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Abstract: The author tackles the problem of the new quality of pedagogy in postmodern world. The knowledge 

of upbringing and education as a collection of historically, socially and politically changing research approaches, 

that has been multi-paradigmatic for many years, is created partly in a cumulative way, partly as a dialogue, both 

evolutionarily and revolutionarily. Scientists later reconstructing pedagogical theories or notions create them 

anew, to a certain extent, by injecting them with the modern point of view, which can include some part of past 

cognitive perspective, at the same time redefining it by new interpretation. In confrontation with various 

methodologies, be they complementary, contradictory or speaking with one another, historical continuity 

involves at the same time certain historical incontinuity. Individual schools, doctrines, movements or trends in 

pedagogy are described and interpreted by researchers in such different ways that their value is influenced not 

only by the clear rule of presentation, but also by unavoidable arbitrariness of selection and organisation of data, 

selection of theories, their description and assessment. 

 

Postmodernizmus je kultúrnym fenoménom, podstata ktorého sa vymyká tradičným formuláciám 

a štruktúram. Pre jedných je definovaním javov, ktoré zrodila kríza civilizácie kultúry, pre iných je názvom 

istého myslenia o svete, ktoré zahŕňa nie len problémy filozofie, umenia či vedy, ale aj spoločenské javy 

vytvárajúce masovú kultúru. V jeho akte krstu sa zračí rok 1917, kedy Rudolf Panwitz publikoval knihu pod 

názvom Kríza európskej kultúry.
1
 To práve v nej, pod vplyvom názorov F. Nietzscheho, sa prvý krát objavila 

charakteristika „postmodernistického človeka“ ako: fyzicky zdatného, múdreho, sebavedomého, vycvičeného po 

vojenskej službe, nábožensky pripraveného, ktorý je obrneným človekom, pohybujúcim sa medzi barbarom 

a dekadentom. 

V roku 1934 Federico de Onis v práci Antológia španielskeh a iberoamerickej poézie použil slovo 

„postmodernizmus“ na definovanie menšinovej reakcie španielskej literatúry na modernistickú literatúru. 

Spojenie slova „postmodernizmus“ s latinoamerickou literatúrou je tu veľmi symptomatické, keďže to práve 

odtiaľ mali neskôr prúdiť veľké impulzy pre postmodernistickú literatúru a estetiku (J. L. Borges, G.G. 

Marquez). V tridsiatych a štyridsiatych rokoch sa začali objavovať názory L. Wittgensteina a M. Heideggera ako 

„predchodcu“ postmodernizmu. 

V rokoch 1947-1978 sa postmodernizmus stáva termínom s vysokým stupňom všeobecnosti a so 

značným heuristickým rozsahom, upevňujúc sa v istých oblastiach (literatúra, architektúra, umenie, filozofia 

dejín a pod.). V roku 1947 sa objavuje dielo Arnolda Toynbee pod názvom „A study of History“, v ktorom výraz 

„postmodernizmus“ tento autor spája tak s krízou, ako aj s epochou. Podľa neho sa končí epocha dominancie 

Západu t.j. euroamerickej, čiže židovsko-kresťanskej kultúry a jej posledného dieťaťa, akým je industrializmus. 

Podľa mienky A. Toynbee nastúpil koniec „europeizácie“ sveta v prospech zahájenia skutočného sveta svetov, 

v ktorom doteraz významné štruktúry európskej kultúry už viac nebudú dominovať v globálnom rozsahu 

a nastúpi proces premiešania a synkrézie hodnôt ako aj významov rôznych kultúr planéty. 

V osemdesiatych rokoch sa postmodernizmus stal predmetom diskusií nie len v estetike, filozofii, ale aj 

vo vedeckom znalectve, teológii, práve a etike. Všeobecne sa uvažuje, že tento myšlienkový smer predstavuje 

pragmatickú zmenu v európskej a americkej kultúre. Problém postmodernizmu je problémom revízie a reformy 

kultúry spoločnosti, ktorá vstúpila alebo sa značne priblížila k štádiu informatického rozvoja. V dôsledku 

explózie mikroelektroniky, rozvoja a rozširovania sa elektronických prostriedkov komunikácie sa unifikuje 

masová kultúra, pričom tiež zaniká už tradičné rozdelenie na „vysokú“ a „nízku“ kultúru. Objavenie sa 

postmodernizmu je koincidentálne s rozvojom postindustrializmu a planetarizmu, čím má intrakultúrny 

a interkultúrny rozsah. Ako správne poznamenal Zygmunt Bauman – je čoraz ťažšie nechať sa zaťažovať takými 

konfliktami, ktoré na to, aby získali význam, si vyžadujú svet usporiadaný do spojitého a uzavretého celku.
2
 Je 

však dobré pozastaviť sa nad tým, či v postmodernistickom diškurze je možné nájsť predpoklady pre vnímanie 

                                                           
 

1 S. Hubik, Postmoderní kultura. Úvod do problematiky, Olomouc: Mladé Umĕní K Lidem 1991. 
2 Z. Bauman, Cialo i przemoc w obliczu ponowoczesnosci, UMK Torun 1995, s. 12. 
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podstaty zmien vo výchove a vzdelávaní v našej krajine. Zaujímavé je aj to, do akej miery môžu 

postmodernistické diškurzy inšpirovať či provokovať teóriu a transformačnú prax výchovy? 

Skúmajúc súčasné pedagogické teórie je v postmodernizme možné vnímať metateoretickú perspektívu 

pre teóriu výchovy a vzdelávania chápanú ako voči iným rovnoprávny jasný bod vnímania predmetu jej 

výskumného hľadania respektíve tú oblasť z jej skutočnosti, ktorý možno ešte nie je komponentom. Myslím si, 

že je potrebné pozastaviť sa nad tým, či postmodernizmus ako nový jav na prahu XXI storočia, ktorý zrodila 

kríza kultúry civilizácie, otvára pedagogiku na niečo, čo sa dá predpokladať v budúcnosti alebo sa tiež sám stane 

pre je doterajšie úspechy dejinnou, historickou, hodnotnou perspektívou? 

Postmodernistická perspektíva pedagogiky teda môže byť považovaná za výhľad na niečo, čo v nej ešte 

len môže nastúpiť, ako prechod k niečomu novému, ešte neznámemu alebo tiež môže byť spájaná s dištancom 

voči svojej doterajšej modernistickej konvencii. V USA a krajinách Západnej Európy sa problém 

postmodernizmu spája s revíziou a reformou kultúry tých spoločností, ktoré vďaka objavom mikroelektroniky 

a molekulárnej biológie vstúpili do sveta nových technológií alebo sa značne priblížili k štádiu informatického 

rozvoja. Pre aplikáciu postmodernizmu vo vedách o výchove sa teda využíva tento termín v jeho 

kultúrnoanalytickom kontexte. 

Nakoľko je oprávneným hovorenie o postmodernistickom prelome v postsocialistických krajinách? Podľa 

Tomasza Szkudlarka kultúra postmodernizmu, obyčajne identifikovaná s „neskorým kapitalizmom“, má viac 

spoločných vlastností s našou postsocialistickou skutočnosťou, ako sme schopní si myslieť.
3
 V rokoch 1989-1993 

sa veľa písalo a hovorilo o rozčarovaní po mnohých teóriách socialistickej pedagogiky, vyčerpaní sa jej 

ideologickej metanarácie, akoby to opísal Lyotard, v čom by tiež bolo možné vnímať kultúru vyčerpania, kultúru 

zosmiešnených autorít a zrelativizovaných systémov hodnôt. Poľsko sa ocitlo pred nevyhnutnosťou 

transformácie hospodárstva scentralizovaného na trhové, reformy celého právneho, politického a kultúrneho 

systému z totalitného, autoritatívneho a etatystického na systém typický pre otvorené spoločnosti, teda 

s orientáciou pluralistickej demokracie. Zmeny v ľudskom vedomí, myslení a osobnej kultúre ako 

najslobodnejšie nastupujúce v prelomových situáciách, ktoré sú výzvou pre ľudské svedomie, intelekt a ducha, 

neprekonali kultúru v ktorej triumfujú cinické formy. 

