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PERSONÁLNÍ ANDRAGOGIKA  

V SYSTÉMU EDUKAČNÍCH VĚD 

 

MICHAELA TURECKIOVÁ 
 

 

Anotace: Prezentovaný koncept personální andragogiky vychází primárně z integrální andragogiky jako 

obecného andragogického konstruktu a z pojetí andragogiky jako vědy, teorie a praxe edukace dospělých a 

poradenství pro dospělé učící se jedince. V případě personální andragogiky jako složky profesní andragogiky, 

pro kterou se užívá také označení personální management, se jedná o dosud teoreticky nedostatečně 

rozpracovanou oblast. Svá další východiska čerpá personální andragogika ze systematické andragogiky rozvíjené 

zejména na Slovensku. Záměrem studie je poukázat nejprve na terminologické, metodologické a ostatní 

významné problémy spojené s konstituováním a dalším rozvojem této hraniční andragogické disciplíny. Dále se 

zabývá interdisciplinární podstatou a souvislostmi personální andragogiky v současné fázi socioekonomického 

vývoje a rozvoje vědeckého poznání. Poukazuje rovněž na možnosti a potřebnost personální andragogiky jako 

pole praxe a zmiňuje koncepty využívané v praxi při rozvíjení potenciálu pracovníků. 

 

Klíčová slova: edukace dospělých, andragogika, personální andragogika, integrální andragogika, systematická 

andragogika, management znalostí, vzdělávání, učení (se), talent management. 

 

Abstract: Presented concept of personnel andragogy is based primarily on integral andragogy as a general 

andragogical concept, and from the concept of andragogy as a science, theory of and the practice of education of 

adults and counselling for adult learners. Personnel andragogy as a component of professional andragogy (so 

called personnel management) has been so far theoretically low developed. Basics of personnel andragogy may 

be also found in systematic andragogy developed mainly in Slovakia. The purpose of the study is, firstly, point 

out terminological, methodological and other relevant problems connected with current and future development 

of personnel andragogy as an applied andragogical discipline. The paper further deals with the interdisciplinary 

basics and interconnections of personnel andragogy in current stage of socioeconomic and scientific (knowledge) 

development. It also refers to the possibilities and necessity of personnel andragogy as the field of practice, and 

mentions concepts, which are used in practice in the processes of employees’ development. 
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Úvodem 

 

Personální andragogika patří v kontextu andragogických disciplín rozvíjených v česko-slovenském 

edukačním rámci k dosud výrazně méně teoreticky elaborovaným složkám. Užívání uvedeného 

terminologického spojení není příliš časté, což je mimo jiné spjato také se skutečností, že jeho význam není 

ustálený a že se nejenom v praxi pracovních organizací, ale i v andragogice používá částečně zástupně pojem 

personální management.  

Další zdůvodnění dosud nejednotného vymezení termínu personální andragogika lze spatřovat i 

v obecněji platném konstatování, že jednoznačnost edukologické terminologie komplikuje také užívání pojmů 

běžně známých a používaných v neterminologickém jazyce (Beneš, 2008, s. 15). Určitá míra konfuze je tak 

společná i základním andragogickým termínům (týká se například i jednoho ze základních pojmů – výchova). 

Výše citovaný autor dále konstatuje, že nejen pedagogika s andragogikou, ale také další sociální a humanitní 

vědy se zaobírají jevy, které jsou proměnlivé a podléhají nejrůznějším společenským zájmům, názorům a 

případné historické revizi (ibidem). Posledně uvedené zdůvodnění podporuje i Krystoň (2011, s. 21), který 

doplňuje, že vědecké pojmy nejsou statické či absolutní a definované jednou provždy. Vědecká terminologie se 

mění a vyvíjí tak, jak se proměňuje vědecké poznání a obecnější vnímání reality, a to i v důsledku používání slov 

považovaných dnes za mezinárodní. Toto konstatování se ostatně týká i dalšího klíčového pojmu, který je 

používán i v tomto textu, tj. termínu edukace (ibidem).  

