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Príspevok sa zaoberá príčinami vzniku, hlavnými znakmi a rôznymi pohľadmi na 
delenie reformného pedagogického hnutia a alternatívnych pedagogických smerov. 
Myšlienky reformného pedagogického hnutia, ktoré vznikli a boli realizované na 
začiatku dvadsiateho storočia, boli inšpiráciou pre učiteľov – reformátorov aj po 
druhej svetovej vojne, tvorili základ mnohých alternatívnych pedagogických koncepcií 
v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a čerpajú z nich aj 
súčasní reformátori zahraničných i domácich školských systémov.
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Na prelome 19. a 20. storočia systém vzdelávania bol ostro kritizovaný. Škola bola 
vnímaná ako zastaraná, nezodpovedajúca úrovni rozvoja priemyslu, vedy a kultúry. 
Nepostačovala potrebám nového pokolenia, ktoré si vyžadovalo kvalitatívne inú prí-
pravu. Potreba obnovy školy a pedagogickej vedy bola veľmi aktuálna. Prehodnotenie 
pedagogických postulátov, zmeny vo vzdelávaní v mnohých krajinách sveta spôsobili 
dôležité faktory ako výsledky výskumov z oblasti psychológie dieťaťa, skúsenosti pi-
lotných školských zariadení,rozširujúce sa množstvo poznatkov, zručností a návykov, 
ktoré si mali žiaci osvojiť. Psychológovia, pedagógovia a lekári robili experimenty, 
ktoré boli zamerané na psychológiu výchovy a učenie sa žiaka. Pod vplyvom týchto 
okolností dochádza k výraznej zmene v charaktere, podobe a metódach práce v škole.

Pojem reformná pedagogika zahŕňa v sebe rôznorodé pedagogické koncepcie, ktoré 
na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia stáli proti tzv. tradičnej škole a tradič-
nej pedagogike a usilovali sa o reformu školy a výchovy. Ide o medzinárodný fenomén, 
lebo tieto reformné pedagogické návrhy vznikali v rôznych európskych aj mimoeuróp-
skych krajinách. Reformná pedagogika nebola charakterizovaná jednotnou teoretickou 
koncepciou, ale pod tento pojem patrili rôznorodé reformné koncepcie a návrhy. Naj-
častejšie sa pedagogickí reformátori opierali o poznatky prirodzeného vývoja dieťaťa, 
vychádzali z potrieb a záujmov dieťaťa ako i z vlastnej pedagogickej praxe. Ako uvádza 
Lukáč [5, s. 7 – 8] „prvé pokusné školy v našej novodobej pedagogickej histórii zalo-
žili priekopníci reformného pedagogického hnutia, akými boli F. Bakule, F. Mužík, J. 
Bartoň, L. Švarc, F. Krch, L. Havránek, A. Bartoš, J. Sedlák, K. Žitný, Č. Janout a i. Ich 
činnosť nebola vzájomne koordinovaná, nesnažili sa o masové šírenie svojich výchov-
ných predstáv a ich jednotlivé pokusné školy, či triedy, mali krátkodobú existenciu.“

V dvadsiatom storočí vzniká mnoho pedagogických smerov, v ktorých sa prejavujú 
rôzne filozofické východiská a rôzne sociálne, politické a kultúrne podmienky. Hnutie 
označované ako pedagogický reformizmus vzniká a rozvíja sa od začiatku dvadsiateho 
storočia. Jeho prívrženci kritizovali dovtedajšiu pedagogiku ovplyvnenú herbartovským 
intelektualizmom a receptívnym charakterom výchovného procesu. Spájalo ich aj úsilie 
o novú koncepciu výchovy, ktorá by zodpovedala zmeneným podmienkam modernej 
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spoločnosti. Reformizmus vychádzal z niektorých starších podnetov, z Rousseauovej 
koncepcie prirodzenej výchovy a tiež z ideí Tolstého o voľnej škole, ako aj zo Spen-
cerových a Deweyových myšlienok  praktického a pre život užitočného vzdelávania.  
Reformní pedagógovia Ellen Keyová, Mária Montessoriová, Ovide Decroly, Édouard 
Claperéde, Georg Kerchensteiner a i. na rozdiel od tradične orientovaných pedagógov, 
dávajú prednosť individuálnym výchovným cieľom, zdôrazňujú pedocentrický prístup 
k výchove, sociálny charakter výchovy, maximálnu primeranosť a hlavne aktivitu je-
dinca vo výchovno – vyučovacom procese. Pedagogický reformizmus sa opiera o nové 
psychologické poznatky, podľa ktorých je potrebné rešpektovať prirodzený vývoj die-
ťaťa, jeho potreby a záujmy, pri výchove vychádzať z jeho predpokladov, špecifík a nie 
z požiadaviek spoločnosti alebo vychovávateľa. Vychovávateľ má dať deťom slobodu, 
nezasahovať do vývoja, ale vytvárať podmienky na jeho rozvoj.