Zbigniew Kwiecinski hodnotiac stav poľskej pedagogiky formačného prelomu tvrdil, že /.../ sa v značnej 

miere prispôsobila neistote raz otvoreného raz uzavretého systému. V dôsledku prestala sa prestala zaoberať 

základnou teoretickou, axiologickou, metodologickou otázkou a uskutočnila sebalikvidáciu akademického 

paradigmatického diškurzu, koncentrujúc sa na úzko inštrumentálne metodické úlohy, stávajúc sa sama 

elementom praxe bez poznania, praxe – dodajme – schizofrenicky rozdelenej medzi to, čo je verejné 

a prinášajúce prospech, a to, čo je súkromné a brániace zmyslu či zachovaniu identity, praxe, ktorá nedáva 

žiadnu nádej, nútiacej pretrvávať ako jediný cieľ života.
4
 

Vďaka profesorom Zbigniewowi Kwiecinskiemu, Lechowi Witkowskiemu zahájený postmodernistický 

vzdelávací diškurz v ktorom pokračovali Tomasz Szkudlarek a Zbyszek Melosik, v súčasnej literatúre vied 

o výchove dokonale podporuje meritorickú reflexiu o kvalitatívnych možnostiach reformovania poľskej 

pedagogiky. Ich rozpravy nám vysoko kompetentným a jasným spôsobom odkrývajú jej šance v postmodernom 

svete. Vďaka nim je možné prekračovať hranice tradičných akademických disciplín, oslobodzujúc sa tým 

z všadeprítomnej moci modernistických diskurzov poznania. Potrebné je tu však splnenie istej podmienky, 

menovite dôvera voči autorom, že odhaľujúc nám pedagogický potenciál postmodernistických koncepcií spolu 

s jeho obmedzeniami sa ani nesnažia absolutizovať žiadnu z nich, ani ich pomocou vytlačiť modernistické 

perspektívy vzdelávania. Pluralizmus a mnohorozmernosť spoločensko-kultúrnej skutočnosti nedovoľujú aby 

postmodernistický diškurz zobral ktorémukoľvek z vedou uznaných modernistických diškurzov základy pre 

nárokovanie si o uznanie univerzálnosti ich analýz a systémov hodnôt. Ako správne tvrdí Z. Melosik: 

„Postmodernistický diškurz – rezignujúc z úplnosti pri opisovaní sveta – v sebe ukrýva optimistickú 

a pozitívnu tézu: „každá teória môže v istom stupni opisovať svet“. Spoločenský svet nie je ontologicky 

monolitický: je rôznorodý, komplikovaný, vnútorne rozdielny, je dynamický, neustále otvorený, neustále 

v procese stávania sa. Preto namiesto akceptácie predpokladu o hľadaní megateórií alebo postteoretického 

postoja, sa zásadnou zdá byť schvaľovanie myšlienky, že každá teória nám môže dovoliť dostať sa k akémusi 

kútiku spoločenskej skutočnosti alebo sa pozrieť na daný kútik z inej perspektívy.
5
 

Postmodernistický diškurz obsahuje veľa hodnotných predpokladov pre pochopenie psoločensko-

kultúrnej skutočnosti postštrukturálnych spoločností /postmoderných/, pred ktorými sa už Poľsko nemôže 

chrániť „železnou oponou“. Napriek teoretickému oneskoreniu pedagogických vied voči novodobým štátom, 

poľské akademické prostredie to veľmi rýchlo nadrobilo. Nečakajúc na posilnenie sa modernistického diškurzu, 

                                                           
 

3 T. Szkudlarek, Wiedza i wolnosc w pedagogice amerykanskiego postmodernizmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Krakow 1993, s. 10. 
4 Z. Kwieciński, Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego [w:] Spory o edukację. Dylematy i 

kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Zbiór pod red. Z. Kwiecińskiego i L. Witkowskiego, Warszawa: IBE 1993. s. 8. 
5 Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokol edukacji, Wydawnictwo Edytor, Torun-Poznan 1995, s. 20-21. 
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v tom na úpadok voči spoločnosti a jej kultúry arogantnej socialistickej pedagogiky, bol do obehu zavedený rad 

postmodernistických koncepcií, nútiac vlastné vedecké centrá nadrábať rozdiel voči zásadnosti doterajších 

rozkolov Veľkých Narácií Osvietenstva. Postmodernistická debata priniesla predpoklady pre pochopenie 

niektorých reálnych, mnohorozmerných vzťahov medzi vzdelávaním a poznaním/mocou, medzi podmetom 

pedagogického konania a spoločenskou štruktúrou, do ktorej je tento zasadaný, ba dokonca vyprovokovala 

k angažovanosti sa v prospech vytvárania „lepšieho sveta“. Dnes prežívame prechod od modernizmu 

k postmodernizmu pedagogickej skutočnosti, pre ktorú ešte nejestvuje žiadna teória.
6
 Bez pochybností je termín 

postmodernizmus tak isto nejasný, ako situácia, ktorú by mal tento termín charakterizovať. Rodí sa tu viac 

otázok ako odpovedí. 

Postmodernistická pedagogika sa v súvislosti s tým nedá definovať ani v kategóriách štýlu výchovy, ani 

ako jednoznačne určitý cieľ výchovy, ani ako plán vzdelávania, ani ako hodnotne požadovaná forma interakcie. 

Vychádza sa tu z predpokladu, že spoločnosť už nie je jednoliata, ucelená. Všetko je možné. Svoj význam 

strácajú také pojmy ako? „progresívne“ či „konzervatívne“, keďže už nie je možné priradenie im istých foriem 

správania a spôsobov konania spôsobom oslobodeným od pochybností. Každý krok tu môže byť ináč 

interpretovaný. Všetko, čo bolo urobené, môže znamenať protivenstvo vo vzťahu k tomu, čomu malo slúžiť. 

Zbytočnými sú otázky, ktoré si nevyžadujú získavanie triviálnych informácií, ale otvárajú priestor pre ich 

hľadanie. 

Heinrich Kupffer porovnávajúc modernizmus s postmodernizmom tvrdí, že modernistická pedagogika je 

reprezentovaná liberálno-občianskou pedagogikou reforiem s jej nárokmi na udelenie novej kvality a intenzity 

pre vzťahy medzi generáciami. Pedagogické interakcie mali byť založené na vzájomnej dôvere a priateľstve 

medzi dospelými a deťmi a na rezignácii z neopodstatnenej podriadenosti autoritám. Inovatívne myslenie 

a konanie nadväzovalo na otázky: „Ako je možné vychovávať lepšie?“. Smerovania tejto pedagogiky naďalej 

nachádzame v dnešnej pedagogike reforiem, v teórii curriculum, v taxonómii meniacej povedomie cieľov učenia 

sa, v starostlivosti o zaručenie rovnosti vzdelávacích šancí, ale aj v politickom formovaní, v demokratizácii 

vzťahov medzi dospelými a mládežou, v objavovaní detských „potrieb“. Naďalej tu však zaväzuje autorita 

dospelých, ktorí ľubovoľne rozhodujú o výchove, o normách poriadku vo vnútri vzdelávacích inštitúcií. 

V postmodernizme sa zanecháva hľadanie optimálnej výchovy, pričom sa spochybňuje každý druh 

medziľudských interakcií v ich celku. V postmodernistickej pedagogike už nezaväzuje autorita, niet tu ani 

apelovania na poslušnosť, dodržiavanie noriem či konanie podľa vzorov, žiadna povinnosť voči dohodám, 

žiadne spoločenstvo medzi kontrahentmi. Dominantnou kategóriou v postmodernistickej spoločnosti je 

dobrovoľnosť. Tento spoločenský zlom má pre výchovu vo svetle názorov H. Kupffera tri implikácie: 

1. Zaniká logika príčinnosti; pedagóg už necíti rozsah výchovy a nemôže viac rátať s tým, že určité činnosti, 

rozhodnutia a štýly výchovy dovedú k požadovaným cieľom. 

2. Napriek tomu je všetko inscenizované, hoci len na krátko; pedagóg v žiadnej chvíli nestojí na pevnej 

pôde; on nevie čo je „pravdivé“, keďže tak emocionálne, ako aj vecné vzťahy, zväzky sa dajú vytvoriť tak 

cez médiá ako aj nové komunikačné techniky. 

