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Etická dimenzia andragogickej praxe – 
pregraduálna príprava budúcich andragógov 

 
Tatiana Matulayová 

 
 Abstrakt: Pri koncipovaní príspevku sme vychádzali z našich skúse-
ností vysokoškolskej učiteľky v študijnom programe andragogika Filo-
zofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom príspevku je 
identifikovať postavenie, poslanie, ciele a funkcie profesijnej etiky v štu-
dijnom programe andragogika. Zároveň podávame náš návrh obsaho-
vej náplne tohoto vyučovacieho predmetu tak, ako ho realizujeme vo vy-
učovacom procese. 
 
 Abstract: We based this paper on our experience of university  tea-
cher in studying programme Adult Education at the Philosophic Faculty 
of University of Prešov in Prešov. The paper´s aim is to identify status, 
aim, goals and functions of professional ethics in studying programme 
Adult Education. We also submit our proposal for the contents of this 
subject according to its realisation during the educational process. 
 
 Kľúčové slová: študijný program andragogika – miesto, poslanie, 
ciele, funkcie a obsahová náplň vyučovacieho predmetu Etická dimenzia 
andragogickej praxe 
 
 V slovenskej a českej  andragogickej literatúre sa etickej dimen-
zii andragogickej praxe napriek jej závažnosti nevenuje dostatočná 
pozornosť. Termín „etická dimenzia andragogickej praxe“ (analo-
gicky filozofická, právna, či ekonomická alebo politická) nie je pou-
žívaný. Výkladové a terminologické slovníky z posledného obdobia 
– L. Ďurič,  V.S.Hotár, Ľ. Pajtinka (2000) a Z. Palán  (2002) neob-
sahujú heslá, ktoré by sa explicitne vzťahovali k tejto problematike, 
na druhej strane ale obsahujú niektoré heslá  vzťahujúce sa  
k profesijnej etike andragogickej profesie. Podobnú situáciu kon-
štatujeme aj v posledných monografiách zaoberajúcich sa  andra-
gogikou ako vedou (napr. M.Beneš, 2001, 2003). Z uvedeného vy-
plýva, že ak andragogická teória v súčasnosti reflektuje výzvu vy-
rovnávania sa s globálnymi problémami ľudstva (ktoré majú nepo-
chybne svoju etickú dimenziu) z aspektu etiky (napr. cez prizmu 
etických hodnôt), tak najmä (aj to skôr okrajovo) vo vzťahu k téme 
profesionalizácia andragogických povolaní. V tomto kontexte pova-
žujeme skôr za výnimočné práce V. Jochmanna (napr. 1998, s. 30 – 
40).   



