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Rovnosť/nerovnosť prístupu k vzdelávaniu z historického pohľadu 

do obdobia osvietenstva 

 

Eduard Lukáč 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou rovnosti prístupu k vzdelávaniu v sledovanom 

časovom období, teda od vzniku výchovy po obdobie osvietenstva. Prostredníctvom vybraných 

príkladov historických podôb edukácie je uvedená problematika analyzovaná chronologickým 

prístupom z viacerých aspektov.  
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Abstract: This paper deals with the problem of equal approach to the education in the chosen 

period of time, i.e. from the formation of education until the Enlightenment period. This problem 

is analyzed chronologically from various aspects using chosen examples of historical forms of 

education. 
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„Výchova a vzdelávanie sú citlivým seizmografom, zaznamenávajúcim prudké a neraz 

dramatické zmeny ľudského spoločenstva a aktívne na ne reaguje.“ (Bačová, 1998, s. 360.) 

Ponímanie výchovy a z toho plynúce rôznorodé podoby jej realizácie sú podmieňované nielen 

pojmom tolerancie a slobody vo výchove, ale aj hodnotami spoločnosti, sociálnou stratifikáciou, 

postavením dievčat a žien v spoločnosti, typom spoločenského zriadenia a formou vlády, 

náboženskými koncepciami a pod.    

Počiatky cieľavedomej výchovy sprevádzajú ľudskú spoločnosť už od jej vzniku, s 

postupnou prevahou spoločenských vzťahov nad biologickými vzťahmi. Jeden z rysov výchovy 

v prvotnopospolnej spoločnosti je, že všetkým deťom kmeňa sa dostávalo rovnakej, no 

samozrejme rodovo-rozdielnej výchovy. Išlo o beztriednu spoločnosť, nenachádzali sa tu žiadne 
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privilégiá alebo monopoly ani v oblasti vzdelávania, ktoré malo krátku dobu trvania v snahe 

uspôsobiť dospievajúcu generáciu na plnohodnotných, právoplatných členov rodu, či kmeňa.  

Všetci členovia kmeňa sa podieľali rovnakým dielom na pospolitom živote kmeňa, na pracovnej 

činnosti, na slávnostiach. Všetky deti preto museli byť tak pripravené, aby boli schopné 

a dokázali sa podieľať na týchto aktivitách, členovia dospievajúceho pokolenia získavali zhodné 

vedomosti a zručnosti, na všetkých boli kladené rovnocenné požiadavky kmeňa týkajúce sa 

dospelej generácie. A práve tejto prvej cieľavedomej, zámernej príprave na dospelosť, na prechod 

do „nového života“, boli určené iniciácie. 

Mircea Eliade (2004, s. 4) pod pojmom iniciácia rozumie „súhrn rituálov a ústnych učení, po 

ktorých nasleduje zásadná zmena náboženského a sociálneho statusu osoby, ktorá iniciáciu 

podstupuje. Na konci týchto skúšok sa neofyt teší inému spôsobu existencie, než aký mal pred 

iniciáciou. Stal sa teda niekým iným.“ Prvé správy o iniciačných obradoch zaznamenal jezuitský 

misonár Joseph-Francois Lafitau (1681 – 1746). V diele „Customs of the American Indians 

Compared with the Customs of Primitive Times“ (1724), ktoré vyšlo v českom preklade s 

názvom Obyčeje amerických divochů ve srovnání s obyčeji nejzazších dob, prostredníctvom 

komparatívnej metódy poukázal okrem iného i na spoločné korene iniciácií. Táto publikácia 

„predstavuje kvalitatívny zvrat v dejinách vedy zaoberajúcej sa štúdium cudzích kultúr. Lafitau 

v medzikultúrnej perspektíve podal podrobný obraz rodového zriadenia, ktoré označil za 

univerzálny jav prvotnopospolnej spoločnosti.“ (Soukup, 2013, s. 40)  

Po ukončení ranného detstva, synovia opúšťali matkinu starostlivosť a bolo im dovolené 

zdržiavať sa pri otcoch, aby sa od nich naučili poľovať, klásť pasce, loviť ryby a viesť vojny. 

Vrodená úcta k otcom vyvolávala u nich už od malička túžbu mať také isté zbrane a nástroje 

a používať ich tak isto ako dospelí členovia kmeňa. Tak chlapec pod dozorom svojho otca a jeho 

druhov čoskoro nadobudol požadované zručnosti a znalosti. (Lips, 1961) Dosiahnutie pohlavnej 

zrelosti u dievčat bolo pre väčšinu kmeňov znakom toho, že ich možno slávnostne prijať do 

spoločenstva dospelých. V mnohých kmeňoch bola týmto znakom dospelosti prvá menštruácia. 

Obdobie otrokárskych spoločností až do vzniku feudalizmu je z hľadiska charakteristiky výchovy 

a vzdelávania príznačné preferovaním mladých chlapcov a mužov, ale i to len tých, ktorí patrili 

k slobodným občanom a v mnohých komunitách zároveň i k vyšším vrstvám danej spoločnosti. 