Kasper a Kasperová [3, s. 113] uvádzajú hlavné charakteristické znaky reformného 
pedagogického hnutia:

• pedocentrizmus:pedagogická teória a prax vychádza tzv. z dieťaťa, z rešpektu k 
jeho osobnosti, individualite;

• kritika tradičnej školy:proti tradičnej škole je vyzdvihovaná moderná škola (nie-
kedy označovaná ako škola nová);

• slobodná výchova dieťaťa– do prirodzeného vývoja dieťaťa nemá pedagóg za-
sahovať, prirodzený vývoj dieťaťa má rešpektovať a podporovať; pedagogickí 
reformátori hlasno kritizovali autoritatívnu výchovu a vyzdvihovali naopak tzv. 
antiautoritatívny spôsob výchovy;

• rešpekt k dieťaťu, ktorý viedol k formulovaniu práv dieťaťa;
• zásada individualizácievo vyučovaní umožňujúca rešpektovanie individuálnej 

osobnosti žiaka;
• zásada kooperácie vo vyučovaní podporujúca spoluprácu žiakov a sociálny ži-

vot školského spoločenstva;
• individuálne a skupinové vyučovanie;
• zásada koncentrácie– vo vyučovaní sú predmety spojované do časovo dlhších 

celkov a tak je umožnené intenzívne zaoberanie sa daným predmetom či témou 
vo vymedzenom časovom období;

• zásada globalizácie – vo vyučovaní  - školské obsahy sa nemajú striktne ria-
diť logikou moderných vied, ale majú omnoho viac zodpovedať prirodzenému 
svetu dieťaťa, jeho skúsenostiam z okolitého prirodzeného sveta; dochádza k 
spájaniu predmetov do blokov, ktoré spolu tematicky a problémovo súvisia;

• činnostné učeniesa stalo základom vyučovania;
• získavanie skúseností a riešenie problémových situácií sa stalo základom uče-

nia;
• projektová metóda – zažila veľký rozvoj, vďaka nej sa neučili žiaci klasickým 

spôsobom jednotlivým predmetom, ale sami riešili problémové situácie, ktoré 
sa vzťahovali k danej téme: projekt;

• sebadisciplína detí – podpora žiackych samospráv a školských parlamentov;
• spolupráca školy s rodičmi a širšou verejnosťou.
Všetky tieto myšlienky, ktoré vznikli a boli realizované na začiatku dvadsiateho 

