
417 

 

OD DIDAKTIKY NORMATÍVNEJ  

K DIDAKTIKE PORADENSKEJ 

 

MARTIN SCHUBERT 
 

 

Anotácia: Autor v príspevku analyzuje a následne porovnáva hlavné prvky dvoch (andro) didaktických 

konceptov, konkrétne normatívnej a systemicko-konštruktivistickým pohľadom ovplyvnenej poradenskej 

didaktiky. Autor zdôvodňuje potrebu posunu paradigmy v teórii vzdelávania dospelých: od pôvodnej 

karteziánsko-newtonovskej k systemicko-konštruktivistickej. Napokon predkladá analýzu vybraných konceptov 

vyučovania, ktoré sa vo vzdelávaní dospelých často prelínajú a dopĺňajú.  

 

Kľúčové slová: androdidaktika, výučba, normatívna didaktika, poradenská didaktika, koncepty vyučovania.  

 

Abstract: In the report, the author analyses and subsequently compares main characteristics of the two 

(andro)didactic concepts, concretly the normative one and the enabling one influenced by the systemic-

constructivist point of view. The author justifies the need of a paradigm shift in an adult education theory: from 

the original Cartesian-Newtonian to the systemic-constructivist one. Finally, the author analyzes the chosen 

teaching concepts, that are in adult education often overlap and complement each other.  

 

Key words: androdidactics, process of education, normative didactics, enabling didactics, teaching concepts.  

 

Poznámka: Text je výstupom riešenia výstupnej úlohy VEGA MŠ č. 1/1208/12- „Integračné a diferenciačné 

trendy v tvorbe kurikula vo vzdelávaní dospelých“.   

 

Úvahy o (andro)didaktike  

 

Androdidaktika, resp. teória vzdelávania dospelých ako základná andragogická disciplína sa môže na 

prvý pohľad javiť ako celkom jednoznačný pojem. Jej predmet skúmania, výučba (ako synonymá sa používajú 

pojmy vyučovací proces, didaktický proces, učebný proces) zároveň predstavuje najdôležitejšiu zo všetkých 

činností vo vzdelávaní dospelých. Žiaľ, v súčasnom didaktickom diskurze ešte stále prevláda názor, že výučba je 

jednotou vyučovania a učenia sa, alebo že medzi vyučovaním a učením sa existuje lineárna závislosť. 

Domnievame sa, že tento názor je neudržateľný. Systemicko-konštruktivistický pohľad na výučbu naznačuje, že 

vyučovanie a učenie sa sú výrazom sebareferenčných, subjektívnych procesov rozvoja (vyučujúcich a učiacich 

sa). Procesy učenia sa sú vo svojej podstate vždy rekurzívne. To znamená, že nové vedomosti budujú na už 

existujúcich vedomostiach, porozumenie vyplýva z predošlého porozumenia, vidíme a počujeme to, čo vidíme 

a počujeme a učíme sa len v rámci našich možností. Hoci reč umožňuje štrukturálne spojenie medzi ľuďmi; hoci 

existujú „konsenzuálne oblasti“ medzi účastníkmi rozhovoru, zmysel, význam ani názor nemožno priamo 

sprostredkovať. Porozumieť musí každý sám.  

Pravda, celkom inak tomu bolo v 17. storočí, teda na začiatku vývoja didaktického myslenia, v ktorom 

významný medzník predstavuje prvá systematická didaktika (Didactica magma) J. A. Komenského (1592 – 

1670). Pre Komenského bola didaktika umením (ars) a zároveň vedeckým snažením o vysvetlenie podmienok 

vyučovania a učenia sa (scientia). V strede jej záujmu celkom jednoznačne stálo „umenie učiť“, ešte neiritované 

a nerelativizované pochybnosťami o oprávnenosti učebných obsahov a biografickou „svojhlavosťou“ (Voß, 

2005) subjektov učenia, či dokonca akýmikoľvek nechcenými vedľajšími účinkami. To, čo sa malo učiť, bolo 

dané a nespochybniteľné. Hlavná pozornosť didaktiky sa sústreďovala na otázku „všeobecného umenia učiť 

všetkých všetko“.  

Podľa J. A. Komenského má byť didaktika pre učiteľov návodom ako „učiť spoľahlivo, aby musel nastať 

výsledok. A učiť ľahko, aby to neobťažovalo alebo neznechucovalo ani učiteľov, ani žiakov, ale skôr aby to bolo 

obom príjemné. A učiť dôkladne, a nie povrchne a len naoko“ (In Turek, 2010, s. 17).   

