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Anotace: Přehledová studie se zabývá rozvojem andragogické vědy a teorie 
vzdělávání dospělých v České republice po roce 1989. Charakterizuje teoretické 
přístupy a profilace andragogiky v kontextu evropské integrace a uvádí klíčové 
aspekty hlavních směrů současného andragogického myšlení v České republice. 
Rovněž se věnuje možnostem využití teoretických východisek a poznatků v oblasti 
praxe vzdělávání dospělých.

Úvod

Cílem textu je analyzovat vývojové teoreticko-aplikační tendence rozvoje an-
dragogiky v Československu po roce 1989 v evropském kontextu. Dále sumarizo-
vat klíčové teorie, které ovlivnily vývoj české a slovenské andragogiky a rozvoj 
vysokoškolského vzdělávání (na pražské Univerzitě Karlově má tradičně didak-
tizující charakter s další profilací do oblasti personálního řízení, na olomoucké 
Univerzitě Palackého pak spíše sociologizující a kulturně-andtropologický).

Rok 1989 je velmi významným a zlomovým rokem pro tehdejší Českosloven-
sko, kdy dochází k velkým změnám, a to nejen v oblasti politické, ale také v ob-
lasti společensko-vědní. vzdělávání, které hrálo důležitou roli nejen před rokem 
1989, ale také následně po roce 1990, má významné postavení a plní důležitou úlo-
hu v životě každého jedince. Zejména po tzv. Sametové revoluci umožňuje zvýšit 
každému z nás svou konkurenceschopnost a uplatnění na trhu práce a zaujmout tak 
výsadní postavení v současném tržním prostředí. Na významu nabývá především 
vzdělávání dospělých a neustále vzdělávání se prostřednictvím nových forem, 
které trh nabízí, vzhledem k často měnícím se potřebám klientů. Svou významnou 
a velmi důležitou roli hraje také v rozvoji a fungování firem, u kterých se před-
pokládá nepostradatelnost celoživotního vzdělávání a učení svých zaměstnanců. 
Celoživotní vzdělávání je v současnosti nezbytnou součástí každého dospělého 
jedince, který chce upevnit svou pozici na trhu práce.
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Polistopadové prosazení se pojmu andragogika pro označení teorie vzdělávání 
dospělých (Škoda, 1996) reflektovalo společensko-politické změny i používanou 
zahraniční terminologii. Ideu celoživotní výchovy a vzdělávání nalezneme solid-
ně rozpracovanou již v díle J. A. Komenského, který svými pedagogickými názory 
daleko předčil svou dobu. v oblasti teorie vzdělávání dospělých zaujímalo v česko-
-slovenském prostoru až do roku 1948 zásadní postavení dílo Tomáše Trnky. Po roce 
1950 dochází k útlumu rozvoje teorie vzdělávání dospělých, které bylo v dalších 
letech značně ideoligicky ovlivněno. v zahraničí vznikaly v této době zásadní kon-
cepční práce, které vytvořily pevné zázemí rodící se nové vědní disciplíny.

Od konce 60. let 20. stol. je expanze vzdělávání dospělých v celém světě velmi 
zřetelná. Lze ji pozorovat na rozsáhlé a stále rostoucí síti vzdělávacích institucí, 
asociací a spolků, vzniku odborných periodik, akademickém a vědecko-výzkumném 
zázemí. Některé aspekty tohoto expandujícího procesu lze bez nadsázky označit 
za celosvětové hnutí, které vyústilo v akceptování myšlenek celoživotního učení  
a v jeho realizaci v podobě politického přijetí řady strategií a memorand 
zdůrazňujících význam počátečního a dalšího vzdělávání jako jednoho celku. Byť 
se může někdy zdát, že edukační praxe je v některých prvcích odlišná od deklaro-
vaných a všeobecně přijímaných postulátů (veteška 2016).

v tomto období sílí tendence směřující k profesionalizaci vzdělávání dospělých. 
Podstatně se rozšířil rozsah poznatků o různých jeho aspektech procesu vzdělávání 
a učení se dospělých a sílí tendence k budování teorie. v Evropě jsou jejími hlavními 
představiteli především Švýcar Heinrich Hanselmann a Němec Franz Pöggeler, ve 
Spojených státech amerických Malcolm Sheperd Knowles (vymazal 1996).