3. Z tohto dôvodu nejestvuje istá skutočnosť; všetko, čo konáme dnes môže byť už zajtra zastarané.
7
 

Nemali by sme sa teda už viacej pýtať na to – pomocou akých metód a k akým cieľom musíme dnes 

vychovávať? ale na to: Akú spoločenskú funkciu ešte dnes plní výchova? Nemali by sme sa pýtať: Aký model 

rodiny je najlepší? ale: Ako je využívaný termín „rodina“ v dnešnej diskusii, kto si ho privlastňuje, aké asociácie 

a očakávania vyvoláva? Nemali by sme sa pýtať na to: Ako najúčinnejšie chrániť deti pred násilím?, ale mali by 

sme sa pýtať: Kde by sme dnes a zajtra mohli v spolunažívaní rozpoznať štruktúry prinášajúce násilie, ktoré si 

od nás vyžadujú zmenu? Pedagogika postmodernizmu patrí k vedecko-výchovnej reflexii na úrovni meta-, 

v ktorej to, čo sa objavuje, je opisované a poddávané syntéze. Dnes je možnou a nevyhnutnou formou kritickej 

pedagogiky, ktorá nám dáva na vedomie, že stále nevinne využívané pojmy ako práva rodičov, dobro dieťaťa, 

socializácia, potreby a veľa iných vzbudzujú pochybnosť a odôvodňuje sa ich využívanie ako naivného 

terminologického realizmu. Ukazuje nám, že všetky pedagogické predpoklady, ktoré stále vystupujú v teórii aj 

v praxi, neodzrkadľujú skutočný život. 

V otvorenej, pluralistickej spoločnosti jestvuje veľa rozporov. Pedagógovia sú takými istými ľuďmi, ako 

aj iní, oni nie sú pedagogickými nad-ľuďmi (pädagogische Sonder-Existenz). V takejto spoločnosti vystupujú 

nasledujúce rozpory: 

1. Všetci očakávajú medziľudské vzťahy založené na vzájomnej dôvere, ale zároveň sa chcú radšej 

realizovať sami. Obidva ciele nie sú realizovateľné, keďže sa navzájom vylučujú. Ak pojem 

„sebarealizácia“ má vôbec akýsi význam, tak len vtedy, keď ja ako jednotlivec preberám za niečo 

zodpovednosť, kedy samostatne prijímam rozhodnutia a a rátam s ich dôsledkami aj vo vzťahu k mojej 

                                                           
 

6 Európske pedagogické myslenie. Od moderny k postmoderne po sǘčasnosť,, (eds.) Blanka Kudláčová a Andrejk Rajský, Trnava: 

Vydavateľstvo Trnavskej Univerzity 2012. 
7 H. Kupffer, Pädagogik der Postmoderne, Weinheim Basel: Beltz Verlag 1990. 
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osobe. Takto však tento pojem nie je chápaný. V skutočnosti sa ukazuje ako klišé a označuje de facto 

druhotnú aktivitu (bez obsahu), ponúkanú nám expertmi. 

2. Všetci by sa chceli spoliehať na čosi fundamentálne, trvalé, ale nikto sa o to nechce pričiniť, len očakáva 

od iných, od partnera, od inštitúcie onej istoty predávaných pravidiel, v súlade s ktorými by mohli 

postupovať. 

3. Všetci prosia o rady, ale nikto nechce rady poskytovať a to buď preto, že je to ťažké, alebo z obavy pred 

dôsledkami. Obrovské rozšírenie sa poradenstva akéhokoľvek druhu v praxi a v literatúre predpokladá, že 

ľudia nedokážu sami riadiť svoje záležitosti, necítia sa byť kompetentnými. V skutočnosti však nechcú 

žiadne rady.
8
 

Keďže jestvuje pluralita spoločnosti, tak dnes máme aj pluralitu expertov. Strach pred pluralizmom nás 

vedie do dialektiky medzi identifikáciou a kritickým odstupom. Stále počúvame, že mládež sa viac nechce 

identifikovať so štátom, so stranami, s politikou. Výčitky sú smerované na adresu tých inštitúcií, predstavitelia 

ktorých kývajú hlavou, ale v ktorých sa nikto nepýta, prečo sa očakáva identifikácia tohto typu? Z akého dôvodu 

by sa mládež mala stotožňovať so štátom či stranami a v akom zmysle? To sa berie z nepochopenia týkajúceho 

sa politického a spoločenského života v demokracii. 

Politické konanie a myslenie nie je ani identifikáciou so štátom, ani zoštátnením v strane, ale je kritickým 

rozhodovaním. A nie je to žiadne rozhodovane v kategóriách pravdy, ale rozhodovanie v kategóriách záujmov. 

Ak ľudia chcú byť schopní spravovať kontrolu nie len nad podmienkami vlastného života, ale aj jeho verejnou 

sférou, ak chcú využívať plnomocenstvá demokracie k participácii na spoločenskej zmene, tak im v tom musí 

pomôcť vzdelávanie, ktoré by ich pripravovalo na politickú podnetnosť. 

Vo svetle pedagogiky postmodernizmu by mal každý mať možnosť maximálnej sebarealizácie. Ak sa to 

niekomu nepodarí, keď ostane v pozadí, chcelo by sa povedať: on sám to tak chcel, sám si je na vine, nevyužil 

svoje možnosti. Hodnoty a normy majú v dnešnej spoločnosti zásadne odlišnú pozíciu. „Hodnotou“ nie je 

v súčasnosti žiadna miera, určená autoritou – či tradíciou. Sú široko chápanými orientačnými rámcami, 

vytváranými a menenými politickými procesmi, spoločenským a technickým rozvojom ako aj módou. 

V postmodernizme apriórny predpoklad, že pedagóg je vždy, akosi mocou definície, podmetom vo 

vzťahu k chovancovi, a ten predmetom jej konania, ktoré za sebou prináša dosť hrozné dôsledky v podobe 

privlastnenia si dospelými práva na rozhodovanie o osude chovancov (žiakov) a ponúkania im jedine správnych 

interpretácií, vedúc k efektu adiaforizácie čiže určovania istých typov konania alebo istých objektov, na aké sú 

tieto konania nasmerované, ako morálne neutrálne a nepodliehajúce oceňovaniu v morálnych kategóriách.
9
 

Tento proces teda spočíva vo vylúčení určitých druhov ľudí (v tom prípade učiacich sa detí a mládeže) zo 

skupiny morálnych podmetov, a tým samým odseparovaniu činov a morálneho hodnotenia. To, čo je zakázané 

pre jedných, je druhým dovolené. 

Pedagógovia v postmodernistických spoločnostiach však uznávajú právo na slobodu nie len svojich 

chovancov, ale aj sami ich vzťahujú na seba napriek realizovaniu podstatných osvetových funkcií z ramena štátu 

či národa. Vtedy sú vládou vnímaní ako slobodní ľudskí jednotlivci, ktorí sú z povahy a/alebo vzdelania 

skutočným zdrojom a majstrom svojich myšlienok a skutkov. Považovanie pedagóga za niekoho, koho riadia 

osobné záujmy, a aj predstavy o pedagogickej činnosti ako o niečom plánovanom, intencionálnom, o 

„autorskom“ konaní, s vlastnou tvárou, sa stane východiskovým bodom pre radikálnu zmenu procesu 

vzdelávania. 

Je totiž potrebné priznať, že celá zodpovednosť vychovávateľa za pedagogickú činnosť zahájenú ním 

z vlastnej vôle (a nie pod nátlakom) na neho spadá ako na konateľa, ako podmet práv a povinností. Niet slobody 

bez osobnej zodpovednosti, ktorá nie je samozrejmým stavom ľudskej povahy, ale výtvorom historických 

a spoločenských vzťahov. Podmetnosť vychovávateľov a ich chovancov sa totiž môže objaviť len v takých 

vzdelávacích inštitúciách či spoločnostiach, v ktorých sloboda jestvuje ako spoločenský vzťah. Nevyhnutnosť 

slobody obidvoch podmetov nezasahuje do verejných záujmov, keďže tie sú bez ohľadu na vek a spoločenský 

status fundamentálne slobodné. Ich život by mal byť výlučne ich vlastným projektom. 

Nie je tak ľahké určiť morálnu vinu vychovávajúceho podmetu, keďže to medzi inými závisí od toho, 

v akom stupni a s akou angažovanosťou sa staral o svet chovanca. Vinu je možné pripísať chovancovi len vtedy, 

keď je on sám slobodný. Ak sa deti nerozvíjajú tak, ako to naplánovali alebo si prajú dospelí, tak je to možno 

spôsobené jednou z troch typických príčin: 

1. Zle naplánovali onen rozvoj a počas výchovy nepodávali náležitý „obsah“. 

2. Síce ho dobre naplánovali, ale počas realizácie plánu urobili akési pedagogické chyby. 

3. Všetky plány sa ukazujú byť bezcieľnymi, keďže svet sa tak zmenil, že vychovávatelia už nerozumejú 

svojim deťom a nedokážu už na ne vplývať. 