Je pozoruhodné, že tento citát zahŕňa všetky podstatné prvky, ktoré ešte aj dnes stále ovplyvňujú a určujú 

didaktické myslenie. Po prvé je to predstava, že úlohou didaktiky je zabezpečiť trvalú pedagogickú prácu („učiť 

spoľahlivo“). Po druhé ide o určitý druh zručnosti, ktorá má vo vyučovacom procese zvyšovať motiváciu („aby 

to bolo obom príjemné“). Všetky tieto nádeje a nároky determinujú aj novodobé didaktiky. Týmto sa síce 

podarilo do značnej miery preskúmať kroky prípravy, plánovania a realizácie vyučovania a učenia sa, taktiež ich 

diferencovať a zhutniť do algoritmov, ktoré možno natrénovať – napr. „didaktická analýza“ Wolfganga Klafkiho 

– vo svojich kľúčových výpovediach však nedospeli k iným alebo „spoľahlivejším“ názorom, než k tým, ktoré 

už vyslovil Komenský.  
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Ak vezmeme do úvahy početné definície, ktoré v uplynulých desaťročiach vypracovala didaktická teória 

a prax, môžeme najprv konštatovať širokú varietu nárokov. Na jednej strane z nich vyplýva, že didaktika je viac 

než len teoretickým pozorovaním komplexných súvislostí medzi vyučovaním a učením sa, na strane druhej však 

vo všeobecnosti platí, že intervencia do týchto súvislosti je principiálne možná. Len zriedkavo možno hovoriť 

o snahe chápať didaktiku ako vedu preferentne orientovanú nie na sprostredkovanie (Vermittlungswissenschaft), 

ale na osvojovanie (Aneignungswissenschaft) (por. Arnold, 2007, s. 34).  

Didaktické ilúzie o sprostredkovaní – chápané v zmysle transmisívnosti, to jest ako „odovzdávanie učiva 

(informácií, poznatkov) od toho, kto vie (učiteľ), tomu, kto nevie (žiaci), v hotovej, ucelenej, konečnej podobe“ 

(Turek, 2010, s. 22) – prežili až do dnešných dní. Ide pritom o rozličné referenčné body, na ktoré sa vzťahuje 

sprostredkovací nárok.  

Reč je o úlohe, ktorá bola didaktike uložená bez nastolenia otázky, či vôbec a v akej miere ju dokáže 

splniť. Naopak, predpokladalo sa, že „možnosti zásahu a konštrukcie“ (von Cube, 1968, s. 85) sú jednoducho 

dané alebo, že „úmyselné ovplyvňovanie učiaceho sa“ (Lahn In Peterßen, 2001, s. 14) je možné. V dôsledku 

toho malo byť úlohou didaktiky skúmať tieto možnosti a v podobe odporúčaní pre prax ich pretaviť do 

intervenčných poznatkov. Tento druh myslenia chápe didaktiku ako vedu o intervenovaní alebo sprostredkovaní, 

riadiac sa nie pôvodným významom pojmu sprostredkovanie (prepájanie, uzmierenie), ale naopak jeho 

informačnotechnickým chápaním (odovzdávanie, predávanie).   

R. Arnold (2007, s. 36) rozlišuje dve koncepcie sprostredkovania: prvá je užšia, normatívno-didaktická 

(Erzeugungsdidaktik) a druhá širšia, poradensko-didaktická (Ermöglichungsdidaktik). Kým prvá koncepcia viac 

alebo menej explicitne vychádza z existencie lineárnej súvislosti medzi vyučovaním a učením sa, vychádza tá 

druhá z principiálne neistého účinku a nevynútiteľnosti procesov vyučovania a učenia sa (Arnold, 2007, s. 36).  

Prvým, kto napadol a ostrej kritike podrobil Heinzem a kol. (1981) zavedený pojem normatívna didaktika 

bol Erik Adam vo svojej knihe Das Subjekt in der Didaktik (1988). Na pozadí duchovednej argumentácie (E. 

Wenigera, T. Litta, A. Flitnera) sa stavia proti technokraticko-mechanistickým predstavám o súvislostiach medzi 

vyučovaním a učením sa a konštatuje nasledovné:   

„Ak sú učitelia a žiaci v ich subjektívnom bytí braní vážne – a v súvislosti s postulátom autonómnosti 

[Mündigkeit] musia byť, – potom technologicky odôvodená didaktika nie je možná. Avšak aj napriek tomu sa 

didaktika v novoveku od samého začiatku etablovala ako technológia. (...) Takáto didaktika je skrz-naskrz 

'asubjektívna' (Schaller), pretože úplné ovládnutie učenia sa je možné len pod podmienkou eliminácie 

subjektívneho bytia. (...) Paradigma stroja stála teda už na začiatku novovekej didaktiky a pretrvala až do 

súčasnosti v názore o racionálno-technickej metóde vyučovania. Hoci sa technický postup ocitol v rozpore 

s osvietenským postulátom autonómnosti, ponechal si svoju fascináciu, pretože bol prísľubom vypočítateľnosti 

a predvídateľnosti úspechu. Táto intencia neustále nechala vyblednúť dôsledok, že človek tu bol pretváraný na 

predvídateľný objekt. Aj napriek tomu sa znova a znova presadzovalo pochybovanie o technologickom ponímaní 

didaktiky, keď bola konfrontovaná so slobodou ako cieľom výchovy a vyučovania. Technický postup, ktorý 

druhého človeka berie len ako objekt, je so slobodou nezlučiteľný“ (Adam, 1988, s. 24).    