Beneš formuluje ještě další možný důvod nejednotnosti terminologie v edukačních vědách. Konkrétně 

píše o tom – a tento jeho argument lze považovat pro zde sledovanou oblast personální andragogiky za obzvláště 

významný –, že vedle nesjednoceného pojmového aparátu edukačních věd využívají andragogika s pedagogikou 

také pojmy převzaté z jiných vědních disciplín, a to opět při současných posunech v jejich významech. Jako 

příklad uvádí pojem socializace (Beneš, 2008, s. 15), který je klíčový i v definicích andragogiky. K výše 

uvedeným argumentům lze ještě doplnit, že zejména aplikační rovina personální andragogiky (oblast řízení a 
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rozvoje lidských zdrojů, společně s rozličnými pojetími vedení lidí a s podporou rozvoje jejich potenciálu 

v pracovních organizacích) využívá řadu pojmů známých také z psychologie (např. talent, učení), případně 

z jiných sfér lidské činnosti (trenér, kouč a koneckonců i slova manažer a management). Nakládání s těmito 

pojmy je přitom značně arbitrární, jejich výklad nejednoznačný. Užívání jednotlivých pojmů se často u různých 

autorů významně liší, což dále komplikuje jejich jednoznačné vymezení a uplatňování v andragogické teorii i 

praxi. 

V historických souvislostech lze dále doplnit, že se v průběhu vývoje společnosti a vědeckého poznání 

rovněž mění důrazy kladené na určité oblasti andragogického zkoumání. Například dříve určující pojem 

vzdělávání dospělých v posledních desetiletích ustoupil pojmu učení a ten je zvolna doplňován na učení se, čímž 

je ještě více zdůrazněn požadavek na aktivitu učících se jedinců a přenos zodpovědnosti za výsledky učení na 

jeho aktéry (účastníky vzdělávání, dospělé učící se jedince).  

Následující část tohoto textu je z výše uvedených důvodů explicitně věnována právě problematice 

obtížnosti, ale i potřebnosti teoretického ukotvení personální andragogiky v systému edukačních věd. Snahou 

autorky je přispět alespoň k rámcovému ujasnění postavení personální andragogiky také mezi dalšími 

společenskovědními a humanitními obory. 

 

Terminologické zpřesnění problematiky  

 

Průcha a Veteška (2012, s. 200) definují pojem personální andragogika jako součást profesní 

andragogiky. Podle uvedených autorů jsou v rámci personální andragogiky využívány „andragogické zásady 

v práci s lidmi v rámci zaměstnavatelských organizací“. V charakteristice personální andragogiky dále 

zdůrazňují její přínos i pro „efektivní vytváření vztahů člověk – práce – firma – skupina“ a dále uvádějí, že se 

termín v českém prostředí obvykle nepoužívá (ibidem). Teoretická východiska personální andragogiky nicméně 

nacházíme již v koncepci integrální andragogiky vzniklé počátkem 90. let 20. století. Tento „obecný 

andragogický koncept vedení a péče o člověka v jeho antropogenetickém a sociogenetickém procesu“ (Palán, 

2012, online) sestává ze čtyř značně širokých profilací: oblast vzdělávání dospělých (dále členěné dle 

institucionální základny); širší oblast edukace, zahrnující zejména výchovné působení v rozličných 

institucionálních rámcích, oblast formativních a preventivních výchovných aktivit zaměřených na dospělé 

(například i podniková výchova); oblast péče, kam se kromě jiných řadí i podniková péči o lidi (nazývaná 

personální management, zde v andragogickou teorií přijímaném významu aplikace andragogických zásad 

v podnikové praxi, respektive v praxi pracovních organizací – pozn. M. T.); funkcionální (nezáměrné) působení 

prostředí, masových sdělovacích prostředků aj. (ibidem). 

Integrální andragogika jako komplexní pojetí andragogiky je spjata především s myšlenkami doc. 

Jochmanna (viz například Jochmann, 1994) a také dále je rozvíjena především na Katedře sociologie a 

andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Podle Šimka jsou „problémy, které integrální andragogika řeší, 

identifikovány z praxe, jsou řešeny přístupy, metodami a technikami ad hoc, případně metodami a technikami 

převzatými z opěrných věd andragogiky Výsledná řešení jsou teprve následně reflektována andragogickou teorií, 

která se pokouší o generalizaci“ (Šimek, 2006, s. 98-99). Toto jeho vyjádření lze plně aplikovat také pro oblast 

personální andragogiky.  

Jako východisko je integrální andragogika přítomna také zejména ve slovenském pojetí systematické 

andragogiky, která se zabývá „institucionální socializací dospělého člověka, problémy pomoci dospělému 

člověku ve všech oblastech jeho života … [a zkoumá] vědeckými metodami realitu výchovy a vzdělávání 

dospělých” (Prusáková, Čornaničová, 2005, s. 302). V rámci komplexu andragogických disciplín je pak 

samozřejmě nezbytné specifikovat také předmět, cíle, kurikulum a metody zkoumání personální andragogiky. 

