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Předmluva

Vychovatelství je atraktivním, ale náročným povoláním, jež klade na své představitele stále nové 
požadavky a staví před ně nejrůznější výzvy. Zvládat je s profesionálním nadhledem znamená 
především uvažovat poznatky pedagogických a psychologických věd v souvislosti s každodenní 
výchovnou realitou. Učit se myslet v pedagogických souvislostech, učit se těžit z pedagogické 
teorie i praxe, učit se být reflektivním praktikem: to jsou cíle vysokoškolského vzdělávání vy-
chovatelů. Na pomoc všem studentům oboru vychovatelství připravil sedmičlenný kolektiv vy-
sokoškolských učitelů Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty tuto základní učebnici, 
která pokrývá podstatnou část pedagogicko-psychologických předmětů oboru.

Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru a nabídne 
jim podněty k samostatnému přemýšlení o výchově a vychovatelství. Obsahuje nejdůležitější 
poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikul-
turní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční 
gramotnosti. Přehledné a stručné texty jednotlivých kapitol sledují jediný, avšak náročný cíl: 
zprostředkovat srozumitelnou a zároveň odborně fundovanou formou poznatky, na nichž spočívá 
kompetenční standard profesionálního vychovatele.

Ve shodě s výše uvedeným však nelze předkládanou publikaci považovat za kompendium, 
které shrnuje veškeré teoretické poznatky, z nichž vychovatelé při své práci vycházejí. Těch je 
přirozeně mnohem více a zasahují do celé řady vědních oborů. Je úkolem a výzvou pro každého 
profesionálního vychovatele soustavně prohlubovat své vzdělání a sledovat nové poznatky nejen 
ve vědách o výchově. K tomu je zapotřebí studovat nejen učebnice, ale také odborné časopisy, 
které přinášejí aktuální informace, jež nemohou být do knižních publikací zahrnuty.

Publikace je koncipována jako vysokoškolská učebnice, její jednotlivé kapitoly mají stejnou 
strukturu, ale odlišný rozsah. Některým oblastem je věnována záměrně větší pozornost, neboť 
představují pro praktickou činnost vychovatele zásadní zdroj poznatků a námětů – to se týká ze-
jména sociální pedagogiky a výchovných problémů. Každá kapitola je uvedena výčtem klíčových 
slov, který lze využít i při rychlém opakování učiva – po prostudování příslušné kapitoly by měl 
student umět tyto pojmy dobře vysvětlit a zasadit do širšího odborného kontextu. Vlastní kapitola 
je vnitřně členěna tříúrovňovým číslováním podkapitol. V jejím závěru je uveden souhrn, který 
slouží pro opakování probraného učiva, otázky a úkoly, jejichž smyslem je podněcovat aktivní 
přístup studujících k pojednávané látce, a konečně seznam literatury doporučené k dalšímu studiu.

Kniha je určena nejen studentům vychovatelství na vysokých a vyšších odborných školách, 
kteří ji ocení zejména při přípravě na dílčí i závěrečné zkoušky, ale i vychovatelům v praxi a všem 
těm, kdo hledají spolehlivý zdroj informací o moderním vychovatelství.
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1. Úvod: Výchova 
a vychovatelství

Výchova je jedním z nejsložitějších společenských jevů. Spolu se vzděláváním představuje zá-
kladní pedagogické jevy, které jsou zároveň předmětem pedagogiky coby vědní disciplíny. Vý-
chova plní řadu funkcí: připravuje jedince k osvojování společenských rolí, uzpůsobuje člověka 
k sebevýchově, vytváří podmínky pro samostatný rozvoj osobnosti, připravuje jedince k plnění 
společenských úkolů, přenáší společensko-historické zkušenosti z generace na generaci, vštěpuje 
lidskou kulturu, pečuje o harmonický rozvoj osobnosti, připravuje pro specifické aktivity a prá-
ci, organizuje prostředí a situace, které ovlivňují jedince i skupiny. Tyto úkoly činí z výchovy 
stěžejní fenomén našeho každodenního světa a z vychovatele mimořádně důležitý subjekt, který 
má zásadní vliv na životy jednotlivců i na celou společnost.