Ako uvádza A. Tokárová (2003, s. 9): „Vzdelanie žien je, viac ako vzdelanie mužov, 

determinované najmä axiologicky – postojom spoločnosti: 
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1. k hodnote osobnosti ženy a jej miesta v spoločnosti, 

2. k významu vzdelania pre život ženy, 

3. k uplatneniu vzdelania žien v spoločenskej praxi.“  

Dievčatá, v duchu vtedajších predstáv o ich rolách a úlohách v spoločenstve, vo všeobecnosti 

absolvovali prípravu v domácnostiach pod dozorom matiek. V jednotlivých mechanizmoch 

sociálnych inštitúcií vtedajších spoločenstiev sa prejavovala mužská nadradenosť 

v spoločenskom i rodinnom živote na základe pôsobenie rodových noriem, ktoré prísne určovali 

miesto mužov a žien v spoločnosti.  

K menejcennému postaveniu dievčat a žien značne prispievali i patriarchálne náboženské 

koncepcie a „v podstate všetky svetové náboženstvá ako sú hinduizmus, budhizmus, islam, 

judaizmus i kresťanstvo vychádzajú z idey o menejcennosti ženy, pripisujú jej pasívnu pozíciu 

v spoločnosti a požadujú dodržiavanie prísnych noriem spoločenskej inklúzie.“ (Tokárová, 2014, 

Status ženy) 

Aj v novodobých dejinách Slovenska prebiehali iniciačné obrady zasväcovania mládencov 

a dievčat do spoločnosti. Horváthová (1986, s. 215) uvádza význam týchto mládeneckých 

organizácií:  

„1) Mali nezastupiteľnú výchovnú, socializačnú a integračnú funkciu, orientovanú predovšetkým 

do vlastných radov a sčasti aj smerom k dospievajúcim chlapcom. 

2) Zvyšovali intenzitu spoločenského života mládeže, regulovali jeho etické princípy, uľahčovali 

organizáciu tých výročných zvykov, v ktorých hlavným aktérom bola dospelá mládež. 

3) Pre lokálne spoločenstvo predstavovali akcieschopnú skupinu, ktorá pohotovo vykonávala 

rôzne práce v prospech celku. V tomto smere vystupoval do popredia ich význam najmä 

v malých mestách, ktoré si nemohli dovoliť vydržiavať napríklad vojakov, nočných strážnikov, 

hasičov, poslov a iných zamestnancov pre výkon rôznych služieb.“  

Slovenskí mládenci po dovŕšení 14 roku ukončili školu a venovali sa domácim mužským prácam. 

Mali množstvo pravidiel, ktoré bolo potrebné dodržiavať v období dospievania a dospelosti. 

Súčasne s týmito pravidlami existoval i celý rad obmedzení ako napríklad, nedorastení chlapci 

nemohli postaviť dievčaťu máj, sedieť v krčme alebo nosiť pierko za klobúkom. Chlapci boli pod 

dohľadom dospelých, ale aj odrastených chlapcov a za porušenie pravidiel boli sankcionovaní 

trestami, bitka remeňom a pod. Vo veku, ktorý varioval v rozpätí od 16 – 18 rokov, mohli chlapci 

požiadať starších parobkov o prijatie za seberovných. Chlapci však museli spĺňať určité 
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požiadavky, najmä preukázať pohlavnú dospelosť, ovládať poľnohospodárske práce, mať 

duševné schopnosti a fyzickú silu. Následne to starší mládenci, napr. na Myjave nazývaní aj 

kamasi, posúdili a na základe toho sa dohodli, ktorého chlapca príjmu medzi seba. Chlapec, ktorý 

sa oženil bez toho aby bol prijatý do skupiny, bol hanbou pre svoju rodinu aj pre rodinu dievčaťa.  

Starší mládenci si určili termín prijatia, bolo to hlavne po Vianociach, po Veľkej noci na tanečnej 

zábave. Chlapci museli parobkov podplatiť pálenkou alebo vínom a potom ich parobci 

vyhadzovali do vzduchu a kričali, že už patria medzi nich. Na východnom Slovensku to bolo 

podobné, navyše nový mládenec si zvolil jedno z dievčat za krstnú mamu, tzv. kumu a tancovali 

spolu sólo. Ostatní vytvorili okolo nich kruh a spievali. V obci Hrušov ešte do polovice 20. 

storočia vykonávali obrad prijatia mládenca nazývaný strkaná. Tento obrad patril medzi tie 

bolestivé, chlapca v kruhu strkali a udierali pokiaľ nebol celý ubolený a krvavý. Trápenie 

mládenca ukončil prvý parobok alebo tzv. mládenecký richtár, ktorý mal najvyššie postavenie 

v skupine. Od iných parobkov sa odlišoval tým, že mal za klobúkom iné pierko, na Zemplíne mal 

ozdobený opasok. Mládenecký richtár, či prvý parobok zastával svoju funkciu až pokým sa 

neoženil. 

Postupný vývoj v krajinách s otrokárskym zriadením okrem iného prináša i hospodársky 

a kultúrny rozmach, sprevádzaný rozvojom klasických vzdelávacích systémov, zakladaním škôl 

ako špecifických vzdelávacích inštitúcií a pôsobením prvých profesionálnych učiteľov. 

V Sumerskej ríši boli najpočetnejšími vzdelávacími inštitúciami tzv. školy pisárov, kde sa mladí 

adepti tohto váženého umenia pripravovali prostredníctvom písania klinového písma na tabuľky. 