V súvislosti s Adamovou „paradigmou stroja“, resp. etablovaním sa didaktiky ako technológie sa výborne 

hodí citát rakúskeho kybernetika a epistemológa Heinza von Foerstera (1993, s. 144):  

„Ako deti našej kultúry sme jednoznačne zbláznení do triviálnych strojov, a vždy, keď veci nefungujú 

tak, ako sa očakáva, pokúsime sa ich trivializovať: lebo len potom budú predvídateľné. (...) Kvôli 

nedostatočnému chápaniu toho, ako je potrebné zaobchádzať s najnetriviálnejšími, najkreatívnejšími, 

najpozoruhodnejšími, najnepredvídateľnejšími bytosťami, ktoré sú mi známe, totiž našimi deťmi, si niektoré 

vzdelávacie systémy zamieňajú učenie sa s trivializáciou. Pri učení sa narastá počet vnútorných stavov 

a obohacuje sa sémantická relačná štruktúra (program). Naopak, trivializácia je amputáciou vnútorných stavov, 

blokovaním rozvoja nezávislého myslenia a odmeňovaním predpisovaného, teda predvídateľného správania: '6' 

je odpoveďou na otázku 'Koľko je 2x3?'; neprijateľné odpovede by boli 'párne číslo', '3x2', 'môj vek' a iné.“ 

„Veľká časť inštitucionalizovaných výchovných snažení má za cieľ trivializovať naše deti. Pojem 

'trivializácia' používam presne tak, ako sa obvykle používa v teórii automatov. Tu sa triviálny stroj vyznačuje 

prostredníctvom stanovených vzťahov input-output, zatiaľčo v netriviálnom stroji (Turingov stroj) je output 

stanovený prostredníctvom inputu a vnútorného stavu stroja. Pretože náš výchovný systém sa zameriava na 

vytváranie predvídateľných občanov, spočíva jeho účel vo vyradení všetkých tých nepríjemných situácií, ktoré 

umožňujú nepredvídateľnosť a kreativitu. To sa najzreteľnejšie prejavuje v našej metóde skúšania, ktorá pripúšťa 

len otázky, na ktoré sú odpovede už známe (alebo definované), a ktoré sa preto žiaci musia učiť naspamäť. 

Chcem tieto otázky označiť ako 'ilegitímne otázky'. Nebolo by v porovnaní s tým fascinujúce, predstaviť si 

výchovný systém, ktorý vychovávaných odtrivializuje tým, že učí klásť 'legitímne otázky', tzn. otázky, ktorých 

odpovede sú ešte neznáme?“ (von Foerster, 1993, s. 170-171). 

Týmto sme sa chtiac-nechtiac dostali k otázke významu testovania a skúšania. Testy sú „dedičstvom“ 

behavioristického hnutia, ktoré prakticky eliminovalo cestu racionálneho osvietenstva. Výlučnou koncentráciou 

na stimuly prostredia a na ich posilnenie (reinforcement) sa behaviorizmu nanajvýš účinne podarilo zahatať 

každý pokus myslieť. Jeho prvoradým cieľom sa stal výkon. Testy od žiakov nechcú nič viac než reprodukovať 
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to, čo počuli od učiteľa alebo si prečítali v učebnici. Tieto testy preto nepreverujú porozumenie, ale naopak 

pamäť a schopnosť učiť sa naspamäť. Porozumenie, práve tak ako duša a význam, bolo označované len ako 

„predvedecká, mentalistická“ fikcia (por. v. Glasersfeld, 1997, s. 286-287).   

 

Poradenská didaktika  

 

Systémový teoretik H. Willke (In Arnold, 2007, s. 15) konštatuje, že „intervencie do komplexných 

systémov (najmä ľudí a sociálnych systémov) sú možné, ale ich úspech je nepravdepodobný. Pravdepodobnejšie 

je, že intervenujúci aktér (...) dosiahne málo, nič, či dokonca úplný opak intendovaného.“  

Takéto a podobné vyjadrenia systémových teoretikov môžu poľahky nastrašiť normatívneho, nie však 

poradenského didaktika. Ten si uvedomuje, že jeho funkcia môže spočívať len v strategickom sprevádzaní 

výučby (dospelých) a v poradenstve; táto veta je zároveň jednoduchým náčrtom základných prvkov poradensko-

didaktického myslenia vo vyučovacom procese. Toto myslenie je myslením systemickým, ktorého jadro možno 

podľa K. Ludewiga (2011, s. 16) v epistemologickej perspektíve zhrnúť nasledovne:  

 Operačne a funkčne uzavretý nervový systém človeka nerozlišuje medzi vnútornými a vonkajšími 

spúšťačmi; vnímanie a ilúzie, vnútorné a vonkajšie podnety sú pre nervový systém v zásade neodlíšiteľné.   

 Ľudské poznanie je ako biologický fenomén determinované nie objektmi vonkajšieho sveta, ale 

štruktúrou organizmu: človek vidí to, čo vidí.  

 Ľudské poznanie je ako výkon organizmu v zásade viazané na subjekt, a tým i neprenosné. 

 Obsah komunikovaných poznatkov sa riadi podľa biologickej štruktúry adresátov, a nie podľa ich obsahu: 

človek počuje a chápe to, čo počuje a chápe.  

 

Zjednodušene možno konštatovať, že systémové teórie a konštruktivizmus majú mnoho spoločného. 

Preto sa často hovorí o systemicko-konštruktivistických konceptoch. Zakladajú sa na predpoklade, že živé 

bytosti sú ako autopoietické systémy
1
determinované svojou štruktúrou, operacionálne uzavreté a autonómne. Na 

základe ich uzavretosti sa autopoietické systémy vzťahujú výlučne sami na seba, a preto operujú sebareferenčne. 