197 

 Uvedená problematika predstavuje mimoriadne bohatú vedec-
ko-výskumnú tému. Príspevok sústreďuje čitateľovu pozornosť len 
na jeden z čiastkových problémových okruhov -  pregraduálnu prí-
pravu budúcich andragógov a to na príklade vyučovacieho pred-
metu Etická dimenzia andragogickej praxe, ktorý je od akademic-
kého roku 2004/2005  zaradený do študijného programu Andra-
gogika na Katedre sociálnej práce a andragogika FF PU v Prešove. 
 Pregraduálna príprava andragóga je vďaka jej multidisciplina-
rite a teoreticko-praktickému charakteru náročná. Študent musí 
zvládnuť základný pojmový aparát viacerých sociálnych vied (napr. 
pedagogika, sociológia, psychológia, filozofia, právo), ktorý potom 
aj cez prizmu praktických skúseností (získaných počas praktickej 
časti prípravy) a predmetov zameraných na andragogiku ako vedu  
pretavuje do špecifického “pohľadu andragóga” na svet a miesto 
jednotlivca v ňom.    
 Jej absolvent má byť budúci profesionál, ktorý bude vo svojej 
profesijnej kariére každodennou činnosťou prispievať k  napĺňaniu 
poslania andragogickej profesie a zároveň vytvárať jej pozitívny 
imidž. Očakávame od neho veľa – chceme, aby pomáhal vytvárať 
novú podobu nielen andragogickej profesie, ale aj prispel k rozvoju 
andragogiky ako vedy.  
 M. Machalová (1998, s. 52 -56) výstižne charakterizovala výz-
nam sociálnopsychologickej prípravy andragógov, pričom  vychá-
dzala z chápania andragogiky ako inštitucionalizovaného procesu 
vnútorného duševného utvárania človeka  a očakávaní samotných 
andragógov, že budú vedieť chápať ľudí a usmerňovať ich v ich ži-
vote. Osvojili sme si (a to nielen na základe teoretického štúdia, ale 
predovšetkým pracovných skúseností) tento názor. Rozvíjame ho 
ďalej – tvrdíme, že nemenej dôležitou súčasťou pregraduálnej prí-
pravy andragógov je sústredenie ich pozornosti na etické otázky 
súvisiace s hľadaním odpovede napr. na také otázky akými sú hľa-
danie zmyslu života, vlastného poslania, životných  hodnôt či  etic-
kých postojov v náročných životných situáciách. Naše skúsenosti 
z výučby jednoznačne tento názor potvrdzujú – študenti na tieto 
a ďalšie otázky hľadajú odpovede v každodennom živote a zároveň 
si uvedomujú, že ich postoje budú ovplyvňovať efektivitu ich práce 
v budúcnosti.  
 Rizikom, ktoré by mal vo svojej práci predvídať a minimalizovať 
každý vyučujúci vyjadrujúci sa k etickým otázkam, je možnosť 
skĺznutia do prázdnych klišé, a to nielen na jeho strane. Otvorene 
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vyjadriť pred skupinou názor na etické otázky nie je jednoduché, 
diskutovať či polemizovať s využitím argumentov a zároveň zúčast-
nene počúvať ešte ťažšie.  
 Poslaním vyučovacieho predmetu Etická dimenzia andragogic-
kej praxe je stimulovať študentov pôsobením na racionálnu a emo-
cionálnu zložku ich osobnosti  k identifikácii s andragogickou pro-
fesiou  v jej budúcej (želanej) podobe s rešpektovaním a cizelova-
ním jej etických štandardov. 
 V tejto súvislosti sa nám javí ako dôležitá otázka jej zaradenia 
do študijného plánu. V študijnom programe andragogiky  na FF PU 
v Prešove bol uvádzaný predmet v  kreditovom systéme zaradený 
do zimného semestra prvého, v nekreditovom do zimného semes-
tra štvrtého ročníka štúdia. V kreditovom systéme sa podľa spätnej 
väzby získanej od študentov javí ako predčasné. V nekreditovom 
systéme už študenti absolvovali všeobecnú etiku, čo považujeme za 
prínosné. Na druhej strane títo študenti v spätnej väzbe odporúčali 
zaradenie predmetu v nižšom, napr. treťom ročníku (zimný se-
mester). Takéto zaradenie považujeme za výhodné. Študent už ab-
solvoval základné andragogické disciplíny, rovnako má už dostatok 
skúseností nadobudnutých počas praxe. Vychádzame z presved-
čenia, že profesijná etika je tmelom, ktorý integruje nadobudnuté 
poznatky a skúsenosti a dáva im zmysel. Okrem uvádzanej integru-
júcej funkcie tohoto predmetu je potrebné zdôrazniť jeho forma-
tívnu funkciu. Tematická náplň a použité výchovné metódy by 
podľa nášho názoru mali nabádať študenta k sebavýchove a seba-
vzdelávaniu.  Vo vzťahu k profesionalizácii študenta (andragóga) 
považujeme za dôležitú aj sociálno-adaptačnú funkciu – infor-
movaním študenta o budúcom procese adaptácie na profesiu a jej 
problémoch napomáhame jej ľahšiemu priebehu. 