Známější definice personální andragogiky ji vymezuje jako „soubor teorií, strategií, zásad a pravidel 

zaměřených na orientaci, vedení, pomoc, péči a aktivní utváření (profesionalizaci) člověka v jeho pracovních 

rolích“ (Palán 2012, online). Ze všech výše uvedených vyjádření je zřejmé, že personální andragogika se může a 

dle mínění autorky tohoto textu má stát teoretickým východiskem pro péči o rozvoj lidského potenciálu 

v prostředí pracovních organizací, jehož praktickým nástrojem jsou pokročilé koncepce personální práce, tj. 

personální řízení a zejména na rozvoj lidí zaměřené modely řízení lidských zdrojů. Konkrétně se v tomto případě 

může jednat například o aplikaci modelu shody, případně nověji se objevujícího konceptu řízení podle 

kompetencí (viz také Armstrong, 2007 nebo Tureckiová, 2009).  

V rámci andragogických disciplín patří personální andragogika mezi aplikační a současně hraniční obory 

andragogiky. Rozvoj personální andragogiky bezprostředně souvisí s profesní andragogikou, za jejíž specifickou 

oblast může být považována. Profesní andragogika má podle Prusákové (2010, s. 6) „ambice stát se teorií pro 

oblast dalšího profesního vzdělávání, výchovných vlivů v pracovním prostředí a metodikou profesního 

vzdělávání pro dospělé“. Z tohoto hlediska lze personální andragogiku považovat za tu složku profesní 

andragogiky, která by měla aktuálně a zejména do budoucna poskytovat prostor pro zkoumání možností účinné a 

přitom kvalitní edukace dospělých v jejich průběžně se proměňujících pracovních rolích a pozicích. Podobně lze 

charakterizovat také tzv. andragogiku práce, která „zkoumá problémy vzdělávání a učení v pracovních 
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podmínkách, pracovním prostředí, jakož i v institucích, které připravují zaměstnance do pracovních funkcí“ 

(Výchova a vzdelávanie dospelých – andragogika, 2000, s. 39). Vzhledem k posledně uvedené charakteristice 

v definici andragogiky práce, je však její zaměření širší a primárně didaktické, nikoli též predidaktické, jako je to 

typické právě pro současnou fázi rozvoje personální andragogiky. Obdobně je ostatně možné odlišit personální 

andragogiku rovněž od profesněkvalifikační a rekvalifikační andragogiky, jakkoli i je spojuje profesionalizační a 

rozvojová funkce. Uvedené funkce všech oblastí profesní andragogiky jsou pak naplňované v procesech rozvoje 

a zajištění péče o lidské zdroje jako nástrojů socializace jedinců v pracovních organizacích. V této souvislosti se 

hovoří rovněž o pracovní orientaci či adaptaci (viz také Koubek, 2007), s nimiž však rovněž nelze personální 

andragogiku ztotožňovat. Procesy orientace pracovníka a jeho adaptace na práci a její rozličné podmínky, na 

spolupracovníky a na pracoviště mají sice významný edukativní efekt, který však v praxi nebývá záměrně a 

systematicky ovlivňován v souladu s androdidaktickými teoriemi a principy vzdělávání dospělých. 

  

Interdisciplinární podstata personální andragogiky 

 

Kromě reflexe a následné generalizace zjištění z praxe jsou pro další vývoj personální andragogiky 

zejména jako vědecké subdisciplíny nezbytné primárně výsledky vědeckého zkoumání, tj. vlastně dosažená a 

perspektivní úroveň rozvoje poznání, tzv. zdrojových disciplín. Těmi se myslí pochopitelně především 

společenskovědní a humanitní obory, jež poskytují teoretické zázemí a zdroje poznatků také ostatním 

andragogickým disciplínám. Podnětné a neopomenutelné je zejména propojení personální andragogiky 

s pedagogikou. Průcha (2002, s. 43) konstatuje, že současnou pedagogiku není již možné ztotožňovat pouze 

s výchovou a vzděláváním ve škole. Mezi příklady témat a problémů, které vstupují do pedagogiky, pak uvádí i 

oblast „edukace a světa práce“ (ibidem). Jakkoli se toto vyjádření pravděpodobně vztahuje především k oblasti 

profesní přípravy, tj. k počátečnímu vzdělávání zejména na úrovni sekundárního a nižších stupňů terciárního 

vzdělávání, může být aplikováno v podstatě na celoživotní proces utváření a transformace znalostí, dovedností a 

dalších způsobilostí, respektive kompetencí (podrobněji Veteška, Tureckiová, 2008) využitelných v rozličných 

pracovních rolích, a to i při požadovaných změnách v kvalifikaci, respektive obecněji v profesní dráze 

jednotlivců. 