Túto sebareferenciu autopoietických systémov môžeme bližšie konkretizovať pojmom rekurzivita. Ako 

rekurzívny označujeme reprodukčný proces, ktorý produkty a výsledky svojich operácií neustále využíva ako 

základ ďalších operácií. Autopoietické systémy preto, čo sa spôsobu ich organizácie týka, nepoznajú ani input, 

ani output. Všetko, čo potrebujú na zachovanie svojej organizácie, si vytvárajú sami (Kneer-Nassehi, 1994, s. 

50). 

Je nutné priznať, že toto tvrdenie znie najprv tautologicky. Pri hlbšom zamyslení sa nad ním však zistíme, 

že označuje zásadný odklon od karteziánsko-newtonovského k systemickému obrazu života. Ani o učení sa preto 

nemôžeme uvažovať tak, ako by bolo možné obsahy priamo transportovať od kognitívneho systému učiaceho sa. 

N. Luhmann (1987, s. 60) v tejto súvislosti konštatuje:  

„Aj učenie sa je preto potrebné chápať ako proces reštrukturácie vo vnútri uzavretého systému (...). Táto 

teória vylučuje všetky predpoklady, ktoré vychádzajú z toho, že elementy alebo štruktúry takéhoto systému 

možno zvonku presunúť alebo transportovať zvonku dnu.“ 

Toto zistenie je nepríjemným faktom, pretože otriasa názormi a pohľadmi, na ktoré sa mnohí (z nás) tak 

spoliehajú. To čiastočne vysvetľuje aj agresivitu s akou sa diskutuje o konštruktivizme. Systemická uzavretosť 

znamená, že kognitívno-emocionálne systémy súčasti, z ktorých sú zložené, sami vytvárajú a reprodukujú tak 

samé seba (grécky autos = „sám“, poiein = „utvárať, robiť“). Ani kognícia, ani emócia nemajú nejaký otvor, cez 

ktorý by sa dnu dali naliať vedomosti alebo pocity. Preto platí, že „vedomosti“, ako uvádza E. v. Glasersfeld 

(1997, s. 48) „nie sú mysliacim subjektom pasívne prijímané, ale aktívne konštruované.“  

E. v. Glasersfeld (1997, s. 22) zároveň vychádzal z predpokladu že, „všetky vedomosti nech ich už 

definujeme akokoľvek, existujú len v hlavách ľudí a že mysliaci subjekt svoje vedomosti dokáže konštruovať len 

na základe vlastnej skúsenosti. Len to, čo z našej skúsenosti urobíme, tvorí svet, v ktorom vedome žijeme.“ 

Ako by sme na základe doposiaľ uvedeného mohli charakterizovať poradenskú didaktiku? Čím sa 

vyznačuje poradensko-didaktické myslenie? Poradenská didaktika je program, ktorý vznikol v 90-tych rokoch. 

Jej zakladateľom je Rolf Arnold, profesor pedagogiky z univerzity v Kaiserslauterne.  

Základom poradenskej didaktiky je systemicko-konštruktivistický pohľad na vyučovací proces, ktorý 

spočíva v relatívnom oddeľovaní vyučovania a učenia sa. Charakteristický je pre ňu odstup od transmisívnosti, 

ktorá je charakteristickým znakom tradičného vyučovania. Kým normatívno-didaktické prístupy sa týkajú hlavne 

konceptualizácie vyučovania, ktoré je vo svojom účinku a nepostrádateľnosti nadhodnocované, v centre 

pozornosti poradenskej didaktiky sa ocitajú predovšetkým informálne a autodidaktické procesy učenia sa. Tieto 

učebné procesy naznačujú, čo je podstatou každého učenia: ľudia sa učia to, čo sa učia (resp. sa učiť dokážu), 

                                                           
 

1 Pozn.:  K autopoietickým systémom zaraďujeme aj systémy neuronálne, psychické a sociálne.  
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a základom každého (ne)učenia sa je implicitná funkcionalita, ktorá rozhoduje o užitočnosti, resp. viabilite 

učenia sa. Poradenská didaktika sa riadi logikou sebariadenia každého učenia sa (Arnold, 2007, s. 40).  

Poradenská didaktika zároveň rešpektuje skutočnosť, že od učiacich sa nemožno takpovediac z večera do 

rána požadovať zodpovednosť za sebariadený, autonómny učebný proces. Sebariadenie sa aj naďalej spája so 

značnou záťažou. Človek sa ho musí naučiť. Bolo by teda naivné domnievať sa, že dospelí ho už vedia (Arnold-

Pätzold, 2003, s. 345-346).  

Môžeme teda oprávnene konštatovať, že (andro)didaktika ako umenie vyučovať musí spočívať vo 

vytváraní umenia učiť sa, teda aby (dospelí) učiaci sa dokázali samostatne budovať vlastné vedomosti.  

