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REPORT: 
 

Medzinárodné sympózium Kontinentálna „pedagogika“ – jej 

problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike, 

Smolenický zámok, 17. – 18. október 2016. 

 

Blanka KUDLÁČOVÁ, Andrej RAJSKÝ
a 

a Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko  

 

 

 

Cieľom sympózia, ktoré zorganizovala Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave spoločne so Stredoeurópskou spoločnosťou pre filozofiu 

výchovy so sídlom v Prahe, bola reflexia súčasnej kontinentálnej pedagogiky v kruhu 

odborníkov z krajín strednej, južnej a juhovýchodnej Európy v historickom a filozofickom 

pohľade. Kontinentálna pedagogika sa  v súčasnosti dostáva do kontaktu s anglosaskou 

tradíciou pedagogického myslenia, ktoré vychádza z odlišných princípov. To spôsobuje 

„prelínanie sa dvoch svetov“, ktoré nie sú vždy kompatibilné a otvára viacero otázok: napr. 

problém pedagogiky ako vedeckej disciplíny, problém pedagogickej terminológie, problém 

obsahovej štruktúry a zamerania študijných programov v oblasti vied o výchove, problém 

prípravy pedagógov a pod. Toto „stretávanie sa“ dvoch pedagogických tradícií však môže 

mať aj pozitívny efekt a viesť k jasnejšiemu vymedzeniu identity súčasnej kontinentálnej 

pedagogiky.  

Sympózium nadviazalo na tradíciu v organizovaní podobne zameraných konferencií 

v trojročnej frekvencii, ktoré sa uskutočnili rovnako v malebnom Smolenickom zámku (2010, 

2013). Nadviazalo tiež na viaceré zahraničné konferencie, ktoré reflektovali vývoj 

pedagogiky v regióne strednej, južnej a juhovýchodnej Európy, na ktorých bolo konštatované, 

že aj napriek špecifickému vývoju, ktorý prebiehal v súvzťažnosti s utváraním národnej 

identity jednotlivých štátov v priebehu 19. a začiatku 20. storočia (najmä v priestore bývalej 

Rakúsko-Uhorskej monarchie), možno badať viaceré podstatné spoločné prvky: výrazný 

vplyv nemeckej pedagogickej tradície, etablovanie podobných modelov univerzitného 

vzdelávania učiteľov a vychovávateľov, vytváranie podobného typu akademických 

a vedeckých inštitúcií a pod. (viď napr. konferencia v Maribore 2012, v Prahe 2012 

a v Liberci 2013). Nastupujúci fašizmus a nacionalizmus v Európe spôsobil, že výchova 

a vzdelávanie sa dostali do ideologického područia (Belehrad, 2014 a Liberec, 2015).  

V druhej polovici 20. storočia bola Európa rozdelená berlínskym múrom na dve časti nielen 

teritoriálne, ale aj mentálne. Komunikácia filozofov a pedagógov bola zmrazená niekoľko 

desaťročí. V západnej časti Európy sa presadilo postmoderné myslenie, ktoré sa v 90. rokoch 



 
HISTORIA SCHOLASTICA 2/2016 
ISSN 2336-680X 
 
 

 

 
74 

rozšírilo aj do  východnej časti a pedagogika začala strácať svoje filozofické ukotvenie 

(Trnava 2010 a 2013, Lodž 2014, Varšava 2016). Zdá sa však, že pedagogika v krajinách 

strednej, južnej a juhovýchodnej Európy má stále spoločné východiská a dosť veľa 

príbuzných znakov, tiež sa ukazuje, že máme  problémy podobného charakteru (Maribor 

2010, 2015). 