Učenci a pisári patrili k elite vtedajšej spoločnosti. Ich vzdelávanie viedlo k budúcej diferenciácii 

spoločenského postavenia, pretože hierarchizovaná spoločnosť poznala niekoľko druhov pisárov: 

nižších, t.j. mladších a vyšších, teda starších, resp. pripravovaných podľa príslušných 

ekonomických a administratívnych požiadaviek na pôsobenie v chrámov, palácoch, kláštoroch, 

správe miest, archívoch, ako knihovníci a pod. „Študentmi na pisárskych školách boli chlapci, 

ktorí patrili k vyšším vrstvám spoločnosti. Ich rodičmi boli zámožní obchodníci, kňazi, 

správcovia, veľvyslanci, vládcovia a príležitostne i pisári.“ (Pearce, 1995, s. 2265) Ako vo 

väčšine otrokárskych krajín i v oblasti Mezopotámie dievčatá nemali prístup k vzdelávaniu 

a sumerské tradície im zakazovali prístup do pisárskych škôl. Napriek týmto striktným 

opatreniam sa našli aj výnimky – ženy ovládajúce pisárske umenie, ktoré využívali napr. na 
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zaznamenávanie transakcií v chrámoch, resp. ako vzdelané otrokyne slúžili princeznám pre ich 

potreby tvorby dokumentácie v rôznorodých podobách. 

Antické Grécko prenechalo ako dedičstvo do oblasti dejín výchovy a vzdelávania 

a pedagogického myslenia viacero pozitívnych i negatívnych odkazov. Prístup chlapcov 

k verejnej príprave vojenského charakteru v mestskom štáte Sparta bol determinovaný už pri 

samotnom narodení. Tieto tragické udalosti zaznamenal historik Plutarchos (okolo 50 – okolo 

120) v diele „Život Lykurga“ nasledovnými slovami: „Výchova potomka nebola závislá na vôli 

otca, pretože ten bol povinný dieťa odobrať z rodiny a uložiť ho na miesto nazývané Lesche, kde 

ho starší z kmeňov oficiálne obhliadli a ak bolo dobre vyvinuté a robustné, nariadili otcovi, aby 

sa oňho staral a pridelili mu jeden z deviatich tisíc pozemkov; ale ak sa narodilo zle vyvinuté 

a deformované dieťa, poslali otca na miesto nazývané Apothetae, priepasť na úpätí hory 

Taygetus, v presvedčení, že život dieťaťa, ktorého príroda už od začiatku neobdarila zdravím a 

silou, neprináša žiadny úžitok pre dieťa samé alebo pre štát.“ (Killing Newborns In Ancient 

Greece and Rome, 2014, s. 1) Chlapci slobodných občanov boli od ôsmeho do dvadsiateho roku 

pod dozorom starších pripravovaní v duchu vojenského ideálu v táboroch. Sparta tvorí výnimku 

v ponímaní prípravy dievčat, ktoré, aj keď nie v špecifických priestoroch, ale predsa boli vedené 

ku gymnastike, tancu a päťboju. Ženy mali v danej spoločnosti veľkú vážnosť nielen ako matky, 

manželky rodiace budúcich bojovníkov, ale aj ako správkyne v čase vojen, keď muži boli mimo 

polis. Do histórie sa zapísala lyrická poetka Sapfó (medzi 630 až 612 p.n.l. – po r. 600 p.n.l.), 

ktorá na ostrove Lesbos založila kultúrne stredisko, ktoré slúžilo i na výchovu dievčat z vyššej 

spoločnosti v speve, tanci, hudbe a poézii. 

Staroveké Atény so súkromným charakterom školstva vychovávali chlapcov slobodných občanov 

podľa ideálu kalokaghatie, harmonického rozvoja osobnosti. Dievčatá získali iba elementárne 

vzdelanie od svojich matiek, starali sa len o domácnosť a mohli sa zúčastňovať vybraných 

náboženských obradov a divadelných predstavení. Zaujímavosťou bola účasť héter (gréc. 

hetairai, t.j. družky, priateľky) na spoločenskom živote mužov počas voľných chvíľ. Išlo 

o vzdelané ženy z oblasti literatúry, filozofie a umenia, bývalé otrokyne, alebo cudzinky. Jednou 

z najznámejších sa stala Aspasia (asi 470 p.n.l. – asi 400 p.n.l.), družka Perikla (asi 495 p.n.l. – 

429 p.n.l.), dom ktorej sa stal strediskom filozofických rozhovorov, ktorých sa zúčastňoval 

i samotný Sokrates. Niektorí historici, ako napr. C. Glenn, či Jarrat a Ong, dokonca 

predpokladajú, že Aspasia založila pre zámožnejšie dievčatá školu pre výučbu rétoriky. Až 
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obdobie helenizmu prináša pre dievčatá možnosť získania aspoň elementárneho vzdelania 

výchovou v súkromných školách. 

Vzdelávanie v stredoveku nebolo jednoduchou záležitosťou a to najmä z hľadiska finančných 

požiadaviek. Počiatok stredoveku v oblasti vzdelávania predstavovali trojaké cirkevné školy: 

kláštorné, katedrálne a farské. Postupne sa v kláštorných a katedrálnych školách vytvorili 

vnútorné a vonkajšie oddelenia, resp. školy. Vnútorná škola (schola interior, schola claustri) 

poskytovala vzdelávanie budúcim členom príslušného mníšskeho rádu, alebo budúcim kňazom 

a vonkajšia schola (schola exterior) slúžila k vzdelávaniu laikov, mládencov zo šľachtických 

rodín. Mestské školy mali rôznu úroveň, v menších mestách existovali len nižšie oddelenia, tzv. 