                                                           
 

8 H. Kupffer, Pädagogik der Postmoderne, Weinheim Basel: Beltz Verlag 1990. 
9 Z. Bauman, op. cit., s. 46. 
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Postmodernistický diškurz prejavuje vzájomné vzťahy medzi pedagogikou a emancipáciou. Tá druhá je 

totiž jedným zo základných cieľov a dohôd väčšiny vzdelávacích teórií a praktík v novodobom svete. Ak sa však 

niekto ocitne v postmodernistickej spoločnosti alebo ako pedagóg bude chcieť na jej predpokladoch vytvárať 

lokálnu, netotalitnú politiku a vzdelávanie, môže si uvedomiť čakajúce ho problémy a dilemy. Keďže 

postmodernizmus ruší univerzálne hodnoty, projekty pedagogických činností by mali nájsť svoje základy 

v myšlienke „lokálnej“ emancipácie. 

V tomto kontexte by sa pedagogika vedome podujímala na riziko boja o tvar narácií typických pre danú 

spoločnosť. Vychádzala by pritom od hodnôt charakteristických pre ľudí, ktorí v ňom žijú. Vzdelávacie projekty 

by sa neopierali o esencialistické hodnoty a pojmy, a pedagóg by nemal ašpiráciu ich „vnášania“ do povedomia 

ľudí. Východiskovým bodom ich konštruovania by boli ašpirácie a presvedčenia náležité pre danú spoločnosť. 

Pedagóg by si pritom uvedomoval, že svet a jeho pravdy (tak či ináč) sú konštruované spoločne a v súvislosti 

s tým by zaujal postoj vedomého účastníka boja o tvar „aktuálnej verzie skutočnosti“.
8
 Vychovávateľ či učiteľ 

prijímajúci postmodernistickú verziu vlastnej pedagogiky teda musí mať vedomie toho, že by mal konať 

v kontexte permanentného rizika a neistoty. 

Prijatie postmodernistickej perspektívy v reformovaní pedagogiky znamená otvorenie sa vlády 

a spoločnosti na artikulovanie individuálnych a skupinových podmetových postojov, ktoré by mali právo 

vytvárať či kultivovať rozdiely ako podstatné elementy vzdelávacieho prostredia, a tým istým pre vytváranie 

samostatných pedagogík adresovaných jednotlivým oblastiam spoločenského odlíšenia. Takáto artikulácia zmien 

založených na politike rozdielov a mnohorozmernosti by si vyžadovala vnímanie pedagógov ako 

transformatívnych intelektualistov, plniacich službu v praxi emancipácie a diškurze slobody. 

Forma štátu – garanta práv a slobôd, a tým istým v ňom situovaného osvetového systému sa stáva 

zárukou politickej slobody, pripúšťajúcou slobodný prieliv pedagogických názorov, prúdov a smerov a plnú 

slobodu organizácie vzdelávacích inštitúcií, v tom aj založených na ideologickom či denominačnom základe. 

V systéme – záruke práv a slobôd organizátori rôznych odmien pedagogiky dostávajú od svojich klientov 

(obyvateľov) plnomocenstvo pre zabezpečovanie ich konkrétnych vzdelávacích záujmov. Plnia teda služobnú 

úlohu voči tým, ktorí sú podmetmi učenia sa. 

Štát neriadi spoločnosť, podobne ako život domovníkov neriadi dom. Ale dom – podobne ako štát – má 

svoj tvar, ktorý dobre alebo zle chráni domovníkov pred prekvapeniami počasia. Dom má svoj vnútorný 

poriadok, uľahčujúci alebo obmedzujúci život obyvateľov. Podobne aj štát. Dom a štát sú teda základmi 

prebiehajúceho v nich života a dávajú mu svoj charakter. Štát môže byť väzením spoločnosti či tiež viac alebo 

menej pohodlným hotelom. Môže však byť práve domom, ktorý dáva pocit istoty, slobodu pohybov a hlasu – 

domom, kde jediným obmedzením býva úcta voči stenám, úcta k pohybu, kde je jasné, že dobre zaručujú 

podmienky rozvoja života.
9
 Vzdelávanie by v tomto ponímaní smerovalo k otvoreniu podmetovosti na také druhy 

skúseností, ktoré môžu priniesť ovocie zvýšením jej rozvojových možností ponímaných v spoločenskom kontexte: 

možnosti oslobodenia sa od nanútených obmedzení a možnosti vstupovania do interakcií tohto druhu, ktoré – 

neprenášajúc „stelesnené“ štruktúry dominancie a represie – sa môžu pričiniť o rozširovanie rozsahu 

individuálnej a spoločenskej slobody.
10

 

Podľa postmodernistov žiadna pedagogická teória (rovnako aj postmodernistická) už nemôže byť 

skúmaná ako samostatná, objektívna forma pohľadu a posudzovania spoločenskej skutočnosti. Je (podobne ako 

aj vedomie jej autorov) integrálnou časťou skutočnosti, ktorú opisuje, vysvetľuje a túži meniť. Rezignovanie 

z myšlienky „Čistého rozumu“ a z koncepcie usporiadanej (zákonmi, ktoré je možné vnímať) spoločenskej 

skutočnosti musí viesť k akceptácii „čiastočnosti“ a „fragmentárnosti“ každej teórie.
11

Vďaka tomu sa možno 

pedagogika oslobodí od komplexu bytia „horším Iným“, ako ju ešte stále vnímajú ostatné humánne vedy a stane 

sa permanentne experimentujúcou, tvorivou praktikou ako aj prenikajúcou rôzne teoretické diškurzy 

metareflexiou bez pokusov ašpirovania na meno celkového obsiahnutia vzdelávacej skutočnosti. 

Postmodernistický diškurz prejavuje mechanizmy boja o svoj status na základe boja diškurzov o primát 

vo vedeckom svete. Pomáha tiež vnímať teoretické spory v náukách o výchove v perspektíve boja rôznych verzií 

skutočnosti o to, ktorá z nich sa stane „zaväzujúcou“ a „prirodzenou“ skutočnosťou. Napriek radikálnosti svojich 

téz však v tomto boji nezastáva antagonistickú, nepriateľskú pozíciu, cieľom ktorej je potlačenie a eliminovanie 

ostatných diškurzov z poľa vedeckej právoplatnosti ako pozbavených vedeckej, etickej a politickej hodnoty. Do 

epistemologickej štruktúry vlastného vedeckého poľa sa postmodernisti dôsledne, jasne a adekvátne stavajú za 

teoretickú rivalitu, ktorá by dodávala konštruktívne impulzy pre vytváranie, dekonštrukciu a rekonštrukciu 

rôznych teórií v ich snahe pochopenia a pretvorenia sveta pri súčasnej rezignácii z kolonizácie konkurenčných 

                                                           
 

8 Z. Melosik, Postmodernistyczne..., s. 279. 
9 J. Ekes, Polska. Przyczyny slabosci i podstawy nadziei, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1994, s. 64. 
10 T. Szkudlarek, Wiedza i wolnosc..., s. 158. 
11 Z. Melosik, Postmodernistyczne..., s. 20-21. 
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(modernistických) prístupov. Medzidiškurzívny a medzipragmatický dialóg sa zdá byť v tomto kontexte najviac 

požadovaným postojom.  

Podľa Z. Melosika je teda vhodné pozastaviť s nad tým, aké  problémy a otázky predkladá 

alebo vyostruje postmodernistický diskurz, ktoré by mohli byť dôležité pre pochopenie (a pretvorenie) kultúrnej 

a spoločenskej skutočnosti, v tom zvlášť pre súčasné vzdelávanie. 

V úvode spomínané predpoklady postmodernizmu súčasní rekonštruktéri tohto diskurzu využívajú pre 

analýzu vzdelávacej a spoločensko-kultúrnej skutočnosti v Spojených Štátoch Severnej Ameriky, obracajúc 

pozornosť na to, za akých okolností a akým spôsobom sa tie pričiňujú o konštruktívnu spoločenskú zmenu. 