Jak vyplývá i z textu předchozích částí tohoto textu je třeba se v rovině teoretické i aplikační soustavněji 

zabývat také vztahem mezi personální andragogikou a koncepcemi personální práce jako nauky o práci s lidmi 

v rozličných typech zaměstnavatelských organizaci i dalšími dílčími koncepty, které ovlivňují praxi řízení a 

rozvoje lidských zdrojů. Konkrétně se v tomto případě jedná zejména o management znalostí, konstrukt učící se 

organizace a od přelomu milénia zdůrazňovaného konceptu talent managementu (viz Armstrong, 2007 a také 

v dalším textu této studie). Zde zejména platí výše uvedený Šimkův výrok týkající se andragogikou 

identifikovaných a dále studovaných problémů z praxe a jejich řešení za užití ad hoc technik, případně metod a 

technik převzatých z opěrných (zdrojových) věd. Pro personální andragogiku lze dodat, že problémy, kterými se 

zabývá, nebo by se soustavněji zabývat měla, jsou nejen identifikovány z praxe (například postupující 

diferenciace cílů, obsahů a technologií podnikového vzdělávání, vytváření podpory pro učení se pracovníků 

atd.), ale jsou andragogickou teorií doposud reflektovány pouze v dílčích ohledech. Zřejmá je zejména absence 

andragogického výzkumu. Tato skutečnost není typická výhradně pro personální andragogiku, respektive pro 

oblast vzdělávání a učení se pracovníků, ale pro celou sféru vzdělávání dospělých (podrobněji viz Adult 

education trends and issues in Europe, 2006). Podstatným předpokladem rozvoje personální andragogiky tak 

nezbytně zůstává také zohledňování a domácími i komparativními výzkumy podložená kritická analýza 

konceptů, které se zabývají možnostmi optimalizace rozvoje lidského potenciálu v různých typech pracovních 

organizací.  

Při zkoumání přístupů ke vzdělávání a rozvoji pracovníků, vyhodnocování podmínek k jejich průběžnému 

učení se a při vytváření a využívání poradenských programů zaměřených na změny v procesech profesní dráhy 

jednotlivců, je v kontextu personální andragogiky třeba zvažovat zejména vztahy jednotlivec (pracovník) – 

organizace (podnik a další zaměstnavatelské organizace); jednotlivec – pracovní skupina (tým); jednotlivec – 

motivace, schopnosti a podmínky práce; jednotlivec – práce; respektive triádu vztahů pracovník – pracovní 

organizace – společnost atd. To vše při zohledňování společenského vývoje a změn v profesní dráze a její 

trajektorii. Ta se pochopitelně přizpůsobuje socioekonomickým a historickopolitickým charakteristikám 

společnosti a vyznačuje se nelinearitou a přetržitostí. Hovořit můžeme v uvedených souvislostech také o 

subjektivní a objektivní kariéře, respektive o východiscích profesionalizace jedinců v osobnostnědispozičním a 

psychosociálním rámci a současně v socioekonomickém kontextu.  

Chápeme-li tedy personální andragogiku v širokém smyslu jako oblast edukace dospělých a péči o 

dospělé učící se jedince, zaměřenou na aktivní utváření (socializaci a profesionalizaci) jedince v prostředí práce, 

projevující se navenek kompetentním zvládáním jeho pracovních rolí, je zřejmé, že personální andragogika musí 

při svém rozvoji čerpat také z dalších vědních oborů a oblastí aplikace. To jí pak umožňuje nejen adekvátně 

reflektovat edukační a řídicí praxi v prostředí pracovních organizací, ale rozvíjet vlastní teorie a zásady práce 

s lidmi v organizacích, vedoucí k mobilizaci a optimalizaci rozvoje jejich potenciálu. Konkrétně se jedná 
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zejména o teorii a praxi oboru organizační chování, případně komplexněji pojatého konstruktu sociální 

psychologie organizace (viz například Nakonečný, 2005). Širší sociální kontext je pak zkoumán v rámci 

sociologických disciplín, jakými jsou teorie organizace a řízení, sociologie práce a podniku a jistě i mnohé další. 

Personální andragogika svoji poznatkovou základnu může a musí pochopitelně čerpat i z fundamentálních 

andragogických disciplín, jakými jsou například filozofie vzdělávání dospělých, psychologie vzdělávání 

dospělých a sociologie vzdělávání dospělých, všeobecná a komparativní andragogika aj.  