storočia, boli inšpiráciou pre učiteľov – reformátorov aj po druhej svetovej vojne, tvo-
rili základ mnohých alternatívnych pedagogických koncepcií v šesťdesiatych a sedem-
desiatych rokoch dvadsiateho storočia a čerpajú z nich aj súčasní reformátori zahranič-
ných i domácich školských systémov.
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Reformnopedagogickým hnutím a alternatívnymi školami sa zaoberali odborníci 
ako Singule, Rýdl, Zelina, Průcha, Jůva, Svobodová, Hrubišková, Kosová a mnoho 
ďalších. Podľa Matulčíkovej [6, s. 32] najznámejšími reformnopedagogickými ško-
lami zo začiatku 20. storočia boli - „Nové školy“, a to vidiecke školy domáceho typu 
(Landerziehungsheim), školy M. Montessoriovej, waldorfské školy, Jena-plán školy, 
moderné školy C. Freineta, internátna škola Summerrhill aj domáca škola B. Otta, ktoré 
mali snahu zlepšiť, reformovať väčšinové školstvo – minimálne ponúknutím  výsled-
kov vlastnej praxe. Ich predstavitelia sa stretávali na kongresoch, prednáškových turné, 
spolupracovali v rámci organizácie New education Fellowship. Ponímali sami seba ako 
niečo nové, činné, moderné, v angloamerickom edukačnom priestore ako progresívne.
Súhrnné označenie „alternatívne“ dostali až oveľa neskôr, v druhej polovici 20. storočia 
na pozadí širšieho hnutia za alternatívny spôsob života. Podľa uvedenej autorky alter-
natívne školy, ktoré vznikali v 60. rokoch 20. storočia, mali vo vzťahu k tradičnej škole, 
podobne ako k štruktúrovanej spoločnosti, revoltujúci postoj, už disponovali vedomím 
ľudských práv a slobôd a ich zakladatelia (rodičia, učitelia) si vedome uplatňovali (ga-
rantované) ľudské práva, medzi ktoré patrí aj právo na výber školy pre svoje dieťa.  
V tomto prípade sa stali vtedajšie alternatívne školy druhou možnosťou voľby školy, 
alternatívou ku vtedajšej škole. To postupne vyústilo až do zakladania neformálnych 
vzdelávacích organizácií a iniciatív, ktoré samy seba ponímali ako alternatívu školy (a 
školskej dochádzky) vôbec.

V súčasnosti existuje v Európe vyše 100 rôznych alternatívnych koncepcií vyučo-
vania, ktoré sa uplatňujú v práci alternatívnych škôl na primárnom stupni. 

Kosová [4, s. 26] píše o rôznych alternatívnych koncepciách vyučovania v 20. sto-
ročí s akcentom na myšlienky viacerých smerov ako teoretických východísk praktic-
kých modelov. Venuje sa aj vývoju školských hnutí a ich vplyvu na školskú prax. Prvá 
vlna reformného hnutia prebiehala od začiatku 20. storočia do roku 1933 a bola kon-
štruktívnou opozíciou voči tradičnému školstvu herbartovského typu a charakterizovala 
ju pedocentrická orientácia. Školy takého to typu sa nazývali reformné a patrili k nim 
koncepcie autorov:

- Mária Montessoriová (montessoriovské školy);
- Celesti Freinet (freinetovské školy);
- Rudolf Steiner ( waldorfské školy);
- Peter Petersen (jenský plán);
- Ovide Decroly (bruselská škola);
- Paul Geheeb (odenwaldské školy);
- Kurt Hahn (pedagogické provincie);
- Herman Lietz (vidiecke výchovné ústavy).
V USA toto hnutie vychádzalo z pragmatickej pedagogiky Johna Deweyho a pod 

názvom progresívna výchova boli to školy týchto autorov:
- Helen Parkhurstová (daltonský plán);
- Carleton Washburn (winnetská sústava).
Druhá vlna reformného hnutia nadviazala na hnutie reformnej pedagogiky po 

druhej svetovej vojne. V nej sa formovala opozícia voči existujúcemu školskému sys-
tému, riadenému štátom.

V odbornej literatúre nachádzame aj nasledujúce delenia škôl: 
1. Reformné školy – tie ktoré prebrali koncepcie z 1. vlny reformného hnutia;
2. Alternatívne školy – tie, ktoré nadväzujú na dedičstvo reformných škôl, ale na 

ich základe vytvorili nové koncepcie vyučovania.
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Reformné koncepcie, ktoré pretrvávajú do súčasnosti spájajú štyri základné tézy:
1. Sloboda pre spájanie teórie a praxe, učenia a práce, školy a všedného dňa.
2. Sebaorganizácia a samospráva zúčastnených.
3. Sebaurčenie a sociálna zodpovednosť.
4. Rovnoprávnosť vo výchove chlapcov a dievčat [4, s. 29]. 