Zejména na konci 20. století vystupuje vzdělávání dospělých do popředí 
v souvislosti s ekonomickými a technologickými změnami, determinovanými 
globalizací a proměnou mezinárodního společenství. vzdělávání dospělých je 
podle vymazala (1996) výrazným sociálním a kulturním fenoménem současnosti. 
Proces vzdělávání dospělých se vyznačuje prvky institucionalizace, koordinace, 
řízení učení, kontroly a evaluace. „vystupuje především jako rozsáhlý a vnitřně 
různorodý komplex vzdělávacích aktivit orientovaných na dospělé i jako systém 
institucí, které je vykonávají a zabezpečují. Současně se rozvíjí také jako speciální 
vědecká disciplína – andragogika“ (vymazal 1996, s. 139). Stává se významným 
nástrojem rozvoje společnosti a ekonomické konkurenceschopnosti. Přispívá 
k rozvoji demokracie, kultury a tolerance.

Podle některých autorů bývá andragogika nesprávně chápána jako synony-
mum pojmu vzdělávání dospělých (Palán 1997; Beneš 1997). Andragogika si od 
roku 1990 vybudovala solidní teoretickou základnu.

Vývoj a rozvoj andragogiky v ČR po roce 1989

Teoretickou základnu si Andragogika postupně budovala již po listopadu 
1989, kdy se v česko-slovenském prostředí ujal pojem andragogika, který postu-
pem času velmi nabývá na své významnosti. Klíčovým obdobím je začátek roku 
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1990, kdy bylo nezbytné odlišit se od ideologicky zprofanovaného pojmu a stu-
dijního oboru výchova a vzdělávání dospělých. Na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze se o zachování a transformaci oboru zasloužil profesor Milan 
Nakonečný a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci docent vla-
dimír Jochmann (1923–2008).

Po roce 1989, který znamenal zásadní změnu politického a společenského 
směřování tehdejšího Československa, byla na ideologických základech studijního 
oboru výchova a vzdělávání dospělých vystavěna nová, moderní a perspektivní 
studijní a vědní disciplína – andragogika. Její profilace se na různých pracovištích 
vyvíjely odlišně. Například na katedře andragogiky a personálního řízení Filo-
zofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v kombinaci s personálním řízením 
a na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého  
v Olomouci v kombinaci se sociologií (pracoviště dodnes reprezentuje Jochman-
novu koncepci integrální andragogiky, která položila základy sociální andra-
gogiky). v tomto období byl ze strany maturantů velký zájem o vysokoškolské 
studium andragogiky, můžeme říci, že tento zájem trvá doteď (veteška 2012).

Co se týče akceptování andragogického konceptu u nás, k jeho postupnému, 
spíše pozvolnému „přebírání“ dochází po listopadu 1989, kdy tehdejší systém 
výchovy a vzdělávání dospělých byl zejména ve své složce výchovných cílů 
shledán jako politicky a ideologicky zdiskreditovaný a bylo nezbytné se od něj 
diferencovat (Kalnický 2007).

S uvedeným obdobím je spojena činnost řady odborníků (v některých případech 
i výjimečných osobností), jmenujme například vladimíra Jochmanna, Milana Na-
konečného, Dušana Šimka, Pavla Hartla, Jiřího vymazala, Kamila Škodu, Zdeňka 
Palána, Milana Beneše a další. Na Slovensku je pak jedná o Annu Tokárovou (1946–
2013), vieru Prusákovou, Štefana Švece, Jána Perhácse, Miroslava Krystoně, Ivana 
Pavlova, Júliuse Matulčíka, Ivanu Pirohovou, Ctibora Határa atd.