Jak již bylo opakovaně uvedeno, personální andragogika ve svém rozvoji využívá výsledky zkoumání a 

pojmový aparát uvedených disciplín, a to i se všemi problémy, které to přináší z hlediska terminologického, 

metodologického a věcného. Jak již bylo uvedeno, ke zdrojovým oborům personální andragogiky lze zařadit také 

dílčí teorie a přístupy, jež sice nemají charakter vědeckých teorií, nicméně významným způsobem ovlivňují 

možnosti uplatnění adragogických zásad právě v prostředí práce, a to za současné úrovně i předpokládaného 

vývoje společnosti. V obecnějších souvislostech jsou zmiňované především „tři civilizační vlny“ a s nimi 

spojené charakteristiky socioekonomického vývoje založeného na vlastnictví půdy, finančního kapitálu a 

znalostí (Toffler, Tofflerová, 2001). Jako postkapitalistickou a na výkonu znalostních pracovníků závislou 

označil ostatně současnou společnost Drucker již ve 2. polovině 20. století (Drucker, 2002). Připomeňme rovněž 

známou analogii člověk-stroj, člověk-zdroj, člověk-znalost (Truneček, 2004), vycházející z obecného pojetí 

přístupů k práci s lidmi v organizaci. Podle téhož autora je tzv. znalostní společnost úzce spjata i s pojmem 

znalostní ekonomika. Tu pak popisuje jako ekonomiku, ve které jsou reflektovány změny v systému vytváření 

znalostí (v řetězci data – informace – znalosti). I pro personální andragogiku klíčový pojem znalosti je pak 

v souvisejícím konceptu managementu znalostí popisován zejména ve vztahu k aplikaci osvojených vzorců 

chování v praktickém jednání členů organizace, například jako znalosti „zakotvené v pravidlech organizace; … 

vtělené do kultury organizace (například jako hodnoty) [nebo jako znalosti uplatněné] v praktických činnostech” 

(Armstrong, 2007, s. 162 – upraveno). Předpokladem úspěšného jednání jsou pochopitelně také znalosti 

koncepční, které jsou nezbytně spjaty se schopností, respektive klíčovou způsobilostí pracovat s pojmy. Znalosti, 

tak, jak jsou zkoumány v rámci konceptu managementu znalostí, mohou být buďto skryté v hlavách lidí, tj. 

tacitní či implicitní znalosti, nebo vyjádřené, strukturované, generované a uchovávané prostřednictvím 

informačních technologií, tj. explicitní znalosti. Vývoj směřuje od práce s explicitními znalostmi k možnému 

sdílení a „řízení“ tacitních znalostí a nověji pak k práci s tzv. znalostními pracovníky jako nositeli různých typů 

znalostí, jež se samy o sobě liší svojí strukturou a obsahem (podrobněji viz Truneček, 2003, Mládková, 2007 

nebo Armstrong, 2007).  

Pojem znalost, a to i ve vztahu k termínu kompetence, který dominuje současným debatám o dalším 

vývoji vzdělávání a učení se, jakož i snaha pracovních organizací ovlivňovat znalosti, dovednosti, pracovní 

postoje a jednání pracovníků, zejména právě prostřednictvím poskytovaných příležitostí k rozvoji a uplatňování 

jejich potenciálu, je nedílně spjat také s ideologií učící se organizace, definované Scharboroughem a Carterem 

jako „organizace schopná, pomocí přeformulování … vlastních zkušeností a učení se z probíhajících procesů, 

objevovat, co je efektivní“ (Armstrong, 2007, s. 447). Východiskem učící se organizace je Schonův a Argyrisův 

konstrukt organizačního učení a samotné terminologické spojení je nejčastěji dáváno do souvislosti se Sengeho 

pojetím pěti faktorů učící se organizace, které jsou vzájemně propojeny a spjaty myšlenkou uplatňování 

systémového přístupu (podrobněji viz Senge, 2006).  

V souvislosti výše naznačených konceptů znalostního podniku (respektive způsobů řízení či spíše 

ovlivňování procesu získávání, uchovávání, sdílení a transformace znalostí) a učící se organizace je možné uvést 

i případnou posloupnost učící se podnik (organizace) a učící se společnost jako možný předstupeň společnosti 

znalostní, označované také jako společnost vědění (viz také Beneš, 2008). Nejvýznamnějším současným 

kritikem konceptu znalostní společnosti je pak bezesporu Liesmann (2011), s jehož závěry lze v mnohém 

souhlasit. Nicméně přesto, nebo ještě spíše právě proto je potřeba se v rámci andragogiky nejen jako vědy, ale 

také jako studijního oboru a pole praxe zaměřovat jak na rozvoj vlastního adragogického myšlení, tak na 

výsledky zkoumání zdrojových disciplín i na kritické zhodnocení dílčích konceptů, které ovlivňují pojetí a 

konkrétní realizaci edukačního úsilí v nejrůznějších oblastech života dospělých učících se jedinců, zde na 

sledovaném příkladu personální andragogiky.  

