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Anotace: Alexander Kapp zjevně v roce 1833 použil jako první pojem andragogika. 
Jeho snahy ovšem podle většinového mínění zmařil vlivný Herbart, jenž výchovné 
zacházení s dospělými odmítnul. Při bližším pohledu se ukazují četné výpovědi an-
dragogické diskuze jako zkreslení Kappových i Herbartových názorů. Je tedy ne-
zbytné představit myšlenky těchto dvou autorů méně povrchně a zohlednit přitom 
tehdejší představy o výchově i historické a společenské okolnosti jejich vzniku. 
Příspěvek ukáže, že Kappovi nejde o andragogiku nebo učení se a vzdělávání do-
spělých, ale o „státní pedagogiku“, o výchovu poslušného občana. Herbart naopak 
vychází z autonomní osobnosti, která v morální oblasti má formovat samu sebe.

Kappova andragogika jako součást státní pedagogiky

Alexander Kapp (1799–1869) použil pojem andragogika ve svém díle Plató-
nova nauka o výchově z roku 1833. Podle vlastního vyjádření nevyslovuje vlastní 
názory. Jeho cílem bylo shromáždit veškeré výpovědi Platóna, týkající se výchovy, 
a seznámit s nimi čtenáře. Chce nechat tohoto velikána mluvit, ne ho komentovat. 
Hlavním problémem Kappova díla je, že oproti názvu se vlastně výchovou neza-
bývá. Předložen je soupis nároků státu na občana, jedná se o pokus představit Pla-
tónovu morální filozofii. Kapp pouze říká, co by se měl někdo v určitých životních 
fázích učit, ale neuvádí, jak by toho mělo výchovou dosáhnout.

v Platonově nauce o výchově dělí Kapp pedagogické nauky na propedeutiku, 
pedagogiku, andragogiku a poliagogiku, státní pedagogiku. Andragogika přitom 
tvoří poněkud heterogenní směsici. Skládá se z opakování procedur, které byly 
představeny v oddílu o pedagogice, z profesního vzdělávání v poněkud náhodně 
vybraných povoláních a z požadavků na občana, které se znovu objeví v následu-
jících kapitolách zaměřených na státní pedagogiku: K čemu je třeba nějaké andra-
gogiky, ptá se jeden ze současníků (Hermann, 1836, s. 524), když v kapitole o poli-
agogice Kapp říká, že stát přebírá v dospělosti vedení svých příslušníků a poroučí, 
podle jeho zákonů vládnout a vládnout si nechat (Kapp, 1833, s. 313).
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Někteří dnešní autoři ještě zdůrazňují princip sebeurčení, který má být  
v Kappově andragogice obsažen. Kapp claimed that learning, introspection, and self-
development are primary human drives. … It can be seen from Kapp’s early writings 
that andragogy included the education of one‘s internal, moral, and external elements. 
Education occurs not only through educators but through self-reflection... (Caruth 2013, 
s. 602; srovnej také Reischmann 2004, s. 1). Namístě je otázka, jakého Kappa autor 
četl. Stručná subkapitola Sebepoznání jako hlavní požadavek na muže definuje sebe-
poznání takto: Nejenom jinoši potřebují navštěvovat pokud možno dobré učitele, i muži 
tohoto mají celkově potřebné, protože v tom stavu, v jakém se nacházejí, nesmí spočinout 
(Kapp 1833, s. 241). Důvod je pro Kappa prostý: Když se muž zavčasu stal zběhlým 
v poslušnosti vůči zasloužilým starším osobám a příkladně se obeznámil se zákony, musí 
současně myslet na to, že tak jako části existují pouze za účelem udržení a dokonalosti 
celku, tak má i on, i když sám nekonečně malý, vzhledem k celku své nutné určení. Proto-
že celek zde není kvůli svým částem, ale části existují kvůli celku; nicméně blaho celku je 
i blahem jeho částí. Obzvláště to platí ve vztahu ke státu (Kapp 1833, s. 249).

