceptovali tézu, že  morálny rozvoj osobnosti  je už  v podmienkach vysokej školy 

neaktuálny  a že na vysokú školu už prichádza dospelý človek, poznajúci svoje ciele, možnosti a očakávania. Nie 

je tomu tak.  Rozkolísanosť  hodnôt spoločnosti  spôsobuje, že aj na vysokú školu prichádzajú študenti, pre 

ktorých  nie je charakteristická autonómia, teda   správanie sa  na základe zvnútornených spoločenských  hodnôt  

a mravnej kompetencie.  To je dôvod, pre ktorý  okrem rozvíjania  kognitívnej stránky osobnosti študenta 

vysokej školy máme paradoxne  povinnosť kultivovať aj  emotívnu-  mravnú  stránku.  Prostredie  VŠ už 

samotným svojím poslaním by malo byť  príkladom mravného vplyvu. Tu by sa  študenti  mali učiť, 

predovšetkým od nás pedagógov, čo znamená akceptovať, argumentovať, usudzovať, vecne a konštruktívne 

kritizovať, uvážene rozhodovať, robiť kompromisy, byť  zodpovedný  a tolerantný.  

Kultúrne podmienky, pozitívne hodnoty, vysoká odbornosť a vysoká  úroveň medziľudských vzťahov, to 

všetko by malo byť pre prostredie vysokej školy samozrejmé.  Len tak sa nám podarí vysokoškolskú prípravu 

z pomyselnej križovatky navigovať na správnu cestu, na cestu,  po ktorej by sme mohli úspešne a efektívne 

rozvíjať vzdelanosť v prospech jedinca a spoločnosti. 
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