 

Rokovanie sympózia prebiehalo v dvoch líniách: reflexia kontinentálnej pedagogiky 

v historickej optike a reflexia kontinentálnej pedagogiky vo filozofickej optike. Sympózia sa 

zúčastnili zástupcovia z 12 krajín. Čo sa týka plenárnych prednášok, prvé dve boli zamerané 

na konceptualizáciu filozofie výchovy v súčasnej situácii nejasného prelínania sa 

kontinentálnej a anglosaskej tradície pedagogického myslenia (Zdenko Kodelja, Educational 

Research Institut, Ľubľana: Čo je filozofia výchovy? a Rafał Godoń, University of Warsaw, 

Varšava: Reflexia a dianie vo filozofii výchovy. Sporné momenty v anglosaskej pedagogickej 

tradícii). Ďalšie dve plenárne prednášky boli historickou reflexiou pedagogiky; vychádzajúc 

z národných špecifík v období kreovania pedagogiky ako vedeckej a akademickej disciplíny 

a jej rozvoja v konkrétnych politických podmienkach, poukázali aj na súčasnéh problémy, 

ktoré sa javia ako spoločné v širšom európskom kontexte (Simonetta Polenghi, Catholic 

University of the Sacred Heart, Miláno: Akademická pedagogika v ostatných dvoch 

storočiach v Taliansku a Suzana Miovska-Spaseva, Ss. Cyril and Methodius University, 

Skopje: Pedagogika ako akademická disciplína medzi tradíciou a modernou v Macedónsku). 

Nasledujúce rokovanie bolo rozdelené do dvoch paralelných sekcií: filozofickej a historickej. 

Vo filozofickej sekcii odznelo desať príspevkov, rovnako ako v historickej sekcii. Treba 

konštatovať, že počas plenárneho rokovania a tiež počas rokovaní v sekciách bolo veľa času 

venovaného diskusiám, ktoré často pokračovali aj počas prestávok. Oživením sympózia bola 

prezentácia novej publikácie kolektívu autorov, spracovanej pod editorským vedením Blanky 

Kudláčovej: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 

1945. Ako konštatoval jeden z jej recenzentov, prof. Milan Katuninec, publikácia vypĺňa 

prázdne miesta v dejinách slovenskej pedagogickej vedy, školstva a vzdelávania v 20. storočí.  

Vychádzajúc z plodných diskusií, participanti v záveroch sympózia identifikovali viaceré 

skutočnosti, ktoré sú predmetom súčasnej pedagogickej diskusie: zmätočnosť a nevyjasnenosť 

v oblasti pedagogickej terminológie; fragmentácia spôsobená presahom neoliberálnych 

tendencií, často vychádzajúcich z prostredia Európskej únie; funkcionálna podriadenosť 

pedagogiky a výchovy, ktoré sa stáva opäť – ako už neraz v dejinách – prostriedkom na 

presadzovanie záujmových a mocenských cieľov; narušenie pôvodného modelu pregraduálnej 

prípravy budúcich pedagógov; potreba znovupremyslenia štruktúry vied o výchove a ich 

obsahu; marginalizácia základného pedagogického výskumu, rozvoj historicko-

pedagogických bádaní, ktorý však nie je realizovaný za účelom reflexie pedagogickej 

minulosti a tým rozvoja pedagogiky, ale skôr tenduje do oblasti sociológie výchovy a pod. 

V záveroch boli tiež načrtnuté niektoré trendy a východiská, ktoré môžu viesť k hľadaniu 

odpovedí na množstvo nastolených otázok: napr. potreba internacionalizácie v bádaniach 

v oblasti filozofie a histórie výchovy; vytváranie spoločných personálnych sietí a platforiem, 
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ktoré by vytvárali priestor pre spomenutú internacionalizáciu; spojenie filozofického 

a historického prístupu, ktorým je možné prekonávať fragmentáciu a môžu pomôcť pri 

odhaľovaní nových trendov a smerovania vo vedách o výchove; postupné vyjasňovanie 

a klarifikácia pedagogickej terminológie a pod.  

Nasledujúce, v poradí 4. sympózium, je plánované na október 2019. Keďže tohtoročné 

sympózium, jeho dopady, následné diskusie a výstup v podobe spoločnej publikácie nám 

môže pomôcť  s vyjasnením identity kontinentálnej pedagogiky, naším budúcim zámerom je 

prekročiť rámec kontinentálnej pedagogiky a vytvoriť priestor pre reálne stretnutie sa  

odborníkov z kontinentálnej a anglosaskej tradície pedagogického myslenia a priame 

vyjasňovanie si pozícií, porozumenia a vízie chápania vied o výchove a samotnej výchovy 

a vzdelávania.  
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