Zde nacházíme stručnou definici státní pedagogiky, která tvoří jádro Kappova 
pedagogického myšlení a které jsou propedeutika, pedagogika a andragogika pod-
řazeny. K lepšímu porozumění Kappových názorů na výchovu je dobré zohlednit 
úvod k jeho dalšímu dílu, k Aristotelově státní pedagogice jako výchovné nauce pro stát 
a jednotlivce (Kapp 1837). v tomto textu jsou jeho ideje vyjádřeny přehledně a jasně:

 – vše lidské má smysl a význam jenom ve státě (s. X). Proto jsou ústava a záko-
ny tím pravým prostředkem vzdělávání ducha i morality (s. XIII).

 – Nemůže se tedy jednat pouze o výchovu a výuku mládeže, jde i o výchovu 
v širším slova smyslu, o pěstování návyků a rozvoj u dospělých (s. XXI).

 – Stát se musí více angažovat (s. XL). Nestačí již jen vliv církve a školy, do 
výchovy se musí zapojit i státní úředníci (s. XLIII). Ani to nestačí. Organizace 
všech společenských stavů, které mají ve státu určitou možnost sebeurčení 
(samosprávy), se musí na výchově aktivně podílet (s. XLIII). Zde by mohl být 
identifikován zárodek celoživotního učení v rámci učící se společnosti a orga-
nizace, kdyby nenásledovalo: Jenom pak bude možné, že ve všech stavech bude 
nepřetržitě výslovně a formativně působeno staršími na mladší, výše postavenými 
na níže stojící, tedy vyššími úředníky na ty nižší, obchodníky, umělci a řemeslníky 
na příručí, učedníky atd. (s. XLIv)

 – Stát musí zajistit rovněž nepřímé výchovné působení. K tomu slouží různorodá 
spolková činnost, pořádání lidových slavností, sportovní organizace, věda, li-
teratura, umění, knihovny, tisk, ale i boj proti chudobě a hazardu (s. XLvII).

 – Stát přitom nesmí být represivní, ale musí se přeměnit na velký výchovný 
ústav, vycházející z ideálů humanity a morality (s. LvI).

 – To vyžaduje i vytvoření teoretického zázemí, které mají zajistit ve spolu-
práci státovědy a pedagogika – andragogiku v tomto díle Kapp nepoužívá. 
Státní pedagogika je nadřazena pedagogice (s. XXvI). Kapp dokonce navrhu-
je, na všech fakultách vysokých škol založit oddělní státní výchovy. všichni 
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studující, jedno jakého oboru, by se měli se státní výchovou seznámit (s. 
LvIII).
Zde by bylo namístě, kdyby Kapp konfrontoval své názory s představami 

klasického liberalismu. John Locke (1632–1704), Adam Smith (1723–1790) nebo 
poději John Stuart Mill (1806–1873) ukázali, že stát může sice reprezentativně 
vládnout, není ale zárukou autenticity a humanity. Kapp se vůbec nezabývá tím, 
jak by se člověk v jeho výchovném, patriarchálním, společenskou harmonii před-
stírajícím státu vnímal nebo jaké možnosti stát má ho takto vychovávat.

Abychom Kappovi nekřivdili. výchova se v 19. století začala pojímat jako 
funkce společnosti, tedy pozorovat i ze sociálního a politického úhlu pohledu. 
v době, kdy zaváděním povinného školství začal stát přebírat zodpovědnost za výc-
hovu, se perspektiva zúžila na otázku, co očekává stát od dorůstajících (Rezension, 
1833, s. 444). Jednalo se o překonání vlivu církve na výchovu, ale i o potlačení 
partikulárních zájmů jednotlivých společenských sil a obranu proti vlivu různých so-
ciálních hnutí. Pojem „státní pedagogika“, dnes poněkud matoucí, se tehdy používal.