školy minor, ktoré tvorili tri triedy, ktoré boli častokrát vyučované v spoločnej miestnosti. Ich 

organizačná štruktúra i obsahové zameranie neboli jednotné, záviseli od konkrétnych pomerov 

a úrovne učiteľov.  

Vyššiu úroveň v mestách mali tzv. partikulárne školy, na ktorých zväčša už pôsobili učitelia 

s bakalárskym stupňom a bohatšie mestá si mohli dovoliť platiť vo funkcii rektora školy 

absolventa s vyšším vzdelaním a to majstra slobodných umení. „Dochádzka do škôl bola 

dobrovoľná – chodili tam len chlapci zo slobodných rodín. Deti z poddanských rodín museli mať 

súhlas svojej vrchnosti.“ (Mátej, 1976, s. 43) Na našom území šľachta zámerne zabraňovala 

prístupu detí svojich poddaných k vzdelávaniu, ako i k získavaniu aspoň remeselníckych 

zručností. V tomto duchu vyznieva i nariadenie z r. 1114: „Ak niekto cudzieho sluhu alebo 

takého, ktorý bez zvolenia svojho pána nemôže byť oslobodený od služby, alebo bakalárskeho 

z ľudu učí vedám alebo prijme za kňaza bez vedomia a súhlasu pána, nech ho vykúpi a zaplatí aj 

50 pensí pokutu.“  (Vajcik, 1976, s. 53)  

Prevažná väčšina študentov, ktorým osud doprial možnosť štúdia na vyšších školách v mestách 

sa denno-denne borila predovšetkým s finančnou núdzou. Tí šťastnejší využívali lepšie 

situovaných príbuzných, ktorých pravidelne žiadali o zasielanie peňažnej podpory slúžiacej 

najmä na pokrytie nákladov na bývanie, ako i na samotné štúdium a s ním spojené výdavky.  

Spočiatku, v rámci cirkevných škôl, boli žiaci ubytovaní v tzv. konventoch, budovách slúžiacich 

pre spoločné ubytovanie žiakov a duchovných. Postupným rozvojom škôl a presadzovaním 

laicizačných tendencií do obsahu i charakteru školy ako inštitúcie, tieto priestory z kapacitných 

a ideologických dôvodov už nevyhovovali a žiaci boli nútení vyhľadávať iné možnosti 

ubytovania. Niektorým študentom sa podarilo vybaviť si ubytovanie v domoch svojich učiteľov – 
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majstrov, čo si však museli tvrdo manuálne odpracovať v rámci rôznych aktivít zabezpečujúcich 

chod domácnosti. Ďalšou možnosťou získania „strechy na hlavou“ bolo ubytovať sa v podnájme, 

čo však vôbec nebola z hľadiska financií jednoduchá záležitosť. Ba dokonca v Bologni, 

význačnom stredisku vzdelávania mládeže, zašla situácia v oblasti výšky nájomného tak ďaleko, 

že samotný pápež Klement III. (1130 – 1191) zaslal v r. 1189 list tamojšiemu biskupovi, 

v ktorom nariadil znížiť ceny za ubytovanie študentov. 

Významný učenec a profesor Everardus Alemanus (Teutonicus, Everard, Eberhard the German) 

opísal túto nelichotivú situáciu v podmienkach Paríža. „Horúčkovité trápenie a štúdium priniesli 

tvoje srdce do varu, parížsky hlad sužuje svoje telo. Rovnako ako je Paríž rajom pre bohatých, 

tak je bezodným močiarom pre chudobných.“ (Cestaro, 1997, s. 182) Z dôvodu uľahčenia 

prístupu študentov k vzdelávaniu sa pod vplyvom filantropického prístupu začali koncom 12. 

storočia zakladať prvé kolégiá (internáty) pre chudobných študentov. Priekopníkom v tejto 

myšlienke sa stal Jocius (Jocius of London, Jocius de Londiniis), ktorý po návrate z Jeruzalema 

založil v r. 1180 v Paríži tzv. Kolégium osemnástich študentov. „Bolo to najstaršie z kolégií, 

ktoré stáli pri zrode parížskej univerzity. Kolégium uchovávalo väčšinu z charakteristík svojich 

priamych predchodcov, madrasy a vihary, zahrňujúc religióznu nadáciu slúžiacu na podporu 

ubytovaných študentov a profesorov, a snáď aj architektonickú podobu.“ (Beckwith, 2009, s. 179 

- 180) 

V našich podmienkach sa chudobní žiaci snažili o získanie drobných financií aspoň 

prostredníctvom zbierok od obyvateľov miest, resp. vystupovaním pri rôznych verejných 

sviatočných podujatiach, ako tomu bolo napr. pri spievaní vianočných kolied, pri oslavách 

spojených s fašiangami, počas turičných sviatkov a pod. Smutný obraz vtedajších čias približuje 

napr. K. Goláň: „Dnešný človek si ťažko predstavuje takýto obraz: Je nedeľa, mendíci chodia 

z domu do domu, zbierajú živobytie, výsledky zbierky prinášajú do školy a o živobytie sa delia 

„rovným dielom“ s kantorom – rechtorom.“ (Goláň, 1958, s. 10) Na druhej strane žiaci museli 

vypomáhať v kostoloch, spievať pri jednotlivých obradoch, pohreboch a počas prázdnin 

vykonávali tzv. suplikácie – vyberanie finančných príspevkov pre fary a školy. „Žiak, ktorý sa 

takto musel živiť pri štúdiách, bol chudák, aj sa tak menoval: mendicus. Na Slovensku sa toto 

meno doteraz udržalo vo forme mendík“ (Hendrich, 1937, s. 4). Uvedené a zaužívané 

pomenovanie, odrážajúce žalostný stav týchto žiakov, pochádza z latinského slova „mendico“, čo 

znamená žobrať  a tak pojem mendicus označuje vlastne chudáka, žobráka.  
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Život učiteľov na dedinským či chudobných mestských školách nebol oveľa prívetivejší. 

