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Ciele, úlohy a funkcie komparatívnej 
andragogiky a komparatívneho výskumu 

v edukácii dospelých 
 

Július Matulčík 
 
 Abstrakt: Príspevok vymedzuje podstatu a predmet komparatívnej 
andragogiky. Vychádza pritom z komparácie názorov najvýznamnejších 
predstaviteľov komparatívneho výskumu v edukácii dospelých v zahra-
ničí. Komparatívnu andragogiku charakterizuje ako jednu z kľúčových 
vedných subdisciplín andragogiky, ktorej cieľom je poznávanie, inter-
pretácia a porovnávanie zahraničných systémov edukácie dospelých, ich 
jednotlivých častí, či prvkov. Súčasťou takéhoto skúmania je aj štúdium, 
analýza, interpretácia a komparácia rozličných problémov, koncepcií, 
teórií, metód, foriem a prostriedkov edukácie dospelých v jednotlivých 
krajinách, s prihliadnutím na spoločensko-ekonomické, politické, kult-
úrne, národné a historické špecifiká a podmienky. Požiadavka na kom-
plexné komparatívne skúmanie edukačných javov sa odráža v cieľoch a 
úlohách komparatívnej andragogiky a prejavuje sa v jej jednotlivých 
funkciách: komunikatívnej, orientačnej, funkcii spätnej väzby, integra-
tívnej a propedeutickej.  
 
 Abstract: The contribution defines the substance and the subject of 
comparative andragogy. It is based on comparison of the views and con-
ceptions of the most significant representatives of comparative research 
in adult education abroad. The comparative andragogy is characterized 
as one of the key scientific subdisciplines of andragogy, with its goals 
including the identification, interpretation and comparison of foreign 
systems of adult education, its individual parts and elements. The inves-
tigation of this kind then includes the study and analysis, interpretation 
and comparison of various problems, conceptions, theories, methods, 
forms and means of adult education in particular countries, with a view 
to their social-economic, political, cultural, national and historical speci-
ficities and conditions. The requirement of a complex comparative inves-
tigation of educational phenomena is reflected in the goals and tasks of 
comparative andragogy and it is manifested in its functions as well, 
namely the ones of communication, identification, feed-back, integration 
and propaedeutics. 
 