Vďaka tomu si môžeme uvedomiť, akú dôležitú úlohu aj v súčasnej poľskej pedagogike plnia také diškurzy, ako: 

 postštrukturalizmus ako teória spoločenského života a jeho vzdelávacích kontextov; 

 postmodernistické kontroverzie týkajúce sa globálneho vzdelávania; 

 hlboká ekológia ako postmodernistická výzva pre eko-vzdelávanie; 

 mnohokultúrne vzdelávanie spolu s jeho bojom o formu politiky reprezentácie; 

 predstierané vzdelávanie a kultúra; 

 postmodernistický konzumný svet; 

 populárna kultúra spolu s jej pedagogickým potenciálom ako aj 

 mládežnícka hudba ako postmodernistický kultúrny text. 

Podľa Z. Melosika: Putujúc cez rôznorodé koncepcie je možné všimnúť si, že to, čo má v jednej 

„kľúčový“ charakter, je v inej okrajové“, to čo je v jednej „makro“ je v inej „mikro“. „Vstupujúc“ do jazykov, 

ktoré sú nám ponúkané rôznymi diškurzmi vnímame bohatstvo významov, ktorými je opisovaný svet, v ktorom 

žijeme. Takéto putovanie nás učí pokore voči svetu – ten je príliš komplikovaný a vnútorne protikladný, 

rozdelený a decentralizovaný na to, aby ho bolo možné „totalizovať“ do jednej narácie.
12

 

Postmodernisti obracajú pozornosť na to, že modernistický svet je charakteristický spojitosťou, 

direktívnou jednoznačnosťou predpisov, neprítomnosťou mnohých významov (alternatív), zapojovaním mladej 

generácie do spoločenstva vyznaní a myšlienok ako aj kumulativizmom, teleologizom a finálnosťou konania. To 

dokonale zodpovedá triedno-vyučujúcemu systému, ktorý zaväzuje vo všetkých modeloch vzdelávania súčasnej 

Európy. To vďaka nemu môže byť v tom istom čase dôsledne realizovaný program vzdelávania – taký istý pre 

všetkých, v tom istom období a v tých istých časových jednotkách, rozdelený, podrobne naplánovaný (plány 

obsahu vyučovania) a smerujúci k istému cieľovému bodu (koniec realizácie programových obsahov pre daný 

ročník žiakov). Je to teda nie len čas, v akom je možné projektovanie, ale čas, ktorý je už sám sebou projektom, 

ktorý vedie k čomusi inému, ako je v tej chvíli – a len preto, aby bolo možné dôjsť do stavu, aký už ostane 

nemenne sebou samým.
13

 

Kľúčovým spôsobom zachovania onej celistvosti a spojitosti v modernizme je schopnosť zneškodňovania 

všetkých rozkolníkov, ináč mysliacich a konajúcich prostredníctvom ich priameho ničenia, alebo pripisovaním 

im mena „deviácií“, „odchýlenia sa od normy“, „nonkonformizmu“,  „spoločenskej patológie“, „spoločenskej 

neprispôsobilosti“ a pod. Chyby prítomnosti, aké sa objavujú, majú dokázať čnosti budúcnosti, ktorá bude. Ako 

písal H. Muszynski: Hodnotná výchova, slúžiaca spoločenskému rozvoju, je taká, ktorá pripravuje jednotlivca 

nie na svet, ktorý ho stretne a nie na svet, akým bude, ale na konanie vo svete vnímanom v prospech sveta, akým 

by ten mal byť.
14

 

Voči takýmto javom je však modernizmus dvojtvárny. Projektuje totiž vzdelávanie ako proces 

civilizovania, poľudštenia, sublimácie toho, čo je nežiaduce, neokresané, mlčiac pritom o vlastnom násilí či 

útlaku, ktoré legitimizuje ako pozitívnu diskrimináciu. Modernosť teda nehovorí o tom, že čo sa jedným ľuďom 

javí ako proces civilizácie, sa iným zdá ako proces zotročenia a obmedzenia. O tom, žer obsahom procesu 

civilizácie je nie len eliminácia, ale redistribúcia násilia.
15

 Osveta požaduje monopol na legálne využívanie 

násilia v oblasti štátneho vzdelávania, aby jej bolo možné zaručiť poriadok a civilizovaný charakter 

(dodržiavanie zákona a ochrana verejného poriadku). 

Učenie sa dnes síce nie je menej dôležité ako v minulosti, ale už viac nie je problémom, ktorý musí byť 

pedagogicky riešený. To, čo by sme sa mali oficiálne učiť, je vynucované osvetovým systémom. 

V každodennosti masovej kultúry ľudia žijú predovšetkým na základe toho, čo sa učí neoficiálne. To sú tie 

štruktúry myslenia, návyky a vzory konania, ktoré sú každému vykladané ako tovar na pulte. Masovo prijímané 

polopravdy a klišé, dekorácie a populárne kvázi vysvetlenia ohrozujú našu identitu, sebavedomie a rozumové 

kompetencie. Pedagogika postmodernizmu by nemala smerovať k tomu, aby sa „krajšie“ učilo, ale dbať o to, ako 

je asimilovaný oficiálne podávaný obsah vzdelávania, ktoré mechanizmy a motívy v priebehu učenia sa v škole 

                                                           
 

12 Z. Melosik, Postmodernistyczne..., s. 285. 
13 Z. Bauman, Cialo..., s. 18. 
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15 Z. Bauman, Ciala..., s. 35. 
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sú najúčinnejšie a odhaľovať, ako sa prakticky formujú nálady a vnímanie, aké informácie v nás vyvolávajú 

dôveru, akými kanálmi sú na každý deň predávané maximá života. 

Bádatelia postmodernizmu analyzujú tieto vlastnosti spoločensko-politického života a v ňom 

obsiahnutého vzdelávania, ktoré sú stavané na okraj či pozorované v spoločnostiach s prevahou modernistickej 

kultúry. Formujúc totiž vzdelávanie v tomto kontexte by sa m. in. malo: 

 prinavrátiť konštruktívnu hodnotu vo výchove populárnej kultúry, 

 priznať jednotlivcom právo na zodpovednosť za výber spôsobu života, 

 dovoliť uskutočňovanie slobody bytia sebou a sebaurčenia vlastnej identity, 

 správoplatniť lokálne formy poznania, 

 diškurz konzumu (reklama a móda) zbaviť „totalitnej moci“ 

 maximalizovať a prežívať rad prístupných dojmov ako aj spôsobov hľadania vyjadrenia. 

Je teda potrebné mať vedomie toho, že svet vytváraný postmodernistickým diškurzom je len jedným zo 

svetov, ktorý jestvuje spolu s mnohými inými – v tom aj so svetom modernistickej Ameriky či pred novodobej 

Severnej Kórei. Ak podľa S. Bestom a D. Kellnerom prijímame, že v každej spoločnosti trvá boj o formu 

diškurzu, tak pedagogika sa stáva terénom boja o spoločensky prípustnú a povinnú verziu skutočnosti, a teda 

sama v sebe musí vytvoriť kritériá vylučovania jedných diškurzov a zapájania iných. Medzi pedagogickými 

teóriami teda trvá spor o moc, teda o dominanciu sebou preferovaného systému pojmov, vysvetlení a návrhov, 

o jedinú „reprezentatívnosť“. Pedagogika, ktorá získa arbitrárny a mocou presýtený charakter, sa tým istým stáva 

normálnou, typickou, štandardnou pedagogikou – často krát jedine z tohto titulu pravdivou či správnou – pričom 

každá iná, vystupujúca poza sankcionovanú každodennosť a zdravý úsudok je definovaná ako alternatívna, 

a teda „nezodpovedajúca“. 

Svet – podľa postmodernistov – je skonštruovaný antagonisticky, pričom je neustálym bojom o moc, 

o dominanciu jedného diškurzu nad druhým. Keby sme sa prizreli rôznym pedagogikám z perspektívy 

postštrukturalizmu, tak by sa dalo povedať, že v každej spoločnosti trvá neustály diskurzívny boj rôznych 

vedeckých „verzií“ výchovnej skutočnosti o ich právoplatnosť. To sa uskutočňuje na úkor alternatívnych verzií 

a tvorí operácie ich „vylúčenia a zapojenia“, čiže chráni jednu interpretáciu a inú vytláča na okraj a núti mlčať. 

Takýmto spôsobom vytvorená metanarácia spoločenského života postihuje svoje alternatívne verzie. 