 

Personální andragogika jako součást teorie, oboru studia a pole praxe 

 

Je obecně přijímanou skutečností, že se andragogika v několika posledních desetiletích rozvinula do tří 

navzájem se podmiňujících a ovlivňujících oblastí, zahrnujících vědu, obor studia a sféru andragogické praxe. 

V epistemologicko-praxologickém trojúhelníku andragogiky, ve kterém vrcholy tvoří andragogika jako vědecký 

obor, obor studia a obor praktické práce, existují mezi jednotlivými významy či komponentami andragogiky 

dvoj- a trojčlenné komplementární vztahy (Švec, 2008, s. 107). Podle citovaného autora je přitom třeba zaměřit 

se (doslova „zvýznamnit“ – poznámka M. T.) nejen na teoretickou stránku poznávání a poznatků a do praxe 

zaměřené účinné jednání či výkony, ale soustředit se zároveň s tím i na axiologickou stránku „hodnocení 

(ohodnocování, zhodnocování a vyhodnocování) teorie a praxe [která] poukazuje na potřebu reflektování hodnot 
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a norem (standardů), kritérií a indikátorů” a na stránku sémiologickou, která “diktuje potřebnou péči o odbornou 

kumunikaci, zejména o uplatňování zásad odborné terminologie, syntaxe a stylistiky v andragogice” (ibidem, s. 

108). Uvedené požadavky se pochopitelně vztahují k celému systému andragogických disciplín, jejichž vývoj 

probíhal a namnoze dosud probíhá značně disproporčně. V intencích ani možnostech daných rozsahem této 

studie není, aby se věnovala byť jen přehledu andragogického myšlení v širších souvislostech. Pozornost bude i 

nadále zaměřena na zpřesnění postavení a současnou fázi rozvoje personální andragogiky ve třech shora 

uvedených významech.   

Ve sféře andragogiky jako teorie (vědy o) edukaci dospělých, přesněji v současné fázi rozvoje 

andragogického myšlení a strukturace andragogiky jako vědního oboru v česko-slovenském andragogickém 

rámci, lze personální andragogiku považovat za aplikační a hraniční andragogickou disciplínu, která má 

potenciál přispívat právě k takovému účinnému propojení obou základních vědeckých disciplín, zabývajících se 

edukací jednotlivců i skupin v průběhu a napříč životní dráhy člověka 21. století, se světem práce a se snahou 

propojovat pracovní a mimopracovní aktivity člověka tak, aby to vedlo k jeho životní spokojenosti a naplnění 

smyslu života.  

Jako možná a v rámci systematické andragogiky perspektivní součást profesní andragogiky se personální 

andragogika má stát teoretickou základnou zejména pro rozličné programy rozvoje potenciálu lidí v jejich 

různých a měnících se pracovních pozicích a rolích. Takové systematicky připravované, implementované a 

komplexně vyhodnocované programy však musí být pojímané v širších souvislostech, než je tomu dosud u 

personální činnosti označované tradičně jako vzdělávání a rozvoj pracovníků (podrobněji například Armstrong, 

2007; v konkrétních souvislostech vztahu k rozličným pojetím práce s lidmi v pracovních organizacích, které se 

liší také přístupy k vytváření možností pro rozvoj potenciálu /vzdělávání a učení se/ pracovníků – viz 

Tureckiová, 2009). Při aplikaci myšlenek původní Jochmannovy koncepce integrální andragogiky pak může být 

dosah personální andragogiky dokonce ještě širší a z hlediska soudobých požadavků na edukaci jedinců 

významnější. V takovém případě by totiž personální andragogika pojímaná jako podniková péče o lidi mohla 

zasahovat nejen do oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých pracovníků a přispívat rovněž k rozvoji rozličných 

typů pracovních organizací, a to například prostřednictvím systémových a vztahových programů a programů 

péče o zaměstnance tak, jak o nich píše autorka tohoto textu ve zde již odkazované publikaci (Tureckiová, 2009).  