 Kľúčové slová: komparatívna andragogika, komparatívny výs-
kum, ciele komparatívnej andragogiky, funkcie komparatívnej andra-
gogiky 
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 V spoločnosti založenej na vedomostiach sa hlavný akcent kla-
die na aktivitu ľudí, ktorí dokážu tvoriť a využívať získané vedo-
mosti v dynamicky sa meniacom prostredí čo najefektívnejšie. Ide 
teda o také vedomosti, ktoré sú v tomto zmysle nielen použiteľné, 
ale súčasne tiež podnecujú aj aktivitu ľudí. Mali by tiež viesť aj 
k uvedomeniu si poznania nevyhnutnosti osvojovania si ďalších 
vedomostí v zmysle idey celoživotného učenia sa a vzdelávania.   
 Ak sa majú efektívne využívať všetky možnosti osvojovania si 
vedomostí nielen v zmysle celoživotného učenia sa a vzdelávania, 
ale i v zmysle širokoživotného učenia sa a vzdelávania, je nevy-
hnutné v rámci formálneho, neformálneho a v neposlednom rade i 
informálneho učenia sa a vzdelávania vytvoriť také podmienky, aby 
boli potrebné informácie, vedomosti a zručnosti maximálne do-
stupné pre všetkých ľudí. Táto požiadavka, obsiahnutá aj vo výz-
namnom dokumente vypracovanom Európskou komisiou v roku 
2000, v Memorande o celoživotnom vzdelávaní, nevychádza len 
z uplatnenia jedného zo základných demokratických práv občanov 
vyspelých spoločností na dostupnosť vzdelania bez ohľadu na ich 
sociálne postavenie. Zmeny, ktorými prechádza Európa v posled-
ných rokoch, postupujúca globalizácia aj v oblasti vzdelávania sa 
okrem iného prejavujú aj v tom, že informácie, vedomosti a 
zručnosti prekračujú hranice štátov, majú internacionálny a glo-
bálny charakter a to tak z hľadiska ich získavania ako i využitia.  
 Aj v andragogike ako vede o edukácii dospelých, je nevyhnutné 
vytvoriť podmienky pre maximálny prístup k potrebným informá-
ciám, vedomostiam a zručnostiam, bez ohľadu na hranice. Táto 
úloha sa týka predovšetkým jednej zo základných andragogických 
disciplín – komparatívnej andragogiky.  
 Komparatívna andragogika je relatívne mladá disciplína, ktorá 
prešla a prechádza dynamickým vývojom.  
 Pre vymedzenie podstaty a predmetu komparatívnej andrago-
giky, mala kľúčový význam konferencia v Nordborgu (Dán-
sko), ktorá sa konala v roku 1972. 
 Účastníci konferencie jasne odlíšili porovnávaciu andragogiku 
od porovnávacej pedagogiky, keď konštatovali, že i keď je možné 
využiť teóriu a prax komparatívnej pedagogiky, nemožno mecha-
nicky prevziať pojmy a metódy z komparatívnej pedagogiky (podľa 
Kulich 1999, s. 15 - 16). 
 Na konferencii boli zhrnuté dôvody, ktoré poukazujú na dôleži-
tosť komparatívnej andragogiky (tamtiež, 1999, s. 19 - 20). Vyplýva 
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z nich, že skúmanie výchovy a vzdelávania dospelých je neúplné 
bez porovnávacej dimenzie a komparatívny výskum významne pri-
spieva k rozvoju výchovy a vzdelávania dospelých. Komparácia 
v edukácii dospelých napomáha k vytváraniu vzťahov medzi ved-
nými odbormi, zvyšuje porozumenie vlastnej národnej kultúry, vý-
chovy a vzdelávania, vzťahu medzi výchovou a vzdelávaním dospe-
lých a spoločenskými zmenami. 
 Komparatívnu andragogiku ako samostatnú andrago-
gickú disciplínu uvádza už F. Pöggeler z Nemecka, do systému 
andragogiky ju zahŕňajú aj Nemec J. H. Knoll, Brit C. Titmus, Po-
liak L. Turos, Chorvát M. Ogrizović, Srbi B.  Samolovčev a D. M. 
Savićević. 
 Cieľom porovnávacej andragogiky je podľa významného poľ-
ského andragóga L. Turosa analýza a porovnávanie systémov vý-
chovy a vzdelávania dospelých, odborné a spoločenské aktivity 
dospelých, ich účasť na kultúrnom a rodinnom živote. Úlohou po-
rovnávania je objasniť zhody a rozdiely v metódach a formách vý-
chovy a vzdelávania, skúmať situáciu a problémy dospelých v roz-