K minimálnemu platu mu nevyhnutne pre prežitie pridávali i naturálne dávky, privyrábal si 

súkromným doučovaním, pomáhaním pri cirkevných obradoch, delil sa so žiakmi o vyžobrané 

finančné dary, získaval odmenu za spisovanie úradných listín a pod. I preto sa zvyklo hovoriť, že 

máloktorý učiteľ ostarel pri službe, pretože sa snažili uplatniť v iných a hlavne lepšie platených 

povolaniach. 

Vrcholnými vzdelávajúcimi inštitúciami sa stali v období stredoveku klasické univerzity, ktoré 

cirkev v tomto období plne ovládala - určovala cieľ a obsah vyučovania, udeľovala súhlas pre 

vyučujúcich profesorov, schvaľovala existenciu univerzity a pod. Scholastika, so svojím 

najvýznamnejším predstaviteľom Tomášom Akvinským (1224, resp. 1225 – 1274), pestovaná na 

týchto univerzitách na jednej strane presadzovala logické myslenie, avšak dostala sa do slepej 

uličky preto, "že k tomu nemala dosť priestoru v rámci cirkevnej dogmatiky, s ktorou sa nesmela 

dostať do rozporu." (Cipro, 1991, s. 267) Študentský univerzitný život v mestách znamenal 

i značné náklady, ktoré zahŕňali nielen ubytovanie a stravu, výdavky spojené so spoločenským 

životom, no nemalé boli i položky spojené so štúdiom. Išlo predovšetkým o nákup kníh, priame 

poplatky na štúdium – každoročné poplatky pre univerzitu a profesorov, tzv. collecta, ako i platby 

za skúšky, čím dôležitejšia skúšky, tým väčšie poplatky. Nebolo výnimkou, že študenti čakajúci 

na finančnú dotáciu od rodiny, či iných priaznivcov, boli nútení požičiavať si peniaze, dať do 

zástavy vlastné učebnice, vyjednávať odloženie poplatkov za ubytovanie a stravu a pod. 

V prípade nedostatku financií, resp. niektorých z vyššie uvedených možností to znamenalo 

odloženie skúšok, prerušenie, ba častokrát i nutnosť definitívneho ukončenia štúdií. „Je to iste 

jeden z dôvodov vysokého počtu prípadov opustenia štúdia, ktoré pozorujeme na stredovekých 

univerzitách, najmä medzi najmladšími študentmi, teda na artistickej fakulte.“ (Riché, P. – 

Verger, J., 2011, s. 207) Ak to bolo možné, snažili sa privyrábať si koncipovaním listín, 

opisovaním rukopisov, upratovaním a službami na internáte a pod.  

Príklon k antickej paradigme výchovy a vzdelávania sa prejavil najmä v období humanizmu a 

renesancie, ktoré pripravilo podmienky pre rozvoj pozorovania prírody i štúdia samotného 

človeka - jeho síl, schopností a tvorivej činnosti. Ideálom, na rozdiel od scholastického obdobia, 

sa podľa vzoru antiky opäť stáva slobodný človek, s túžbou oslobodiť sa od pút tradícií, s právom 

využívať kritiku rozumom, so snahou o nové poznanie, s hľadaním zmyslu života na tejto zemi. 

Myšlienky tohto obdobia sa výrazne odrazili aj v pedagogickej teórii a školskej praxi. 
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Zdôrazňovala sa výchova slobodných, činnorodých ľudí, vedomých si vlastných síl a schopností. 

Odmietali sa telesné tresty, lepšie výsledky sa mali dosiahnuť povzbudením osobnej 

ctižiadostivosti žiakov. V zhode s antickým ideálom sa venovala pozornosť telesnému vývinu, 

vyzdvihoval sa význam hier ako prostriedku pre jeho rozvoj. Snahou humanistickej výchovy bolo 

spojenie rozumovej, mravnej, estetickej a telesnej výchovy. Z obsahu vyučovania prevládali 

latinský a grécky jazyk, klasická antická literatúra, logika, metafyzika, astronómia, hudba a 

maliarstvo. Je však nutné si uvedomiť, že ideál i obsahové zameranie boli určené pre deti zo 

šľachtických rodín.  