Společně s posledně uvedenou a svojí podstatou spíše socio-ekonomickou a organizační perspektivou se 

pochopitelně nabízí i perspektiva všestrannějšího rozvoje jednotlivců v rámci pracovních organizací, a to nikoli 

jen v zájmu udržení jejich zaměstnatelnosti, ale v širším spektru utváření a udržování jejich životní rovnováhy, 

harmonizace a integrace rozličných stránek jejich života a s nimi spojených sociálních rolí (pracovníků, rodičů, 

manželů, občanů aj.), jejichž významy se zvýrazňují a projevují v jednotlivých chronologicky za sebou 

následujících fázích životní dráhy. (Podrobněji o souvisejících v koncepcích slaďování profesního, rodinného a 

osobního života – viz například Junová, 2012 nebo o řízení/vedení lidí s ohledem na věk, včetně tzv. indexu 

pracovní schopnosti – podrobněji Cimbálníková et al., 2012). Do centra zájmu by se postupně měla dostat také 

oblast rozvoje teoretických přístupů k andragogickému poradenství. Zde v konkrétních souvislostech poradenské 

péče zaměřené na utváření a rozvoj způsobilostí, hodnot a postojů (tj. vlastně kompetencí) vztahujících se 

k profesnímu uplatnění jednotlivců v průběhu celé jejich životní dráhy. K významným změnám proto musí dojít 

také v pojetí profesního a kariérního poradenství. Poradenství poskytované již v současnosti interními a 

externími odborníky v pracovních organizacích je třeba rovněž zasadit do kontextu profesní a v jejím rámci 

personální andragogiky jako teoretických východisek v praxi prováděných intervencí. 

Jako obor studia, realizovaný v rámci studijního programu pedagogika, je andragogika vyučována na řadě 

soukromých i veřejnoprávních vysokých škol v České i Slovenské republice. Jakkoli se situace na jednotlivých 

vysokoškolských pracovištích liší, a to i vzhledem k aktuálnímu společenskému vývoji (poptávka po určitých 

oborech terciárního vzdělávání a možnosti praktického uplatnění absolventů) a odbornému zázemí pracovišť, lze 

konstatovat, že se doporučované učební plány více či méně shodují v zařazování předmětů propedeutického 

charakteru (označované například jako Úvod do studia andragogiky, případně do věd o výchově, vzdělávání…), 

předmětů pro andragogiku fundamentálních (obvykle souvisejících s interdisciplinární podstatou andragogiky a 

jejími teoriemi – například Filozofie vzdělávání / edukace dospělých, Dějiny vzdělávání dospělých, Sociologie 

vzdělávání /a výchovy/ dospělých atd.). Podstatnou součástí studia jsou pak předměty profilové a specializační. 

Právě k nim patří nebo by patřit měla i personální andragogika. (Podrobnější návrh komplexního studijního 

programu – viz Švec, 2008, s. 108-109; konkrétní studijní plány pak na stránkách jednotlivých fakult či 

univerzit. Přehled možností studia andragogiky na vysokých školách v ČR uvádějí Průcha, Veteška, 2012, s. 32). 

Zřejmě nejsledovanější aplikační oblastí personální andragogiky je v současné fázi vývoje systematického 

přístupu ke vzdělávání pracovníků koncept talent managementu. Ten od původního pojetí „války o talenty“, tj. 

takové pracovníky, kteří mají pro organizaci význam z hlediska svých mimořádných pracovních výkonů a 

prospěšnosti pro organizaci, přičemž talent je posuzován dle „míry povýšitelnosti pracovníka“, postupně 

přechází v takové individualizované způsoby práce s lidmi v organizaci, které za talent považují v podstatě 

každého pracovníka (viz Horváthová, 2011). Jak je patrné z právě uvedeného vyjádření, pojem talent je v této 

koncepci používán neterminologicky a v zásadě se jedná o zdůraznění významu každého pracovníka a jeho 
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způsobilostí a pohnutek angažovat se v dosahování cílů organizace. Tím se značně rozšiřují možnosti 

poskytování příležitostí k učení se jednotlivců v jejich rozličných pracovních pozicích a pracovních rolích. 

Současně s tím je však nutné konstatovat, že odlišné motivace i dosažená a možná úroveň rozvoje schopností 

(způsobilostí) se u jednotlivých pracovníků liší, a to i významně. To na jedné straně představuje perspektivu a 

potřebu rozvoje personální andragogiky zejména jako teoretického základu rozličných nástrojů personálního 

řízení v praxi pracovních organizací. Na straně druhé však klade zvýšené nároky jak na vzdělavatele a metodiky 

rozvoje, tak na samotné účastníky vzdělávání, respektive učící se dospělé jedince-pracovníky. Svůj 

nezanedbatelný význam nejen pro rozvoj personální andragogiky pak má aplikace kompetenčního přístupu 

v širším rámci celoživotního učení, tj. v systémech počátečního i dalšího vzdělávání. Zde opět můžeme 

konstatovat, že možnost a současná nutnost celoživotního učení se a obnovování či proměny profesních a dalších 

způsobilostí pak rovněž nastoluje potřebu rozvoje andragogického, v tomto případě profesně orientovaného 

poradenství, jakož i dalších metod a forem učení se zejména v dospělém věku a v typech neformálního a 

informálního učení. 