ličných krajinách, v rozličných spoločensko-politických a ekono-
mických podmienkach, v rôznych kultúrach a regiónoch, s prihlia-
daním na miestne podmienky, historické a kultúrne tradície (Tu-
ros, 1993, s. 243). 
 Srbský andragóg D. M. Savićević charakterizuje porovnávaciu 
andragogiku ako subdisciplínu andragogiky, ktorá študuje jednot-
livé problémy vzdelávania a učenia sa dospelých v dvoch alebo via-
cerých krajinách, stanovuje zhodné alebo odlišné stránky. Predmet 
skúmania sa neohraničuje len na  súčasné systémy vzdelávania a 
učenia sa dospelých a ich štruktúru, na komparatívnom základe 
môžu byť skúmané všetky fenomény vzdelávania a učenia sa dos-
pelých. V týchto  súvislostiach sa v porovnávacej andragogike 
uplatňuje bohatý arzenál výskumných metód, ktoré patria k pri-
márnym andragogickým výskumným metódam alebo k metódam 
príbuzných (hraničných) vied. Savićević zdôrazňuje, že kompara-
tívna andragogika, súbežne s vývinom andragogiky, podstatne pri-
spieva ku konštituovaniu andragogiky ako vedy a k profesionálnej 
identite andragóga. Prispieva k rozširovaniu obzoru a možností 
rozvoja na základe kritického zhodnotenia skúseností iných, rov-
nako však svojimi zovšeobecneniami  poskytuje možnosti vedec-
kého andragogického poznania v medzinárodných súvislostiach. 
(Savićević, 1991, s. 202 - 203.)  
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 Pri snahách o vymedzenie predmetu porovnávacej andragogiky 
môže vzniknúť otázka, čo vlastne možno pokladať za prácu kompa-
ratívneho charakteru. Skutočnosť, že na tento problém nie je rov-
naký názor, potvrdzuje tvrdenie A. N. Chartersa (USA), podľa kto-
rého komparatívny výskum musí obsahovať jeden alebo viac as-
pektov výchovy a vzdelávania dospelých v dvoch, či viacerých kra-
jinách (podľa Kulich, 1999, s.14). Aj podľa C. Titmusa (Veľká Bri-
tánia) nie všetko, čo je vydávané pod názvom komparatívne vzde-
lávanie dospelých, obsahuje porovnávanie; čo platí tak pre štúdium 
jedného javu v jednej krajine ako i pre konfrontáciu javov v rôz-
nych krajinách (tamtiež). 
 Nazdávame sa, že o práci z komparatívnej andragogiky (o 
komparácii) môžeme hovoriť i v tom prípade, ak poznávame a 
hodnotíme určité javy z oblasti výchovy a vzdelávania dospelých 
v jednej krajine, bez priameho porovnávania. Dôležité však je, aby 
takéto štúdium nebolo len opisom takýchto javov, bez skúmania 
príčin ich stavu a vývoja. Výsledkom takéhoto porovnávania je po-
tom interpretácia určitého konkrétneho  modelu, ktorý v sebe im-
plicitne obsahuje komparatívne prvky. Ide napr. o tie druhy 
prác, ktoré prinášajú nové poznatky o vzdelávaní dospelých v prí-
slušnej krajine (alebo v konkrétnej inštitúcii) bez rovnako podrob-
nej analýzy inej vzdelávacej sústavy či inštitúcii v druhej, resp. v 
materskej krajine alebo vo viacerých krajinách. Nevyhnutným 
predpokladom takéhoto  porovnávania je však veľmi dobrá znalosť 
problematiky porovnávania a na jej základe schopnosť posudzovať 
a hodnotiť skúmané javy1. Na druhej strane, ani práce, ktoré sa za-
oberajú problematikou výchovy a vzdelávania dospelých v dvoch 
alebo vo viacerých krajinách, pokiaľ nebudú obsahovať požadované 
prvky komparácie v explicitnej alebo implicitnej podobe nemožno 
považovať za komparatívne. Dva typy komparatívnych prác cha-
rakterizuje aj už uvádzaný C. Titmus. V prípade skúmania javov 
výchovy a vzdelávania dospelých v jednej krajine požaduje, aby 
plánovanie a spracovanie štúdie bolo realizované takým spôsobom, 
aby porovnávanie mohol urobiť čitateľ. Každá práca v kompa-
ratívnom vzdelávaní dospelých by mala obsahovať dostatočné 
porozumenie komparatívnym procesom, aj keď autori týchto prác 
sami komparáciu neurobia (Kulich, 1999, s. 14).  