Druhé období začíná kolem roku 1999, kdy je nastartován Boloňský a Li-
sabonský proces, je přijato Memorandum o celoživotním učení (2001), v České 
republice je schválen Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílá kniha 
(2001), jsou zakládány soukromé vysoké školy a celá řada institucí zabývajících 
se vzděláváním dospělých. Dominuje snaha o osamostatnění andragogiky od pe-
dagogiky (veteška, 2016).

Pro toto období je typické výrazné konkurenční prostředí, vznikají nové kate-
dry, jsou akreditovány nové studijní obory související se vzděláváním dospělých 
a andragogikou. Charakteristická je ale i značná masifikace, tzv. univerzálnost 
vysokoškolského vzdělání a s ní spojený tolik diskutovaný pokles kvality vyso-
koškolského vzdělávání a jeho hodnoty nejen z pohledu filozoficko-humanisti-
ckého, ale také praktického ve vztahu k uplatnění se jedince na trhu práce. Mění 
se dostupnost vzdělání. Jistě se shodneme, že vzdělání má pozitivní vliv na rozvoj 
demokracie a kultivaci jedince. Nejen pro toto období je typické, že vzdělání je 
stále prostředkem vyššího příjmu a možnosti kariérního postupu (veteška 2017).
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konceptualizace andragogických teorií

Andragogické teorie nacházejí své zdroje a východiska v pedagogických 
přístupech, koncepcích a teoriích. Klíčové pro jejich formulování jsou pragmati-
zmus, humanistická psychologie, konstruktivizmus a strukturalizmus. Později jsou 
vytvářeny pod vlivem alternativních přístupů a koncepcí, resp. nových sociálních 
hnutí, která ovlivnila pohled na učení se a vzdělávání dospělých. Počátek 21. sto-
letí je ve znamení sílící globalizace a rozvoje informačních a komunikačních tech-
nologií a sociálních sítí.

v dějinách andragogického myšlení sehrály významnou roli různé teoretické 
přístupy. Jednalo se např. o teorii vzdělávací (liberal éducation), pragmatickou (tzv. 
progresivní výchova – Dewey), behaviorální (Watson), humanistickou (Rogers, 
Knowles), konstruktivistickou, neoliberální a kritickou (radikální, rekonstrukcio-
nistickou – Habermas, Mezirow, Freire, postmodernistickou, reformě-alternativní 
a transformační).

Fundamentální pro utváření vzdělávacích koncepcí je vliv společnosti, tj. její 
kultury, sociálního a hospodářského prostředí. Zásadně působí i politické a globa-
lizační perspektivy (ve smyslu mezinárodních organizací a vlivu ekonomických 
struktur), proměna trh práce a mobilita pracovní síly, nároky na nové kvalifikace 
a kompetence pracovníků. Signifikantní jsou i zájmy a potřeby dospělých, nároky 
na trávení volného času a potřeby komunity.

většina teorií vzdělávání je primárně zaměřena na školní (formální) 
vzdělávání. Najdeme však i několik myšlenkových proudů vzdělávání dospělých, 
které se vyvíjejí nezávisle na pedagogických teoriích.

v odborné literatuře bývá andragogika chápána jako synonymum pojmu 
vzdělávání dospělých, eventuálně zjednodušeně jako věda o vzdělávání dospělých. 
Tento výklad však není zcela přesný, jak ukáže analýza pojmu andragogika a na-
stínění dalších souvislostí, které determinovaly rozvoj andragogického myšlení 
zejména v druhé polovině 20. století.

Andragogika si po roce 1990 vybudovala ve středoevropském prostoru (Slo-
vensku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku) solidní teoretickou základ-
nu, stejně tak intenzivně se rozvíjí i oblast výzkumu. Studium témat spojených 
s učením a vzdělávání dospělých si vyžaduje interdisciplinární přístup. Je zřejmé, 
že současné poznání je založeno na rozsáhlém množství informací a znalostí vy-
plývajících jednak z vědeckého poznání, jednak tvoří produkty (modely, teorie, 
výzkum) konstruované různými obory.