Poradenská didaktika vie, že vonkajšie vplyvy môžu iba perturbovať (narušiť) štruktúru autopoietického 

(operačne uzavretého) systému, ale nemôžu ju determinovať.
2
 Zároveň sa ani nesnaží túto „nepríjemnú“ 

okolnosť nejako rafinovane zastierať. Práve naopak. Rešpektuje logiku sebareferencie autopoietických systémov 

a chápe sa ako didaktika rozmanitosti, nelinearity a reciprocity vo vyučovacom procese. Uvedomuje si, že nie je 

možné vyhnúť sa „vedľajším účinkom“, pretože tieto sú niekedy jedinými účinkami vôbec. Kým didaktická 

tradícia k nechceným vedľajším účinkom vždy pristupovala ako k niečomu poľutovaniahodnému, poradenská 

didaktika v nich vidí artikuláciu subjektivity. Vedľajšie účinky upozorňujú na zvláštnosti a ťažkosti, zároveň 

konštituujú jedinečnosť konkrétnej situácie osvojovania. Didaktické konanie je preto v prvom rade 

senzibilizáciou voči týmto zvláštnostiam ako aj profesionalizáciou schopnosti integrovať ich do konštituovania 

spoločného obsahu (Arnold, 2007, s. 81). 

Tieto úvahy musia provokovať (andro)didaktiku, ktorá samú seba chápe ako vedu o sprostredkovaní. Platí 

to pre väčšinu aktuálne platných didaktických modelov. Tieto modely spravidla prehliadajú výsledky výskumov, 

ktoré zdôrazňujú, že učenie sa už nie je vnímané len ako individuálne osvojovanie si informácií či zmena 

správania sa, ale je integrované do komplexných  vzťahov biologických daností, sociálno-kultúrnych súvislostí 

ako aj emocionálnych a motivačných procesov. Učenie sa sa čoraz viac javí ako konštrukcia poznania:  

„Učenie sa znamená, budujúc na 'biologickej pripravenosti', individuálnych skúsenostiach a existujúcich 

vedomostných štruktúrach, rozvoj vedomostí a kompetencií, ktoré sú užitočné a použiteľné v reálnych 

situáciách. Nové informácie sa spájajú s prekonceptmi, interpretované na pozadí vlastných skúseností čím sú 

konštruované 'siete' umožňujúce konať v konkrétnych situáciách“ (Reinmann-Rothmeier a Mandl, 1997, s. 74). 

Koniec-koncov mechanisticko-didaktické koncepty nedokážu vysvetliť, prečo sa nejaký subjekt niečo učí 

aj bez toho, aby to iný subjekt vyučoval alebo sa často učí niečo iné, než to, čo iný vyučoval, a prečo sa často 

neučí to, čo iný vyučoval? Tieto fenomény, ktoré všetci veľmi dobre poznáme, nie je možné vysvetliť v rámci 

mechanistickej didaktiky. Poukazujú na potrebu systemického prístupu k učeniu sa. 

Konfrontácia normatívnej didaktiky s didaktikou poradenskou (viď T1) je samozrejme trochu prehnaná. 

Ukazuje však, že súčasným trendom je odklon od intervencii a realizačných fantázií (žiaľ, vzdelávacia politika 

im ešte stále verí). Dôvodom je zistenie, že trvalé, kompetencie rozvíjajúce učenie sa závisí od toho, či sa podarí 

rešpektovať a podporiť širokú varietu logík osvojovania jednotlivých subjektov. Ten, kto aj naďalej vsádza na 

štandardizáciu a preceňuje sprostredkovanie (prostredníctvom inputu) nepochopil ani len v náznakoch tento 

prechod od mechanistickej k systemickej pedagogike a andragogike. 

 

    Tabuľka 1 Od didaktiky normatívnej k didaktike poradenskej   

 

Výrobná didaktika  Poradenská didaktika  

Vyučovací proces ako  

lineárne dianie medzi 

vyučujúcim, resp.  

kontextom a učiacim sa. 

Linearita      Cirkularita  Vyučovací proces ako 

interdependentné dianie, v ktorom sa 

artikulujú prekoncepty a „učebné 

projekty“ učiacich sa.  

Účinky vyučovania sa dajú  

hodnotiť a dokonca i merať 

podľa logiky „predtým – 

potom“.  

Zaručený  

účinok 

Neistý  

účinok   

Účinky závisia od neprehľadného 

množstva premenných a od osobitnej 

logiky učiaceho sa. 

Vyučujúci má motivovať 

a viesť učiacich sa 

k očakávaným výsledkom.  

Vedenie  Autonómnosť Učiaci sa sa v princípe môžu učiť len 

sami, potrebné je odhaliť ich 

motiváciu. 

Kvalita a úspech Riadenie       Riadenie  Kvalita a úspech vyučovacieho 

                                                           
 

2 Autopoietické systémy nemôžu byť determinované vonkajšími vplyvmi. Nie sú inštruovateľné. Živé systémy však môžu byť narušené 

(perturbované, iritované), pokiaľ sa daný podnet stretne so stavmi organizmu, ktoré reakciu na takýto podnet pripúšťajú alebo dokonca 
predpisujú. Tento spôsob reakcie však určuje štrukturálny stav organizmu. Reakciu neurčuje podnet, ale štruktúra živého systému. Táto 

zásadná vlastnosť platí tiež pre kognitívne procesy a znamená, že poznávanie ako úkon pozorujúceho systému je určené jeho štruktúrou a nie 

pozorovaním (Ludewig, 2001, s. 13).  
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vyučovacieho procesu závisia 

od inputu vyučujúceho.  

inputu  procesu procesu závisia od osobitnej logiky 

učiacich sa systémov. 

Vyučovanie dokáže  

sprostredkovať poznatky, 

schopnosti a zručnosti.  