                                                 
1 V podobnom zmysle uvádza tento typ porovnávania i E. Walterová v rámci 
typológie medzinárodných porovnávacích analýz (Walterová, 1992, s. 21 - 23). 
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 Na základe uvedeného možno teda konštatovať, že kompara-
tívna andragogika predstavuje jednu zo základných, kľú-
čových vedných subdisciplín andragogiky. Jej cieľom je 
poznávanie, interpretácia a porovnávanie zahraničných 
systémov edukácie dospelých, ich jednotlivých častí, či 
prvkov. Súčasťou takéhoto skúmania je aj štúdium, ana-
lýza, interpretácia a komparácia rozličných problémov, 
koncepcií, teórií, metód, foriem a prostriedkov vzdelá-
vania dospelých v jednotlivých krajinách, s prihliad-nu-
tím na spoločensko-ekonomické, politické, kultúrne, ná-
rodné a historické špecifiká a podmienky.  

Ciele a úlohy komparatívnej andragogiky 
 S rozvojom komparatívnej andragogiky, ktorý veľmi úzko súvisí 
s rozvojom celého systému andragogiky2 sa stále viac dostáva do 
popredia požiadavka na komplexné komparatívne skúmanie 
edukačných javov. Požiadavka komplexnosti skúmania sa vzťahuje 
na ciele i úlohy komparatívnej andragogiky, na uplatnenie širšieho 
teoretického prístupu (interdisciplinárny charakter komparatívnej 
andragogiky) na, podľa možnosti, komplexné zohľadnenie všet-
kých determinantov vplývajúcich na skúmané edukačné javy ako i 
determinantov ovplyvňujúcich možnosti aplikácie získaných po-
znatkov v domácich podmienkach.  Na základe uvedeného možno, 
podobne ako to vymedzil Savićević (2003, s. 301 – 302) sformulo-
vať nasledujúce ciele a úlohy komparatívnej andragogiky: 

• Skúmanie historických koreňov komparatívnej andragogiky. 
Počiatky a rozvíjanie komparatívnych andragogických ideí 
v rozličných časových etapách, v rozličných spoločensko-poli-
tických a kultúrnych podmienkach, ich analýza a hodnotenie.  

• Skúmanie filozofických východísk podstatných pre kompara-
tívnu andragogiku a komparatívny výskum andragogických ja-
vov.   

• Skúmanie metodologických východísk a efektívnych metód a 
techník používaných v komparatívnom výskume andragogic-
kých javov. 

                                                 
2 Úlohy komparatívnej andragogiky (komparatívneho výskumu v edukácii 
dospelých) priamo či nepriamo vyplývajú z potrieb praxe i rozvoja andragogických 
disciplín a dosiahnuté výsledky ovplyvňujú ich ďalšie rozvíjanie.  
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• Využívanie a komparatívne skúmanie poznatkov získaných 
v iných andragogických disciplínach a príbuzných vedách 
v zmysle uplatnenia interdisciplinárneho prístupu. Využívanie 
metodologických prístupov a výskumných metód uplatňova-
ných v iných andragogických disciplínach a príbuzných vedách.  

• Skúmanie súčasných javov edukácie a učenia sa dospelých, 
skúmanie a vysvetľovanie najnovších vývojových trendov edu-
kácie a učenia sa dospelých v celosvetovom meradle. 

• Komparatívne skúmanie činiteľov ovplyvňujúcich procesy 
edukácie a učenia sa dospelých, ich rozvoj a kvalitu vo vzťahu 
k spoločensko-politickým, filozofickým, ekonomickým, kultúr-
nym, národným a historickým podmienkam.  

• Kritické hodnotenie zdrojov, údajov, informácií a poznatkov 
získaných komparatívnym výskumom, objasňovanie, vytvára-
nie a zjednocovanie andragogickej terminológie v medziná-
rodnom kontexte. 

• Spolupodieľanie sa na príprave odborníkov pre andragogickú 
teóriu i prax, šírenie andragogickej kultúry, využívanie výsled-
kov komparatívneho výskumu vo výchove, vzdelávaní a učení 
sa dospelých.  