Moderní pojetí andragogiky se rozvíjí v souladu s nejnovějším vědeckým 
poznáním a je tedy založeno odlišně. Pro andragogiku není prioritní vytváření 
teoretických koncepcí o ideální výchově, nýbrž se snaží objasňovat reálné edu-
kační jevy, jejich určující determinanty, fungování a výstupy edukace. Zásadní je 
poznávání a vysvětlování edukační reality dospělých a hledání aplikace získaných 
poznatků do praxe a zpět. Moderní andragogiku charakterizuje synergie, symbióza 
mezi teorií a praxí, zejména pokud se to týká dalšího vzdělávání (veteška 2016).
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Andragogiku nemůžeme vidět jako univerzální vědu s jednotnou terminologií 
a jednotným obsahem. Pojetí se liší jednak podle zemí, jednak podle jednotlivých 
autorů a teoretických směrů, vycházejících většinou z pedagogických teorií. Od-
lišné determinanty lze vysledovat i na základě geopolitických a kulturních aspektů. 
většinou však mají společné tyto charakteristiky:

 – vznik a rozvoj vzdělávání dospělých je podmíněn sociálními (a kulturními, 
politickými a ekonomickými) změnami;

 – potřeba připravit zodpovědného, motivovaného a kvalifikovaného pracovníka;
 – nutnost reagovat na možnosti a způsoby trávení volného času dospělých (zej-

ména ve vztahu ke smysluplnému trávení volného času);
 – pozitivní ideologické (rozvoj občanské, demokratické společnosti); v opačném 

případě ty, které z politicko-ideologických důvodů brání v rozvoji jedin-
ce (omezený přístup ke vzdělávání, vyloučení různých skupin obyvatel na 
základě segregace);

 – nutnost reagovat na globalizaci, nové světové hrozby a rizika a reagovat na 
rozvoj informačních a komunikačních technologií (veteška 2017).
Andragogika je nově konceptualizována po roce 1990. Edukační procesy v an-

dragogickém pohledu jsou všechny činnosti, v nichž „dochází k nějakému učení 
(vzdělávání) na straně dospělého subjektu, jemuž jsou jiným subjektem přímo 
nebo zprostředkovaně (např. počítačovým programem), záměrně i nezáměrně pre-
zentovány nějaké informace“ (Průcha 2014, s. 20). v rámci edukačních procesů 
jsou začleněny různé subjekty, jedná se o dvě klíčové kategorie:

 – učící se jedinec, tj. dospělý člověk;
 – vzdělavatel dospělých (edukátor, tj. odborník realizující vzdělávání).

veteška (2009, 2010) charakterizuje andragogiku jako dynamicky se 
rozvíjející multiparadigmatický a interdisciplinární vědní obor zaměřený na učení 
a vzdělávání dospělých, kdy objektem je dospělý jedinec a předmětem celková 
edukační realita dospělých, tedy především proces organizovaného učení a sociální 
souvislosti tohoto učení.

Andragogiku jako moderní vědu o vzdělávání a učení se dospělých definuje 
veteška (2016). Charakterizuje ji jako vědní disciplínu zkoumající edukační rea-
litu dospělých, do které zahrnuje teoretickou, metodologickou a aplikační složku 
edukace (tj. výchovy a vzdělávání) dospělých. Zdůrazňuje také specifika jednot-
livých etap vývoje života člověka. Na tyto etapy nahlíží komplexně, v kontextu 
různých osobních a profesních situací, které determinují motivaci a potřebu dalšího 
vzdělávání. Nejde tedy jen o učení intencionální, ale o permanentní, tj. celoživotní 
učení jako součást života a práce (aplikační hledisko). Zde také nacházíme tolik 
diskutovanou dimenzi: andragogika prokazující teoretický a praktický přínos díky 
řešení reálných problémů jedince (poradenství, resocializace apod.).