Stručný prehľad školských hnutí v tabuľke:
Obdobie Školské hnutie

Do roku 1933 Hnutie novej výchovy
1. vlna reformného hnutia Reformné školy

50-60-te roky Návrat reformizmu
2. vlna reformného hnutia

Reformné školy
Alternatívne školy

60-te roky
Hnutie za antiautoritatívnu 

výchovu
Hnutie za odškolenie

Slobodné školy
Voľné školy

Otvorené školy
70-te roky Hnutie za alternatívnu výchovu Alternatívne školy
80-te roky Hnutie za práva dieťaťa

Zdroj: [4, s. 46]

O alternatívnej škole v užšom význame sa hovorí od prelomu 19. a 20. storočia, 
kedy ide o rozsiahly a mnohostranne orientovaný pokus prekonať a zmeniť tradičnú 
školu. Svobodová a Jůva [9, s. 19] uvádzajú v chronologickom slede niektoré typické 
modely alternatívnych škôl. Od roku 1889, kedy anglický pedagóg Cecil Reddie založil 
školu v Abbotsholme, cez všetky reformné školy až do dvadsiatych  a tridsiatych rokov, 
kedy bol rozvoj alternatívnych škôl pribrzdený totalitnými systémami (fašistickým, na-
cionálno-socialistickým, komunistickým). Nový rozvoj alternatívneho školstva nastáva 
po druhej svetovej vojne v druhej polovici dvadsiateho storočia. Ďalej sa rozvíjajú nie-
ktoré osvedčené modely alternatívnych škôl, ako bola škola montessoriovská, waldorf-
ská, freinetovská alebo jenská, súčasne sa objavujú nové pokusy s novými aspektmi.   

Vrchol reformnopedagogického hnutia a jeho rozvoja spadá do tridsiatych rokov 
20. storočia, kedy klasické reformné školy zásadne ovplyvnili (inovovali) vzdeláva-
cie sústavy (nielen európske) a uznáva sa aj prínos reformnopedagogického hnutia pre 
rozvoj pedagogického myslenia a pedagogickej praxe všeobecne ako to uvádzajú W. 
Scheibe, 1999, H. Röhrs, 1991, A. Reble, 1992, J. A. Keller, F. Novak, 1993.

Rýdl [8, s. 45] uvádza, že v súčasnosti nie je výnimkou, ako rôzni autori zaraďujú 
jednotlivých reformátorov do prúdov podľa vlastných schém a vychádzajú pri tom z 
veľmi čiastkových pohľadov a často uprednostňujú názory alebo praktickú činnosť iba 
z istého obdobia. Z hľadiska odborného hodnotenia je dôležité poznať aj to, ako sa 
samotné školy, iniciatívy a hnutia ponímali a ponímajú. V praxi sastretávame s názo-
rom waldorfských pedagógov, ktorí sa často bránia označeniu alternatívna škola, ktoré 
zdôvodňujú tým, že ich pedagogická teória vychádza z rozšíreného, nie alternatívneho 
obrazu človeka.

Je nespochybniteľnou skutočnosťou, že praktické poznatky reformnopedagogické-
ho hnutia (v Európe) našli uplatnenie v oficiálnych reformách školstva (myšlienky M. 
Montessoriovej v SRN, Rakúsku, H. Parkhurstovej a C. Freineta v Anglicku, P. Peter-
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sena v Holandsku). Model reformy školstva u nás mal s reformnopedagogickým hnu-
tím spoločnú snahu zlepšiť školy a školstvo na základe zmeny. V súčasnosti prevláda 
príklon k reformám kontinuálnym, vedeným zdola a zvnútra, podporovaným zvonku 
a zhora a v Európe sa uplatňuje od polovice minulého storočia. Tieto trendy nastúpili 
potom, čo vyvrcholila skepsa k rozsiahlym školským reformám, riadeným zvonka a 
zhora [6, s.42]. 

