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LEGITIMIZAČNÉ PROBLÉMY ANDRAGOGIKY. VZŤAH ANDRAGOGIKY A PEDAGOGIKY. 
ANDRAGOGIKA V SYSTÉME VEDNÝCH DISCIPLÍN.  

AKTUÁLNE PROBLÉMY ANDRAGOGIKY 
 

• problémy v oblasti teoretickej andragogiky 

• problémy v oblasti andragogiky ako praktickej disciplíny 
 
Teoretická, všeobecná adrgaogika – problémy na riešenie 

• terminologická neujasněnost 

• metodická sféra 

• teoretická sféra 
Z hľadiska andragogiky sa môžeme zamerať najmä na súčasnú situáciu v oblasti vzdelávania 
dospelých a to nie len v ČR, ale aj v krajinách EU. Ide o tieto okruhy problémov: 

� problematika motivácie jedincov k ďalšiemu vzdelávaniu 

� dostupnosť vzdelávacích aktivít 

� politika a legislatíva 

� systém a zdroje financovania 

� kvalita a certifikácia 

 
Hlavným problémom, ktorý s väčšou čo menšou úspešnosťou rieši väčšina štátov EU, je motivácia 
občanov pre ďalšie vzdelávanie, rozvoj svojich kompetencií, kariérový postup. 
 
 
VZŤAH ANDRAGOGIKY A PEDAGOGIKY 
 
Andragogika – samostatná spoločensko-vedná disciplína o vzdelávaní, učení, výchove 
a starostlivosti o dospelého  človeka, ktorá rešpektuje zvláštnosti a osobitosti dospelej populácie, 
zaoberajúca sa ich personalizáciou, socializáciou, ako aj ich enkulturáciou; v najširšom ponímaní je 
teóriou (vedou) o vzdelávaní a výchove dospelého jednotlivca 

 

Andragogika je celoživotný proces  

- vzdelávanie dospelých sa podľa súčasných potrieb chápe ako celoživotný proces, v ktorom 
sa človek stále prispôsobuje zmenám ekonomického, kultúrneho, spoločenského a politického 
života 

 

Andragogika sa uskutočňuje ako celoživotné učenie 

- jediný prepojený celok, ktorý umožňuje: 
o rozmanité a početné prechody medzi vzdelávaním a zamestnaním,  
o získavať rovnaké kvalifikácie a kompetencie rôznymi cestami a kedykoľvek v živote 
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- andragogika čerpá z týchto vied: 
1. vedy poznatkovo východzie - sú základom pre komplexné ponímanie výchovno- 
vzdelávacieho procesu ( antropológia, biológia, psychológia, sociológia, filozofia, etika, 
estetika 
2.  vedy poznatkovo formujúce -  ich poznatky ovplyvňujú rozvoj andragogiky, jej foriem, 
metód, metodológie, skúmania (štatistika, logika, kybernetika) 

 
Predmet andragogiky – vedecké skúmanie výchovného procesu, utváranie osobnosti človeka 
v podmienkach sociálnych skupín, riadenej a neriadenej sebavýchovy, sebaformovania 
a sebautvárania. Je chápaná ako pomoc dospelým vyrovnať sa zo zmenami, s ktorými sa stretáva. 
 
Poslaním andragogiky ako vednej disciplíny je dopracovať sa hlbšieho, objektívneho, 
verifikovaného poznania antropogenetických a sociogenetických procesov a ich zodpovedajúcich 
spoločenských javov, pozitívne formujúcich osobnostných kompetencií dospel. človeka. 
 
 

 

 

Andragogika – pedagogika 

Andragogika 
- andragogika vychádza vo všeobecných princípoch zo všeobecnej pedagogiky 
- prax chápe andragogiku ako vedu o vzdelávaní dospelých, ktorá je samostatnou súčasťou 

všeobecnej pedagogiky 
Pedagogika 
- teória výchovy, vidí morálny subjekt nie ako vnútornú skutočnosť žiaka, ale ako cieľ 

a úlohu výchovy. 
 
Vzťah andragogika-pedagogika - možné pohľady na andragogiku a pedagogiku: 

o jedná sa o vedy totožné 
o jedná sa o vedy nezávislé 
o andragogika je súčasťou pedagogiky 
o andragogika a pedagogika sa navzájom prelínajú 

 
Základné rozdiely medzi pedagogikou a andragogikou: 

 

Pedagogika Andragogika 

Zaoberá sa výučbou 
Zaoberá sa pomocou pri 
výučbe 

Vzdelávanie ako príprava na život 
Vzdelávanie ako súčasť 
života 

Dôraz na výchovu Dôraz na starostlivosť 

Utvára osobnosť Dotvára osobnosť 

Učenie potenciálneho (všetko, čo budeme eventuálne v živote 
potrebovať) 

Učenie potrebného 

Základom je psychológia Základom je sociológia 
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Samostatnosť andragogiky podčiarkuje predovšetkým skutočnosť, že: 
- iba andragogika poníma problém človeka v procese učenia v plnej šírke; 
- andragogika sa zaoberá vzdelávacím procesom komplexne, rozvíja jeho ciele, obsahy, 

metódy a hodnotiace procesy; 
- andragogika ako jediná veda je schopná riešiť systémovo celú radu praktických otázok 

i návodov, týkajúcich sa výchovy a vzdelávania dospelých a starostlivosti o nich. 
 