Průcha a veteška (2012, 2014) definují andragogiku jako vědní disciplínu 
zabývající se veškerými procesy a souvislostmi učení a vzdělávání dospělých. Má 
teoretický charakter explorativní a explanační, praktický pak zejména normativní 
a legislativní.
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Obsahová vymezení předmětu andragogiky se zaměřují na:
 – celoživotní vzdělávání a učení (užší pojetí, které chápe hlavní předmět an-

dragogiky jako celoživotní vzdělávání a učení se dospělých v celé jeho délce 
a šířce; řadíme sem intencionální a incidentní učení, organizované někým 
druhým či dospělým samým);

 – vyrovnávání se se sociálními institucemi (jedinec se vyrovnává s nově vzni-
kajícími institucemi v procesu institucionalizace – proces vytváření pravidel, 
nebo s institucí již existující, kdy vzniklá pravidla jedinec přijímá);

 – mobilizace lidského kapitálu v prostředí sociální změny (obecné pojetí 
andragogiky; pro postindustriální společnost charakteristickou neustálými 
změnami představuje lidský kapitál nejvýznamnější, nejcitlivější a nejzrani-
telnější determinantu existence a vývoje společnosti – viz integrální a sy-
stémová andragogika);

 – orientace člověka v kritických momentech jeho životní dráhy či při prob-
lémech (toto pojetí je obsaženo už v předchozím konceptu, ale zde se více 
zaměřuje na individuum, jako opěrnou vědu využívá psychologii; průběh jeho 
životní dráhy – viz sociální andragogika a biodromální přístup);

 – individuální a sociální souvislosti změn syntetického statusu, tj. získaného 
statusu, který můžeme popsat pomocí několika vzájemně propojených uka-
zatelů (jedná se primárně o sociologizující a nenormativní chápání andrago-
giky; vychází z toho, že změna jedné složky syntetického statusu se nutně 
promítne do ostatních složek, zejména integrální andragogika zkoumá odraz 
těchto změn v ostatních dimenzích a hledá cestu k minimalizování negativních 
důsledků pro člověka);

 – animace dospělého člověka, tj. nejširší vymezení andragogiky, které je 
zčásti obsaženo ve všech ostatních vymezeních; jedná se o nekončící proces 
humanizace člověka, jež může být záměrná i nezáměrná/formování vlivem 
prostředí/a je vztažena k následujícím procesům: enkulturaci, socializaci a re-
socializaci, profesionalizaci a edukaci (Palán, Langer 2008).

Andragogické vzdělávání na vysokých školách v ČR

Andragogickou kvalifikaci v rámci vysokoškolského studia lze získat na vy-
sokých školách ve většině zemí světa. Studijní obory mají sice různé označení, 
nenajdeme mnoho stejných oborů, ale většinou jsou postaveny či vyrůstají ze 
struktury věd o výchově a vzdělávání, případně věd u učení a vyučování. v ČR 
se většinou jedná o studijní program18 Pedagogika či Specializace v pedagogice. 
Na tomto místě můžeme konstatovat, že se tento stav se do budoucna nejeví jako 

18  vysokoškolské vzdělání poskytují podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dnes ve 
většině studijních oborů strukturované na bakalářské studium a magisterské studium (bakalářské 
a magisterské studijní programy se dále člení na studijní obory). vysokoškolské vzdělání se 
získává podle uvedeného zákona o vysokých školách studiem v rámci akreditovaného studijního 
programu podle studijního plánu stanovenou formou studia (§ 44).
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systémový a pro rozvoj andragogiky žádoucí. Tradiční pedagogické přístupy ke 
vzdělávání dospělých jsou značně neobjektivní a redukcionistické.

studijní oborstudijní program
vzdělávání dospělých (Bc.)Specializace v pedagogice
Andragogika (Bc., Mgr., PhD.)Pedagogika
Andragogika v profilaci…(Bc., Mgr.)Pedagogika
Speciálně pedagogická andragogika(Mgr.)Speciální pedagogika

Univerzitní vzdělání ve studijním oboru vzdělávání dospělých, Andragogika 
aj. lze tradičně získat na českých i slovenských vysokých školách. Studium je 
realizováno jak v bakalářských a v magisterských studijních oborech, tak v rámci 
doktorského studia. v současné době je možné získat ucelené vzdělání na Fi-
lozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na 
Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na Pedagogické fa-
kultě Ostravské univerzity v Ostravě a na soukromé vysoké škole Univerzitě Jana 
Amose Komenského Praha.