Kdo je vlastně vychovatelem? Pojem vychovatel lze chápat přinejmenším ve dvojím významu. 
Zaprvé může být vychovatelem kdokoli či cokoli, kdo nebo co vychovává (např. člověk, prostředí 
nebo i stroj), tj. záměrně ovlivňuje vychovávaného jedince či skupinu, zadruhé je vychovate-
lem představitel etablovaného povolání, které figuruje v katalogu profesí a jehož vykonávání 
vyžaduje odbornou kvalifikaci definovanou zákonem. Tato publikace je určena právě těmto 
vychovatelům-profesionálům.

Role vychovatele a jeho důležitost spočívá v tom, že vychovatel je v rámci systému a procesu 
výchovy nositelem cíle a obsahu výchovy. Pokud by vychovatel rezignoval na tuto roli, tj. vzdal 
se této cílové kategorie, de facto by přestal „fungovat“ jako vychovatel. Fakt, že je vychovatel 
nositelem cíle výchovy, mimo jiné znamená, že je reprezentantem zájmu společnosti v procesu 
výchovy mladé generace. Výchova a společnost jsou spojené nádoby. Výchova ve školách a škol-
ských zařízeních odráží hodnotový systém společnosti. Posláním vychovatele je rozvíjet a pěstovat 
u dětí takové vlastnosti, hodnoty a postoje, které prospívají jak vychovávaným (individuální 
výchovný cíl), tak ostatním lidem, společnosti (sociální výchovný cíl). Pořád platí Komenského 
teze, že člověk má usilovat o to, aby byl prospěšný sobě i druhým.

Ačkoli dítě v dnešní době není pouhým objektem výchovy, nýbrž i  jejím subjektem, ve 
vztahu vychovatel – vychovávaný, tj. v jejich interakci, je vychovatel aktivnějším činitelem. Je 
tomu tak zejména proto, že je nositelem cíle (a potažmo i obsahu) výchovy a je zodpovědný za 
bezpečí a vývoj vychovávaného. Kromě toho je vychovatel osobou, která zná zákonitosti pro-
cesu výchovy, zákonitosti vývoje osobnosti a je si vědom vlivu vnějších faktorů na tento vývoj. 
Je tím, kdo zná a dokáže diagnostikovat kvality a možnosti samotných vychovávaných jedinců, 
je profesionálem, který dokáže pracovat se skupinou a její dynamikou.

Přestože považujeme za konečný cíl výchovy sebevýchovu, přestože zastáváme stanovisko, 
že základním smyslem výchovy je stimulovat jedince, aby usiloval o své sebezdokonalení, vlastní 
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autenticitu a vnitřní integritu, přestože se domníváme, že úkolem vychovatele je s postupujícím 
věkem dítěte spíše organizování činností a podmínek výchovy, tj. pedagogizace prostředí, než 
přímé výchovné působení, logika výchovy i běžná výchovná zkušenost ukazuje, že vychovatel 
je (zejména v počátečních obdobích vývoje dítěte) aktivnějším výchovným činitelem, neboť 
je iniciátorem a cílevědomým usměrňovatelem aktivit dítěte, motivujícím prvkem, činitelem 
a spolu s tím i hodnotitelem těchto aktivit a jejich výsledků. Těžiště dnešní výchovy spatřujeme 
v interakci vychovatele a vychovávaného při zachování vedoucí role vychovatele, která vyplývá 
z odpovědnosti za zdravý a přirozený vývoj dítěte (i ve smyslu utváření individuality a zároveň 
socializované osobnosti) a za jeho bezpečnost. Dítě je v tomto pojetí nejen objektem výchovy, 
ale také jejím subjektem, který má významný podíl na svém vlastním utváření.

Pokud má být výchova účinná, potom je třeba, aby všechny klíčové instituce, respektive 
faktory, které se na výchově podílejí, koordinovaly svou spolupráci. Tím je možno předejít 
dezintegraci osobnosti dítěte. Jednou z klíčových úloh (rolí) vychovatele je z tohoto důvodu 
koordinace klíčových mediátorů společenského vlivu, tj. rodiny, školy, lokálního prostředí, 
popř. prostředí vrstevnického.