Alternatívna pedagogika by bola zarátaná k skutočnosti delegitimizovanej skutočnosti cez vylučovanie 

diskurzívnych praktík, ktoré ju konštruujú. Ustanovenie epystemologickej „ortodoxie“ je zároveň ustanovením 

„heterodoxie“ t.j. vystupovania „zotročených“ diskurzov, ktoré sú dohodami neadekvátneho 

a diskvalifikovaného poznania, teda nízko umiestnenej na rebríčku hodnôt.
16

 

Zapisovanie určitej pedagogiky premien ako alternatívnej pedagogiky do kontextu konkurenčného 

pohybu, cieľom ktorého je dovedenie k vzájomnému vylučovaniu sa navzájom súperiacich pedagogík o miesto 

„v centre“, a nie na „perifériách“, o primát prvenstva vo vysvetľovaní a hodnotení vzdelávania, o výlučne 

promovanie určitej „verzie“ skutočnosti, vedie k fundamentalistickej (totalitnej) úlohe pedagogiky 

v spoločenskom živote, z ktorej sme sa tak veľmi chceli oslobodiť po roku 1989. Konkurenčné ponímanie 

alternatívnosti výchovy či vzdelávania vedie k vzájomnému nepriateľstvu (napr. ideologickému, personálnemu, 

inštitucionálnemu) a potláčania opačných postojov ako pozbavených hodnoty (vedeckej, etickej, politickej 

a pod.). Prívrženci odlišných teórií zvyčajne využívajú diametrálne rôzne epystemologické, morálne 

a ideologické pohľady. /.../ Veľmi často sa pritom teórie pretvárajú na pojmové a strategické ideológie. Ako 

obrazne píše B. Mercer, „na stranách akademických časopisov a vedeckých textov (...), v seminárnych sálach 

(...), sa zo stráženej strany jednej paradigmy tlačia obvinenia v smere paradigmy druhej: „tvoja /paradigma/ je 

konzervatívna a promuje diskrimináciu a nerovnosť – a tvoja je radikálna a promuje konflikt (...)“; „tvoja je 

slepá na centrálne zmeny – a tvoja je slepá na samozrejmosť poriadku“; „tvoja je idealistická, utopická 

a odtrhnutá od skutočnosti – taká istá je tá tvoja(...)“. A takto prebieha boj paradigiem.
17

 

Nezávisle od paradigmatických sporov, vytvárajúcich zámernosť vzdelávacích zmien, sa objavuje 

problém ich podstaty, rozsahu a kvality. To vďaka nim môžeme rozpoznať, v akej miere projektovaná zmena 

získava modernistický alebo postmodernistický rozmer, pretože pre ten posledný sa na prvé miesto dostáva 

kategória rozdielu, odlišnosti a rôznorodosti. V politike reformovania pedagogiky môžeme výrazne vnímať 

konflikt medzi smerovaním centra k jednoznačnosti, k usporiadaniu vzdelávacieho sveta, v ktorom „sa vie, ako 

postupovať“ (alebo – čo hovorí o tom istom – verí sa v to, čo sa vie), v ktorom sa vie, ako vypočítavať 

pravdepodobnosť udalosti, a pozná sa spôsob, akým by bolo možné zvýšiť alebo zmenšiť túto pravdepodobnosť; 

svet, v ktorom súvis medzi istými situáciami a účinnosťou istého počínania je viac alebo menej stály, a teda sa 

dovoľuje spoliehať na bývalé úspechy ako na smerovky k budúcim úspechom a dnes už istou mnohoznačnosťou 

                                                           
 

16 Z. Melosik, Wspolczesne amerykanskie spory edukacyjne, Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994, s. 13. 
17 Tamtiež, s. 173. 
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pedagogických situácií, v tom štrukturálno-programových riešení a s nimi spojenými zmenami.
18

 

Mnohoznačnosť je tu synonymom toho, čo je nedefinované, nepriehľadné a nepredpokladané, spochybňujúc 

všetky predpoklady pravdepodobnosti udalostí a neužitočnými činiac naučené a zapamätané vzory 

pedagogického konania. 

Moderná doba zanecháva metanaráciu, super-projekt v jednotnom čísle hoci všeobecne zaväzujúcej 

v prospech mnohosti a rôznorodosti. Dnes žijeme projektmi, nie projektom. Projektovanie a zásahy, aké si 

napĺňanie projektov vyžaduje, podľahli privatizácii, deregulácii a fragmentarizácii.
19

 Osvetový systém v takejto 

spoločnosti by teda mohol byť charakteristický farebnosťou, rozptýlením, nenormatívnou sebareguláciou, 

zavádzaním klientov vzdelávania, odstúpením od monopolu štátnej moci založenej na prostriedkoch násilia, 

ideologickou indoktrináciou, rutinou, lojalitou, mechanizmami kontroly a selekcie voči obyvateľom. Vyžadovalo 

by si to zanechanie myšlienkových návykov minulej epochy. Ide tu teda hlavne o videnie ľudskej skutočnosti nie 

ako predmetu administrácie, normatívneho regulovania a funkcionálnej koordinácie – ale ako terénu 

svojvoľných a slabo ale načas skoordinovaných procesov; ako aj o pozbavenie sa takej koncepcie teórie, podľa 

ktorej má teória z hora definovať to, čo môžu určiť až ľudské konania – akosi uzatvárať licitáciu, kým sú 

vytvorené a ocenené na predaj vystavené exponáty. Inými slovami ide o to, aby bola ľudská skutočnosť v každej 

jej chvíli vnímaná ako zväzok šancí, notoricky ne-determinovaných (dokonca aj neskôr, keď jedna zo šancí má 

navrch pred konkurentmi a narýchlo sa oblieka do šiat nevyhnutnosti).
20

 

Moderná „systémovosť“ vzdelávacieho systému – kráčajúc po stopách záverov Z. Baumana – by teda 

nespočívala vo vzájomnej vyrovnanosti a prispôsobovaní jeho jednotlivých komponentov, na obnovovaní vzoru 

tejto vyrovnanosti a na účinnej eliminácii všetkých odklonov od štandardu či vzoru, ale bola by vytvorená podľa 

formy kalejdoskopických obrazov z hry napätí, rozporov a ambivalencie, negociácie a konfliktov, porozumenia 

a neporozumenia.
21

 Má on v podstate pravdu keď tvrdí, že jeho postmodernistická perspektíva sveta nemá čo 

ponúknuť pestovateľom či hľadačom moci, ale môže veľa ponúknuť ľuďom, ktorí sú či už svojou voľbou alebo 

nutnosťou zaujatí sebaurčením a auto-vytváraním. Nezavádzajú prísľubom múdrosti, ktorá odstráni neistotu; ale 

učia, ako žiť múdro v stave neistoty. A v akejsi, hoci aj skromnej miere pomáhajú vnímať príkaz solidarity osudu 

v spoločenstve ľudí odkázaných na náhodnosť jestvovania a výroku toho vedomých.
22

 

Pedagóg je v takto chápanom svete zraniteľnou, smrteľnou bytosťou, a nie slobodnou od omylov, takže 

by sa nemal vyslovovať v mene večnej a nadľudskej pravdy, nezlomného práva histórie či nikdy neblúdiaceho 

Rozumu. Nadišiel teda čas, aby bol z pedagogickej teórie a praxe sprevádzajúcej túto odbornú úlohu, 

eliminovaný jav moci, nátlaku či násilia. Modernosť síce neznáša násilie vo všeobecnosti, keďže sféra 

interpersonálnych vzťahov sa vymkla spod kurately globálnych inštitúcií panoptickej moci. Typicky moderné 

kanály násilia sú sprivatizované – rozptýlené a nie sústredené.
23

 Zavedenie do spoločnosti a reguláciu z vonku 

nahradilo sebaurčenie, sebarealizácia a autovzdelávanie jednotlivcov. V moderných podmienkach sú ľudskí 

jednotlivci formovaní v prvom rade z hľadiska fukcií homo-ludens; inými slovami úlohu konzumenta a hráča 

(človeka zábavy), ktoré má plniť väčšina moderných ľudí a na plnenie ktorých sú prispôsobení, dodávajú 

potrebné vzory a kritéria hodnotenia aktívnych v procesoch formovania a seba-formovania sa jednotlivcov. 