Na Slovensku je možné studovat na Filozofické fakultě Univerzity Komen-
ského v Bratislavě, na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Bánské 
Bystrici, na Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře a na 
Fakultě humanitních a přírodních věd Prešovské univerzity v Prešově. Kromě vy-
sokých škol se studium andragogiky uplatňuje i v programech některých vyšších 
odborných škol a středních odborných škol (s pedagogickým zaměřením).

Na bohatou tradici lidovýchovy a vzdělávání dospělých z počátku 20. sto-
letí navázala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Katedra andragogiky 
a personálního řízení, která poskytuje studium andragogiky a personálního řízení  
v bakalářském programu v denní i kombinované formě a magisterském studijním 
programu prozatím pouze ve formě prezenční. Doktorský studijní program je 
umožněn se specializací jak v oboru andragogika, tak v personálním řízení v obou 
formách studia, v současné době pouze v omezené podobě.

Směr sociálně-integrační nabízí Katedra sociologie, antropologie a andrago-
giky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde je možné stu-
dovat andragogiku v dvouoborovém studiu se sociologií v tříletém bakalářském 
programu a dvouletém navazujícím magisterském programu. Katedra také zajišťu-
je výuku v doktorském studiu oboru Andragogika a oboru Sociologie, a to jak  
v prezenční, tak v kombinované formě studia. Zajímavé je bakalářské studium 
oboru andragogika v profilaci na personální management, a to v kombinované 
formě studia. Navazující magisterské studium oboru Andragogika je koncipováno 
jako dvouoborové, a to v kombinaci se studijním oborem Sociologie nebo Kulturní 
antropologie.



Jaroslav veteška, Jindřich Kolek262

Na Masarykově univerzitě v Brně na Filozofické fakultě při Ústavu peda-
gogických věd je možné studovat andragogiku jednooborově v prezenční, nově  
i v kombinované formě v navazujícím magisterském studiu. Studium je so-
ustředěno na oblast řízení vzdělávání, výzkum v oblasti vzdělávání a evaluace 
vzdělávání, celoživotní poradenství a didaktiku vzdělávání dospělých.

Bakalářského obor andragogika v kombinované formě studia nabízí Katedra 
pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Nejmladší veřejná univerzitu zřízená k 1. 1. 2001 realizuje studijní obor an-
dragogiky při Ústavu pedagogických věd při Fakultě humanitních studií na Uni-
verzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Andragogika se studuje v profilaci na řízení lidských 
zdrojů v neziskové sféře, a to v bakalářském studijním programu kombinované 
formy.

vedle veřejných univerzit představuje nemalý přínos pro rozvoj andragogi-
cké vědy v ČR soukromá Univerzita Jana Amose Komenského Praha Na Katedře 
andragogiky a vzdělávání dospělých lze studovat andragogiku v bakalářském 
studijním programu vzdělávání dospělých a navazujícím magisterském studijním 
programu andragogika. Oba s vnitřní specializací na řízení nebo vzdělávání do-
spělých v denní i kombinované formě. Andragogiku zde lze studovat i v doktor-
ském studijním programu, rovněž s možností studia prezenčního i kombinovaného. 
Na univerzitě bylo v roce 2011 zřízeno vědecko-výzkumné pracoviště Ústav an-
dragogických studií, které se výrazným způsobem podílí na rozvoji andragogické 
vědy v České republice. Každoročně organizuje mezinárodní vědeckou konferen-
ci Andragogika, vydává česko-slovenský vědecký časopis Andragogická revue, 
podílí se na publikační ediční činnosti atd.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí obor Speciální 
pedagogika – andragogika (Bc.). Studium je koncipováno jako neučitelské se za-
měřením na přípravu odborných pracovníků, kteří budou kvalifikovaní pro práci  
s dospělými s různými druhy postižení či znevýhodnění. Absolventi mají možnost 
pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Speciální pedagogika – po-
radenství.