Ciele predmetu 
Po absolvovaní predmetu  má byť študent oboznámený so zá-

kladným pojmovým aparátom etiky v kontexte andragogiky, byť 
zorientovaný v základných otázkach profesnej etiky andragóga v  
teoretickej aj empirickej rovine a citlivejšie vnímať etické dilemy a 
problémy  v andragogickej praxi. 

Z týchto cieľov sme následne vychádzali pri projektovaní úloh 
pre študenta: 

- hľadať vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými pojmami, 
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- zdokonaľovať prezentáciu vlastných názorov na vybrané otázky 
aj na základe preštudovanej literatúry, 

- intenzívnejšie a citlivejšie vnímať etické problémy a morálne 
správanie v bežnom živote, 

- hľadať riešenia rôznych etických problémov v rôznych oblas-
tiach sociálnej práce. 

Obsahová náplň predmetu  
Pri koncipovaní obsahu sme vychádzali najmä z predchádza-jú-

cej výučby predmetu Etika v sociálnej práci, ktorý sme vyučovali 
v rokoch 1998 -2002 na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Východiskom boli české vzdelávacie štan-
dardy a informácie o študijnom programe sociálna práca Cleve-
landskej štátnej univerzity v Clevelande (Ohio,USA).  Ďalším vý-
chodiskom boli vlastné skúseností získané v priebehu výkonu an-
dragogickej profesie.  

Profesijnú etiku chápeme ako aplikovanú etiku. Z tohoto dôvo-
du  sme považovali za nevyhnutné skĺbiť všeobecnú etiku s profe-
sijnou v prospech profesijnej tak, aby predmet splnil svoje pos-la-
nie, funkcie a ciele. Dospeli sme k nasledujúcim sylabám: 

Základný pojmový aparát etiky v kontexte andragogiky: 

- etika, morálka, éthos, etické kategórie (najmä svedomie, zod-
povednosť, sloboda, spravodlivosť), 

- profesionalita, profesijné cnosti, 
- vzťah etiky a andragogiky, 
- etické hodnoty a etické princípy v andragogickej praxi, 
- etické záväzky andragóga.   

Hodnotová orientácia a životný štýl andragóga: 

- pojmy: hodnotová orientácia, životný štýl, životné stratégie, 
kvalita života, 

- vzťah hodnotovej orientácie a životného štýlu, 
- osobnosť andragóga, 
- sociálny status andragóg vo vzťahu k spoločenským očakáva-
niam. 

Etické dilemy a problémy v andragogickej praxi: 

- vymedzenie pojmov, etické dilemy a etické problémy, 
- špecifikácia pre oblasť andragogickej praxe, 
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- prevencia (identifikovanie príčin, predchádzanie) a riešenie vy-
braných etických ilem a problémov. 

Výchovnovzdelávacie metódy 
 Osvedčila sa nám kombinácia  prednášok s diskusiou (pričom 
študenti majú  možnosť  vopred sa na diskusiu  pripraviť prostred-
níctvom seminárnych úloh).  Inou  vhodnou metódou (aj keď ná-
ročnou na čas, organizáciu a energiu učiteľa) je zážitkové učenie. 
Z našich predchádzajúcich skúseností vyplýva, že časť študentov 
(najmä externej formy štúdia) síce spočiatku prekonáva viaceré 
vnútorné bariéry, ale v spätnej väzbe hodnotí túto metódu ako prí-
nosnú.  

Prínosy absolvovania predmetu 
 Vychádzajúc zo spätných väzieb študentov môžeme konštatovať, 
že význam tohoto predmetu spočíva najmä v uvedomení sa etickej 
dimenzie svojho života a budúcej profesie. Tento predmet  posky-
tuje priestor pre sebareflexiu a zároveň diskusiu, vďaka čomu pri-
spieva k hľadaniu identifikácie študenta s andragogikou a jej po-
slaním.  

 Text je výstupom grantovej úlohy VEGA č.1/3649/06 Úloha 
vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na 
vedomostiach a v štáte verejného blaha. 
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