 
ANDRAGOGIKA V SYSTÉME VEDNÝCH DISCIPLÍN 
 
- všetky vedy vznikajú z filozofie  
- až nadobúdaním množstva poznatkov, bolo nutné začať jednotlivé informácie nejako 

triediť 
- vznikom a rozvojom vied bola nutná ich systematizácia – rozčlenenie podľa ich zamerania.  
 
Členenie vied:       
� reálne vedy 

- prírodné /fyzika, chémia, astronómia, teoretická medicína, biológia,.../ 
- kultúrne – duchovné /historické, náboženské, jazykové, vedy o umení/ 
- spoločenské – sociálne a ekonomické /antropológia, psychológia,   

sociológia, andragogika, politológia,.../ 
� formálne vedy /matematika, formálna logika,..../ 
Andragogiku zaraďujeme  do skupiny vied reálnych  teda i spoločenských a ekonomických kam 
patrí tiež antropológia, psychológia, sociológia, politológia atď. 
 
1. teoretické disciplíny:    
História vzdelávania dospelých   
Androdidaktika   
- orientuje sa na výučbu  zaoberá sa cieľom, metódami, formami a prostriedkami 

- skúma procesy vzdelávania, ich zákonitosti na základe empirického skúmania 

 
Teória vzdelávania dospelých 

- predmetom je vedecké skúmanie výchovného procesu utvárania človeka, jeho   
sebaformovania a sebautvárania 

Komparatívna andragogika 

- cieľom je poznanie, interpretácia a porovnávanie systémov VVD v rámci krajiny, alebo 
medzi rôznymi  

 
2.aplikované disciplíny : 
Profesijná andragogika 
- zameraná na odborné vzdelávanie, rekvalifikačné vzdelávanie, personálny                                         

management, starostlivosť a rozvoj ľudských zdrojov, poradenstvo                                           
v profesijnej oblasti 
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Kultúrna andragogika 
- zameraná na voľnočasové aktivity, kultúrno-výchovnú činnosť, občianske vzdelávanie, 

záujmové vzdelávanie /kultúra – komplexný súhrn materiálnych a nemateriálnych, minulých a 
súčasných výsledkov ľudskej činnosti, preberaných a odovzdávaných    ďalším generáciám/ 

   
Sociálna andragogika  
- zameraná na oblasť sociálnej práce a starostlivosti 
- vzdelávanie, výchova, pomoc dospelému /starostlivosť/ pri jeho zaradení do   spoločnosti, 

uplatnenie, sebarealizácia 
- pomoc pri zmenách, ktorých riešenie je mimo možností dospelého, pomoc v sociálnej 

núdzi  
 

Integrálna andragogika – (podľa Jochmana) nie je len vedou o vzdelávaní dospelých, ale zahŕňa: 
- oblasť vzdelávania dospelých -  školské, podnikové, mimoškolské 
- oblasť edukácie - politická a občianska výchova, podniková výchova, kultúrna výchova, 

zdravotná osveta a lekárska andragogika, telesná výchova… 
- oblasť starostlivosti - kultúrna činnosť, podniková starostlivosť o ľudí (personalistika), 

sociálna starostlivosť, sociálne práce, gerontológia, voľný čas, sebarealizácia  
 
Medzi vedné disciplíny, ku ktorým má andragogika najbližšie patria: 
� antropológia – veda, ktorej predmetom je človek, ľudstvo ako také, ľudská spoločnosť 

a kultúry 
� psychológia – veda skúmajúca a opisujúca ľudské správanie, prežívanie, duševné procesy 

a i ich vzájomné interakcie 
Hraničné disciplíny: 

� sociálna psychológia 
� psychológia osobnosti 
� pedopsychológia 
� vývojová psychológia 
� andragogická psychológia 
� sociológia – veda skúmajúca človeka v spoločnosti (socializáciou, výchovou) 
� filozofia – vzťahy medzi človekom a svetom, človekom a prírodou a pod. 
� etika – teória morálky, filozofia morálky 
� estetika – teória pôsobenia krásy na človeka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