• Príprava kvalifikovaných odborníkov pre komparatívny vý-
skum v edukácii dospelých, pre rozvíjanie komparatívnej an-
dragogiky.  

Funkcie komparatívnej andragogiky 
 Cieľom komparatívnej andragogiky, podobne ako aj iných ved-
ných disciplín, je popri rozvíjaní seba samej prinášať také nové po-
znatky, ktoré prispejú k riešeniu andragogických problémov praxe 
a prispejú tak k rozvoju výchovy a vzdelávania dospelých na ná-
rodnej i medzinárodnej úrovni. Ide o teoretickú a praktickú 
funkciu komparatívnej andragogiky (Váňová, 1998, s. 11). 
 Komparatívna andragogika nadobúda tak v andragogickom vý-
skume ako i v praxi stále väčší význam. Osobitne to platí o Sloven-
sku, kde jej väčšiemu rozvoju bránil v minulosti predovšetkým ob-
medzený prístup k informáciám a nedostatok možností priameho, 
bezprostredného poznávania vzdelávania dospelých v jednotlivých 
krajinách. Po odstránení tejto prekážky sa môžu plne uplatniť aj 
ďalšie funkcie komparatívnej andragogiky: 

• komunikatívna (podávanie objektívnych informácií);  
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• orientačná (odhalenie zákonitostí v oblasti výchovy a 
vzdelávania vo vzťahu k tendenciám vývoja spoločnosti);   

• heuristicko-prognostická (optimalizácia výchovno-vzdelá-
vacích procesov a hľadanie nových riešení); 

• funkcia spätnej väzby (ako nástroj porovnávania a kon-
frontácie vlastných úsilí v rámci rozličných tendencií a al-
ternatív (Krankus, 1987, s.19). 

 Orientačnú a prognostickú funkciu porovnávacieho výskumu 
uvádza aj M. Rosenzweig (1989, s. 660). Odráža sa v nich stále vý-
raznejšie sa prejavujúca dynamika celosvetového spoločenského 
rozvoja, urýchľujúce sa zmeny v ekonomike a kultúre, ktoré sa na-
vzájom prelínajú a ovplyvňujú.  
 Stále výraznejšie sa ukazuje, že komparatívna andragogika má 
všeobecný, globálny charakter, predpokladá interdisciplinárny prí-
stup a z tohto hľadiska plní významú integratívnu funkciu. Je 
priesečníkom andragogických (pedagogických) teórií, vzdelávacích 
koncepcií, projektov a reforiem v oblasti vzdelávania a má výrazné 
zameranie na prax. Tento integratívny prístup významne ovplyv-
ňuje jej predmet, metódy skúmania ako i stanovenie jej cieľov a 
úloh (Rosenzweig, 1989, s. 661). Vzhľadom na to, že predmetom 
skúmania komparatívnej andragogiky je celá široká oblasť vzdelá-
vania dospelých, výsledky získané porovnávacím výskumom pre-
kračujú jej rámec a uplatňujú sa prakticky vo všetkých andragogic-
kých disciplínach. Nemenej dôležitá je táto funkcia i z medzinárod-
ného hľadiska. V tomto  zmysle plní komparatívna andragogika 
úlohu spojovacieho článku medzi jednotlivými systémami, prí-
stupmi, koncepciami a teóriami vzdelávania dospelých v rozličných 
štátoch sveta. Umožňuje a stimuluje tak globálny rozvoj andrago-
giky. 
 Dôležitou funkciou komparatívnej andragogiky je aj prope-
deutická funkcia (pozri Váňová 1998, s. 11). V rámci prípravy 
budúcich andragógov prispievajú poznatky z komparatívnej andra-
gogiky k zvýšeniu ich teoreticko-metodologických a odborno-prak-
tických kompetencií. V propedeutickej a prognostickej funkcii vidí 
význam komparatívneho skúmania aj V. Jůva (1994). Spočíva 
v tom, že dosiahnuté komparatívne poznatky sa uplatňujú pri 
skvalitňovaní výchovy a vzdelávania dospelých a v nepos-lednom 
rade sú určené pre rozvoj edukačného myslenia a krea-tivity. 
 Komparatívna andragogika je mladou vednou disciplínou. Prog-
resívne vývojové tendencie modernej spoločnosti (znalostná spo-
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ločnosť) na jednej strane vytvárajú veľmi dobré predpoklady pre jej 
využitie ako i pre jej ďalší rozvoj. Na druhej strane sa však vynárajú 
aj možné problémy a ťažkosti vyplývajúce napr. z pro-cesov globa-
lizácie. Je nevyhnutné aby, edukácia dospelých, andra-gogika a 
v neposlednom rade komparatívna andragogika nepodlie-hali eu-
rocentrizmu, aby internacionalizácia a globalizácia v edu-kácii dos-
pelých neznamenali mechanické zjednocovanie a potláča-nie ná-
rodných a kultúrnych tradícií. Rozvíjaniu komparatívnej andrago-
giky však môže brániť aj sklon k vytváraniu a fixovaniu stereotyp-
ných pohľadov na edukáciu dospelých v iných krajinách a regió-
noch, prílišné vyzdvihovanie a koncentrovanie sa na výchovu a 
vzdelávanie dospelých vo vlastnej krajine. Kritický prístup, neza-
ujatosť, objektívnosť, odbornosť a vysoký stupeň profesionality sú 
nevyhnutnou požiadavkou na kvalifikáciu odborníkov pôsobiacich 
v komparatívnom výskume a reprezentujúcich komparatívnu an-
dragogiku. 
 