Sprostredkovanie  Osvojovanie Vyučovanie môže len sprístupniť 

podnetné a kompatibilné možnosti 

osvojovania. 

Výsledky budú lepšie 

a porovnateľnejšie, pokiaľ 

všetci chcú (musia chcieť)  to 

isté.  

Štandardizácia  Rozmanitosť  Výsledky budú lepšie, ak sa môže 

rozvinúť rozmanitosť vnútorných 

možností učiacich sa.  

 Zdroj: Arnold, R., Siebert, H. 2006, s. 44 

 

Koncepty vyučovania dospelých  

  

Analyticky možno rozlišovať viacero konceptov vyučovania dospelých, ktoré sa v praxi často prelínajú 

a dopĺňajú:  

 

Vyučovanie ako sprostredkovanie zaručených poznatkov  

  

Tento koncept vyučovania možno tiež označiť aj ako klasický. Zakladá sa na mylnej predstave 

o možnosti priameho prenosu myšlienok a poznatkov z jedného psychického systému na druhý.
3
 Vyššie sme 

naznačili, že tak vyučujúci, ako aj učiaci sa, sú dvoma vzájomne nezávislými sebareferenčnými systémami. To, 

čo vyučujúci oznamuje, má vlastnú biografiu. „Hovorené“ slovo je takpovediac vrcholom ľadovca, ktorý však 

pre druhých zostáva nepoznaný. Takisto aj učiaci sa je operačne uzavretým systémom, ktorý dokáže spracovať 

len to, čo je už uložené v jeho kognitívnej štruktúre.  

W. Mader (1997) preto hovorí o „rozbitej jednote vyučovania a učenia sa“. Učenie sa nie je odzrkadlením 

vyučovania, ale autopoietickým procesom. Poznatky, ktoré sú len sprostredkované a nie psycho-dynamicky 

ukotvené zostávajú povrchnými a neúčinnými.   

Bolo by samozrejme nedorozumením, ak by sme na základe uvedeného zatracovali prednášku. Zaujímavý 

referát dokáže niekedy lepšie a dlhodobejšie stimulovať učebnú aktivitu, než práca v malých skupinách alebo 

rolová hra. Pravda, výlučne odborná prednáška znižuje šance na štrukturálne spojenie a produktívne perturbácie.  

To isté platí aj pre skupinovú prácu, v ktorej dochádza len k výmene a nie k vzájomnému porovnaniu 

skúseností. Sprostredkovanie môže mať úspech len vtedy, ak učiaci sa chcú tieto poznatky prijať, t. j. sú voči 

referujúcemu a textu otvorení. Ľudovo povedané: sprostredkované poznatky musia padnúť na „úrodnú pôdu“ 

(Siebert, 1998, s. 63).  

 

Vyučovanie ako ponuka poznatkov    

 

Takéto chápanie výučby rešpektuje autopoiézu učiaceho sa. Ten si z ponuky poznatkov vyberá sám. Tzn., 

že každý poslucháč si z ponúkaných prednášok vyselektuje tú, o ktorú má záujem. Tento výber je podmienený 

biograficky a tiež sa riadi účelom. W. Mader (1997, s, 63) nás však upozorňuje, že logika učiva a logika využitia 

sa nemusia riadiť tými istými pravidlami.  

Učiaci sa teda vykonáva určitý transfér, prenesie učivo do vlastných interpretačných vzorov a upraví si ho 

tak, aby vyhovovalo špecifickému účelu využitia. Vyučujúci môžu tento transfér uľahčiť tak, že sa informujú 

o možných situáciách využitia učiva a názorne ho prezentujú. Takto sa stáva kompatibilným s mnohými 

učebnými kanálmi. Vyjadrené kulinárskou metaforou: vzdelávanie dospelých neservíruje nijaké hotové menu, 

ale ponúka samoobslužný bufet (Siebert, 1998, s. 63).  

 

 

                                                           
 

3 „Klasická koncepcia vyučovania má svoj pôvod v stredovekých kláštorných školách: učiteľ ako 'vlastník' poznania, kompetencií a  pravdy 

poučuje žiaka. (...) Táto koncepcia sa počas mnohých stoviek rokov zmenila len málo. V najlepšom prípade sa hovorilo o takzvanom 
didaktickom trojuholníku. (...) Táto základná konštelácia bola motivovaná religiózne, pretože historicky mal (duchovný) učiteľ svoju činnosť 

chápať ako sprostredkovanie viery. Išlo o lineárny, jednostranne od učiteľa vychádzajúci proces. Otázka, či bola vec pochopená, pritom 

nehrala žiadnu rolu. Táto základná konštelácia je dnes nereálna, no najmä prekonaná psychológiou učenia. V kognitívnych vedách sa dnes 
vyučovanie nechápe ako výlučná aktivita vyučujúceho, ale učiaceho sa. Učiaci sa potrebuje komplexné, diferencované 'učebné prostredie', 

ktorého ho pobáda k učeniu. Táto komplexná 'iritácia' vedie ku kognitívnemu vydiferencovaniu mozgu. Záleží teda na organizácii učebného 

prostredia, ktoré podnecuje k učeniu sa. To znamená, že učiteľ musí dať zbohom predstave, že spravuje a sprostredkuje pravdu. Jeho práca 
vykazuje okrem pedagogicko-výchovných komponentov vskutku podobnosti s prácou inžiniera (poznania). Svojim poznaním 'konštruuje' 

určité učebné prostredie. (...) Pre realizáciu vyučovania to znamená, že učiteľ musí byť tak 'direktívny', napr. pri oznamovaní alebo 

vysvetľovaní faktov v klasickom zmysle, ako aj 'situatívny' v zmysle vytvárania učebných podnetov blízkych realite“ (Vbw, 2003, s. 87).  
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Vyučovanie ako pomoc (pri budovaní kognitívnych štruktúr)  