Herbartovo pojetí výchovy autonomní osobnosti

Pokud chceme porozumět Herbartovi (1776–1841), je vhodné začít u Kanta 
(1724–1804) a jeho slavné definice osvícenství z roku 1784. Kant říká, že osvícen-
ství je vykročení člověka z jeho jím samým zaviněné nesvéprávnosti. Nesvéprávnost 
je neschopnost používat svého rozumu, aniž bychom byli vedeni někým jiným (Kant 
1784, s. 381). Tato nesvéprávnost je zaviněná leností a zbabělostí. Takovýto 
člověk zůstává celý život nedospělým. Herbart (1843, s. 241‒242) v podstatě jen 
opakuje stejné myšlenky. Pak následuje andragogy často citované a kritizované 
vyjádření: u takovýchto lidí nikdy výchova neskončila. Překračování meze pedago-
giky k andragogice zasluhuje výtku. Tím by vznikla všeobecná nesvéprávnost. Zde je 
vyjádřen názor osvícenské pedagogiky, účelem výchovy je autonomní osobnost 
již nepotřebující výchovu výchova by byla tyranií, kdyby nevedla ke svobodě, říká 
již ve svých raných spisech Herbart (1964, s. 49, původně 1797). výchova jako 
určování někým druhým nemůže zaručit svůj cíl, tedy sebeurčení: Toto povznesení 
k sebevědomé osobnosti musí bezesporu proběhnout v mysli vychovávaného a může být 
vykonáno pouze skrze jeho vlastní činnost, bylo by nesmyslné vycházet z toho, že 
vychovatel má sílu charakterové vlastnosti do duše někoho druhého vlévat. Mravnost 
přikazuje sama sobě (Herbart 1997, s. 49, s. 62, původně 1804)1. Moralita se dá 
jenom výchovou rozvíjet, ne vychovávanému naroubovat. Tím ovšem Herbart 
netvrdí, že se jedinec v dospělém věku nemůže dál rozvíjet a učit.

Herbart pro zdůvodnění hranic výchovy charakteru nepoužívá pouze filo-
zofickou, ale i psychologickou a sociologickou argumentaci. Pedagogika nesmí 
podle něho předpokládat neomezenou formovatelnost člověka pomocí výchovy. 

1  Méně filozoficky se vyjádřil Humboldt: Žák dozrál, když se toho od druhých naučil tolik, že je ve 
stavu učit se sám (Humboldt 1964, s. 190, původně 1809).
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Tomu brání individualita každé osobnosti a mimopedagogické vlivy na její roz-
voj. U dospělých působí další faktor: Nitro dospělého se v neustávajícím procesu 
zpevňuje a stává se pro vychovatele nedosažitelné (Herbart 1965, §4, původně 1841). 
Že výchovné působení není všemocné, patří k myšlenkám od Sokrata po dnešní 
konstruktivismus. A rostoucí tendence k sebeřízení a sebeurčení dokládá i dnešní 
andragogika (např. Knowles, Holton, Swanson 1998, s. 63).

Poněkud složitější je situace kolem profesního vzdělávání. Podle Kappa je 
profesní průprava nutná, aby jednotlivec mohl sloužit státu (Kapp 1841b, §3). Kla-
sická německá pedagogika má ovšem k profesnímu vzdělávání ambivalentní vztah. 
Herbart, Humboldt nebo Schleiermacher (1768–1834) v profesním vzdělávání to 
pravé vzdělávání neviděli. Profesní vzdělávání vede k přizpůsobování se, odklání 
od obecného, má utilitaristický charakter, uskutečňuje společenské zájmy bez 
záruky individuálního rozvoje. Toto mínění se začalo pozměňovat až později, např. 
Kerschensteiner (1854–1932) viděl ve specializovaném vzdělávání předstupeň ce-
sty k universálnímu.

Ještě jeden zásadní rozdíl mezi Kappem a Herbartem se dá konstatovat. Kapp 
viděl ve státu garanta, hybnou sílu a morální autoritu, koordinující a dohlížející 
veškerou výchovu. Herbart byl vůči výchovné roli státu značně skeptický: Cesta 
od politiky k pedagogice je falešná (Herbart 1964, s. 145). výchova nemá sloužit 
státu a politice, protože má svůj účel sama v sobě.