 
Literatúra: 

JŮVA, V. 1994, Historicko-porovnávacia metóda. In Maňák, J. a kol.: Kapitoly 
 z metodologie pedagogiky. Brno : Masarykova univerzita, 1994, s. 66 - 71. 
KRANKUS, M. 1987, K problematike porovnávacích výskumov výchovy a 
 vzdelávania dospelých. In Osvetová práca, roč. 37, 1987, č. 16, s. 18 - 21. 
KULICH, J. 1999, Komparativní studium andragogiky 1-5. Olomouc : 
 Andragogé – Centrum otevřeného a distančního vzdělávání. UP 
 v Olomouci, 1999. 
Memorandum o celoživotnom vzdelávaní. 2001. Bratislava : MŠ SR 
 v spolupráci s Európskou komisiou, Direktoriátom pre vzdelávanie a 
 kultúru, 2001. 
ROSENZWEIG, M. 1989, Funkce a úkoly srovnávací pedagogiky v současnosti. 
 In Pedagogika, 1989, č. 6, s. 658 - 664. 
SAVIĆEVIĆ, D. M. 2003, Komparativna andragogija. Beograd : Institut za 
 pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakultete u Beogradu, 2003. 
SAVIĆEVIĆ, D. 1984, Komparativno proučavanje vaspitanja i obrazovanja. 
 Beo-grad : Institut za pedagogiju Prosveta, 1984. 
TUROS, L. 1993, Andragogika ogólna. Siedlce : WSRP, 1993. 
VÁŇOVÁ, M. 1998, Teoretické a metodologické otázky srovnávací 
 pedagogiky. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. 
WALTEROVÁ, E.1992, Srovnávací a mezinárodní pedagogické výzkumy: Za-
 hraničné trendy a naše situace. In Průcha, J. (red.): Proměny vzdělávání v 
 mezinárodním kontextu. Praha : Karolinum 1992, s. 21 - 33. 
 
 



210 

Kontakt: 

Univerzita Komenského 
Filozofická fakulta 
Katedra andragogiky 
Gondova 2 
818 01 Bratislava 
e-mail: julius.matulcik@fphil.uniba.sk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