Reformnopedagogické hnutie svojim vplyvom prekročilo hranice školy a škol-
ského vzdelávania a zasiahlo všetky vekové kategórie obyvateľstva v situáciách 
vzdelávania či výchovy.Reformné idey sa spravidla vzťahovali na celý národ a boli 
ponímané ako kultúrna a spoločenská (politická) záležitosť. Na to, že zďaleka nešlo o 
jednotné, konzistentné hnutie, že jednotlivé koncepcie a idey navzájom súperili, upo-
zorňujú epizódy zo života a autentické vyjadrenia jednotlivých predstaviteľov tohto 
hnutia: napríklad A. S. Neill bol kritikom M. Montessoriovej, M. Montessoriová sa 
pedagogicky rozišla s H. Parkhurstovou, v diele R. Steinera možno nájsť nepria-
me kritické výhrady k zmyslovej výchove v poňatí M. Montessoriovej. V modernej 
učebnici daltonského vyučovania H. Wenke a R. Röhner [11, s. 14] tiež upozorňujú 
na zdanlivú konzistentnosť a jednotu reformného hnutia, konštatujú, že jednotlivé 
teórie a praktické výchovné ideály a koncepcie škôl niekedy medzi sebou bojovali 
na život a na smrť.

V nemecky písanej literatúre sú alternatívne školy vymedzené (chápané), ako 
školy, ktoré vznikli v období a na kultúrnom podklade hnutí za alternatívny spôsob 
(ide o obdobie zhruba 60. - 70. rokov minulého storočia). Na rozdiel od klasických re-
formnopedagogických škôl majú tieto školy silný náboj  sebauvedomenia a nezriedka 
i politickej orientácie. Pozoruhodná monografia L. van Dicka do okruhu alternatív-
nych škôl zahŕňa modely európske, americké i kanadské a juhoamerické.  Kvôli lep-
šej orientácii sa citovaný autor rozhodol formulovať spoločné znaky alternatívnych 
škôl, ktoré prezentoval vo forme téz (nie vedeckých znakov): 1. sloboda v spájaní 
teórie a praxe, učenia a práce, školy a života, 2. sebaorganizácia zúčastnených, 3. 
sebaurčenie a sociálna zodpovednosť, 4. rovnoprávnosť vo výchove a vzdelávaní 
chlapcov a dievčat [6, s.37].

20. storočie ako „storočie dieťaťa“ do centra pozornosti postavilo dieťa – žiaka, už 
nie ako objekt ale ako subjekt vzdelávania a výchovy. A pedagogika 21. storočia stavia 
vedľa doposiaľ preferovanej racionálnej zložky i zložku emocionálnu, umenie vedľa 
vedy, sociálne zručnosti človeka vedľa všeobecne platného kódexu morálky. Dieťa má 
dostať príležitosť byť spontánne, tvorivé, porozumieť sebe samému, spolupracovať, 
mať spoluúčasť na spoločenskom živote, naučiť sa byť zodpovedné za svoj život. [11, 
s. 287 – 288]Aby tieto očakávania boli naplnené je potrebné mladých ľudí učiť aktivi-
te, kultivovať v nich slobodu rozhodovania a zodpovedné konanie nielen za seba, ale 
solidárne za súčasnú civilizáciu ako takú. Vhodným prostriedkom kultivácie osobnosti 
sú pozitívne vzory správania sa a konania ľudí v spoločnosti, v politike a najmä voči 
prírode.[1, s.8]

Ako uvádza Rohaľová [7, s. 112] zo škôl si majú mladí ľudia odniesť aj trvalejšie 
hodnoty, než akými sú vedomosti, a to postoje, záujmy, motiváciu, hodnotový systém, 
rozvinuté schopnosti – kľúčové kompetencie a zručnosti.Zručnosti, ktoré umožnia rie-
šiť sociálne, ekologické, kultúrne a politické problémy v prospech zachovania života, 
slobody, mieru, zdravia, šťastia a spravodlivosti sú znakom kvalitného vzdelania. [9, 
s.105] Kvalitné vzdelanie je rozhodujúcim zdrojom budúceho rozvoja, prosperity akon-
kurencieschopnosti štátov. [2, s. 33]
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