Povolání vychovatele zahrnuje výchovu a péči o děti, mládež a někdy i dospělé mimo rámec 
školy, respektive školního vyučování, například ve školní družině, domově mládeže, internátu, 
středisku výchovné péče či výchovném ústavu. Obecně řečeno, vychovatelé pracují ve školách a ve 
školských zařízeních, kde organizují celkový režim příslušného zařízení, provádějí kontrolu jeho 
dodržování, plánují a organizují činnost dětí a mládeže ve volném čase. Prostřednictvím různě 
zaměřených činností (tělesně, duševně, výtvarně, hudebně, řemeslně a jinak orientovaných) usilují 
o rozvoj vloh a schopností dětí a mládeže, celkový rozvoj jejich osobnosti. Vychovatelé běžně 
vedou různé zájmové kroužky, organizují výlety a různé poznávací a kulturní akce. Vychovatelé 
se v rámci výkonu své profese zaměřují na sledování a posuzování (diagnostikování) vlastností 
a chování dětí a mládeže, jejich postojů a názorů. Vychovatelé se snaží pracovat jak se skupinou 
dětí a mládeže jako s celkem, tak s jednotlivými dětmi, vůči kterým uplatňují individuální přístup.

Vychovatel realizuje výchovně-vzdělávací činnost, která se zaměřuje jak na celkový, tak 
na specifický rozvoj osobnosti dětí a mládeže (žáků a studentů), případně dospělých a na jejich 
zájmové vzdělávání, a to v souladu s výchovně-vzdělávacím programem příslušného zařízení 
(školní družiny, školního klubu, domova mládeže, internátu aj.). Činnosti vychovatele v těchto 
zařízeních (školských výchovných a ubytovacích zařízeních) lze rozdělit do několika oblastí.

 � Administrativní činnosti: vedení evidence o docházce, pedagogické činnosti a hodnocení 
výsledků dětí a mládeže.

 � Organizační činnosti: organizace režimu příslušného zařízení, kontrolu jeho dodržování, 
plánování a organizování činností dětí a mládeže ve volném čase, organizování výletů, po-
znávacích a kulturních akcí.

 � Koordinační činnosti: koordinace činností vychovatelů ve výchovných skupinách, respek-
tive odděleních, koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.

 � Metodické činnosti: tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů (programů, materiá-
lů), evaluačních nástrojů, preventivních programů, vytváření programů integrace a inkluze 
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dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci daného školského zařízení, 
navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, 
respektive školského zařízení.

 � Diagnostické činnosti: posuzování individuálních zvláštností a potřeb dětí a mládeže.
 � Přímá výchovná a vzdělávací činnost: podněcování osobního rozvoje dětí a mládeže pro-

střednictvím tělesně, duševně, kognitivně, sociálně, výtvarně, hudebně, sportovně, řemeslně 
a jinak orientovaných činností, výchova k hodnotám, spolupráci a toleranci.

Obecnými předpoklady pro úspěšný výkon povolání vychovatele jsou odborná kvalifikace, 
kladný vztah k dětem a mládeži, organizační schopnosti, schopnost (potencionalita) být při-
rozenou autoritou, komunikační dovednosti, kultivovaný projev a vystupování, důslednost, 
velkorysost, smysl pro humor, tvořivost a schopnost improvizace. Důležitou kvalitou (charak-
teristikou) vychovatele je schopnost neustálého seberozvoje a schopnost tvořivého reagování na 
nové a neustále se měnící podmínky. Tvořivost ve výše uvedeném smyslu je svým způsobem 
klíčovým rysem či požadavkem na vychovatele, neboť vychovatel pracuje s vysoce dynamický-
mi činiteli výchovného procesu, především s rozvíjejícím se (a tudíž proměňujícím se) dítětem 
a proměňujícími se podmínkami výchovy.

Vychovatel je podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte-
rých zákonů, pedagogickým pracovníkem, který vykonává přímou pedagogickou činnost. Před-
pokladem pro výkon činnosti vychovatele je plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost, prokazatelná znalost českého jazyka a odborná kvalifikace.