Najdeme řadu hraničních studijních oborů, které mají přesah i do oblasti apli-
kovaných a hraničních andragogických disciplín. Např. Navazující magisterské 
studium studijního programu Rehabilitace oboru Rehabilitační-psychosociální 
péče o postižené děti, dospělé a seniory je dvouleté, navazuje na bakalářské stu-
dium v oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory 
nebo na příbuzné bakalářské obory, tj. bakalářské obory se zdravotně sociálním 
zaměřením nebo na bakalářské obory se sociálním zaměřením. (Studium realizuje 
Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). Nebo 
bakalářské studijní obory Poradenství v odborném vzdělávání nabízený Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze či výživové poradenství a sportovní diagnostika 
vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.
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Závěr

Není velkým překvapením, že na konci 20. století vzdělávání dospělých 
zásadním způsobem přispívá k rozvoji demokracie a civilizačních hodnot, elimi-
nuje sociální vyloučení a nerovnost ve společnosti. vzdělávání dospělých se tak 
stalo výrazným sociálním a kulturním fenoménem současnosti. v dnešní post-
moderní a globalizované společnosti, která je doprovázena neustálými změna-
mi ať již na poli technickém, technologickém, hospodářském, jakož i sociálním, 
člověk není schopen bez neustálého získávání nových poznatků obstát. v případě, 
že zanedbá permanentní učení se novým poznatkům, a to jak v rámci formálního 
a neformálního vzdělávání či informálního učení, je jeho cesta životem provázena 
značným handicapem a může být do určité míry ze života společnosti vyloučen. 
význam celoživotního učení a vzdělávání tak představuje neopominutelnou 
a zásadní složku života jedince – můžeme říci, že dospělý je jednou ze složek 
velice variabilní andragogické edukační reality.

Nesmíme opomenout fakt, že vzdělávání dospělých musí být vnímáno jako 
nedílná součást života každého jedince, které zároveň napomáhá ke společen-
skému uplatnění se na trhu práce a zvyšovat konkurenceschopnost. Aby se tato 
skutečnost naplnila a stala se realitou, je zapotřebí změnit přístup k dalšímu 
vzdělávání, a to jak v rodinách, ve školách, ale také na pracovištích, která mohou 
pozitivně ovlivňovat naše postoje k celoživotnímu učení.

Tento článek je výstupem z projektu specifického vysokoškolského výzkumu Uni-
verzity Jana Amose Komenského Praha s názvem „Komparace systémů vzdělávání 
dospělých ve vybraných zemí EU“ realizovaného v letech 2016 a 2017.
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Analiza andragogicznego myślenia w Republice Czeskiej po 1989 roku

Słowa kluczowe: andragogika, nauka andragogiczna, andragogiczne myślenie, ucze-
nie się przez całe życie, teoria i praktyka edukacji dorosłych.

Streszczenie: Niniejszy artykuł zawiera przegląd dotyczący rozwoju andragogiki 
i teorii uczenia się dorosłych w Republice Czeskiej po 1989 roku. Opisuje  modele 
teoretyczne i specjalizacje w andragogice w kontekście integracji europejskiej i pre-
zentuje kilka kluczowych aspektów głównych szkół myśli andragogicznej w Cze-
chach. Rozważa możliwe zastosowanie wiedzy teoretycznej oraz wyników badań 
w obszarze  praktyki edukacji dorosłych.

An analysis of andragogical thinking in the czech republic after 1989

Key words: andragogy, andragogical science, andragogical thinking, lifelong 
learning, adult education theory and practice

Abstract: This overview study deals with the development of the andragogy and the 
theory of adult learning in the Czech Republic after 1989. It describes theoretical 
approaches and andragogical specializations in the context of European integration 
and presents some of the key aspects of the main schools of thought in today’s 
andragogical thinking in the Czech Republic. It also considers the possible utilization 
of theoretical knowledge and findings in the area of adult education practice.
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