Individualitu jednotlivca teda charakterizujú nasledujúce vlastnosti: 

(1) človek je v prvom rade prežívajúcim organizmom, hľadajúcim nové zážitky a vnemy, vždy pohlcujúcim aj 

odporujúcim voči efektom znudenia či presýtenia zážitkov – teda schopným neustálej, a ešte lepšie 

rastúcemu absorbovaniu zážitkov; 

(2) človek je východiskovým bodom konania, a nie jednoducho mechanizmom reagujúcim na vonkajšie 

vnemy; jeho činnosti sú spontánne, rozmanité, a len v minimálnom stupni ich obmedzujú naučené, získané 

návyky; 

(3) hoci nie je nikdy v plnosti vyrovnaný, človek má schopnosť samostatného bilancovania svojho konania, 

pričom je v tejto oblasti v značnej miere sebestačným; sebaurčenie trvá aj v procese zhromažďovania sa 

s inými ľuďmi, pričom je zároveň jeho cieľom aj motívom; 

(4) ideálnym vzorom vydarenej konštrukcie je teda skôr schopnosť ako zdravie. Schopnosť označuje telesnú 

aj duchovnú možnosť prijímania narastajúceho objemu zážitkov a tvorivého reagovania na nich, 

schopnosť konania v rýchlo sa meniacom okolí ako aj rýchlej zmeny kurzu, keď vznikne takáto potreba 

alebo sa zmena zdá byť výhodnou.
24

 

                                                           
 

18 Z. Bauman, Wieloznacznosc nowoczesna. Nowoczesnosc wieloznaczna. Warszawa: PWN 1995, s. 12. 
19 Z. Bauman, Cialo..., s. 19. 
20 Tamtiež, s. 26. 
21 Tamtiež, s. 28. 
22 Tamtiež, s. 31. 
23 Tamtiež, s. 60. 
24 Z. Bauman, Ciało..., s.54-55 
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Objavenie sa postmodernistického diškurzu dovoľuje zažiť rozdiely a všetkými podmetmi vzdelávania 

získať presvedčenia, že vo svojej samostatnosti sú nenahraditeľné. Jednotky, ktoré sú cez trh poddávané pomalej 

ale neuchrániteľnej identifikácii uniknú vďaka tomu dezidentifikácii, ak sa počas vzdelávania naučia vyjadrovať 

odpor voči jestvujúcim ohrozeniam, ak sa naučia ťažkému umeniu každodenného spolunažívania 

s rôznorodosťou a odlišnosťou, ak ostanú prinútení k reflexii nad tým, čím v tej novej štruktúre je alebo pre nich 

bude domovina a ako sa ich patriotizmus dá zosúladiť s fenoménom zjednotenej Európy. Postmodernizmus akosi 

núti pedagógov prinajmenšom k pozastaveniu sa nad tým, prečo a v akom stupni vystupujú zmeny v súčasnom 

chápaní pohlavnej identity ich chovancov? Čo je zdrojom kultúrnych premien a aké sú príčiny podliehania im 

bez reflexie? Musí byť pedagogika voči nim bezradná? 

Postmodernistická pedagogika obracia pozornosť aj na centrálnu pozíciu obrazu v súčasnej kultúre. 

Vizuálna kultúra, kultúra ovládnutá obrazom, je uznávaná z úplne nový jav, ktorý skončil s detstvom minulosti, 

formuje iný, nový typ myslenia. /.../ Ronda Hammer a Peter McLaren, odvolávajúc sa na výskumy Krugmana, 

píšu o zvláštnom pôsobení televízneho obrazu, cez neobyčajnú rýchlosť zmien svetelnosti bodov obrazovky 

„vypínajúceho“ ľavú polovicu mozgu spojenú s analytickým myslením. Vizuálny odkaz je vnímaný globálne, 

emocionálne a intuitívne, v značnom stupni bez prostredníctva analyticko-kritických funkcií.
10

 Pre systém osvety 

sa teda otvára neobyčajne dôležitá oblasť formovania kompetencií chápania médií cez dekonštrukciu ich 

obrovskej zotročujúcej sily. 

Čo môžu urobiť pedagógovia, ktorí sa nechcú poddať pedagogickej nadvláde a kultúrnemu modernizmu, 

túžiac zachovať svoju originalitu a človečenstvo, zachovať dejiny národa a pritom všetkým sa stať bojovníkmi 

odporu? Podľa N. Postmana: 

 vo svojich súdoch sa nebudú riadiť diagnostickými sondami, keďže nevedia, ako a prečo v nich bola 

sformulovaná otázka; 

 odmietnu uznať výkonnosť za najdôležitejší cieľ vzťahov medzi ľuďmi; 

 oslobodia sa od viery v magickú moc čísel a výsledok neuznajú za správny substitut moci súdenia 

a presnosti – za synonymum pravdy; 

 nebudú súhlasiť, aby psychológia alebo akákoľvek iná „spoločenská veda“ prevzala nadvládu nad 

zdravým rozumným myslením; 

 prinajmenšom podozrievavo budú vnímať myšlienku pokroku a nepomýlia si informáciu s chápaním; 

 vážia si staršie osoby; 

 berú vážne také pojmy ako lojalita a česť voči rodine, a keď s niekým budú chcieť nadviazať skutočný 

kontakt, budú s nim v jednej izbe; 

 zachovajú veľké náboženské rozprávania a nebudú presvedčení, že veda je jediným systémom, ktorý má 

prístup k pravde; 

 spoznajú rozdiel medzi sacrum a profanum; 

 budú obdivovať technologickú invenciu, nemysliac si zároveň, že reprezentuje najvyššiu možnú formu 

ľudských úspechov.
11

 

 

Rozchod s autoritatívnosťou filozofie prinesie ľuďom úľavu, zbaví pocitu viny a sníme z nich ťažobu 

prehnaných a nepotrebných povinností. Vymizne základ pre zničujúce spory ako aj pre budovanie arbitrárnych 

hierarchií. Majúc vedomie, že všetko je silou, zmiznú preludy a objaví sa šanca, aby jej využívanie bolo 

miernejšie, menej agresívne a lepšie kontrolované. Objavuje sa nádej na akúsi všeobecnú ľudskú solidaritu, na 

vzťahu bratstva postavené na spoločnom nedostatku akýchkoľvek základov, teda solidarita raz navždy 

vykorenených ľudí.  Vďaka zaujatiu postoja podozrievavosti postmodernista nikdy neupadne do žiadneho 

ideologizovania či fundamentalizmu. Tvrdenie o mnohosti a relatívnosti právd vedie k tolerancii, podporuje ich 

tvorivé spolujestvovanie, čím môže sféru kultúry a politiky urobiť priaznivejším prostredím pre ľudí.  Podstatou 

správnej provokácie postmodernizmu nie je nárokovanie na zmeny na základe analýzy, ale skôr z nej 

vyplývajúca ich afirmácia. Kto sa tým z tohto dôvodu zaoberá ako vedec, je vystavený tomu, že mu bude 

prilepená etiketa: reakcionistu. Akým aktuálnym ostáva vo svetle vyššie uvedenej dilemy: kým byť voči 

udalostiam a pedagogike postmodernizmu – znakom odporu, promótorom neistoty či svedkom nového 

vyznania? 

Kritici postmodernizmu zvyčajne zabúdajú, že obrana rozumu musí byť „rozumná“, ak má v súlade so 

záujmami oných obhajcov niesť svedectvo prevahy hodnôt, ktoré sú údajne smrteľne ohrozené, napr. idea 

dekonštrukcie. Ináč je štýl tejto obrany len v praxi tieňom „modernizmu“ a práve to teoreticky diagnostikuje 

postmodernista. A tak: doterajšia kritika postmodernizmu sa príliš často zdá byť práve vodou na mlyn 

                                                           
 

10 T. Szkudlarek, Wiedza..., s. 147. 
11 N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, transl. Anna Tanalska-Dulęba, Warszawa: PiW  1995. 
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postmodernizmu.
12

 Postmodernizmus ako každý smer filozofickej myšlienky má problémy sám so sebou, so 

sebaurčením a definovaním svojho miesta v dejinách myšlienky, napr. vo vzťahu k predchodcom. Demaskuje 

síce falošné nádeje modernizmu, ale sám nenavrhuje nič namiesto neho.  Zámer nahradenia modernistickej 

metafyziky, ktorá má už 2500 rokov sa síce zdá byť nereálny a dosť nadutý, ale v kultúre tiež môže veľa zničiť. 

Upadá do schematizmu budovaného okolo otázky neopodstatnenosti. Čítanie diel klasikov očami 

postmodernistov môže negatívne ovplyvniť intelektualistov, vedúc ich na scestie. Demystifikácia 

a dekonštrukcia názorov starých majstrov pozbaví ich odberateľov múdrosti, aká je v týchto dielach obsiahnutá. 