 

Záujem samotných účastníkov vzdelávania dospelých skúmať a pojmovo uchopiť určitú situáciu spôsobí, 

že pojmové premeny, ktoré u nich nastanú v procese reflexie, budú podstatne kvalitnejšie než tie, ktoré by im 

nanútil vzdelávateľ dospelých. E. v. Glasersfeld (1997, s. 303) konštatuje: „Ak vychádzame z predstavy, že 

pojmy možno abstrahovať a vytvárať len tak, že aktívny subjekt reflexívne pozoruje nejakú skúsenostnú situáciu 

a mentálne operácie ňou vyvolané, razom pochopíme, že rozhovor o situácii podporuje reflexiu.“  

Podnecovanie reflexívneho rozhovoru však predpokladá otvorenosť a zvedavosť vzdelávateľa dospelých, 

no predovšetkým jeho pripravenosť načúvať učiacim sa dospelým. Jednou z jeho prvoradých povinností je preto 

vytvárať žičlivú atmosféru, ktorá nielenže pripúšťa, ale aj podporuje rozhovor, a to mezi učiacimi sa navzájom, 

ako aj medzi nimi a vzdelávateľom dospelých. Rovnako by mal učiacich sa dospelých povzbudzovať k tomu, 

aby samostatne pracovali a zároveň vysvetľovali, čo robia a prečo to tak robia. Môže tak odhaliť, že dospelí 

nechápu pojmy, resp. ich zle interpretujú. Dospelí naopak môžu zistiť, že ich činnosť alebo popis nemá žiadny 

zmysel. Takéto situácie neporovnateľne lepšie vplývajú na pojmovú akomodáciu než akákoľvek kritika zvonku. 

Učiteľ sa stáva obzvlášť úspešným pomocníkom. Neukazuje žiadnu „správnu“ cestu, ale upriamuje pozornosť 

dospelých na zanedbané a mätúce faktory v ich doterajších postupoch. Každé vyučovanie tak musí byť určitým 

druhom konverzácie (por. v. Glasersfeld, 1997, s. 303-304).   

 

Ak je učenie sa konštrukciou a dekonštrukciou viabilných skutočností a ak tieto skutočnosti pozostávajú 

najmä z našich vedomostí a pojmových štruktúr, potom je vyučovanie možné chápať ako konštrukčnú pomoc. 

Vyučovanie nie je v prvom rade sprostredkovaním hotových výsledkov, ale umožňuje pochopiť rôzne spôsoby 

vytvárania poznatkov. Inštitúcie vzdelávania sú tradične vnímané ako zariadenia, ktoré učiacim sa (dospelým) 

sprostredkujú neutrálne a objektívne poznatky. Konštruktivizmus však nič podobného nepozná; poznatky vníma 

ako inštrumentálne. Učiacim sa je preto v prvom rade potrebné odôvodniť, prečo sú niektoré spôsoby konania 

a myslenia vnímané ako žiaduce a iné naopak nie. Rovnako je im potrebné vysvetliť špecifické súvislostí, 

v ktorých by poznatky, ktoré si majú osvojiť, údajne mali fungovať. Takéto úvahy šokujú všetkých tých, ktorí 

veria, že vo vzdelávaní ide číročíru pravdu. Konštruktivizmus odmietajú najmä tí vzdelávatelia, ktorých 

predstavy o vede sú ovplyvnené scientistickými mýtmi v učebniciach, v televízii a v populárnych vedeckých 

trhákoch (por. v. Glasersfeld, 1997, s. 284). 

Je teda dôležité, aby učiaci sa pochopili, že vedecké poznatky sú vždy predbežné a nikdy nie objektívne. 

H. v. Foerster (1993, s. 157) konštatuje, že o objektivitu a ontológiu sa opierajú všetci tí, ktorí chcú zastrieť 

slobodu svojej voľby, aby sa vyhli zodpovednosti za svoje rozhodnutia.   

Aké metódy možno uplatniť pri budovaní kognitívnych štruktúr? Konštruktivistický pohľad naznačuje, že 

nikdy neexistuje len jedna jediná správna cesta; preto pochopiteľne neponúka ani žiadnu „overenú“ metódu 

výučby. Konštruktivizmus vyučujúcim nič nestanovuje a predpisuje. Nanajvýš im vysvetľuje, prečo sú niektoré 

postoje a metódy neprínosné alebo kontraproduktívne.  