 

Závěr 

 

Rozhodující pro další rozvoj personální andragogiky jako teoretické základny pro praktické činnosti 

spojené se vzděláváním a rozvojem lidí v prostředí pracovních organizací, s podporou jejich učení, které vede 

jak k optimalizaci rozvoje potenciálu jednotlivců a synergii skupinového úsilí (hledisko organizace), tak 

k naplňování potřeby seberealizace (hledisko jednotlivce) a k možnosti zachování zaměstnatelnosti (hledisko 

společenské), má v současné fázi společenského vývoje naplňování koncepce celoživotního a všeživotního 

učení. Jakkoli je tento koncept, nebo přesněji jeho ekonomizace a určitá vyprázdněnost s tím spojená, 

v současnosti kritizován, je realitou, která významně ovlivňuje i paradigmata andragogiky (viz také Veteška a 

kol., 2009).  

Z výše uvedených a na mnoha místech spíše naznačených skutečností a souvislostí pak pro personální 

andragogiku vyplývá nezbytnost upřesnění jejího místa v systému andragogiky, respektive v komplexnějším a 

průběžně se rozvíjejícím a diferencujícím systému věd o edukaci v průběhu a šíři životní dráhy jednotlivců. 

Z hlediska andragogiky jako oboru terciárního studia je zvláště třeba poskytnout studentům možnost poznání 

základních i aplikovaných andragogických disciplín, a to opět v komplexu širšího společenskovědního základu a 

s vědomím odlišných aspirací studentů i potřeb společnosti a očekávaného socioekonomického a sociokulturního 

vývoje. Ten je ovlivněn řadou faktorů, z nichž na významu nabývají zejména vlivy demografické (stárnutí 

populace za současného prodlužování počtu let trávených prací), historicko-kulturní (prolínání a ovlivňování se 

rozličných úrovní kultury, například národní, organizační, vrstevnické a mezigenerační, profesní, genderově 

podmíněné apod.), jakož i vlivy ekonomické a politické, respektive legislativní (politika zaměstnanosti a 

obecněji sociální politika na úrovni národních vlád i nadnárodních společenství). Jako spoluurčující pro další 

vývoj a praktické uplatnění personální andragogiky se pak jeví zejména vytvoření takových teoretických i 

empirických modelů řízení (vedení) a rozvoje lidí v pracovních organizacích, které by odpovídaly podmínkám 

celospolečenského vývoje a současně reflektovaly změny v přístupech ke kariéře a trajektorii profesní dráhy ze 

strany jednotlivců i společenských institucí. 

Z hlediska pracovních organizací jde především o zajištění efektivity a průběžného zlepšování výkonu 

pracovníků. Toho je dosahováno v současných podnicích prostřednictvím systematického přístupu ke vzdělávání 

a rozvoji pracovníků a vytvářením dalších příležitostí k učení. Vzhledem k obecně uznávanému pluralistickému 

charakteru pracovních organizací a k upřednostňovanému neoliberálnímu přístupu ve vzdělávání pracovníků, 

nelze zanedbat pochopitelně ani otázku účinného ovlivňování pracovních postojů a dalších pohnutek (motivů) 

k učení, ani vliv pracovních podmínek.  

Aplikace myšlenky celoživotního učení spojovaného s formováním a transformativním rozvojem 

(klíčových) kompetencí se v kontextu personální andragogiky uplatňuje vytvářením takových příležitostí ke 

vzdělávání a učení pracovníků, které vedou k rozvoji jejich kompetencí (způsobilostí) a kvalifikace a tím za 

optimálních podmínek nejenom k zajištění jejich zaměstnatelnosti, ale rovněž k udržení životní rovnováhy 

prostřednictvím začlenění do rozličných stránek života (opět nad rámec ekonomické inkluze). 

Charakteristickými rysy současné fáze vývoje personální andragogiky zejména jako praktické lidské činnosti 

jsou tak i proměny v cílech a obsazích podnikového vzdělávání, v didaktických technologiích, v systemizaci 

přístupů k možnostem rozvoje pracovníků, v diferenciaci skupin pracovníků, jimž jsou možnosti rozvoje 

nabízeny atd. 

Pro zde rovněž sledovanou problematiku interdisciplinárních východisek personální andragogiky pak i do 

budoucna lze za důležité považovat nejen schopnost trvale sledovat a kriticky vyhodnocovat, ale rovněž 

predikovat a anticipovat, v jakých významech se uplatňují klíčové edukologické pojmy v praxi, a dále i to, jak 

společenský vývoj ovlivňuje vlastní andragogický diskurz.  
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