Cest k dosažení odborné kvalifikace vychovatele je podle platného zákona několik. Nejnižší 
přípustné vzdělání pro vychovatele je úplné střední s maturitou, a to buď v oboru vychovatelství, 
nebo pedagogika volného času. Pokud zájemce o práci vychovatele absolvoval jiný středoškolský 
obor, může si odborné vzdělání doplnit formou akreditovaného kurzu celoživotního vzdělávání 
(zaměřeného na vychovatelství, pedagogiku volného času, sociální pedagogiku nebo učitelství), 
případně jen jednotlivou zkouškou (vystudoval-li na střední škole učitelství pro předškolní vzdě-
lávání). Dále je možné kvalifikaci vychovatele získat studiem vyšší odborné školy, a to v obo-
rech vychovatelství, pedagogika volného času, sociální pedagogika nebo speciální pedagogika. 
Absolventi jiných oborů vyššího odborného studia si mohou vychovatelskou kvalifikaci doplnit 
studiem pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání. Do třetice je možné nabýt kvalifikaci pro 
práci vychovatele vysokoškolským studiem v oblasti pedagogických věd. Absolventi ostatních 
vysokoškolských oborů si mohou kvalifikaci doplnit studiem pedagogiky v rámci celoživotní-
ho vzdělávání. Tímto studiem pedagogiky se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím 
programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a uskutečňovaném 
vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je obsahově 
zaměřené na pedagogické a psychologické disciplíny.

Vychovatel, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a uby-
tovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo středisku 
výchovné péče, musí mít též vzdělání v oboru speciální pedagogika.
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Všechny kategorie pedagogických pracovníků, tedy i vychovatelé, mají po dobu výkonu 
své pedagogické činnosti zákonnou povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují 
a doplňují kvalifikaci. Toto vzdělávání se obvykle realizuje formou účasti na programech dal-
šího vzdělávání pedagogických pracovníků, které pořádají vysoké školy či jiná zařízení, a také 
samostudiem. Povinnost dalšího vzdělávání je dnes samozřejmou součástí řady profesí a povolání, 
v případě pedagogických pracovníků je ještě umocněna požadavkem, aby tito pracovníci vedli 
k celoživotnímu učení i své svěřence.

+
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2. Pedagogika – moderní 
věda o výchově
Michal Zvírotský

„Výchova je všude, kam se podíváte! Výchovou je všechno, život i smrt, záchrana i zánik… 
výchova rozhoduje o osudech člověka…“

(Vissarion Grigorjevič Bělinskij)

Klíčová slova
pedagogika ● paradigmata v pedagogice ● výchova ● vzdělávání ● edukace ● pedagogická 
terminologie ● pedagogičtí pracovníci ● vzdělávací systém

2.1 Co je to pedagogika?
Pedagogika je věda o výchově. Jako vědní obor je poměrně mladá, i když předmět jejího zájmu – 
výchova – byl a je základním kamenem každé lidské společnosti. A bylo tomu tak nepochybně 
ještě dříve, než vznikl člověk ve své dnešní podobě. Pedagogika v současném pojetí se nezabývá 
pouze výchovou dětí, jak naznačuje její název (pais – dítě, gogein – vést), ani se nesoustředí pouze 
na svět školy, jak se často domnívá laická veřejnost. Pedagogika je vědou o výchově a výchova 
je fenomén takřka všudypřítomný. Můžeme ji pozorovat v rodině, ve škole, na pracovišti i při 
zábavě – všude tam, kde člověk není sám. Jak známo, v dnešní postmoderní době není člověk 
téměř nikdy sám, neboť se obklopuje médii, která mohou druhou stranu výchovného procesu 
zprostředkovat. Výchova probíhá po celý život člověka a každý se s ní setkává jak v roli vycho-
vávaného, tak v roli vychovávajícího. Člověk nepřestává být subjektem výchovy ani tehdy, když 
si svou účast ve výchovném procesu neuvědomuje. Výchova je funkcí života, slovy Vlastimila 
Pařízka. Tyto okolnosti činí z pedagogiky nesmírně důležitý zajímavý obor, jehož poznatky jsou 
pro současnou učící se společnost nepostradatelné. Nic na tom nemění ani poněkud zkreslený 
obraz, který pedagogika stále ještě má v očích veřejnosti.