Z didaktickej perspektívy možno s odvolaním sa na H. Sieberta (2011, s. 91) v podstate rozlišovať medzi 

tzv. inštrukčnými a konštrukčnými metódami. Je pochopiteľné, že hľadiska konštruktivizmu je potrebné zamerať 

sa práve na metódy konštrukčné, ktoré na základe existujúcich skúseností podnecujú k rozširovaniu 

a diferenciácii skutočností. K takýmto metódam patria okrem iných nasledované:    

 kognitívne mapy (mind maps), ktoré upozorňujú na naše pojmové a vedomostné siete, 

 aranžmány situovanej kognície, ktoré integrujú učebné procesy do konkrétnych praktických situácií,  

 „guided autobiography“, tzn. tématické biografické rozprávania,   

 divadelná pedagogika ako simulácia profesijných alebo životných situácií a ako heuristické otestovanie si 

možností konania,  

 „výmena strán“ ako výmena rolí a perspektív. 

 

Vyučovanie ako perturbácia psychických systémov   

 

Vyučovanie môže byť podnetom pre premýšľanie, pre tzv. ahá-zážitky ako aj nové pohľady. Učenie sa 

potrebuje perturbácie, tzn. ako relevantne vnímané iritácie vzťahu človek – prostredie. Sem patrí aj vnímanie 

rozdielov a sebapozorovanie. Vyučovanie môže vytvárať také situácie, ktoré umožňujú viabilné „rekonštrukcie“ 

sveta („poradenská didaktika“). Základný predpoklad konštruktivistického vzdelávania dospelých vychádza z 

presvedčenia, že cieľom vzdelávania dospelých je znovuzískanie viabilného poznania, pričom je to učiaci sa 

sám, kto môže posúdiť viabilitu ponúkaných obsahov (Arnold, 2007, s. 76-77).  

Vzdelávanie dospelých disponuje rozsiahlym a účinným metodickým arzenálom na vyvolanie perturbácií. 

Napr. metóda s názvom „stoj na hlave“ (táto metóda „stavia na hlavu“ všeobecne platné tvrdenia alebo názory) 

alebo „novinové divadlo“, pri ktorom sa prekrúca zmysel novinových článkov a pod. Vyučovanie takto môže 

podporovať fantáziu, vízie alebo alternatívne pohľady.  
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Avšak: dospelí sú vo svojej podstate „štrukturálne konzervatívnymi systémami“. Nechcú a samozrejme 

ani nemôžu byť permanentne perturbovaní a iritovaní. Chcú mať svoj pokoj, utvrdzujúci pohľad na svet a vniesť 

poriadok do každodenného chaosu. Perturbáciu preto nie je možné degradovať na nejaký trik, iritácie nie sú 

samoúčelom, vyučovanie vyžaduje určitý balans medzi utvrdzujúcimi interpretáciami a zneisteniami. Nie každá 

iritácia je prijateľná (znesiteľná) (Siebert, 1998, s. 65). Upokojiť nás však môže autopoiéza dospelých: oni sami 

rozhodnú kedy a čím sa nechajú iritovať. Iritácie spravidla vyvoláva život a nie vzdelávanie dospelých.      

 

Zhrnutie  

 

Konštruktivistická androdidaktika dáva zbohom naivnej predstave o edukačných procesoch, teda 

všetkých tých činnostiach ľudí, „pri ktorých dochádza k učeniu sa na strane nejakého subjektu (subjektov), 

obvykle pri pôsobení (priamom alebo sprostredkovanom) iného subjektu, ktorý riadi učenie alebo vyučuje“ 

(Průcha-Veteška, 2012, s. 85-86), resp., že učenie sa je obrazom a odzrkadlením vyučovaného; a odporúča 

oddeliť vyučovanie od učenia sa. Vyučovanie je sebareferenčne ukotvené v skúsenostiach a vo vedomostných 

sieťach vyučujúcich; učenie sa účastníkov zase v ich jedinečných interpretačných vzoroch, životných svetoch 

a kognitívnych mapách. 

Konštruktivistická androdidaktika má samozrejme aj svojich odporcov. Tí jej často vyčítajú, že krok za 

krokom vedie k odbúravaniu vyučovacieho procesu v prospech úplnej autonómie učiaceho sa. Ako „silný“ 

argument potom uvádzajú už medzičasom známy výrok: „Dospelí sú schopní učiť sa, sú však nepoučiteľní.“       

Z tejto provokatívne vyostrenej kvintesencie konštruktivizmu však vôbec nevyplýva, že by bol vyučovací 

proces zbytočný alebo neúčinný. Vyučovací proces má podnecovať k sebaučeniu, k nesúhlasu, k laterálnemu ako 

aj k problémovému mysleniu. Vyučovací proces teda nie je poučovaním, ale podnetom k učeniu sa, resp. 

učebnou pomocou, má pôsobiť ako perturbácia (iritácia) psychických systémov. Hoci sa kritéria učiacich sa 

spravidla líšia od kritérií odborníkov, konštrukcia vedomostných sietí nie je ľubovoľná. Nové poznatky musia 

byť nielen užitočné, ale aj logicky konzistentné a konsenzuálne, pretože z dlhodobého hľadiska sú viabilné len 

tie konštrukty skutočnosti, ktoré zdieľa interpretačná komunita. Vyučovanie má byť z pohľadu konštruktivizmu 

rovnováhou medzi inštrukciou (teda medzi ponukami poznatkov, ponukami interpretácií a demonštráciami) 

a pozorovaním konštrukcií (tzn. kontrola a reflexia foriem osvojovania účastníkov) (Arnold, 2007, s. 79).  
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