Postmodernistické hnutie v pedagogike nevyrieši žiadny problém súčasného vzdelávania. Z dôvodu svojich 

predpokladov je hnutím odsúdeným na neúspech. Podobne ako revizionizmus v mnohých súčasných doktrínach 

neviedol k ich náprave, ale úpadku, tak aj postmodernizmus ako dieťa svojej matky moderny vedie k úpadku 

a degradácii súčasnej kultúry a civilizácie.
13

 

Tézy postmodernistov sa považujú za banálne, alebo „nezrozumiteľné“, alebo chybné. Jedni totiž hovoria, 

že postmodernizmus je pokračovaním modernizmu, iní argumentujú, že je práve negáciou moderny. Stavajú ho 

proti pozitivizmu, scientizmu a analytickej filozofii. Objavujú sa už jeho nové termíny, ako: 

postpostmodernizmus, subpostmodernizmus, antimodernizmus, postfilozofia či ponovodobosť. Tí, ktorým sa 

pripisuje meno klasikov postmodernistov, sa sami odlučujú od bytia jeho reprezentantmi (napr. J. Derrida). 

Postmodernistická filozofická revolúcia je zdanlivá, pretože hoci sa odvoláva na dekonštrukciu podmetu, tak 

predsa sa úplne vmestí alebo situuje v apystemologickej tradícii modernizmu. Niektoré názory sú založené na 

paralogizmoch t.j. na robení záverov, konklúzia ktorých nevyplýva logicky z predpokladov, ako napr. téza, že 

jestvujú len rozdiely, nevyplýva z predpokladu, že jestvujú akési rozdiely, nezávislé od toho, či sú odlíšené 

odlišnosťou, alebo sa berú z kadiaľsi. Ako tvrdí Derrida: rozdiel je čímsi tajomným: „nemôže byť vysvetlený /.../, 

umožňuje sprítomnenie sa prítomného bytia, sama sa nikdy nesprítomňuje. Nikdy sa nezjavuje ako prítomná /.../. 

Neráta sa do žiadnej kategórie bytí, ani prítomných, ani neprítomných.
14

 

Sterilita postmodernizmu vyplýva z toho, že jeho prívrženci sa vo veľkej miere koncentrujú nie len na 

problémoch týkajúcich sa skutočnosti, ale aj na metaproblémoch, čiže na spôsobe hovorenia o skutočnosti. Sú to 

nekonečné analýzy písania, čítania a hovorenia. Skôr či neskôr sa musíme vrátiť k veci, pretože ľudí zaujíma 

Boh, dobro, pravda, zlo a nie „stratégie“, „jazykové hry“ či „rétorika diškurzu“. Postmodernizmus vedie 

k relativizovaniu pravdy, čím sa môže pričiniť o otrasenie či spochybnenie všetkých hodnôt. V hľadaní 

a vytváraní pravdy je človek odsúdený na seba samého, na samotu. Postmodernizmus, stavajúc človeka pred 

totálnou beznádejnosťou, je väčším ohrozením pre osobu ako modloslužobný kult rozumu v modernizme.
15

 

Ľudské „ja“ sa stáva samotnou monádou, pozbavenou dohôd v oblasti hierarchie hodnôt ako aj významu 

symbolov, ktoré má sama objavovať a dávať im zmysel. Ak má však určitý symbol ľubovoľný význam a každý 

človek sám tvorí vlastnú hierarchiu hodnôt, je pretrhnutá schopnosť vzájomnej komunikácie. 

Postmodernizmus človeku sťažuje obsadiť miesto v transcendentnej perspektíve, oddeľujúc ho od Boha 

a požadujúc úplné oslobodenie sa od každého náboženstva. Ruší tým istým objektívne a univerzálne morálne 

dobro, ľudské bytie oddeľuje od sacrum. Nenavrhuje sa človeku v tomto kontexte teória „života na skúšku“, 

provizórnej existencie, neistej čo do významu ľudských aktivít, neurčitej a nedovoľujúcej sa zahrnúť do 

zmysluplných noriem?
16

 Preferovanie podľa Foucaulta diskurzívneho charakteru spoločenskej skutočnosti 

spôsobuje, že niet základu, akéhosi východiskového bodu či opory (jednej „pravdy“, jedného systému hodnôt), 

ktoré by dovolili uskutočniť zmenu či rekonštrukciu skutočnosti.  Jestvuje vážne ohrozenie zo strany 

postmodernizmu pre súčasnú vzdelávaciu teóriu a prax z dôvodu možnosti radikálneho obohatenia 

pedagogických projektov cez afirmatívnu a konštruktívnu recepciu niektorých jeho predpokladov a rozvíjanie 

projektu emancipácie, pri súčasnom odchode od univerzálnosti hodnôt alebo „veľkých metanarácií“.  

V neustálych pokusoch odpovedať na dramatickú otázku o zdroj hodnôt a ideálov sa už nesiaha po 

prírode, tradícii, histórii, náboženstve alebo Rozume. Jestvuje tiež možnosť akceptácie postoja 

postmodernistických skeptikov, ktorý vedie k „pedagogike mlčania“ alebo „nihilistickej pedagogike“.
17 

Požiadavka postmodernizmu ohrozenia individuality, podmetnosti človeka sa snaží zažehnať, predkladajúc 

myšlienku maximalizácie slobody človeka. Absolutizujúc však slobodu, sa tomuto projektu dáva charakter 

utopického vytvárania spoločenského poriadku. Postmodernizmus sám upadá do pasce metanarácie, upomínajúc 

sa o vieru v schopnosť ľudí k sebaorganizácii, slobodnému formovaniu vlastného života, s obídením klasickej 

                                                           
 

12 L. Witkowski, Postmodernizm: między czkawką i dnem. Uwagi nieprześmiewcze [w:] Oblicza postmoderny. Teoria i praktyka 

uczestnictwa w kulturze współczesnej, red. A. Zeidler-Janiszewska,  Warszawa: Instytut Kultury 1992, s. 44. 
13 J. Gnitecki, W. Pasterniak, O filozofii edukacji. Wstep do pedagogiki wartosci. Gorzow Wielkopolski: WOM 1994, s. 20. 
14 J. Wolenski, O Derridzie i postmodernizmie bez entuzjazmu, „Gazeta Wyborcza“ dn. 12.11.1997, s. 17. 
15 Z. Sarelo, Postmodernistyczny styl myslenia i zycia, /v:/ Postmodernizm. Wyzwanie dla chrzescijanstwa, red. Ks. Zbigniew Sarelo SAC, 
Poznań: Pallotinum 1995, s. 30. 
16 Tamtiež, s. 57. 
17 Z. Melosik, Postmodernizm i... 
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dilemy spoločného jestvovania dvoch jednotiek úplne slobodným spôsobom.
18 

Pre teoretikov v Poľsku 

postmodernizmus dnes tvorí druh relatívne ľahkej možnosti urobenia kariéry a upevnenia sa v prostredí. To 

vyhovuje tak provincionalizmu istej časti našej inteligencie, ako aj jestvovania veľkej skupiny nových ľudí, 

ktorým postmodernizmus nie len uľahčuje cestu ku kariére, ale dáva jednoduchú schému ponímania problémov 

kultúry.
19

 

Vidíme teda, že kritika postmodernizmu je len v malom stupni založená na vnútornej diskurzívnej 

analýze, odvolávajúc sa skôr na pochybnostiach a strachu ktorý si predstavujú jeho oponenti, a ku ktorým môže 

viesť, ako na tých ku ktorým v skutočnosti vedie alebo musí viesť. Najviac však bezradnými robí tie časti 

pedagógov, ktorí utekajú od jeho výziev v smere rétorických otázok položených pre seba samých: Neupadne 

súčasná škola, idúca v „alternatívnom“ smere a oslobodzujúc sa od centralizácie, do pasce opačnej hrozby, akú 

tvorí postmodernistický rozklad a rozptýlenie? Nespôsobí devalorizácia všeobecných a univerzálnych hodnôt, 

zvlášť tých, ktoré sú zosobňované inštitúciami, právom, symbolikou a zvykmi, vo svojich dôsledkoch tragické 

zníženie morálnej a intelektuálnej kondície mladých ľudí? Nenájdu rozmanité „alternatívne“ spôsoby trávenia 

voľného času mladými ľuďmi – satanistami, skinhedmi, neonacistami a pod. – ospravedlnenie medzi našimi 

pedagógmi, ktorí sú fascinovaní ideami postmodernizmu?
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