Snad každý vzdělaný člověk má určité reálné povědomí o tom, co je a čím se zabývá napří-
klad matematika nebo sociologie. Stejně tak fyzika, geografie, ekonomie a jiné vědy. Na otázku 
po podstatě pedagogiky však můžeme dostat roztodivné odpovědi, a to i od lidí vzdělaných 
a sečtělých. Mnozí si i dnes představují pedagogiku jako soubor návodů na výchovu a vzdělá-
vání, jakýsi receptář pro učitele a vychovatele, seznam pouček a zásad, které má znát ten, kdo 
vyučuje a vychovává. V očích mnoha lidí je pedagogika výhradně záležitostí školy a výchovných 
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institucí a její prestiž není nejvyšší. Každý si ostatně může ve svém okolí udělat malý průzkum 
a přesvědčit se sám. Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci semináře 
Obecné pedagogiky uspořádali anketu mezi náhodně vybranými respondenty, kterým položili 
zdánlivě prostou otázku: „Co je to pedagogika?“ Z několika desítek odpovědí vybíráme tři typické:

 � „To je to, co musí umět učitel, aby moh‘ učit děti.“ (Adam, 14 let, žák základní školy)
 � „Rádobyvěda o výchově.“ (Boleslav, 47 let, strojní inženýr)
 � „Dneska se ze všeho dělá věda, to za našich mladejch let si uměli učitelé udělat ve třídě pořádek.“ (Cecílie, 

62 let, prodavačka)

Pedagogika od počátku svého vzniku (tedy od vydělení z filozofie, ke kterému mohlo dojít 
nejdříve v 17. století) čelila nejrůznějším výtkám a narážkám na svou nevědeckost. Představitelé 
jiných, na univerzitách již etablovaných věd pedagogice vytýkali, že nemá vlastní obor, a proto 
pouze přejímá poznatky jiných nauk, nedisponuje svébytnými metodami apod. Na univerzitách 
se proto pedagogika prosadila poměrně pozdě, v českých zemích ji poprvé přednášel až na konci 
19. století Gustav Adolf Lindner, první univerzitní profesor pedagogiky. Vědní charakter peda-
gogiky je však nutné i dnes, jak se zdá, obhajovat a vysvětlovat. Nejprve je však třeba upřesnit, 
co se rozumí slovem věda. Existují různé přístupy a definice vědy. Velmi inspirativní a vlivné 
je i v dnešní době vymezení od Thomase S. Kuhna (1962), který definoval vědu jako „výzkum 
pevně zakotvený v jednom či více minulých vědeckých výdobytcích, které určitá vědecká komunita přijímá jako 
základ pro budoucí praxi“. Jinými slovy a poněkud zjednodušeně lze také konstatovat, že věda je to, 
co za vědu považují vědci sami. Velmi tedy záleží na místním a časovém kontextu. Je například 
astrologie vědou? Ne. Drtivá většina dnešních vědců (a zdaleka ne jen astronomů a fyziků, ale 
i představitelů jiných přírodních i společenských věd) se jistě shodne na tom, že hvězdopravectví 
je počínání zcela mimovědecké. Jinak tomu bylo ve středověku – tehdejší učenci ve své většině 
vědeckou povahu předpovídání osudů lidí z postavení hvězd nezpochybňovali, a proto astrologie 
vědou byla. Pozůstatkem tohoto pojetí je ostatně i její název (aster – hvězda, logos – nauka, věda). 
Proč nemá pedagogika ve svém názvu slovo logos, které by poukazovalo na její vědní povahu? 
Pravděpodobně proto, že původní pedagogové nebyli teoretici a badatelé, ale ryzí praktici – vy-
chovatelé a průvodci (paidagogos – otrok doprovázející děti).