Svetlou výnimkou v tomto ponímaní bol jeden z najuznávanejších pedagógov svojho obdobia 

Vittorino Ramboldini da Feltre (1378 – 1446), ktorý zriadil školu, na ktorej učil na rovnakej 

úrovni deti šľachticov, markízov spolu s chudobnými deťmi a výučbu prispôsoboval ich 

individuálnym schopnostiam a záujmom. Prednášky z gréčtiny a latinčiny, matematiky, hudby, 

umenia, náboženstva, histórie, poézie a filozofie, spolu s  dôrazom na telesnú výchovu, boli 

vyučované v takom príjemnom duchu, že jeho škola bola známa ako La Casa Gioiosa - Dom 

radosti. O svojich študentov sa staral aj tým, že žil s nimi v prvej svetskej internátnej 

škole, zabezpečoval im stravu, odev a pomáhal im v rámci spoločného bývania. Na počesť jeho 

pedagogického odkazu bola v Chicagu v r. 1992 zriadená „Feltreho škola“, ktorá sa orientuje na 

uchovávanie a šírenie klasických slobodných umení medzi dospelými, ktorých vyučuje 

gramatiku a štylistiku anglického jazyk, rétoriku, filozofiu a humanitné disciplíny. 

V diele J. A. Komenského (1592 – 1670) „Všeobecná porada o náprave vecí ľudských”, ktoré 

završuje jeho celoživotné úsilia o hľadaní dokonalejšej spoločnosti, “máme pred sebou jeden 

z najrozsiahlejších, v každom prípade však myšlienkovo najhlbšie odôvodnený spoločenský 

projekt 17. storočia.” (Patočka, 1981, s. 294.) Komenského ucelený výchovný program mal 

poskytovať jednu z ciest pri riešení otázky obnovy spoločnosti. Svojou koncepciu univerzálneho 

vzdelania prezentoval v práci "Vševýchova" (Pampaedia). Ide o 4. časť z celoživotného 

filozoficko-pedagogického diela "Všeobecná porada o náprave vecí ľudských" a zosobňuje v 

sebe "to, aby boli všetci ľudia osvietení pravou múdrosťou, aby boli pravou občianskou správou 

uvedení do poriadku a aby boli pravým náboženstvom zjednotení s Bohom tak, aby nikto 

nemohol stratiť zmysel svojho poslania na tento svet." (Komenský, 1992, s. 38)  

Školy boli v jeho chápaní "dielňami ľudskosti", ktoré mali za úlohu v praxi realizovať jeho 

výchovnú koncepciu, ktorá po prvýkrát dôsledne zasahuje celý život človeka - od zrodenia až po 
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smrť. Výchova má v jeho ponímaní priviesť ľudí k "úplnej ľudskosti", teda aby sa „mohol 

vzdelávať nie nejaký jeden človek alebo niekoľkí ľudia, alebo mnohí, ale všetci ľudia spoločne 

a každý osobitne, mladí aj starí, bohatí aj chudobní, urodzení aj neurodzení, muži aj ženy, skrátka 

každý, kto sa narodil ako človek; aby sa už konečne raz stalo vzdelaným celé ľudské pokolenie, 

všetky vekové stupne, stavy, pohlavia a národy.“ (Komenský, 1992, s. 37) Tri hlavné atribúty 

Komenského idey univerzálneho vzdelávania ľudského pokolenia, a to teda vzdelávanie 

všetkých, vo všetkom (čo zdokonaľuje ľudskú prirodzenosť) a všestranne (nie pre klam, ale pre 

pravdu) následne dopĺňajú Komenského požiadavky na: 

a) dielne vzdelanosti, t.j. školy, (všeškolstvo - panscholia), kde sa budú vzdelávať všetci; 

b) nástroje vzdelanosti, t.j knihy (všeknihovníctvo – pambiblia), ktoré budú obsahovať všetko, 

v čom sa budú ľudia vzdelávať; 

c) vzdelaných a schopných vychovávateľov, t.j. učiteľov (všeučiteľstvo – pandidascalia), tých, 

ktorí budú vedieť všetkými spôsobmi vhodne transformovať obsah kníh pre všetkých záujemcov 

o vzdelávanie. 

Komenský si dobre uvedomoval, že ide o myšlienky, ktoré nenájdu vo vtedajšej politicky, 

nábožensky a sociálne diferencovanej spoločnosti priestor pre okamžitú realizáciu. Sám opisoval 

budúcnosť všenápravných myšlienok ako „obkľúčenú však osídlami a zatarasenú rozličnými 

prekážkami.“ (Komenský, 1992, s. 38) Preto odporúča obozretne  šíriť myšlienky spojené 

s demokratizáciou vzdelávania, aby si spoločnosť uvedomovala nevyhnutnosť rozširovania 

prístupu k vzdelávaniu. „Avšak doba, kedy Komenský ukladá myšlienky do svojho 

pedagogického systému, prvá polovica 17. storočia, a hlása široké zľudovenie školského 

vzdelávania, neprijala a ani nemohla prijať tento revolučný zvrat pretože nebola na ňu vôbec 

pripravená.“ (Karšai, 1974, s. 7)  

I z tohto uhla pohľadu musíme reflektovať jeho postoj k tak dlhodobo celostne neriešenej 

problematike vzdelávania dievčat. Vo svojom svetoznámom spise s názvom „Veľká didaktika“ 

zaujíma k tejto otázke jednoznačný postoj vyjadrený už v samotnom názve IX. kapitoly, ktorý 

znie: Všetku mládež oboch pohlaví treba zverovať školám. Hneď v prvom odseku jednoznačne 

uvádza, že „nielen deti bohatých a popredných ľudí, ale rovnako všetky, bohaté i chudobné, 

urodzené i neurodzené, chlapci i dievčatá vo všetkých mestách, mestečkách, dedinách a dvoroch 

sa majú prijímať do škôl.“ (Komenský, 1991, s. 62) Komenský sa dokonca stavia proti 

spoločenskému ponímaniu dievčat a žien ako slabšieho pohlavia, keď v porovnaní s mužským 
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pohlavím argumentuje, že sú od Boha rovnako obdarené, ba pripúšťa, aj keď v texte len 

v zátvorke, že „(často viac ako naše pohlavie) bystrou a múdrosť chápajúcou mysľou, rovnako 

majú prístup k veľkým veciam.“ (tamtiež, s. 64)  