Některé omyly dnešní andragogické diskuze týkající se Kappa

v době vydání Platónovy nauky o výchově pracoval Kapp na prestižním 
gymnáziu v Soestu, jehož počátky se datují rokem 1532 a na kterém byla v roce 
1788 složena vůbec první maturitní zkouška v tehdejším Prusku. Jednu dobu půso-
bil i na univerzitě ve Würzburgu a svou profesní dráhu ukončil na Polytechnickém 
institutu v Curychu. Tyto údaje by nebyly podstatné, pokud bychom se nesetkáva-
li s míněním, že pojem andragogika byl potlačena z důvodu dominantního vlivu 
Herbarta na pedagogické myšlení té doby. Názory „obyčejného“ učitele neměly 
prý šanci se proti odporu Herbarta prosadit (Henry 2009, s. 317, Cabag 1999, 
s. 140, Caruth 2013, s. 602, Jedličková 2014, s. 8‒9). Toto je přinejmenším ze 
dvou důvodů naprosto nesmyslné tvrzení.

Za prvé se Herbartovo učení rozšířilo v Německu, v Evropě, zvláště výrazně 
střední, a dočasně v USA, až po jeho úmrtí. v době, o které mluvíme, existo-
valo mnoho pedagogických směrů – pedagogika orientovaná na filozofii Kanta, 
Fichteho nebo Hegela, pedagogika Schleiermachera nebo von Humboldta nebo 
empirická pedagogika. Herbartovi názory nebyly v žádném případě hlasem celé 
pedagogiky. Herbart se navíc Kappem fakticky nezabýval, v jeho rozsáhlém díle 
najdeme jen několik poznámek, týkajících se Kappa nebo andragogiky.

Za druhé nebyl profesor gymnázia v nějaké bezvýznamné pozici. Mluvíme 
o době, kdy gymnázium, regulující přístup na vysoké školy, navštěvovalo asi 
1% procento populace. Gymnaziální učitel mohl být členem různých učených 
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společností, těšil se všeobecné vážnosti, měl materiální jistotu včetně státní pen-
ze, byl lépe placený než ostatní učitelé a nemusel vyučovat tolik hodin. Především 
byla tehdy cesta od učitelství k vysokoškolské profesuře zcela běžná. I takové 
celebrity jako Kant (1724–1804) nebo Hegel (1770–1831) působili na počátku 
své kariéry jako vychovatelé, domácí a gymnaziální učitelé. Nakonec i Herbart 
pracoval v letech 1797–1800 jako domácí učitel. Navíc, Kapp dle našich poznatků 
vydal nejméně osm knih a další kratší publikace (viz soupis literatury). Jeho díla 
byla recenzována, většinou kladně, a diskutována, ještě v roce 1909 na něj odka-
zuje pražský profesor pedagogiky Willmannn (s. 70)2. Nicotnému učiteli by také 
těžko pruský král Friedrich vilhelm III. s „největší milostivostí“ (allergnädigst) 
propůjčil Zlatou medaili pro vědu a umění za Aristotelovu státní pedagogiku (Per-
sonal-Chronik 1838, s. 528).

Další rozšířený názor je, že po tvrdé Herbartově kritice upadl pojem andrago-
gika na dlouhá desetiletí, resp. skoro na století, v zapomnění. Ani to není přesné. 
Na andragogiku odkazuje např. v roce 1846 profesor filozofie Thaulow (1846, 
s. 209). ve stejném roce ji zmiňuje vlivný Mager (1846, s. 19; autor, který 1844 
vůbec jako první použil pojem sociální pedagogika). Jak již bylo řečeno, přestal 
sám Kapp ve svém dalším díle z roku 1837 pojem andragogika používat. A nevy-
skytuje se ani v jeho pozdějších publikacích, i když se v nich o vzdělávání do-
spělých, konkrétně o odborném vzdělávání, mluví (Kapp 1841a, 1841b, 1848).

Závěr

Kapp viděl účel výchovy ve funkcionálním přizpůsobování jedince celku, pře-
devším v podřízení státu. Herbart vycházel z autonomie dospělého a jeho schop-
nosti se rozvíjet a učit především ve vlastní režii. Samozřejmě musíme posuzovat 
možnost autonomie osobnosti realisticky. Již asi sto let probíhající „pedagogizace“ 
jako pokus řešit společenské problémy pomocí výchovy a jako snaha všech spo-
lečenských institucí dospělého člověka nejen v určitých oblastech vzdělávat, ale 
celou jeho osobnost formovat, je nepřehlédnutelná3.

