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Na konci roku 2014 a počátkem roku 2015 vydaly Trnavská univerzita v Trnavě
a vydavatelství Slovenské akademie věd VEDA dvě publikace věnované vývoji
pedagogického myšlení a školství na Slovensku v letech 1918-1945. Obě publikace vznikly
díky zásluze editorky Blanky Kudláčové a jsou výsledkem vědecké práce týmu
zpracovávajícího výzkumný projekt analyzující pedagogické myšlení 20. století na
Slovensku 1.
Již na první pohled by se mohlo zdát, že tematizovaný úsek dějin pedagogického myšlení
a vývoje školství je natolik značný, že publikacím bude hrozit nutně zjednodušující pohled na
danou problematiku. Přesto tomu tak není. První publikace Pedagogické myslenie a školstvo
na Slovensku v medzivojnovom období otevírá plastický pohled na meziválečnou
pedagogickou diskusi a školskou reformu na Slovensku. Druhá publikace Pedagogické
myslenie a školstvo na Slovensku v rokoch 1939-1945 je vhledem do vývoje školství,
struktury pedagogické diskuse v nelehkém období slovenských dějin v letech 1939-45.
Publikace Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v medzivojnovom období je
rozdělena do třech celků - metodologická východiska a společensko-politický kontext
zpracovávané problematiky; pedagogické myšlení meziválečného období a jeho recepce;
školství, vzdělávání a sociální oblast. Po úvodním metodologickém ukotvení zamýšlejícím se
nad možnostmi kontinuity a diskontinuity v pedagogickém myšlení (A. Rajský) a po zasazení
zpracovávané problematiky do širších společenských a obecně politických souvislostí (P.
Jašek) je pozornost věnována vývoji pedagogického myšlení.
Publikace jsou kolektivním výstupem řešeného výzkumného grantu VEGA č.j.1/0263/14 – Pedagogické
myslenie na Slovensku od r. 1918 po súčasnost.
1
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První kapitola zpracovává hlavní myšlenkové tendence ve vývoji pedagogiky jako vědy na
Slovensku (B. Kudláčová). Jedná se o analýzu v širších souvislostech vývoje slovenského
školství a pedagogického uvažování před rokem 1918 a s ohledem na zásadní aktéry (osoby,
organizace, média) pedagogického dění v meziválečném Slovensku. Následující kapitola
zpracovává otázku recepce světových proudů pedagogického myšlení na Slovensku (M.
Krankus) – zejména v pohledu rozdělujícím tehdejší pedagogickou diskusi na scientistickopozitivistickou, duchovědnou a křesťansko-pedagogickou. Samostatná kapitola je věnována
analýze filozofických a pedagogických východisek myšlení významného představitele
slovenské meziválečné pedagogiky – J. Čečetky, zejména v jeho hlavním spise Úvod do
všeobecné pedagogiky z roku 1944 (M. Wiesenganger). Dále je tematizován vliv podstatné
linie českého pedagogického myšlení V. Příhody a vliv tzv. příhodovské reformy na
Slovensku (E. Lukáč). Dvě kapitoly se věnují analýze významných meziválečných
slovenských pedagogických časopisů. V jedné kapitole se jedná o přehledovou záležitost
časopisů, o jejich stručnou charakteristiku a obsahové zaměření s ohledem na meziválečné
učitelské slovenské spolky a stavovské organizace (Z. Lopatková). V druhém případě se jedná
o obsahovou analýzu významného časopisu Naša škola, který zachycoval slovenské reformně
školské dění třicátých let 20. století (J. Štulrajterová).
Třetí část publikace zpracovává vybrané otázky vývoje školského systému a školských
institucí v daném období. Pozornost je věnována otázce učitelského vzdělání a roli a významu
učitelských ústavů (J. Ivanovičová), otázce národního školství (L. Valkovičová), problematice
katolického školství na Slovensku (M. Cipár), roli A. Štefánka v Školském referátu MŠANO
v Bratislavě (I. Marks), ale i problematice sociální ochrany a sociální pomoci dětem a mládeži
na Slovensku v meziválečném období (I. Šuhajdová).
Publikace Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v rokoch 1939-1945 analyzuje vývoj
školství právě v období let 1939-1945, tedy v období z hlediska „hodnocení“ velmi náročném.
Publikace je členěna (podobně jako v případě předcházející práce) do třech hlavních částí.
První část kontextualizuje dané období z hlediska obecně historického, druhá část je věnována
rekonstrukci a analýze odborné pedagogické diskuse v daném období a třetí část se zaměřuje
na otázky školství - jeho systému, struktuře i chodu.
Z hlediska zasazení tématu do obecně politických souvislostí vyvstávají otázky, jak hodnotit
„autoritativní režim“ na Slovensku (P. Jašek) a jeho vliv na výchovnou a vzdělávací diskusi
a jak „číst“ ideové a především ideologické pozadí Slovenského státu (A. Rajský) s ohledem
na jeho výchovné až „převýchovné“ snahy. V daném kontextu analyzuje následující kapitola
reprezentativní pedagogické slovenské studie daného období a hodnotí je s ohledem na „vliv
ideologie Slovenského státu“ (B. Kudláčová). Prostor je věnován osobě J. Čecečetky, který
reprezentoval slovenské pedagogické myšlení v daném období (M. Wiesenganger) a jeho
časopisecké tvorbě v tehdy významném pedagogickém časopise Pedagogický sborník (L.
Valkovičová). Významná je kapitola hodnotící školní a mimoškolní výchovu na Slovensku,
kterou autor shledává pod silným ideologickým, nedemokratickým vlivem (M. Krankus).
Druhou část uzavírá kapitola přinášející přehled a charakteristiku tehdejších slovenských
pedagogických časopisů (Z. Lopatková).
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Třetí část publikace je věnována vybraným oblastem školství a vzdělávání. Vstupní kapitola
analyzuje orgány a strukturu školství v Slovenském státě (L. Kázmerová). Další kapitoly se
zaměřují na podstatné vybrané problémy – otázku katolického školství v Slovenském státu
(M. Cipár), otázku menšinového školství na Slovensku (J. Gašparovičová), otázku vysokého
školství (J. Štulrajterová; M. Slezáková) a na sondu do oblasti sociální péče o děti a mládež na
příklady trnavského kraje (I. Šuhajdová).
Uvedené publikace z pracoviště katedry pedagogických studií Pedagogické fakulty Trnavské
univerzity v Trnavě jsou po dlouhé odmlce v slovenské historicko-pedagogické literatuře
výstupem systematického výzkumu problematiky dějin pedagogického myšlení a vývoje
školství na Slovensku. Přestože se jedná o dílčí studie umožňující vhled do mnoha širších
problémů, dostávají se čtenáři zajímavé a důležité výsledky výzkumu. Slibem pracoviště je
v brzké době vydat ucelenou monografii k dané problematice, která tematizované otázky
hlouběji osvětlí. Čtenář ji může očekávat zajisté s potěšením a netrpělivě.
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