Vrcholom jeho stanoviska k rovnoprávnemu poskytovaniu dievčatám aspoň elementárneho 

vzdelávania a „treba len žialiť, že sa na to dosiaľ nedbalo“ (tamtiež, s. 64) je jeho odmietavý 

postoj k textu z Biblie, ide o časť 1. Timoteovi 2: 11-12, kde sa uvádza: „Žena nech sa v tichosti 

učí s celou poddanosťou. A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho.“ 

Komenský sa k tomu doslova ohradzuje: „Nech mi teda nikto nenamieta výrok apoštola: Žene 

nedovoľujem učiť“ (tamtiež, s. 64) a rovnako odmieta texty antických autorov s takýmto 

postojom k ženám. Vzdelané dievčatá a ženy sú v Komenského snahe o demokratický prístup 

k vzdelávaniu ponímané v rodovo rozdielnych spoločenských pozíciách, teda ich vzdelanie má 

viesť k tomu, aby „boli počestné a blažené, hlavne v tom, čo im sluší poznať a vedieť, potom, 

aby sa dôstojne starali o o domácnosť a napokon, aby zväčšovali blaho vlastné, blaho manžela, 

detí a rodiny.“ (tamtiež, s. 65) Vyvrcholením jeho predstáv je už spomínaná koncepcia 

univerzálneho vzdelávania celého ľudského pokolenia, t.j. všetkých, vo všetkom a všestranne, 

korunovaná jedinečnou koncepciou celoživotného vzdelávania, ktorá má byť uskutočňovaná 

rodinnou výchovou, jednotlivými stupňami školského vzdelávania a sebavýchovou vo veku 

dospelosti a staroby.  

„Tu stojím, ináč nemôžem.“ – slová obhajujúce učenie M. Luthera (1483 – 1546) vyrieknuté na 

zasadnutí ríšskeho snemu v meste Worms v r. 1521, niektorými považované skôr za legendu, 

dokladujú nástup reformácie a následné rozdelenie kresťanského sveta, ktoré malo dopad i do 

oblasti edukácie. Reformácia ponímala vzdelávania ako j jeden z nástrojov šírenia nových 

myšlienok a obnovy cirkvi. Samotný Luther kritizoval vtedajšie školy a spočiatku mal výhrady aj 

voči latinským školám a humanistickému vzdelávaniu. Potreba vzdelaného protestantského 

duchovenstva ako protiváhy katolíckych kňazov, ako i úpadok školstva, zmenili toto všeobecne 

odmietavé stanovisko a M. Luther v r. 1524 adresoval všetkým predstaviteľom miest v Nemecku 

prípis, v ktorom požadoval zakladať verejné školy v mestách a na dedinách s povinnou školskou 

dochádzkou. Na dedinských školách to mala byť výučba v materinskom jazyku 1-2 hodiny denne 

v trvaní jedného roka, pre dievčatá 1 hodina denne pre získanie poznatkov pre správu 

domácnosti. Vyššie mestské latinské školy mali byť pre nadaných žiakov. K rozvoju 

protestantského školstva prispeli najmä Filip Melanchton (1497 – 1560) a Ján Sturm (1507 – 
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1589) s novými koncepciami latinskej školy a gymnázia, metódami odsudzujúcimi tresty a prísnu 

disciplínu a zdôrazňujúcimi nadanie a individuálne schopnosti žiakov. Okrem dedinských škôl 

a jednotlivých stupňov škôl v mestách, prináša reformácia aj impulzu pre zakladanie 

šľachtických škôl orientovaných na uplatnenie absolventov v štátnom a stoličnom aparáte 

a nepopierateľne i v oblasti univerzitného vzdelávania. 

V následnom protireformačnom období si Jezuitský rád vydobyl jedinečnú pozíciu v zakladaní 

a spravovaní školských inštitúcií, k čomu mu slúžil známy dokument „Jednotný program 

a organizácia jezuitských škôl“ (Ratio atque Institutio Studiorum Societatis jesu, resp. Ratio 

studiorum). Jeho definitívna podoba bola schválená 8. januára 1599 a vydaná ako známe Ratio 

studiorum, ktorého znenie platilo až do zrušenia jezuitského rádu v r. 1773. Ako sa uvádza v jeho 

úvode: „Cieľom nášho vzdelávacieho programu je viesť ľudí k poznaniu nášho Stvoriteľa 

a Vykupiteľa.“ (Padberg, 2000, s. 97.) Budovy, v ktorých sa nachádzali školské inštitúcie sa 

nesnažili byť nadmieru okázalé, výstavné, ale funkčné, čo najlepšie prispôsobené svojmu účelu. 