Dnešní vědci se tedy shodují na tom, že pedagogika je věda, a někteří dokonce soudí, že jejím 
účelem je „být normální vědou“ (Průcha, 2009). Za normální vědu se považuje taková, která je – 
ve shodě se zmíněnou definicí T. S. Kuhna – zakotvena ve výzkumu a má za úkol rozhojňovat 
lidské poznání reality. Taková normální věda je vyvíjející se systém, který se mění s každým dalším 
poznatkem. Věda musí mít jasně vymezený a bezprostředně nebo pomocí určitých prostředků 
uchopitelný předmět, který zkoumá pomocí vlastních metod anebo pomocí metod jiných věd. 
Výsledkem tohoto zkoumání je pak systém metodicky podložených objektivních vět – zákonů 
dané předmětné oblasti. Věda v rámci své metodiky vytváří předpoklady, hypotézy a teorie, 
konstatuje různé stupně jistoty (pravidla, zákony). Má svůj specifický jazyk a také infrastrukturu 
(instituce, organizace, odborné časopisy atp.). Je zřejmé, že současná pedagogika těmto kritériím 
vyhovuje, neboť má svůj jasně definovaný a uchopitelný předmět, kterým je výchova. Zkoumá 
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ho za pomoci vlastních metod i metodami jiných věd (psychologie, sociologie, antropologie 
aj.) a vytváří vlastní teorie, ze kterých plynou určité zákonitosti. Infrastruktura soudobé české 
pedagogické vědy čítá řadu výzkumných pracovišť, vědeckých organizací i časopisů. Je-li tedy 
pedagogika normální vědou, srovnatelnou ve svých cílech, metodách a přínosech například 
s psychologií nebo sociologií, měla by mít také svá paradigmata. Paradigmatem se rozumí určitý 
převládající model, soubor metod či přístupů, ze kterých vyrůstá teorie, která spojuje určitou 
komunitu vědců. Pokud se daří vykládat realitu s pomocí existujícího paradigmatu, je vše v po-
řádku a věda se nachází ve stádiu „normální vědy“. Když začne přibývat poznatků, které nejsou 
s dosavadním paradigmatem slučitelné, dochází ve vědě ke krizi, která může vyústit ve vědeckou 
revoluci. Tak popsal vývoj vědy již zmíněný T. S. Kuhn. Dobře si to můžeme představit na pří-
kladu přírodních věd, v nichž je v každé době zpravidla platné jen jedno paradigma vztahující se 
k určité oblasti (Země je placatá či Země je kulatá). Kdo se s vůdčím paradigmatem neztotožňuje, 
není vědeckou komunitou respektován, což v minulosti mohlo mít pro dotyčného i fatální dů-
sledky. Změna takového velkého paradigmatu pak bývá bouřlivá, neboť znamená opravdovou 
revoluci v uvažování a názoru na svět. Sociální vědy (a tedy i pedagogika) jsou považovány za 
vědy synchronně multiparadigmatické, tzn. vždy v nich existuje několik paradigmat vedle sebe. 
Sociální vědci se tedy patrně nikdy neshodnou na jednotném pojetí předmětu a metod své vědy. 
V sociologii vedle sebe existuje například paradigma faktualistické (předpokládá, že realita je na 
jedinci nezávislá) i paradigma definiční (větší důraz než na realitu klade na to, jak si lidé skuteč-
nost vykládají). V psychologii můžeme za velká paradigmata označit kupříkladu behaviorismus 
či psychoanalýzu. Také v pedagogice existovalo a existuje vždy několik paradigmat vedle sebe. 
V letech 1948–1989 byla u nás prosazována výhradně pedagogika marxistická, která se vymezo-
vala vůči veškeré pedagogice nemarxistické, buržoazní. Dnes můžeme v naší pedagogické teorii 
rozlišit dvě velká paradigmata – pedagogiku tradiční a pedagogiku moderní.

„Pedagogika je věda; jako každá věda má svůj předmět, tj. určitou oblast vědeckého poznání. Vznik 
a rozvoj kterékoli vědy je vždy vyvolán praktickými potřebami společnosti. Vznik pedagogiky byl vyvolán 
potřebou společnosti lépe připravit dorůstající generace k společenské výrobě a jejímu rozvoji.“

(Iljinová, 1972)

Z této ukázky je patrná rétorika dialektického materialismu, který odkazoval k potřebám 
společnosti, nutnosti rozvoje společenské výroby atp. Jde o vymezení tzv. marxistické pedago-
giky. Jakýkoli jiný přístup byl tehdy pokládán za buržoazní a v tomto kontextu takovými byly 
i oba přístupy uvedené níže.

„Paedagogika jest vědou o vychování. Co do formy je to věda praktická, neboť nespokojuje se s  fakty 
a úkazy, jak přirozenost je podává, nýbrž usiluje o jejich účelnou změnu. Co do látky svých poznatků tato 
věda praktická má theoretický podklad svůj ve vědách přírodních i duchovědách dle toho, zda se týká výchovy 
tělesné či duševní člověka vůbec.“

(Ottův slovník naučný, 1902)