Celkově se dá konstatovat, že Kappův příspěvek k rozvoji andragogiky je mi-
zivý. Není to ani praktická andragogika, ani věda o výchově dospělých. Jeho před-
stavy o nutnosti podřídit jedince celku, především státu, jsou mimo realitu tehdejší 
a hlavně dnešní doby. vlastně neexistuje žádný důvod se Kappem v dnešní době 
zabývat, kromě jednoho: andragogická diskuze si vytvořila zkreslenou představu 
o Kappovu přínosu k andragogice. Zajímavé je, že Kapp je pravidelně uváděn 

2   Dohledané recenze: Stallbaum (1829), Rezension (1833a), Rezension (1833b), Herbart (1835), 
Hermann (1836), Rezension (1837), Rezension (1838), Noack (1844); odkazy na dílo: Thaulow 
(1845), Mager (1846), Ueberweg (1886), Willmann (1909).

3   Srovnej vorovka, 1929, s. 399, 400, Schelsky, 1961, s. 161, Ribolits, Zuber, 2004, Schäfer, Thom-
pson, 2013. Z dalších autorů se dá jmenovat např. známý sociolingvista Basil Bernstein, který 
mluví o a totally pedagogised society, Ivan Illich, zástupce francouzské nové levice André Gorz 
nebo již dříve Antonio Gramsci.
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v česky, v anglicky, ale často i polsky psané literatuře. v Německu se mu pozor-
nost nevěnuje. Jen na okraj, německá Wikipedie heslo Alexander Kapp neobsahu-
je, najdeme ho pouze v anglické, ruské a albánské verzi.
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Kapp i Herbart. Dwie koncepcje wychowania i ich recepcja w literaturze 
andragogicznej

Słowa kluczowe: andragogika, pedagogika, edukacja państwowa, pedagogizacja, 
autonomiczna osobowość, oświecenie.

Streszczenie: Bez wątpienia Alexander Kapp był pierwszym, który w roku 1833 
użył terminu andragogika. Jednak panuje przekonanie, że jego ówczesny wysiłek 
promowania idei kształcenia dorosłych pozostawał w cieniu obowiązujących wte-
dy powszechnie idei Herbarta, który odmawiał dorosłym przywileju kształcenia. 
Dokładniejsze analizy wątków kilku współcześnie toczonych dyskusji andragogicz-
nych wskazują jednak, że opinie Kappa i Herbarta w tym zakresie wydają się być 
zniekształcane. W artykule podjęto trud dogłębnej analizy poglądów obu autorów 
w kontekście historyczno-społecznych uwarunkowań, w jakich powstawały. W arty-
kule autor stara się wykazać, że poglądy Kappa nie dotyczyły andragogiki ani edu-
kacji i edukacji dorosłych, ale „pedagogiki państwowej“, której efektem miało być 
kształcenie posłusznego obywatela. Herbart z kolei był przekonany, że autonomiczna 
osobowość, która stanowi naturalną właściwość człowieka, umożliwia kształtowanie 
siebie w sferze moralnej.

Kapp and Herbart two concepts of education and their reception 
in the literature on andragogy

Key words: andragogy, pedagogy, state pedagogy, pedagogization, adult education, 
autonomy of personality, enlightenment.

Abstract: Demonstrably, Alexander Kapp was the first to use the concept of andra-
gogy in 1833. However, there is a prevailing belief that his efforts were thwarted by 
influential Herbart, who refused to treat adults as subjects of education. At a closer 
look, a number of statements of the andragogical discussion appear to be a distortion 
of both the Kapp’s and Herbart’s opinions. Therefore, it is necessary to present the 
ideas of these two authors less superficially, taking into account the understanding 
of education of that time, as well as the historical and social context, in which it was 
developed. The paper will show that rather than andragogy or learning and adult 
education, Kapp advocates “state pedagogy” and an education designed to create 
obedient citizens. On the contrary, Herbart believes in an autonomous personality 
who, in the moral area, should shape himself or herself.
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