Triedy boli vyzdobené citátmi antických autorov, ktoré boli napísané na veľkých papieroch, 

alebo boli na stenách básnické, resp. prozaické práce najlepších študentov. Žiacke práce mohli 

byť umiestnené i v átriu školy, čo patrilo k najvýznamnejšiemu uznaniu aké mohol študent 

jezuitskej školy dosiahnuť. V budove školy nesmelo chýbať auditórium – miestnosť určená pre 

predvádzanie školských hier, pre dišputácie, verejné prednášanie a školské slávnosti. 

Vo svojich vyšších školách, na ktoré sa prioritne orientovali, bolo vždy veľa chudobných žiakov 

a na starostlivosť o nich boli určené i osobitné finančné prostriedky. Jezuitský rád mal takmer pri 

každom väčšom kolégiu zriadený aj internát pre chudobných žiakov – domus pauperum, resp. 

convictus pauperum – a dokonca i nezriedka žobrali príspevky pomáhajúce študovať chudobným 

žiakom. Čo je ešte špecifické v danej oblasti, mali zvláštne knižnice, ktoré dodávali knihy pre 

chudobných študentov a poskytovali im aj stravu. R. Schwickerath  vo svojej publikácii (1904, s. 

248) uvádza i príklad negatívnych ohlasov podpory chudobných žiakov: „Dokonca na 

niekoľkých miestach boli jezuiti občas prísne odsudzovaní za „prílišné favorizovanie chudobných 

študentov a synov z nižších tried“, ako to bolo vyslovené v meste Graz v r. 1767.“ 

V súvislosti so snahou sprístupnenia elementárneho vzdelávania chudobným deťom mal v histórii 

pedagogiky nezastupiteľné miesto rád piaristov, ktorý založil sv. Jozef Kalazanský (1556 – 

1648). Úprimný vzťah k chudobným rodinám a ich deťom nadobudol počas svojich 

charitatívnych a katechizačných aktivít v Ríme, ktoré zásadne zmenili jeho životnú dráhu. Ako 
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jednu z možností pomoci deťom z biednych vrstiev videl v poskytovaní bezplatného vzdelávania 

a pre tento účel zriadil v novembri 1597 v Ríme, v chudobnej časti s názvom Trastevere, prvú 

bezplatnú verejnú školu v Európe. Smerovanie edukačných úsilí piaristov vymedzil sv. Jozef 

Kalazanský svojim slávnym výrokom: "Poslaním našej rehole bude teda učiť deti od základov 

správne čítať, písať, počítať, učiť ich latinčinu ale predovšetkým ich naučiť nábožnosti a 

kresťanskej náuke. Nakoľko to bude možné, budeme im to podávať čo najľahšou formou."  

V duchu tohto poslania v r. 1600 otvoril v centre Ríma rádovú piaristickú školu, ktorá pre veľký 

záujem žiakov, bolo ich okolo 1000, musela byť zakrátko rozšírená. Významným momentom bol 

rok 1617, kedy pápež Pavol V. povolil Kongregáciu piaristických škôl, prvej religióznej 

inštitúcie, ktorá sa prioritne zaoberala vzdelávaním. (Domenech i Mira, 2014) Kalazanský 

zakázal vyberať akékoľvek poplatky za štúdium, ostro sa staval voči akejkoľvek diskriminácii 

prístupu k vzdelávaniu. Do piaristických škôl chodili i deti protestantov, či Židov, čo bolo na 

danú dobu výnimočné. 

Ďalším vývojom spoločnosti a postupným rozvojom osvietenských myšlienok s dôrazom na 

výchovu a vzdelávanie ako nástroja zmeny spoločenských pomerov, rozširoval sa prístup čoraz 

širších vrstiev k výchove a k osvetovým úsiliam medzi dospelými. Ich kulmináciou bolo 

legislatívne zavádzanie povinnej školskej dochádzky pre obidve pohlavia, všetky sociálne vrstvy 

i konfesie, i keď praktický rozmer tohto úsilia sa napĺňal len veľmi pomaly. O to zložitejšie to 

bolo v prípade vyššieho vzdelávania, keď napr. až koncom 19. stor. Mária Montessoriová (1870 

– 1952) ako prvá žena v Taliansku ukončila štúdium medicíny, resp. Marie Curie-Sklodowska 

(1867 – 1934) ako prvá žena v histórii začala študovať na fakulte fyziky a chémie Sorbonnskej 

univerzity. Je však hanbou našej doby, keď i dnes musíme konštatovať, že na svete je podľa 

údajov z r. 2011 okolo 774 miliónov negramotných dospelých a z tohto ohromujúceho počtu sú 

dve tretiny žien. (Adult and Youth Literacy, 2013, s. 9) Generálna riaditeľka UNESCO v tejto 

súvislosti na tohtoročnom medzinárodnom fóre v Dubaji s názvom „Globálne vzdelávanie 

a zručnosti“ prehlásila, že „toto plytvanie talentom a schopnosťami, ľudskou tvorivosťou si 

žiadna spoločnosť nemôže dovoliť.“ (Väčšia mobilizácia vzdelávania dievčat, 2014, s. 8) 

Reakciou UNESCO na túto skutočnosť je projekt zameraný na rizikové mestské a dedinské sídla 

v problémových krajinách, s cieľom zvyšovania partnerstiev s rôznymi sektormi, ako 

aj finančných príspevkov do tejto oblasti. Ostáva sa len nádejať, že rôznorodé úsilia venované 
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odstraňovaniu nerovnosti prístupu k vzdelávaniu povedú k žiadaným výsledkom pozitívne 

meniacim edukačné procesy a prístupy vo svete.   
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